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Około roku 1562 nie wierzono już w Stolicy Apostolskiej, by 
Rzeczpospolita pozostała dłużej królestwem katolickim. 
Polskę, niejako, zaczęto spisywać na straty. Ale w dwa lata 
potem, poprzedzani raczej złą sławą, wkraczają do Polski 
jezuici i już po kilku latach, rozwijając na szeroką skalę misję 
pośród najinteligentniejszej młodzieży szlacheckiej i (dużo 
rzadziej) mieszczańskiej, tworzą intelektualno-duchowe 
centrum odradzającej się katolickiej Rzeczpospolitej. Po kilku 
latach sytuacja odmieniła się radykalnie. Katolicyzm przetrwał. 
Potrzeba było jeszcze kilku lat, by bezapelacyjnie zwyciężył. 

KRZYSZTOF KOEHLER 

PIOTR SKARGA, 
CZYLI WITAJCIE W NASZYCH CZASACH 

Można stąd wnieść, jaki mógł być wpływ protestantyzmu na Polskę. W Anglii 

dawał się on kojarzyć z formami feudalnymi - we Francji, gdyby nawet katolicyzm 

zniszczono zupełnie, jeszcze by pozostały pod warstwą zwierzchnią społeczeństwa 

kryjące się zabytki municypałności rzymskiej - w Niemczech odwieczne porządki, 

jak przetrwały dotąd, tak też mogły w braku innej spójni służyć za węzeł 

powszechny - ale w Polsce cios zadany religii katolickiej wywracał od razu 

Rzeczpospolitą, bo tu wszystkie zwyczaje wojenne i cywilne opierały się na mocnej 

wierze w zależność bezpośrednią świata ziemskiego od świata wyższego, w to 

objawienie się tego związku, które nazywamy cudami. 

Z tej wiary wypływa cała moralna i polityczna siła organizmu Polski - do 

niej też trzeba było odwoływać się zawsze, ilekroć chodziło o wydobycie z narodu 

potęgi bądź czynnej, bądź biernej. 

Adam Mickiewicz 

Literatura Słowiańska, wtorek 4 stycznia 1842 

Aby znaleźć te doskonale znane mi słowa Mickiewicza, słowa, którymi 
posługuję się być może aż nazbyt często, tym razem musiałem opuścić swój 
drewniany dom na szczycie wzgórza. Iść najpierw polną dróżką idącą tuż obok 
rżyska, potem przejść koło domów sąsiadów mieszkających nieco niżej, a potem 
wyjść na wiejską, polnądrogę, która bardzo krótko idzie po płaskim terenie. Szybko 
zakręca i opada w dół. 
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Którąkolwiek zresztąz dróg bym szedł, musiałem siłą rzeczy zawsze, ilekroć 
schodziłem do miasteczka w dole, gdzie poza bibliotekągminną, do której szedłem 
tym razem, były także sklepy, kościół i obowiązkowe lody albo piwo po sumie, 
musiałem więc za każdym razem przechodzić obok kapliczki, białej już, niedawno 
wybiałkowanej, dwa, może trzy lata temu na majówki, wybiałkowanej tak 
nieszczęśliwie, że nie ostał się żaden napis, więc nie wiadomo obok jak bardzo 
starej kapliczki przechodziłem, niemniej jednak nie nietrwałe cyfry ani napisy 
wyryte w miejscowym piaskowcu miały mnie informować o wieku miejsca, ale 
drzewa, ogromne, rozłożyste, splecione ze sobą od wieków, na pewno od kilku 
ładnych stuleci, bratersko zrośnięte: lipa i dąb. Lipa jeszcze żywa, pełna rozgwaru 
pszczół w czasie kwitnienia i dąb, który już nie żyje, bezlistny z potężnymi konarami 
wspierający niebo. 

Kapliczka stoi pomiędzy drzewami, jakby nimi osłonięta z obu stron. Cała 
grupa - drzewa i kawał uformowanego w postument piaskowca - króluje wyniośle 
nad doliną, która - rozległa - wije się u jej stóp, mieszcząc w sobie i drogę, i linię 
kolejową, a przede wszystkim domostwa ludzi, zgromadzone w wioskach. 

Cała też wyniośle i do końca, aż po horyzont widoczna jest, kiedy odjeżdża 
się stąd, ale też i przyjeżdża: grupa powitania i grupa pożegnania, wyjazdu 
i powrotu. Wysoko nad doliną umieszczone wskazanie przymierza nieba i polskiej 
ziemi: czytelne świadectwo, wierzytelne potwierdzenie słów Adama Mickiewicza. 

Kapliczka jest w istocie prostokątnym cokołem, na którym po każdej 
z czterech stron (w całkiem oczywisty sposób wyznaczają one cztery strony 
świata) umieszczone sąjakieś zupełnie nieczytelne już płaskorzeźby, zatarte przez 
wiatr, deszcz oraz zapobiegliwość tych, którzy tu się modlą na majówkach. Ubrane 
są te postaci w jakieś szaty długie, znane doskonale z obrazów, które można 
oglądać w każdym kościele w Polsce, niektóre z nich uzbrojone są w atrybuty, 
dzierżą resztki krzyży, jakieś przedmioty. Wokół głów mają złotogłowie: to święci, 
ale i Chrystus, ale i Matka Jego. Jeden ze świętych to pewnie święty Andrzej, 
poznać po krzyżu. Innych rozpoznać nie potrafię. 

Obok więc tej kapliczki się przechodzi, kiedy idzie się w dół albo w górę, 
kiedy więc się albo odchodzi, albo wraca. Inaczej się nie da. W górach wszystko 
jest prostsze: powrót pozostaje tutaj ruchem ku górze. Odchodzi się tylko w dół. 
Obok więc tej kapliczki najpierw wychodziłem po słowa Mickiewicza a potem 
wracałem już z nimi. A święci i Rodzina przyglądali mi się badawczo, jakby pytając, 
zrozumiałeś coś z tego? Jeżeli tak, to opowiedz. 

1. 

Te właśnie słowa Mickiewicza, które na próżno usiłuję zrozumieć, a przede 
wszystkim jakoś wprowadzić w przestrzeń egzystencji, dotarły do mnie z wielką 
mocą w Dukli, kilka lat temu, kiedy staliśmy na placyku przed kościołem -
klasztorem Bernardynów (jeden z bernardynów będzie przecież pozytywnym 
bohaterem „Dziadów cz. III" Mickiewicza) patrząc na sowiecki czołg i ciesząc się 
na samą myśl, że oto za chwilę znajdziemy się przed relikwiami (wtedy jeszcze 
tylko) Błogosławionego Jana z Dukli patrona miasta Lwowa, jednego z duchowych 
opiekunów Polski. Za jego sprawą w końcu dokonało się kilka wydarzeń, o których 
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powszechnie utrzymuje się, że ich charakter był nadprzyrodzony. Były one 
związane nie tylko z dramatycznymi wydarzeniami w egzystencji poszczególnych 
ludzi (uzdrowienia, łaski), były to też wydarzenia związane z historią. 

Czy to są te wymiary polskiego, zbawiającego państwowość, katolicyzmu, 
o którym mówił Mickiewicz? 

Taki cud dokonał się we Lwowie, w czasie oblężenia miasta przez watahy 
zbuntowanego chłopstwa ukraińskiego, jak przywykło się mówić w ówczesnej 
Rzeczpospolitej. Obrońcy Lwowa jakby podzielili się: jedni stali na murach (ci, co 
potrafili dzierżyć broń), a drudzy wymadlali ratunek przy relikwiach błogosławionego 
Jana z Dukli. Lwów udało się obronić. Czy więc potem spotykali się obrońcy po 
domach miejskich i spierali o to, kto bardziej przysłużył się (i czym?) sprawie? 
Pewnie tego nie robili, ale kiedy rozmawiamy o faktach powiedzmy otwarcie: albo 
Jan, albo obrońcy. Albo też najprawdopodobniej współdziałanie, wymieszanie 
praktycznych działań z transcendentnym tchnieniem: „Słuchaj Izraelu" 

Nie o to jednak chodzi. Chodzi o ten fenomen, który kazał kilka ładnych 
wieków później warszawiakom obnaszać tuż przed „nowym Wiedniem" z sierpnia 
1920 roku, relikwie patronów stolicy, między innymi świętego Andrzeja Boboli, 
męczennika, który zginął okrutną śmiercią za wiarę w czasie tej samej, co 
oblężenie Lwowa, zawieruchy. Wszystkie te wydarzenia poprzez wpisanie ich 
w kontekst niekoniecznie linearny (za sprawą osób, ku którym zwracała się 
modlitewna uwaga) nabierały niejako głębszego wymiaru, ubogacały się 
0 metafizyczne echo. 

Nie byłoby niczym dziwnym gdybyśmy takie metaf izyczne myślenie 
umieszczali li tylko w czasach dawnych, w okresie, na przykład kontrreformacji, 
1 określili raz na zawsze jego charakter okolicznościami czasu. Tak jednak nie da 
się myśleć, szczególnie, kiedy się jest katolikiem i stoi przy takich oto kapliczkach 
albo też uczestniczy w świętych obcowaniu, na przykład podczas ostatniej 
papieskiej Mszy Świętej kanonizacyjnej na Błoniach w Krakowie. Dla Mickiewicza 
i polskiej, staro-polskiej historii święci stanowili czytelne znaki tożsamości 
narodowej, byli - poniekąd - poparciem metafizycznych aspiracji narodowej 
wspólnoty. Ich święta i ich działanie w świecie doczesnym, ziemskim miały wymiar 
całkowicie doraźny. 

Widzenie metafizyczne historii istotne jest nie tylko dla Feliksa Konecznego, 
który odważył się w naszym racjonalnym wieku napisać historię Polski niejako 
od jej metafizycznego sensu. Opatrzył on swoje dzieło tytułem „Święci w dziejach 
narodu polskiego" i poświęcił je „właściwemu" sensowi dziejów narodowych: 
spełnianiu się, mówiąc romantycznym językiem, ducha narodowego w postaciach 
wiodących jego historii. 

Znacznie wcześniej, takie widzenie polskości przez biografie świętych 
możemy odnaleźć w dziele jezuity, księdza Piotra Skargi, szermierza polskiej 
kontrreformacji. Mam na myśli całe jego wielkie dzieło, niejeden konkretny tytuł, 
chociaż z całą pewnością przede wszystkim należy pamiętać o jego „Żywotach 
świętych Pańskich Starego i Nowego Testamentu" wydanych w roku 1579. Zresztą, 
jak wiadomo, Skarga nie był nowatorem - raczej popularyzatorem, więc całąjego 
twórczość możemy traktować jak lustro odbijające horyzont oczekiwań oraz 
światopogląd człowieka tamtej epoki. 
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Związki historii z sacrum niekoniecznie postrzegane przez epifanie samego 
Pana Boga czy objawienia (cuda w XVII wieku były w Polsce zasięgu ręki -
wystarczy poczytać Kochowskiego czy jakiegokolwiek pamiętnikarza), ale też 
przez metafizycznie odczytywane wydarzenia historyczne to oczywiście lekcja 
biblijna. Wzorzec Starotestamentowy spełniający się w teologicznym odczytywaniu 
dziejów (Opatrzność kierująca wydarzeniami historycznymi) oraz realizujący się 
w pojawianiu się co jakiś czas w narodzie wybranym proroków i „mężów Bożych" 
implikował - to jasne - trud imitacji: „czytajmy swoją własną historię w taki sam 
sposób". W materiale egzemplarycznym wywodów pisarze historyczni ówcześni 
bez najmniejszego wahania powoływali się na Biblię oraz na ... opowieści sobie 
współczesnych. Dość wspomnieć, że zapisane w pamiętnikarskich utworach 
świadectwa cudów (święci widziani nad polami bitew) służyły, bywało, Piotrowi 
Skardze jako przykłady retoryczne, na które powoływał się on na równi z 
przykładami podobnego typu czerpanymi pełnymi garściami ze Starego 
Testamentu oraz historycznych przekazów. 

„Na wojnach w ziemi świętej Chrześcianie często z nieba zwycięstwa przeciw 
S a r a c e n o m bral i , na których A n i o ł a w i d a l i . Gdy w A n t y o c h i j e j w o j s k o 
Chrześciańskie głodem ginęło, jednemu klerykowi Piotrowi ukazał się Jędrzej S. 
i szukać włócznie, którą Chrystus Jezus Bóg nasz przebity był, w kościele kazał, 
aby ją przed wojskiem nieśli, a bitwę zaczęli z pohańcy. Naleźli taką włócznią, 
nieśli ją przed wojskiem i wielkie zwycięstwo odnieśli. Jest takich wiele przykładów. 
I naszy Polacy przecie Tatarom, i innym nieprzyjacielom, świętego Stanisława 
pomoc w bitwie mieli. Gdy się Chrześcianie Katolicy w prawej pokucie do Pana i 
Boga swego Jezusa Chrystusa uciekają, zawżdy takie szczęście na nieprzyjaciela 
mają. A heretycy nigdy."1 

Podobnego materiału dowodowego dostarczały „świadectwa czasu". Oto 
jedno z nich, zaczerpnięte ze szlacheckiego pamiętnika: „Tej nocy zaraz, która 
była ze środy na czwartek chorągiew Pana Stanisława Potockiego wojewody 
podolskiego na straży będąc w polu widzieli Białogłową na powietrzu płaszczem 
swym obóz nasz okrywającą. Co Najświętszej Pannie przypisawszy, padali na 
kolana zaraz i Litanią Loretanam śpiewali nabożnie. Które widzenie mieli sobie 
za oczywiste znaki protekcyjej nad wojskiem i przyszłych da Bóg zwycięstw."2 

Złośliwi mogliby w tym momencie przywołać jako argument wszechstronną 
erudycję klasyczną ówczesnych pisarzy. Model obecności bogów i przenikania 
się dwóch światów podczas wojennych potyczek, toć to przecie, zasadnicza 
konstrukcyjna machina arcydzieł Homera. Argument ten miałby służyć wskazaniu 
na wielki udział w tego typu przedstawieniach zwykłej konwencji literackiej. 
Jednakowoż takie myślenie szybko prowadziłoby nas na błędne tory. Skarga nie 
pisał epopei, stąd raczej wątpliwe, by posługiwał się Homerem. Odpowiadał raczej 
na „głód transcendencji" ówczesnej Europy i ówczesnych Europejczyków, którzy 
do sfery Transcendentnej odnosili całą swoją, zanurzoną w historii egzystencję. 
Dość powołać się na ponadracjonalne pojmowanie przełomowych bitew w dziejach 
Starego Kontynentu, bitew nieodmiennie związanych z postaciami świętych, bądź 
Maryi (porównaj obchodzone powszechnie święto Matki Boskiej Śnieżnej - patronki 
i zwyciężczyni przełomowej bitwy morskiej flotylli Ligi Świętej z flotą turecką pod 
Lepanto w 1571 roku). 
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Co więcej - jak zaświadczają świadectwa - dla Sarmatów święty, kiedy już 
opuścił padół płaczu i przeniósł się przed Oblicze Boga Najwyższego, nie tracił -
że się tak wyrażę - swojej substancjalności. Pozostawał Polakiem, krajanem, 
naszym człowiekiem na niebieskich salonach. I miał tam do odegrania dosyć 
poważną misję. Zresztą, jak wiadomo, cała rozpowszechniona po Soborze 
Trydenckim nauka o świętych obcowaniu, zacięcie zwalczana przez protestantów, 
wyraziła się w znacznie rozwiniętej nauce o Czyśćcu. W wydanym w roku 1566, 
pierwszym napisanym po polsku katechizmie, Benedykt Herbest, wielki filolog, 
profesor Akademii Krakowskiej, a od 1571 roku jezuita, zapisuje, sformułowane 
w katechizmowych pytaniach i odpowiedziach (gatunek dialogu jest w polskim 
piśmiennictwie religijnym niezwykle istotny), katolickie rozumienie postaci 
świętych: 

„Mieszczanin: Modli się ona za nami [pytanie o Maryję - przypis KK]? 
Kapłan: Jeśli nas miłuje, jakoż miłuje (bo Miłość nigdy ustać nie może), 

pewnie też nas nie przepomni w wiecznym błogosławieństwie z Synem 
swoim królując. 

Mieszczanin: Jako ona wiedzieć może prośby nasze? 
Kapłan: Wszyscy święci wiedzą i w Panie Bogu wszystko widzą: upili się 
tam wszyscy obfitością Domu Bożego. Zagubili niejako w onym wielkim 

a niewymownym weselu naturę ludzką (jako święty Augustyn pisze), a wzięli 
Boską. [...] Wiedzieli serca i sprawy ludzkie święci jeszcze na tym świecie 
będąc... 

Wzywanie tedy świętych, zgodliwe jest z Pismem Świętym, modlą się oni 
za nas, wiedzą i widzą wszystkie sprawy nasze..."3 

Wydaje się zresztą, że właśnie w tym czasie, w czasie zagrożenia reformacją 
katolickie rozumienie łączliwości światów przekracza racjonalne pojmowanie, 
przekracza wszelkie, dające się pomyśleć wymiary i związki pomiędzy żyjącymi, 
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a tymi, którzy już nie żyją. Znalazło to wyraz na przykład w znaczącej modyfikacji 
czy też ubogaceniu modlitwy różańcowej, która - zwłaszcza w wieku XVII -
radykalnie pogłębiła zakres swojego oddziaływania. Stulecie jest czasem, kiedy 
do Bractw Różańcowych powszechnie zaczęto wpisywać także ludzi zmarłych. 
Ich „ s p o s ó b i s t n i e n i a " w e w s p ó l n o c i e w y g l ą d a w e d ł u g „ p o d r ę c z n i k a " 
pochodzącego z następnego stulecia następująco: „I tego zapomnieć nie można, 
iż uczynki dobre braci i sióstr, które się dzieją, mogą być za umarłych w dosyć 
uczynieniu, ponieważ ci, dla współczesności Braterstwa Duchowego, które się 
śmiercią nie kończy są uczestnikami wszystkich bractwa całego zasług."4 

Jak się okazuje nasi przodkowie mieli wybi tną intuicję świętości: oto 
współczesna mistyczka, Błogosławiona Siostra Faustyna Kowalska, przyznaje 
się do widzenia, w którym dane jej było zobaczyć patronów Polski, wznoszących 
przed Boski Tron prośby za swoją ojczyzną. Rzecz bowiem polega na tym, że 
naszą ojczyzną jest ta tutaj, ziemska i to dopiero przez nią, niejako uczestnicząc 
w jej trwaniu historycznym, możemy dojść do góry, do ojczyzny niebieskiej, tej 
w ł a ś c i w e j : m i e j s c a , k t ó r e j e s t c e l e m n a s z e g o p i e l g r z y m o w a n i a . A l e 
pielgrzmowanie to nie odbywa się na Księżycu. Odbywa się w trójrzeczywistości, 
której wymiary ogarniają egzystencję każdego z nas. 

„Wedle atakowanego przez reformację dogmatu świętych obcowania, 
nadprzyrodzone związki łączą zbawionych przebywających w niebie, wiernych 
żyjących na ziemi oraz dusze pokutujące w Czyśćcu. Również wierni, doznający 
pomocy świętych, wspomagają swą modlitwą dusze w czyśćcu cierpiące..." -
pisze, interpretując jeden ze staropolskich obrazów Bractwa Różańcowego, 
autorka monografii polskiego malarstwa doby reformy Kościoła.5 

Sądzę, że właśnie egzystencja upływająca w otoczu takiej świadomości każe 
wciąż ludziom w Polsce gromadzić się wokół wiejskich kapliczek w niezmiennym 
procesie ratowania polskiej religijności, a w konsekwencji i Polski, bo - jak powiadał 
wieszcz - nie można sobie wyobrazić innej Polski, jak tylko katolickiej. 

2. 

A jednak w cytowanym zdaniu z Mickiewicza pojawia się kwestia zagrożenia, 
ze strony jakiegoś alternatywnego rozwiązania dla Polski. Rzecz we „wpływie 
protestantyzmu na Polskę". 

Ten wpływ naruszał niebezpiecznie Rzeczpospolitą w wieku XVI, w jego 
drugiej połowie - w latach 60., może najmocniej, gdy niezdecydowany król Zygmunt 
August chwiał się, czyniąc aluzje i sugerując różne możliwości rozwiązań swojej 
własnej - a co za tym idzie - i państwowej konfesji. Dość wspomnieć, że koło roku 
1562 nie wierzono już w Stolicy Apostolskiej, by Rzeczpospolita pozostała dłużej 
królestwem katolickim. Polskę, niejako, zaczęto spisywać na straty. Ale dwa lata 
później, poprzedzani raczej złą sławą, wkraczają do Polski jezuici i już po kilku 
latach, rozwijając na szeroką skalę misję pośród najinteligentniejszej młodzieży 
szlacheckiej i (dużo rzadziej) mieszczańskiej, tworząintelektualno-duchowe centrum 
odradzającej się katolickiej Rzeczpospolitej. Po kilku latach sytuacja odmieniła 
się radykalnie. Katol icyzm przetrwał. Potrzeba było jeszcze kilku lat, by 
bezapelacyjnie zwyciężył. 
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Niesamowity duch panował wtedy, w czasach kryzysu katol icyzmu, 
w Europie. Warto przypomnieć chociażby atmosferę duchową niezmiernie 
istotnego dla rekatolizacji Środkowej Europy jezuickiego Collegium wiedeńskiego, 
emanującego zapałem misyjnym i organizacyjnym na tereny ościenne. O to 
Collegium ocierali się Polacy, a jego wielkim przyjacielem i patronem był ten, 
który do Polski jezuitów sprowadził (i do tego sprowadził na swoich warunkach, 
co było ewenementem w ówczesnej Europie) kardynał Stanisław Hozjusz. 
W protestanckiej Europie Collegium cieszyło się bardzo złą sławą: jako miejsce 
wylęgu wrogów, którzy doskonale znali reguły działania oraz ośrodek krystalizacji 
odradzającej się reakcji katolickiej. Prawdziwym zagrożeniem byli zaiste jezuici, 
kierowani żelazną ręką Generała Zakonu, świętego Ignacego. 

Zagrożenie szło ze strony edukacji, szkolnictwa na poziomie średnim. Jezu
ici - jako pierwsi chyba - z całą właściwą sobie przenikliwością pojęli znaczenie 
twierdzenia, wypowiedzianego przez polskiego poetę Jana Kochanowskiego: „Taka 
będzie Rzeczpospolita, jakie jej młodzieży chowanie...". Postulat ewangelizacji 
młodych zaważy na modelu jezuickiej organizacji nauczania, wyłożonej w legen
darnej Ratio Studiorum pod koniec XVI wieku. Ideę szkolnictwa jezuickiego najle
piej zilustrować można porównaniem odnoszącym się do dzisiejszych czasów: 
w zestawieniu szkolnictwa nowoczesnego z komputerami, basenem, jazdą kon
ną i tenisem z wiejską szkółką czteroklasową, jednym nauczycielem i lekcjami 
gimnastyki na korytarzach. Szkoły jezuickie były nowoczesne, nowatorskie i w pełni 
profesjonalne. Dlatego też dla uposażenia kolegium jezuici żądali wielkich pienię
dzy, kilku wsi z całym aparatem obsługi ziemi, z przestronnym, jasnym budyn
kiem pod przyszłą szkołę. Warunkiem miała być ekonomiczna samowystarczalność 
instytucji. Dopiero gdy takie warunki spełniono, jezuici zakładali kolegium; przy
syłali zespół najwybitniejszych fachowców od edukacji, którzy już nie zajmowali 
się niczym innym oprócz nauczania. Szkolono ich do tego celu właśnie w kole
gium rzymskim albo - bardziej na północy - w Wiedniu. Nic więc dziwnego, że 
bardzo szybko do jezuickich szkół zaczęli posyłać swoich synów tak samo i prote
stanci, jednakowoż z takim - prawnie zapisanym - warunkiem, że nauczycielom 
nie wolno wpływać na wyznanie ucznia. 

Z drugiej strony jezu ick ie „odkryc ie Ameryk i" polegało na s łynnym 
„fundamencie" Ćwiczeń Duchowych świętego Ignacego: zasadzie „zastosowania" 
[aplicatio, accomodatio]. Otwierała ona, jak wiadomo, drogę do ewangelizacji, 
odnoszącej się z szacunkiem do tego co partykularne: do przyzwyczajeń, norm, 
języka kultury, którą miano nawracać. Poza tym, jezuicka koncepcja działania, 
także rozwoju duchowego, zakładała (i zakłada po dziś) drogę wykorzystania 
rzeczy świata tego i ocenianie moralne owych rzeczy, ze względu na cel, którym 
jest zbawienie każdego z nas. 

Innymi słowy: zasadą stanie się ekspansjonizm, rozumiany w sensie bardzo 
arystotelesowskim, jako nauka o celu, który determinuje wszystko inne. Wszystko 
bowiem, co otacza człowieka, może być „zastosowane" w dobrym albo też w złym 
celu. Oczywiście, stosować rzeczy należy tylko i wyłącznie w dobrym celu. Stąd 
też jezuici tak mocno wkroczyli w świat i bardzo szybko osiągnęli spore efekty. 
Trzymanie się zasady, by wykorzystywać każdą możliwość rozprzestrzeniania dobra, 
osiągnęło pozytywny skutek. 
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Te dwa aspekty, łącznie z tym wszystkim, co wykracza poza intelektualne 
konstatacje, co pozostaje domenądziałania Ducha Świętego, obecnego w swoim 
Kościele, zadecydowały o tym, że Kościół katolicki, który przez pierwszą połowę 
wieku XVI stopniowo tracił swoje pozycje, po Soborze Trydenckim i tym wielkim 
ruchu odnowy, o jakim tutaj tylko nieznacznie napominam, w drugiej połowie 
tego stulecia ruszył do kontrnatarcia. Koniec wieku, jak wiadomo, zaowocował 
okresem tak zwanych wielkich konwersji, spektakularnych wyborów duchowych, 
które z pewnością wpłynęły na duchowy charakter tego czasu. W Rzeczpospolitej 
można mówić o swoistej „wiośnie Kościoła" w tamtym okresie. (Choć znamy tę 
wiosnę raczej ostemplowaną określeniami typu: „kontrreformacja", „reakcja 
katol icka", „nawrót do średniowiecza", poznajemy zaś ją zazwyczaj ze 
złowróżbnych przypomnień indeksu ksiąg zakazanych krakowskich biskupów, 
tumultów religijnych i - właśnie - pisarstwa Piotra Skargi.) Pojawiło się wtedy 
kilka dzieł, które wyznaczały mocno horyzont duchowej atmosfery epoki. Jedno 
z nich - „Przyczyny nawrócenia do wiary powszechnej od sekt nowokrzczeńców 
samosateńskich" (Wilno, 1583) - przyniosło jej autorowi Kasprowi Wilkowskiemu 
spory rozgłos (przynajmniej w historii literatury). Wilkowski, eks-arianin nawraca 
się na katolicyzm i swoje wspomnienia z czasów przełomu w połączeniu 
z bezkompromisowym „zbiciem poglądów" polskich arian wydaje „nakładem 
i pracą" własną. 

Zdarzyło mi się mieć w rękach (Biblioteka Czartoryskich w Krakowie) wydanie 
dzieła Wilkowskiego, w którym widoczna jest na tytułowej stronie autorska 
dedykacja „Przyczyn" ojcu pisarza. Dziełko Wilkowskiego, jego wyjątkowy 
charakter polega głównie na odmalowaniu w bardzo oszczędnej, niekiedy może 
nieco w zbyt surowej formie, dramatycznej sytuacji człowieka, który, wracając na 
łono Matki Kościoła, staje przeciwko całemu swemu środowisku, najbliższej 
rodzinie, w tym także ojcu. Stąd dedykacja, nieśmiała, ale też pełna nadziei i mocy 
konstatacja człowieka, który odkrył prawdę i pełen troski pochyla się nad tymi, 
którzy owej prawdy są pozbawieni: „Jego Mści Panu Balcerowi Wilkowskiemu 
panu ojcu memu miłemu prosząc, aby łaską ojcowską przyjęte i w miłości 
krześcijańskiej czytane były, posyła K.W." 

Widziałbym w tym jednym zdaniu, napisanym starannym pismem autora, 
któremu jego przeciwnicy zarzucali złośliwie, że na „dobra i garła ich dybie", 
widomy przejaw staropolskiego ekumenizmu, a może tylko staropolskiej tolerancji, 
która budowana była na „miłości krześcijańskiej", ale zarazem też wyraźnie 
artykułowana niemożliwość kompromisu. Wydaje mi się, że widoczna jest w owej 
dedykacji pewna charakterystyczna stała epoki. Bowiem na takiej też ostrej 
i sięgającej głęboko w egzystencje ludzkie konieczności wyznania prawdziwej 
wiary, nie liczącej się z niczym, opierał się - jak się zdaje - duchowy charakter 
czasu przełomu wieków. 

Ferment szedł w przypadku Wilkowskiego, przez Czesława Hernasa, 
zwanego „dziecięciem wieku", od dwóch dramatycznych pytań: „pierwsze, który 
jest prawdziwy Kościół moc grzechów odpuszczania mający. Wtóre, że mój grzech 
we Włoszech nie był ani jest grzechem przeciw Duchowi Świętemu, nie jest 
zaprzeniem się dobrowolnie prawdy, owszem jest służbą Bożą, a owo mniemanie 
i Bałwochwalstwem z niewiadomości poczytania mocy od Pana Chrystusa dane, 
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może być odpuszczone". Wilkowski, którego konwersja zrodziła się z konformizmu 
(będąc arianinem uczestniczy w Rzymie w katolickich obrzędach religijnych), by 
dojść do Prawdy, przedziera się przez najintymniejsze związki otaczające 
człowieka na świecie: 

„Wam tajne nie jest - pisze do przyjaciół w Zborze, który porzucił - żem się 
od was, prawie depcąc po najmilszych rzeczach, do Chrystusa wydrzeć musiał, 
wszakeście frasunków i listów, twardszych niż kloza, mocniejszych niż łańcuch 
do zatrzymania u was, ostrszych niż miecz, dobrze świadomi." Pomiędzy tymi, 
którzy zatrzymać chcieli go w Zborze, był także Wilkowskiego ojciec... „Owa 
zewsząd desperacyja i trwoga" prowadziła Wilkowskiego do światła. Miłość, która 
nie ogląda się na nic. Miłość, która przyczynia się do dramatycznych podziałów. 

Wyzwalanie się pisarza ku światłu wiary prawdziwej dokonywało się też przez 
przekroczenie granic ówcześnie bardzo wiążącej swoistej „poprawności 
politycznej", posługującej się kilkoma pojęciami „jak cepy", do których należało 
także pojęcie wolności religijnej. Wyznanie Wilkowskiego ukazuje zresztą czysto 
taktyczne czy też polityczne nacechowanie tego pojęcia. Oto bowiem, wyzwalanie 
się poety z „sekty nowokrzczeńskiej" wiąże się z szykanami ze strony jego 
środowiska. W trakcie też owych zmagań o niezależność decyzji uświadamia 
sobie pisarz podstawową różnicę w podejściu do wolności wyznania, między 
sektą a Kościołem. (O różnicy tej mówić będą także pisarze „kotrreformacyjni" 
sprzeciwiający się Konfederacji Warszawskiej.) 

„Katolicy, gdyby tak pilno do zborów waszych chodzić bronili, czytać waszych 
pism zakazowali i pilność o tych, co do was się skłaniać poczynają czynili, 
wołalibyście: niewola i tyranstwo w papiestwie okrutne, wierę penują papieżnicy 
i sumieniu, które ma być wolne, gwałt czynią..."6 
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Czasy przełomu to okres charakterystycznej gorączki religijnej, religijności 
pełnej kipiącej energii, niespokojnej, dramatycznie zadającej sobie i światu 
ostateczne pytania. Znowuż, znamy tę religijność najlepiej z literatury, z poezji. 
W końcu same za siebie mówią nazwiska późnego Kochanowskiego, który pisze 
„Treny". Znamy konwertytów, (najprawdopodobniej) Mikołaja Sępa Szarzyńskiego, 
znamy i Sebastiana Grabowieckiego. Byli to (może z wyjątkiem klasycznego do 
końca Kochanowskiego) poeci nowego języka - języka paradoksów i zaskakującej 
metaforyki. Najsłynniejsze wiersze Sępa to na przykład dziełka, w których 
dochodzi do głosu energia - nie medytacja, rozpęd - nie kontemplacja. I chociaż 
G r a b o w i e c k i , nie ustępujący mu p o e t y c k o , jest w ł a ś n i e może bardzie j 
kontemplacyjny, medytacyjny, to właśnie ci dwaj, podawani we wszelkich 
podręcznikach razem, wprowadzająw przestrzeń tej nowej religijności - religijności 
w y r a s t a j ą c e j z e s k r a j n o ś c i . R e l i g i j n o ś c i n a w o ł u j ą c e j d o r a d y k a l n y c h 
i bezkompromisowych wyborów. 

3. 

Czy Piotr Skarga do takich dramatycznych wyborów się przyczyniał? A czy 
mogło być inaczej w czasie zagrożenia, kiedy znowu pojawili się ludzie, którzy 
nie przynieśli pokoju, lecz wojnę, miecz, który mógł niekiedy zadawać ból? 

Jedno jest pewne - czasy Skargi i pierwsza połowa wieku XVII na zawsze 
utraciły tolerancyjny charakter wieku poprzedniego. Na dobre i złe nie było już 
raczej miejsca dla ludzi takich jak Andrzej Frycz Modrzewski czy arcybiskup Jakub 
Uchański. Nastały czasy duchowych potomków Stanisława Orzechowskiego. Czasy 
kardynała Hozjusza, Marcina Śmigleckiego. Czasy walki. 

Kiedy Piotr Skarga, człowiek należący do absolutnej czołówki polskiej 
kontrrewolucji katolickiej, decyduje się wydać wielki zbiór narracji poświęconych 
świętym, wywiązuje się z jezuickiej zasady akomodacji. Fala bowiem uderzenia 
polskich jezuitów, na niwie pisarskiej, jest zaiste porażająca: traktaty, dysputy, 
dialogi, wiersze, kazania, homilie, postylle, przekład Biblii, leksykony, historiografia, 
no i jeszcze właśnie „Żywoty świętych". 

Można orzec, że skargowskie żywoty to jedyny utwór pisarza, który zdobył 
wielką popularność w swoim czasie. Ani „Kazania sejmowe", ani „Kazania na 
niedzielę i święta", ani nawet słynne pisma poświęcone jedności Kościoła Bożego" 
nie przyniosły pisarzowi tak wielkiej sławy. I tak wiele nie przyniosły dobrego. 
„Dzięki 'Żywotom' stał się Skarga najpoczytniejszym pisarzem staropolskim" 
(J. Ziomek), chociaż przez wiele lat jeszcze, może aż do czasów romantyzmu, 
opinia w Polsce o Skardze wypowiadała się - jak wiemy - raczej niechętnie, widząc 
w nim ciemną postać z dworu króla-dewota Zygmunta III Wazy. 

Na książkę składają się opowiadania na temat patronów świętych ułożone 
w porządku kalendarza i umieszczone po tych opowiadaniach krótkie pouczenia, 
będące rodzajem kilkuzdaniowej egzegezy postaci. Cel jest w sposób oczywisty 
parenetyczny, w niewielkim stopniu teologiczny. Nie są „Żywoty" też - co 
najdziwniejsze dla czytelników dzieła Skargi, które chwilami przesycone jest całe 
bardzo ostrą polemiką - dziełkiem zbijającym poglądy przeciwników Kościoła. 
Skarga doskonale prostym stylem buduje opowieści o setkach kobiet i mężczyzn, 
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którzy okazali się po prostu wierni, a swoją wierność przypłacili często najwyższą 
ceną. Rzecz bowiem w tym, że - jak mniemam - cały pomysł na dzieło (będące 
s p o l s z c z e n i e m ż y w o t ó w ł a c i ń s k i c h ) j e s t p o l e m i k ą . S t a j e s ię b o w i e m 
przypomnieniem podstawowej dla katol icyzmu idei „świętych obcowania", 
a w istocie wyznaniem wiary, które doskonale zwraca uwagę na to w jakich jest 
wypowiadane okolicznościach. 

„Utrzymują różnowiercy, jakobyśmy Świętych Pańskich za bogi mieli 
i Chrystusowi je równali, modląc się do nich i o ich modlitwy prosząc. Błądzą oni 
bardzo myślami takiemi" - pisze Skarga w Uwadze do „Żywota i męczeństwa 
Polikarpa". Zresztą, nie wprost odpiera zarzuty różnowierców pisarz nie tylko 
w s p o s ó b z a c z e p n y . P r ó b u j e k i l k a k r o t n i e - z a r ó w n o w M o d l i t w i e , j a k 
i w przedmowie do „Żywotów" - dokonać swoistej interpretacji postaci Świętych, 
którym - jak wiemy - próbowano odmówić racji bytu. Interesujące jest w owej 
obronie świętych obcowania to, że Skarga poszukuje różnych formalnych 
sposobów przekazu. Najpiękniej czyni to w przedmowie do całego dzieła, w słynnej 
modlitwie do świętych Bożych: 

„Gwiazdy niebieskie, przez które nas Chrystus oświeca; bracia starsi, którzy 
już służycie w chwale Panu w nagrodę zasług zebranych na tej ziemi; przykłady 
waszemi zapalajcie nas do dobrego, a modlitwy nasze nieście do podnóżka 
wspólnego nam Ojca i Boga, prosząc o miłościwą odprawę. Zwycięzcy wszech 
nieprzyjaciół, śpiewacy chwały Trójcy Świętej, używający rozkoszy niebieskich 
u stołu Pana nad pany, wypraszajcie i posełajcie nam głodnym odrobiny ze stołu 
radości waszej, abyśmy jako i wywalczyć, i zwyciężać a z dobrą myślą wszystko 
wytrwać mogli! Bóg wami ziemię i niebo ozdobił, chwałę i moc w was pokazał, 
a nad nami jako straż i obronę was postawił. O! jako błogosławione oczy wasze, 
które widzą to, w co my wierzymy, uszy wasze, które słyszą to, czego my 
pragniemy!... Niechaj modlitwy wasze wyjednają nam tęsknotę do tej ziemi 
żyjących i towarzystwa waszego... Abyśmy tę świętą Wiarę katolicką, którąście 
tu z płakaniem siali, jako drogi skarb życia wytrwale pielęgnując, urabiając na jej 
zasadach serca i dusze nasze, stali się kiedyś uczestnikami chwały waszej przez 
moc nieskończonych zasług Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który 
w jedności z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen" 

Do tego samego obrazu (gwiazd i nieba) odwoła się pisarz także w tekście 
samej przedmowy, kiedy próbować będzie dać definicję osób, o których traktuje 
jego dzieło. Wychodzi w swoim ich opisie od dzieła stworzenia, do jego stosunku 
do Stworzyciela. Porównanie, którego dopuszcza się Skarga, jest - moim zdaniem 
-jednym z piękniejszych tekstów mistycznych, które wyszły spod jego pióra: „Jeśli 
widok nieba, gwiazd, słońca, zwierząt i ptasząt i wszelkich piękności stworzenia 
tyle wam uciechy przynosi, o ile doznacie jej więcej, patrząc myślą na Święte 
Boże, którzy są jako obraz i podobieństwo Tego, który to wszystko uczynił! Na 
Boga patrzeć nam nie dopuszczono, ale obrazem jego ucieszyć się możemy. 
Święci twarz, jakoby malowaną cnotami Boskiemi i od Boga wlanemi mają, Bóg 
w nich odpoczywa, okrasza ich najwyższemi darami swymi, jakich żadne 
bezrozumne stworzenie nie posiada, przeto wpatrując się w nich, do zamiłowania 
dobroci i miłosierdzia Boga, winniśmy się pobudzać. Święci światłością są nazwani 
przez Pana Jezusa..." 

FRONDA JESIEŃ 1997 17 



Konieczność zaś studiowania historii świętych uzasadnia Skarga odwołując 
się do dumy katolickiej i doświadczenia codziennego swoich czytelników: 
doświadczenia rodzinnego egzystowania sarmatów: „Dziwnem i sromotnem by 
było, gdybyście mając zacnych rodziców i powinowatych nic o ich sprawach nie 
wiedzieli. Czyż nie większem byłoby jeszcze głupstwem i dziecinną prostotą, 
gdybyście znać nie mieli tych świętych Bożych, którzy sąduchownemi rodzicami, 
braćmi, powinnymi waszymi, od którycheśmy wiarę w jednego Boga, chrzest 
święty i naukę drogi do zbawienia wzięli, w których przykład mamy, jakich to 
świętych wydaje nasz Kościół święty rzymskokatolicki, ta matka nasza, która ich 
tego, co i nas wierzyć, tak jak i nas uczyła!" 

Sprawą bowiem bardzo istotną w czasach rozchwiania tożsamości religijnych 
stawała się sukcesja, następstwo pokoleń i wzrastania w ramach Kościoła 
kolejnych jego członków. Skarga odwołuje się w kilku miejscach swoich pism do 
tradycji także po to, by wykazać, że różnowiercy odrzucając przenikające 
rzeczywistość współdziałanie Świętych, Żywych i Umarłych, z pełną świadomością 
odcinają się od Tradycji, pozostawiając poza swoim religijnym zainteresowaniem 
tych, którzy za wiarę oddawali swoje życie. Dydaktyka więc skargowska jest 
ewangel izowaniem w czasach najpierw zachwiania, a potem o d b u d o w y 
tożsamości katolików. 

Wyznaczała ją wiedza historyczna, która obok znajomości katolickiej teologii 
(przypominam powstające wtedy pierwsze polskie katechizmy) stanowiła 
podstawowe jej źródło. Poza bowiem tekstami hagiograficznymi jest Skarga także 
autorem tłumaczenia na polski, a zarazem redakcji wielkiego dzieła Piotra 
Baronniusza Annales Ecclesiastici, które w Rzeczpospol i te j znane było 
powszechnie pod polskim tytułem Roczne dzieje Kościelne. 

W idei świętości Skargi wyraźnie podkreślone są dwa elementy: pochwała 
czynu, a przede wszystkim pewność przekonań. Prosto mówiąc: skargowscy 
święci, chociaż zamieszkali niekiedy w odległych czasach, to ludzie, których 
charakteryzuje niezachwianie przekonań i uparte dążenie do realizacji swoich 
racji. Nie są „Żywoty" pochwałą rozchwiania. Oto bowiem cała, w świętych 
uobecniona, historia Kościoła to dla pisarza dzieje niezłomności i męstwa. Czy 
inne wzory mogły być bardziej przekonywające w czasach zawieruchy w sferze 
tożsamości? 

Dokonania polskiej reformy katolickiej były efektem wielkiej pracy formacyjnej 
wielu ludzi wierzących, którzy w obliczu śmiertelnego zagrożenia potrafil i 
dokonywać wielkich wysiłków. Jeszcze całkiem do niedawna - ba, jeszcze i dzisiaj 
- ten owocujący wieloma dziełami sztuki, zwycięski wysiłek bagatelizuje się, 
a nawet ośmiesza, określając go pejoratywnym i w istocie odtwórczym (tak jak 
wszelkie kontr- jest p a s y w n ą f o r m ą z e r u j ą c ą na aktywności) t e r m i n e m 
kontrreformacji. 

Co innego warte jest jednak podkreślenia. Jakkolwiek proces ten będziemy 
nazywać, czy widzieć w nim będziemy zjawisko pozytywne, czy negatywne, 
czy dumni będziemy z tego, że udało się Rzeczpospolitej nie wejść na tory 
europejskiej mody, czy też widzieć w tym będziemy przykład typowo polskiego 
zacofania, faktem jest, że katolikom w Rzeczpospolitej udało się swoją tożsamość 
zachować. 

18 FRONDA JESIEŃ 1997 



4. 

Kiedy więc „Żywoty", które odegrały (sądzę, że wcale nie małą) rolę 
w zmaganiach o tożsamość religijną Polaków, czytam po latach, to zastanawiam 
się, co tak naprawdę mogę z nich odczytać. I myślę, że czas położył bardzo 
mocny stempel na tej książce. Rzadko potrafię przejąć się opowiadaniami pisarza, 
niezbyt przemawiają do mnie jej bohaterowie, zbyt papierowi, mocno utrzymani 
w tradycji antycznych żywotów sławnych mężów, która to tradycja ograniczała 
się w istocie już w czasach Skargi do źródła przysłów i sławnych sentencji. 

Trudno czerpać dziś ze Skargi „słowa życia". Nie staną się dzisiaj „Żywoty" 
kuźnią postaw, choć przez wieki funkcję taką pełniły. Nie wiem, czy jest ktoś, kto 
po tej lekturze „życie swoje odmieni". Czytam więc dzieło Skargi w innym celu 
i jeżeli szukam jakiejś prawdy ponadhistorycznej w „Żywotach", to znajduję ją 
przede wszystkim w mimowolnym i ciągłym zestawianiu jego czasów z czasami, 
w których - jak to pięknie powiada Jan Paweł II - „mamy szczęście żyć". I tak 
chyba jest, bo to, co tak mocno powtarza się w Jego nauczaniu, to bardzo subtelne, 
ale zarazem niegasnące przygotowywanie nas do jakiegoś maksymalizmu, do 
konieczności dawania świadectwa światu. I w tym sensie Skarga może znowu 
do nas przemawiać, mimo patyny czasu i wszystkiego tego, co zrobiła z naszą 
świadomością historia. 

Rzecz bowiem - a o niej przede wszystkim mówi Piotr Skarga w „Żywotach" -
polega na poważnym fundamentalizmie i bardzo prostym zasłuchaniu w słowo 
Boga, w słowo Chrystusa. To są wbrew pozorom bardzo proste rzeczy: wierność, 
wytrwałość, odwaga, a przede wszystkim krańcowe zaufanie do Kochającego, 
który i tak w końcu przychodzi na pomoc naszej słabości, wspiera, a najpierw 

„wzywa. Taka mądrość i takie utwierdzenie płynąz dziełka królewskiego kaznodziei. 
Kiedy więc czytam te Skargi „Żywoty", po latach, tutaj w pobliżu kapliczki 

w polu pod wiekowymi drzewami, kiedy więc jestem w Dukli, kiedy wciąż 
przemierzam tę ziemię, wciąż tak samo zachwycony jej pięknem, bo „widok 
piękności stworzenia" sprawia mi tyle uciechy, to nie czynię tego beznadziejnie. 
Wszystko to ma zachęcić do wejścia na piękną ścieżkę, bezpośredniego 
podobieństwa. 

Przypominam teraz sobie, że tam, w Dukli, tym, co tak naprawdę najgłębiej 
czytaliśmy swoim najgłębszym sensem, były świerszcze i upał: sierpniowe słońce 
i nieustający jazgot świerszczy, ich pieśń tarcia. Te świerszcze... Teraz sam siebie 
pytam, kiedy znowu jestem tak blisko nich, pośród nich, bo chcę i znajduję się 
teraz u podnóża kapliczki zawieszonej nad niską, rozłożystą doliną, w której snują 
się dymy palonych ognisk, i którą właśnie sunie pociąg, a ja wpatrzony w to 
wszystko, zauroczony tym, obezwładniony pokojem, dogłębnym pokojem, który 
ofiarowuje mi zachodzące słońce, szepczę, tak - to samo co wtedy. Tak, Miłość, 
Miłość, Miłość, te świerszcze więc, czy pozostawały w jakiejkolwiek relacji do 
świętych, Boga, mojej (dokąd mnie Panie prowadzisz? Dziękuję Ci!) wiary? Ich 
nieustająca melodia, słyszalna, fizycznie istniejąca, w upale, zmysłowa, w pocie, 
znoju, w upale, czy mogła mieć jakiekolwiek związek ze świętymi? Z Janem 
z Dukli, który obronił właśnie Lwów, a może po raz kolejny kogoś, kto się do 
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niego uciekał? Z Andrzejem Bobolą, krewkim jezuitą, który nie poddał się okrutnie 
go katującym, w którym nie poddał się Chrystus, w którym obserwowano triumf 
Prawdy? 

Czy więc te świerszcze, ich nieustająca obecność, czyż nie stały się dla 
mnie wyraźnym wskaźnikiem, wektorem do afirmacji tego, co ziemskie, które to 
ziemskie otwierająna perspektywę niebieską święci? Otwierające się Możliwości, 
nasi ludzie, stąd, wyciągnięci z historii, ale też nie opuszczający tej historii, jak to 
pokazał Ten Pierwszy, nasz Mistrz i Nauczyciel. 

Świerszcze są uparte jak prawo ciążenia, ustanawiające nasz ziemski świat 
jako jego absolutna podstawa fizyczna. Świerszcze z uporem, tarciem otwierają 
drzwi. Są kamertonem istnienia, przez które dokonuje się jego uświęcenie. 
Przecież 15 sierpnia poświęcamy polne zioła, a słowa tego święcenia stają się 
hymnem miłości do istniejącego świata. Podobnie też w czasie, kiedy Pan 
spoczywa w grobie, święcimy pokarmy: kiełbasę, sól, jajko, chleb. Bowiem wrota 
są otwarte, ale przeprowadzić ma przez nie Miłość. Miłość, która nie zna żadnego 
wytłumaczenia. Ta, która łaskawa jest, wytrwała i nigdy nie ustaje. 

Matka Boska - Figura Świata, czczona jako Matka Boska Zielna, Matka Boska 
Siewna. Figura Świata - Droga Do Nieba, Wzór Świętości. Królowa Pokoju. 
Królowa Polski. Orędowniczka Cierpiących. Uzdrowienie Chorych. Pocieszycielka 
Strapionych. Wrota wiodą przez miłość do Istniejącego. Wrota kołysane są przez 
świerszcze. Święci wskazują na Stworzyciela. W tym są najgłębiej orędownikami 
istnienia. 

Czy ja to rozumiem? 
Światłość świata. O niej, o tłumie wiernych, przypominał Piotr Skarga 

w czasach, kiedy wydawało się, że nie ma już światłości. 

5. 

Nicość idzie z nami pod rękę. Nasze istnienie niesie nicość, gdyż inaczej 
nicość nie może istnieć. Pozornie nicość panuje, tłoczy się na „współczesnych 
areopagach", walczy z Prawdą, buduje z mozołem, ale i z wielkim rozmachem 
swoją cywilizację śmierci. Cóż można jej przeciwstawić? 

I tu jest miejsce, w które wkraczać może formacyjna praca, intelektualny 
wysiłek, instytucjonalne zmagania się ludzi, którzy - nie poddając się w czasach, 
zdawałoby się, klęski - wprowadzają pytania o wiarę w przestrzeń społecznego 
istnienia. 

I tu jest miejsce, w które wsączać się może namiętny, ale zarazem bardzo 
klarowny głos Piotra Skargi, powtarzającego na setkach stron swoich „Żywotów" 
nieustannie: Wierność, Wierność, Wierność. Nic, tylko Bóg. Nie jest to zatem 
zbyt skomplikowana opowieść, raczej tylko rozpisania na biografie historia 
Wierności. Zakochania niezdradzonego, zakochania, sięgającego często po grób. 
Przez świętych mieliśmy zobaczyć moc Pana. Widzieliśmy ją. Ludzie sami z siebie 
nie mogli byli tego dokonać, tych wszystkich wielkich czynów, ani też tym bardziej 
znieść wszystkich przeogromnych cierpień. 

Moc bowiem i Dobro, które przepaliły się w życiu tych osób, powracają. Ich 
dzieje nie skończyły się razem z ich śmiercią, ich dzieje najwłaściwsze zaczynają 
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się dopiero potem, w przestrzeni wzajemnej pomocy, w przestrzeni ich zwrócenia 
się ku tym, którzy jeszcze wędrują pod niebem: 

„Bóg wami ziemię i niebo ozdobił, chwałę i moc swoją pokazał, a nad nami 
jako straż i obronę was postawił". 

Ta relacja, zdaniem Mickiewicza, buduje wspólnotę, w której przyszło nam 
żyć. Ta relacja w podstawowym sensie stwarza nadzieję. 

Krzysztof Koehler 

Ciężkowice, sierpień 1997 

Przypisy: 

1. Piotr Skarga, „Czasu wojny do modlitwy pobudka czwarta". 
2. Stanisław Oświęcim, „Pamiętniki". 
3. Benedykt Herbest, „Nauka prawego chrześcijanina", Kraków 1566. 
4. Ruciński, „Zbiór osobliwych i wielce pożytecznych sposobów wielbienia [...] Boga 
Różańcem Świętym", Przemyśl 1771. 
5. Krystyna S. Moisan, Beata Szafraniec, „Maryja Orędowniczka wiernych", Warszawa 
1987. 
6. K. Wilkowski, „Przyczyny nawrócenia do wiary powszechnej od sekt nowokrzczeńców 
samosateńskich", (Wilno, 1583). 
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Na międzynarodowym zjeździe pod znaczącym tytułem 
Totalitarian Groups and Cultism, który odbył się w Barcelonie 
w kwietniu 1993 roku, hiszpański socjolog Alberto Moncada 
na końcu g w a ł t o w n e g o j'accuse p r z e c i w k o Opus Dei 
postulował jej „dołączenie do listy sekt niebezpiecznych dla 
dzieci". [...] Profesor Moncada z zadowoleniem obwieścił 
założenie w Pittsfield, w stanie Massachusetts, „sieci" 
poświęconej wyłącznie walce z Opus Dei na całym świecie. 

VITTORIO M E S S O R I 

ŚLEDZTWO W SPRAWIE OPUS DEI 

W i e l e s e k t - j e d n a P r a ł a t u r a 

Opus Dei - a t a k o w a n e „z zewnątrz" w n i e u s t a n n y c h k a m p a n i a c h 
i doniesieniach prasowych, straszone m o ż l i w o ś c i ą zakazu prowadzenia 
działalności, do którego próbowano doprowadzić posuwając się nawet do zapytań 
poselsk ich w tej s p r a w i e ; k r y t y k o w a n e „od wewnątrz" przez kato l ików 
oskarżających je o „integryzm przedsoborowy" (za jego ewangeliczny radykalizm) 
i o „dążenie do restaurazione" (za wierność nauczaniu papieskiemu) - jest celem 
ataków ruchów „do walki z sektami" (na całym Zachodzie, ale przede wszystkim 
w Stanach Zjednoczonych). 

Nawet katolicy nie wiedzą zbyt wiele na temat batalii, jaka toczy się wokół 
tej pierwszej w dziejach Kościoła katolickiego Prałatury personalnej. Warto 
powiedzieć o tym teraz, żeby zrozumieć, o jak wysoką stawkę toczy się gra. 

Nie umiałbym przedstawić tego dobrze i dokładnie, zatem przytoczę Wam 
słowa dotyczące owej sprawy zapisane przez włoskiego eseistę Massima 
lntrovigne, na polu m i ę d z y n a r o d o w y m j e d n e g o z naj lepszych z n a w c ó w 
współczesnego dzikiego rojowiska „nowych religii", zjawiska zaprzeczającego 
comme d'habitude - temu, co przepowiadali „eksperci": socjologowie, futurolodzy, 
a także teologowie i różni specjaliści w kwestiach religijnych, nie wyłączając księży 
i biskupów. 

Nie zapominajmy jednak, jaka jest najtrafniejsza definicja „eksperta": „to 
ktoś, kogo głównym zadaniem jest regularne tłumaczenie (za opłatą), dlaczego 
on sam i jego koledzy pomylili się w swoich przewidywaniach". 

W naszym przypadku owi specjaliści od opowiadania głupstw podanych 
w naukowym „opakowaniu", w latach 50. i 60. (ale i później), sformułowali teorię 
na temat „zaniku sacrum w cywilizacji przemysłowej". Zapewniali, że przyszłość 
będzie „świecka", zaklinali się, że w postmodernistycznej kulturze technologicznej 
nie ma miejsca na wymiar religijny. 

Wśród wielu innych pojawił się słynny biblista niemiecki Rudolf Bultmann, 
który już w latach 20., pod wrażeniem galenitowych odbiorników radiowych 
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i elektrycznych żarówek zasilanych z sieci doprowadzonej do domu, zawyrokował, 
że człowiek mogący kręcić gałkami i słuchający głosu na odległość oraz 
korzystający ze sztucznego światła, nie może traktować poważnie Pisma 
Świętego. W ten sposób z naiwnej fascynacji postępem teutońskiego mola 
bibliotecznego wzięło swój początek „demaskowanie" Ewangelii, oczyszczanie 
ze wszystk iego, co nie miałoby podstaw „ n a u k o w y c h " i „ r a c j o n a l n y c h " 
w rozumieniu z końca XIX wieku. Jeszcze dzisiaj w zapóźnionych klerykalnych 
„wylęgarniach myśli" bierze się na serio tę bultmanowską karykaturę - istniejącego 
tylko w teorii „człowieka nowoczesnego". 

Zdarzyło się oczywiście coś zupełnie innego niż przewidywano. Na 
Wschodzie, gdzie poczyniono największy w historii wysiłek, aby wykorzenić 
z serca c z ł o w i e k a w i a r ę w N a d p r z y r o d z o n e i n a w r ó c i ć go na a t e i z m 
materialistyczny, cel ten nie został osiągnięty, a sama próba zakończyła się 
zupełnym fiaskiem również dlatego (a może przede wszystkim), że społeczeństwa 
nie chciały zrezygnować z wyznawania religii. Co więcej, wbrew wszelkim teoriom 
była ona dla n ich ź r ó d ł e m nie „ a l i e n a c j i " , a le z a a n g a ż o w a n i a , t a k ż e 
socjopolitycznego. 

Nie zapominajmy o tym, co często próbuje się przemilczeć: początek końca 
bloku marksistowskiego ma konkretną datę - sierpień 1980 roku, kiedy robotnicy 
Stoczni G d a ń s k i e j z a b a r y k a d o w a l i się w z a k ł a d z i e - s y m b o l u w ł a d z y 
komunistycznej (nieprzypadkowo noszącym imię Lenina) i rozpoczęli pierwszy -
zaznaczam: pierwszy - strajk, którego władza nie miała odwagi stłumić siłą po 
raz pierwszy od tylu dziesiątków lat w krajach rządzonych przez reżim 
marksistowski. Na bramach robotnicy zawiesili dwa wizerunki, które pokazane 
przez telewizję, wywołały szok zachodnich „postępowców": Matki Boskiej 
Częstochowskiej i „ich" papieża, wybranego dwa lata wcześniej, który latem 
1979 roku odwiedził ojczyznę, przez co udowodnił, po czyjej stronie w ustroju 
„ludowym" opowiada się społeczeństwo. Zdjęcia bram zabarykadowanej stoczni, 
„chronionej" przez Matkę Bożą i papieża, uchylane tylko po to, żeby wśród 
ogólnego aplauzu wpuścić do środka kardynała czy biskupów; zdjęcia robotników 
stojących w kolejce do spowiedzi udzielanej przez siedzących na taboretach 
między halami księży w sutannach i z fioletowymi stułami - wszystko to (a dobrze 
zdaje sobie z tego sprawę każdy, kto przez całe tygodnie w telewizyjnych 
wiadomościach oglądał takie obrazy) obaliło utarte wyobrażenia, pozornie 
niepodważalne, i spowodowało porzucenie mitów ideologicznej „nowoczesności". 

Na Wschodzie zamiast przepowiadanego „zeświecczenia", wbrew wszelkim 
przewidywaniom, miał miejsce niespotykany dotąd „wybuch" sekt, Kościołów, 
Kościółków, mniej lub bardziej ezoterycznych zakonów, orientalizujących kultów 
o setkach nazw i robiącej wrażenie liczbie adeptów, często sfanatyzowanych. Co 
pewien czas zdarza się jakaś rzeź, zabójstwo rytualne, skandal seksualny czy 
podatkowy. Potwierdza to ostatecznie diagnozę Gilberta K. Chestertona: „Problem 
współczesnego człowieka nie polega na niewierze w nic, ale przeciwnie, na wierze 
we wszystko". 

Świadkowie Jehowy, mormoni, krisznaici, scjentolodzy, Dzieci Boże, New 
Age, mooniści - te znane dosyć dobrze nazwy grup mających licznych zwolenników 
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również we Włoszech (na przykład Świadkowie Jehowy są drugim co do 
liczebności po katolikach wyznaniem na Półwyspie) nie są niczym innym, jak 
lepiej widocznymi punktami wśród mnóstwa innych, będących obiektem badań 
Massima lntrovigne, o którym już wspomniałem. Wynika z nich między innymi, 
że również Opus Dei bywa zaliczane do nurtu „nowej religijności", która ma wielu 
zagorzałych zwolenników, ale i równie licznych nieprzejednanych, nie mniej 
fanatycznych przeciwników. 

Posłuchajmy więc lntrovigne'a. Zamieszczam dosyć długi cytat, nad którym 
- moim zdaniem - warto się zastanowić. W rzeczywistości niewiele wie się o tych 
sprawach, a dotyczą one coraz większej liczby osób. Można powiedzieć, że na 
Zachodzie każdy ma krewnego, przyjaciela czy przynajmniej znajomego 
zaangażowanego w jakiś sposób w „mistyczną eksplozję", poprzedzającą 
XXI wiek, wiek przepowiadanej „dokonanej sekularyzacji". 

Oddajmy głos naszemu ekspertowi: „Wobec mnożenia się nowych religii 
0 wielu aspektach - szczerze mówiąc - dyskusyjnych, pojawiają się zjawiska 
przeciwne, określane jako 'ruch do walki z sektami', będące ze swej strony 
przedmiotem szeroko zakrojonych badań socjologicznych i psychologicznych. 
Tego rodzaju analizy ujawniły, że 'ruch do walki z sektami' (Anticult Movement) 
przeciwstawiający się nowym rel igiom, określanym jako 'kulty niszczące 
osobowość', kładący nacisk na hipotezę o 'praniu mózgu' i żądający od państwa 
stanowczej interwencji, jest zjawiskiem zupełnie odrębnym w stosunku do grup 
walczących z nowymi religiami, począwszy od religii 'oficjalnej', 'historycznej', 
mającej przewagę liczebną. 

Wystąpienia przeciwko 'sektom' m o g ą sprawiać wrażenie jednol i tego 
zjawiska, ale w rzeczywistości wygląda to inaczej. Uważniejszy obserwator 
dostrzeże dwa odrębne nurty, rodzące się z odmiennych źródeł, o rozbieżnych 
interesach, co przejawia się w zachodzących co jakiś czas starciach. 

Z jednej strony znajduje się tradycyjna awersja tradycyjnych Kościołów 
1 wspólnot, formułujących osąd o charakterze przede wszystkim doktrynalnym. 
Taki osąd zakłada istnienie jednej prawdy, także w sferze religijnej, do której 
człowiek, choć z trudem, może się w pewien sposób odwołać. Istnieją zatem 
kryteria prawdy i wartości, w których świetle nowe religie mogą być badane 
i poddawane ocenie. 

Tego rodzaju krytyce rodzącej się w k r ę g a c h r e l i g i j n y c h bardz ie j 
przeciwstawia się niż przyklaskuje 'ruch do walki z sektami' (wywodzący się 
zazwyczaj spoza środowisk religijnych), który rodzi się ze społecznego protestu 
przeciwko nowym religiom i tak naprawdę proponuje krytykę wszystkich 'silnych' 
doświadczeń religijnych, bez względu na to, czy dotyczą one religii większościowych, 
czy mniejszościowych. Podczas gdy krytyka - nazwijmy ją - 'religijna' nowych 
religii uwypukla dyskusyjne aspekty 'sekt' w imię prawdy i wartości, Anticult 
Movement przeciwnie, uważa za 'sekciarstwo' odrzucenie relatywizmu i upieranie 
się, że również na polu religijnym istnieje tylko jedna prawda". 

lntrovigne dochodzi do następujących wniosków: „Motywacje ideologiczne 
występujące w tej polemice nie są łatwe do określenia. Łatwo ją sprowadzić 
z jednej strony do krytyki sekt, z drugiej - do krytyki religii w ogóle. W oficjalnym 
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biuletynie jednej z głównych europejskich organizacji Anticult Movement - ADFI 
(Stowarzyszenia Obrony Rodziny i Jednostki) Alain Woodrow, Francuz, jeden 
z największych działaczy ruchu, napisał ostatnio, że 'a priori nie istnieje żaden 
powód, aby być bardziej pobłażliwym wobec Kościołów niż wobec sekt'. Na temat 
chrześcijaństwa Woodrow pisze ostatnio na przykład, że 'w swojej długiej historii 
[...] Kościół chrześcijański - katolicki, prawosławny i protestancki - był oskarżany 
0 takie same ekscesy, o jakie teraz oskarża się sekty...' Choć, dodaje Woodrow, 
'po ostatnim Soborze Kościoła katolickiego trzeba przyznać, że klimat się bardzo 
zmienił' i że 'sekciarski duch kontrreformacji wreszcie umarł'". 

W szczególności cieszy Woodrowa, że 'posty i inne formy ascezy praktycznie 
zanikły, a regulaminy wewnętrzne seminariów i zgromadzeń religijnych po Soborze 
uległy złagodzeniu'. Po spełnieniu tych warunków nasz autor może powiedzieć, 
że Kościół katolicki nie jest 'sektą'. Można sobie jednak zadać pytanie, jak ruch 
osądzi zjawiska - istniejące cały czas wewnątrz Kościołów i większościowych 
wspólnot - w których 'posty i inne formy ascezy' wcale nie zanikły, podobnie jak 
'uczenie się katechizmu na pamięć', 'duch kontrreformacji' i idea utworzenia 
'jednego prawdziwego Kościoła'. Jest to tradycyjna, typowa krytyka Kościoła 
katolickiego i innych doświadczeń religijnych chrześcijaństwa, wywodząca się z 
pewnych środowisk o ideologii laickiej. Przejąwszy jednak taką zasadę krytyki 
'sekt', ryzykuje się zatarcie granic pojęć 'sekt' i 'nowych religii' (w odróżnieniu od 
religii tradycyjnych) i sprowadzenie dyskusji do ogólnej polemiki antyreligijnej'". 

lntrovigne pisze dalej w ten sposób: „Czołowy przedstawiciel 'laickiego' ruchu 
do walki z sektami napisał zresztą, że 'między Kościołami a sektami istnieje jedynie 
różnica stopnia i miary', a nawet, że 'z prawnego punktu widzenia różnica między 
nawróceniem a praniem mózgu jest trudna do uchwycenia'". 

Tu docieramy do tego, co nas najbardziej interesuje: „Z tego punktu widzenia, 
zważywszy, że ruch do walki z sektami kieruje swoje ataki pod adresem zjawiska 
takiego jak Opus Dei, pełnoprawnie należącego do świata katolickiego, można 
spodziewać się w przyszłości - po wyjaśnieniu pewnych nieporozumień -
pogłębienia się podziału pomiędzy religijną krytyką nowych religii (we Włoszech, 
zwłaszcza w środowiskach katolickich) opartą na podstawie doktrynalnej prawdy 
1 wartości (zazwyczaj nieufnej wobec interwencji państwa na polu religii) oraz 
atakami środowisk laickich, wymierzonymi przeciwko 'sektom' i 'sekciarstwu', 
stanowiącymi skutki odrzucenia możliwości istnienia jakiejkolwiek prawdy 
religijnej, 'starej' czy 'nowej'. Może to prowadzić do podejmowania prób objęcia 
sankcją prawną wszelkiego rodzaju 'mocnych' doświadczeń religijnych, czy to 
w obrębie religii tradycyjnych czy też alternatywnych". 

Tyle Massimo lntrovigne. 
W jasno zarysowanym przez niego obrazie Dzieło [skrót od Dzieło Boże -

Opus Dei - przypis redakcji] wydaje się celem jednym z wielu. Tak naprawdę od 
wielu lat jest ono jednym z ulubionych celów Anticult Movements, co potwierdził 
w czasie naszego spotkania ten sam badacz: „W żadnej z ich gazet i czasopism 
nie brak nigdy artykułu zajadle krytykującego Opus Dei, czasem zakończonego 
wezwaniem do władz o postawienie go poza prawem. Ich 'koniem bojowym' jest 
skandal związany z używaniem włosiennicy, zalecanej również innym (w pewnych 

26 FRONDA JESIEŃ 1997 



granicach, przy zachowaniu pewnych zasad) przez Błogosławionego Escrivę 
[Błogosławiony Josemaria Escriva, założyciel Opus Dei - przypis redakcji]. 
Anticults robią wrażenie ogarniętych obsesją włosiennicy, jak gdyby nie chodziło 
tu o wolny wybór wolnych, dorosłych ludzi, lecz przymus." 

Na międzynarodowym zjeździe pod znaczącym tytułem Totalitarian Groups 
and Cultism, który odbył się w Barcelonie w kwietniu 1993 roku, hiszpański so
cjolog Alberto Moncada (jak mi powiedziano - „eks") na końcu gwałtownego j'ac-
cuse przeciwko Instytucji założonej przez jego rodaka Escrivę postulował jej „do
łączenie do listy sekt niebezpiecznych dla dzieci". Szczególna to propozycja, 
jako że Dzieło przyjmuje (i to tylko na próbę) jedynie osoby, które ukończyły 
osiemnasty rok życia, a więc dziećmi z całą pewnością już nie są. Profesor Mon
cada z zadowoleniem obwieścił założenie w Pittsfield, w stanie Massachusetts, 
„sieci" poświęconej wyłącznie walce z Opus Dei na całym świecie. 

Zdaniem Massima lntrovigne, „tym, co tak naprawdę przeszkadza i często 
bulwersuje w Opus Dei jest proces nawrócenia, który wiele osób przeżywa 
traktując 'zbyt poważnie' przesłanie Ewangelii jak na gust tych, którzy - dziś także 
w samym Kościele - chcieliby sprowadzić ją do etyki, moralności, wychowania 
obywatelskiego i zaangażowania socjopolitycznego możliwego do przyjęcia przez 
wszystkich". 

Zaskakujące, że jednym z powodów, dla których walczy się z „kultami" -
wrzucając do jednego worka także, jeśli nie przede wszystkim, Opus Dei - są 
nadużycia finansowe, jakich dopuszczają się przywódcy grup religijnych. Jest to 
- powtarzam - zaskakujące, ponieważ również z pozoru nieskazitelne Movements 
stały się, jak się wydaje, dochodowym interesem, nie mówiąc o tym, że działają 
poza prawem. Skutkiem tego „poszkodowany przez sektę" (którą często jest Opus 
Dei ; p r a w d o p o d o b n i e w s a m e j H i s z p a n i i , nie m ó w i ą c j u ż o S t a n a c h 
Zjednoczonych, kilkudziesięciu aspirantów na członków padło ofiarą ich „leczenia" 
z zastosowaniem przemocy) zostaje schwytany, wciągnięty do furgonetki, 
przewieziony i zamknięty w tajnym mieszkaniu lub pokoju motelowym. Tam 
przystępuje się do „odprogramowania", w celu wyleczenia go z „prania mózgu", 
któremu jakoby został poddamy w „sekcie". Jednakże „odprogramowanie" 
(z wynikiem często niosącym rozczarowanie samym „ratownikom") kosztuje 
średnio 50 tysięcy dolarów, p o k r y w a n y c h przez osoby, które poprosi ły 
o interwencję movement-men, n ierzadko p o ś w i ę c a j ą c y m się całkowic ie 
wykonywaniu tego popłatnego zawodu. 

Zdaniem wielu badaczy tego n iepokojącego zjawiska upór, z jak im 
przedstawia się Opus Dei j a k o n iebezpieczną sektę (co usprawiedl iwia 
przymusowe „odprogramowanie"), jest skutkiem określonej strategii. Zwłaszcza 
w Stanach Zjednoczonych ruchy do walki z sektami fermentują w środowiskach 
radykalnego protestantyzmu, liberalnego agnostycyzmu, fundamentalistycznego 
judaizmu lub „masoneryzmu", które wymknęły się spod kontroli i działająjako nie 
podlegające nikomu odłamy. Dla nich wszystkich prawdziwym wrogiem, z którym 
trzeba walczyć, jest Kościół katolicki. 

Nie chodzi tu oczywiście o Kościół w niektórych krajach, osłabiony, niemalże 
pokonany przez „świat" z własnej woli [basso], jak gdyby przepraszał, że jeszcze 
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żyje, nawet jedynie jako ekumeniczna „organizacja dobroczynna". Nie, walka 
toczy się z Kościołem Papieża, „twardego" Papieża reagującego na obowiązującą 
mentalność i przypominającego o wymaganiach Ewangelii, która w sposób 
nieunikniony dzieli i wywołuje sprzeciwy. Kościół, który zamiast dążyć do tego, 
co przyjemne, nie zapomina nigdy wywołującego niepokój (dla wielu osób nie do 
przyjęcia) napomnienia Chrystusa: „Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi 
pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam" (Łk, 12,51). 

W ten sposób działalność owych środowisk przeciwko Opus Dei sięga 
znacznie dalej. Obrały sobie za cel ataków watykańskie centrum, w celu jego 
szkalowania zwraca się ją przeciwko Instytucji założonej przez Escrivę , która ze 
względu na swoją wierność nauczaniu papieskiemu uważana jest za rodzaj 
współczesnego, siejącego postrach Towarzystwa Jezusowego, zastęp nowych 
templariuszy, których rozgromienie doprowadzi do upadku ostatnie bastiony 
Rzymu. 

Stąd pochodzi poparcie dla ruchów do walki z sektami udzielane im - czy 
jawnie, czy w sposób zakamuflowany - przez niektórych katolickich przeciwników 
Dzieła, przejętych przede wszystkim jedną rzeczą: aby nie wierzyć „za bardzo" 
i nie traktować „zbyt serio" paradoksów i radykalizmu Ewangelii. Jest to poparcie 
w pewnym stopniu masochistyczne, ponieważ większość tych osób to duchowni, 
którzy złożyli śluby czystości, ubóstwa, posłuszeństwa, a więc zaliczający się do 
zwalczanej grupy podlegającej „silnym" doświadczeniom religijnym. Oni także 
zaliczaliby się do kategorii „fanatyków" do „odprogramowania". 

Całe to, często ignorowane, zakulisowe zamieszanie nie jest - jak widać -
wytworem fantazji ani (Boże uchowaj!) popadaniem w powszechne doszukiwanie 
się, „kto za tym stoi", już wcześniej potraktowane z należytą ironią. To fakty 
i mechanizmy, które świadczą o pewnych zachodzących zjawiskach. 

Miało miejsce pewne zdarzenie, które zaskoczyło każdego, kto nie znał 
prawdziwej stawki, o jaką toczy się ta gra bez zasad. Wy też przeglądacie prasę 
światową i wiecie, że prasa angielska nie poświęca zbyt wiele miejsca 
katolicyzmowi: sprawy papistów, hispanics, Irlandczycy, macaroni-eaters... 
W najlepszym wypadku barwny folklor jak z pocztówki: Szwajcar, lektyka papieska, 
wachlarze... 

Zatem owa prasa, by użyć eufemizmu - roztargniona, przy okazji beatyfikacji 
Escrivy zamieściła na pierwszych stronach wypowiedzi prowadzące zaciekłą, 
kontynuowaną przez następne tygodnie, kampanię przeciwko planom Papieża. 
Udało się u d o k u m e n t o w a ć fakt, że źródłem tych kampani i były związki 
zamieszczających je gazet (będących w posiadaniu środowisk silnie, często 
fanatycznie antykatolickich, o których już była mowa) z networks (najczęściej 
amerykańskimi) walki z sektami. Po nawet pobieżnym przejrzeniu wiadomości 
prasowych można dostrzec próbę przekonania czytelnika, że Papież - „wynosząc 
na ołtarze hiszpańskiego fanatyka, założyciela tajnego lobby, wylęgarni innych 
fanatyków" - nie tylko odkrył swoje prawdziwe oblicze wroga tolerancji spod znaku 
liberałów, ale też osłonił swoim autorytetem sfałszowany proces beatyfikacyjny, 
doprowadzony do końca tylko dzięki pieniądzom i być może szantażowi jakiejś 
tajemnej mocy. 
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Stwierdzono między innymi, że w zamian za nadanie swojemu założycielowi 
tytułu „Błogosławionego" Opus Dei zobowiązało się pokryć dziurę w budżecie 
Stolicy Apostolskiej, spowodowaną przez niebezpieczne spekulacje pewnego 
amerykańskiego biskupa pochodzenia litewskiego, noszącego historyczny tytuł 
„Horta z Kartaginy" (była to jedna ze starożytnych diecezji północnoafrykańskich 
zalanych przez islam), znanego jako dyrektor banku watykańskiego, o złowrogo 
brzmiącym nazwisku - Paul Marcinkus... Poza tym, według opinii teologów, 
w sprawie beatyfikacji i kanonizacji związanych z papieskąnieomylnością„skandal 
Escrivy" i „Operacja Opus Dei" pozbawiły wiarygodności sam dogmat. Sukces 
tak ie j k a m p a n i i p r z y c z y n i ł b y się d o z n a c z n e g o n a r u s z e n i a „ g m a c h u 
dogmatycznego" Kościoła katolickiego. Siekiera nie została przyłożona do gałęzi, 
ale do samego korzenia kościelnego drzewa. 

Czas przejść do sedna sprawy: czym jest owo Opus Dei, które od samego 
początku, wszędzie gdzie działa, wzbudza tyle miłości i nienawiści? Jak narodziła 
się, jak rozwijała, jak jest zorganizowana ta organizacja stanowiącą prawdziwą 
„kość niezgody"? 

Mógłbym odpowiedzieć natychmiast, że „narodziła się" w 1928 roku 
(zobaczycie, że cudzysłów jest tu konieczny, kiedy wam wytłumaczę, jak należy 
rozumieć w tym wypadku „narodziny"), a od 1982, czyli w siedem lat po śmierci 
jej założyciela, która nastąpiła 26 czerwca 1975, Societas Sanctae Crucis et Operis 
Dei, bo tak brzmi jej oficjalna nazwa, stała się pierwszą i do tej pory jedyną 
„Prałaturą personalną" w Kościele katolickim. 

Po takim stwierdzeniu można spodziewać się naturalnej reakcji: no dobrze, 
a co to jest „Prałaturą personalna"? 

Najdokładniejszą definicję znajdziemy w oficjalnych dokumentach: grubym 
tomie w czerwonej oprawie ze złotymi literami - Annuario Pontificio (Rocznik 
Papieski) - którego redakcja mieści się przy Sekretariacie Stolicy Apostolskiej. 

Ta autorytatywna książka, znajdująca się na wszystkich „liczących się" stołach 
świata (od dzienników, przez ambasady aż po siedziby służb specjalnych...) mówi, 
co następuje: „Prałatury personalne to struktury prawne nie wpisane w podziały 
terytorialne, mające na celu czuwanie nad odpowiednim rozmieszczeniem 
kapłanów lub realizacją specjalnych inicjatyw duszpasterskich i misyjnych 
w różnych regionach i grupach społecznych". 

Przypomnijmy, że propozycja powołania do życia tego rodzaju instytucji, 
nowej w historii Kościoła, która - jak się wydawało - w ciągu dwóch tysięcy lat 
swojej historii zdołała przeeksperymentować już wszystko w zakresie form 
kanonicznych, została przedstawiona na Soborze Watykańskim II, a zasady jej 
działalności określone sąw innych dokumentach papieskich. Rocznik dalej podaje: 
„Stolica Apostolska może, po wysłuchaniu zainteresowanych Konferencj i 
Episkopatu, powołać Prałatury Personalne i nadać im statuty. Prałaturom 
przewodzą prałaci, mogący tworzyć seminaria krajowe lub międzynarodowe 
i kształcić alumnów". 

Żeby Was jeszcze trochę pomęczyć kościelnym żargonem, przytoczę, co 
watykański redaktor napisał na zakończenie: „Przewiduje się udział świeckich, 
na mocy umów z Prałaturą, w jej dzieło apostolskie. Obowiązujące przepisy 
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kanoniczne przewidują ponadto zawarcie w statutach zasad, na jakich będą 
opierać się stosunki Prałatury z hierarchią lokalną Kościołów, na których terenie 
prowadzi ona, po uprzednim uzyskaniu zgody biskupa diecezji, działalność 
duszpasterską lub misyjną". 

Język prawa kanonicznego. Tutaj konieczny, wręcz nieodzowny - w kwestiach 
dotyczących instytucjonalnego porządku Kościoła każde słowo zostało wyważone 
i poddane próbie dziesiątków, jeśli nie setek lat studiów, dyskusji, a zwłaszcza 
doświadczenia. We wspólnocie Kościoła życie zawsze wyprzedza prawo. 
Przysłowiowa watykańska powolność bierze się między innymi z odrzucenia 
„oświeceniowej" abstrakcji, z alergii na „ideologiczny" schematyzm, zgodnie 
z którym intelektualiści siedząc za biurkiem organizują rzeczywistość według 
własnych teorii i utopii. 

Wracając do oficjalnej definicji „Prałatury" - dla nie wtajemniczonych brzmi 
owa bardzo tajemniczo. 

Może wyda się jaśniejsza odpowiedź dana w pewnym wywiadzie przez 
biskupa Del Portillo na pytanie: „Co to jest prałatura personalna, a Prałatura 
Opus Dei w szczególności?". „Jest to hierarchiczna struktura w Kościele, łącząca 
duchownych i świeckich pod jurysdykcją prałata, w celu realizowania określonego 
zadania apostolskiego pośród zwykłych chrześcijan na świecie, ucząca jak 
przekształcić zwykłą pracę w modlitwę, okazję do spotkania z Bogiem". 

Spróbujmy wytłumaczyć to raz jeszcze za pomocą definicji, która wydaje mi 
się najlepsza dzięki swojej zwięzłości: „Prałatura personalna jest programem 
apostolskim Kościoła, mającym prawną strukturę". 

Uświadomcie sobie jednak, że Opus Dei dopiero po 54 latach otrzymało 
taki status, który (jak mówią stojący na jego czele) w pełni zaspokaja jego dążenia 
i jest uważany za ostateczny punkt dojścia. 

Ponad pół wieku Opus Dei szukało dla siebie miejsca, którego nie znajdo
wało w prawie kanonicznym tamtych czasów, „wylewając wiele łez" (słowa Escri-
vy), zgadzając się na „mniejsze zło", przy zastrzeżeniach i w poczuciu prowizo
ryczności, na to, na co udzielała pozwolenia Stolica Apostolska, co było jednak 
„pomostem w porcie Kościoła, do którego nie chcieliśmy przybijać". 

Także to ostatnie sformułowanie należy do założyciela, który umarł, zanim 
Opus Dei mogło rzucić kotwicę w wytęsknionej i poszukiwanej przystani. On jednak 
nigdy w to nie wątpił. Pisał w 1951 roku w liście do swoich bliskich: „Nie wiem, 
kiedy przyjdzie czas na odpowiednie dla nas rozwiązanie prawne. Choć nie wiem, 
kiedy to nastąpi, choć wiem, że minie do tego czasu wiele lat, zawsze będę 
powtarzał: nie wątpię, że to się spełni...". 

Być może dotrze do was echo tego, co zostało nazwane „prawnymi losami 
Opus Dei". To inne nagłośnione nieporozumienie. Cóż, widać taki jest los 
Instytucji... Jednakże przy studiowaniu któregoś z kolei dossier doszedłem do 
wniosku, że wszystko sprowadza się wyłącznie do tego, co zaraz opiszę. Z jednej 
strony stoją ludzie Opus Dei, którzy twierdzą, że wszystko było jasne od samego 
początku, ponieważ prałat Escriva zobaczył w cudowny sposób to, co ma stworzyć 
w przyszłości, i jego działania zmierzały do realizacji owej wizji. Z drugiej natomiast 
strony mówi się, że także Dzieło - jak wiele instytutów katolickich - powoli szukało 
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swojego „miejsca" w prawie kanonicznym, wykorzystując zbierane latami 
doświadczenia. 

Nie uważam, aby to wzajemnie wykluczało się. 
Bez względu na wszystko stało się to jednym z powodów opinii o nadmiernej 

dyskrecji, jeśli nie tajemnicy: Opus Dei zmuszone przez dziesięciolecia do 
akceptowania, z braku innej „przegródki" w istniejącym prawie instytucjonalnym 
Kościoła, kanonicznego statusu „instytutu świeckiego" (co czyniło z jego członków, 
chcących pozostać z gruntu „świeckimi", niemalże przebranych duchownych), 
starało się nie upubliczniać zasad działalności - statutu nadanego mu przez Stolicę 
Apostolską. 

Te kanoniczne przepisy nie były „tajne", jak już wiele razy wspomniałem. 
Mógł się z nimi zapoznać każdy, kto chciał (nie mówiąc o tym, że były dobrowolnie 
przyjmowane przez członków), choć z dystansem podchodzono do struktury 
uważanej za nieodpowiednią, tymczasową. 

Dyskrecja, oznaka dyskomfortu, doprowadziła do rozejścia się pogłosek na 
temat „tajnych praw", „objętego t a j e m n i c ą statutu". Uczciwość nakazuje 
wspomnieć, że po sięgnięciu przez Prałaturę upragnionego celu, Codex juris 
particularis Operis Dei (czyli norm, na których opiera się funkcjonowanie Instytucji 
i działalność jej członków) był rozpowszechniany bez problemów i umieszczano 
go w suplemencie wszystkich książek traktujących o tym zjawisku, również 
napisanych przez „opusdeistów". 

Po śmierci założyciela, kiedy zostało utworzone stanowisko pierwszego 
Prałata Opus Dei, objął je prawie siedemdziesięcioletni, ale zachowujący dobrą 
formę Alvaro del Portillo - inżynier, absolwent fi lozofi i, a następnie prawa 
kanonicznego, który był przez ponad 40 lat jednym z najbliższych współpracowników 
Błogosławionego, a jego prawo i obowiązek objęcia po nim funkcji zostały 
natychmiast jednogłośnie uchwalone przez Kongres Generalny Dzieła. Wytrwał 
on bez przeszkód w metodologicznym zapale zapoczątkowanym przez swojego 
poprzednika. Nie zaistniał zatem kryzys (wiele osób obawiało się go, a wiele 
innych go oczekiwało), który często w Koście le następuje po odejśc iu 
charyzmatycznego lidera powołującego do życia jakąś instytucję. 

Wybór del Portilla spotkał się z całkowitym uznaniem Stolicy Apostolskiej, 
co potwierdza między innymi fakt, że w 1991 roku tenże kapłan otrzymał sakrę 
biskupią z rąk Jana Pawła II. Pomimo że Prałaturą - innymi słowy, tu użytymi dla 
lepszego zrozumienia - jest podobna do „diecezji obejmującej społeczność, ale bez 
określenia terytorium" (terytorium Opus Dei jest cały świat, a jego społecznością 
sąjego członkowie) i mimo że według definicji na czele diecezji stoi biskup, prałat 
nie musi mieć godności biskupiej. Z kanonicznego punktu widzenia Del Portillowi 
nie brakowało więc niczego - a był on wtedy prostym księdzem, tyle, że noszącym 
honorowy tytuł monsinior-do objęcia w 1982 roku i pełnienia do 1991 roku funkcji 
głowy tej pierwszej w historii Kościoła Prałatury personalnej. Wyniesienie do 
godności biskupa, poza tym, że stanowiło ono kolejny dowód poparcia Kościoła, 
dawało mu możliwość samodzielnego wyświęcania kleru wykształconego przez 
jego Prałaturę, co wpływało na podniesienie jej prestiżu. Wzbudziło to również 
zaniepokojenie osób jej niechętnych i podejrzenia oraz oskarżenia o tworzenie 
„Kościoła równoległego". 
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Stawiający tego rodzaju oskarżenia muszą brać pod uwagę (między innymi) 
pewien niepodważalny fakt: Opus Dei nie jest grupą poświęconych „braci" lub 
„sióstr", zgromadzeniem, z a k o n e m , „ instytutem życia konsekrowanego", 
podlegającym w związku z tym według prawa kanonicznego Kongregacji do spraw 
Życia Konsekrowanego. Opus Dei nie podlegając żadnemu „przełożonemu", lecz 
prałatowi i Kongregacji Biskupów - jest samo częścią struktury hierarchicznej 
Kościoła. Zatem i ono jest „Kościołem", jest jego integralną częścią, nie może 
więc (według tej samej logiki kanonicznej) być „równoległe". 

Tego rodzaju zarzuty są tym bardziej nieuzasadnione, że Dzieło deklaruje 
(zgodnie z przepisami, jakimi jest ograniczane) wierność Stolicy Apostolskiej, 
w szczególności papieżowi, co wzbudza nieufność tych samych osób (co jest 
dowodem na pewien brak spójności), które podejrzewająje o chęć działania „po 
swojemu" i podążania drogą restaurazione. 

Statuty Opus Dei zabraniają otwierania Ośrodków (a nawet rozpoczynania 
działalności duszpasterskiej przez jego członków) bez uprzedniej wyraźnej zgody 
miejscowego biskupa, przy regularnym informowaniu go o działalności i przy 
współpracy z lokalnym duszpasterstwem. 

Prałatura zatem musi stać u boku biskupów i diecezji lokalnych, a nie 
zastępować je; współpracować, a nie przeciwstawiać się. Taki stan rzeczy 
potwierdza - jak się wydaje - fakt, który już przytoczyliśmy: niespotykany nigdy 
dotąd plebiscyt ponad jednej trzeciej światowego episkopatu „upraszający" 
u papieża beatyfikację monsiniora Escrivy. 

Z o s t a ń t a m , g d z i e j e s t e ś : labora et ora 

Co zatem robią ludzie w różnym wieku, różnych narodowości i różnego 
pochodzenia społecznego, jeżeli „specjalne wezwanie" do przeżycia w pełni 
„wielkości chrześcijańskiego powołania" wiąże się ze zgodą na „metodę Opus 
Dei"? 

Cóż, mają oni tylko wierzyć w prawdziwość „wizji" młodego hiszpańskiego 
księdza, danej mu w czasie pełnienia służby duchowej. Po przyjęciu perspektywy 
wiary wstąpienie na ten sam szlak oznacza stanie się częścią „planu" samego 
Boga. 

Ktoś zauważył - jak mi się wydaje: Hugo von Hofmannstahl, poeta i dramaturg 
austriacki - że „człowiek współczesny rozumie prawie wszystko, wszystko poza 
tym, co najprostsze". 

Wyznam, że ja sam, „człowiek współczesny", na początku moich poszukiwań 
nie rozumiałem zbyt dobrze, o co tutaj chodzi. Kiedy wreszcie wydało mi się, że 
już „rozumiem", zdałem sobie sprawę, że znam powód wszystkich nieporozumień: 
to było i jest zbyt proste. 

Zobaczmy teraz, czy uda mi się wytłumaczyć to również wam, posuwając 
się krok za krokiem i operując najbardziej podstawowymi pojęciami (także dla 
sprawdzenia, czy sam dobrze to wszystko pojąłem). 

Zatem: istniejąsetki milionów osób (około dziewięciuset według najnowszych 
szacunków), które po otrzymaniu chrztu w Kościele katolickim, obiektywnie rzecz 
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biorąc, sąjego częścią. Jest to najliczniejsza wspólnota religijna na świecie (sami 
katolicy nie tylko stanowią dwukrotnie większą liczbę niż wszyscy protestanci, 
lecz wyprzedzają liczebnie - pomimo że prognozy statystyczne nie są dla nich 
pozytywne w związku ze spadkiem demograficznym - muzułmanów sunnickich 
i szyickich oraz hinduistów) i jednocześnie wspólnota obecna praktycznie 
w każdym zakątku świata, nie wszędzie, oczywiście, z jednakową intensywnością. 
Na początku lat 90. jedynymi krajami, w których nie było katolików, jeśli nie brać 
pod uwagę bardzo nielicznych przypadków, były Bahrajn, Oman, Maledywy 
i Grenlandia. 

Jak doskonale wiadomo, nie wszyscy zaliczający się do tej ogromnej masy 
wyciągają pozytywne konsekwencje z sakramentalnego „znaku", niezatartej 
„pieczęci" przynależności do Kościoła, jaką jest chrzest. Wielu z nich wręcz jej 
sobie nie ceni i buntuje się. Inni, w dzisiejszych czasach prawdopodobnie 
najliczniejsi, ani nie protestują, ani nie wykazujązbytniego entuzjazmu twierdząc, 
że nie mają czasu i możliwości zajęcia jakiegokolwiek stanowiska. Sprawiają 
wrażenie obojętnych, a do Kościoła zwracają się w razie potrzeby spełnienia 
jakiejś „usługi" - niewiadomo, czy robią to z przekonania, ze względu na tradycję, 
czy na wszelk i w y p a d e k - związanej z w a ż n i e j s z y m i e t a p a m i w ż y c i u : 
małżeństwem, chrztem dzieci, pogrzebem, czasem może „pasterką", która „tworzy 
nastrój Bożego Narodzenia", a poza tym „dzieci to lubią, a i nam przypominają 
się czasy, kiedy byliśmy mali". 

Pośród setek milionów takich ludzi jest jednak grupa, dla której przyjęty 
chrzest nie jest bez znaczenia, jest naprawdę tym, o czym mówi katechizm, 
włączeniem do „mistycznego Ciała" Chrystusa, którym (za słowami Piotra, 
rozwijanymi potem przez setki lat przez teologię) jest Kościół; włączeniem do 
„Ludu Bożego", który wierzy, że został zbawiony przez krzyż na Golgocie 
i powołany do zbawienia oraz życia wiecznego; otrzymaniem praw i przyjęciem 
obowiązków chrześcijanina. Jednym słowem, chodzi tu o osoby, które chcą 
wyciągnąć konsekwencje ze swojej wiary, ludzi, których nigdy, w żadnej epoce 
nie brakowało i nie brak także dzisiaj, cokolwiek by o tym myśleli ci nie znający 
bezpośrednio tego „tajnego ludu". 

Do takich osób (i przez nie, jak również do obojętnych czy wręcz wrogo 
nastawionych) od końca lat 20. zwracał się z uporem don Escriva (spróbuję wyrazić 
to własnymi słowami, idąc oczywiście za jego myślą, tak jak ją zrozumiałem): 
„Sam Bóg zdecydował, że powie mi - choć nie umiem Wam wyjaśnić, dlaczego 
właśnie mnie - w każdym razie, zapewniam Was, że naprawdę 'widziałem' i że 
muszę Wam to przekazać: nadszedł czas skończyć z chrześci jaństwem 
pierwszej i drugiej kategorii. Nie ma z jednej strony nielicznych 'ewangelicznych 
zawodowców' (księży, zakonników, zakonnic, mnichów i mniszek oraz niewielu 
'wyjątkowych' świeckich, na przykład 'konsekrowanych') a z drugiej - większości 
'dyletantów' chrześcijaństwa, zawodników drugiej ligi: 'prostych' świeckich, 
'zwykłych' wiernych, jednym słowem - Was. Ewangelia, cała Ewangelia, jest dla 
wszystkich. Zatem, od wszystkich Bóg oczekuje, aby byli święci, czyli żyli pełnią 
Ewangelii. Wiem, że 'święty' to słowo, które was przeraża, ponieważ zbyt mocno 
jest związane ze świętymi z kalendarza i kanonizacjami na placu Świętego Piotra, 
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a więc z nadzwyczajnymi osobami i wydarzeniami, które według was nie są na 
waszą miarę. To nieprawda, nie może tak być. Zapewniam Was, że Bóg Jezusa 
Chrystusa oczekuje od każdego chrześcijanina, aby ten osiągnął 'doskonałość', 
a więc z pomocą łaski Bożej musi to być osiągalne dla wszystkich. Jeśliby tak nie 
było, to po co by od nas tego wymagał? Po co Jezus przez Ewangelię mówiłby 
do wszystkich bez wyjątku: 'Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz w 
niebie?'" 

Don Escriva mówił też tak: „Każdy oprócz bycia świętym musi być 
'apostołem'. Nie dotyczy to ty lko 'mis jonarzy ' , 'kaznodz ie jów' i innych 
wyspecjalizowanych 'zawodowców', o których Wam mówiłem. To my przede 
wszystkim musimy jawnie głosić chrześcijańską nadzieję braciom i siostrom 
oraz żyć pełnią Ewangeli i. Z dążenia do świętości (które jest niezbędnym 
warunkiem: nie można dawać tego, czego samemu się nie ma) spontanicznie 
rodzi się potrzeba dzielenia się z innymi tajemnicą radości doświadczanej przez 
Was od chwili, kiedy przekonacie się naprawdę, że Bóg jest Ojcem wszystkich 
i każdy z nas jest kochany i ma obowiązek odpowiadać miłością na miłość". 

„Bardzo budujące", odpowiadano na to również w Kościele, zwłaszcza 
w latach poprzedzających Sobór Watykański II, który przybliżył - między innymi 
dzięki temu, co przez trzydzieści lat próbował przekazać założyciel Opus Dei, 
choć wiele osób próbuje o tym zapomnieć - idee, przez które don Escriva zyskał 
sobie opinię szaleńca, fanatyka, utopisty, jeśli nie heretyka. (Nie brakowało 
oskarżeń tej treści i związanych z nimi prowadzonych przez Kościół dochodzeń, 
nie brakowało podejrzeń i kłód rzucanych pod nogi - zdarzały się często i trudno 
byłoby o nich nie wspomnieć). „To bardzo piękne i budujące, ale jak to zrobić? 
Świętość i apostołowanie, w pełnym tych słów znaczeniu, nie mogą być dla 
wszystkich, ponieważ ogromna większość chrześcijan ma pracę, rodzinę, zadania, 

34 FRONDA JESIEŃ 1997 



które ich rozpraszają, a często przerastają, tak że nie można od nich wymagać 
nadmiernego wysiłku duchowego. Można i trzeba od nich wymagać, aby czynili, 
co tylko mogą w swojej sytuacji - zmniejszali czasem ciężar codziennych 
zmartwień, żeby móc więcej czasu poświęcić na czynienie miłosierdzia. 
Prawdziwie chrześcijańskie życie, poszukiwanie świętości, wymagałoby jednak 
czegoś, czego oni nie mogą zrobić - zostawienia wszystkiego, porzucenia 
zwyczajnego życia, zastosowania się nie tylko do 'obowiązujących' każdego 
chrześcijanina wymagań, ale również do 'rad' ewangelicznych: poświęconej 
czystości, wspólnego życia w ubóstwie, posłuszeństwa regule i przełożonym. 
Musieliby zatem przejść do 'pierwszej ligi', do jednej z tych instytucji, które 
nieprzypadkowo nazywa się 'instytutami życia doskonałego', stać się duchownymi. 
Dla zwykłego chrześcijanina jest to nieosiągalne. W każdym wypadku do 
dokonania podobnego wyboru nie wystarcza chrzest, jest potrzebne specjalne 
'powołanie', które z definicji nie może być skierowane do wszystkich. Jeśli zaś 
chodzi o apostołowanie - i tu bądźmy realistami. Głoszenie Ewangelii wymaga 
studiów, przygotowania, charyzmy, oficjalnego upoważnienia. Wymaganie od 
każdego chrześcijanina, aby był 'misjonarzem', może być nie tylko niewłaściwe, 
ale też szkodliwe. Unicuique suum (każdemu to, co do niego należy) i każdy na 
swoim miejscu. Zadaniem świeckich jest przede wszystkim pomoc - przez 
modlitwę i datki - misjonarzom, proboszczom, kaznodziejom, jednym słowem 
tym, których Kościół upoważnia do podstawowej i w związku z tym delikatnej 
służby, której nie m o g ą pełnić wszyscy, chyba że chodzi o wspomaganie 
'zawodowców' głoszących Ewangelię, katechetów, duszpasterzy." 

Escriva odpowiadał na to tak: „Droga 'specjalnego' powołania, duchownego, 
prowadząca do klasztoru, zakonu, na plebanię, do eremu, jest błogosławiona 
i niezbędna dla Kościoła. Obecność zakonników i zakonnic, kleru, poświęconych 
świeckich jest od wielu wieków niezbędna, i taką pozostanie. Śluby ubóstwa, 
czystości, posłuszeństwa składane zgodnie z tradycją są cennym 'znakiem 
eschatologicznym' dla Kościoła i całej ludzkości. Uświadamiają to, co nastąpi, 
kiedy nadejdzie czas 'spraw ostatecznych'. Ta mniejszość ochrzczonych, będąc 
niezbędna w planach Boga, nie ma jednak monopolu na 'doskonałość', a więc 
na świętość, i naturalnie związane z nią apostołowanie. Mam Wam przekazać, 
że można, wręcz trzeba, uświęcać się w codziennym życiu, przez zwykłe rzeczy, 
bez zmiany pracy, nie zostawiając rodziny ani nie rezygnując ze zwyczajnych 
zajęć i zmartwień zwyczajnego człowieka, zachowując się zatem jak pierwsze 
pokolenia chrześcijan, które na zewnątrz nie różniły się niczym od współczesnych 
im pogan, biorąc na serio wezwanie powtórzone trzykrotnie przez Pawła w jego 
pierwszym liście do chrześcijan w Koryncie: 'Niech każdy postępuje tak, jak mu 
Pan wyznaczył, zgodnie z tym, do czego Bóg go powołał.' To właśnie nazwaliśmy 
Opus Dei: zostańmy wszyscy świętymi i apostołami - wszyscy - pozostawszy 
tam, gdzie jesteśmy, wykonując swoją pracę, zajmując się tymi samymi sprawami, 
nie odchodząc od rodziny i nie rezygnując z założenia jej, jeżeli mamy prawdziwe 
'powołanie' do małżeństwa (tak, 'powołanie', i to nie w przenośni, lecz w pełnym 
tego słowa znaczeniu, tak jak dziewictwo), tak jak ogromna większość mężczyzn 
i kobiet". 
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Żeby to jeszcze lepiej zrozumieć posłuchajmy swojego rodzaju „manifestu" 
- jednego z wielu, wszystkie właściwie kładą nacisk na tę s a m ą rzecz -
wygłoszonego przez Błogosławionego w jednej z homili i : „Nasza świecka 
duchowość zwraca się do chrześcijan o różnym statusie, którzy żyjąc w świecie, 
czy inaczej : należąc do świata - są z w y c z a j n y m i ś w i e c k i m i - d ą ż ą do 
chrześcijańskiej doskonałości, idąc za Bożym powołaniem. Nasze wezwanie 
polega na tym, żeby nasz status osoby świeckiej, pracę, którą wykonujemy na co 
dz ień, n a s z ą sytuację w świec ie uczynić j e d y n ą d r o g ą do u ś w i ę c e n i a 
i apostołowania". 

Następnie Escriva od razu uściślał: „Nie jest tak, że przyjmujemy nasz 
'świecki' zawód, żeby zamaskować pracę apostolską: robimy to samo, co 
robilibyśmy nie należąc do Opus Dei, i to samo, co robilibyśmy, gdyby zdarzyło 
nam się nieszczęście porzucenia naszego powołania". Na zakończenie mówił 
tak: „My, moje dzieci, jesteśmy ludźmi drogi. Wykonujemy naszą pracę nie dlatego, 
że nie możemy jej zostawić, by oddać się praktykom religijnym, lecz dlatego, że 
to jest nasze miejsce, w którym możemy spotkać Jezusa Chrystusa, miejsce, w 
którym otrzymaliśmy nasze powołanie i w którym możemy je stracić". 

Dzięki „wizji" z 2 października 1928 roku don Escriva nauczył się czegoś, co 
nazywał „prawdą starą jak Ewangelia i jak ona nową": znaczenie dla wieczności 
codziennego działania, pozornie efemerycznego i często nie znaczącego 
z ludzkiego punktu widzenia; uświęcenie świata pochodzące z jego „wnętrza", 
bez opuszczania go (pełne zastosowanie ewangelicznego obrazu drożdży 
działających na ciasto „od środka", będących jego częścią), przez pracę. 
Jakąkolwiek pracę, od najczarniejszej po najbardziej zaszczytną, byleby była, 
oczywiście, „uczciwa". Taka, jaką wykonują, ujmując rzecz bez moralistycznej 
bigoterii i nierealistycznego radykalizmu - prawie wszyscy ludzie. Do rzadkości 
na leżą - przynajmnie j w świet le o p t y m i z m u c h r z e ś c i j a ń s k i e g o i pełnej 
pragmatyzmu wiary w człowieka i świat głoszonej przez Opus Dei - zawody, których 
nie można by pogodzić z przynależnością do Prałatury, ze względu na ich 
„nieuczciwość". 

Klimat wolności wytworzony przez Ewangelię nie tylko uwalnia człowieka 
od bagażu szczegółowych przepisów (rzeczy, które wolno i których nie wolno 
robić) zawartych w hebrajskim Prawie, ale również unieważnia wykaz zawodów 
„godnych pogardy" i „niebezpiecznych z religijnego punktu widzenia". Joachim 
Jeremias, wielki niemiecki biblista, w swojej Jerozolimie czasów Jezusa zauważa: 
„Pierwsze wrażenie, jakie się odnosi przy przeglądaniu rabinicznych wykazów, 
to że niewiele zostaje przyzwoitych zajęć, bo tak wielka jest liczba czynności 
uznanych za niegodne Izraelity." Oto niektóre z listy: poganiacz osłów i wielbłądów, 
marynarz, pasterz, karczmarz, rzeźnik, garbarz, odlewnik, złotnik, kamieniarz, 
domokrążca, krawiec, poborca podatkowy, zdaniem niektórych „mistrzów Prawa" 

- nawet lekarz i golibroda... Tak więc, choć mało zwraca się na to uwagę, 
przywrócenie godności, czy wręcz świętości pracy jest całkowicie zgodne 
z Nowym Testamentem i stanowi niebagatelny czynnik wyzwolenia człowieka. 

A oto, co na wspomniany temat sądzi Rafael Gómez Perez: „W Opus Dei 
nie ma zawodów zabronionych, poza tymi, które się samowykluczają, ze względu 
na ich sprzeczność z chrześcijańską moralnością, a więc ludzką moralnością. 
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Nie są zabronione zawody związane z handlem i finansami ani nawet z polityką, 
pomimo istniejących utartych opinii o tym, jak trudno skutecznie je wykonywać 
zachowując jednocześnie uczciwość. Według zasad Opus Dei nie chodzi tylko 
o zachowanie uczciwości przy ich wykonywaniu, ale również o przeżywanie ich 
z sentido sobrenatural, a więc o uświęcanie się dzięki nim". 

To właśnie tutaj, w ośrodku życia, jakim jest praca, w sercu nie tylko słusznych 
zainteresowań, ale też pasji osobistych i społecznych człowieka współczesnego 
(to również dlatego ta propozycja ma takąsiłę przyciągania i otwiera nieograniczone 
perspektywy na przyszłość), właśnie tutaj skoncentrowała się uwaga don Escrivy, 
odkrywającego „starą" rzeczywistość, tylko pozornie „nową". „Starą", tak jak 
pierwsza księga Biblii - Księga Rodzaju: „Bóg wziął zatem człowieka i umieścił 
go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał" (2,15). 

Jest w tym wersecie coś, co ma decydujące znaczenie, a co w teologii 
chrześcijańskiej nie zostało wyeksponowane (może zapomniane czy wręcz 
usunięte pod wpływem zewnętrznych i wewnętrznych nacisków w Kościele). Owe 
słowa drugiego rozdziału pierwszej księgi judeochrześcijańskiego Pisma mówią 
0 sytuacji przed upadkiem pierwszych rodziców, poprzedzającej „grzech 
pierworodny" popełniony przez Adama i Ewę. Idąc za świętym tekstem widzimy, 
że „praca stanowi zasadniczą część Bożego planu dotyczącego człowieka, jest 
'naturalną' czynnością, do której wykonywania Stwórca przeznaczył stworzenie, 
zanim doszło między nimi do rozłamu. „Trud wiążący się z działalnością człowieka 
jest jedynie konsekwencją grzechu pierworodnego. Praca jako taka jest dobra 
1 sz lachetna" ( D o m i n i q u e Le T o u r n e a u , c z ł o n e k P r a ł a t u r y i d ł u g o l e t n i 
współpracownik założyciela Opus Dei). 

Czy Jezus z Nazaretu (zauważał Escriva), który większą część swojego 
życia spędził na głoszeniu prawdy nie słowami, ale codzienną, szarą, cierpliwą 
pracą cieśli w wiosce w Galilei, nie udowodnił, że tak jest? 

Escriva zawsze przypominał, że „praca jest sposobem, w jaki człowiek bierze 
udział w Boskim dziele Stworzenia. Bóg chciał, żeby jego dzieło było dzień po 
dniu doskonalone dzięki działalności ludzkich rąk. Człowiek przez to jest 
powoływany do bycia współtwórcą". (Stąd między innymi termin „Opus Dei" 
w rozumieniu jego założyciela nie oznaczał, że dzieło jest „Boga", że ma On na 
nie copyright, lub przynajmniej szczególnie je sobie upodobał - lecz operatio Dei, 
„pracę Boga": „pracę", w której każdy mężczyzna i kobieta zobowiązany jest brać 
udział). 

Powiecie, że podobne stwierdzenia są oczywiste dla chrześcijanina? Cóż, 
może dla was, bo dla wielu innych - przez wieki trwania Kościoła - wcale takie nie 
były. Trzeba jednak również powiedzieć, że długo nie istniały odpowiednie warunki 
społeczne i religijne, żeby mogło tak być. 

W historii duchowości - na równi z innymi rodzajami historii - non facitsaltus 
i sam Escriva z uczciwością właściwą świętym przyznawał, że kiedy dane mu 
było zrozumieć zbawczą wartość codziennego życia, którego większą część 
zajmuje praca, wtedy przyszedł odpowiedni moment i zaistniały warunki, aby to 
zrozumieć i wprowadzić w życie. A było to wynikiem stuleci doświadczeń i refleksji 
nad tym, co proponuje Ewangelia. 

FRONDA JESIEŃ 1997 37 



Musicie jednak wiedzieć, że trud związany z pracą przez wielu teologów 
i duchownych był mylony z samą pracą, uważaną przez to za „karę", „odkupienie 
grzechów", a nie zasadniczą część Bożego planu stworzenia świata i zaludnienia 
go. Praca bywała też rozumiana nie jako dobro samo w sobie, lecz coś 
pomocnego rozwojowi duchowemu człowieka: ascetyczny środek do zwalczania 
bezczynności, matki wszystkich nałogów, stosowany w takiej i lości, jaka 
wystarczała do zwalczenia lenistwa i acedii („grzechu głównego") oraz związanych 
z nimi pokus. 

Podobna „instrumentalna" koncepcja pracy pojawia się w słynnej anegdocie 
0 Pawle Pustelniku (anegdota ta przeszła do legendy, ale nie należy jej uogólniać 
czy przeceniać jej znaczenia; działalność mnichów miała również ważne skutki 
ekonomiczne i społeczne, od melioracji po wprowadzanie technik rolniczych 
1 rzemieślniczych). Wspomniany pustelnik żył w Egipcie na przełomie III i IV wieku. 
Ponieważ praca nie była mu potrzebna ani do utrzymania się przy życiu, ani przy 
proszeniu o jałmużnę, jako że żywił się tym, co dawał mu niewielki ogródek, 
i przebywał w nie zamieszkanej okolicy, żeby nie próżnować, sam narzucił sobie 
obowiązek wyplatania koszy z wikliny. Na koniec każdego miesiąca robił z nich 
jednak wielki stos i spalał go. 

Całe zastępy mistrzów duchowych miały w pogardzie „doczesne zajęcia" -
czyli w pierwszym rzędzie pracę - jako przeszkody w kontemplacji, refleksji nad 
tajemnicami Boga, praktykach ascetycznych. 

W pełnym ś r e d n i o w i e c z u pojawi ły się z a k o n y n a z w a n e z n a c z ą c o 
„żebraczymi". Jak mówi pewien historyk: „Polemika, która przeciwstawiła zakony 
żebracze klerowi dbającemu o dobra doczesne, doprowadziła tych pierwszych 
do postawy polegającej na uświęcaniu się bez pracy: do utrzymania się przy 
życiu miała wystarczać jałmużna. Ich teologowie potwierdzali, że praca rąk nie 
jest czymś koniecznym; nie z lenistwa oczywiście, ale aby dać świadectwo życia 
w ubóstwie i ufności w Opatrzność". 

Nie zapominajcie jednak (ponieważ historia zgodnie z głęboko „chrześcijańskim" 
napomnieniem w stu procentach świeckiego Benedetto Crocego, „nie ma nigdy 
skazywać, lecz usprawiedliwiać"), że „struktura społeczna tamtych wieków, i w 
dużej mierze wieków, które po nich nastąpiły (najpierw czasów feudalnych, 
naznaczonych później podziałami społecznymi), w których jednostka jako taka 
nikogo nie interesuje, chyba że jako członek kategorii tworzących społeczeństwo, 
utrudniała dostrzeżenie uświęcającej wartości indywidualnej pracy. Społeczeństwo 
zhierarchizowane, zachowujące ciągłość zaszczytów, prestiżu i dóbr opiera się 
przede wszystkim na prawie dziedziczenia. Stąd bierze się mentalność 
postrzegająca pracę jako coś niemalże uwłaczającego godności człowieka, w 
każdym razie pozbawionego głębszego znaczenia. Z drugiej strony przekaz o 
uświęcającej roli pracy jest znacznie bardziej zrozumiały w epoce takiej jak nasza, 
która organizację społeczną opiera na umiejętnościach zawodowych jednostek". 

Takie jest zdanie Jose Luisa lllanesa, jednego z największych teologów Opus 
Dei, które nie musi popadać w niesprawiedliwość i „odcinać się" od przeszłości 
osądzanej - zgodnie z bardzo częstą dzisiaj radykalną i antyhistoryczną tendencją 
- według wrażliwości i w świetle osiągnięć współczesności. 
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W każdym wypadku nie wierzcie, że reformacja poprawiła sytuację - jeszcze 
ją pogorszyła, jakiekolwiek nie byłyby na ten temat utarte potoczne opinie, na 
które składają się zwulgaryzowane echa tez Maxa Webera. 

Przytoczmy jeszcze raz słowa cytowanego już Le Tourneau: „W XVI wieku 
luterańska schizma od Rzymu, dając początek protestantyzmowi, opóźni odkrycie 
uświęcającej roli pracy. Na drodze do tego stoją protestancka koncepcja grzechu 
pierworodnego jako radykalnego zepsucia natury ludzkiej i odebranie jakiejkolwiek 
zbawczej wartości dziełom ludzkim, nawet wykonywanym w stanie łaski". 

Jeżeli pobożny protestant przez wieki pracuje ciężko w handlu i przemyśle, 
to z pewnością nie z przekonania, że znaczy to cokolwiek w oczach Boga: gorzej, 
„robak", jakim jest człowiek - zmiażdżony Boskim wyrokiem, nie mający nawet 
pocieszenia w postaci p r z e b a c z e n i a , k tórego udziela mu C h r y s t u s za 
pośrednictwem Kościoła - nie może zapisać na swoją korzyść nawet najbardziej 
niezmordowanej i najgorliwszej pracy. W świecie protestanckim pracowało się 
bardzo wiele, jednak bez radości człowieka przekonanego, że spełnia wolę Bożą, 
że współpracuje w dziele stworzenia, lecz że raczej jest się kimś, kto próbuje 
rozluźnić krepujące go więzy, które wciągają go do czarnej dziury predestynacji. 
Według tej teologii jedni rodzą się predestynowani ab aeterno do raju, do 
bezgranicznej radości, inni są predestynowani do piekła, do bezgranicznych 
cierpień bez końca. Niewytłumaczalny los ustalony przez Boga, przeznaczenie, 
którego człowiek nie może zmienić, choćby nie wiadomo, jak dobra była jego 
wola - nie osiągnie nic innego jak spiacere a Dio - zawsze i w każdych 
okolicznościach. Nawet ten, kto jest heroicznie wierny zasadom Ewangelii, nie 
może liczyć, że stanie się to jego „zasługą". Według teologów reformacyjnych już 
samo pojęcie, samo słowo brzmi jak bluźnierstwo w stosunku do Najwyższego. 

Możliwa jest tylko jedna droga. Nie zmierza ona jednak do zmiany własnego 
losu, ustalonego raz na zawsze, ale do jego poznania: oddać się bez reszty pracy, 
licząc na sukces, zarobek i zdobycie prestiżu. Bóg bowiem już w tym życiu 
wskazuje predestynowanych do zbawienia, pozwalając na dobre wyniki tego, co 
robią. Komu udaje się na ziemi, tego oczekują w raju; kto przegrywa, przegrywa 
nie tylko tutaj, ale też w wieczności, w planie Boga - właściciela zalicza się do 
tych, co skończąw piekle. Kto nie widzi ukoronowania swoich wysiłków na ziemi, 
nie miał szczęścia, a i nie będzie go mieć na wieki wieków. Być może nie myli się 
mój przyjaciel Leo Moulin - cieszący się sławą historyk i socjolog, agnostyk, 
pracownik Uniwersytetu Brukselskiego - który twierdzi, że pije się, i to mocne 
alkohole (rzeki whisky w amerykańskich filmach, westernach i innych) w kulturach 
przesiąkniętych duchem protestantyzmu, aby oddalić od siebie niepokojący, 
obecny przynajmniej w podświadomości, cień „Bożego wyroku", wydanego raz 
na zawsze i nie podlegającego zmianom. 

Nie, nawet wśród chrześci jan „ z r e f o r m o w a n y c h " nie s p o t k a m y się 
z właściwym stosunkiem do pracy. Co więcej, konsekwencje protestanckiego 
punktu widzenia odczuwamy po dzień dzisiejszy. „Dualizm zawarty w teoriach 
Lutra i Kalwina - z jednej strony usprawiedliwienie 'tylko z wiary' i predestynacja, 
z drugiej - praca absolutnie pozbawiona zbawczej wartości w oczach Boga - był 
w dalszym rozwoju źródłem rozdzielenia się pietyzmu od indywidualistycznego 
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dewocjonalizmu i pozbawionego korzeni religijnych humanizmu, ciągle jeszcze 
charakterystycznego dla niektórych krajów Europy Północnej i Ameryki Północnej". 
Tyle cytowany już La Tourneau. 

Wróćmy do Kościoła katolickiego. Tu przez następne wieki nie najlepiej 
wygląda sprawa pracy, a przynajmniej - uwaga! - pracy świeckich, czyli ogromnej 
większości chrześci jan. Dla „powołanych", „poświęconych", d u c h o w n y c h 
wymieniane przez nas koncepcje pracy nie są błędne, okazująsię wręcz zgodne 
z ich powołaniem. 

Nie myli się na przykład autor słynnej książki O naśladowaniu Chrystusa, 
kiedy zwraca uwagę na d u c h o w e „ m a r n o t r a w s t w o " związane z l u d z k ą 
działalnością. Nakłania do fuga mundi, pisząc już w pierwszej księdze: „Jedzenie, 
picie, czuwanie, sen, odpoczynek, praca sąkoniecznościami natury: wszystko to 
można nazwać tylko marnością dla pobożnej duszy, która pragnie być wolna od 
wszelkiego grzechu"1. Nie myli się, ponieważ chodzi tu o tekst formacyjny dla 
zakonników, do kształtowania duchowości w klasztorach nie tylko w średniowieczu, 
ale we wszystkich epokach. Zawsze w Kościele - sam Escriva nieustannie to 
dobitnie potwierdzał - będą potrzebne „specjalne" powołania. 

„Nie narodziliśmy się" - powie Błogosławiony - „aby przeciwstawić się 
duchowości zakonników. Jesteśmy innym pędem czerpiącym z bogactwa 
wiecznego pnia Ewangelii". 

W postaci Escrivy jest coś, co - popatrzcie sami - odróżnia jego postawę od 
obsesyjnego ekskluzywizmu, maniakalnego radykalizmu wykluczającego każdy 
inny punkt widzenia, od tego, co świadczy o obłędzie człowieka, który czuje się 
„wybrańcem Pana", jedynym mającym poparcie w niebie przewodnikiem - jest to 
jasna i pełna pogody świadomość, że dynamika prawdziwego chrześcijaństwa 
opiera się na „prawie et - et: sam Bóg chciał, aby istniały obok siebie w Kościele 
- co jest nie tylko celowe, ale i niezbędne - różne powołania i charyzmaty, nie 
wykluczające się wzajemnie. Zgodnie z napomnieniem samego Chrystusa, według 
którego „w domu Ojca jest mieszkań wiele", każdy jest powołany na swój sposób, 
równie uprawniony. Z tego powodu Opus Dei postanowiło nigdy i w żaden sposób 
nie reagować na ataki i krytykę kierowaną pod jego adresem ze strony zakonów 
i zgromadzeń zakonnych. 

Błędem w d u c h o w o ś c i katol ickiej była próba włączenia wszystk ich 
ochrzczonych w to, co jak się wydaje, sam Bóg przeznaczył nielicznym, nielicznych 
powoławszy do zakonów. 

Wielu chrześcijan już dawniej widziało ów problem i próbowało mu zaradzić. 
Prawdą było stwierdzenie patriarchy Wenecji, kardynała Albino Lucianiego 
(przyszłego papieża Jana Pawła I): „Zasłużeni autorzy proponowali wierzącym 
'duchowość dla świeckich' (będącą prawie zawsze editio minor, dostosowaną 
i poprawioną, mniej wymagającą od przeznaczonej dla 'doskonałych', duchownych 
i członków kleru), ale Opus Dei jako pierwsze zaproponowało duchowość 
'świecką'." To znaczy niezależną, „inną" od klerykalnej, obliczonej i dostosowanej 
dla tego, kto do niej jest powołany, ale nie mogącej być jedynym wzorcem i 
punktem odniesienia dla „zwykłych" chrześcijan. 

O tych ostatnich Escriva mawiał, że nie muszą starać się być „doskonali", 
jak wymaga tego Ewangelia, pomimo swojego zawodu i pracy (ale przez nie 
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i dzięki nim) jak bardzo „doczesne" by się wydawały, ponieważ nie ma pracy 
(lub prawie nie ma), która nie mogłaby zostać uświęcona i w której nie można by 
się uświęcać. 

Pozostańmy tam, gdzie jesteśmy i „szukajmy świętości i apostołujmy 
pomiędzy przyjaciółmi oraz kolegami, każdy w swoim środowisku, w swoim 
zawodzie i miejscu pracy, nie zmieniając stanu". Lub jeszcze: „Nie powiem Ci, że 
możesz się uświęcić, mimo że jesteś tylko świeckim, zwyczajnym ochrzczonym 
człowiekiem, który żyje i pracuje na świecie. Mówię ci, że możesz - musisz -
uświęcić się właśnie dlatego, że taki jesteś". 

Stąd wzięło się motto, w którym założyciel Opus Dei zwięźle ujął podstawową 
treść tego, co „zobaczył": „Uświęcać pracę; uświęcać się przez doskonałe 
wywiązywanie się z zadań", a potem „uświęcać braci przez pracę" - to znaczy 
apostołować, prowadzić działalność misyjną. 

Chodzi tu (a zapewniają o tym eksperci, choć chyba każdy, jeśli się trochę 
zastanowi, dojdzie do podobnych wniosków) o coś zupełn ie innego niż 
0 t r a d y c y j n ą d u c h o w o ś ć „ d l a ś w i e c k i c h " . W y z n a c z a ł a o n a k a ż d e m u 
chrześcijaninowi „obowiązki związane z jego stanem", również z jego zawodem. 
Jednak „stan" był w niej tylko częścią człowieka związaną głównie z obowiązkami 
do wypełnienia. Owa duchowość nie stwarzała własnej „duchowości" lub „teologii 
pracy", postrzegając pracę jedynie jako ciężką konieczność życiową, pomocną 
w ćwiczeniu cnót chrześcijańskich, potrzebnych w przejściu przez ten „padół łez". 

Escriva proponuje natomiast „jedność życia"; nie tylko odejście, ale też 
całkowitą eliminację „podwójnego życia", tradycyjnej schizofrenii, do niedawna 
znanej dobrze wielu pokoleniom katolików, polegającej na rozdarciu między 
pragnieniem doskonałości - z którym wiąże się jakoby oderwanie od świata -
a k o n i e c z n o ś c i ą p o z o s t a n i a w nim z p o w o d u o b o w i ą z k ó w r o d z i n n y c h 
1 zawodowych. 

Ze świata - głosi Opus Dei - nie ma wyjścia, ponieważ chrześcijanin jest 
„z tego świata" i sam jest „światem" - będzie zbawiony od środka, nie z zewnątrz. 

Bardziej „otwarci" i lepiej nastawieni duchowni wygłaszali w ostatnich 
dziesięcioleciach teorie - a częściowo głoszą je do dziś - o konieczności pójścia 
„w kierunku" świata, „zbliżenia" i „zjednoczenia się" z pracującymi. Świetnie, 
zauważał don Escriva, zakładają oni jednak ruch z zewnątrz do środka 
w przypadku osób, które otrzymały powołanie do „oderwania" od świata. Inaczej 
wygląda powołanie do Opus Dei: należy pozostać tam, gdzie się jest, nie 
opuszczać tego miejsca nawet w znaczeniu psychologicznym; tam uświęca się 
siebie i innych. 

„Opus Dei nie jest ostatnim, najwyższym stadium zbliżenia do świata, 
desakralizacji zakonników, zakonnic, księży. Nie musimy zmuszać się do 'bycia 
takimi samymi, jak są 'inni', gdyż ci 'inni' są świeckimi tak jak my, tylko że potrzebują 
pomocy w odkryciu, że ich zwyczajne życie może być miejscem budowania 
wieczności szczęśliwej dla każdego." Są to oczywiście słowa Błogosławionego. 

Żeby to jeszcze lepiej zrozumieć, przytoczę inny znaczący fragment (również 
ze względu na datę: mityczny 1968 rok): „Mam nadzieję, że nadejdzie dzień, 
w którym zdanie 'katolicy przenikają do różnych grup społeczeństwa' nie będzie 
już w użyciu i że wszyscy zdadzą sobie sprawę, że chodzi tu o sformułowanie 
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klerykalne. W każdym razie nie ma to nic wspólnego z apostołowaniem Opus 
Dei. Jego członkowie nie muszą 'przenikać' do doczesnych struktur, a to 
z prostego powodu, że sami są zwykłymi obywatelami, takimi jak inni, i dlatego w 
tych strukturach już są i pozostaną". 

Tak wygląda program, zaprzeczający, jak można sądzić, oskarżeniom o akty-
wizm, stawianie skuteczności ponad wszystko [efficientismo], „menadżeryzm", z któ
rymi często spotykał się sam Escriva i jego ludzie, również ze strony Kościoła. 

Vittorio Messori 

tłumaczyła: Anna Wieczorek-Niebielska 

Fragment książki Śledztwo w sprawie Opus Dei, która wkrótce ukaże s ię 

w „Bibliotece Frondy" 

Przypisy: 

1. Tomasz Kempis, „O naśladowaniu Chrystusa", wyd. VII, Wydawnictwo Apostolstwa 
Modlitwy, Kraków 1991. 
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R O B E R T MIELHORSKI 

S T A F F 

Wiem, to byłoby najlepsze. 
Przechodzień dla przechodniów, tylko. 
Ludzie - w zmieniających się tłach; i 
dzień, zachodzący w oczach bez twej woli... 

Idziesz chodnikiem, pod pachą 
najwyżej kilka książek, najważniejszych. 
Życie!? Wówczas żadnych skomplikowani 
ludzie, charaktery, jak na XłX-wiecznym sztychu; 
z nutką ironii - wyrozumiałej dla słabości i próźnot. 

Oglądasz je. Kapryśne dziewczęta, 
małe infantki. Wierzyć, tylko tym jesteśmy. 
Nie jękiem, bólem połogu, 

okrucieństwem, strachem okrągłych oczu 
zgonionego psa. Dławiącymi żądzami. 
Dla idącego jest jeszcze ciekawość, z jaką 
podglądamy siebie przelotem. Więc ona - myśli 
jakby jej z nim było, a on właśnie odwrotnie. 

Między nogami plątają się dzieci, smyki 
goniące pod prąd ulicy. Wybiegają ze szkoły. 
Prócz tego sklepy, kawiarnie, tak, panienki 
wysypujące się z biur, syreny fabryk. 
Więc ono, życie, jest trudniejsze? Ta równość, 
to blaga? Gdy oceniamy tylko urodę, 

ubiór, sposób poruszania się, efekty treningu 
na wysokich obcasach? Tak, blaga. Podglądactwo 
niewiele daje. Drzemie w nas coś, z przeszłości; 
drobny nawet uraz. Lęki? Są, bywają. 
Choćby u najsilniejszych. Pasje, żądze, schowane. 
Niepokoje, skryte. 

Czy myślisz, moja droga 
przyjaciółko, o śmierci? Kiedy twoje śliczne 
ciało pokręci choroba, zmiecie uśmiech? 
Dajmy pokój, oddychajmy. Wyprostowana sylwetka, 
w powietrzu połysk, drżenie światła. 
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Z D A N I E 

Na jednej z tych płyt: Lilka Mieczykówna; i dalej: 
Staś Lubicz-Tymianowski. Lat 17 i 22. 
Kilka fotografii; ta pierwsza w sepii -
ręka wyciągnięta do kamery, mocny kciuk 
teraz chyba najbardziej wyraźny; rok 1912. 
Maj (dziękuję tobie! 
niewidzialna ręko, za tę dokładność którąśmy roztrwonili). 

I następna: Przy sekretarzyku, 
z łokciem opartym o połyskujący blat, 
pięść lekko podtrzymująca policzek; 
zupełnie na mnie nie patrzy. I najdziwniejsze! 
W futrze i przedziwnej czapce, spod której wysmyknął się 
blond lok. 

I ta trzecia, ostatnia do opisania. 
Wyjmuję ją z II tomu zeszytów, z wycinkami, 
zapiskami dziennymi: imieniny prof. Ignacego 
Mościckiego, 
śmierć Rudyarda Kiplinga, apel premiera Składkowskiego 
o pomoc dla „legjonistów"... jakieś nieczytelne 
notatki z podróży... 

Na odwrotnej stronie: 
Każdy człowiek staje się światem dla siebie 
rządzonym własnymi prawami (data 29.5.30. czwartek) 
Był wtedy w moim wieku! 
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STANISŁAW DŁUSKI 

K W I A T Y S P O T K A N I A 

Naszą miłość zapisujemy w pośpiechu 
biegnąc z wózkiem, w którym dzieciątko 
przegryza smoczkiem, zapija śliną 
i łzami ciemności, 
chłonie 

pośpiech zapisany w miłości 
nad garami pełnymi głodnych żołądków, 
nad łóżkiem, w którym rozdziela nas 
miarowy oddech naszego 
owocu 

D O M I D Ó Ł 

Obok mojego domu urodził się 
dół, ziemia odsłoniła swoje 
wnętrzności, żyły, chrząstki, 
zmiażdżone kości mamuta i Ojca; 

obok mojego domu urodził się 
dół, wątroba odsłoniła swoje 
korytarze, tajemnice alkoholi, 
nić łączącą grób i kołyskę; 

obok mojego dołu umarł dom, 
schron dla szeptu, dotyku, 
zdrady, ściany zapadały się 
niczym wygłodzone policzki, 

dach - ranny ptak nocy 
odleciał do zimnych krajów, 
piwnica przyjęła opłatek 
naszych ciał i marzeń 
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MIROSŁAW WOŹNIAK 

C I A Ł O 

Bystry prąd 
rwący nurt rzeki 
odmęt 
wyrzuca ciało na brzeg 
dusza płynie dalej 
do ujścia 

do samego morza 

(1996) 

K R Z Y Ż . P O K U S A 

Szliśmy w przeciwne strony by mijać się stale 
Lęk i bunt niosłem w dłoniach a on dźwigał kamień 
Nie rozstawał się z sobą bo nie miał gdzie odejść 
Szedł dziką tylko przed nim wskroś otwartą drogą 
Łąkami ostu w łopuch pokrzywę i szalej 
I był mi coraz bliższy gdy szedł coraz dalej 
Krzyczałem by roztropnie zagłuszyć bezsiłę 
Choć nie mógł przecież wiedzieć że w krzyku z nim byłem 
Błądził mrocznym gościńcem choć nie miał gdzie odejść 
Wiatr targał jego włosy Szedł z nim krzyż przy drodze 
Szedł w łopuch łąki ostu szalej i pokrzywę 
Dziś jeszcze widzę stopy przybite do krzyża 
Gdy zastygał pod niebem jak owad w bursztynie 
Milczał i może przez to mówił o przyczynie 
Odchodził aby wracać Żegnał się daremnie 
Może właśnie dlatego był ze mną i we mnie 
Dźwigałem jego kamień on niósł moje drżenie 
I sprzęgały się w jedno hybris i milczenie 
Noc przyszła potem głucha nad skłębioną wodą 
Kusiła zgiełkiem ciszy i ciemną urodą 
Wchodziłem w nią głęboko bo dniem dla mnie była 
Noc bez gwiazd nie dla oczu Więc po dno ją piłem 
Nim odmowa i wzgarda zgięły kark pod krzyżem 
Gdy byłem coraz dalej a on coraz bliżej 
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W S P O M N I E N I A Z E S N U 

Choć natura zakryta znamy obrót rzeczy 
jeśli koń się ociąga masz go batem ćwiczyć 

Jest zmiana i jest stałość Bóg świat w ręku trzyma 
to miara jest i pewność żadnej innej nie ma 

Popatrz jak bystry jastrząb koła w górze kreśli 
nie odejdziesz daleko choćbyś pisał wiersze 

Możesz unieść się lekko upadniesz jak kamień 
granice w nas są tylko a świat jest bez granic 

We śnie budzę się z krzykiem nie otwieram powiek 
to nie strach mieszka we mnie ale obcy człowiek 

Zaledwie wyjdę z jednej wchodzę w inną ciemność 
zło przychodzi ze świata i dobrze mu we mnie 

I zawsze jestem sobą ja albo nie-ja 
Bóg jest też w dwóch osobach Bóg dobra i zła 

Cisza to maska wrzawy w umyśle i w sercu 
obok nas i w nas samych czai się morderca 

Rozbij dzbanek gliniane zostaną skorupy 
zmartwychwstaną ci tylko którzy mają duszę 

Żłobiąc słowem milczenie namiot stawiasz który 
zrówna z piaskiem pustyni twój wierny Beduin 

(1996) 
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Otaczał mnie ocean zdrady, podłości, sprytu i okrucieństwa, 
byłem oddalony o dwa tysiące mil od ziemi Kanaan i o dwa 
tysiące lat od Drugiej Świątyni i oto znalazłem ludzi z obcych 
narodów, którzy mieli wyryte w sercach słowa Dawida 
i Izajasza. Był to prawdziwy cud. Czułem to w najgłębszych 
zakamarkach serca, ale w jakiś sposób nie chciałem uznać 
całej pełni i wszystkich implikacji tego faktu. 

KARL S T E R N 

GDY ŻYD SPOTYKA MESJASZA 

Karl Stern był znanym żydowskim psychologiem. Pochodził z niereligijnej 
rodziny, lecz w młodości był wyznawcą ortodoksyjnego judaizmu.Przed wojną 
m i e s z k a ł w N i e m c z e c h . Po drugiej w o j n i e ś w i a t o w e j n a w r ó c i ł s i ę na 
chrześcijaństwo i wyemigrował do Kanady. Swoją drogę duchową opisał w 
książce Słup ognia. Przedstawił w niej powody, które skłoniły go do wiary w 
Jezusa Chrystusa, a także ograniczenia, jakim podlega religijna tradycja judaizmu. 

Doktor Yamagiwa i jego żona byli Japończykami; on, weterynarz-patolog, 
szef Instytutu Patologii Zwierzęcej w Mukden, był synem światowej sławy patologa 
Yamagiwy, odkrywcy raka wywołanego eksperymentalnie przez substancje 
smoliste. Jego żona pomagała mu w rozmaitych pracach w laboratorium. Jako 
że j e d n y m z moich c o d z i e n n y c h o b o w i ą z k ó w było szkolen ie g o ś c i n n i e 
praktykujących u nas lekarzy w dziedzinie neuropatologii i neuroanatomii, moje 
stosunki z tą wyjątkową parą były dość zażyłe. Prędko zorientowałem się, że są 
oni traktowani przez innych Japończyków co najmniej z niechęcią, a czasem 
wręcz z nienawiścią. Powodem tego - jak odkryłem - było ich nawrócenie się na 
chrześcijaństwo i wyznawany przez nich pacyfizm. Pozostali Japończycy byli 
w mniejszym lub większym stopniu fanatycznymi nacjonalistami. Pani Yamagiwa 
musiała im się wydawać wyjątkowo „odpychającym okazem", skoro jej ojciec był 
znanym generałem artylerii w czasie wojny rosyjsko-japońskiej. Pewien Japończyk 
o ultranarodowych poglądach znalazł proste wytłumaczenie tego faktu. Wziął 
mnie na stronę i wyjawił mi w zaufaniu, że w Japonii kobieta pokroju pani 
Yamagiwa byłaby powszechnie uznana za histeryczkę. Jej zachowanie - jak mi 
powiedział - było zaprzeczeniem japońskości w stopniu zupełnie dla nas 
niewyobrażalnym. Brzmiało to znajomo; ów Japończyk był idealnym celem dla 
nazistowskiej propagandy. Gdy kiedyś powiedziałem mu, że wybieram się 
odwiedzić moją babkę, która wówczas przebywała jeszcze na wolności, zapytał 
mnie, czy mieszka ona w Palestynie. Z początku nie zrozumiałem. Potem zaświtało 
mi w głowie, że był to sukces propagandy, która skłoniła ludzi takich jak on do 
postrzegania nas, Żydów, jako kogoś w rodzaju „Niemców z drugiego pokolenia". 
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Dla państwa Yamagiwa byłem od s a m e g o początku p r z e d m i o t e m 
szczególnego zainteresowania i nie upłynęło dużo czasu, zanim dowiedziałem 
się, dlaczego tak było. Jeśli nie liczyć piekarza z Mukden, byłem pierwszym Żydem, 
jakiego poznali. Słyszeli o Żydach sporo w czasie luterańskich kursów biblijnych, 
na które uczęszczali w Tokio. Ilekroć Saburo Yamagiwa i ja nie byliśmy całkowicie 
pochłonięci rozmowami na temat neurotropicznych chorób wirusowych u zwierząt, 
japoński doktor zapędzał mnie w kozi róg pytaniami o Żydów. Muszę przyznać, 
że w tamtych dniach neuropatologia nie zawsze stanowiła centrum naszego 
zainteresowania - byliśmy zbyt pochłonięci przez dziwne wydarzenia, które się 
wokół nas rozgrywały. I tak Yamagiwa namówił mnie, żebym przyniósł do 
laboratorium hebrajskie wydanie Starego Testamentu i tłumaczył mu wprost z 
hebrajskiego wszystko - nie było tego wiele - co potrafiłem. W ten sposób, gdy 
zmęczyły nas rozważania o budowie cytologicznej ludzkiego śródmózgowia, 
wtrącaliśmy dziesięciominutową dyskusję na temat Izajasza. Dość dziwne 
zachowanie w laboratorium badawczym, ale trzeba tu dodać, że wszystko 
zdradzało wówczas przejawy łagodnego obłędu. 

Frau Bertha Flamm była jedną z naszych pomocy technicznych. Przez długi 
czas znałem jąjedynie jako osobę niezwykle sprawnie traktującą srebrem komórki 
nerwowe lub mikrofotografie. Z powodu swoich zdolności zajmowała osobne 
laboratorium, dlatego widywaliśmy ją rzadko. Kiedy spotykaliśmy się z nią, była 
raczej milcząca i nawet poruszała się bezszelestnie. Zachowywała się naturalnie, 
bez okazywania wyższości czy przybierania jakiejkolwiek pozy, mimo że traktowała 
nas z wyczuwalnym dystansem. Roztaczała wokół siebie atmosferę dobra i ciepła, 
co mimo jej rezerwy i samotnictwa czyniło ją powiernicą wszystkich laborantek. 
Herbatę pijała sama w swoim pokoju, ale zazwyczaj można było wówczas zastać 
u niej którąś z dziewcząt, dotrzymującą jej towarzystwa i szepczącą jej coś do 
ucha. Przypominała Aloszę Karamazowa, który nie należał do towarzystwa, ale 
którego każdy z jakiegoś powodu darzył sympatią; takie właśnie było jej położenie. 
Wkrótce przekonałem się, że przyczyną tego stanu rzeczy nie była wyłącznie 
neuropatologia. 

Z jej odosobnieniem łączyła się dziwna fascynacja. Każdy coś o niej wiedział, 
a gdy złożyło się te okruchy informacji w całość, powstawał jedynie zarys portretu. 
Frau Flamm miała trzydzieści sześć lat i wychowywała osiemnastoletnią córkę. 
Jako młoda dziewczyna była umiarkowanie popularną aktorką. Mieszkała z dala 
od męża, w ubogiej dzielnicy, w mieszkaniu położonym w jednej z zatłoczonych 
kamienic cisnących się wokół starego kościoła świętego Piotra w samym centrum 
Monachium. Jak gdyby dla dodania sprawie romantycznej atmosfery, mieszkała 
z nią także osiemdziesięcioletnia praczka, Frau Weiss, która - jak mówiono -
zaadoptowała ją jako małą dziewczynkę. Frau Flamm chodziła codziennie na 
p o r a n n ą mszę ś w i ę t ą w drodze do pracy, a w i e c z o r a m i z a j m o w a ł a się 
prowadzeniem domu dla siebie i córki. Odznaczała się skrajną sumiennością 
i pedantyczną cierpliwością w pracach histologicznych i fotograficznych i często 
zostawała po godzinach. Co ciekawe, żadna z laborantek nie uważała tego za 
nieuczciwą konkurencję, ponieważ nikt, nigdy nie wątpił w szlachetność jej intencji. 
Jej życie było bohaterstwem w drobnych rzeczach. Być może opowieści o 
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heroicznej dobroci pozbawionej blasku brzmią sentymentalnie i tandetnie i dlatego 
właśnie ludzie nie lubią czytać o świętych. 

Z kilku powodów opowiadam o Frau Flamm i państwu Yamagiwa jednym 
tchem. Po pierwsze: mieli oni wspólne zainteresowanie - religię, i spotkanie się 
ich czułych serc wkrótce zaowocowało głęboką przyjaźnią. Po drugie: Frau Flamm, 
podobnie jak państwo Yamagiwa, uznawała moją ograniczoną i dopiero co nabytą 
wiedzę o Starym Testamencie jako źródło niezwykle ważnych informacji. Po 
trzecie: wszyscy troje byli w sposób całkiem naturalny, bez cienia wątpliwości, 
przekonani o czymś, czego zrozumienie kosztowało mnie wiele długich 
i skomplikowanych zmagań - mianowicie o ukrytym znaczeniu tragedii żydowskiej, 
której doświadczaliśmy. Wydawało się, że nie zdawali sobie sprawy, co konkretnie 
miała ona oznaczać, ale byli całkowicie przekonani, że jej sens wykracza poza 
sferę natury. Gdy ja przypuszczałem, że dokonałem zaskakującego odkrycia, oni 
wiedzieli o tym przez cały czas; miało to, jak się zdawało, związek z czymś, 
czego nauczyli się w szkole. 

Byłem zadowolony, że nie starali się mnie nawracać. A przecież w całej tej 
sytuacji było coś, co przygotowywało ową głęboką przemianę w głębi mojej duszy. 
Przez długi czas nie wydarzyło się nic wyjątkowego. Oto siedzieliśmy razem -
para protestantów, katoliczka i Żyd - i, jeśli tylko nie patrzyliśmy na zdjęcia 
mikroskopowe i nie dyskutowaliśmy o polityce, zaczynaliśmy rozmawiać o religii. 
Tych troje, dzięki zachowanej przez siebie ludzkiej przyzwoitości, stanowiło jakby 
odosobnioną wyspę. Już to samo było pocieszeniem. W stanie duchowego 
niepokoju, w jakim się znajdowałem, sytuacja ta stanowiła dla mnie jednak 
niejasne wyzwanie. Oto spotkałem przedstawicieli rasy japońskiej i germańskiej, 
myślących i czujących tak samo jak ja, zupełnie innych od otaczających nas pogan, 
a jednak różniących się także od moich braci-Żydów, którzy nie byli religijni lub 
stali się agnostykami. Otaczał mnie ocean zdrady, podłości, sprytu i okrucieństwa, 
byłem oddalony o dwa tysiące mil od ziemi Kanaan i o dwa tysiące lat od Drugiej 
Świątyni i oto znalazłem ludzi z obcych narodów, którzy mieli wyryte w sercach 
słowa Dawida i Izajasza. Był to prawdziwy cud. Czułem to w najgłębszych 
zakamarkach serca, ale w jakiś sposób nie chciałem uznać całej pełni i wszystkich 
implikacji tego faktu. 

W tym czasie miały miejsce dwa wydarzenia - jak się potem okazało - bardzo 
ważne. Pierwszym z nich była przypadkowa uwaga rzucona przez młodego 
człowieka prowadzącego w sobotnie popołudnie naszą szkółkę biblijną. Wydaje 
mi się, że w tym czasie omawialiśmy owe szczególnie „mesjańskie" rozdziały 
z Izajasza. Prowadzący wyraził się tak: „No cóż, czasem, kiedy się pomyśli 
o dwóch tysiącach lat galutu [rozproszenia] bez najodleglejszej choćby nadziei 
powrotu, można niemal zacząć się zastanawiać, czy koniec końców Jezus 
faktycznie nie był Mesjaszem". Zamiast imienia „Jezus" użył tajemnego słowa, 
którego czasem używają ortodoksyjni żydzi, być może z powodu jakiegoś 
przesądu. Oczywiście, prowadzący odrzucał tę myśl, uważał ją od początku za 
coś głupiego, ale jego słowa, jak to się czasem dzieje z przypadkowymi uwagami, 
zapadły mi w pamięć. Moją natychmiastową reakcją, opartą być może na moich 
dotychczasowych doświadczeniach, było pytanie: „A skąd pewność, że nim nie 
był?" 
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Pewnego wieczoru, w grudniu 1933 roku, szedłem ulicami Monachium 
z sercem pełnym niepokoju, jaki towarzyszy wszystkim duchowym podróżom, 
a może jeszcze bardziej pełen niepokoju z powodu nasilających się prześladowań, 
kiedy mój wzrok padł na ulotkę przypiętą na tablicy ogłoszeń jakiegoś kościoła. 
Zapraszała ona na kazania adwentowe, które jakiś kardynał miał wygłosić na 
temat: „Żydostwo i chrześcijaństwo". Nigdy nie miałem zwyczaju przyglądania 
się kościelnym tablicom ogłoszeń; w istocie popatrzyłem wówczas na jedną z 
nich pierwszy raz w życiu. Jako że właśnie w tym momencie zastanawiałem się 
nad kwestią „żydostwa i chrześcijaństwa" zrazu ogarnęło mnie uczucie, które 
nawiedza człowieka zwiedzionego tym, co psychologowie nazywają złudzeniem 
afektywnym. Uwierzyłem jednak w to, co zobaczyłem i w następną niedzielę 
wieczorem poszedłem wraz z bratem do St. Michael Hofkirche. Kościół był 
wypełniony po brzegi. Popychani i niesieni z prądem dotarliśmy gdzieś niedaleko 
ambony. Wydaje mi się, że większość obecnych przyszła tylko ze względu na 
temat kazań, z którego wyczuła, iż szykuje się coś przeciwko nazistom. Była to 
rzadka okazja, chyba pierwsza tego rodzaju. 

W tym czasie naziści nie tylko rozpoczęl i ataki na Kościół katol icki 
i protestantów nie chcących im podporządkować się, ale także zmierzali wielkimi 
krokami ku wkomponowaniu tradycji chrześcijańskiej w swój system. Nie było to 
łatwe. Stary Testament musiał zostać odrzucony jako obcy duchowi nordyckiemu, 
a Chrystus ogłoszony Aryjczykiem i antysemitą, aby mógł stać się do przyjęcia 
dla porządnych ludzi. Trudno dziś uwierzyć, do jakiego stopnia te prądy myślowe 
przeniknęły do umysłów inteligencji i mieszczan klasy średniej. 

Kazanie kardynała Foulhabera było w rzeczywistości bardzo proste 
i niewyrafinowane. Wyjaśnił on jedynie metrykę urodzenia Jezusa z Nazaretu, 
który według ciała był Żydem, a także potwierdził jedność i całkowitą organiczną 
tożsamość Boga Kościoła, Boga patriarchów i królów Izraela. O przetrwaniu Żydów 
po zmartwychwstaniu Chrystusa uczynił jedynie kilka drobnych uwag. Wspomniał 
o poglądach świętego Pawła na ten temat, wyrażonych w owych słynnych 
rozdziałach Listu do Rzymian. Zacytował także słowa innego kardynała (zdaje 
się, że Manninga), który powiedział do Żydów w synagodze: „Panowie, gdzie 
bylibyśmy dzisiaj bez was?" 

Kazanie to było jakby napisane i wygłoszone specjalnie dla mnie. Pozostawiło 
głębokie, niezatarte wrażenie. Pamiętam wyraźnie, że tych kilka nędznych 
napomknień o Pawłowej koncepcji postchrześcijańskiego judaizmu otworzyło 
przede mną zupełnie nowe perspektywy. Czułem się jak dziecko, które znało 
swój rodzinny dom tylko widziany od środka i z przylegającego ogrodu, a oto 
nagle po raz pierwszy ujrzało go z daleka, jako część krajobrazu. 

Każde dziecko żydowskie uczy się o tym, że jego religia jest matką wszystkich 
religii monoteistycznych i że zrodziły się z niej dwie córki - chrześcijaństwo i 
islam. Matka jest starsza, a także zazwyczaj mądrzejsza i godniejsza szacunku 
niż córka, a zatem w ten czy inny sposób sugeruje się, że sekta chrześcijańska 
jest zmodyfikowaną i „rozcieńczoną" formąjudaizmu. Wówczas jednak, podczas 
kazania w kościele, w niezwykłej sceneri i Monachium 1933 roku, nagle 
zrozumiałem, że sprawy wcale nie wyglądają tak statycznie, jak dotąd myślałem. 
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Czyż prorocy nie zapowiadali, że przez Mesjasza usłyszą Słowo nawet „najdalsze 
wyspy"? 

Nie ma co zaprzeczać, że tak właśnie się stało. Wystarczy się chwilę 
zastanowić: oto kiedyś istniał na peryferiach imperium rzymskiego maleńki naród, 
pogrążony w oceanie innych wyznań, zazdrośnie strzegący cennego skarbu 
Objawienia za murami swojego Miasta - a teraz ja, dwa tysiąclecia później, 
słuchałem tych, którzy nie należeli do Izraela według ciała, ale bronili Boga 
Abrahama, Izaaka i Jakuba, Boga Mojżesza, Izajasza i Hioba, zupełnie jakby od 
tego zależało ich życie. 

Moje pierwsze twierdzenie, mój dumny osąd, to, co było dla mnie kotwicą 
w burzy prześladowań - przekonanie, że wybranie jest „nasze" - zostało mi nagle 
odebrane. Wprawiło mnie to - muszę przyznać - w wielki wewnętrzny zamęt 
i niepokój. Na początku naszych rozmów z państwem Yamagiwa i Frau Flamm 
nie ukrywałem swojej dumy. Nie była ona wyraźnie zdefiniowana, ale skupiała 
się mniej więcej wokół twierdzenia: „Kim bylibyście bez nas?" Większość Żydów 
świadomych swojego żydostwa ma w pewnym okresie to nieokreślone uczucie: 
dumę pierworodnego, dumę spowodowaną odkryciem, że chrześcijaństwo 
wyrosło z żydostwa, jak gdybyśmy pozwolili im wspaniałomyślnie żyć z naszego 
spadku. Wszystko to odczuwałem w niewyraźny, słabo sprecyzowany sposób. 

Nagle z o s t a ł e m w y t r ą c o n y z m o j e j w e w n ę t r z n e j p e w n o ś c i przez 
fundamentalne i niezbite fakty. Po pierwsze: istniały dwie f rakcje, które 
jednogłośnie i w zupełnej zgodzie podtrzymywały mur segregacji rasowej wokół 
Boga Synaju - byli to naziści i Żydzi. Niech nikt się nie łudzi. Religia żydowska aż 
do dnia dzisiejszego opiera się na założeniu, że Objawienie jest sprawą narodową 
i że Mesjasz, który ma przyjść do narodów, jeszcze nie nadszedł. Nie dajcie się 
zwieść temu, że Żydzi w swojej osobistej etyce wyznają wszystko poza 
ekskluzywizmem i rasizmem. Nie dajcie się zwieść pewnym szlachetnym 
talmudycznym zasadom, takim jak ta, że „sprawiedliwi spośród narodów będą 
mieli udział w przyszłym świecie". Ta myśl nie ma wpływu na kwestię, którą tu 
rozważamy; odnosi się ona do tego, co starożytni żydzi uznawali za „niewidzialny 
kościół". Nie dajcie się zwieść wzniosłym kosmopolitycznym sentymentom 
i działaniom judaizmu reformowanego, które często wynikają ze szlachetności 
serca, ale równocześnie z niejasnych rozważań, które ochładzają i rozcieńczają 
najgłębsze, wstrząsające światem elementy żydowskiego dziedzictwa. Nie, nie 
da się temu zaprzeczyć. Objawienie nadal przechowywano w drogocennym 
naczyniu Narodu; wystarczyło popatrzeć na naszą liturgię, by się przekonać, że 
tak jest w istocie. Religia żydowska była segregacją rasową. Nie można przy tym 
zapominać, że była to segregacja rasowa najszlachetniejszej, najwyższej próby: 
przyjmująca niejako formę metafizyczną. Był to rasizm całkowicie przeciwstawny 
do tego, który reprezentowali naziści, ale przez wcale to nie przestawał być 
rasizmem. Był to rasizm w najwyższym, boskim stopniu uzasadniony, pod 
warunkiem, że jego podstawowe założenie było właściwe, to mianowicie, iż nadal 
należy oczekiwać Namaszczonego. 

Po drugie: Jezus nie przyszedł jako „założyciel chrześcijaństwa", założyciel 
„córki judaizmu" - nie, przyszedł on po pierwsze i przede wszystkim do Żydów, 
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ogłaszając się Mesjaszem, Synem Boga żywego. A zatem pytanie, czy 
rzeczywiście był Tym, za kogo się podawał, nadal oczekuje na jasną odpowiedź 
„tak lub nie". 

W ten sposób wypłynąłem nagle na bardzo niebezpieczne wody. Wzrosłem 
w material istycznym świecie, pracowałem przez wiele lat w laboratoriach 
naukowych - gdzie niejako zakładano agnostycyzm i materializm - i w końcu 
z dumą wyznałem na nowo, przynajmniej przed sobą samym, absolutną realność 
spraw d u c h o w y c h . Śmiały i prowokujący okrzyk s i e d e m n a s t o w i e c z n e g o 
matematyka Pascala, że Bóg „nie jest Bogiem filozofów, ale Bogiem Abrahama, 
Izaaka i Jakuba", stał się moim własnym. 

I oto, niedługo po rozpoczęciu mojej podróży, natknąłem się na odwieczne 
pytanie: „A wy za kogo Mnie uważacie?" Co gorsza, w głębi serca czułem, że na 
to pytanie trzeba udzielić pełnej odpowiedzi i że nie da się tego uniknąć ani pójść 
na kompromis. Jak mówi przysłowie: „gdy się powiedziało A, trzeba powiedzieć B". 
Kiedy powiedziałem A, nagle okazało się, że po nim następuje jakieś B, i zacząłem 
niejasno przeczuwać, że być może będę musiał je powiedzieć. 

W istocie jednak owo B było wówczas bardzo odległe - o wiele bardziej, niż 
by się to mogło wydawać ze sposobu, w jaki prowadzone jest niniejsze opowia
danie. W rzeczywistości, im bardziej dokuczała mi, a potem prześladowała mnie 
kwestia owego B, tym mocniej przywierałem do zesztywniałej, wszechogarniają
cej rzeczywistości powołania do wspólnoty żydowskiej, która stała się tragiczną 
wspólnotą Przeznaczenia. Przyspieszyłem moją naukę hebrajskiego, jak tylko 
mi na to pozwalała praca w laboratorium. Częściej brałem udział w kursach i na
bożeństwach w synagodze. Coraz poważniej myślałem o wyjeździe do Palesty
ny. Chciałem zdziałać coś konstruktywnego, mimo że - w przeciwieństwie do 
mojego brata - nie mogłem marzyć o zmianie zawodu. 

W tym czasie często odwiedzałem dom jednego z przywódców kongregacji 
ortodoksyjnej w Monachium, Eugena Frankla. Był on prawdziwym wzorem 
żydowskiej pobożności, a jego dom cały tchnął duchem żydowskiej tradycji. 
Przytłaczały go nie tylko prześladowania, ale także ciągłe cierpienie (jego córka 
była od lat przykuta do łóżka przez z wolna postępującą chorobę). Odznaczał się 
on jednak przejrzystą duchowością, którą często dostrzegałem u ortodoksyjnych 
żydów, a która pozostaje całkowicie nieznana dla ludzi rozważających „problem 
żydowski". W jego sposobie bycia, w jego czynach, myślach i uczuciach, niejako 
ucieleśniał się duch Tory. Bóg dominował i przenikał całe jego życie, od rytuału 
obmycia rąk aż po najgłębsze poruszenie serca. Cierpienie córki było dla niego 
podwójnym cierpieniem, a jednak nie widziałem nikogo, kto tak jak on potrafiłby 
żyć słowami Hioba: „Pan dał, Pan wziął". Była to jego naturalna postawa, a nie 
zdobyta z wysiłkiem, wątpliwa filozofia. Starożytna tradycja midraszowa podaje, 
że autorem Księgi Hioba był nie kto inny, tylko Mojżesz. Ta legenda zawsze miała 
dla mnie głębokie, poruszające znaczenie. Czyż nie oznacza ona, że ten, który 
spisał Prawo uznające cierpienie za sprawiedliwą karę, wiedział przez cały czas, 
że ma ono również zupełnie inny charakter? 

W pewnym okresie zajmowałem się córką doktora Frankla, gdy przebywała 
w szpitalu. W ten sposób uzyskałem zaproszenie, by przychodzić do jego domu 
w piątkowe wieczory, i wykorzystywałem je z niemal absolutną regularnością. 
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Odwiedzałem także często chorą córkę w sobotnie popołudnia. Obchody 
piątkowego wieczoru, pieśni śp iewane po modl i twie, zwłaszcza Psalmy 
i nieformalne pogadanki doktora Frankla na temat kilku linijek ze średniowiecznej 
literatury egzegetycznej - wszystko to stało się w owym czasie częścią mojego 
świata. Nadal jestem przekonany, że jest to jedyna forma życia judaizmem 
faktycznie zasługująca na to miano. Doktor Frankel miał syna, znanego biologa, 
przedstawiciela „czystego" syjonizmu, niezbyt związanego z religią. Nie byłem 
w stanie zrozumieć jego stanowiska, a zwłaszcza, dlaczego wątpił w to, co 
wydawało mi się - i nadal wydaje - samym jądrem żydowskiego świata. Jego 
ojciec z początku zachowywał ściśle ortodoksyjne poglądy na temat syjonizmu. 

Ortodoksyjni Żydzi byli w większości antysyjonistami, ponieważ utrzymywali, 
że Żydzi nie powinni powrócić na Syjon, o ile nie przyjdzie Mesjasz, aby ich tam 
poprowadzić. Później jednak dopracowano się kompromisu. Osiedlenia się 
w Palestynie i reorientacji kulturalnej, która się z tym wiązała, nie uważano już za 
sprzeczne z ortodoksją. Ortodoksyjni Żydzi, którzy skłaniali się do tego poglądu, 
przybrali nazwę mizrachi. Pamiętam, że nawrócenie starego Frankla przez jego 
dzieci na mizrachizm było nie lada wydarzeniem. Stało się to na wiele lat przed 
czasami, w których rozgrywa się ta historia. W zimie 1935 roku doktor Frankel 
zaproponował moje nazwisko, gdy szukano przywódcy grupy Młodych Mizrachi. 
Czułem się jednak wtedy trochę jak doktor Jekyll i Mr. Hyde. Zapoznanie doktora 
Frankla z myślami kłębiącymi się w mojej głowie uważałem za przedsięwzięcie z 
góry skazane na niepowodzenie. Był on tak głęboko zakorzeniony w tradycji, że 
nie byłby w stanie mnie zrozumieć, a tylko poczułby się zraniony. Jestem pewien, 
że byłby zaniepokojony i zdezorientowany, gdyby dowiedział się o moich 
wieczornych spotkaniach w domu Frau Flamm. Być może wątpiłby nawet w moją 
uczciwość, chociaż raczej nie pozwoliłaby mu na to wrodzona wielkoduszność. 
Frau Flamm mieszkała w części miasta od wieków zaludnianej przez ludzi ubogich 
i wiernych Kościołowi. Wydaje mi się, że podobne dzielnice można spotkać we 
wszystkich dużych katolickich miastach świata. W krajach takich jak Bawaria 
podstawę struktury Kościoła oprócz rolników stanowią drobni rzemieślnicy 
z rodzinami, a także kucharki, praczki i służące. Być może prowadzi to do 
małostkowości, sztywności i niechęci wobec postępu, ale równocześnie przynosi 
największy chyba skarb anonimowej świętości. Wydaje się, że ludzie ci zawsze 
skupiają się w dzielnicach, gdzie mieszkania są wąskie, ciemne i zatłoczone. 
W powietrzu zawsze unosi się dość zapachu pleśni i ubóstwa, by uczynić wszystko 
raczej przyjemnie niehigienicznym. (Jakiś pewny siebie człowiek z Hammersmith 
powiedział kiedyś do mnie: „Powiadają, że katolickie kraje są brudne".) 

W jednym z takich domów, na trzecim piętrze, w ciemnym i jakby ukrytym 
mieszkaniu żyła Frau Weiss, stara praczka, oraz Frau Flamm z córką, Ruth-
Marią. Właśnie tam, w pokoju Frau F lamm, odbywal iśmy wiele naszych 
wieczornych sesji. Złożyło się, że w czasie, gdy ją poznałem, studiowała akurat 
Sołowjowa. Wśród niemieckich katolików tego okresu istniało silne zainteresowanie 
Kościołem Wschodnim i dążenie do unii. Pamiętam, że jedynym obrazem w pokoju 
Frau Flamm, oprócz reprodukcji Madonny El Greca, był portret Dostojewskiego. 
Nie pamiętam, czego konkretnie dowiedziałem się wówczas o Sołowjowie. Jedyną 
pożyczoną od Frau Flamm książką, jaką pamiętam, był jego sławny esej o Platonie. 
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W czasie tych wieczorów z Frau Flamm i jej córką, czy też z obiema paniami 
Flamm i państwem Yamagiwa, istniała harmonia duchowa dorównująca tej 
z piątkowych wieczorów w domu Franklów. Bez wątpienia była to ta sama 
atmosfera pokoju i zrozumienia. Powiecie może: „No cóż, tak jest zawsze, kiedy 
spotykamy się z przyzwoitymi ludźmi, bez względu na ich filozofię czy religię". 
Nie - to nie to. Chodzi mi o coś zupełnie innego. Był to w istocie odkrywany na 
nowo w tym obcym otoczeniu duch judaizmu, wzbogacony przez ludzi z dalekich 
narodów i oczyszczony z elementów wyłącznie etnicznych. 

Moja sytuacja nie była jednak do końca sytuacją doktora Jekylla i Mr. Hyde'a. 
Przypominam sobie, że w rzeczywistości Frau Flamm i państwo Yamagiwa kochali 
i rozumieli świat doktora Frankla, dodawali mi też ducha w moich staraniach 
przyjęcia ortodoksyjnego judaizmu. Co za niezwykłe zjawisko! Doktor Frankel 
nie byłby jednak w stanie zrozumieć ich świata. W ten sposób dokonałem jeszcze 
jednego ważnego odkrycia: chrześcijaństwo potwierdzało i uznawało wszystko, 
w co wierzyli Żydzi, ale dodawało jedno podstawowe twierdzenie, które Żydzi 
odrzucali. Herezje opierają się na zaprzeczaniu. W tym sensie chrześcijaństwo 
nie było herezją w łonie judaizmu; nie odrzucało żadnych podstawowych prawd, 
ale dodawało nowe, pozytywne twierdzenie. 

Mniej więcej w tym czasie udałem się do Martina Bubera, aby porozmawiać 
z nim o moich rosnących trudnościach duchowych. Powiedziałem mu, że prze
studiowałem Listy świętego Jana i znalazłem w nich ducha judaizmu, wyrażone
go z taką czystością i obezwładniającą siłą, że nie mogłem zrozumieć, dlaczego 
odrzucamy Nowy Testament. Przypomniałem mu, że sam nazwał kiedyś chrze
ścijaństwo „pierwszym ruchem chasydzkim" wśród Żydów. Odparł na to, że Listy 
świętego Jana rzeczywiście prezentują najwyższy poziom judaizmu i że rozumie 
mój entuzjazm. „Jednakże - powiedział - jeśli chcesz przyjąć Chrystusa i Nowy 
Testament, maksymy zawarte w Listach świętego Jana nie wystarczą. Musisz 
także uwierzyć w dziewicze narodziny i zmartwychwstanie Chrystusa." I dodał, 
że nie jest łatwo w nie uwierzyć. Zaczął mówić o otrzymaniu Prawa na górze 
Synaj i o tym, czy można powiedzieć, że Bóg rzeczywiście osobiście wypowie
dział dziesięć przykazań swoim własnym głosem. Chciał przez to powiedzieć, że 
w to również nie jest łatwo uwierzyć. Potem zatopił się w rozmyślaniach i powie
dział coś, co miało oznaczać, że nie wiemy, jak należy przyjąć opis cudu na 
górze Synaj i czy lud rzeczywiście słyszał Boga. „Być może zostało wypowie
dziane tylko jedno słowo." Moim zdaniem na istotę tego cudu nie miało wpływu, 
czy wypowiedziane zostało jedno czy tysiąc słów. Odpowiedź Bubera bardzo 
mnie zaniepokoiła. Zdałem sobie sprawę, że moje niedawno nabyte zaintereso
wanie, które przerodziło się w głębokie przywiązanie do Nowego Testamentu, 
było w rzeczywistości romantycznym, uczuciowym sentymentalizmem. Buber 
wyraził się bardzo jasno. W kwestiach takich jak ta nie wchodziły w grę żadne 
niedomówienia ani kompromisy. Jak dla każdego Żyda, koncepcja boskości Chry
stusa była dla niego czymś całkowicie obcym i niezrozumiałym. Była nie do po
godzenia z duchem Starego Testamentu i stanowiła bluźnierstwo. „Nikt nie może 
ujrzeć Boga i pozostać przy życiu." „[...] Ponieważ ty, będąc człowiekiem, czynisz 
siebie Bogiem." 
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Z perspektywy czasu wydaje mi się interesujące, że w ó w c z a s nie 
zrozumiałem wcale, dlaczego Głos na Synaju jako prawdziwe zjawisko fizyczne, 
coś rzeczywiście słyszalnego, stanowił dla Bubera tak wielki problem. Jego 
myślenie było o wiele logiczniejsze od mojego. Skoro bowiem możliwy był ów 
Głos, to możliwe było także Wcielenie; oba zjawiska znajdowały się na tym samym 
poziomie. Z drugiej zaś strony jego wątpliwości wiązały się z powszechnym 
osłabieniem i brakiem świeżej, bezpośredniej konkretności w sprawach wiary, 
tak charakterystycznym dla współczesnych nieortodoksynych Żydów Zachodu. 
Wynika to z faktu asymilacji Żydów na płaszczyźnie kulturowej jako nosicieli 
agnostyckiego humanizmu. Zdawało mi się, że Buber, którego wyjątkową zasługą 
było otwarcie skarbca pobożności chasydzkiej dla świata Zachodu, padł ofiarą 
tego właśnie procesu. Nie zdawał sobie z tego sprawy. Pamiętam, jak pewnego 
razu powiedział nam w czasie w y k ł a d u : „Ki lku m ł o d y c h ludzi z Ruchu 
Młodzieżowego przyszło do mnie i powiedziało: 'Kiedy bierzemy do rąk 
modlitewnik, trudno jest nam wymawiać słowo ata [Ty]. Nie możemy zwracać się 
do Boga w tak bezpośredni sposób!'." Jeśli dobrze zrozumiałem jego dalsze uwagi, 
owo doświadczenie niezmiernego oddalenia i lęku było dla niego wspaniałym 
znakiem przebudzenia religijnego. W rzeczywistości Żyd, który ma trudności ze 
zwracaniem się do swego Ojca w niebie w drugiej osobie liczby pojedynczej, 
prezentuje sobą niezwykle żałosny obraz. 

Muszę tu zaznaczyć, uprzedzając fakty, że do uznania boskości Chrystusa 
dochodziłem bardzo długo, niemal dziesięć lat. Im bardziej wierzyłem w Niego 
jako Mesjasza, tym bardziej pozostawał On równocześnie postacią historyczną, 
prorokiem, który wypełnił i przewyższył wszelkie proroctwo. Ten sposób myślenia 
nazywa się arianizmem. Czyż On sam nie ostrzegł nas: „Nie nazywajcie Mnie 
Mistrzem..."? Przez długi czas wierzyłem, że stary Tołstoj miał rację, chcąc 
całkowicie odrzeć Ewangelię z jej nadprzyrodzoności. Zgadzałem się z nim, że 
Kościół, który bronił owego nadprzyrodzonego elementu Ewangelii, nadużywał 
go równocześnie, by utrzymywać ubogich w ignorancji, poddaństwie i wyzysku; 
zaś te sekty, które zachowały jedynie etyczne jądro Ewangelii, wydawały mi się 
znakiem prawdziwego miłosierdzia i sprawiedliwości. 

Przypuszczam, że do przyjęcia Chrystusa każdy dochodzi swoją własną 
drogą. Owa niepowtarzalność związana jest - jak się wydaje - z najgłębszą 
tajemnicą osobowości. Gdzieś na dnie serca wiedziałem od początku, że 
stanowisko Tołstoja nie jest do końca w porządku i dlatego nie mogłem się nim 
zadowolić. Jeśli bóstwo Chrystusa było pomyłką lub kłamstwem, pewne siły 
kształtujące, które wynikały właśnie z tej koncepcji i zapładniały głębię duszy, nie 
dawały się wytłumaczyć. W pewnym odwrotnym, paradoksalnym sensie Tołstoj 
miał rację. Bez boskości Mesjasza bowiem byłaby nie do pomyślenia prosta 
pobożność i heroiczna świętość niektórych wiejskich dziewcząt, ale to samo można 
by powiedzieć o Chartres i Grunewaldzie, o Bachu i o Mozarcie. 

To doświadczenie „argumentu historycznego" było bardzo silne i - jak mi się 
wydawało - całkowicie osobiste. O wiele później odkryłem, że Pascal chciał uczynić 
je kamieniem węgielnym wspaniałej i wzniosłej formy chrześcijańskiej apologetyki. 
J e g o Pensees d o w o d z ą n i e z b i c i e , że p r a g n ą ł on z b u d o w a ć na t y m 
niepodważalnym fakcie naukowy dowód na prawdziwość chrześcijaństwa. Jeden 
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z moich profesorów na medycynie zwykł był mawiać, że aby stać się naukowcem 
trzeba mieć tylko jeden talent: zdumiewać się w odpowiednim momencie. Pascal 
jako naukowiec zdumiał się prostym i oczywistym faktem. Dokładnie tak, jak 
przepowiedziel i prorocy, owoc Izraela dojrzał w k o n k r e t n y m m o m e n c i e 
historycznym, jego nasiona zostały rozrzucone aż po najdalsze krańce ziemi 
i przyniosły tysiąckrotny plon. Wydaje się, że Pascal planował gigantyczne dzieło 
apologetyki, ponieważ jako matematyk i fizyk epoki Kartezjusza zdawał sobie 
sprawę z niebezpieczeństw współczesnego pozytywizmu. Być może podczas 
nocy trawionych mistyczną gorączką przeczuwał nadejście fali, która miała zalać 
cały zachodni świat. 

Nie wiemy tego jednak. Historia rozgrywa się w Czasie, jej treściąjest Czas, 
a będąc skażona Czasem jest równocześnie skażona niebytem, skażona 
Śmiercią. W tym nasi współcześni egzystencjaliści odmieniająjedynie to, co Platon 
i święty Paweł wyrazili o wiele wcześniej. Odkryli tę prawdę ponownie pod presją 
strachu i przerażenia, przenikających współczesnego człowieka. Gdyby istotą 
historii był czas, byłaby ona bezkształtną, nie posiadającą struktury masą, 
rozwi ja jącą się j a k o niezmienna skończoność, straszl iwa przeciwniczka 
wieczności. W istocie dialektyka materialistyczna, gdyby ją doprowadzić do 
logicznej konkluzji, sprowadziłaby się właśnie do takiej wizji historii. Jedynym 
zjawiskiem, które wkracza w historię, wnosząc w nią element ponadczasowości, 
jest Proroctwo. Wizja prorocza wynosi historię na nowy poziom i oświeca ją 
blaskiem wieczności. Wschodni myśliciele chrześcijańscy wywodzący się z tradycji 
platońskiej, tacy jak Sołowjow czy Bierdiajew, widzieli to bardzo wyraźnie. Wielkie 
religie Wschodu pozostawiają historię na boku jako chaotyczną. Tylko w tradycji 
judeochrześcijańskiej Czas i Wieczność spotykają się w Historii. 

Właśnie ten cud zdumiał Pascala w XVII wieku. Być może dla niego był on 
tylko „myślą". Dla ludzi żyjących w czasach pozornie chaotycznych przemian ów 
cud jest jednakże bezpośrednim doświadczeniem, czymś, co ma na nich wpływ 
w samej ich istocie. Niezwykłym tego przykładem jest święty Augustyn. Wstrząsały 
nim transcendentne siły obecne w historii. Czytając niektóre fragmenty Civiłas 
Dei ma się nieomal wrażenie, że to właśnie było jądrem jego nawrócenia. 

W czasach, o których tu mowa, nie wiedziałem jednak niczego o Pascalu 
ani świętym Augustynie, a przynajmniej o tym, w jaki sposób wpłynął na nich 
„argument historyczny", czyli bezpośrednie doświadczenie historii. Wynurzyłem 
się z synagogi, z kursu biblijnego o prorokach, i spotkałem nie-Żydów, którzy 
myśleli i czuli tak samo jak ja, którzy niejako żarzyli się blaskiem Szechina, jedynej 
siedziby Słowa. Gdzieś w głębi czułem, że Żydzi reagujący narodowym 
ożywieniem na otaczający nas nacjonalizm są bliżsi nazistom niż ci ludzie, którzy 
wierzyli w Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba. 

Nie było innego wyjścia: jeśli owa Niemka i małżeństwo Japończyków mieli 
rację, ja sam byłem w błędzie. Jeśli bowiem Mesjasz przyszedł dziewiętnaście 
wieków temu, Objawienie nie było już zamknięte w drogocennym naczyniu am 
ha'amim, narodu spośród narodów. A zatem prawdziwa więź, łącząca nas czworo, 
przekraczała więzy krwi jednego ludu; musiała pochodzić od Niego. 

Ale jeśli oni byli w błędzie, to naziści mieli rację. Jeśli omyłkowo przyjęli 
słowa mało znanego żydowskiego kaznodziei sprzed dziewiętnastu wieków jako 
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słowo Boga, to byli, jak wierzyło wielu nazistów, ofiarami niewiarygodnego 
oszustwa. 

Oto zastanawiający problem. Niech tylko spróbuje go rozwiązać któryś 
z naszych naukowców, historyków czy socjologów. Jest to jeden z owych 
wspaniałych problemów Kierkegaarda „albo-albo", jedno z tych dokuczliwych 
pytań, które nie dają spokoju w głębi duszy, dopóki nie udzieli się na nie jasnej 
odpowiedzi. 

Bywały chwile, że wątpiłem, czy jestem przy zdrowych zmysłach. Wszędzie 
wokół siebie widziałem ludzi mądrzejszych i lepszych ode mnie, którzy nie 
dostrzegali tego, co dla mnie stanowiło zasadniczą alternatywę. Oto byłem 
przedstawicielem mojego narodu poddanego najokrutniejszym prześladowaniom, 
jakie kiedykolwiek przecierpieliśmy, a w moich myślach rodził się powoli nikły 
cień możliwości odejścia od owej wspólnoty przeznaczenia. Wydawało mi się to 
obłędem, tym większym, że odczuwałem naturalną skłonność do trwania wśród 
tych, z którymi przyszło mi cierpieć. Czyż swastyka nie była jedynie modyfikacją 
krucyfiksu, pod którego znakiem byliśmy już wcześniej torturowani? Tak się 
wydawało, przynajmniej jeśli rozważać historię na jej płaszczyźnie naturalnej. 
Być może wszystko to było jedynie „nagromadzeniem", uważnie skleconym przez 
moją podświadomość, aby zakamuflować pragnienie ucieczki od mojego 
żydostwa. 

Mogłem jednak z łatwością odrzucić tę myśl, ponieważ widziałem, że w czasie 
prześladowań liczy się tylko „rasa". Chrześcijanie pochodzenia żydowskiego nie 
mieli się lepiej od swych współbraci. Wręcz przeciwnie - mieli się często o wiele 
gorzej, ponieważ w sensie politycznym i społecznym nie przynależeli do żadnej 
grupy. 

Współczesny człowiek nie potrafi już przyjmować rzeczywistości duchowej 
dosłownie. To właśnie jest tragedią Hamleta; on nie tylko doświadcza, ale także 
rozmyśla. I gdy raz wypróbuje na sobie wszystkie owe współczesne sztuczki 
badań psychologicznych, będzie zgubiony. Nie grzeszy naiwnością i traktuje 
samego siebie podejrzliwie; wkrótce też odkrywa, że beznadziejnie uwikłał się 
w nierozwiązywalną sieć czysto psychologicznych odniesień. Wtedy właśnie 
następuje wielki zwrot: to, co jedynie prawdziwe, najwyższa i ostateczna 
Rzeczywistość, jawi się jako coś względnego, jako odbicie w lustrze, natomiast 
sieć odniesień wydaje się jak najbardziej rzeczywista. W tej chwili dopełnia się 
wielki akt negacji. Oto jedna z duchowych zasadzek naszych czasów. Wydaje mi 
się, że każda epoka kulturowa ma sobie właściwą formę negacji, a proces, który 
właśnie opisałem, jest czymś raczej specyficznym dla nas, żyjących w obecnych 
czasach. 
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Z „Listu do B r a t a " 

C h r y s t u s 

Każda istota ludzka doświadcza w swoim życiu tragicznej dychotomii, 
bolesnego dualizmu. Sądzę, że każde dziecko jest tego w pewien sposób 
świadome. Kiedy dostrzegamy harmonię niebios, kiedy oglądamy zachód słońca 
albo słuchamy symfonii Mozarta, doświadczamy czegoś bliskiego doskonałości. 
Chcielibyśmy uczynić tę chwilę wiecznością i zawołać wraz z Faustem: „Zostań, 
jesteś taka piękna". Jesteśmy jednak także świadkami brzydoty i zepsucia, 
choroby i śmierci, nienawiści i zabijania. Ów środek absolutnej doskonałości zdaje 
się zawierać element skierowany ku stałej degeneracji. Jedynie Kościół potrafi 
o d p o w i e d z i e ć na ten strasz l iwy p a r a d o k s . Mówi o n , że c h w i l e p iękna 
i doskonałości są potencjalną wiecznością. Doskonałość ta została jednak zepsuta 
w czasie przez akt wyboru, który był możliwy dzięki stworzeniu Wolności. 

Zwróciłem już Twoją uwagę na to, że Twój własny mózg jest kosmiczną 
galaktyką orbit elektronowych - czymś, co powinno wzbudzać w Tobie podziw 
i zdumienie. Twoje myśli mogą być jednak różne. Możesz zaprojektować ogród, 
ale możesz także planować zamordowanie przyjaciela i poślubienie jego żony. 
W ten sposób wprowadzamy pewną możliwość, która nie zawiera się implicite 
w tej nieskończenie złożonej i doskonale harmonijnej maszynie. To właśnie jest 
pojęcie Wolności. Ten sam Stwórca, który dał istnienie myślącej maszynie, dodał 
jej jeszcze Wolność. 

Skoro istnieje boski Stworzyciel i Duch, to byłoby dość niezwykłe zakładać, 
że istnieje On całkowicie niezależnie i w oddaleniu od świata, który stworzył. 
Wydaje się logiczne, że mógłby On objawiać samego siebie w Historii. I oto 
znajdujemy w Histori i d z i w n ą w y m i a n ę , d r a m a t y c z n e z m a g a n i e , j a k b y 
przeciąganie liny pomiędzy Bogiem i małym narodem, zamieszkującym tereny 
na skrzyżowaniu starożytnych kultur. Bardzo wcześnie zaczęto się domyślać -
a powody ku temu stawały się coraz jaśniejsze wraz z upływem czasu - że ów 
mały naród przechodził swoje ziemskie i duchowe zmagania nie dla samego 
siebie, ale po to, by wydać na świat Kogoś, kogo życie będzie miało przeogromne 
znaczenie dla wszystkich ludzi. 

Gdybyś był wierzącym Żydem, nie miałbyś jak na razie nic przeciwko temu, 
ponieważ aż do tego punktu nauczanie chrześcijańskie pokrywa się z żydowskim. 
Od tego miejsca zacząłbyś jednak zgłaszać pretensje, a byłyby one dwojakiego 
rodzaju. Mógłbyś powiedzieć: „Czy żyjemy w czasach mesjańskich? Jeśli tak, to 
nie chcę mieć z nimi nic wspólnego!" Ja sam przez długi czas tak właśnie mówiłem. 
Przytoczona już wcześniej opowieść o rabinie, który wygląda przez okno w chwili 
nadejścia Mesjasza i mówi: „Nie widzę żadnych zmian", streszcza całą duchową 
historię Żydów w ostatnich dwóch tysiącleciach. Właśnie to poczucie niechęci i 
zniecierpliwienia jest charakterystyczne dla wszystkich wczesnych żydowskich 
rewolucjonistów społecznych, którzy byli tak wrażliwi na brak sprawiedliwości i 
miłosierdzia we współczesnym świecie. Nie zgadzam się dziś z owym rabinem, 
ale żywię do niego, podobnie jak do owych wczesnych rewolucjonistów, głębokie 
współczucie. Ich oburzenie jest świętym oburzeniem. Uważam nawet, że jest 
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ono jedną z metafizycznych sił napędowych historii. Gdy Żydzi posługują się w 
atakach na Kościół historią Inkwizycji, nie przywołująjej jedynie dlatego, że zostali 
wówczas skrzywdzeni. Tu znów pojawia się, głęboko ukryte, niepokojące poczucie 
paradoksu. W ten sposób ich mesjański sceptycyzm i samo ich istnienie są ciągłym 
napomnieniem i żądłem kolącym chrześcijan. Gdy święty Paweł mówi, że 
„zatwardziałość dotknęła tylko część Izraela aż do czasu, gdy wejdzie pełnia 
pogan", nie tylko wygłasza proroctwo, ale także napomina pogan. Pełnia to nie 
tylko jakieś pojęcie ilości, ma ona także znaczenie wartościujące. Jeśli poganie 
nie wejdą w pełni, nie mogą się spodziewać, że Żydzi zostaną oświeceni. 

Nie zgadzam się z przytoczoną powyżej uwagą sceptycznego rabina. 
Proroctwa zostały wypełnione. Chrystus przyszedł na świat w historycznej osobie 
Jezusa z Nazaretu. Jego pojawienie się w takiej postaci nie mogło jednak 
s p o w o d o w a ć n a g ł e j p r z e m i a n y s p o ł e c z e ń s t w a . B y ł o b y t o w y j ą t k o w o 
mechanistyczne pojmowanie historii. Gdyby pojawienie się Mesjasza samo 
w sobie nawróciło świat ku miłości i pokojowi, tak jak naciśnięcie włącznika 
oświetla cały pokój, Wolność, która bardziej niż cokolwiek innego czyniła człowieka 
podobnym do Boga, zostałaby nam odebrana. Bylibyśmy wówczas podobni do 
mechanicznych baletnic, tańczących sztywno w rytm muzyki i zamierających, 
gdy tylko melodia się skończy. Cały dramat historii żydowskiej do momentu 
pojawienia się takiego Mesjasza (nawet gdyby wydarzyło się to dopiero za 
dwadzieścia tysięcy lat) byłby całkowicie pozbawiony sensu. W istocie zaś jedynym 
Chrystusem, który pozostaje w zgodzie z żydowską koncepcją historii jest ten 
Chrystus, który przyszedł na świat i został ukrzyżowany: wcielony Bóg, śledzony 
i pochwycony przez stronniczych polityków i rzymskich imperialistów, a następnie 
haniebnie stracony. Jego Pokój i Jego Sprawiedliwość nie przemieniły świata w 
sposób automatyczny, niezależny od naszej woli, ale przemieniły tajemne głębie 
ludzkiej duszy. Gdy Chrystus mówi o skutkach swojego pierwszego przyjścia, 
posługuje się metaforami, takimi jak „zaczyn" albo „ziarnko gorczycy"; innymi 
słowy mówi o przemianach powolnych, ukrytych lub dokonujących się tylko 
gdzieniegdzie. Nie oznacza to, że nie powinniśmy myśleć o społeczeństwie czy 
polityce w kategoriach chrześcijańskich, oznacza to jedynie, że każdy z nas musi 
najpierw szukać królestwa Bożego (które nie jest z tego świata), a wszystkie 
inne rzeczy będą nam dodane. 

Kościół oferuje także konkretną koncepcję natury ludzkiej i historii. Głosi 
mianowicie, że potencjał Dobra, Prawdy i Piękna w tym świecie został zepsuty 
wolnym aktem człowieka i że od tej pory wszystkie rzeczy zawierają jak gdyby 
samopowielający się element negacji, nicości. Można to najłatwiej wytłumaczyć 
posługując się analogią wziętą z naturalnych praw wszechświata. Jeśli pamiętasz 
lekcje fizyki, przypominasz sobie z pewnością, że drugie prawo termodynamiki 
modyfikuje w pewnym sensie prawo zachowania energii. Stwierdza ono, że mimo 
iż cała energia jest zachowywana, istnieje większe prawdopodobieństwo, że 
zamieni się ona w ciepło niż w jakąkolwiek inną formę energii. Oznacza to, że 
stale zwiększająca się ilość energii będzie bezpowrotnie przemieniać się w ciepło 
i że ostatecznie kosmos, który znamy, zginie z powodu przegrzania. Ta skłonność 
energii do przemiany w ciepło z pewnym marginesem nieodwracalności jest nazywana 
entropią. 
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W świecie jaki znamy, zgodnie z myślą chrześcijańską, istnieje coś w rodzaju 
prawa entropii. Istnieje negatywny proces, który pojmujemy jako Zło, Chorobę, 
Rozkład i Śmierć, a który, jak się wydaje, posiada faktyczną władzę nad Pięknem, 
Dobrem, Prawdą-wszystkimi tymi elementami, które napełniają nas przeczuciem 
Wieczności. Jedynym sposobem na odwrócenie tego procesu „entropii" było 
Wcielenie. Pojawiła się nowa Ewa, poczęła się niepokalanie Najświętsza Panna. 
Każdemu człowiekowi została dana jeszcze jedna szansa i Bóg stał się 
człowiekiem. Dzięki Jego życiu, męce i śmierci historia ludzkości została 
zaszczepiona przez nowy zaczyn, jedyny zaczyn mający zdolność odwrócenia 
owego wciąż rozszerzającego się procesu prowadzącego ku nicości. 

Gdybyś był wierzącym Żydem, zgłosiłbyś jeszcze jedno zastrzeżenie. 
Powiedziałbyś, że pogaństwem jest posiadanie jakiegokolwiek obrazu Boga, czy 
to w formie ludzkiej czy też innej. Bóg przestrzegał nas często w Starym 
Testamencie, abyśmy nie czynili sobie bożków. Uczynił to jednak właśnie dlatego, 
że Jego obraz już został uczyniony w jednej istocie, a mianowicie w człowieku. 

Ludzi, którzy nie wierzą w Objawienie, drażni idea Boga takiego, jakim Go 
przedstawia Bibl ia. Mówią, że jest On a n t r o p o m o r f i c z n y . P r a g n ą Boga 
filozoficznego, jeśli już jakiś musi być. Specyficznie żydowska myśl uznaje jednak, 
że to nie tyle Bóg jest antropomorficzny, ile człowiek - teomorficzny. Istnieje pewna 
starożytna dysputa Rabbonim, jak mi się wydaje z tradycji talmudycznej, w której 
rozważane jest pytanie: Ma K'lal hatorah? (Jaka jest podstawowa zasada Prawa?) 
Jeden rabbi mówi: „Miłuj bliźniego swego jak siebie samego", ale drugi oponuje: 
„Jest coś bardziej podstawowego - Bóg stworzył człowieka na swój obraz". 
Oznacza to, że człowiek w początkowej koncepcji stworzenia jest podobny do 
Boga. Jeśli twierdzenie to jest prawdziwe, musi istnieć w Bogu coś, z czym zbieżna 
jest koncepcja człowieka. Myśl chrześcijańska jest nieco bardziej konkretna 
i nazywa to coś Boskiego, czego człowiek jest, w tajemniczy sposób, obrazem, 
Drugą Osobą Trójcy Świętej. Chrześcijaństwo idzie jednak tylko nieco dalej niż 
judaizm. Rozważ tylko przez chwilę ową dysputę rabinów, a całkiem logicznie 
dojdziesz do wyraźnie chrześcijańskiego pojęcia Boga. Wcielenie nie jest obcą 
gałęzią wszczepioną w drzewo żydowskiej tradycji. Duch żydowski jest głęboko 
przeniknięty ideą wcielenia. W istocie owo święte oburzenie, które chciałoby 
widzieć przemienienie całego świata, jest, psychologicznie rzecz biorąc, częścią 
tego trendu. 

Karl Stern 

tłumaczyła: Magdalena Sobolewska 

Fragment książki The pillar of fire 
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Wieczorem odprawiałem późne nabożeństwo, w czasie którego 
towarzyszyło mi dwóch pomocników, jeden z prawej, a drugi z 
lewej strony. Czułem się tak oderwany od rytuału, że 
pozwalałem innym recytować modlitwy i śpiewać. Nie 
odczuwałem ani radości, ani smutku; byłem pozbawiony 
jakichkolwiek myśli i uczuć. Serce w mojej piersi było jakby 
martwe. I właśnie wtedy zobaczyłem oczami duszy wznoszącą 
się ku górze łąkę, pokrytą jasną trawą, ale bez kwiatów. Na tej 
łące ujrzałem Jezusa Chrystusa w białym płaszczu, za Jego 
głową lśniło niebieskie niebo. Doświadczyłem ogromnego 
wewnętrznego pokoju. Gdybym miał zobrazować stan mojej 
duszy w tamtej chwili, pomyślałbym najpierw o kryształowo 
czystym jeziorze wśród wysokich gór. W moim sercu 
rozbrzmiewały słowa: „Jesteś tu po raz ostatni". Rozważałem 
je z największym spokojem duszy, bez emocji. Moje serce 
odpowiedziało: tak jest, tak będzie, tak musi być. 

E U G E N I O Z O L L I 

NACZELNY RABIN RZYMU: 
DLACZEGO ZOSTAŁEM KATOLIKIEM? 

S u m i e n i e ś w i ę t e g o P a w ł a 

Społeczność żydowska Rzymu wysłała swego przewodniczącego do Triestu, 
aby zaproponować mi wakującą posadę naczelnego rabina i rektora Kolegium 
Rabinackiego w Rzymie. W stosownym czasie udałem się w podróż. W Mediolanie 
spotkałem nie żyjącego już doktora Mario Falco, profesora prawa kanonicznego 
na tamtejszym uniwersytecie; jako Hebrajczycy zostaliśmy obaj zmuszeni do 
„dobrowolnego" odejścia z naszych uniwersytetów, w Mediolanie i Padwie. 

- Kolegium Rabinackie w Rzymie jest jedyne we Włoszech - powiedział. -
Praktycznie rzecz biorąc jest ono zamknięte, pod kluczem. Studenci błąkają się 
po ulicach, a wszyscy profesorowie wyemigrowali. Czy zamierza pan wskrzesić 
Instytut? - było to powiedziane bez ogródek i wprawiło mnie w zakłopotanie. 

Hebrajska Rada Rzymu składała się z dwóch grup - większości, która widziała 
drogę ocalenia w formalnym sprzymierzeniu się z rządem, oraz „nacjonalistycznej" 
mniejszości. Zaraz po pierwszym posiedzeniu zwróciłem się do przedstawicieli 
obu tych frakcji prosząc ich, aby złożyli broń i zamiast brać przykład z polityki 
naszych przodków, gdy Jerozolima była oblężona przez rzymskie legiony, 
podporządkowali działania Rady łagodzeniu trudnej sytuacji w apolitycznej 
atmosferze; by zajęli się nabożeństwami, nauczaniem religii i dziełami wzajemnej 
pomocy. Mój apel spotkał się z lodowatym milczeniem, które oznaczało - by 
zacytować słynne zdanie Badoglia - że „wojna trwa". 
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Zajęcia zostały wznowione. Niektórzy z tych, którzy dziś są młodymi rabinami, 
byli wówczas moimi uczniami. Zacząłem brać udział w uroczystościach ślubnych 
i pogrzebowych, nawet wśród najuboższych, starając się w tych smutnych czasach 
ulżyć doli najbardziej nieszczęśliwych. Szukałem pracy dla bezrobotnych, których 
liczba wzrastała z powodu wzrastającej surowości praw dotyczących segregacji 
rasowej. 

Pewnego dnia przedstawiciel ubogich przyszedł do mnie z zażaleniem: 
- Od lat zarabialiśmy na życie sprzedażą pocztówek. Sprzedawaliśmy je 

z małych straganów ustawianych na najbardziej ruchliwych rogach ulic. Teraz 
przeganiają nas, bo jesteśmy Żydami. 

- Proszę się nie martwić - odpowiedziałem - postaram się jakoś pomóc, ale 
niech pan się modli o Bożą pomoc dla mnie. 

Następnego dnia po południu udałem się do ministra. Przyjął mnie bardzo 
uprzejmie; podaliśmy sobie ręce, obyło się bez faszystowskiego salutu. Miałem 
wrażenie, że rozmawiam z dobrym, uprzejmym człowiekiem. 

- Ekscelenc jo - p o w i e d z i a ł e m - p r z y s z e d ł e m z a p r o p o n o w a ć panu 
ufundowanie towarzystwa inwestycyjnego. 

- Czy będzie to lukratywne przedsięwzięcie? - zapytał, uznając moją 
propozycję za żart. 

- Inwestycje będą dobre i lukratywne - odparłem - jeśli nie na tym, to 
z pewnością na tamtym świecie. 

- Jestem praktykującym katol ikiem i pana propozycja wydaje mi się 
interesująca. Kto będzie inwestował pierwszy? - zapytał. 

- Pan i ja - odpowiedziałem. 
- A jaki jest cel tego nowego towarzystwa? - pytał dalej. 
- Przywrócenie Żydom z Getta możliwości sprzedawania pocztówek. 
- To kwestia dyscypliny partyjnej, nie mogę na to nic poradzić! - zaoponował. 
- R o z u m i e m - p o w i e d z i a ł e m . - D y s c y p l i n a j e s t r ó w n o z n a c z n a ze 

sprawiedliwością. Ale wie pan, że tu, we Włoszech, ministerstwo nosi nazwę 
„łaski i sprawiedliwości". Podobnie jak w religii, tak i w życiu społecznym, łaska 
musi poprzedzać sprawiedliwość. 

Minister zgłosił jeszcze kilka zastrzeżeń, a potem powiedział: 
- Proszę im powiedzieć ode mnie, żeby nie tkwili w jednym miejscu kilka 

godzin, niech przenoszą się z miejsca na miejsce. Ja zajmę się resztą. 
- Rozumiem - odpowiedziałem, patrząc mu prosto w oczy. - My, Żydzi, musimy 

być tułaczami, nawet wtedy, gdy sprzedajemy pocztówki. 
Minister uścisnął mi rękę i odprowadził przez biura aż do szczytu schodów. 
Kilka dni później spotkałem go na ulicy. Był z kimś trzecim. Tym razem nie 

przywitaliśmy się. 

Nie mam zamiaru spisywać historii Hebrajczyków w Rzymie w latach 1943-
44, ale moje życie, a przynajmniej jego sfera zewnętrzna, jest boleśnie związana 
z wydarzeniami tych dni i z odpowiedzialnością, jaka spoczywała nieznośnym 
ciężarem na ramionach przedstawicieli rzymskich i włoskich Hebrajczyków. 
Wyjaśnię potem w nieco bardziej wyczerpujący sposób, dlaczego tysiące Żydów, 
zwłaszcza tych, którzy niczego się nie spodziewali, pozostało stłoczonych 
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w Getcie, aby następnie zostać wysłani jak owce na rzeź. Jestem jednak zmuszony 
stwierdzić już teraz, ze względu na prawdę, a nie z chęci samoobrony, że nie 
przywiązuję wagi do ludzkich sądów: Bóg wie wszystko. 

W okresie niemieckiej okupacji Rzymu w rzymskiej społeczności żydowskiej 
dały się odczuć wpływy pochodzące spoza Rzymu (a nawet spoza Włoch). Doszło 
do kryzysu, który spowodował obalenie zarządu społeczności w ostatnich 
miesiącach faszyzmu. Został uformowany silny, hebrajski zarząd, sprzyjający 
rządowi i państwu, ale równocześnie czyniono przygotowania do przekształcenia 
go w ciało zarazem antyfaszystowskie i wyznające hebrajski nacjonalizm. 

Co do mnie, to zacząłem u s t ę p o w a ć , oczekując nadejśc ia o k r e s u 
postfaszystowskiego. Wydarzenia wojenne wstrząsnęły podstawami faszyzmu; 
nikt nie wątpił w nadchodzące zwycięstwo aliantów i upadek sił faszystowskich. 
Faszyści także zdawali sobie sprawę ze zbliżającego się końca i stawali się coraz 
bardziej brutalni i chciwi. To, co najgorsze, szybko wypłynęło na wierzch. 

Ten sam faszystowski rząd, który pozbawił mnie włoskiego obywatelstwa, w 
praktyce ignorował mnie i nie sprawiał mi żadnych kłopotów. O nic nie prosiłem. 
Pewne siły w Radzie Społeczności chciały jednak wykorzystać fakt utracenia 
przeze mnie obywatelstwa. Rabbi, który nie jest obywatelem? Nigdy! Kontrakt 
miał zostać zmieniony na moją niekorzyść. „Niech tylko przeminie ten okres -
powiedziałem wtedy. - Zanim się to wszystko skończy, wszyscy zostaniemy uznani 
za pozbawionych obywatelstwa wygnańców!" To „proroctwo" sprawdziło się o tyle, 
że w republice Salo uznano wszystkich Żydów za „wydalonych" i skonfiskowano 
ich mienie. Mimo to owa chwila wydawała się moim wrogom sprzyjająca, aby 
wystąpić przeciwko mnie, i uczynili to w wielkim pośpiechu z uwagi na zbliżające 
się wyzwolenie. Miałem zostać zmiażdżony teraz, nie tyle na chwilę obecną, ile 
na przyszłość. Wycofałem się z pola bitwy. Nie chciałem stawiać im czoła. 
Zrozumiałem, że nie była to już walka niesprawiedliwości ze sprawiedliwością, 
ale jednego sumienia z drugim. 

W walce tej stanęły przeciwko sobie dwa różne rodzaje sumienia. Wycofałem 
się w głąb siebie, aby prowadzić rozważania na temat sumienia. Zacząłem 
rozważać ów problem w świetle doktryny świętego Pawła. Nie wydawało mi się 
to z mojej strony krokiem w stronę nawrócenia; chciałem jedynie znaleźć źródło, 
z którego wziął początek kształt mojego sumienia, tak odmienny od sumień 
pozostałych. Przez całe życie byłem świadomy różnicy między tymi dwoma typami 
sumień. Sumienie innych, tak bardzo różniące się od mojego, zacząłem postrzegać 
jako wadliwie spełniające swoją funkcję. Czym jednak jest sumienie? Byłem 
przekonany, że sumienie stanowi nen/us rerum, żywotne jądro, nie tylko całego 
życia jednostki, ale także wszelkiej ludzkiej działalności, całej ludzkiej historii, z 
uwzględnieniem tego tragicznego okresu, który wówczas kończył się wraz z 
najstraszniejszą w historii wojną. 

Chciałem przestudiować problem sumienia.u świętego Pawła, ponieważ jego 
doktryna wydawała mi się rzeczą podstawowej wagi dla historii całkowitego 
rozwoju sumienia ludzkiego. Oto, co odkryłem: wychodzimy od prawa zapisanego 
w ludzkim sercu i docieramy do prawa naturalnego. Do tego dochodzi jeszcze 
jeden czynnik, zarówno Boski jak i ludzki, gdy sumienie i intelekt człowieka 
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podejmują zadanie wewnętrznego osądu jego samego; w jego wnętrzu oskarżenie 
i obrona ostatecznie prowadzą do ogłoszenia wyroku. 

Droga ludzi, którzy posiadają pisane prawo, jest inna; wychodząc od pisanego 
prawa ponoszą oni ryzyko stania się szepczącymi, pi lnymi recytatorami 
i wykonawcami Prawa, w którym nieobecny jest motus proprius ducha. 

Sumienie jest świadectwem o samym sobie, poznaniem samego siebie. 
Sumienie naturalne przejawia się w tym, co Bóg wpisał w serce człowieka; jest 
głosem Boga w człowieku. Potem rozum dokonuje sądu, zgadzając się lub 
sprzeciwiając. 

Poganie, o których mówi święty Paweł, nie recytują Prawa, ponieważ nie 
mają prawa pisanego, nie sąjednak z tego powodu pozbawieni prawa, ponieważ 
mają prawo we własnym wnętrzu; prawo naturalne. I na tej właśnie podstawie 
poganie będąosądzeni: czy działali, czy też nie działali zgodnie ze swoim prawem, 
w doskonałej zgodzie z własnym sumieniem. 

Zostaną usprawiedliwieni bez pisanego prawa. Do Hebrajczyków Apostoł 
mówi: „Inaczej niż poganie, wy, Hebrajczycy, macie w Prawie sformułowaną 
wiedzę i prawdę, macie je wyrażone na piśmie. Dlatego jeśli przekraczacie prawo 
dane wam i ogłoszone przez Boga, znieważacie Jego samego." 

Jest wielkim błędem zadowalać się recytowaniem Prawa, nie troszcząc się 
o jego wypełnianie. Poganie nie mają tekstów, które mogliby recytować, i dlatego 
nic nie oddziela ich od wewnętrznej rzeczywistości, której muszą stawiać czoło w 
każdej chwili. 

Jeśli Hebrajczyk nie przestrzega pisanego prawa, którego tekst posiada, 
jest całkowicie jasne, że Prawo nie zbawia go od grzechu, czyli od śmierci. Prawo 
daje jedynie teoretyczną wiedzę o grzechu, ale od niego nie chroni. Prawo jest 
zatem sposobem na osiągnięcie wiedzy i nie czyni nikogo sprawiedliwym przed 
Bogiem. 

Nie wystarczą także uczynki płynące z Prawa. Uważamy, że człowiek doznaje 
usprawiedliwienia z wiary, bez uczynków płynących z Prawa. Dlaczego? Dlatego 
że uczynki wynikające z Prawa są niczym innym, jak zimnym przekładem Prawa 
bez współudziału serca. Uczynki są bezpośrednim owocem posłuszeństwa Prawu, 
które jest światłem z Bożego światła, ale zostało zapisane zimnym atramentem 
na zimnym pergaminie. Prawo to potencjał uczynków, uczynki to Prawo w 
działaniu, ale prawa od uczynku nie dzieli żaden wewnętrzny wysiłek, żadna 
wewnętrzna udręka. Brakuje tu ognia ludzkiego serca, który świeci i płonie, który 
spala i oczyszcza, który powoduje cierpienie, ale nie śmierć, który otwiera bramę 
do życia wiecznego. 

Ten, który nie żyje wiarą w uczynki jako takie (wydaje mi się, że właśnie tu 
uchwyciłem osobistą myśl świętego Pawła), żyje wiarą, a wiara zasługuje na 
usprawiedliwienie. Ten, kto żyje wiarą w uczynki oczekuje nagrody za swoje 
uczynki. Ten, kto żyje wiarą, spodziewa się i oczekuje wszystkiego nie za swoje 
uczynki, ale z łaski Bożej. Nie potępiamy uczynków, ponieważ wiara bez uczynków 
jest jak wiosna bez kwiatów albo jesień bez owoców. Ten, kto pokłada nadzieję w 
sobie, wypełnia uczynki i oczekuje nagrody jako czegoś należnego sobie. 
Uczynków dokonuje także ten, który nie przywiązuje do nich żadnej wagi, a jednak 
spodziewa się - tak, on także spodziewa się - ale nie należności, a łaski Bożej. 
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Ten, kto żyje wiarą, ma nadzieję, a jego nadzieja zawieść nie może, ponieważ 
miłość Boża, Jego miłosierdzie, zostało rozlane w sercach naszych przez Ducha 
Świętego, który został nam dany. 

Miłość Boża nasyca nasze serca dzięki Duchowi Świętemu, który jest 
gwarancją, obietnicą; łaska, która daje nam nadzieję, każe nam oczekiwać 
wszystkiego ze względu na miłość Boga do nas. Duch Święty każe nam pokładać 
ufność w Miłości, która wzbudza i umacnia naszą wiarę w Tego, który jest Miłością, 
a nie w uczynki, których dokonaliśmy na mocy Prawa. 

Zanurzeni przez chrzest w śmierć Chrystusa, przez Niego umieramy dla 
grzechu, aby powstać do życia w Bogu jako słudzy Boga, którzy żyją dla Boga, 
dla Chrystusa, który nie znał grzechu i który cierpiał za grzechy, które sprowadzają 
na nas śmierć. Chrystus umarł za nasze grzechy z czystej miłości do nas. 

Czy zatem Prawo jest złe? Broń Boże! Prawo jest święte; święte 
i sprawiedliwe są Przykazania. Prawo jednak jest „duchowe", a ja jestem cielesny; 
mieszka we mnie grzech. Oto nasza tragedia. 

Mieszka we mnie grzech i dlatego nie czynię tego dobra, które chcę czynić, 
ale to zło, którego nie chcę czynić, zło, którego nienawidzę; ponieważ to nie ja 
rządzę, ale grzech, który we mnie mieszka. W swym duchu człowiek rozkoszuje 
się prawem Bożym, ale w jego niskiej naturze działa prawo przeciwne prawu 
jego umysłu. Tak zatem prawu mojego umysłu sprzeciwia się prawo moich niskich 
pobudek, prawo grzechu i śmierci, które czyni bezsilnym prawo mojego umysłu. 

Co mi pozostaje? Nie iść za mądrością ciała, która wiedzie do śmierci 
i niweczy święte, duchowe prawo miłości, prawo wiary przez miłość. Mądrość 
ciała nie może być poddana prawu Boga, który jest miłością; jest ona wrogiem 
Boga i miłości. Jeśli jednak Chrystus mieszka w nas, nasze ciało grzechu jest 
martwe i żyjemy zgodnie z mądrością Ducha Bożego, który jest w nas, ponieważ 
Chrystus jest w nas: żyjemy zatem zgodnie z mądrością Ducha, który jest życiem 
i pokojem. 

Żyjemy więc my, którzy mamy pierwsze owoce Ducha - myśl tak droga 
świętego Jakubowi - pokładamy także nadzieję w tym, czego nie widzimy (nadzieja 
bowiem dotyczy tego, czego się nie ogląda własnymi oczami). Żyjemy wiarą 
w miłość Boga, miłością Chrystusa do nas i bez Niego niczego nie możemy 
uczynić. Sami z siebie nie potrafimy się nawet modlić, tak jak powinniśmy, ale 
sam Duch Święty przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić 
słowami. Ten, który zna serca, wie, czego pragnie Duch; wstawia się On za 
świętymi zgodnie z wolą Bożą. 

Sumienie świętego Pawła i szlachetność jego charakteru jaśnieją w pełni 
w słowach, w których wyraża on żal z powodu niewiary Izraela. „Prawdę mówię 
w Chrystusie" - powiada, a jego żal pobudza go aż do wyznania: „Wolałbym 
bowiem sam być pod klątwą, odłączonym od Chrystusa dla zbawienia braci 
moich". 

Zakończywszy moją analizę, poczułem się odświeżony w duchu. Odnalazłem 
w sobie odblask, jakkolwiek słaby, sumienia Pawła z Tarsu, tego wielkiego Żyda 
nawróconego do Chrystusa. Modlę się, aby Pan mnie wysłuchał i dał mi siłę 
mówić, zgodnie z najwyższą prawdą, jaka jest we mnie, bez sądzenia siebie 
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samego, a tym bardziej innych, o tragicznych wydarzeniach z historii rzymskich 
Żydów podczas niemieckiej inwazji. 

T r i u m f w s c h o d z ą c e g o s ł o ń c a 

W 1945 roku zabłysło w mojej duszy światło. Był to czas pełnego rozkwitu 
w moim życiu duchowym - po przebytym smutku wielka obfitość owoców zrodziła 
się z wiecznie kwitnącego Drzewa Chrystusowego Krzyża. Powiedział mi: „Pójdź 
za Mną". Było to wezwanie od Boga. Poszedłem za Nim i 13 lutego 1945 roku 
przyjąłem chrzest w Kościele rzymskokatolickim. Było dla mnie wielką radością, 
że tego dnia towarzyszyła mi żona, która wraz ze mną przystąpiła do sakramentu. 

N a w r ó c e n i e zawsze jest dla innych bardz ie j lub mniej p r z y j e m n ą 
niespodzianką. Nieuchronnie towarzyszą mu dyskusje nad przyczynami, które 
doprowadziły do nawrócenia; jest to kwestia bardzo trudna do rozwikłania. 
Az punktu widzenia samego nawróconego? Także dla niego wiele rzeczy 
pozostaje niejasne. Nigdy nie interesowałem się literaturą dotyczącą tego tematu. 
Myślę, że bardzo trudno jest stworzyć typologię - to znaczy podzielić różne rodzaje 
nawrócenia i zaliczyć je do tej czy innej kategorii. Jest to praca, którą można 
wykonać siedząc za biurkiem, w oderwaniu od życia; produktem takiego 
przedsięwzięcia będzie jedynie teoria, wyabstrahowana od rzeczywistości. 

Nie uważam, że p ierwsze poruszenia, a potem proces wzrastania 
i dojrzewania do nawrócenia są j a s n o dostrzegalne nawet dla s a m e g o 
nawróconego - człowieka, który je przeżył. Nie chcę przez to sugerować, że rozwój 
ten dokonuje się w podświadomości, jak to się dzisiaj zgodnie z modą suponuje. 
Wolę pozostawić podświadomość poza ramami niniejszej dyskusji. 

Gdybym miał się posłużyć porównaniem dla wyrażenia tego, co chcę 
powiedzieć o nawróceniu, wybrałbym słowa Jezusa o ziarnku gorczycy. Ziarnko, 
zakopane w ziemi, rośnie w sposób ukryty i nikt nie dostrzega jego wzrostu. Po 
jakimś czasie ujawnia się, gdy młody pęd przebija powierzchnię ziemi; nie stanowi 
to jednak zaskoczenia - dopiero oglądając się wstecz odnajdujemy niejasne 
wspomnienie tego pierwszego zjawiska. Tak samo z umysłem: nie myśli się o tej 
nowej postaci rozwoju jako o czymś, co zasługuje na uwagę, a być może nawet 
na eliminację. Tak wiele bodźców przepływa przez umysł - myśli i ich fragmenty, 
uczucia - rodzą się one w ukryciu i umierają niezauważone. A zatem kiełkowanie 
ziarna gorczycy nie jest alarmujące; zauważamy w sobie coś nowego, ale nie 
uważamy tego za dziwne czy niepokojące, ponieważ to coś w bardzo głębokim 
sensie przynależy do nas. 

Jeśl i chcę t r z y m a ć się prawdy, nie m o g ę p o w i e d z i e ć , że p r ę d k o 
zaobserwowałem u siebie pierwsze objawy miłości do Ewangeli i i osoby 
Chrystusa, nie przyjmowałem ich też z wielkim rozczuleniem czy sentymentem. 
Nie. Przyjąłem je z tym samym uczuciem, z jakim przyjmuje się członka rodziny 
albo osobę, którą się kocha, jak najbliższego krewnego. 

Zielony kiełek rośnie, staje się silniejszy i nabiera bardziej intensywnego 
koloru. Jest to nieuniknione. Nie wprawia nas to w zdumienie, gdyż stanowi część 
naturalnego procesu rozwoju. Dlaczego tak jest? To zupełnie nowa dziedzina 
wiedzy. Mam na myśli wiedzę, a nie doświadczenie. Zainteresowanie nią nie 
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przypomina wcale, nawet w psychologicznej introspekcji, owego zainteresowania, 
jakie wzbudzają w nas badania w laboratorium naukowym. Śmiem twierdzić -
mimo iż ukończyłem studia psychologiczne i jestem głęboko zainteresowany tą 
problematyką - że jako analitykowi było mi zupełnie obojętne, co się we mnie 
dzieje. Wydarzenie, które dokonywało się w głębi mojej duszy było dla mnie jak 
przybycie kogoś ukochanego. Nie było nic, co spowodowałoby u mnie konflikt 
sumienia. Zacząłem po prostu słyszeć głos Chrystusa przemawiający głośniej 
i bardziej wyraźnie z kart Ewangelii. Bóg nie objawił się mojej duszy w burzy ani 
w ogniu, ale w szmerze ł a g o d n e g o p o w i e w u . Można to wyjaśnić moim 
usposobieniem: nie jestem z natury postacią tragiczną. Wszystko rozwija się 
we mnie powoli, zarówno w dziedzinie badań naukowych, jak i w sferze emocji. 

Dopiero teraz z a c z y n a m rozumieć, że Opatrzność obdarzyła mnie 
skłonnością do mistycyzmu, ale mówiąc szczerze sam nigdy bym do tego nie 
doszedł. Kiedy jakieś dziesięć lat temu czytelnicy moich artykułów zaczęli to 
zauważać, sądziłem, że są w błędzie. Ich liczba zwiększała się jednak, a były to 
osoby nie znające się nawzajem, mieszkające niekiedy na różnych kontynentach. 
Wtedy przypomniałem sobie człowieka, o którym opowiadała mi matka, gdy byłem 
mały. Pewnego dnia człowiek ten przyszedł do domu w południe, powiedział 
wszystkim dobranoc i poszedł się położyć. Jego żona, bardzo zaniepokojona, 
zapytała go, czy nie jest chory, on zaś odpowiedział: „Czuję się dobrze, ale dziś 
rano wszyscy mi mówili, że jestem pijany. Nie jestem pijany - wiesz przecież, że 
nie piję nawet wina, jestem abstynentem - ale kocham spokój, więc nie chcąc się 
z nimi sprzeczać, kładę się do łóżka." Moje odczucia były bardzo podobne; nawet 
ja sam zacząłem się uważać za mistyka. 

W latach, które potem nastąpiły, kiedy ziarnko chrześcijańskiego życia 
zasiane w mojej duszy niewidzialną ręką Boga zaczęło wzrastać bardziej 
energicznie, nadal nie odczuwałem konfliktu między tym rozwojem a moją 
przynależnością do żydowskiej społeczności religijnej. W literaturze biblijnej 
i w wielu pismach rabinicznych zawarte jest takie bogactwo myśli, że między 
judaizmem a chrześcijaństwem można znaleźć naprawdę wiele wspólnego. 
Żywoty i ideały chrześcijańskich świętych przypominały mi pisma chasydzkie 
(pietystów), które znałem i szczerze kochałem od dziecka. Prawne rozważania 
Talmudu interesowały mnie jako rodzaj gimnastyki umysłowej, ale o ileż piękniejszy 
i wzruszający był dla mnie Zohar, Biblia kabalistów! Miałem go w mojej prywatnej 
bibliotece w trzytomowym, praktycznie kieszonkowym wydaniu. Język aramejski 
tej księgi wydawał mi się łatwy - a przecież język był jedynie otoczką; to, co się za 
nim kryło, było tak bogate i tak pobudzające do myślenia. Interpretacje Pieśni 
nad Pieśniami, które można znaleźć tu i ówdzie w Zoharze wydawały mi się o 
wiele piękniejsze niż te zawarte w aramejskiej wersji Biblii [targum] czy nawet w 
midraszach (interpretacji rabinicznej). 

Jeśli wolno mi się tak wyrazić, Bóg stał się dla mnie bardziej ludzki. Nie był 
już Bogiem grzmotu, Bogiem, który objawia się w burzy, którego Prawo zostało 
rozwinięte i wyrażone w tak wielkich prawach, przepisach i przykazaniach. Nie, 
zacząłem sobie uświadamiać istnienie Boga, którego kochałem, Tego, który 
pragnie, by Go kochano i sam obdarza miłością. Powiedziałem sobie: od początku 
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świata ludzie zabijająsię nawzajem i sprawiają swoim bliźnim cierpienie. Niszczą 
swoje własne życie, aby posiąść jakąś rzekę albo górę, jakiś rurociąg albo rynek 
- a nawet z powodu doktryn religijnych. A czasem jakaś rasa zaczyna uważać się 
za bardziej uzdolnionąi silniejszą od innych i widzi w t y m znak wybrania, znajdując 
w nim nowy powód do zabijania innych. 

Zacząłem odczuwać coraz dotkliwiej pragnienie spotkania kogoś, kto 
opowiedziałby mi o Bogu, który jest Miłością, Bogu, który kocha wszystkich bez 
różnicy i pragnie, aby więzy łączące ludzi były więzami miłości. Czy była to utopia? 
Być może, ale powiedziałem sobie: był pisarz, który marzył o łodzi podwodnej na 
długo przed jej wynalezieniem, w podobny sposób artysta wymyślił samolot. 
Zacząłem sobie uświadamiać, że jest we mnie konkretne pragnienie czegoś 
podobnego do tej utopii, a nawet, jak ośmielałem się twierdzić, jej samej. 

Pytałem więc siebie: czy realizacja mojego marzenia o Jezusie ma nastąpić 
dopiero „na końcu dni", by użyć języka proroków? Czy do morza miłości można 
wejść dopiero na końcu życia? Czy Bóg nie stworzył nas do miłości? Jak zatem 
wstąpimy do Boga, jeśli nie kochaliśmy wszystkiego i wszystkich? Taką drogą 
szedłem, zbliżając się do obiecanej ziemi chrześcijaństwa. 

Nadal nie miałem świadomości konfliktu z judaizmem. Pielgrzymi Boży 
chodzą po samotnych ścieżkach. Nigdy nie rozmawiałem z nikim na temat stanu 
mojej duszy i wzrastającej w niej miłości. Dla kochającego człowieka miłość może 
być ciężarem, jest to jednak słodki ciężar, który nosi on z wewnętrznej 
konieczności. Amor meus pondus meum, powtarza za świętym Augustynem. 
Człowiek, który kocha, mówi święty Tomasz z Akwinu, stara się zbliżać coraz 
bardziej do obiektu swojej miłości. A j a kochałem Jezusa; kochałem Go z każdym 
dniem coraz mocniej. 

Przez wiele lat potrafiłem godzić ze sobą judaizm i chrześcijaństwo (a może 
było to tylko złudzenie? absurdalny pomysł?), ponieważ kochałem i jedno, i drugie. 
Co innego mogłem zrobić? 

W Dniu Pojednania na jesieni 1944 roku prowadziłem nabożeństwo 
w synagodze. (Niemieccy Żydzi nazywają ten dzień „długim dniem", ale 
w rzeczywistości nie jest on szczególnie długi ; niesie on ze s o b ą wiele 
zadowolenia, jeśli jest się w stanie go zrozumieć. Pamiętam, że gdy byłem 
dzieckiem, matka i ojciec płakali w trakcie najbardziej wzruszających momentów 
nabożeństwa w Dzień Pojednania. Teraz łzy wyszły z mody, nawet ja nie potrafię 
płakać.) Dzień zbliżał się ku końcowi, a ja byłem jakby sam pośród wielkiej liczby 
osób. Czułem się tak, jakby do mojej duszy wkradała się mgła; stawała się coraz 
g ę s t s z a , aż c a ł k o w i c i e s t r a c i ł e m kontakt z o t a c z a j ą c y m i mnie ludźmi 
i przedmiotami. Świeca, niemal wypalona, płonęła obok mnie w świeczniku. Gdy 
wosk topniał, mały płomyczek rósł nagle, wyrywając się ku niebu. Jego widok 
zafascynował mnie, oglądałem ze z d u m i e n i e m i z podz iwem to proste 
przedstawienie. Powiedziałem sobie: w tym płomieniu jest coś ze mnie samego. 
Języczek ognia mrugał i wił się, jak na torturach, i moja dusza współuczestnicząc 
z nim, cierpiała także. 

Wieczorem odprawiałem późne nabożeństwo, w czasie którego towarzyszyło 
mi dwóch pomocników, jeden z prawej, a drugi z lewej strony. Czułem się tak 
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oderwany od rytuału, że pozwalałem innym recytować modlitwy i śpiewać. Nie 
odczuwałem ani radości, ani smutku; byłem pozbawiony jakichkolwiek myśli 
i uczuć. Serce w mojej piersi było jakby martwe. I właśnie wtedy zobaczyłem 
oczami duszy wznoszącą się ku górze łąkę, pokrytą jasną trawą, ale bez kwiatów. 
Na tej łące ujrzałem Jezusa Chrystusa w białym płaszczu, za Jego głową lśniło 
niebieskie niebo. Doświadczyłem ogromnego wewnętrznego pokoju. Gdybym miał 
zobrazować stan mojej duszy w tamtej chwili, pomyślałbym najpierw o kryształowo 
czystym jeziorze wśród wysokich gór. W moim sercu rozbrzmiewały słowa: „Jesteś 
tu po raz ostatni". Rozważałem je z największym spokojem duszy, bez emocji. 
Moje serce odpowiedziało: „Tak jest, tak będzie, tak musi być". 

Niecałą godzinę później jedliśmy z żoną i córką kolację na zakończenie 
postu. Po kolacji żona wzięła gazety i poszła do swojego pokoju, córka postąpiła 
podobnie. Ja zostałem w swoim gabinecie, gdzie miałem pisać listy i czytać 
czasopisma. Kiedy poczułem zmęczenie, poszedłem do sypialni. Drzwi do pokoju 
córki były zamknięte. Nagle żona powiedziała do mnie: „Dzisiaj, kiedy byłeś przed 
Arką Tory, wydawało misie, że widziałam białą postać Jezusa, który położył ręce 
na twojej głowie, jakby ci błogosławił." Byłem zdumiony, ale nadal bardzo spokojny. 
Udałem, że nie rozumiem, o czym mówi. Powtórzyła więc swoją opowieść jeszcze 
raz, słowo po słowie. W tej samej chwili usłyszeliśmy głos naszej „Trąbki" - tak 
nazywaliśmy młodszą córkę, Miriam - wołającej z daleka: „Taatooo!" Poszedłem 
do jej pokoju i zapytałem, o co chodzi. „Mówicie o Jezusie Chrystusie -
odpowiedziała. - Wiesz, tato, śniło mi się dzisiaj, że widziałam wysokiego Jezusa 
w bieli, ale nie pamiętam, co było potem." 

Życzyłem im obu dobrej nocy i bez żadnego zaniepokojenia zacząłem 
zastanawiać się nad tym niezwykłym zbiegiem okoliczności. Potem spokojnie 
zasnąłem. 

W kilka dni później złożyłem mój urząd w społeczności żydowskiej i udałem 
się do zupełnie nieznanego księdza prosząc go o naukę. Upłynęło kilka tygodni 
aż do owego dnia, 13 lutego, kiedy przyjąłem Sakrament Chrztu i zostałem 
włączony do Kościoła katolickiego, Mistycznego Ciała Jezusa Chrystusa. 

M i ł o s i e r d z i e p a p i e ż a P i u s a X I I 

- Czy nawrócił się pan z wdzięczności do Papieża, który tyle zrobił dla 
włoskich Żydów w czasie nazistowskich prześladowań? 

To pytanie zadawali mi, i nadal zadają, liczni reporterzy. W wielu wywiadach 
(niedokładnych lub wymyślonych) podaje się moją twierdzącą odpowiedź. 
Dlaczego? Sądzę, że chce się w ten sposób dogodzić czytelnikom, przedstawiając 
im dokładne i zadowalające rozwiązanie zagadki. W rzeczywistości moja 
odpowiedź na to pytanie zawsze była przecząca, choć nie należy się w tym 
dopatrywać braku wdzięczności. W innej książce podkreśliłem już znaczenie 
wielkiego miłosierdzia Ojca Świętego i wyraziłem moją wdzięczność dla niego za 
wszystkie jego dzieła. 

Ze Stolicy Piotrowej, podobnie jak z Krzyża Chrystusa, emanują duchowe 
promienie, które dążą do tego, by do każdego dotrzeć, każdego oświecić 
i wszystkim bez wyjątku wyświadczyć dobro. Można by powiedzieć o pontyfikacie 
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Piusa XII, że jest on inspirowany słowami Izajasza: „Pokój jest harmonią, pokój 
jest zbawieniem dla tych, którzy daleko i dla tych, którzy blisko. Chcę ich wszystkich 
uleczyć". 

Kościół katolicki miłuje wszystkie dusze. Cierpi ze wszystkimi i za wszystkich, 
oczekuje z miłością na progu świętego Piotra na swoje dzieci, a jego dziećmi są 
wszyscy ludzie. Mądrość w Księdze Przysłów Salomona zaprasza wszystkich do 
swego stołu. Kościół, przez swoją widzialną Głowę, ofiarowuje miłość, prawdę 
i wolność wszystkim ludziom. „I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli" (J 8,32). 

Jezus nazywał samego siebie „bramą", powiedział także: „Oto stoję u drzwi 
i kołaczę" (Ap 2,20). Namiestnik Chrystusa chce, aby wszyscy ludzie znaleźli się 
w kręgu ludzkiego i Boskiego miłosierdzia. Tylko miłosierdzie czyni ludzi wolny
mi. W tej samej godzinie, w której zapoczątkowany został straszliwy ofiarny rytu
ał krwi, masowa zagłada w imię rasy, narodu, państwa, czyniąca z tych trzech 
czynników jeden: „krew" - właśnie wtedy, pośród tak wielu fanatyków, wielki Pon-
tifeks, samotny, spokojny i mądry, zawołał: „Słuszna i sprawiedliwa miłość do 
własnego kraju nie może jednak zamykać oczu na powszechny charakter chrze
ścijańskiego miłosierdzia, które każe postrzegać innych i ich dobro we wprowa
dzającym pokój świetle miłości!" 

Nie ma takiej otchłani rozpaczy, do której nie zstąpiłby duch miłości Piusa XII. 
0 wielorakich dziełach miłosierdzia Ojca Świętego można by napisać tomy. Za 
wielkim Papieżem stoją księża katoliccy na całym świecie, zakonnice i zakonnicy, 
a także świeccy. Kto zdoła opowiedzieć to, czego dokonali? Prawo surowej 
klauzury zostało zniesione, wszystko razem i każda rzecz z osobna oddane na 
usługi miłosierdzia. Gdy cierpienie się wzmogło, wzmocniło się także światło bijące 
z serca Chrystusa i z Jego Namiestnika, bardziej czujni i gotowi do poświęceń i 
męczeństwa stali się synowie i córki Chrystusa. Młodzi Lewici i siwowłosi kapłani, 
zakonnicy wszystkich zakonów we wszystkich krajach, oddane Siostry - wszyscy 
poszukujący dobrych dzieł i gotowi do poświęceń. Nie ma barier, znikły podziały. 
Wszyscy cierpiący są w oczach Kościoła dziećmi Boga, dziećmi w Chrystusie, za 
nich i z nimi cierpią i umierają wszyscy. Żaden bohater w historii nie dowodził 
taką armią; nie było też armii waleczniejszej i bardziej bohaterskiej niż ta 
prowadzona przez Piusa XII w imię chrześcijańskiego miłosierdzia. 

Stary ksiądz, któremu nie pozostało już nic innego, zbiera wokół siebie 
w kościele kobiety i dzieci ze swojej wioski (mężczyźni zostali wymordowani poza 
wsią), aby wszyscy mogli umrzeć razem w obliczu Krzyża. Jego martwe ciało 
zostaje rzucone na ołtarz, na którym przedtem sprawował Najświętszą Ofiarę, 
1 tam leży, stawszy się ofiarą. Armia księży działa w miastach i miasteczkach, 
zapewniając chleb prześladowanym i paszporty uciekinierom. Siostry chodzą do 
nieogrzewanych kantyn, aby przyjmować do siebie bezdomne kobiety. Zbiera 
się i roztacza opiekę nad sierotami wszystkich narodowości i religii. Żadna ofiara 
pieniężna nie wydaje się zbyt duża, gdy chodzi o pomaganie niewinnym 
w ucieczce do obcych krajów przed tymi, którzy czyhają na ich życie. Pewien 
bardzo wykształcony zakonnik pracuje niezmordowanie, ocalając Żydów, 
i w końcu ponosi męczeńską śmierć. Siostry cierpią głód, aby móc nakarmić 
uciekinierów. Przełożeni wychodzą w nocy na spotkanie żołnierzy, którzy żądają 
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wydania zbiegów. Udaje im się, ryzykując życiem, sprawić wrażenie, że nie 
przechowują nikogo - podczas gdy w rzeczywistości troszczą się o wielu. 

Strych jednego z wielkich kościołów w centrum Rzymu zostaje podzielony 
na wiele sektorów, z których każdy nosi imię świętego, któremu poświęcony jest 
poniżej ołtarz w tej części kościoła. Uciekinierzy dla ułatwienia podziału żywności 
zostają podzieleni na grupy nazwane imionami świętych patronów. Czy taki hołd 
nie sprawia radości duszom świętych? Szkoły, urzędy administracyjne, kościoły, 
zakony - wszyscy mają swoich gości. 

Wszyscy naśladują papieża Piusa XII w żarliwości miłosierdzia, które nie 
obawia się śmierci. Nikt nie prosi o nic, jak tylko o to, by pójść śladami Mistrza za 
przewodem Piusa XII. 

W pierwszej godzinie swego pontyfikatu Pius XII powiedział: „Właśnie 
w czasach takich jak dzisiejsze, ten, kto zachowuje wytrwałość wiary i siłę serca, 
poznaje, że Chrystus Król nigdy nie jest tak blisko człowieka jak w godzinie próby 
będącej godziną wierności. Z sercem złamanym z powodu cierpienia tak wielu 
swoich dzieci, ale z odwagą i wytrwałością, która pochodzi z wiary w obietnice 
naszego Pana, [Kościół], Oblubienica Chrystusa, wychodzi naprzeciw zbliżającej 
się burzy. Ona wie, że prawda, którą głosi, miłosierdzie, którego naucza, oraz 
praktykowanie go, będą jedynymi doradcami i współpracownikami ludzi dobrej 
woli w odbudowie nowego świata sprawiedliwości i miłości, gdy ludzkość, znużona 
wyścigiem na ścieżkach błędu, pozna gorzki smak nienawiści i przemocy." 

Wiele książek statystyków, generałów i dziennikarzy, a także wiele wspomnień 
pojedynczych osób traktuje o tej wielkiej wojnie. W archiwach spoczywają zwały 
materiałów dla przyszłych historyków. Kto jednak, poza Bogiem w niebie, zebrał 
w swym sercu narzekania i cierpienia wszystkich poszkodowanych? Jak czujny 
wartownik na straży świętego dziedzictwa ludzkiego bólu stoi anielski Pasterz, 
Pius XII. On widzi przepaść nieszczęścia, do którego zbliża się ludzkość. On uczynił 
się heroldem łagodnego głosu sprawiedliwości i obrońcą prawdziwego pokoju. 
On przyjął do swojego serca ból wszystkich cierpiących. Pochylił się nad 
nieszczęściem wszystkich, a dziś stoi wyprostowany przed całym światem, mówiąc: 
„Droga, którą wybraliście, nie była drogą sprawiedliwości. Prawdziwa droga to ta, 
która wiedzie od Ewangelii ku Jezusowi. Dobra droga oznaczona jest prostym i 
jasnym słowem: od Ewangelii, z Chrystusem, w stronę królestwa Bożego." 

Nie wahałem się odpowiedzieć przecząco na pytanie, czy nawróciłem się 
z wdzięczności do Piusa XII za jego niezliczone dzieła miłosierdzia. Mimo to czuję 
się w obowiązku złożyć hołd i przyznać, że ewangeliczne miłosierdzie było 
światłem, które wskazało drogę mojemu staremu, zmęczonemu sercu. Jest to to 
samo miłosierdzie, które tak często rozbłyskało w historii Kościoła i które w pełni 
zajaśniało w dziełach obecnego Papieża. 

Łzy ś w i ę t y c h 

- Czy zatem nawrócili pana jezuici? 
Oto kolejne pytanie zadawane mi przez reporterów, którzy czasem posługują się 
procesem eliminacji, aby odgadnąć powody nawrócenia z moich przeczących 
odpowiedzi. 
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- Nie, przez wiele lat, jeszcze za pobytu w Trieście, posyłałem artykuły do 
„Przeglądu Biblijnego", a czasem, gdy przebywałem w Rzymie, składałem wizytę 
ojcu rektorowi, ale nie stąd się wzięło moje nawrócenie. 

- A więc skąd? 
Mogę powiedzieć tyle: pewien jezuita przemówił mi do serca - święty Ignacy, 

założyciel Towarzystwa. A także inni święci: święty Filip Nereusz, święty 
Franciszek z Asyżu, święta Katarzyna ze Sieny, Alfons Ratisbonne, którego 
biografię napisał niedawno z dużym znawstwem P. H. Colson. 

W kategorii tych, którzy odznaczają się czymś w rodzaju świętej gorliwości 
i miłości do Izraela, święty Ignacy odbija się jasnym światłem na tle historycznego 
antysemityzmu. Do jednego ze współczesnych sobie zwolenników czystości krwi, 
ów święty powiedział: „Uznawałbym to za szczególną łaskę, gdybym wywodził 
się z rodu Hebrajczyków. Jakie to wspaniałe, być zjednoczonym więzami krwi 
z Chrystusem, naszym Panem, i z Matką Bożą, chwalebną Dziewicą Maryją!" 

Podobnego zdania w tym względzie był wielki przyjaciel świętego Ignacego, 
święty Filip Nereusz, który zawsze modlił się za naród hebrajski. Tak bardzo 
pragnął być świadkiem przyłączenia się Żydów do Chrystusa, że płakał na sam 
widok Hebrajczyka pozostającego poza owczarnią. Jeden z jego uczniów, 
Franciszek Maria de Ferrara, modlił się przez trzy lata o nawrócenie pewnego 
Izraelity. Wreszcie nadszedł dzień, gdy mógł uczestniczyć w chrzcie nawróconego 
w bazylice świętego Piotra. „Był on - jak z wdziękiem zauważa ojciec John 
Osterreicher - synem jego modlitwy". 

W czasach, gdy Hebrajczycy stanowili własność Skarbu Państwa i byli 
„sługami społeczeństwa", święty Ignacy i święty Filip, naśladowcy świętego Pawła, 
modlili się ze łzami: „Oby Izrael stał się jedno z Chrystusem." 

W miłosierdziu, którym Bóg napełnia serca swoich świętych, nie może być 
podziału ze względu na rasy czy narodowości. Jesteśmy wszyscy z Boga: każdy 
naród, każde pokolenie, każdy człowiek każdej religii każdego czasu. Święci są 
współobywatelami tego samego królestwa i przyjaźnią się ze sobą. Znają się 
nawzajem, ponieważ są sąsiadami w mieście Boga. 

Bóg, będący zasadą nieskończonego porządku, jest Bogiem miłosierdzia, a 
prawo Boże jest prawem dla człowieka. Ciemność i zło są surowcem, z którego 
musi się wyzwolić światło. Dobro musi wyrugować zło, musi je pokonać. Oto 
sztuka życia - walczyć o zwycięstwo dobra, którym jest miłosierdzie. W tym sensie 
nasze życie musi być dziełem sztuki, wyrazem naszej woli i naszego geniuszu. 
Życie nie może być poddaniem się pozornemu dobru, które usypia nas fałszywym 
poczuciem bezpieczeństwa, ale owocem świadomego zmagania woli. Przed 
człowiekiem stoi zadanie pojednania się ze swoim własnym ego, ze swoim 
środowiskiem, ze swoją zewnętrzną świadomością Boga, który jest Prawdą 
i Miłosierdziem; z Bogiem w nim samym, wołającym go i wzywającym do bycia 
sprawiedliwym i miłosiernym. Człowiek musi się sprzeciwiać i opierać przeciwnym 
elementom, dysonansom w sobie i wokół siebie. Zarówno harmonia, jak 
i dysharmonia biorą początek z wnętrza i promieniują na zewnątrz. Harmonia 
musi zwyciężać, a jest ona tym samym co miłosierdzie. 

Hebrajczyk nawrócony na chrześcijaństwo nie przestaje słyszeć w Prawie 
głosu Ojca. W Jezusie - Bogu, który stał się człowiekiem - odnajduje każdego 
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człowieka. W jaśniejącym obłoku Ducha Świętego wyczuwa drgania pieśni dusz 
świętych. Światło emanujące z Ducha Świętego odbija się w umyśle, który się do 
Niego zbliża; w Jego blasku człowiek przyobleka się w Chrystusa. 

Jaki jest skutek nawrócenia człowieka w nim samym? Zgodnie z tradycją 
Najwyższa Prawda ogłosiła świętej Katarzynie: „Wiedz, moja córko, że Ja jestem 
Tym, który jest, a ty jesteś tą, która nie jest." Tak przemawia Jezus do duszy, 
którą wzywa do siebie. Nawrócenie oznacza nowe poznanie siebie i dusza 
nawróconego słyszy słowa, które słyszała także święta Katarzyna: „Pamiętaj, 
abyś nigdy nie opuszczała celi poznania siebie, ale trwaj w niej i używaj bogactwa, 
którym cię obdarzyłem, doktryny prawdy, opartej na żywym kamieniu Chrystusa, 
słodkiego Jezusa, którego szatą jest światło. Nim się przyoblecz, umiłowana 
i słodka córko, w prawdzie." 

Eugenio Zoili 

tłumaczyła: Magdalena Sobolewska 

Fragment książki byłego naczelnego rabina Rzymu, Eugenio Zoili, Why 1Became 

a Catholic, Roman Catholic Books, Harrison 1953 

FRONDA JESIEŃ 1997 77 





Judaizm bez Jezusa jest jak obietnica bez wypełnienia. Biblia 
Hebrajska wspomina o Mesjaszu, któremu posłuszne będą 
narody i o zbawieniu dla pogan sięgającym krańców całej ziemi. 
Tymczasem nie było w dziejach ani jednego Żyda - poza 
Jezusem - który spełniłby to proroctwo. 

S O N I A SZOSTAKIEWICZ 

„SZLACHETNA OLIWKA" I „DZIKIE GAŁĘZIE" 

1. 

Armia Wespazjana zbliżała się do Jerozolimy siejąc spustoszenie po całej 
Judei. Powstanie żydowskie miało się ku końcowi. W Rzymie umarł cesarz Neron. 
Senat zaproponował tron Wespazjanowi, który objął rządy, a zniszczenie 
Jerozolimy powierzył swojemu synowi - Tytusowi. Przez trzy dni 80 tysięcy 
żołnierzy rzymskich defilowało w zbrojach wokół murów żydowskiej stolicy 
demonstrując pokaz swej siły. 

Wówczas część Żydów, która wierzyła, że ukrzyżowany i zmartwychwstały 
przed ponad trzydziestu laty Jezus z Nazaretu był M e s j a s z e m Izraela, 
przypomniała sobie Jego słowa: „A gdy ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, 
wówczas wiedzcie, że przybliżyło się jej zburzenie. Wtedy mieszkańcy Judei niech 
uciekają w góry, a ci , którzy są w obrębie miasta, niech w y j d ą z niego, 
a mieszkańcy wsi niech nie wchodzą do niego. Gdyż dni te to dni odpłaty, aby się 
wypełniło wszystko, co jest napisane. Biada brzemiennym i karmiącym w te dni, 
będzie bowiem wielka niedola na ziemi i gniew nad tym ludem. I padną od ostrza 
miecza i zostaną uprowadzeni do niewoli u wszystkich narodów, a Jerozolima 
będzie deptana przez pogan, aż się dopełnią czasy pogan" (Łk 21,20-24). 

Większość wyznawców Chrystusa zastosowała się do polecenia swojego 
Mistrza. Wielu z nich dzięki tej decyzji zdołało ujść z życiem. Po dwóch tygodniach 
nieudanych szturmów na Jerozolimę Rzymianie postanowili wziąć miasto głodem. 
Usypali wokół murów wielki wał i odcięli oblężonych od reszty świata. Każdy, kto 
próbował wydostać się ze środka, był krzyżowany na oczach swych rodaków. 
W ten sposób ginęło dziennie około pięciuset Żydów. 

Kiedy Rzymianie natarli ponownie, zdziesiątkowana i wycieńczona załoga 
nie była w stanie obronić miasta. Rozszalała się rzeź. Świątynia jerozolimska 
została spalona, ludność wymordowana albo wzięta do niewoli. Wielu jeńców 
rzucono później na pożarcie Iwom na rzymskich arenach. 

Zniszczenie Świątyni, która stanowiła centralne miejsce kultu Izraela, było 
olbrzymim ciosem dla religii żydowskiej. Od tej pory bowiem niemożliwe stało się 
zachowywanie Prawa w pełni - co było przecież istotąjudaizmu. Zniknął system 
ofiar składanych w Świątyni, dzięki którym - jak powszechnie wierzono -
podtrzymywane jest Przymierze Boga z Izraelem. 

Część Żydów, która wierzyła w Jezusa jako Mesjasza i Syna Bożego, 
twierdziła, że właśnie On wypełnił Prawo Mojżeszowe, a przez swoją śmierć 
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i zmartwychwstanie ustanowił Nowe Przymierze. Tym samym sprawił, że Żydzi 
nie są już związani 613 szczegółowymi przepisami Tory. Twierdzili oni, że bez 
Świątyni nie jest możliwe życie według Prawa, a dzięki Jezusowi nastała nowa 
era w dziejach ludzkości - era łaski. 

Inna część Żydów, która odrzucała mesjańskie posłannictwo Jezusa, 
uważała, że należy przystosować wymogi Prawa do realiów życia w diasporze. 
W ten sposób Synagoga zastąpiła Świątynię, rabini - kapłanów, a judaizm sprzed 
zburzenia Świątyni ustąpił miejsca judaizmowi rabinicznemu. 

Na spór między dwoma koncepcjami teologicznymi nakładał się spór 
polityczny. Wyznawcom Chrystusa zarzucano bowiem zdradę ojczyzny, gdyż 
podczas powstania uciekli z Jerozolimy. Mimo to akceptowano ich wówczas w łonie 
społeczności żydowskiej, choć już niedługo potem zostali wykluczeni z Synagogi. 
P o w o d e m t a k i e g o p o t r a k t o w a n i a stał się k o n f l i k t t e o l o g i c z n y , c h o ć w 
rzeczywistości za decyzją kryły się przede wszystkim podszyte emocjami racje 
natury narodowej i politycznej. 

W 132 roku wybuchło kolejne powstanie Żydów przeciwko Rzymowi. Rabbi 
Akiba, główny autorytet moralny ówczesnego juda izmu, ogłosił d o w ó d c ę 
powstania Szymona Ben Kosibę - Szymonem Bar Kochbą (Synem Światłości), 
czyli inaczej mówiąc: Mesjaszem. Żydzi, którzy wierzyli w Jezusa, a do tej pory 
walczyli po stronie powstania, opuścili broń. Dezerterowali całymi tysiącami, gdyż 
nie chcieli walczyć pod sztandarami fałszywego Mesjasza. 

Rebelia została zdławiona, choć przy panującej wówczas dysproporcji sił 
między wojskami rzymskimi a oddziałami powstańców i tak była skazana na 
przegraną, nawet gdyby chrześcijanie walczyli do końca. Rzym znów rozpoczął 
krwawe represje wobec Izraelitów. Jerozolima została zrównana z ziemią, a Żydzi 
skazani na wygnanie. Izraelici nie obrócili swojego gniewu przeciw rabbiemu 
Akibie, który okazał się fałszywym prorokiem, ani przeciw Bar Kochbie, którzy 
był fałszywym Mesjaszem, ale przeciw tym, którzy uciekli z pola walki, gdyż chcieli 
dochować wierności swojemu Mesjaszowi. Rabini ogłosili żydowskich chrześcijan 
zdrajcami i odstępcami od wiary. Myślenie w kategoriach politycznych przeważyło 
więc nad myśleniem teologicznym. 

Pod koniec I i w II wieku kilka pokoleń rabinów rozpoczęło reorganizację 
żydowskiego życia w diasporze. Tak powstał Talmud, który miał regulować 
zachowanie Żydów w rozmaitych dziedzinach życia, by mogli na wygnaniu 
oczekiwać nadejścia czasów mesjańskich. Na początku naszej ery doszło więc 
wśród Żydów do rozdarcia: dla jednych kontynuacją Biblii Hebrajskiej stała się 
tradycja talmudyczna, dla innych - Nowy Testament i tradycja Kościoła, do którego 
włączono także pogan. Dla pierwszych żydowskich chrześcijan oznaczało to 
wypełnienie biblijnej obietnicy, że z Izraela wyjdzie światło na oświecenie pogan 
i zbawienie dla świata. (Warto zwrócić uwagę, że pierwszy konflikt między 
rodzącym się Kościołem a Synagogą miał charakter wewnątrzżydowski. Święty 
Szczepan został ukamienowany pod Jerozolimą przez swoich rodaków w czasie, 
kiedy w Kościele nie było jeszcze pogan, tylko sami Żydzi.) Jak zauważa Marie-
Therese Huguet, ów rozłam, jaki dokonał się na początku naszej ery, był pierwszym 
rozłamem wewnątrz Ludu Bożego, a wszystkie kolejne schizmy, które miały 
miejsce w dziejach chrześcijaństwa, były obrazem tego pierwszego rozłamu. 
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Żyjący w czasach drugiego powstania żydowskiego, chrześci jański 
apologeta, filozof i męczennik, święty Justyn, autor polemicznego Dialogu z Żydem 
Trytonem opisywał cztery nowe kategorie Żydów: tych, którzy stali się częścią 
nieżydowskiego Kościoła; tych, którzy pozostali w Synagodze, ale potajemnie 
wierzyli w Chrystusa; oraz dwie kategorie tych, którzy próbowali godzić judaizm 
z chrześcijaństwem i stworzyli sekty ebionitów i nazarejczyków. 

Pierwotny Kościół miał niewątpliwie charakter żydowski. Pierwsi apostołowie 
i misjonarze pogan byli Żydami. Bez Żydów, którzy pierwsi uwierzyli w Jezusa, 
inne narody nigdy nie przyjęłyby Ewangelii. Pierwsza gmina chrześcijańska 
w Rzymie rekrutowała się głównie z żydowskiej diaspory. Warto wspomnieć, że 
ewangel izacja prowadzona wśród wspólnot żydowskich poza Pa lestyną 
dokonywała się zawsze za pomocą proroctw Starego Testamentu, które znalazły 
swe wypełnienie w Jezusie. Z czasem jednak orędzie zbawcze coraz częściej 
przyjmowane było przez inne ludy i siłą rzeczy Kościół zaczął zatracać swój 
jednonarodowy charakter. W połowie III wieku Orygenes oceniał l iczbę 
chrześcijan-Żydów na ponad 150 tysięcy, stanowili oni już jednak mniejszość 
w Kościele. Na znaczeniu zaczęła zyskiwać kultura grecka i łacińska, podczas 
gdy żydowska powoli odchodziła w cień. 

Jak z a u w a ż a Rina G e f t m a n , Ż y d ó w k a r o s y j s k i e g o p o c h o d z e n i a , 
chrześcijanka i dyrektor Centrum Mambre w Jerozolimie: „Kościół pierwotny 
rozszedł się pomiędzy narody - zwłaszcza w basenie Morza Śródziemnego -
głosząc Dobrą Nowinę i równocześnie wchłaniając ich bogactwo. To było dobre 
i potrzebne. Ale zaczęto oddalać się od korzenia i z czasem Jezus zatracił oblicze 
Żyda, bo, zależnie od kraju, zaczęto nakładać Nań greckie, bizantyjskie, łacińskie 
szaty, tak że Żydom trudno było poprzez nie poznać w Jezusie żydowskiego 
mistrza mądrości, wędrującego proroka, który przemierzał Judeę i Galileę. A łatwo 
im było powiedzieć sobie: 'Posłannictwo tego Człowieka nie jest dla nas. Dowodem 
jest fakt, że Żydzi za nim nie poszli, że przyjęli Go tylko poganie. To przesłanie 
nie idzie po linii proroków, pozostaje raczej pod wpływem mądrości greckiej. A 
więc - nie dla nas'." 

Stopniowo rozeszły się drogi chrześcijan i Żydów. Z czasem dla Żyda nie do 
p o g o d z e n i a stało się być j e d n o c z e ś n i e Ż y d e m i c h r z e ś c i j a n i n e m , dla 
chrześcijanina zaś być Żydem, oznaczało odrzucić Chrystusa. 

2. 

Protestancki teolog Josh McDowell utrzymuje, że w Starym Testamencie 
znajduje się 456 proroctw dotyczących Mesjasza. Rabin Chil Slostowski z Dubna, 
którego studia nad Biblią doprowadziły do wiary w Jezusa, odnalazł w Starym 
Testamencie ponad 200 zapowiedzi mesjańskich, które wypełniły się w Chrystusie. 
Inny teolog Peter Stoner skoncentrował się zaledwie na ośmiu proroctwach, 
spełnionych przez Jezusa: 

1. miejsce urodzenia Mesjasza; 

2. Jego przyjście poprzedzone przez wysłannika; 
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3. sposób, w jaki miał wjechać do Jerozolimy; 

4. wydanie Go przez przyjaciela; 

5. sprzedanie Go za 30 srebrników; 

6. porzucenie tych pieniędzy w domu Bożym; 

7. będzie niemy przed oskarżycielami; 

8. będzie ukrzyżowany. 

Stoner oblicza, że prawdopodobieństwo, by ktokolwiek wypełnił tych osiem 
proroctw do czasów dzisiejszych jest jak jeden na dziesięć do potęgi siedemnastej. 
Aby lepiej to zrozumieć, wyobraźmy sobie, że musimy znaleźć jedną specjalnie 
oznaczoną monetę jednodolarową wśród innych takich samych monet, które 
pokrywająterytorium całego stanu Teksas na grubość pół metra. A jednak znalazł 
się ktoś, na kim spełniły się słowa Starego Testamentu - Jezus Chrystus. 

Niewątpliwym argumentem przemawiającym za tym, że to On był długo 
oczekiwanym Mesjaszem, jest proroctwo o Jego genealogii. Mesjasz - jak 
zapowiadali prorocy - miał pochodzić z pokolenia Judy, z rodziny Jessego, z domu 
Dawida. W życiu Izraelitów genealogia odgrywała wówczas nieporównywalnie 
większą rolę niż dzisiaj. W Świątyni jerozol imskiej przechowywano zwoje 
genealogiczne wszystkich pokoleń. Gdyby te genealogie zostały zniszczone, nie 
można byłoby udowodnić, czy ktoś, kto podaje się za Mesjasza, rzeczywiście 
należy do domu Dawida. Był to zaś dowód konieczny, by uznać go za Mesjasza. 
Tymczasem w roku 70 Rzymianie zburzyli Świątynię i spalili zbiory genealogiczne. 
Od tej pory przeprowadzenie „testu genealogicznego" na prawdziwość Mesjasza 
staje się niemożliwe. Wniosek narzuca się sam: albo Mesjasz pojawił się przed 
rokiem 70, albo proroctwo zawarte w Starym Testamencie jest fałszywe. 

Fakt zburzenia Świątyni ma również znaczenie teologiczne. Kiedy pierwsza 
Świątynia została zniszczona przez Babilończyków w 586 roku p.n.e., naród 
żydowski nie miał wątpliwości, że dokonało się to z powodu jego niewierności 
wobec Jedynego Boga. Wszystkie nieszczęścia, jakie spadały na Izrael, 
interpretowane były w kategoriach Bożej odpłaty. Do czasu powstania państwa 
Izrael w 1948 roku Żydzi rozproszeni na świecie modlili się w synagogach, prosząc 
o przebaczenie między innymi słowami: „To przez nasze grzechy zostaliśmy 
wygnani z ziemi ojców". Rabin Ephraim Ben Eliakim z Tyberiady doszedł do 
wniosku, że zburzenie drugiej Świątyni przez Rzymian w roku 70 było 
s p o w o d o w a n e o wie le w i ę k s z y m g r z e c h e m niż w p r z y p a d k u p ierwszej 
niewierności, gdyż za pierwszym razem wygnanie i brak Świątyni trwały 70 lat, 
za drugim zaś niemal 2 000. Gruntowne studia biblijne i historyczne doprowadziły 
go w końcu do wniosku, że Izrael zawinił przez to, że odrzucił prawdziwego 
Mesjasza. 
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3. 

Na początku naszej ery oczekiwania mesjańskie w Judei sięgnęły zenitu. 
Józef Flawiusz w swej Wojnie żydowskiej pisał, że to właśnie przekonanie 
0 rychłym nadejściu Mesjasza pchnęło Izraelitów do powstania przeciwko 
największej wówczas potędze militarnej świata. Rękopisy żydowskiej sekty 
esseńczyków odnalezione w Qumran nad Morzem Martwym potwierdzają, że 
spodziewali się oni przyjścia Mesjasza na początku naszej ery. 

Zaskakujący jest fakt, że nie tylko Żydzi oczekiwali wówczas pojawienia się 
kogoś niezwykłego. Tacyt w swoich Historiach pisał: „Większość była przekonana, 
że w starożytnych księgach kapłanów stało napisane, iż w tym mniej więcej czasie 
Wschód wzrośnie w potęgę. I że z Judei wyjdą władcy świata." Podobnie pisał 
Swetoniusz w żywocie Wespazjana: „Wszędzie na Wschodzie ogarnęła umysły 
myśl: trwałe i starożytne przekonanie, według którego w los świata miało być 
wpisane, iż w owym czasie z Judei pojawią się władcy świata." 

Jak wykazały ostatnio badania archeologiczne, astrologowie babilońscy 
oczekiwali narodzin „władcy świata" w 7 roku p.n.e. (wówczas to najprawdopodobniej 
urodził Jezus; mnich Dionizy Mniejszy, który w 533 roku ustalał początek naszej 
ery, pomylił się o 6-7 lat). W roku 7 p.n.e. na rozgwieżdżonym niebie widoczne 
było niezwykle intensywne zjawisko świetlne - koniunkcja pomiędzy Jowiszem 
a Saturnem w konstelacji Ryb. Zjawisko to zaobserwować można bardzo rzadko, 
mianowicie raz na 794 lata, jedynie w roku 7 p.n.e. widoczne było aż trzykrotnie 
(29 maja, 1 października i 5 grudnia). Była to z pewnością owa tajemnicza 
„gwiazda", o której wspominają Ewangelie. 

Podstawą oczekiwań mesjańskich wśród Żydów były jednak dwa fragmenty 
Pisma Świętego. Pierwszy z nich to proroctwo Jakuba dotyczące „czasów 
późniejszych", jak w Biblii określa się czas przyjścia Mesjasza: „Nie zostanie 
odjęte berło od Judy ani laska pasterska spośród kolan jego, aż przyjdzie ten, do 
którego ono należy, i zdobędzie posłuch u narodów" (Rdz 49,10). Stało się to za 
życia Jezusa, gdyż ostatnim królem żydowskim w historii był Herod Wielki, po 
jego śmierci zaś władzę w Palestynie objęli gubernatorzy rzymscy. 

Drugi fragment pochodzi z Księgi Daniela, która jest najbardziej mesjańską 
ze wszystkich ksiąg Starego Testamentu. Zapowiada on nadejście czasów 
mesjańskich i określa dokładnie ich nadejście. Chodzi o 490 lat, jakie miną od 
czasów niewoli babi lońskiej. W zależności od tego, od jakiego momentu 
historycznego rozpocznie się odliczanie, wychodzi okres od 48 roku p.n.e. do 
33 roku n.e. Księga Daniela mówiła też, że: „Pomazaniec zostanie zgładzony [...] 
Miasto zaś i świątynia zginie wraz z wodzem, który nadejdzie" (9,26). Tak też się 
stało. 

Dla Żydów, którzy przyjęli Jezusa jako Mesjasza, znaczenie tych proroctw 
było ogromne. Z kolei ci Żydzi, którzy nie poszli za Chrystusem, musieli się jakoś 
uporać z faktem, że w oczekiwanym przez nich okresie nic nie nastąpiło. Judaizm 
rabiniczny dokonał więc przeorientowania idei mesjańskiej. Pisze o tym w swej 
Apologii hebraizmu żydowski uczony Dante Lattes: „Mesjanizm żydowski 
początkowo pojmowany w ludzkiej postaci - w osobie, w której potwierdzi się 
1 ugruntuje sprawiedl iwość - staje się ideą: m y ś l ą o przyszłości , m y ś l ą 
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o indywidualnym i zbiorowym dążeniu ludzi do prawdziwej sprawiedliwości i do 
religii realnie wcielonej w Historię [...] Ów Mesjasz-Człowiek czasów bohaterskich, 
idealny człowiek przyszłości, Syn Dawidowy (to znaczy ten, na którego czekano 
w pierwszym wieku), staje się Mesjaszem-ludem. „Sługą Bożym" jest Izrael, który 
cierpi dla zbawienia świata i dla jego nawrócenia." 

Dla wielu Żydów dzisiaj kolektywnym zbawicielem jest więc naród Izraela, 
zaś Mesjasza osobowego odrzucają oni zdecydowanie. Jak pisze Dante Lattes: 
„Było to cudowne duchowe spojrzenie, poetycki sen utworzony przez płodną i żywą 
wyobraźnię pisarzy żydowskich." 

Nie jest to jednak stanowisko reprezentatywne dla całego judaizmu, który 
nie zna pojęcia dogmatów w sensie katolickim. Oprócz wspomnianej więc 
koncepcji Mesjasza zbiorowego zawsze żywa była idea Mesjasza osobowego. 
Ożywiała ona nie tylko tych Żydów, którzy w II wieku poszli za Bar Kochbą, 
ale i tych, którzy w XVII wieku poparli fałszywego Mesjasza - Sabataja Cwi, 
a w XVIII wieku jego następcę - Jakuba Franka. 

Jak jednak Żydzi interpretują dzisiaj osobę Mesjasza z IX rozdziału Księgi 
Daniela, owego Pomazańca zgładzonego przed zburzeniem miasta i świątyni? 
Otóż Księga Daniela, w porównaniu z innymi księgami biblijnymi, doczekała się 
stosunkowo niewielu komentarzy. Rabini nie zalecali raczej jej studiowania, gdyż 
uważali, że posiada zapowiedzi mesjańskie i może zwieść czytającego ją 
człowieka na manowce oraz pchnąć go w objęcia fałszywych mesjaszy. Niemal 
wszyscy interpretatorzy IX rozdziału odsyłają do XI-wiecznego komentarza 
Rasziego, który twierdził, że owym Pomazańcem był Herod Agryppa. Czy jest 
jednak możliwe, by proroctwo największego z mesjańskich proroków odnosiło 
się do marionetki w rękach Rzymian, a na dodatek człowieka nie pochodzącego 
z rodu Dawida? 

4. 

Żydzi twierdzą, że nie mogli przyjąć chrześcijaństwa, ponieważ uznanie 
Chrystusa za Syna Bożego, a zwłaszcza dogmat o Trójcy Świętej , stoi 
w sprzeczności z ich monoteizmem. Tymczasem w Księdze Izajasza (9,5) w jednej 
z zapowiedzi mesjańskich czytamy: 

„Albowiem Dziecię nam się narodziło, 
Syn został nam dany, 
na Jego barkach spoczęła władza. 
Nazwano Go imieniem: 
Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, 
Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju." 

Oprócz zapowiedzi narodzin dziecięcia natrafiamy tu na utożsamienie Syna 
z Bogiem Ojcem. Jak się to ma do podstawowego wyznania wiary każdego Żyda: 
„Słuchaj Izraelu, Pan jest Bogiem, Bóg jest jeden"? Po hebrajsku brzmi to: Szema 
Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Słowo echad znaczy „jeden". Na tym 
słowie zbudowana jest cała doktryna monoteistyczna judaizmu. Przez całe wieki 
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rabini nauczali, że echad oznacza jedność absolutną. Tymczasem słowo to pojawia 
się również w innych fragmentach Biblii, ale często oznacza nie jedność absolutną, 
lecz jedność złożoną. W Księdze Rodzaju czytamy, że Adam i Ewa stali się jednym 
ciałem (po hebrajsku: basar echad); w Księdze Powtórzonego Prawa wywiadowcy, 
którzy zostali wysłani przez Mojżesza do ziemi kananejskiej, przynieśli mu jedną 
kiść winogron - eschol echad (wiele owoców na jednej gałęzi nie może być 
absolutną jednością, a jednak nazywają się jedną kiścią); kiedy członkowie rodu 
Beniamina dopuścili się nieprawości, wszystkie pozostałe plemiona powstały 
oburzone przeciw nim „jak jeden" - isz echad. We wszystkich tych przypadkach (i 
w wielu innych) mamy do czynienia z jednością złożoną. 

Sami Żydzi znają zresztą pojęcie Szechina (Boża Obecność). Nie jest ona 
co prawda w ich rozumieniu tożsama z Bożą osobą, jest raczej Bożą emanacją 
(podobnie jak Sofia w prawosławiu). Wielu teologów chrześcijańskich uważa 
jednak, że w koncepcji Szechiny zawarte są prapoczątki nauki o Duchu Świętym. 
Niektóre z modlitw żydowskich zdająsię traktować Szechinę osobowo: „Zaprawdę, 
jestem przygotowany, by uwielbić i oddać chwałę mojemu Stwórcy oraz wypełnić 
Jego przykazanie, w imieniu Jedynego Świętego, niech będzie błogosławiony 
On i Jego Szechina przez Tego, który jest ukryty". 

Zarówno Biblia jak i tradycja żydowska pełne są symboliki trynitarnej. 
Abrahama odwiedza trzech nieznajomych gości, a on podczas rozmowy z nimi 
aż czternaście razy zwraca się do jednego z nich: „Panie" - czyli w formie 
zarezerwowanej wyłącznie dla Boga (Rdz 18). Jako symbol Boga Żydzi uznają 
literę shin (pierwszą literę słowa Szaddaj, czyli Wszechmogący), którą umieszczają 
na filakteriach i na drzwiach domów. Składa się ona z trzech znaków połączonych 
w jedno. Podczas żydowskiego sederu paschalnego, który - zdaniem chrześcijan 
- jest nie tylko pamiątką wyjścia z Egiptu, ale również zapowiedzią Wieczerzy 
Wielkanocnej, na świątecznym talerzu pojawiająsię trzy kawałki macy. Środkowy 
(czyli drugi) zostaje połamany, zawinięty w białe płótno, „pogrzebany", a następnie 
wyjęty, rozdzielony i spożyty podczas wychylania trzeciego pucharu wina. 

5. 

Żydzi twierdzą też, że nauka świętego Pawła Apostoła o usprawiedliwieniu 
przez łaskę, a nie przez przestrzeganie Prawa, stanowiła radykalne zerwanie 
z judaizmem. Rabin Henry Bregman, który uznał Jezusa za Mesjasza, wskazał 
na te fragmenty w Starym Testamencie, których rozwinięcie znalazło się w listach 
Pawłowych. Psalm XIV mówi: „Nie ma, kto by dobrze czynił, nie ma ani jednego". 
Prorok Izajasz stwierdzał, że „cała głowa chora i całe serce słabe. Od stóp do 
głów nie ma na nim nic zdrowego: tylko guzy i sińce, i świeże rany" (Iz 1, 5-6). 
Ten opis dotyczy nie tylko stanu duchowego Izraela, to opis kondycji każdego 
człowieka, albowiem - jak mówi Izajasz - „wszyscy jesteśmy nieczyści, i nasza 
sprawiedliwość jest jak skrwawiona szmata" (Iz 64,6). Nie ma wobec tego nikogo, 
kto byłby w stanie wypełnić całe Prawo. Jak powiada bowiem Izajasz „wszyscy 
jak owce zbłądziliśmy" (Iz 53,6). 

Skąd więc przychodzi odkupienie grzechów i zbawienie? Odpowiedź, 
a zarazem zapowiedź, znajdujemy w Księdze Izajasza. Oto cały rozdział tej Księgi: 
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„Któż uwierzy temu, cośmy usłyszeli? 
na kimże się ramię Pańskie objawiło? 
On wyrósł przed nami jakby młode drzewo 
i jakby korzeń z wyschniętej ziemi. 
Nie miał On wdzięku ani też blasku, 
aby na Niego popatrzeć, 
ani wyglądu, by się nam podobał. 
Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, 
Mąż boleści, oswojony z cierpieniem, 
jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa, 
wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic. 
Lecz On się obarczył naszym cierpieniem, 
On dźwigał nasze boleści, 
a myśmy Go za skazańca uznali, 
chłostanego przez Boga i zdeptanego. 
Lecz On był przebity za nasze grzechy, 
zdruzgotany za nasze winy. 
Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, 
a w Jego ranach jest nasze zdrowie. 
Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, 
każdy z nas się obrócił ku własnej drodze, 
a Pan zwalił na Niego 
winy nas wszystkich. 
Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić, 
nawet nie otworzył ust swoich. 
Jak baranek na rzeź prowadzony, 
jak owca niema wobec strzygących ją, 
tak On nie otworzył ust swoich. 
Po udręce i sądzie został usunięty; 
a kto się przejmuje Jego losem? 
Tak! Zgładzono Go z krainy żyjących; 
za grzechy mego ludu został zbity na śmierć. 
Grób Mu wyznaczono pomiędzy bezbożnymi, 
i w śmierci swej był na równi z bogaczem, 
chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy 
i w Jego ustach kłamstwo nie postało. 
Spodobało się Panu zmiażdżyć Go cierpieniem. 
Jeśli On wyda swe życie na ofiarę za grzechy, 
ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, 
a wola Pańska spełni się przez Niego. 
Po udrękach swej duszy, 
ujrzy światło i nim się nasyci. 
Zacny mój Sługa usprawiedliwi wielu, 
ich nieprawości On sam dźwigać będzie. 
Dlatego w nagrodę przydzielę Mu tłumy, 
i posiądzie możnych jako zdobycz, 
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za to, że Siebie na śmierć ofiarował 
i policzony został pomiędzy przestępców. 
A On poniósł grzechy wielu, 
i oręduje za przestępcami." 

Usprawiedliwienie - jak pokazuje Stary Testament - dokonuje się więc nie 
przez rygorystyczne przestrzeganie 613 przepisów Prawa, lecz przez cierpienie 
i śmierć Sługi Pańskiego. Chrześcijanie w tym opisie męki odnajdują wierny we 
wszystkich szczegółach obraz Jezusa z Nazaretu. Świadectwa wielu Żydów, którzy 
przyjęli Chrystusa, mówią, że przekonał ich ostatecznie do chrześcijaństwa właśnie 
przytoczony powyżej rozdział z Księgi Izajasza. 

Jedną z modlitw wypowiadanych przez Żydów w Święto Pojednania [Jom 
Kipur] jest następujący akrostych, oparty właśnie na tym rozdziale Izajasza: 
„Mesjasz, nasza sprawiedliwość, odwrócił się od nas. Jesteśmy przerażeni i nie 
ma dla nas usprawiedliwienia. On poniósł nasze winy i został zraniony za nasze 
występki. Wziął nasze grzechy na swoje barki, żeby nasze nieprawości zostały 
wybaczone. Jego ranami jesteśmy uleczeni. O, Wieczny Boże, pospiesz nam 
z pomocą i jeszcze raz powołaj Go do życia dla nas. Niech zstąpi do nas z Seiru, 
by ogłosić to wszystko jeszcze raz, jako Mesjasz Jinon." 

Nawet judaizm rabiniczny uznaje, że zbawienie dokonuje się przez cierpienia 
Mesjasza, a nie przez samo Prawo. 

6. 

Misja Jezusa Chrystusa nie była jednak prostą kontynuacją judaizmu. 
Wyrastała z n iego, ale s tanowi ła Nowe P r z y m i e r z e . Było ono z r e s z t ą 
zapowiedziane już w Starym Testamencie przez proroka Jeremiasza (Jr 3 1 , 3 1 -
33): „Oto nadchodzą dni - wyrocznia Pana - kiedy zawrę z domem Izraela 
i z domem judzkim nowe przymierze. Nie jak przymierze, które zawarłem z ich 
przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje 
przymierze złamali, mimo że byłem ich władcą- wyrocznia Pana. Lecz takie będzie 
przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach - wyrocznia Pana: 
Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. Będę im 
Bogiem, oni zaś będą Mi narodem". 

Co oznacza słowo „przymierze"? Co oznaczało ono w czasach starożytnych? 
Otóż za najdoskonalszą i najbliższą formę porozumienia między ludźmi uważano 
przymierze krwi. Obejmowało ono całkowite oddanie się dwóch osób sobie 
nawzajem. Na znak tego dokonywano ceremonii nacięcia sobie na ciele rany, 
wzajemnego zmieszania krwi i wspólnego jej wypicia. Kiedy Bóg zawarł przymierze 
z Abrahamem, polecił mu jako znak tego wydarzenia dokonać obrzezania. Jednak 
przymierze zawierane jest między dwoma stronami i przez dwie strony jest ono 
pieczętowane. Czy nie dokonało się ono przez przelanie krwi Boga? Czy nie 
wyglądało ono tak, jak je opisał ponad 500 lat przed ukrzyżowaniem Jezusa autor 
Psalmu XXII?: 
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„Przebodli ręce i nogi moje, 
policzyć mogę wszystkie moje kości. 
A oni się wpatrują, sycą mym widokiem; 
moje szaty dzielą między siebie 
i los rzucają o moją suknię" 

Judaizm bez Jezusa jest jak obietnica bez wypełnienia. Biblia Hebrajska 
wspomina o Mesjaszu, któremu posłuszne będą narody i o zbawieniu dla pogan 
sięgającym krańców całej ziemi. Tymczasem nie było w dziejach ani jednego 
Żyda - poza Jezusem - który spełniłby to proroctwo. 

7. 

Można zapytać: skoro proroctwa mesjańskie wydają się być tak oczywiste, 
to d laczego tylu Żydów odrzuci ło Jezusa? O rozdarciu między Ż y d a m i 
w pierwszych wiekach pisaliśmy powyżej: część uznała Jezusa za Mesjasza, 
część zaś o p o w i e d z i a ł a się za j u d a i z m e m r a b i n i c z n y m . W m i a r ę j a k 
chrześcijaństwo rozszerzało się coraz bardziej, judaizm coraz częściej definiował 
się w opozycji do niego (podobny proces następował również w chrześcijaństwie 
- kształtowanie się tożsamości Kościoła następowało nie tylko w opozycji do 
pogaństwa, lecz również judaizmu rabinicznego). 

Między rokiem 200 a 220 opracowano Misznę, dwa wieki później - Talmud 
Palestyński, a jeszcze po stu latach - Talmud Babi loński, które stały się 
wyznacznikami żydowskości. 

W jesziwach, czyli żydowskich szkołach wyznaniowych, nauka zaczęła 
koncentrować się wokół Talmudu i komentarzy do niego, na przykład Rasziego 
czy Majmonidesa, coraz bardziej oddalała się natomiast od samej Biblii. Wśród 
Ż y d ó w istniał p o n a d t o n i e p i s a n y z a k a z c z y t a n i a N o w e g o T e s t a m e n t u 
i dyskutowania z chrześcijanami na tematy religijne, a zwłaszcza na temat Jezusa. 
Każdy Żyd, który przyjął chrześcijaństwo, był automatycznie traktowany jak zdrajca 
narodu. 

Sama postać Jezusa była obrzydzana wyznawcom judaizmu. W średniowieczu 
powstał na Jego temat zbiór legend z wypisami z Talmudu. Przedstawiano Go 
w nich jako nieślubnego syna Maryi, który zmusił matkę do ukrycia tego faktu, 
oraz jako okultystę, który nauczył się magii w Egipcie, a Jego wniebowstąpienie 
było magiczną sztuczką rozszyfrowaną przez rabinów. Za wyszydzanie prawdziwej 
nauki miał On zresztą podlegać karze „wiecznego gotowania w ekskrementach". 

Odcinanie się od postaci Jezusa przybrało tak dalekie formy, że Żydzi nie 
widzieli nawet, iż imię Jezusa po hebrajsku brzmi Jeszua i oznacza prawie to 
samo, co „zbawienie" - jeszuah. Przez całe stulecia Jezus był dla Żydów do tego 
stopnia „Bogiem gojów", że nie wiedzieli nawet o jego żydowskim pochodzeniu. 
Rabin Asher Levy wspomina, że kiedy po raz pierwszy otworzył Nowy Testament 
i przeczytał jego pierwsze zdanie: „Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, 
syna Abrahama", przeżył szok. Odkrył wówczas, że Jezus był Żydem, co stało 
się dla niego początkiem drogi do przyjęcia chrześcijaństwa. 

Olbrzymia trudność w uznaniu Jezusa za Mesjasza wynikała też - jak 
podkreślają Żydzi, którzy przyjęli chrzest - z tego, że chrześcijanie swoim 
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zachowaniem odstręczali Żydów od Jezusa. Nie chodzi tu nawet o pogromy czy 
0 Inkwizycję, ale o brak przekonywającego świadectwa dawanego swoim 
osobistym życiem. Bez nawrócenia samych siebie chrześcijanie nie mają nawet 
co marzyć o nawróceniu Żydów. Są po prostu niewiarygodni. 

Wielowiekowemu dystansowaniu się judaizmu od Jezusa towarzyszyło też 
dystansowanie się chrześcijaństwa od tradycji żydowskiej. Kościół nie uległ co 
prawda herezji marcjonizmu, która chciała odrzucić Stary Testament, tym niemniej 
coraz bardziej zapominać zaczął o żydowskich korzeniach swojej wiary. 
Tymczasem bez Starego Testamentu nie jest możliwe zrozumienie Nowego 
Testamentu. Poznanie żydowskiej tradycji jest konieczne dla chrześcijanina dla 
lepszego samozrozumienia swojej wiary. Poznanie judaizmu pozwala również 
bardziej zrozumieć realizm Wcielenia. Jan Paweł II powiedział o tym wprost: „Kto 
spotyka Jezusa Chrystusa, spotyka judaizm". 

Przy innej okazji zaś Papież powiedział, że „gdy chodzi o katolików, to nadal 
będzie wyraźną i bardzo ważną częścią mojego posłannictwa powtarzanie 
1 podkreślanie, że nasza postawa w stosunku do religii żydowskiej ma być postawą 
najwyższego szacunku, gdyż wiara katolicka zakorzeniona jest w odwiecznych 
prawdach zawartych w Biblii Hebrajskiej i w nieodwołalnym Przymierzu zawartym 
z Abrahamem". 

8. 

Wiek XX stanowi niewątpliwie przełom w stosunkach chrześcijańsko-
żydowskich, a trzy wydarzenia, jakie miały na to największy wpływ, to: holocaust 
Żydów podczas drugiej wojny światowej, powstanie państwa Izrael oraz uchwalenie 
przez Sobór W a t y k a ń s k i I I „ D e k l a r a c j i o s t o s u n k u Kośc ioła do rel ig i i 
niechrześcijańskich Nostra aetate". 

Ujawnione po wojnie fakty na temat ludobójstwa Żydów przez hitlerowców 
stanowiły dla wielu chrześcijan prawdziwy szok. Ogrom cierpienia, jaki spadł na 
Żydów, u wielu katolików wyzwolił naturalny odruch współczucia i solidarności. 
Głośno zadawano pytanie: kto jest temu winien? Oczywiście, winny był zbrodniczy 
system, który odrzucił Boga i w swej istocie był tak samo antyżydowski jak 
i antychrześci jański . Istniały jednak pewne nadużycia i nadinterpretacje 
prawdziwej nauki chrześci jańskiej , które mogły spowodować obojętność 
chrześcijan wobec cierpień Żydów, cierpień traktowanych jako uzasadniona kara 
za grzech „bogobójstwa". 

Twierdzenie, że źródłem antysemityzmu jest chrześcijaństwo, mija się 
z prawdą. Już najstarsza z zachowanych do dziś wzmianek o Izraelu, kamienna 
inskrypcja z XIII wieku p.n.e. przypisywana faraonowi Merneptahowi, jest w swej 
wymowie antysemicka: „Izrael został pokonany i nie ma nasienia". Naród izraelski 
nie miał już istnieć według buńczucznych zapowiedzi: egipskiego faraona (Księga 
Wyjścia), Nabuchodonozora (Księga Judyty i Księga Daniela), Hamana (Księga 
Estery) i Antiocha Epifanesa (1-2 Księga Machabejska). Pierwszy pogrom Żydów 
miał miejsce w Aleksandrii w 38 roku n.e., a więc w czasie, kiedy Kościół nie 
wyodrębnił się jeszcze od Synagogi. Cesarz Klaudiusz w liście do aleksandryjczyków 
pisał, że władza rzymska będzie Żydów „tępić jak chorobę zarażającą cały świat". 
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Co było przyczyną takiej nienawiści do Żydów? Zdaniem dominikanina ojca 
Marcela Duboisa, istotą antysemityzmu jest wybraństwo Izraela związane z jego 
innością i samotnością pośród innych narodów. Owa żydowska samoświadomość 
wybrania ich przez Boga często była postrzegana z zewnątrz jako pycha, 
zarozumiałość i pogarda wobec innych. W rzeczywistości było to jednak strzeżenie 
depozytu wiary. Jak pisał francuski poeta katolicki, Paul Claudel: „Skoro świat 
urządza się tak, aby w pewnym sensie odrzucić Boga, to Izrael będzie odrzuceniem 
tego odrzucenia". 

Można powiedzieć, że jest pewną porażką chrześci jaństwa, że kiedy 
ochrzczono pogan, nie udało się przezwyciężyć do końca ich wrogiego nastawienia 
do Żydów. Co więcej, ów pogański antyjudaizm, wypaczając rzeczywistą naukę 
Kościoła, często znajdował dla siebie alibi właśnie w chrześcijaństwie. 

Na czym polegało to, dość rozpowszechnione, lecz nie mające oficjalnego 
potwierdzenia w dokumentach Kościoła, wypaczenie? Otóż polegało ono na 
obarczeniu wszystkich Żydów grzechem „bogobójstwa". Pociągało to za sobą 
uznanie ich za przeklętych przez Boga i potępionych, czego widocznym znakiem 
był stan wygnania z ojczyzny oraz symboliczna figura „Żyda wiecznego tłumacza". 
Twierdzono, że Bóg odwrócił oczy od Izraela i nie interesuje się już więcej tym 
ludem. Wśród gminu dochodziły do tego jeszcze czarne legendy o dzieciach 
porywanych na macę czy o o d d a w a n i u pokłonu B a h o m e t o w i . Z d a n i e m 
niemieckiego teologa Franza Mussnera, stereotypy łatwo zakorzeniały się 
w umysłach wiernych, dlatego że w Kościele powszechna była niewiedza na temat 
istoty judaizmu. 

Kościół katolicki nigdy nie głosił zbiorowej winy i kolektywnej odpowiedzialności 
Żydów za zamordowanie Jezusa. Na przykład dokumenty Soboru Trydenckiego 
stwierdzały wyraźnie, że „ci, którzy pogrążają się w nieładzie moralnym i złu, 
'krzyżują [...] w sobie Syna Bożego i wystawiają Go na pośmiewisko' (Hbr 6,6). 
Trzeba uznać, że nasza wina jest w tym przypadku większa niż Żydów. Oni 
bowiem, według świadectwa Apostoła 'nie ukrzyżowaliby Pana chwały' (1 Kor 2,8), 
gdyby Go poznali. My podnosimy na Niego w jakiś sposób nasze zbrodnicze 
ręce". Kościół nauczał więc zawsze, że Chrystus umarł z powodu grzechów 
wszystkich ludzi. Podkreślał też, że wina chrześcijan jest nawet większa od winy 
Żydów. Obarczanie odpowiedzialnościąza śmierć Jezusa jedynie Żydów oznacza 
w rzeczywistości deprecjonowanie Jego zbawczej misji. 

Jak pisze biskup Stanisław Gądecki: „Kościół katolicki nie tyle nauczał 
pogardy dla Żydów, ile raczej - na przykładzie Żydów - przestrzegał każdego 
przed niewiernością Prawu Bożemu". Biblijne dzieje Narodu Wybranego są 
historią, w której odnaleźć się może każdy człowiek. Może on zobaczyć swoją 
niewierność - ale też swoją wierność - w obrazie konkretnego Żyda. Żydami byli 
Judasz, Kajfasz czy Annasz, którzy odrzucili Jezusa, ale Żydami byli również 
Apostołowie, Maryja czy w końcu sam Jezus. Nowy Testament - jak zauważa 
biskup Gądecki - „ukazując postawy n iektórych przedstawic ie l i narodu 
izraelskiego, którzy osobiście przyczynili się do śmierci Chrystusa, nie tylko 
piętnuje ich czyn, ale zwraca uwagę na możność zdrady kryjącą się w każdym 
człowieku wszystkich czasów. Także naszych czasów. Ale ludzie chętniej wskazują 
palcem na innych aniżeli na siebie". 
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Niestety, nauka głoszona przez Kościół często rozmijała się z uczynkami 
jego wiernych. Za niezgodność słów i czynów wielu chrześcijan w przeszłości 
przepraszał Żydów papież Jan Paweł II. Żydzi często p o d n o s z ą kwestię 
odpowiedzialności Kościoła za wyrządzone im krzywdy i przypominają między 
innymi takie wydarzenia, jak wyprawy krzyżowe czy Inkwizycję Hiszpańską. 

Warto przypomnieć, że główny animator krucjat, święty Bernard z Clairvaux 
nazywał tych, którzy zachęcają do pogromu Żydów „fałszywymi prorokami". Przed 
wyruszeniem wypraw krzyżowych mówił do mieszkańców Moguncji i Kolonii: „Nie 
wolno prześladować Żydów! Nie wolno ich zabijać, ani nawet wypędzać z kraju!" 

Niechęć do Żydów miała wówczas podłoże głównie ekonomiczne. Koszty 
krucjaty były ogromne i duża część jej średnio zamożnych uczestników 
sprzedawała pola, lasy czy kosztowności. Kupowali je ci, którzy na wyprawę nie 
wyruszal i , a więc głównie Żydzi f rancuscy i niemieccy. Ponieważ podaż 
przewyższała popyt, majątki sprzedawane były po niskich cenach. Wielu 
niezadowolonych z tego powodu zaczęło rozgłaszać publicznie, że podczas kiedy 
oni będą walczyć daleko od ojczyzny, Żydzi zostaną na miejscu prowadząc 
wygodne życie i bogacąc się. Do tych zarzutów zaczęto dodawać też argument 
„bogobójstwa". Rozpoczęły się prześladowania i pogromy Żydów. Nawoływał do 
nich, dając im teologiczne uzasadnienie, niejaki mnich Rudolf (najprawdopodobniej 
cysters). Kiedy Bernard się o tym dowiedział, rozpoczął wędrówkę po miastach 
n i e m i e c k i c h - n a w o ł y w a ł do z a p r z e s t a n i a p o g r o m ó w i g a s i ł n a s t r o j e 
antyżydowskie. Udało mu się spotkać samego Rudolfa, który po długiej rozmowie 
wyraził skruchę, zaprzestał swej działalności i zamknął się w klasztorze. Uczony 
rabin moguncki Joseph ben Meir publicznie sławił Bernarda za to, że swym 
zdecydowaniem uratował tysiące Żydów od śmierci z rąk rozszalałych tłumów. 
Święty opat z Clairvaux apelował do krzyżowców: „Maszerujcie na Syjon! Brońcie 
Grobu Chrystusa, Pana naszego! Nie plamcie rąk waszych krwią i walką przeciwko 
synom Izraela! Oni również są ciałem Mesjasza i jeżeli uczynicie im krzywdę, 
dotkniecie źrenicy oka samego Boga!" 

To ostrzeżenie ma wielką wagę teologiczną. Święty Bernard twierdząc, że 
Żydzi nawet po odrzuceniu Jezusa są „źrenicą oka samego Boga", wskazuje, iż 
Bóg nie odwrócił się od Izraela i nadal się nim opiekuje. „Gdyby Żydzi mieli być 
wytępieni, jakże może się spełnić ich nawrócenie przed końcem świata?"- pytał 
święty Bernard. 

Zdawali sobie z tego sprawę papieże, dlatego w ich dobrach w Rzymie czy 
w Awinionie Żydzi cieszyli się niemal zawsze większymi przywilejami niż w innych 
krajach w Europie. W swej monumentalnej Historii antysemityzmu Leon Poliakov 
stwierdził, że papieże byli największymi obrońcami Żydów w chrześcijańskim 
świecie: „Być może judaizm bez tej obrony ze strony Namiestnika Chrystusowego 
nie mógłby przetrwać". 

9. 

Po drugiej wojnie światowej Kościół katolicki, widząc, że niewiedza wiernych 
na temat judaizmu może prowadzić do utrwalania się wśród nich krzywdzących 
stereotypów na temat Żydów, postanowił poświęcić tej problematyce więcej 
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miejsca w swoim nauczaniu i wypracować pozytywną teologię judaizmu. Wyrazem 
tych dążeń był między innymi czwarty punkt soborowej deklaracji Nostra aetate z 
1965 roku. 

Ojcowie Soborowi podkreślil i, że Kościół łączą z narodem żydowskim 
różnorakie i głębokie więzy, czego konsekwencją jest potrzeba wzajemnego 
poznania się i poszanowania. Zaznaczyli, że choć większość Żydów nie przyjęła 
Ewangelii, to „nadal ze względu na swych przodków są bardzo drodzy Bogu, 
który nigdy nie żałuje darów i powołania". Przypomnieli też słowa świętego Pawła 
odnoszące się do Żydów, „do których należy przybrane synostwo i chwała, 
przymierze i zakon, służba Boża i obietnice; ich przodkami są ci, z których pochodzi 
Chrystus wedle ciała" (Rz 9, 4-5). 

Ponadto Ojcowie Vaticanum Secundum (podobnie jak Ojcowie Trydentu) 
potępili teorię „bogobójstwa", przypisującą wszystkim Żydom winę za śmierć 
Jezusa. Podkreślali przy tym, że nie licuje ona z prawdą ewangeliczną i z duchem 
Chrystusowym. Nie można przedstawiać więc Żydów jako odrzuconych, ani jako 
przeklętych przez Boga. Potępiono wówczas też wszelkie akty antysemityzmu, 
zaznaczając, że nie mogą być one motywowane religijnie. 

Owa pozytywna teologia judaizmu podkreśla pewną jedyność i wzorczość 
Izraela oraz zwraca uwagę, że myśl żydowska stała się paradygmatem myśli 
chrześcijańskiej. Dziedzictwem Izraela jest: monoteizm, idea stworzenia, uznanie 
podobieństwa do Boga za źródło godności człowieka, przymierze z Bogiem, idea 
mesjańska czy eschatologia. N i e p r z y p a d k o w o Pius XI twierdzi ł , że my, 
chrześcijanie, „jesteśmy duchowymi semitami". Jak zauważa Franz Mussner, 
podstawowe cechy tożsamości chrześcijańskiej przeszły doń z tożsamości 
żydowskiej. Wyrażają się one w takich postawach wobec Boga, jak: świętość, 
posłuszeństwo, bojaźń Boża, poznanie Boga, miłość, zawierzenie, nawrócenie, 
dziękczynienie. Święty Tomasz z Akwinu w swym komentarzu do Listu do Rzymian 
pisze, że „Żydzi są stróżami naszego depozytu, strzegącymi ksiąg, które dają 
świadectwo naszej wierze". 

Zdaniem Marie-Therese Huguet, Żydzi mogą dziś być pomocni chrześcijanom 
przez swoją „długotrwałą pedagogię antybałwochwalczą, którą otrzymali od Boga; 
przez swoją współnaturalność, jako 'gałęzi naturalnych', z Pismem i objawieniem; 
przez swój zmysł konkretu, będący jakby 'próchnicą' pozwalającą na właściwe 
rozumienie Wcielenia". 

10. 

Wypracowywanie pozytywnej teologii judaizmu rozpoczęło się niedawno i nie 
zostało jeszcze zakończone, jednak już na obecnym etapie widać pewne 
niebezpieczeństwa, które kryjąsię za zbyt daleko idącym dowartościowywaniem 
judaizmu, które odbywa się kosztem prawdy chrześci jańskie j . Głównym 
niebezpieczeństwem jest uznanie judaizmu za równoległą do chrześcijaństwa 
i równoprawną z nim drogę zbawienia. Wydaje się, że używanie pewnych słów 
przychodzi zbyt łatwo w dziedzinie, która ze swej natury wymaga wielkiej 
ostrożności i precyzji sformułowań. 
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Teza o równoległości i równoprawności dróg zbawczych nie jest tezą nową, 
choć nie narodziła się w chrześcijaństwie, lecz w średniowiecznym judaizmie. 
Niektórzy z żydowskich teologów uznawali pluralizm trzech religii etycznego 
monoteizmu, twierdząc, że judaizm jest prawdziwy i właściwy dla Żydów, 
chrześcijaństwo dla chrześcijan, a islam dla muzułmanów. Ideę tę rozwinął w XVI 
wieku rabin Poznania, Eliezer Aszkenazy, który odwołując się do biblijnej historii 
wieży Babel, doszedł do wniosku, że absolutyzm religijny jest grzechem, natomiast 
zgodny z wolą Boga jest pluralizm religijny. 

Chcąc zaprezentować chrześcijański punkt widzenia, należy zacząć od 
podstawowego stwierdzenia wiary, że jedyną drogą do zbawienia dla wszystkich 
ludzi wszystkich czasów jest Jezus Chrystus, gdyż „nie dano ludziom pod niebem 
żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni" (Dz 4,12). Jest to 
fakt, którego nie mogązmienić żadne ludzkie uczynki, przekonania ani wierzenia. 

Nie oznacza to jednak, że automatycznie wszyscy, którzy przyjęli chrzest 
w Kościele katolickim, będązbawieni, a ci, którzy nie przyjęli, będą potępieni. Są 
bowiem ludzie ochrzczeni, którzy mają za nic przykazania Boże i zatwardziałe 
trwająw grzechu; są też wyznawcy innych religii lub niewierzący, którzy postępują 
sprawiedliwie i zgodnie z własnym sumieniem. Kościół uczy, że ci pierwsi nie 
mają wcale zapewnionego zbawienia, zaś drudzy mogą zostać zbawieni, jeśli 
w swoim życiu szukali prawdy, żyli zgodnie z nakazami Boga wypisanymi w sercu 
każdego człowieka, nie odrzucili Jezusa Chrystusa i Jego misji, a ich niewiara 
wynikała z nieprzezwyciężalnej niewiedzy. Mogą więc zostać odkupieni, ale nie 
przez swoje praktyki religijne, lecz jedynie przez pośrednictwo Jezusa Chrystusa, 
mimo za życia nigdy Go naprawdę nie poznali. Jeżeli więc jakiś konkretny 
muzułmanin zostanie zbawiony, to nie dlatego, że przestrzegał Szariat, ani Żyd 
dlatego, że przestrzegał Torę, ale dlatego, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu 
i zmartwychwstał. 

Z tego jednak, że Kościół dopuszcza, iż człowiek niewierzący może zostać 
zbawiony, nie wynika wcale stwierdzenie jakoby ateizm był równoległą do 
chrześcijaństwa drogą zbawczą. Jezus, który jest jedyną drogą do zbawienia, 
zostawił nam swój Kościół jako sakrament zbawienia świata. Prawdziwe (a nie 
pozorne) uczestn ictwo w nim - m i s t y c z n y m Ciele Chrystusa - s tanowi 
najpewniejszą gwarancję zbawienia i życia wiecznego. Jednocześnie Bóg nie 
ogranicza swego działania tylko do widzialnych granic Kościoła. Na świecie żyło 
i żyje wielu ludzi, którzy w swoim sumieniu pozostawali w zgodzie z Prawem 
Bożym, szukali prawdy, lecz nie ze swojej winy nie zetknęli się z Chrystusem 
w Kościele. Ich również Zbawiciel odkupił. 

N iewątp l iw ie ze w s z y s t k i c h re l ig i i ś w i a t a j u d a i z m j e s t na jb l i ższy 
chrześcijaństwu. Jak powiedział Jan Paweł II: „Religia żydowska nie jest dla naszej 
religii rzeczywistością zewnętrzną, lecz czymś wewnętrznym. Stosunek do niej 
jest inny aniżeli do jakiejkolwiek innej religii". 

Sobór Watykański II zawarł tę prawdę w „Konstytucj i Dogmatycznej 
o Kościele Lumen Gentium", w której stwierdził, że ze wszystkich ludzi, którzy 
nie przyjęli jeszcze Ewangelii, a są w rozmaity sposób przyporządkowani do Ludu 

FRONDA JESIEŃ 1997 93 



Bożego, na pierwszym miejscu znajdują się przedstawiciele narodu żydowskiego. 
Wyznawcy judaizmu kierują się w swoim postępowaniu nie tylko sumieniem, ale 
także nakazami, które otrzymali od samego Boga, chociażby Dekalogiem. Jeśli 
więc Żyd stara się przestrzegać zasad zawartych w Torze, jest wówczas bliżej 
Boga niż wyznawca jakiejś religii nieobjawionej, który stara się być wierny zasadom 
swojej religii. W tym sensie Prawo rzeczywiście ma pewną wartość, o czym pisał 
już święty Paweł Apostoł. 

Pozostaje jednak kwestia odrzucenia Jezusa. Nie można powiedzieć, że 
wszyscy Żydzi Go odrzucili. Winę za Jego śmierć należy rozpatrywać w dwóch 
płaszczyznach - zbawczej i historycznej. W pierwszej odpowiedzialni za śmierć 
Jezusa są wszyscy grzesznicy, zarówno Żydzi, jak i poganie; w drugiej - część 
kapłanów, uczonych w Piśmie i faryzeuszy (nawet Sanhedryn był podzielony 
w sprawie Jezusa i nie mógł wydać jednogłośnego wyroku). Jak twierdzi znany 
biblista ksiądz Francesco Rossi de Gasperis: „Odpowiedzialni są ci, którzy 
wyraźnie Jezusa odrzucili. Ale nie za to, co kiedyś nazywano bogobójstwem, 
lecz za odrzucenie Mistrza i propozycji Jego mesjanizmu, odrzucenie misji Izraela. 
Wiek później rabbi Akiba zaakceptował mesjanizm Bar Kochby. Był to rewolucyjny 
sposób reagowania na ciemiężycieli, powiedziałbym - model Machabeuszy 
powtórzony w II wieku. Spotkał się z wrażliwością, z rezonansem ludzi wybitnych, 
świętych Izraela - Akiba to święty męczennik - którzy go przyjęli. A mesjanizm 
zaproponowany przez Jezusa został przyjęty tylko przez ubogich i grzeszników. 
Myślę jednak, że Kościół obrzezania, to znaczy Kościół judeochrześcijański, nie 
był mały, przeciwnie - był większy, niż sobie wyobrażamy. Oczywiście, przywódcy, 
którzy grali jakąś rolę, zdeterminowali postawę ogółu. [...] Mówię tylko o sytuacji 
narodu, który poszedł za swymi przywódcami i podzielił ich odpowiedzialność. 
Odpowiedzialność moralna dotyczy tylko kilku osób, oczywiście. Ale dramat, 
tajemnica Izraela polega na tym, że nie wierzy w Jezusa". 

Pozostaje pytanie: na ile ta niewiara jest zawiniona? Niemiecki teolog Franz 
Mussner uważa, że jej przyczynąjest bardziej niewiedza niż świadome odrzucenie. 
Żydzi bowiem nie tyle odrzucają Jezusa w każdym pokoleniu, co raczej dziedziczą 
Go już odrzuconego. Świadectwa wielu Żydów, w tym rabinów, którzy przyjęli 
chrześcijaństwo, pokazują, że wcześniej nie mieli oni w ogóle pojęcia o Jezusie, 
a niektórzy nie wiedzieli nawet, że był Żydem. O tym, na ile niewiara konkretnego 
człowieka była przez niego zawiniona, a na ile nie, nie nam już jednak sądzić, 
lecz Bogu samemu. 

Nowe spojrzenie Kościoła na judaizm zakłada wiedzę o tych uwarunkowaniach. 
Jest ono odtrutką na dość rozpowszechniony, choć niezgodny z nauką Kościoła, 
pogląd, jaki często spotykany był w minionych wiekach - że Żydzi są narodem 
przeklętym i żaden Żyd nie może zostać zbawiony. Należy jeszcze raz powtórzyć: 
judaizm ze wszystkich religii na świecie najbliższy jest chrześcijaństwu, nadal 
posiada pewną doniosłość teologiczną, ma wyznaczone miejsce w Boskim planie 
zbawienia, nie oznacza to jednak, jakoby judaizm był jakąś ekstraordynaryjną 
i równoległą do chrześcijaństwa drogą zbawczą. 

Asumpt do twierdzeń o judaizmie jako równoległej do chrześcijaństwa drodze 
zbawczej daje List do Rzymian, zwłaszcza jego rozdziały 9-11, szczególnie zaś 
werset, który mówi, że „cały Izrael będzie zbawiony" (Rz 11,26). Przypatrzmy się 
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jednak kontekstowi, w jakim umieszczone zostało to zdanie: „Nie chcę jednak, 
bracia, pozostawiać was w nieświadomości co do tej tajemnicy - byście o sobie 
nie mieli zbyt wysokiego mniemania - że zatwardziałość dotknęła tylko część 
Izraela aż do czasu, gdy wejdzie (do Kościoła) pełnia pogan. I tak cały Izrael 
będzie zbawiony, jak to jest napisane: 'Przyjdzie z Syjonu wybawiciel, odwróci 
nieprawości od Jakuba. I to będzie moje z nim przymierze, gdy zgładzę ich 
grzechy'". 

Dopiero w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat pojawiła się teoria o judaizmie 
jako równoprawnej drodze zbawczej dla Izraelitów, natomiast przez prawie 
dwadzieścia wieków w chrześcijaństwie niezmiennie interpretowano ten fragment 
z Listu świętego Pawła jako zapowiedź nawrócenia się Izraela na Ewangelię 
przy końcu czasów. Zgodni co do tego byli Ojcowie Kościoła, wielcy mistycy 
i teologowie. Leon Bloy przedstawiał to jako dylemat: Żydzi nawrócą się, dopiero 
kiedy Chrystus przyjdzie powtórnie, zaś Chrystus przyjdzie powtórnie, dopiero 
kiedy Żydzi się nawrócą. Jak jednak będzie wyglądało to w rzeczywistości, 
przekonają się dopiero naoczni świadkowie - podobnie jak było z pierwszym 
przyjściem Chrystusa: Jezus przemienił ideał Mesjasza, kiedy go wypełnił. 

Jak zauważa ksiądz Rossi de Gasperis, twierdzenia, że „cały Izrael będzie 
zbawiony", nie można automatycznie rozciągać na wszystkich Żydów, tak jak ze 
stwierdzenia, że „Polska jest krajem katolickim" nie wynika, że wszyscy Polacy 
są katolikami. 

Franz Mussner swoją tezę o zbawczej mocy judaizmu opiera na twierdzeniu, 
że skoro plan Boży zakładał odrzucenie przez Żydów Jezusa, to nie mogą być 
oni za to odpowiedzialni. Mussner powołuje się na zdania świętego Pawła, który 
pisał, że Bóg dał Żydom ducha odurzenia i zesłał na nich zatwardziałość serca. 
Otóż takie podejście niezgodne jest z duchem Ewangelii i nauką chrześcijańską, 
gdyż ignoruje wolną wolę człowieka, czyniąc go igraszką w rękach Boga. Święty 
Tomasz w swym komentarzu do Listu do Rzymian pisze, że twierdzenia, iż Bóg 
wzbudza ku złu, nie należy rozumieć, jakoby Bóg kusił i bezpośrednio nakłaniał 
do czynienia złych rzeczy: „Powiadamy zaś o Nim (o Bogu), że przypadłościowo 
skłania lub pobudza ludzi do zła: o ile Bóg przedstawia człowiekowi wewnątrz lub 
na zewnątrz to, co samo w sobie prowadzi ku dobru, człowiek jednak ze względu 
na swoje zepsucie używa tego przewrotnie ku złu." 

Inne niebezpieczeństwo, jakie kryje się w chęci dowartościowywania 
judaizmu kosztem integralności chrześcijaństwa, to postulat oczyszczenia Nowego 
Testamentu z rzekomych wątków antysemickich. Rzecznikiem tego postulatu jest 
między innymi austriacki teolog Adolf Holi, który proponuje ocenzurowanie tych 
fragmentów Biblii, w których Jezus krytycznie wyraża się o faryzeuszach, lub 
święty Paweł czy święty Jan krytykują swoich rodaków. Abstrahując od faktu, że 
podejście takie jest bluźniercze, gdyż ignoruje natchniony charakter Pisma 
Świętego, pociąga ono za sobą inne trudności. Spory Jezusa z faryzeuszami czy 
Apostołów z uczonymi w Piśmie miały charakter wewnątrzżydowski. Jeśliby uznać 
je za antysemickie, należałoby ocenzurować większość ksiąg Starego Testamentu, 
a już na pewno wszystkie pisma prorockie, w których prorocy nie przebierają w 
słowach, piętnując niewierność Izraela. Co ciekawe, największy sprzeciw 
zwolenników zaprowadzenia political corectness na kartach Nowego Testamentu 
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budzi okrzyk Izraelitów wydany przy skazywaniu Jezusa na śmierć: „Krew Jego 
na nas i na dzieci nasze" (Mt 27,25). Utrzymują oni, że jest to wymyślona przez 
ewangelistę „własna klątwa" Izraela na samego siebie. Tymczasem jeśl i 
przychylają się oni do teorii Izraela jako równoległej drogi zbawczej, to tym bardziej 
powinni bronić tego wersetu. Krew Jezusa nie jest bowiem krwią zemsty, lecz 
krwią odkupienia. „Przemawia mocniej niż krew Abla", jak pisze święty Paweł 
(Hbr 12,24). 

Znaczącym elementem nowego spojrzenia Kościoła na judaizm jest 
niewątpliwie przypomnienie, że Izrael odgrywa pewną rolę w Boskim planie 
zbawienia. Często bowiem twierdzono w chrześcijaństwie, że Bóg zupełnie 
odwrócił się od narodu żydowskiego, którego misja skończyła się zupełnie, i że 
jest on skazany na zniknięcie. Twierdzenie takie niezgodne jest z nauką świętego 
Pawła wyłożonąw Liście do Rzymian, gdzie Apostoł pisze, że Izrael nawróci się 
na końcu czasów. Gdyby Izrael zniknął, to by się nie nawrócił. Musiał więc Bóg 
czuwać nad narodem żydowskim, gdyż wszystkie starożytne narody zginęły, a ten 
jeden przetrwał, mimo skrajnie n iekorzystnych w a r u n k ó w egzystowania 
w rozproszeniu. Mało tego, po niemal 2 000 lat Izrael wrócił z wygnania na swe 
pradawne ziemie. Tradycja chrześcijańska, zakorzeniona między innymi w Listach 
świętego Pawła, uznaje, że wśród znaków końca czasów dwa będą dotyczyć 
Izraela. Pierwszy to powrót Żydów z wygnania. Drugi to nawrócenie narodu 
żydowskiego. 

Dnia 14 maja 1948 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała 
istnienie państwa Izrael. Tego samego dnia we wszystkich kościołach katolickich 
na świecie czytany był akurat fragment z Ewangelii świętego Łukasza mówiący, 
że „Jerozolima będzie deptana przez pogan, aż czasy pogan przeminą", zaś we 
wszystkich synagogach czytano tekst z Księgi Amosa: „W tym dniu podniosę 
szałas Dawidowy, który upada [...] ruiny jego podźwignę i jak za dawnych czasów 
go zbuduję [...] Uwolnię z niewoli lud mój izraelski - odbudują miasta zburzone 
i będą w nich mieszkać; zasadzą winnice i pić będą z nich wino; założą ogrody 
i jeść będą z nich owoce. Zasadzę ich na ich ziemi, a nigdy nie będą wyrwani 
z ziemi, którą im dałem - mówi Jahwe - twój Bóg". 

Izrael to szansa, by Żydzi mogli uznać Jezusa bez konieczności porzucania 
wspólnoty. Gdzie jak nie w Izraelu Żydzi będą mogli uznać Go za Zbawiciela, 
pozostając nadal Żydami? 

11. 

Po raz pierwszy od czasów pierwotnego Kościoła, kiedy to większość 
chrześcijan stanowili Żydzi, tak wiele osób narodowości żydowskiej uznaje dziś 
Jezusa za Zbawiciela. Żydzi byli w Kościele niemal zawsze, choć nielicznie. 
Żydówką była na przykład święta Teresa z Avila - karmelitańska mistyczka i Doktor 
Kościoła. Liczba konwersji z judaizmu na chrześcijaństwo zwiększyła się znacznie 
w XIX wieku (głośny był przypadek Alphonse'a Ratisbonne'a, któremu w Paryżu 
objawiła się Matka Boża), jednak XX stulecie stanowi pod tym względem czas 
wyjątkowy. Warto wspomnieć o wielu nawróceniach rabinów, takich jak: Max 
Wertheimer, Leopold Cohn, Charles Freshman, Izaak Lichtenstein czy Eugenio 
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Zoili. Ten ostatni, rabin Rzymu i wybitny biblista, tak motywował swoje przejście 
na katolicyzm: „Stary Testament jawił mi się w całości jako zaszyfrowany telegram 
Boga przesłany ludziom. Obecnie i kod, i szyfr to Chrystus, i właśnie w Jego 
świetle nabiera znaczenia mesjański dreszcz przebiegający przez wszystkie księgi 
Starego Przymierza". 

Do najbardziej znanych osób narodowości żydowskiej, które w naszym 
stuleciu przyjęły chrześcijaństwo należą między innymi: arcybiskup Paryża, 
kardynał Jean-Marie Lustiger, dominikański teolog ojciec Francois Dreyfus OP, 
założyciel żydowsko-arabskiej Oazy Pokoju na pustyni Negew w Izraelu ojciec 
Bruno Hussar OP, pisarz i poeta Roman Brandstaetter, egzegeta Daniel Lifschitz 
czy prawosławny teolog zamordowany przez nieznanych sprawców, ojciec 
Aleksander Mień. 

Podczas beatyfikacji Edyty Stein, która oddała swe życie w Oświęcimiu 
w intencji nawrócenia swojego narodu, Jan Paweł II powiedział, że: „dla niej, 
Żydówki wychowanej w tradycji ojców, wybór Ewangelii, do którego doszła po 
bolesnych poszukiwaniach, nie oznaczał odrzucenia własnych korzeni kulturowych 
i religijnych. Chrystus, którego poznała idąc śladami świętej Teresy z Avila, pomógł 
jej odczytać w sposób bardziej dogłębny dzieje własnego narodu". 

Jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziś wspólnot w Kościele 
katolickim jest Wspólnota Błogosławieństw, założona przez francuskiego Żyda, 
byłego pastora protestanckiego, brata Ephraima. Jednym z charyzmatów tej 
wspólnoty jest modlitwa o nawrócenie Izraela, a właściwie - jak precyzuje brat 
Ephraim - o „oświecenie" Izraela. Jego zdaniem Izrael, w odróżnieniu od pogan, 
potrzebuje nie tyle nawrócenia, gdyż jest już zwrócony ku Bogu Jedynemu, lecz 
oświecenia, które pomoże mu odkryć pełnię Boga w Jezusie Chrystusie. Co 
ciekawe, Żyd, który uznaje Jezusa za obiecanego Mesjasza, nie mówi o sobie 
„Żyd nawrócony", ale „Żyd spełniony". Rabin Samuel Stern twierdzi, że dopiero 
dzięki uznaniu Jezusa za Mesjasza i Syna Bożego zaczął w pełni rozumieć Biblię 
Hebrajską i dopiero wówczas stał się Żydem wierzącym w Pismo Święte. Rina 
Geftman, Bruno Hussar i wielu innych Żydów uważają, że dopiero odkrywszy 
Jezusa Chrystusa - w pełni odnaleźli swoje żydostwo. 

Żydzi, którzy uznali Jezusa za Mesjasza i Syna Bożego, cierpiana samotność 
i często odczuwają wrogość ze strony zarówno swoich rodaków, jak i chrześcijan. 
Z jednej strony wyrzekają się ich własne narody, rodziny, czasami nawet żony 
i matki, z drugiej - niektórzy ludzie w Kościele podważają szczerość ich intencji 
i n a w r ó c e n i a . W przeszłośc i często w y m a g a n o od n i c h , aby przy jęc ie 
chrześcijaństwa było równoznaczne z odrzuceniem ich żydostwa. Zdaniem Marie-
Therese Huguet, Żydówki i siostry zakonnej z katolickiej wspólnoty Emmanuel, 
„pycha dzikich gałęzi", czyli pycha chrześcijan okazywana „szlachetnej oliwce", 
czyli Żydom - podtrzymuje trwanie w „zatwardziałości części Izraela", a tym samym 
opóźnia nadejście czasów mesjańskich. 

Święty Tomasz z Akwinu w komentarzu do Pieśni nad Pieśniami uznaje 
czas przyjęcia Izraela za trzecią epokę Kościoła i chrześcijaństwa (zdaniem 
Jacquesa Maritaina, owa epoka zacznie się od „obumarcia pośredniowiecznego 
humanizmu"). W komentarzu do Listu do Rzymian święty Tomasz przypomina 
z kolei, iż jednym ze znaków końca czasów będzie powszechna apostazja wśród 
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chrześcijan. Wówczas nastąpi nawrócenie Żydów, które spowoduje, że wielu 
chrześcijan powróci do pierwotnej gorliwości: „I podobnie jak po upadku Żydów 
nastąpiło pojednanie narodów (w Kościele), które dotychczas były wrogie (Bogu), 
tak po nawróceniu Żydów, kiedy już się będzie zbliżał koniec świata, nastąpi 
zmartwychwstanie powszechne, dzięki któremu ludzie, dotychczas śmiertelni, 
przejdą do nieśmiertelnego życia". 

Pierwszym krokiem zmierzającym do przyjęcia przez Żydów Jezusa jako 
Mesjasza powinno być przede wszystkim odkrycie przez nich Jego żydostwa. 
Taki proces rozpoczął się już na początku naszego stulecia za sprawą takich 
teologów żydowskich, jak Klausner, Flusser, Baeck czy Lapide. Niektórzy 
z uczonych żydowskich, na przykład Martin Buber w Dwóch sposobach wiary, 
skłonni są uznać Jezusa za wielkiego rabina. Odrzucają natomiast chrześcijaństwo, 
twierdząc, że jest ono wypaczeniem Jezusowych nauk przez Pawła z Tarsu. 

Dlatego tak ważne są dzieła, które o b r a z u j ą zakorzenienie Jezusa 
i Apostołów w tradycji żydowskiej. Szczególne miejsce zajmują tu dwie książki, 
jakie ukazały się w ostatnim czasie, a ich autorami są Żydzi, którzy stali się 
katolikami. Pierwszą z nich zatytułowaną Jezus Żyd praktykujący napisał 
wspomniany już brat Ephraim, który drobiazgowo analizując cały Stary i Nowy 
Testament udowadnia, że Jezus był Żydem doskonałym, który jako jedyny wypełnił 
całe Prawo. Drugą pozycją jest książka siostry Maria-Therese Huguet pod tytułem 
Miriam a Izrael, w której dowodzi ona, że biblijne zapowiedzi o „reszcie Izraela" 
dają się z powodzeniem odnosić do Maryi, która jest zarazem obrazem Izraela 
i obrazem Kościoła (warto dodać, że według świadectw osób, którym Maryja 
ukazuje się w Medżugorje, modli się ona niekiedy po hebrajsku). 

Obecnie na świecie żyje około 300 tysięcy Żydów mesjanistycznych, to 
znaczy Żydów, którzy uznają, że Jezus był Mesjaszem i Synem Bożym. Część 
z nich nie należy do żadnego z Kościołów, wielu związanych jest bl isko 
z Kościołem baptystycznym, ponieważ baptyści najbardziej dynamicznie 
prowadzą misje wśród Żydów. Istnieje jednakże również spora grupa Żydów 
w Kościele katolickim (Hebrew Catholics), którzy pragną być uznani jako obrządek 
hebrajski wewnątrz Kościoła katolickiego, podobnie jak istniejąobrządki: łaciński, 
grecki, koptyjski, ormiański czy malabaryjski. W Izraelu działa już zresztą Dzieło 
świętego Jakuba - katolicka wspólnota kościelna języka hebrajskiego, która 
pozwolenie na odprawianie Mszy Świętej po hebrajsku uzyskała jeszcze od Piusa 
XII. 

Rachmiel Frydland, były przewodniczący Międzynarodowego Związku 
Chrześcijan - Żydów, kiedy w latach 60. zwrócono mu uwagę, że w Izraelu jest 
bardzo niewielu żydowskich wyznawców, może trzysta osób, odpowiedział 
słowami z Pisma: „I rzekł Pan do Gedeona: Przez tych trzystu mężów [...] wybawię 
was [Izrael]" (Sdz 7,7). 

Rudolf Herman Gurland, rabin z Wiłkomirza, syn rabina z Wilna, który w wieku 
33 lat przyjął chrzest, a następnie prowadził misje wśród Żydów, powiedział: „Nie 
powinniśmy zostawiać pracy wśród Żydów nielicznym jednostkom; jest ona 
częścią pracy całego Kościoła, a to dotyczy nas wszystkich". 

Marie-Therese Huguet twierdzi, że każdy chrzest Żyda jest wydarzeniem 
eschatycznym, gdyż antycypuje czasy mesjańskie, kiedy Lud Boży znów będzie 
niepodzielony i składał się będzie z chrześcijan-Żydów i chrześcijan-pogan. Modli 
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się ona następująco: „Oby narzeczona, która zapomniała o swej własnej tajemnicy, 
ostygła w błaganiach i w wypełnianiu swej misji, mogła wydobyć się z otępienia i 
z płonącą lampą wyjść naprzeciw nadchodzącemu Chrystusowi! Oby Umiłowana 
z Pieśni nad Pieśniami - cały Izrael Boży, pojednany przez podwójną Paschę: 
oświecenie i przebaczenie przychodzące z wysoka - mogła zaintonować wieczne 
Magnificat, wyśpiewane niegdyś przez Maryję! Oby oblubienica jeszcze nie 
uwielbiona, złączona z już uwielbioną, która cierpi bóle zbyt długiego rodzenia, 
dała się pociągnąć Duchowi i przyspieszyć opóźniający się Powrót: 'Przyjdź, Panie 
Jezu' (Ap 22,20)". 

Sonia Szostakiewicz 
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Żydzi jako Naród Wybrany zajmują szczególne miejsce w Boskiej ekonomii 
zbawienia. Ich misja - nawet po odrzuceniu przez judaizm Chrystusa jako Mesjasza 
- pozostaje w dalszym ciągu przedmiotem zainteresowań chrześcijan. W obecnym 
stuleciu po doświadczeniach holocaustu, po powstaniu państwa Izrael i po 
Soborze Watykańskim II zmienia się stosunek chrześcijan do swoich starszych 
braci w wierze. Postępuje dialog chrześcijańsko-judaistyczny, rozwija się „teologia 
po Oświęcimiu". W związku z tym - i z dyskusją, jaka się wokół tych spraw ogniskuje 
- chcielibyśmy prosić o odpowiedź na następujące pytania: 

1 . Czy j u d a i z m j e s t r ó w n o p r a w n ą z c h r z e ś c i j a ń s t w e m d r o g ą d o 
z b a w i e n i a ? 
2 . J a k n a l e ż y r o z u m i e ć , ż e c h r z e ś c i j a ń s t w o j e s t N o w y m I z r a e l e m ? 
3 . N a c z y m p o l e g a m i s j a I z r a e l a p o o d r z u c e n i u p r z e z j u d a i z m 
C h r y s t u s a j a k o Z b a w i c i e l a ? 

Krzysztof Aleksiuk - przewodniczący Bractwa Młodzieży Prawosławnej 
w Białymstoku 

Na wstępie należy zaznaczyć, że prawosławie nigdy nie było w stosunku do 
Żydów nastawione agresywnie. Nigdy też nie oskarżyło ich o zbrodnię 
bogobójstwa i nie traktowało jako odrzuconych oraz wiecznie potępionych. Wina 
za zabójstwo Chrystusa spadła na Sanhedryn, na faryzeuszy i ich polityczne 
ambicje. Za grzech przywódców nie obłożono klątwą całego narodu. Dlatego 
prawosławie nigdy nie żądało od Żydów wyznań winy czy przymusowych chrztów. 
Dlatego również w stosunku do Żydów nie był potrzebny specjalny sobór (tak jak 
Sobór Watykański II w katolicyzmie), który określiłby oficjalny stosunek do tego 
narodu. 

1. Prawosławie nigdy nie wypowiadało się kategorycznie na temat możliwości 
zbawienia w innych wyznaniach czy religiach, pozostawiając to Bogu. Zbawienie 
to sprawa decyzji Boga. Oczywiście mamy świadomość, że nasza wiara jest 
najprostszą i najlepszą drogą do zbawienia, ale do tego aktu może wieść wiele 
dróg. Decyzja kto będzie zbawiony należy do Boga, którego myśli i zamiarów nie 
znamy. Bardzo wiele należy do człowieka, jego postawy - poświęcenia i żarliwości 
w dążeniu do zbawienia, do Boga. 

2. Chrześcijaństwo jest Nowym Izraelem poprzez fakt rozszerzenia wybraństwa 
jednego narodu na całą ludzkość przez ofiarę Chrystusa. Stary Testament wypełnił 
się, przechodząc w Nowy Testament, wybraństwo narodu przeszło na całą 
ludzkość, przymierze i prawo zostały wypełnione. Należy podkreślić, że nowe 
wybraństwo bazuje na wybraństwie spod góry Synaj. Bez tamtego faktu nie byłoby 
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chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo zachowało układ Psalmów na nieszporach 
i jutrzni z nabożeństwa synagogi. Po prostu Nowy Izrael to „krok naprzód", to 
pełnia przymierza. 

3. Można traktować misję Izraela jako misję głoszenia absolutnego monoteizmu, 
ofiarności i poświęcenia Boga oraz miłości do stworzenia (w tym również do 
braci chrześcijan). 

ksiądz Michał Czajkowski - profesor, biblista, ekumenista, wykładowca ATK 
w Warszawie 

1. Tak, dla wyznawców judaizmu. Chociaż jako chrześcijanie wierzymy, że także 
dla Żydów - jak i wszystkich ludzi - Chrystus jest jedynym Pośrednikiem zbawienia. 
Tej mojej wiary oczywiście Żyd nie przyjmuje (gdyby przyjął, stałby się 
chrześcijaninem). Droga żydowska pomija chrześcijaństwo, ono jednak nie może 
odciąć się od judaizmu. Jezus stwierdza w rozmowie z Samarytanką: „Zbawienie 
jest z Żydów" (J 4,22). Zbawienie eschatologiczne nasze i całego świata na trwałe 
związane jest z judaizmem. Święty Paweł pisze: „Nie ty podtrzymujesz korzeń, 
ale korzeń ciebie" (Rz 11,18). Nie Kościół podtrzymuje Izraela, ale Izrael 
podtrzymuje Kościół, podtrzymuje nas na wspólnej drodze do zbawienia. Dodaje 
Apostoł pogan: „Cały Izrael będzie zbawiony" (Rz 11,26). Cały, nie tylko tę jego 
część, która uwierzyła Jezusowi i Jego Ewangelii, Bóg obdarzy zbawieniem. 

2. Chrześcijaństwo nie jest Nowym Izraelem. Jest Izraelem, jego późniejszą 
częścią, bo z łaski Boga zostaliśmy - my, poganie - dołączeni do jedynego Ludu 
Bożego, jedynego Izraela (powiększonego). Dlatego i my - jak Żydzi, starsi bracia, 
pierworodni w tym Ludzie - mówimy w naszej liturgii o „Abrahamie ojcu naszym". 
Dlatego Paweł nazywa nas dziczka oliwną wszczepioną w szlachetną oliwkę, 
czyli w Izrael (zobacz Rz 11,17). Nie jesteśmy Nowym Izraelem i nie zastąpiliśmy, 
nie wyrugowaliśmy „Starego" Izraela (chociaż takie wywłaszczenie i zawłaszczanie 
dokonywało się i czasem jeszcze pokutuje), Izrael żydowski nie jest stary, 
przestarzały, przedatowany. Istnieje Izrael „prawdziwy" i „fałszywy", ale tak 
w judaizmie, jak i w chrześcijaństwie. Atoli niebiblijny, tradycyjny termin „Nowy 
Izrael" ma sens, jeśli chcemy nim określić nowy, kulminacyjny etap historii 
zbawienia zapoczątkowany przez Jezusa Chrystusa i jeśli - nie przekreślając 
stałej aktualności wybrania i misji ludu żydowskiego - chcemy podkreślić radykalną 
nowość chrześcijaństwa w stosunku dojudaizmu: wiara w Jezusa jako Chrystusa 
(Mesjasza i Syna Bożego), który przez swoją śmierć i zmartwychwstanie dokonał 
zbawienia świata. 

3. Nie można definiować judaizmu poprzez fakt, że tak wielu Żydów nie przyjęło 
Jezusa jako Chrystusa i większość z nich nadal nie przyjmuje Go. Nie przyjmuje 
nie tylko z naszej chrześcijańskiej winy, ale przede wszystkim „z winy"... Boga, 
który wybrał ten lud, objawił mu się i uczynił niejako samowystarczalnym, nie 
potrzebującym nowego (chrześcijańskiego) objawienia, obdarzając go tak wielkimi 
przywilejami: „Im zostało powierzone Słowo Boże" (Rz 3,2), do nich należą: 
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„przybrane synostwo i chwała, przymierza i nadanie Prawa, pełnienie Służby 
Bożej i obietnice [...] praojcowie, z nich również jest Chrystus" (Rz 9,4-5; porównaj 
Ef 2,12: obietnica mesjańska, święta społeczność, przymierze, nadzieja, poznanie 
Boga i wspólnota z Nim). 

Zasadnicza misja tego ludu nadal wybranego (Kościół nie wszedł na jego 
miejsce, nie zastąpił go) jest dzisiaj taka sama jak przed Chrystusem: nieść w świe
cie Imię Jedynego Boga (jest to więc lud teoforyczny), dawać Mu świadectwo (aż 
do przelania krwi), przygotowując świat na eschatologiczną interwencję Bożą, 
na przyjście Królestwa mesjańskiego. Znany biblista niemiecki, ksiądz profesor 
F. Mussner przytacza ( i omawia) następujące „funkcje zbawcze" Izraela post 
Christum: Żydzi są stałymi świadkami Boga na świecie, wręcz dowodem na Jego 
istnienie; Żydzi są trwałymi świadkami antyideologicznej konkretności historii 
zbawienia; Żydzi są świadkami dla „Boga ukrytego", którego tajemniczych dróg 
nie możemy zrozumieć ni przewidzieć; dzięki Żydom nie ginie na świecie idea 
mesjańska, tak ściśle należąca do dziedzictwa Izraela; dzięki Żydom możemy 
oczekiwać lepszego świata, tego świata, potrzebującego Bożej interwencji; Izra
el jest znakiem tymczasowości tego świata, niespełnionej jeszcze woli Bożej; 
dzięki Żydom historia ludzkości okazała się uniwersalną historią świętą; Izrael 
jest Sługą Pańskim, który przez swe niesłychane cierpienia pokutuje wraz z Chry
stusem za grzechy świata (Traktat o Żydach, Warszawa 1993, strony 86-94). 

Ważne wydaje się to przypomnienie chrześcijanom przez judaizm, że ten 
świat nie jest jeszcze zbawiony, że nie wszystkie obietnice i nadzieje wypełniły 
się, że Królestwo jeszcze nie nadeszło, że - radując się obecnością Chrystusa -
winniśmy wystrzegać się zbytniej stabilizacji i wszelkiego tryumfalizmu. Do tej 
dzisiejszej misji Izraela post Christum i post holocaustum zaliczyłbym także -
wspólne zresztą Żydom i wielu chrześcijanom - radykalne kwestionowanie 
naszego obrazu Boga, historii, teologii, biblistyki i zmuszanie nas, teologów 
chrześcijańskich pospołu z żydowskimi, do nowej, pogłębionej refleksji nad 
tajemnicą zła... W związku z tym wspólną misją tych dwóch najbliższych sobie 
religii monoteistycznych jest współpraca - o której bardzo wiele w dokumentach 
Jana Pawła II i Stolicy Apostolskiej - w usuwaniu przyczyn zła, współpraca w sferze 
s p o ł e c z n e j , dla dobra w s p ó l n e g o , dla p o k o j u i p o j e d n a n i a , w o b r o n i e 
sprawiedliwości i prawdy, w obronie praw i godności jednostki i narodów, 
w budowaniu wzajemnej solidarności, w usuwaniu uprzedzeń i stereotypów 
rasistowskich i nacjonalistycznych oraz ciągle odżywającej nienawiści, a to 
wszystko w imię wspólnego Boga, czerpiąc z tej samej Biblii. Jedno tylko zdanie 
papieskie - z tak wielu: „Obyśmy my, chrześcijanie, coraz bardziej uświadomili 
sobie szczególne zadanie, jakie mamy realizować we współpracy z Żydami z racji 
naszego wspólnego dziedzictwa, które zachęca nas, by popierać sprawiedliwość 
i pokój, przeciwstawić się dyskryminacji, by żyć zgodnie z Przykazaniami, wierni 
Bożemu głosowi, w poszanowaniu wszelkiego stworzenia." 
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Mieczysław Gogacz - profesor filozofii, wykładowca Akademii Teologii 
Katolickiej w Warszawie 

Żydzi byli Narodem Wybranym ze względu na Chrystusa, który miał się 
narodzić z tego narodu. Trzeba odróżnić ujęcie teologiczne od antropologicznego. 
Teologicznie ujęta misja religijna Żydów skończyła się wraz z odrzuceniem 
Chrystusa przez judaizm. Jako grupa etniczna Żydzi nie pełnią żadnej roli 
w ekonomii zbawienia. 

Narodem Wybranym są na wieki ludzie powiązani z Chrystusem. Narodem 
Wybranym są teraz chrześci janie, stanowiący Kościół, zbudowany przez 
Chrystusa. 

Holocausty przed okresem chrześcijaństwa były próbą wyniszczenia narodu, 
z którego miał się narodzić Chrystus. Po przyjściu Chrystusa holocaust nie pełni 
roli religijnej. Jest smutnym wydarzeniem politycznym. 

Dialog chrześcijańsko-judaistyczny jest poważny pod warunkiem, że ukazuje 
rolę Chrystusa w ekonomii zbawienia. Bez tego jest podejmowaniem tematu 
etnicznego i politycznego. Tak zwana „teologia po Oświęcimiu" jest tematem 
judaistycznym, nie jest tematem teologii katolickiej. Jest niedokładną analizą 
dramatu grzechu zabójstwa ludzi. 

1. Judaizm nie jest równoprawną z chrześcijaństwem drogą do zbawienia. Tą 
drogą jest wyłącznie Chrystus. 

2. Chrześcijaństwo jest więzią ludzi z Chrystusem. Bóg wybrał wszystkich 
w Chrystusie. W tym sensie chrześcijanie są „Nowym Izraelem", a więc zespołem 
osób umiłowanych przez Boga w Chrystusie zgodnie z obietnicą, że kto miłuje 
Chrystusa, to umiłuje go także Bóg i w nim zamieszka. 

3. Po odrzuceniu Chrystusa jako Zbawiciela Izrael nie pełni żadnej misji religijnej. 
Może jedynie opłakiwać swoją pomyłkę. Ewentualna misja Izraela mogłaby 
polegać na dawaniu przykładu nawrócenia się na chrześcijaństwo zgodnie 
z wezwaniem proroków: „Jeruzalem, Jeruzalem, nawróć się do Pana, Boga 
swego". 

ksiądz Andreas Laun - biskup Salzburga 

1. Jest tylko jeden w pełni prawdziwy Kościół Boga, który powstał za sprawą 
Chrystusa. Dlatego jest on właściwą drogą zbawienia. Za „równoległą drogę do 
zbawienia" nie można uważać żadnej innej religii, także judaizmu. Tylko Bóg wie, 
jak długo droga judaizmu pozostaje drogą do zbawienia dla niektórych jednostek: 
z pewnością tak długo jak dana osoba nie poznała Chrystusa; z równą pewnością 
przestaje nią być, gdy tylko dana osoba mogła rzeczywiście w Chrystusa uwierzyć! 
Gdyż wtedy taka osoba powinna stać się „Żydem-chrześc i jan inem". W 
przeciwieństwie do innych wspólnot rel igi jnych przejście z juda izmu na 
chrześcijaństwo jest czymś znacznie bardziej organicznym: można wręcz 
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powiedzieć, że jest to jedna religia, tylko że chrześcijaństwo jest jej spełnioną 
postacią. 

Oczywiste jest, że chrześcijanie mają aż do końca czasów wypełniać 
powierzone im zadanie, aby pokazywać wszystkim ludziom „boską chwałę oblicza 
Jezusa" (święty Paweł) - a to nie znaczy nic innego jak „nawracać". Czymś równie 
oczywistym jest, że mają to czynić w oparciu na Dignitatis humanae. Również 
i Żydzi powinni osiągnąć pełnię prawdy. Każde inne twierdzenie nie jest katolickie. 
W przeszłości istniał antysemityzm, który pewni chrześcijanie opierali na cytatach 
z Biblii. Jedna sprawa jednak nie powinna budzić wątpliwości: chodziło tu 
o fałszywe, ostatecznie odrzucone, nadinterpretacje. 

2. Kościół jest „nowym Izraelem" w tym sensie, że został wybrany w osobliwy, nie 
dający się porównać, sposób, tak jak to było wcześniej udziałem Żydów. 

3. Nie potrzebuję przepisywać tu wielu wypowiedzi papieża i Soboru. Pewnym 
jest jedno: judaizm jest religią pochodzącą od Boga, i pozostaje on „ważny" dla 
tych, którzy nie poznali Chrystusa. Być może żydzi odgrywają w historii jeszcze 
jakąś szczególną, ważną rolę - choćby przez ich tak osobliwą obecność, która 
czyni pytanie o Boga czymś niemożliwym do pominięcia. 

ksiądz Stanisław Obirek SJ - rektor jezuickiego Seminarium Teologicznego 
w Krakowie 

Po krótkiej telefonicznej rozmowie z Redakcją Frondy zgodziłem się odpowiedzieć 
na trzy pytania ankiety. Jednak z chwilą, gdy już te pytania, wraz z uzasadnieniem 
czy ideowym założeniem, znalazły się na moim biurku, zrodził się we mnie jakiś 
wewnętrzny opór. Jakoś zbyt otwarcie, zbyt dosłownie brzmią te pytania, nie 
pozwalają na artykulację półcieni i wątpliwości. Nie zostawiają przestrzeni na 
dochodzenie prawdy, domagają się odpowiedzi krótkiej, jasnej i zdecydowanej. I 
tego właśnie nie potrafię z siebie wydobyć, boję się, że zostanę źle zrozumiany. 
No, ale cóż, słowo się rzekło, więc spróbuję. 

1. Tak, zdecydowanie tak. Judaizm jest równoprawną z chrześcijaństwem drogą 
do zbawienia. Tak to czuję. Moje, stosunkowo liczne spotkania ze współczesnymi 
Żydami, nie pozwalają na inną odpowiedź. Oni zbyt serio traktują swoją wiarę, są 
zbyt mądrzy, by mogło być inaczej. Ich Bóg jest również moim Bogiem, i kocha 
ich tak samo jak i mnie. A dlaczego, tego nie wiem, po prostu tak jest. 

2. To, że chrześcijaństwo jest Nowym Izraelem, wyczytuję w Nowym Testamencie, 
który zgodnie z trafną formułą świętego Augustyna wyjaśnia to, co zakryte jest w 
Starym. Po prostu wszystkie najpiękniejsze, najcudowniejsze intuicje Starego 
Przymierza stały się rzeczywistością w Nowym. 

3. Misja Izraela dzisiaj? Przychodzi mi na myśl Witold Gombrowicz ze swoją 
unikową trochę postawą; nie jestem taki głupi, by coś w tej sprawie mniemać 
albo nie mniemać. Po prostu nie wiem. Czuję, że Izrael, że Żydzi, to ważna i wręcz 
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niezbywalna część dziedzictwa kultury religijnej świata. Wiele rzeczy w Izraelu i 
współczesnym judaizmie mnie denerwuje i drażni. Ale o wiele więcej zaciekawia 
i wręcz zachwyca. To jak spotkanie ze starszym bratem. Tak wiele nas łączy, tak 
wiele mamy wspólnych doświadczeń, a jednak jesteśmy inni, każdy żyje swoim 
własnym życiem. 

Tak naprawdę to dowiemy się po tamtej stronie, gdy wszystko będzie inaczej, 
gdy wszystko będzie przebóstwione. 

ksiądz Dariusz Olewiński - autor książki „W obronie Mszy Świętej i tradycji 
katolickiej" 

1. Dla uniknięcia nieporozumień trzeba odróżnić religioznawcze pojęcie judaizmu 
(czyli religii żydowskiej) od etnologicznego pojęcia narodu żydowskiego. W ni
niejszych uwagach będę operował tylko tym pierwszym pojęciem. Wiadomo bo
wiem, że chociażby wszyscy Apostołowie, od Piotra do Pawła, byli Żydami w po
jęciu narodowościowym, choć w znaczeniu religioznawczym są przecież pierw
szymi chrześcijanami. Równocześnie są Żydzi, którzy wyrzekają się wszelkiej re
ligii i nawet ją zawzięcie zwalczają. Przykładem z historii jest chociażby Karol 
Marks. Trudno jest jednak całkowicie oddzielić religię żydowską od narodu ży
dowskiego, a to głównie z powodu zawartych w niej wątków nacjonalistycznych 
(oto niektóre miejsca, mówiące o miłości do rodaków i nienawiści wobec innych 
narodów: Kpł 19,18; Pwt 7,1n.; 15,3; 20,10-13; 25,17-19; porównaj Mt 5,43). 

Przez judaizm rozumiem więc religię, która opiera się przede wszystkim na 
Pięcioksięgu Mojżesza (Tora) w określonej tegoż interpretacji (Talmud). Nie 
wchodząc w rozróżnienia między poszczególnymi ugrupowaniami w łonie 
judaizmu (za czasów Chrystusa byli to chociażby saduceusze i faryzeusze), można 
powiedzieć, że w s p ó l n ą ich cechą, gruntownie odróżnia jącą judaizm od 
chrześci jaństwa, jest odrzucenie Jezusa Chrystusa jako Mesjasza, czyli 
zapowiedzianego przez proroków Zbawiciela. Mówią o tym Ewangelie, przede 
wszystkim w opisach Męki Chrystusa: Chrystus został przez ówczesnych 
przywódców judaizmu skazany na śmierć za to, że „sam siebie uczynił Synem 
Bożym" (J 19,7; porównaj także Mt 26,59-68; Mk 14,60-65; Łk 22,66-71). 
Tymczasem przekonanie, że Jezus z Nazaretu jest zapowiedzianym w Starym 
Testamencie Zbawicie lem i Synem Bożym, stanowi a b s o l u t n ą podstawę 
chrześcijaństwa. Za tę prawdę został ukrzyżowany sam Chrystus, za nią też 
ponieśli męczeństwo Apostołowie i za nimi zastępy chrześcijan wszystkich wieków, 
od więzień jerozolimskich (porównaj Dz4,1-3; 5,17n.33.40; 7,58; 8,1) aż do łagrów 
sowieckich. Ciekawym przypadkiem jest święty Paweł z Tarsu. Wpierw 
zwalczający chrześcijaństwo wyznawca judaizmu, stał się następnie gorliwym 
głosicielem Ewangelii Zbawienia w Chrystusie (porównaj Dz 9). Tenże właśnie 
Apostoł, niegdyś bojownik Prawa żydowskiego, niestrudzenie głosił, że „w Prawie 
nikt nie osiąga usprawiedliwienia przed Bogiem" , i że „z przekleństwa Prawa 
wykupił nas Chrystus" (Gal 3,11-13). Prawdy te należy rozumieć w świetle nakazu 
misyjnego samego Chrystusa: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu 
stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, 
będzie potępiony" (Mk 16,15n). Te słowa Ewangelii zachowują swoją ważność 
niezmiennie na zawsze. Żaden papież i żaden sobór nie odważył się i nigdy się 
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nie odważy ogłosić je za nieaktualne (zdobyć się na to m o g ą tylko jacyś 
pseudoteologowie, u których zresztą trudno czasem odróżnić głupotę od 
zuchwałości, zakładającej zarówno ignorancję jak i niedorozwój umysłowy 
u swoich odbiorców). Zadaniem Kościoła może być tylko wyłożenie właściwej 
treści Pisma Świętego W tym właśnie świetle należy szukać odpowiedzi na 
postawione pytanie. 

Zbędne jest tutaj roztrząsanie kwestii, czy odrzucenie Zbawienia w Chrystusie 
może być drogą Zbawienia. Jest bowiem oczywiste, że nie ma szansy na ratunek 
ktoś, kto tonąc odpycha wyciągniętą ku sobie rękę ratownika. Osobno natomiast 
należy rozważyć pytanie, czy w poszczególnym przypadku wyznawanie judaizmu 
przez konkretnego człowieka musi oznaczać w pełni świadome i dobrowolne 
odrzucenie Zbawienia Chrystusowego. Pytanie to dotyczy zresztą także 
wyznawców innych religii czy nawet niewierzących. Według nauki Kościoła 
bowiem zacytowane powyżej słowa Chrystusowego nakazu misyjnego odnoszą 
się do świadomego i dobrowolnego odrzucenia Ewangeli i oraz chrztu. To 
przekonanie znajduje swój wyraz szczególnie w nauce o „n iewyraźnym 
pragnieniu" Zbawienia, czyli przyjęcia wiary chrześcijańskiej i włączenia do 
Kościoła (votum Ecclesiae implicitum). Już samo to pragnienie „przynosi owoce 
chrztu" człowiekowi, który „cierpi na nieprzezwyciężalną niewiedzę" odnośnie 
spraw Zbawienia (KKK 1258 oraz List Świętego Oficjum z 8 sierpnia 1949 roku). 
Katechizm Kościoła Katolickiego mówi dalej: „Każdy człowiek, który nie znając 
Ewangelii Chrystusa i Jego Kościoła, szuka prawdy i pełni wolę Bożą, na tyle, na 
ile ją zna, może być zbawiony. Można przypuszczać, że te osoby zapragnęłyby 
wyraźnie chrztu, gdyby wiedziały o jego konieczności" (KKK 1260). Możliwość ta 
bynajmniej nie umniejsza konieczności przyjęcia wiary w Chrystusa i chrztu, gdyż 
na nich właśnie ta możliwość się opiera i z nich wypływa: „Kościół nie zna oprócz 
chrztu innego środka, aby zapewnić wejście do szczęścia wiecznego. [...] Bóg 
związał zbawienie z sakramentem chrztu, ale sam nie jest związany swoimi 
sakramentami" (KKK 1257). Ze słów tych wynika jasno, że jedyną prawowitą, to 
znaczy wytyczoną ludziom przez Boga, drogą Zbawienia jest przyjęcie wiary 
chrześcijańskiej i przynależenie do Kościoła. W przeciwnym razie zresztą zupełnie 
zbędne i tym samym absurdalne byłoby Chrystusowe dzieło zbawcze, począwszy 
od Wcielenia, poprzez Krzyż i Zmartwychwstanie, aż do sprawowanych przez 
Kościół sakramentów, udzielających łaskę zbawczą. Skoro „Bóg jest miłością" 
(U 4,8) i „pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy" 
(1Tm 2,4), to także owo wyznaczenie przez Boga drogi zbawienia w Jezusie 
Chrystusie jako „jedynym Pośredniku" (1Tm 2,5) należy rozumieć przede 
wszystkim w świetle Bożej miłości i woli: „W tym objawiła się miłość Boga ku 
nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki 
Niemu" (U 4,9). Skoro miłość ku nam skłoniła Boga do takiego dzieła, to musiało 
ono być dla nas naprawdę ważne i niezbędne. Przecież nie można twierdzić, że 
wynikało ono z kaprysu, gdyż takowa motywacja na pewno nie miałaby nic 
wspólnego z miłością. Ostatecznie pozostaje więc pytanie: Czyż przyjęcie miłości 
można postawić na równi z jej (choćby nawet nie w pełni odpowiedzialnym) 
odrzuceniem? Czym innym jest bowiem dopuszczalność, a czym innym 
równowartość i równoprawność. 
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2. Najpierw trzeba sprecyzować pojęcie „chrześcijaństwa". Rozumiem je tutaj 
w sensie ściśle teologicznym, jako społeczność ludzi ochrzczonych i wyznających 
wiarę objawioną przez Chrystusa w jej pełni. Przez „pełnię" rozumiem całość 
prawd nauczanych przez Kościół jako objawione, a więc przede wszystkim 
dogmaty wiary katolickiej. Nie wchodząc głębiej w kwestię rozróżnienia między 
„jednym, świętym, katolickim i apostolskim" Kościołem a chrześcijaństwem 
w sensie socjologicznym (czyli ogółem ludzi ochrzczonych i powołujących się 
w swej wierze na Chrystusa), preferuję mówienie tutaj o Kościele katolickim jako 
chrześcijaństwie całościowym i pełnym. 

Przede wszystkim należy być bardzo ostrożnym w stosowaniu określenia 
„starsi bracia we wierze" w odniesieniu do wyznawców judaizmu. Trzeba bowiem 
mieć stale w pamięci słowa Pisma Świętego i całą patrystyczną tradycję 
rozumienia opowieści Księgi Rodzaju o dwóch braciach: „starszym" Ezawie 
i „młodszym" Jakubie (Rdz 25,22-34). Święty Paweł cytuje słowa: „starszy 
młodszemu służyć będzie" i „Jakuba umiłowałem, a Ezawa miałem w nienawiści" 
(Rz 9,12-13), rozumiejąc je jako uzasadnienie swojej nauki o łasce danej nie na 
podstawie pochodzenia z ciała, lecz na podstawie powołania Bożego do 
zbawienia. Innymi słowy, Ezawjako starszy uosabia dziedzictwo przysługujące 
na podstawie przyrodzonego pierwszeństwa, Jakub natomiast przedstawia sobą 
dziedziczenie obietnic Abrahamowych (Rdz 17,4) na podstawie łaski. Według 
św. Pawła o utracie prawa pierworództwa przez starszego brata i przeniesienie 
go na młodszego mówi także prorok Ozeasz: „Nazwę 'lud nie mój' - ludem moim, 
i 'nie umiłowaną' - umiłowaną. I stanie się: w miejscu, gdzie im powiedziano: 'Wy 
nie jesteście ludem moim', tam nazywać ich będą synami Boga żywego" 
(Rz 9,25n). Ojcowie Kościoła, jak chociażby święty Augustyn (Confessiones VII 
9,15), widzą w Ezawie pierwej do zbawienia powołany „pierworodny Lud Boży", 
który stracił swoje pierworództwo, w Jakubie natomiast nowowybrany Lud Boży 
- Kościół, któremu starszy brat służy swoimi proroctwami (co oznacza, że Nowy 
Testament opiera się na Starym Testamencie). W tym wątku zarysowana jest już 
nieco problematyka tytułu Kościoła jako „Nowego Izraela". Analiza tego wyrażenia 
na podstawie pism Ojców Kościoła i teologów oczywiście przekracza ramy 
niniejszej wypowiedzi . Podsumowując krótko jego rozumienie w teologi i 
chrześcijańskiej trzeba przede wszystkim stwierdzić, że jego podstawę stanowi 
przekonanie o utracie przez plemię izraelskie obietnic danych niegdyś Abrahamowi. 
Jak Ezaw utracił b ł o g o s ł a w i e ń s t w o p r z y s ł u g u j ą c e mu n a t u r a l n i e j a k o 
pierworodnemu (Rdz 25,27-34) i ono przeszło następnie na wybranego przez 
łaskę Bożą Jakuba, którego innym imieniem jest Izrael (Rdz 32,29), tak po 
odrzuceniu Mesjasza przez potomków Jakubowych (czyli „Stary Izrael") przeszło 
błogosławieństwo Abrahamowe na wybrańca nie z urodzenia, lecz z łaski - na 
Kościół jako „Nowy Izrael", jednoczący w sobie wszystkich, którzy uwierzyli 
w spełnienie się obietnic mesjańskich w Chrystusie: „Dziedzictwo to zależy od 
wiary, by było z łaski i aby w ten sposób obietnica pozostała niewzruszona dla 
całego potomstwa, nie tylko dla potomstwa opierającego się na Prawie, ale i dla 
tego, które ma wiarę w Abrahama" (Rz4,16). Dlatego właśnie „nie wszyscy, którzy 
pochodzą od Izraela są Izraelem" (Rz 9,6). Święty Paweł zaznacza wyraźnie 
różnicę między „Izraelem według ciała" (1Kor 10,18) a „Izraelem Bożym" (Gal 
6,16). To drugie pojęcie odróżnia się od pierwszego brakiem konotacji fizycznej 
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i nacjonalistycznej, a ma znaczenie w swej istocie duchowe i uniwersalistyczne: 
„Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich" 
(Rz 10,12); „Nie ma już Żyda ani poganina... wszyscy bowiem jesteście kimś 
jednym w Chrystusie Jezusie. Jeżeli zaś należycie do Chrystusa, to jesteście też 
potomstwem Abrahama i zgodnie z obietnicą - dziedzicami" (Gal 3,28n). Ta 
odziedziczona obietnica zawiera w sobie przede wszystkim dary Zbawienia, czyli 
osiągnięcie dóbr mesjańskich, „dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się 
nadzieją chwały Bożej" (Rz 5,2). Po drugie oznacza ona posłannictwo, związane 
z jej uniwersalistycznym charakterem, czyli rozszerzanie otrzymanego dziedzictwa 
na cały świat i na wszystkich ludzi poprzez krzewienie wiary w Chrystusa 
i włączanie różnych narodów do wspólnoty „Nowego Izraela" - Kościoła: „My 
właśnie głosimy wam Ewangelię o obietnicy danej ojcom: że Bóg spełnił ją wobec 
nas jako ich dzieci" (Dz 13,32n). Posłannictwo Kościoła jako „Nowego Izraela" 
łączy się więc nierozerwalnie i istotnie z misją zbawczą samego Chrystusa: 
sakramenty powierzone przez Niego Kościołowi są jakby przedłużeniem 
i zastosowaniem dla ludzi wszystkich czasów tego, co raz na zawsze zostało 
dokonane w Chrystusowym dziele zbawczym. 

3. Pytanie to wiąże się bezpośrednio z omówioną pierwej kwestią „dróg zbawienia", 
a pośrednio zostało już poruszone w ostatnich uwagach. Trzeba by oczywiście 
bliżej określić, co się rozumie przez „misję". Skoro judaizm odrzucił Chrystusa 
jako Zbawiciela, to tym samym odrzucił Chrystusową misję zbawczą, adresowaną 
zarówno do siebie jak i do narodów pogańskich. Tym bardziej nie można twierdzić, 
jakoby judaizm miał służyć czemuś, co zdecydowanie odrzucił, gdyż jak mówi 
święty Paweł: „Nie chcąc uznać, że usprawiedliwienie pochodzi od Boga, i 
uporczywie trzymając się własnej drogi sprawiedl iwości , nie poddali się 
usprawiedliwieniu pochodzącemu od Boga" (Rz 10,3). Wbrew własnej woli 
natomiast judaizm może być nośnikiem pewnego przygotowania do przyjęcia 
Zbawienia. Chodzi głównie o zawarte w „Prawie" (czyli Torze) podstawowe prawdy 
Objawienia, dotyczące na przykład stworzenia, i o zasady moralne zawarte 
w przykazaniach Bożych. Dlatego właśnie Św. Paweł nazywa Prawo „wychowawcą 
ku Chrystusowi" (1Kor 4,24). Skoro judaizm powołuje się na księgi, które także 
chrześcijanie uważają za natchnione przez Boga (Stary Testament), to stanowi 
to pewną więź, przynajmniej na płaszczyźnie literalnej. Oczywiście chrześcijańskie 
rozumienie Starego Testamentu zasadniczo różni się od rozumienia tychże ksiąg 
przez judaizm. Chrześcijaństwo rozumie je bowiem w świetle Nowego Testamentu, 
judaizm natomiast interpretuje je poprzez Talmud. Sam Chrystus ogłosił: „Nie 
sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, 
ale wypełnić" (Mt 5,17). Chrystus właśnie jest objawieniem dotychczas ukrytej 
tajemnicy Zbawienia (porównaj Kol 1,26n) i „Pełnią" (Ef 4,13). Judaizm uznał Go 
jednak za gwałciciela Prawa i skazał na ukrzyżowanie. Chrystus powiedział o tym 
tragicznym odrzuceniu, płacząc nad Jerozolimą: „O gdybyś i ty poznało w ten 
dzień to, co służy pokojowi. Ale teraz zostało to zakryte przed twoimi oczami" (Łk 
19,42). Święty Paweł mówi wprost: „I tak aż do dnia dzisiejszego, gdy czytają 
Stare Przymierze, pozostaje nad nimi ta sama zasłona, bo odsłania się ona 
w Chrystusie" (2 Kor 3,14). Oczywiście lepiej mieć skarb nie wiedząc, co się ma, 
i nie umiejąc z niego właściwie korzystać, niż nie mieć go wcale. Tym niemniej 
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jednak tylko ten, kto potrafi przetopić surowe kruszywo i wykuć z niego naczynie, 
może zaczerpnąć ze zdroju Zbawienia. 

brat Daniel Oswald Rufeisen OCD - karmelita z Góry Karmel w Izraelu 

Zdaję sobie sprawę, że istnieje trudność definicji Żyda, bo składa się na nią 
zarówno przynależność etniczna, jak i „wyznanie". Kiedy Pismo używało słowa 
„naród", „lud", nie istniało jeszcze pojęcie przynależności etnicznej. Dla chrześcijan 
natomiast ważny jest naród Przymierza, ze względu na Nowe (może raczej 
odnowione) Przymierze. 

Dawne pojęcie Ludu Szczególnego ['Am Segulla] odnosiło się do całego 
Izraela. Judaizm jest formą genialnej adaptacji postbabilońskiej. Nazywamy go 
także rabinizmem, bo wraz z nim pojawili się rabini (nauczyciele); tylko że we 
wszystkich Ewangeliach Jezus jest nazywany „rabbi", tak się doń zwracają - i to 
też trzeba podkreślić - On to potwierdza. Czy więc i Jezus należał do judaizmu? 
Tak by wyglądało. Tę formę rozwoju - nie jedyną do zburzenia Świątyni - nazywamy 
także religią „normatywną", bo podawała wyznawcom normy postępowania. Normy 
te nie były definitywnie ustalone, nawet w ramach rabinizmu, dlatego dyskusje, 
jakie spotykamy w Ewangeliach, są rzeczą normalną i mają swój Sitz im Leben. 

Oczekiwanie Wielkiego Odnowiciela, Wysłannika Bożego, a jednocześnie 
Sługi YHWH - było prawie powszechne wówczas w Izraelu; przyjęło się nazywać 
Go Mesjaszem, czyli Pomazańcem, a po grecku Chrystusem. Pytano i Jana 
Chrzciciela, a i samego Jezusa, czy jest Chrystusem (Mesjaszem). 

Rozumiem, że powstały pewne skojarzenia, z których trudno się uwolnić, 
ale nie można mówić o odrzuceniu przez judaizm Chrystusa jako Mesjasza. 

Skądinąd - to już uwaga dodatkowa - nie powinno się mówić ani „Boże 
Narodzenie", ani „Boże Ciało", bo tego nie-katolik nie może nijak przyjąć; takimi 
i wieloma podobnymi terminami dialogu prowadzić nie możemy. A jeśli ktoś, 
odważnie w Polsce - chce to podkreślić, nie może także mówić o „Święcie 
Narodzenia" bez dodawania, o kogo chodzi, bo to drażni rozmówcę niepotrzebnie. 
W języku hebrajskim mówi się wprawdzie Chag ham-Molad (Święto Narodzenia) 
ale to się odnosi tylko do Jezusa. 

Oba terminy, określające zagładę żydostwa europejskiego, są niewłaściwe: 
shoah oznacza „kataklizm, po którym nic nie pozostało"; holocaustum oznacza 
„ofiarę całopalenia". Kto był kapłanem w tej „ofierze" i komu ją złożył? 

Tu kojarzy mi się słowo „Auschwitz". Nie jestem pewien, że słusznie 
wymyślono „teologię po Auschwitz". I w dawnej, tradycyjnej teologii istnieje pojęcie 
misterium iniqitatis, czyli „tajemnica upodlenia". Arcydiabła nazywano Lucifer, 
czyli „nosiciel światła". Wydaje mi się, że konsekwencją obozów zagłady w krajach 
chrześcijańskich po blisko dwóch tysiącach lat religii zbratania, sprawiedliwości i 
miłosierdzia jest chyba upokorzenie chrześcijan; a pokora otwiera wrota do 
dialogu. Bo dialog polega na poznaniu dialogującego, takiego, jakim jest i na 
uznaniu dobra, które w nim tkwi, a jeśli chodzi o Żydów, jako starszych braci 
w wierze; o uznanie wspólnego dziedzictwa. Jeśli już mowa o dziedzictwie, to 
trzeba, by to uznanie było obopólne, bo nie ulega wątpliwości, że obie wyrosły 
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z tego samego pnia, albo też, że są strumykami, mającymi wspólne źródło; to 
źródło daje im też prawo do samookreślenia. To dopowiedzenie jest ważne, bo 
bez niego będzie tylko prozelityzm, usiłowanie przekonania, że ja wyłącznie mam 
rację. Pierwsze pytanie mogło by tak być zrozumiane. 

Żyd nie kwestionuje drogi chrześcijanina do zbawienia; więc i chrześcijanin 
nie powinien takich pytań stawiać. Nie musi to z kolei prowadzić do agnostycyzmu. 
Wiara Żyda polega na pełnym zaufaniu Bogu i na wypełnianiu Jego zleceń, 
traktowanych jako wolę Bożą. Gdybyśmy spojrzeli na rodzące się chrześcijaństwo, 
zarówno Jakuba i Piotra (judeochrześcijaństwo) jaki i Pawła, Barnaby i ich 
współpracowników, nie bylibyśmy w stanie określić je, jako „inną" wiarę, a tym 
bardziej inną religię. Chodziło im nadal o zaufanie temu samemu Bogu, Ojcu, 
wzmocnione ofiarą krzyżową i wskrzeszeniem Jezusa. A ta idea nie była obcą 
w s p ó ł c z e s n e m u i m j u d a i z m o w i . P a w e ł był a b s o l u t n i e p r z e c i w n y nie 
judeochrześcijaństwu, bo sam do niego należał i został przezeń upoważniony do 
pójścia do p o g a n ; ty lko walczył o prawo nowych ludów do wejśc ia do 
powszechności wierzących swoją drogą, im właściwą. Jednocześnie obrzezał 
Tymoteusza, by nikogo nie gorszyć. Więc może nie ma „doktryny" Pawłowej, jest 
natomiast na pewno droga Pawła. 

2 i 3. Podsumowując to, co powiedziałem - chyba pierwszy raz w moim życiu -
o „teologii po Auschwitz": musiała by ona z konieczności być druzgocącą krytyką 
całego dotychczasowego układu stosunków Kościół-Żydzi; ale także do nazwy 
„Nowy Izrael", który sobie Kościół niesłusznie przywłaszczył, czasami we formie 
verus - „prawdziwy Izrael". Tak nie! Więc jak? Powołujemy się najczęściej na 
rozdziały IX-XI Listu Pawła do Rzymian. Wolę powołać się na list do Efezjan, 
który cały poświęcony jest tej problematyce: zburzeniu muru rozdzielającego Izrael 
od Narodów. Paweł jednak nigdy tego Izraela historycznego nie odrzuca i żadnym 
innym nie zastępuje (Ef 1,10-14) - po prostu Bóg chronologicznie wybrał najpierw 
lud Izraela - a w pełni czasów dołączył, przez przepowiadanie Ewangelii, także 
Narody. Albo, jak mówi dosyć często Judaei primum et Graeci. W oparciu na 
tekstach z okresu wielkiej walki ideowej o przetrwanie, tuż po zburzeniu 
scalającego Centrum, którym było Świątynia, które mówią o substytucji Żydów 
(a może kapłanów świątynnych, a może kierunku coraz dokładniejszej interpretacji 
norm postępowania?...) Narodami, czyli: na początku Izrael według ciała, a potem 
Narody bez Izraela. Nie wydaje mi się, by Jezus z taką interpretacją Jego misji 
się zgodził. Ani Jezus, ani żaden z Apostołów. Przypomina mi się obraz oddawany 
w różnych formach przez Izajasza, o Głosie zwróconym do Jerozolimy (Córki 
Syjonu), by przeniosła kołki namiotu (L IV) i zrobiła miejsce... a ona, pełna 
zdziwienia pyta: „kim są ci, jam ich nie zrodziła?"(lz 49,20). Czyli: Nowy Izrael, to 
Izrael plus Narody! Czyli Izrael Poszerzony! 

W tym sensie odpowiadam na oba pytania (2 i 3). „Z Syjonu wyjdzie nauka" 
- nie miało oznaczać, że nauka opuści Syjon, ale, że każdy krąg kulturowy będzie 
miał prawo do adaptacji tej nauki z Syjonu, ale punktem styku wszystkich tych 
inkulturacji pozostanie zawsze wspólny pień, który wszystkie nosi, by się nikt nie 
unosił dumą (Rdz cały). 

FRONDA JESIEŃ 1997 111 



W konkluzji wydaje mi się słuszna następująca teza: nie wolno nam umywać 
rąk w obliczu, a szczególnie po Zagładzie, ale właściwym wezwaniem - i to 
zarówno do Żydów, jak i Kościoła - jest Izrael, w sensie wskrzeszenia nie tylko 
państwowości, ale i istotny powrót: do Ziemi, do języka, do Księgi, do tego 
wszystkiego, co nazywamy geniuszem religijnym Izraela Starego, ale pewnie 
i odnowionego. 

ojciec Jacek Salij OP - dominikanin, profesor teologii dogmatycznej 
Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie 

1. Mojżesz Majmonides, filozof i teolog żydowski z XII wieku, chyba jako pierwszy 
sformułował tezę, że podobnie jak dzięki Abrahamowi i Mojżeszowi mogą Boga 
Prawdziwego poznać i czcić Żydzi, tak dzięki Chrystusowi i Mahometowi - poganie. 
Wprawdzie judaizm, zdaniem Majmonidesa, daje szczególnie uprzywilejowany 
dostęp do Boga, niemniej tak sformułowana teza nosi w sobie zalążki przekonania 
o zbawczej równoprawności trzech religii monoteistycznych. 

Nie sądzę, żeby udało się przyjąć tę tezę i jednocześnie na serio wierzyć, że 
Jezus jest Synem Bożym. Bo jeśli Jezus naprawdę jest Synem Bożym, to 
z pewnością Jego misja zbawcza nie jest partykularna, ale dotyczy wszystkich 
ludzi. Parodią wiary chrześcijańskiej byłoby przeświadczenie, że Syn Boży stał 
się człowiekiem nie dla wszystkich ludzi, ale tylko dla określonych grup ludzkich, 
albo że na krzyżu odkupił nie wszystkich, tylko niektórych. 

Pouczająca pod tym względem jest ewolucja poglądów Franza Rosenzweiga, 
wielkiego teologa żydowskiego naszych czasów (przedstawia ją Adam Żak 
w „Przeglądz ie P o w s z e c h n y m " z lu tego 1988). W m o m e n c i e s w o j e g o 
największego zbliżenia do chrześcijaństwa Rosenzweig uznawał nawet prawdę 
słów Pana Jezusa, że „nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie" 
(J 14,6). Rosenzweig twierdził tylko, że „ktoś nie potrzebuje przychodzić do Ojca, 
bo już jest u Niego. I tak rzecz się ma z ludem Izraela (lecz nie z pojedynczym 
Żydem). Lud Izraela wybrany przez swego Ojca wpatrzony jest nieugięcie ponad 
światem i ponad historią w ów ostatni, najbardziej odległy punkt, gdzie ten jego 
Ojciec, ten sam, Jeden i Jedyny - 'wszystkim we wszystkim' - będzie." 

W ostatnim fragmencie cytowanej wypowiedzi Rosenzweig nawiązuje do 
chrystocentrycznego wersetu z 1 Kor 15,28. Skończyło się jednak na tym, że 
z czasem teolog ten uznał wiarę, że Jezus jest Synem Bożym, za przejaw 
mentalności pogańskiej. 

Ewangelię można odrzucać, w Jezusa można nie wierzyć. Ale jeśli się 
w Niego wierzy, nie sposób dystansować się wobec tego faktu, że Jego przesłanie 
było skierowane również do Żydów, a nawet głoszone było najpierw Żydom 
(Mt 15,24; J 4,22; Dz 13,46). I że również Żydom Jezus obiecywał doprowadzenie 
do Przedwiecznego Ojca: „Prawdziwy jest Ten, który Mnie posłał, którego wy nie 
znacie. Ja Go znam, bo od Niego jestem i On Mnie posłał" (J 7,28n). 

Przecież to przed Sanhedrynem Apostoł Paweł wygłosił pamiętne słowa na 
temat Jezusa: „On jest kamieniem, odrzuconym przez was budujących, tym, który 
stał się głowicą węgła. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom 
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pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni" (Dz 
4,11n). 

2. Syn Boży, kiedy przyjął ludzką naturę, urodził się jako „syn Dawida, syn 
Abrahama" (Mt 1,1). Na Nim - jak On sam na to wskazywał - wypełniły się 
mesjańskie proroctwa Starego Testamentu (Łk 4,16-21; Mt 11,2-6; 12,40; 21,42; 
22,41-45). Przez wiarę w Niego - obiecywał - poganie mogą stać się potomstwem 
A b r a h a m a : „Wielu przyjdzie ze W s c h o d u i Z a c h o d u i z a s i ą d ą do stołu 
z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim" (Mt 8,11; porównaj 
3,9). 

Ideę, że Kościół wierzących w Chrystusa jest duchowym potomstwem 
A b r a h a m a , rozwi jał szczególn ie A p o s t o ł Paweł: D z i e d z i c t w o o b i e c a n e 
Abrahamowi „zależy od wiary, by było z łaski i aby w ten sposób obietnica pozostała 
niewzruszona dla całego potomstwa, nie tylko dla potomstwa opierającego się 
na Prawie, ale i dla tego, które ma wiarę Abrahama. On to jest ojcem nas 
wszystkich - jak jest napisane: 'Uczyniłem cię ojcem wielu narodów'" (Rdz4,16n; 
porównaj 4,9-12; Ga 3,6-9). „Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika 
ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem 
jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie. Jeżeli zaś należycie do Chrystusa, 
to jesteście też potomstwem Abrahama i zgodnie z obietnicą - dziedzicami" (Ga 
3,28n). 

Chrześcijaństwo od czasów Marcjona - a więc od 30. i 40. lat II wieku -
przeżywało pokusy odcięcia od judaistycznego dziedzictwa i odrzucenia Starego 
Testamentu. Ojcowie Kościoła, zwłaszcza najwcześniejsi (święty Ireneusz, 
Tertulian, Orygenes), podjęli wielki wysiłek na rzecz obrony Starego Testamentu 
jako autentycznego słowa Bożego. Trzeba jednak przyznać, że marcjonizmem 
zranieni jesteśmy, niestety, po dziś dzień. To za Marcjonem, a wbrew obiektywnej 
prawdzie tekstów biblijnych, przeciwstawiamy nieraz sprawiedliwego (a nawet 
i okrutnego) Boga Starego Testamentu miłosiernemu Bogu z Ewangelii. 

3. Zapadło mi w pamięć zdanie wypowiedziane przez ojca Bernarda Dupuy, 
wielkiego rzecznika dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, że między żydami 
i chrześcijanami istnieje mistar, tajemnica, i że wypełniona jest ona obietnicą 
wielkiego wzajemnego wzbogacania się, że epoka takiego w z a j e m n e g o 
wzbogacania się dopiero nas czeka. 

Być może epoka ta już się zaczęła. Świadczyłaby o tym, z jednej strony, 
mnogość ż y d o w s k i c h prób o d z y s k a n i a Jezusa dla s w o j e g o re l ig i jnego 
i narodowego dziedzictwa (J. Klausner, L. Baeck, D. Flusser, Szalom Asz, 
S. S a n d m e l , P.E. L a p i d e , J. M a i e r ) , z d r u g i e j zaś strony, w i e l k a fa la 
chrześcijańskich zainteresowań biblistykąi w ogóle duchowością żydowską. 

Owszem, łączy się z tym nieraz, w każdym razie po stronie chrześcijańskiej, 
niebezpieczeństwo rozmywania własnej tożsamości religijnej i ulegania pokusom 
religijnego synkretyzmu i relatywizmu. Wydaje się jednak, że niebezpieczeństwo 
to pojawia się jedynie na marginesie trwającego obecnie wielkiego spotkania 
tradycji chrześcijańskiej z żydowską. 
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Jakie warunki muszą być spełnione, aby spotkanie to przynosiło pozytywne 
owoce? Włodzimierz Sołowjow sformułował to błyskotliwie, ale przecież naprawdę 
chodzi właśnie o to: „Wówczas wzajemne zbliżenie chrześcijan i żydów będzie 
realizowaniem planów Bożych wobec nas, jeśli chrześcijanie będą się stawali 
dzięki niemu pełniej chrześcijanami, a żydzi - pełniej żydami. Sołowjow wierzył, 
że pogłębianie się żydów w ich judaizmie doprowadzi ich do wiary w Chrystusa". 

I być może taki właśnie jest Boży sens tego cudu niesamowitego, że Żydzi 
wciąż trwają w swojej religijnej i narodowej tożsamości. Być może wolą Bożą 
jest, ażeby znaleźli oni Chrystusa Zbawiciela jako Żydzi właśnie. 

Jan Turnau - redaktor „Arki Noego", działu religijnego „Gazety Wyborczej" 

1. Sformułowałbym to pytanie inaczej: Czy jest drogą równie prostą? Z punktu 
widzenia chrześcijaństwa - nie: według nas drogą jest Chrystus. Chrystus-Żyd, 
nie odrzucający nic istotnego ze Starego Przymierza, ale będący j e g o 
ukoronowaniem. Najmniej samo Stare Przymierze też jest zbawienne, bardziej 
niż inne drogi religijne. Jest korzeniem chrześcijaństwa. 

2. Tak, że jest tym, czym był Naród Wybrany: „miastem na wzgórzu", szczególnym 
znakiem Boga, Jego dobroci i mocy. 

3. Odpowiem może dziwnie albo i wręcz głupio, ale inaczej nie umiem. Izrael, 
naród żydowski, słusznie - także przez antysemitów - uważany jest za społeczność 
szczególną. Raczej nie chodzi po prostu o szczególną dobroć: z Biblii nic takiego 
nie wynika. Wybraństwo polega na jakieś szczególnej energii intelektualnej, 
duchowej, dynamizmie. Żydzi nie rząd zaświatem, Amerykąani Polską, ale wśród 
ludzkości są stale czynnikiem szczególnym. Z woli Opatrzności. 
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Można dziś spotkać wielu teologów, duszpasterzy, a nawet 
misjonarzy, którzy twierdzą, że prawdziwym zadaniem katolika 
nie jest już nawrócenie pojedynczego człowieka na katolicyzm 
- ale połączenie danej w s p ó l n o t y rel igi jnej w c a ł o ś c i 
z Kościołem katolickim - i to tak, aby wspólnota ta nie musiała 
zmieniać swej wiary. To miałby być cel p r a w d z i w e g o 
ekumenizmu. Protestantowi, muzułmaninowi lub hinduiście, 
którzy - w prawdziwym sensie tego słowa - chcieliby się 
nawrócić, trzeba by raczej powiedzieć, że powinni stać się 
lepszym protestantem, muzułmaninem czy lepszym hinduistą. 

DIETRICH V O N HILDEBRAND 

PSEUDOEKUMENIZM 

Papież Pius XII nazwał go „dwudziestowiecznym doktorem Kościoła". 
Dietrich von Hildebrand urodził się we Florencji w 1889 roku. Jego ojcem był 
znany rzeźbiarz niemiecki Adol f von Hildebrand. Dietrich studiował fi lozofię 
pod kierunkiem najsłynniejszych fi lozofów początku wieku, miedzy innymi 
Edmunda Husserla, Maxa Schelera i Adolfa Reinacha. W 1914 roku nawrócił 
się na katolicyzm. Przez wiele lat był wykładowcą filozofii na uniwersytecie 
w Monachium. Głównie zajmował s ię etyką, a szczególnie teorią wartości. Jego 
najbardziej znaną ks iążką było o p u b l i k o w a n e już po wojn ie Przemienie 

w Chrystusie. 

Zdaniem obecnego biskupa Salzburga, Andreasa Launa, „von Hildebrand 
miał s z c z e g ó l n y charyzmat r o z p o z n a w a n i a z n a k ó w czasu, dostrzegan ia 
decydujących pytań, a także dawania na nie odpowiedzi, które wynikają z wiary". 
Ten niemal proroczy dar uwidocznił się zarówno w stosunku Hildebranda do 
nazizmu, jak później do modernizmu katolickiego. 

Od razu po zakończeniu I wojny światowej von Hildebrand dostrzegł 
niebezpieczeństwo nazizmu i jako jeden z pierwszych myśliciel i niemieckich 
ostro przeciwstawiał s ię ideologii narodowego socjalizmu. 

Z w a l c z a n i u n a z i z m u p o ś w i ę c i ł s z e r e g a r t y k u ł ó w oraz w y s t ą p i e ń 
publicznych, zarówno w N i e m c z e c h , jak i pozostałych krajach Europy. Po 
zwycięstwie N S D A P w wyborach i dojściu Hitlera do władzy, von Hildebrand 
s t w i e r d z i ł , że n i e z a m i e r z a p o z o s t a ć w kraju r z ą d z o n y m p r z e z 
kryminalistę, opuścił N i e m c y i udał się do Austrii. Nauczał tam filozofii na 
uniwersytecie w Wiedniu. Z jeszcze w iększą siłą niż wcześniej atakował Hitlera 
i j ego rządy. W tym celu założył antynazistowską gazetę Christliche Standestaat. 

Wkraczające do Austrii wojska niemieckie miały rozkaz pojmać i zabić von 
Hildebranda, który zdołał zbiec dzięki posiadaniu szwajcarskiego paszportu. W 
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1940 roku, po przedarciu się przez Francję, Hiszpanię, Portugalię i Brazylię, 
von Hildebrand dotarł ostatecznie do Stanów Zjednoczonych. Tam otrzymał 
katedrę filozofii na uniwersytecie Fordham, gdzie wykładał aż do emerytury. 
Zmarł w 1977 roku w N e w Rochelle, N e w York. 

W wielu książkach, a szczególnie w dwóch - Koń Trojański w mieście Boga 

z 1967 roku i Spustoszona winnica z 1972 roku - ostro przec iwstawił s ię 
tendencjom modernistycznym i liberalnym w Kościele. Gdy krytykował błędy 
pos tępowych katolików, opierał s i ę na tekstach Soboru Watykańskiego II 
i podkreślał wierność Stolicy Świętej. Głównym źródłem kryzysu dzisiejszego 
katolicyzmu - „największego kryzysu w dziejach Kośc ioła" - stała się, zdaniem 
von Hildebranda, relatywizacja prawdy w teo log i i . Poniżej prezentujemy 
fragmenty jednej z wymienionych książek von Hildebranda. 

P s e u d o e k u m e n i z m 

W książce Koń trojański w mieście Boga mówiliśmy o właściwym sensie 
używania słowa „ekumenizm". Przedstawil iśmy też niektóre niebezpieczne 
nadinterpretacje tego pojęcia, które pojawiły się w okresie posoborowym. 
Pierwotny zamysł, jaki stał u źródeł ruchu ekumenicznego, wynikał z przekonania, 
że na schizmatyków, protestantów, żydów, muzułmanów, hinduistów czy 
buddystów nie można patrzeć jedynie jako na wrogów. Nie można jedynie 
podkreślać ich błędów, ale trzeba także wskazywać pozytywne elementy w ich 
religiach. Już pierwsza Encyklika Pawła VI Ecclesiam suam pokazywała, że inny 
jest s tosunek do s c h i z m a t y k ó w i do protestantów. Ci p ierwsi są ty lko 
schizmatykami - od protestantów natomiast różnią nas kwestie dogmatyczne. 
Zupełnie czym innym jest jednak stosunek katolików do wszystkich niechrześcijan. 
Trzeba tu zróżnicować, czy chodzi o naszą relację z monoteistami, czyli na przykład 
żydami i muzułmanami, czy o stosunek do wyznawców religii niemonoteistycznych. 
Jakkolwiek jednak nie rozumielibyśmy znaczenia ekumenizmu, jedna rzecz nie 
ulegała wątpliwości: nie wolno dla jedności zawierać takich kompromisów, które 
groziłyby odstąpieniem choćby na jotę od depositum catholicae fidei. 

Tu zajmiemy się przede wszystkim stosunkiem do żydów. Właśnie z nimi 
łączy nas głęboka więź. Łączy nas o tyle, o ile uznaje się Stary Testament za 
prawdziwe objawienie Boga; z drugiej strony pozostajemy do nich w osobliwym 
stosunku przeciwieństwa, bowiem zaprzeczają oni objawieniu Boga w Chrystusie 
i w objawieniu tym widzą zafałszowanie. 

Otóż źle rozumiany ekumenizm - choroba, którą można by nazwać 
pseudoekumenizmem - tu właśnie przyniósł najbardziej zaskakujące rezultaty. 
Powszechną wręcz opiniąstało się dziś w Kościele spoglądanie na religię Izraela 
jako na równoległą drogę do Boga, która może jest tylko trochę mniej doskonała 
niż droga chrześcijan. Nie powinno się już więcej próbować nawracać żydów -
powinno się, co ma być wyrazem szacunku i respektu, pozwolić im podążać 
własną drogą. 
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Ten pogląd pozostaje jawnie w radykalnej sprzeczności ze słowami Chrystusa 
i intencją Apostołów. Czyż mało jest fragmentów w Ewangeliach, gdzie Chrystus 
daje wyraz swemu bólowi, że Żydzi go nie poznali? Czyż tymi, którym zwiastował 
Objawienie Boże, apostołami i uczniami nie byli właśnie Żydzi? Czy Piotr na 
pytanie Chrystusa: „Za kogo mnie macie?", nie powiedział: „Tyś jest Chrystus, 
Syn Boga Żywego" (Mt 16,16)? I czy pierwszym zadaniem Apostołów po Zesłaniu 
Ducha Ś w i ę t e g o nie było n a w r ó c e n i e Ż y d ó w d o p e ł n e g o o b j a w i e n i a 
chrześcijańskiego? Gdy Żydzi pytali apostołów: „Bracia, cóż winniśmy czynić?", 
Piotr odpowiedział: „Żałujcie za grzechy i niechaj każdy z was da się ochrzcić" 
(Dz 2,37). Czyż święty Paweł nie mówił o nawróceniu Żydów jako o wielkim celu 
i czyż nie powiedział „odłamane zostały z powodu niewiary" (Rz 11,20) i dalej 
„ale i oni, jeżeli nie będą trwali w niewierze, zostaną wszczepieni" (Rz 11,23)? 
Czyż fakt, że Nowy Testament stanowi wypełnienie Starego, nie jest oczywistym 
przeświadczeniem i dla katolików, i dla protestantów? 

To przeświadczenie jest znacznie głębsze aniżel i uznanie Starego 
Testamentu za Objawienie Boże. 

Abstrahując już od tego, że rozpowszechniona dziś w Kościele opinia 
pozostaje w sprzeczności ze słowami Chrystusa i apostołów - ba, z całą nauką 
Kościoła - jest ona także objawem wielkiego braku miłości do Żydów. 

Najgłębszym źródłem prawdziwej miłości bliźniego jest troska o jego 
zbawienie wieczne. Dlatego przy każdym spotkaniu z innym człowiekiem należy 
upatrywać w nim albo żywego członka Ciała Chrystusa, albo katechumena in spe. 

Niech nikt nie mówi: człowiek może zdobyć swe zbawienie wieczne także 
poza Kościołem - czy to jako protestant, czy jako niechrześcijanin - bo jest to 
dogmat zdefiniowany już w czasie I Soboru Watykańskiego. 

Tak jest z pewnością, ale nie zmienia to niczego w nakazie Chrystusa: „Idźcie 
na cały świat, uczcie wszystkie narody i chrzcijcie je" - podobnie jak nie ulega 
zmianie ogromne znaczenie uwielbiania Boga w prawdzie, w Chrystusie, per 
ipsum, cum ipso, et in ipso. Chwała Boga [glorificatio], która możliwa jest tylko w 
prawdziwej wierze, w związku z Bogiem przez łaskę uświęcającą i wszystkie 
sakramenty, ma nieskończoną wartość. Tego zatem wezwania do apostolstwa, 
które wypływa z prawdziwej miłości do Chrystusa, nie można oddzielać od 
prawdziwej miłości bliźniego. Miłość bliźniego ufundowana jest bowiem na miłości 
Chrystusa. 

Dziś na miejsce prawdziwej miłości wkracza grzeczny szacunek - typowy 
przykład .zeświecczenia". Jeszcze gorszy jest fakt, że rezygnuje się z przyporządkowania 
Starego Testamentu Nowemu. Trzeba zapytać: czy Chrystus jest tym Mesjaszem, 
0 którym mówi Izajasz - czy jest on Synem Boga, który zbawił ludzkość? Jeśli 
tak, to oczekiwanie na innego Mesjasza jest oczywistym błędem, a nie równoległą 
drogą do Boga. Twierdzenie takie, w świetle Prawdy i przed Bogiem, jest zdradą 
Chrystusa i zaprzeczeniem faktu, że objawienie Starego Testamentu stanowi 
istotną część Objawienia chrześcijańskiego. 

Czy Chrystus jest Synem Boga - Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba? Czy 
jest On przyrzeczonym Abrahamowi przez Boga Zbawcą? Czyż Chrystus nie 
powiedział: „Abraham, ojciec wasz, cieszył się, że miał oglądać dzień mój, i oglądał 

1 radował się" (Jan 8,56); i dalej czy nie mówi ł : „Nie przyszedłem znieść prawa, 
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aleje wypełnić" (Mt5,17)? Jak to możliwe, że pseudoekumenizm przyniósł owoce, 
które pozostają w radykalnej opozycji do Ewangelii, nauki apostołów i Kościoła? 

Powszechny pogląd na nawrócenie Żydów pozostaje zatem w jaskrawej 
sprzeczności w stosunku do nauki Ewangelii i Listów świętego Pawła. Nauce tej 
w takim samym stopniu przeczy inna, rozpowszechniona opinia dotycząca 
przyjmowania niekatolików do Kościoła świętego. Można dziś spotkać wielu 
teologów, duszpasterzy, a nawet misjonarzy, którzy twierdzą, że prawdziwym 
zadaniem katolika nie jest już nawrócenie pojedynczego człowieka na katolicyzm 

- ale połączenie danej wspólnoty religijnej w całości z Kościołem katolickim - i to 
tak, aby wspólnota ta nie musiała zmieniać swej wiary. To miałby być cel 
prawdziwego ekumenizmu. Protestantowi, muzułmaninowi lub hinduiście, którzy 
- w prawdziwym sensie tego słowa - chcieliby się nawrócić, trzeba by raczej 
powiedzieć, że powinni stać się lepszym protestantem, muzułmaninem czy 
lepszym hinduistą. Czyż ci teologowie, księża i misjonarze w ogóle czytali 
kiedykolwiek Ewangelię? A może zapomnieli, co Chrystus powiedział przed 
Wniebowstąpieniem: „Idąc na cały świat, głoście ewangel ię wszystk iemu 
stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie 
uwierzy, będzie potępiony" (Mk 16,15-16). 

W tej rozpowszechnionej postawie, w owym wypaczonym ekumenizmie, kryje 
się wiele ciężkich błędów. Po pierwsze: jest to jawne ignorowanie nakazu 
Chrystusa. Po drugie: wobec niechrześcijan jest to fatalne pomniejszenie 
Objawienia Boga. Teologowie ci zachowują się tak, jakby Objawienie Boga 
w Chrystusie, czy też śmierć Chrystusa na krzyżu były czymś zbytecznym. Bowiem 
z punktu widzenia wyznawców pseudoekumenizmu wszyscy zostaliby zbawieni 
wtedy, gdy dochowaliby wierności swej religii. Dotyczy to przede wszystkim Żydów. 

Po trzecie: w takiej postawie objawia się całkowity brak zainteresowania 
Prawdą. Pytanie o to, która religia jest prawdziwa, traci zupełnie znaczenie. 
Ostateczna powaga, która przynależy prawdzie, i od której zależny jest los 
wszelkiej religii, zostaje zignorowana. W ten sposób jednak niszczy się istotę 
Kościoła świętego - ba, całej religii chrześcijańskiej! Nie ma wtedy racji dla ich 
istnienia. Albo nauka Kościoła jest prawdziwym objawieniem Boga - objawieniem 
Chrystusa, czyli czymś absolutnie i bezwarunkowo prawdziwym, albo jest niczym. 

Po czwarte: ze stanowiska tego wynika eliminacja chwały Boga - glorificatio. 
Jakąś rolę odgrywa wyłącznie zbawienie - salvatio. 

[...] Po piąte w końcu: w opisanej tu, rozpowszechnionej postawie teologicznej 
przejawia się w najwyższym stopniu depersonalizacja i kolektywizm, który polega 
na tym, że liczy się nie osoba, a tylko wspólnota. Indywiduum nie potrzebuje 
nawrócenia, nie potrzebuje przewodnika od ciemności do światła, nie potrzebuje 
w pełni doświadczyć objawienia Chrystusa, nie potrzebuje zdobyć udziału w 
nadprzyrodzonym życiu łaski przez chrzest i doznawać strumienia łaski za 
pośrednictwem sakramentów. Ważne ma być jedynie zewnętrzne połączenie 
wszystkich wspólnot religijnych. Tylko, że takie połączenie nigdy nie będzie 
jednością - będzie tylko sumą. Dążenie do owej pozornej jedności jest typowym 
skutkiem ciężkiego błędu, który polega na przedkładaniu jedności nad prawdę. 
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Czyż teologowie ci nie widzą, że taki zewnętrzny związek nie przyczyniałby 
się w żadnej mierze do uwielbienia Boga i w żadnej mierze nie byłby wypełnieniem 
uroczystego nakazu Chrystusa i jego modlitwy: Ut unum s/nf?! 

Apostolstwo należy do istoty Kościoła świętego; apostolstwo, czyli dążenie 
do nawrócenia każdej duszy, która w oczach Kościoła znaczy więcej niż los 
jakiejkolwiek naturalnej wspólnoty. Apostolstwo jest koniecznym owocem tak 
miłości Boga, jak też prawdziwej miłości bliźniego. Miłość Boga pobudza Kościół, 
ale także prawdziwego chrześcijanina do tego, by pociągnąć każdego człowieka 
do pełnego światła prawdy, którą zawiera nauka świętego Kościoła. Każdy 
chrześcijanin musi tęsknić do tego, by wszyscy poznali objawienie Chrystusa 
i odpowiedzieli na nie wiarą; aby każde kolano zgięło się przed Jezusem 
Chrystusem. I tego samego wymaga prawdziwa miłość bliźniego. Jak mogę kogoś 
kochać i nie płonąć pragnieniem, by poznał on Jezusa Chrystusa, jednorodzonego 
Syna Bożego i Epifanię Boga, aby nie został pociągnięty do Jego światła, aby 
w Niego wierzył, kochał Go, by wiedział, że jest przez Niego kochany? Jak mogę 
kochać bl iźniego, nie życząc mu już na z iemi największego szczęścia: 
błogosławionego spotkania z Jezusem Chrystusem? Jak mogę się zaspokoić 
tym, że nieskończone miłosierdzie Boga - być może - mimo błędnej wiary albo 
niewiary danego człowieka nie odmówi mu wiecznego szczęścia? 

Zaprawdę, wszelkie dzieła miłości bliźniego są niczym, jeśli stanę się obojętny 
wobec tego, co jest najwyższym dobrem człowieka: znalezienie prawdziwego 
Boga i włączenie się do mistycznego Ciała Chrystusa. 

Widzimy, do jakich strasznych błędów może prowadzić pseudoekumenizm 
i do jakich, niestety, wielokrotnie doprowadził. Nie ma to nic wspólnego z duchem 
prawdziwego ekumenizmu, więcej: radykalnie mu zaprzecza. 

Dietrich von Hildebrand 

tłumaczył: Jan Klejnot 

Fragment książki Der verwiistete Weinberg 
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Musi budzić zdziwienie, do jakiego stopnia ze świadomości 
chrześcijańskiej zniknęła idea przymierza. Wspominamy o niej 
specjalnie, ale zdaje się, że straciła ona dla nas swe znaczenie; 
nasza egzystencja jako chrześcijan określana jest przez pojęcie 
nowego życia, nowego świata, królestwa Boga. Wszystkie one 
wiążą się z odnośnymi pojęciami zaczerpniętymi z porządku 
naturalnego i przybierają maskę rzeczy samozrozumiałych. 
Zawsze jednak nadchodzi moment, gdy maski zostają zerwane. 
Wówczas pozorna naturalność chrześcijańskich koncepcji 
ginie i nagle zdajemy sobie sprawę, że byt chrześcijanina nie 
stanowi zwykłej kontynuacji bytu naturalnego, że chrześcijański 
porządek egzystencji nie jest po prostu wyższym stopniem 
w porządku natury ludzkiej, lecz że „schodzi" on do nas od 
wolności Boskiej i może być uchwycony oraz podtrzymany 
w wolności ludzkiej. Bóg wzywa człowieka przed siebie. 
Usłyszawszy Boski nakaz, człowiek ma uwolnić siebie od tego, 
co czysto ziemskie i dowieść swej wierności Bogu - wprost 
przez więzi świata. To, co się wtedy wydarza, nie opiera się na 
działaniu natury, nie jest skutkiem procesów historycznych, 
nie jest efektem rozwoju umysłu i ducha ludzkiego, ale 
pochodzi od łaski, wezwania, wolności, decyzji, które wszystkie 
obejmuje w sobie idea przymierza. 

R O M A N O GUARDINI 

MSZA I NOWE PRZYMIERZE 

Wśród słów, jakich używał Jezus, by ustanowić pamiątkę po Sobie, pojawia 
się jedno, któremu z reguły poświęca się mało uwagi w nauce o znaczeniu Mszy: 
tym słowem jest „przymierze". W Ewangelii świętego Mateusza czytamy: „Pijcie 
z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wydana 
na odpuszczenie grzechów" (Mt 26,27-28). W Ewangelii według Marka: „To jest 
moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana" (Mk 14,24). U Łukasza: 
„Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana". (Łk 
22,20). W pierwszym liście świętego Pawła do Koryntian również znajdujemy 
odwołanie się do przymierza, które przypomina tekst Łukasza (1Kor 11,25). O tym, 
jak ważne jest pojęcie Przymierza dla Kościoła, wnioskujemy z nacisku, z jakim 
o nim mówi. W trakcie konsekracji wina czytamy w Kanonie Mszy: „Bo to jest 
kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza: tajemnica wiary: która będzie 
wylana za was i za wielu na odpuszczenie grzechów". Co to dokładnie oznacza? 
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Pascha była świętem wspominania. Omówiliśmy już wydarzenie, które 
wspominano. Gdy władcy Egiptu trwali nieporuszeni, mimo gróźb Mojżesza 
i lżejszych plag zesłanych przez Boga, uparcie odmawiając wypuszczenia 
uwięzionych Hebrajczyków, Pan Bóg zesłał na nich straszną klęskę śmierci 
wszystkich pierworodnych - ludzi i zwierząt. Aby nikt nie miał wątpliwości, kogo 
spotyka kara, kazano wszystkim rodzinom żydowskim zabić jagnięta, a ich krwią 
pokropić drzwi domów. Dzięki temu ominął ich Anioł Śmierci, a ciemiężyciele nie 
mogli już wątpić, że kara spadła na nich. Tego wieczora jagnię miało być zjedzone 
przez zgromadzonych w radości członków rodziny, a uroczyste święto miało się 
powtarzać co roku na pamiątkę końca niewoli egipskiej. Jezus także świętował 
rokrocznie Paschę ze swymi uczniami. Jednak nadał On świętowaniu inne 
znaczenie, podkreślając w większym stopniu nie samo uwolnienie, ale następujące 
po nim wydarzenie: przypieczętowanie Przymierza na Synaju. W Księdze Wyjścia 
czytamy: „Wrócił Mojżesz i obwieścił ludowi wszystkie słowa Pana i wszystkie 
jego zlecenia. Wtedy cały lud odpowiedział jednogłośnie: Wszystkie słowa jakie 
powiedział Pan, wypełnimy. Spisał więc Mojżesz wszystkie słowa Pana. Nazajutrz 
wcześnie rano zbudował ołtarz u stóp góry i postawił dwanaście stel, stosownie 
do liczby dwunastu pokoleń Izraela. Potem polecił młodzieńcom izraelskim złożyć 
Panu ofiarę całopalną i ofiarę biesiadną z cielców. Mojżesz zaś wziął połowę 
krwi i wylał ją do czar, a drugą połową krwi skropił ołtarz. Wtedy wziął Księgę 
Przymierza i czytał ją głośno ludowi. I oświadczyli: Wszystko, co powiedział Pan, 
uczynimy i będziemy posłuszni. Mojżesz wziął krew i pokropił nią lud, mówiąc: 
'Oto krew przymierza, które Pan zawarł z wami na podstawie wszystkich tych 
słów'" (Wj 24,3-8). 

Podobieństwo jest oczywiste. Pośrednik na Synaju mówi: „Oto krew 
przymierza, które Pan zawarł z wami..." Jezus mówi: „To jest kielich krwi mojej, 
nowego i wiecznego przymierza, która będzie wylana za was". 

Wcześniej niż przymierze zawarte na Synaju Bóg zawarł przymierze 
z Abrahamem. Również i ono zostało przypieczętowane krwią. „A kiedy słońce 
zaszło i nastał mrok nieprzenikniony, ukazał się dym jakby wydobywający się 
z pieca i ogień niby gorejąca pochodnia i przesunęły się między tymi połowami 
zwierząt [zabitych na of iarę] . Wtedy to właśnie Pan zawarł przymierze 
z Abrahamem, mówiąc: Potomstwu twemu daję ten kraj, od rzeki Egipskiej aż do 
rzeki wielkiej, rzeki Eufrat..." (Rdz 15,17-18). I jeszcze wcześniej, w mrocznych 
początkach czasu, pojawia się pierwotne przymierze zawarte między Bogiem a 
Noem, przypieczętowane po potopie, kiedy Noe złożył Panu ofiarę: „Noe zbudował 
ołtarz dla Pana i wziąwszy ze wszystkich zwierząt czystych i z ptaków czystych 
złożył je w ofierze całopalnej na tym ołtarzu. Gdy Pan poczuł miłą woń, rzekł do 
siebie: „Nie będę już więcej złorzeczył ziemi ze względu na ludzi, bo usposobienie 
człowieka jest złe już od młodości. Przeto już nigdy nie zgładzę wszystkiego co 
żyje, jak to uczyniłem. Będą zatem istniały, jak długo trwać będzie ziemia: sie 
w i żniwo, mróz i upał, lato i zima, dzień i noc" (Rdz 8,20-22). „Ja, Ja zawieram 
przymierze z wami i z waszym potomstwem, które po was będzie... Po czym Bóg 
dodał: A to jest znak przymierza , które ja zawieram z wami i każdą istotą żywą, 
jaka jest z wami na wieczne czasy. Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem 
przymierza między Mną a ziemią" (Rdz 9,8-13). 
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We wszystkich tych tekstach znajdujemy raz po raz podkreślone odwołanie 
do krwi. Może nam to wydać się dziwne, nieludzkie. Jednaj dobrze uczynimy, 
jeśli powstrzymamy się od nazbyt pospiesznych sądów, opartych na naszym 
dwudziestowiecznym sposobie myślenia. W świadomości wszystkich ludów leży 
głęboko zakorzeniona wiedza o mocy krwi. Krew jest życiem w jego pierwotnej 
i najbardziej elementarnej postaci. Jej wypływ łagodzi napięcie, uśmierza gniew, 
odwraca nieprzychylny los, pozwala życiu wrócić do swego biegu. Nie wiemy, jak 
to się dzieje; możemy tylko odczuć prawdę tego twierdzenia. W jakiś sposób 
przez wypływ krwi zaczyna się nowy początek, tajemniczo zabezpieczony przez 
pochodzącą od krwi moc życia. Oczywiście, nie można przenieść po prostu 
prymitywnego znaczenia krwi do objawienia, bo jeśli cokolwiek, kiedykolwiek, 
potrzebowało odkupienia, to właśnie mroczne, pierwotne moce krwi. Tym niemniej 
skoro dokonało się przemienienie istnienia, wszystkie rzeczy objawiły się na nowo, 
a wśród nich moc krwi. Jej znaczenie dla przymierza nie polega na stanowieniu 
symbolu wielkości i okropności życia, ale na tym, że w szczególny sposób należy 
ona do Boga, Pana całego życia. Wylanie krwi ofiarnej w Starym Testamencie 
jest wyrazem uznania dla suwerenności Boga, czyli ma dokładnie odwrotne 
znaczenie niż w innych religijnych systemach ofiarniczych. Nie ma nic wspólnego 
z mistyką krwi, nie oznacza wkroczenia boskości w naturę, nie jest wezwaniem 
mocy podziemnych. To coś zupełnie innego. W Starym Testamencie krwawa ofiara 
oznacza po prostu uznanie i pobożne potwierdzenie faktu, że tylko Bóg jest Panem! 

Tak więc Bóg ustanawia swe przymierze odwołując się do przeświadczenia, 
że wylanie krwi jest wyrazem ostatecznego posłuszeństwa. I znowu musimy 
dokonać ostrożnego zróżnicowania. Słowo „przymierze" nie ma w Biblii tego 
znaczenia, jak w innych religiach. Nie oznacza sojuszu wojennego istoty boskiej 
z poszczególnym szczepem. W innych religiach na takim przekonaniu zasadza 
się nadzieja na tajemną żywotność plemienia, co z drugiej strony ma być 
bezpośrednim wyrazem realności boga. Zależność obu partnerów przymierza 
jest tak wielka, że istnienie jednego uzasadnia trwanie drugiego. Szczep cieszy 
się potęgą i ochroną ze strony swego boga, a bóg żyje dzięki płodności i sile 
plemienia. Skutkiem tej jedności jest ofiara. Człowiek, kiedy składa ofiary, 
wzmacnia żywotność swego boga po to, by potem, gdy sam będzie spożywał 
ofiarę, móc posiłkować się siłą boga. 

W Starym Testamencie nie znajdziemy śladu takiej koncepcji. Bóg nie jest 
bóstwem jednego ludu czy plemienia wskutek okoliczności naturalnych. Nie jest 
tajemniczym źródłem żywotności i siły ludu, ale Tym, który wybiera na mocy 
wolności boskiego dekretu. Z pewnością, by istnieć, nie potrzebuje On ani 
potwierdzenia przez ludzi swego istnienia, ani strumienia mocy witalnych 
pochodzących z ziemi. Nie potrzebuje On ani Hebrajczyków, ani żadnego innego 
narodu, gdyż jest Panem wszystkiego, co jest. Wybiera On poszczególny naród 
nie dlatego, że jest on lepszy, bardziej pobożny lub bardziej lojalny. Wręcz 
przeciwnie: naród ten raz za razem okazuje się nieposłuszny, nieskory do skruchy 
i niestały. Tym, co Bóg ustanowił, kiedy wybrał naród Hebrajczyków, nie była ani 
potężna teokracja, ani też religia wyrażająca znaczenie rasy. On po prostu 
powierzył Hebrajczykom Swe Słowo i Swe Prawo, które mieli ostatecznie 
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przekazywać w historii wszystkim ludom ziemi. Dlaczego wybrał Hebrajczyków 
do wypełnienia tego zadania, stanowi nieprzeniknioną tajemnicę Jego woli. 

Wszystko to musi być jasne, jeśli chcemy, by słowo „przymierze" zyskało 
swe pełne znaczenie. Nade wszystko nie jest to kwestia naturalnej wymiany: 
sojuszu istoty boskiej z pewnym plemieniem, wymieszania mocy boskiej 
z ziemską, początku historii Boga w historii rasy. To, co niewyobrażalne nie objawi 
się nam, jeśli wcześniej nie pozbędziemy się tych wszystkich koncepcj i . 
W absolutnej wolności Pan świata wybiera jeden naród, zwraca się do niego 
i daje mu możliwość odpowiedzi; obiecuje mu swą wierność i oczekuje w zamian 
wierności. Jest to Boskie przedsięwzięcie dokonane na ziemi, dlatego Bóg wzywa 
naród, aby mu służył. Jeśli naród ten posłucha nakazu Boga i wyrzeknie się swej 
naturalnej, historycznej egzystencji, otrzyma wypełnienie bezpośrednio od 
Boskiego Suwerena. 

Lecz lud Hebrajczyków odrzucił wezwanie. Przywarli zbyt mocno do swej 
świadomości i woli narodowej oraz utwierdzili się w niej. Kiedy Syn Boga, którego 
nadejście było przepowiadane przez wieki, przychodzi, by wypełnić i zakończyć 
przymierze, Jego relacja do ludzi znowu przybiera formę przymierza. Lud 
pierwszego przymierza przypieczętowuje swe nieposłuszeństwo odwracając się 
od Mesjasza i zabijając go; tak więc drugie przymierze, które powinno zostać 
przypieczętowane w wierze i miłości, raz jeszcze zostaje przypieczętowane krwią 
ofiarną, tym razem krwią Jezusa Chrystusa. Bowiem Mesjasz przyjmuje 
przeznaczenie, jakie zgotował mu nieposłuszny lud pierwszego przymierza 
i przemienia to w ofiarę ustanawiającą drugie przymierze, które wiąże Ojca, Pana 
świata, z Jego nowym ludem, już nie naturalną wspólnotą etniczną, lecz ludem 
duchowym, który obejmuje wszelkie rasy i narody ziemi, i jest zjednoczony przez 
wiarę. Gdziekolwiek człowiek otwiera serce na wieść o Chrystusie i wierzy 
w Niego, staje się członkiem tego „ludu", jak to napisał święty Piotr w swym 
pierwszym l iście: „Wy zaś j e s t e ś c i e w y b r a n y m p l e m i e n i e m , kró lewskim 
kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, 
abyście ogłaszal i dzieła potęgi Tego, który was wezwał z c iemności do 
przedziwnego swojego światła" (1P 2,9). 

Nowe Przymierze zatem obejmuje Lud Boży, który niczego nie bierze od 
jakiegokolwiek narodu ziemskiego i nie przeszkadza w rozwoju dziejów narodów, 
gdyż istnieje na zupełnie innym poziomie. 

Musi budzić zdziwienie, do jakiego stopnia ze świadomości chrześcijańskiej 
zniknęła idea przymierza. Wspominamy o niej specjalnie, ale zdaje się, że straciła 
ona dla nas swe znaczenie; nasza egzystencja jako chrześcijan określana jest 
przez pojęcie nowego życia, nowego świata, królestwa Boga. Wszystkie one wiążą 
się z odnośnymi pojęciami zaczerpniętymi z porządku naturalnego i przybierają 
maskę rzeczy samozrozumiałych. Zawsze jednak nadchodzi moment, gdy maski 
zostają zerwane. Wówczas pozorna naturalność chrześcijańskich koncepcji ginie 
i nagle zdajemy sobie sprawę, że byt chrześcijanina nie stanowi zwykłej 
kontynuacji bytu naturalnego, że chrześcijański porządek egzystencji nie jest po 
prostu wyższym stopniem w porządku natury ludzkiej, lecz że „schodzi" on do 
nas od wolności Boskiej i może być uchwycony oraz podtrzymany w wolności 
ludzkiej. Bóg wzywa człowieka przed siebie. Człowiek, gdy słyszy Boski nakaz, 
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ma uwolnić siebie od tego, co czysto ziemskie i dowieść swej wierności Bogu -
wprost przez więzi świata. To, co się wtedy wydarza, nie opiera się na działaniu 
natury, nie jest skutkiem procesów historycznych, nie jest efektem rozwoju umysłu 
i ducha ludzkiego, ale pochodzi od łaski, wezwania, wolności, decyzji, które 
wszystkie obejmuje w sobie idea przymierza. Jesteśmy chrześcijanami na mocy 
przymierza. Ta myśl musi uzupełnić inne, bardziej znane pojęcie odrodzenia i 
nowego stworzenia. Przymierze i o d r o d z e n i e : i n d y w i d u a l n a g o d n o ś ć i 
odpowiedzialność, i rozkwit nowego życia. Oba wielkie pojęcia łączą się ze sobą, 
gdyż wzajemnie siebie ustanawiają. 

Msza Święta jest wspominaniem Nowego Przymierza, jakie Bóg zawarł 
z ludźmi. Świadomość tego daje celebrowaniu dodatkowe znaczenie, co jest 
wielce zbawienne. Mieć to w pamięci, znaczy przypominać sobie, że ofiara śmierci 
Chrystusa otworzyła przed nami nowe niebiosa i nową ziemię; że wiąże nas 
z Nim umowa oparta nie na naturze, talencie, czy zdolnościach religijnych, ale 
na łasce i wolności; że wiąże ona osobę z osobą, wierność z wiernością. W trakcie 
każdej mszy winniśmy potwierdzić na nowo tę umowę i świadomie podjąć swe 
zobowiązania. 

Romano Guardini 

tłumaczył: Jan Klejnot 

Fragment książki Meditutions before Mass 
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Dominikanin Marcel Dubois pisze, że ludzie zazdroszczą Żydom 
ich wybrania. Dlaczego? Bo ludzie myślą - podobnie zresztą 
jak wielu Ż y d ó w - że w y b r a n i e to j e s t po ludzku coś 
wspaniałego. Że być wybranym to znaczy być kimś lepszym, 
kimś stojącym wyżej. A to jest kompletnie coś odwrotnego. To 
jest wybranie do tego, by być sługą Boga. To jest wybranie do 
tego, by być cierpiącym sługą Jahwe. Kto by to zaakceptował? 
Widzę nawet po wielu moich znajomych Żydach, że oni 
w gruncie rzeczy stali się poganami i nie chcą tego wybrania. 

ODNAJDUJĘ SENS BYCIA ŻYDEM 
r o z m o w a z J a n e m G r o s f e l d e m 

Jan Grosfeld (1949) - doktor habilitowany, wykładowca Akademii Teologicznej 
w Warszawie , sekretarz Komis j i E p i s k o p a t u P o l s k i do spraw D i a l o g u 
z Judaizmem, autor między innymi książki „O pokusie zejścia z krzyża". 

Pochodzę z tak zwanej postępowej rodziny przedwojennego żydowskiego 
komunisty, ale w domu nie byłem wychowywany komunistycznie. Właściwie to 
nie byłem wychowywany ani komunistycznie, ani antykomunistycznie, ani religijnie, 
ani antyreligijnie. Trochę tak jak roślina - wegetatywnie. Właściwie żyłem 
bezrefleksyjnie, w ogóle nie zadawałem sobie istotnych pytań, w przeciwieństwie 
do wielu moich znajomych z tego samego środowiska, którzy potem stali się 
intelektualistami lub działaczami opozycji. W ogóle nie zadawałem sobie pytań 
poważniejszych: ani o sens i cel życia, ani o sprawiedliwość czy jakieś poważne 
wartości. To wszystko w ogóle mi nie stawało przed oczami. Przyszło mi niedawno 
na myśl, że w którymś w psalmie, gdzieś jest napisane, że Pan Bóg stwarza taką 
sytuację pustynną dla swojego Ludu, po to żeby potem coś z niego uczynić. 
I faktycznie, myślę - ale to właściwie jest już myślenie posf factum - że ten cały 
czas, kiedy wszyscy moi zna jomi, nawet moja s iostra, byli dz iałaczami 
opozycyjnymi, ja byłem raczej taką osobą, która myślała, jak tu jakąś karierę 
naukową zrobić, jak tu urządzić się najwygodniej. Była też kwestia kobiet. Byłem 
wtedy raczej taki bon vivant. Mówię: „raczej", bo u mnie nic na większą skalę nie 
wychodzi. Być może to właśnie była ta pustynia, gdzie nie dostałem nic „dobrego", 
co by mi potem utrudniło wejście na drogę ku Bogu. 

- A jak wszedłeś na tę drogę? 

To stało się dość późno, dopiero w trakcie małżeństwa. Moja żona, która też 
była niewierząca, chociaż wychowana w rodzinie katolickiej, ale w szkole szybko 
odeszła od wiary - zaczęła powoli wracać do Boga. Powodem tego były między 
innymi nasze problemy małżeńskie, rodzinne, to, że nie mieliśmy dzieci, również 
to, że byłem o s o b ą t rudną we współżyciu. Wówczas byłem jednak tylko 
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obserwatorem. Stałem z boku i przyglądałem się. Pamiętam, że kolosalne 
wrażenie wywarły na mnie słowa Jana Pawła II tuż po jego wyborze na papieża. 
To była jego pierwsza homilia i on powiedział: „Jezus - Syn Boga Żywego". 
Powiedział to po włosku, ale mnie to tak nieprawdopodobnie uderzyło, że nawet 
do dziś to we mnie trwa. Ochrzciłem się dopiero w 1981 roku. To była dziwna 
sytuacja. Kiedy byliśmy z żoną w Paryżu, poszedłem do księdza Sadzika, 
tamtejszego przełożonego pallotynów, i mówię do niego: „Wie ksiądz, chciałbym 
się ochrzcić". Nie miałem żadnego intelektualnego ani duchowego powodu, jakoś 
tak się to działo samo przez się, zupełnie bezrefleksyjnie. 

- Tak samo przez się? Bez żadnych przygotowań? 

Zero przygotowań. Mojego udziału nie było w tym kompletnie. Są ludzie, 
którzy długo szukają Boga. Męczą się, czytają tysiące książek, przeżywają dramaty 
intelektualne. Pan Bóg był jakoś łaskaw i nie kazał mi nic robić. Ksiądz Sadzik 
nie zdążył mnie jednak ochrzcić, umarł zanim przyszedłem następnym razem. 
Wróciłem więc do Warszawy i tu się ochrzciłem. Dostałem od razu chrzest, 
pierwszą komunię i bierzmowanie. Zakonnik, który udzielał mi sakramentów, 
proponował też ślub kościelny, ale mieliśmy wtedy kryzys małżeński i nic z tego 
nie wyszło. Po chrzcie było jednak coraz gorzej, do tego stopnia, żeśmy 
w 1983 roku rozwiedli się formalnie. Był to trudny czas dla nas, ale po pewnym 
okresie każde z nas zobaczyło, że nie za bardzo umie żyć oddzielnie bez drugiego. 
Wróciliśmy więc do siebie. Pan Bóg widział jednak, że mamy bardzo trudną 
sytuację - wrócić do siebie po tylu latach i być razem jest ciężko - i dał nam jako 
wsparcie wspólnotę neokatechumenalną. 

- A jak odnajdowałeś w tym wszystkim swoją żydowskość? Rozmawiałem 
kiedyś z pewnym rel igi jnym Ż y d e m , który także był w y c h o w y w a n y 
w ateistycznej rodzinie przedwojennego komunisty i on mi mówił, że dla 
niego żydowskość to był jakiś fakt biologiczny z przeszłości, bez żadnego 
znaczenia. 

Dla mnie dokładnie tak samo. To był fakt biologiczny, nawet nie kulturowy, 
nie mówiąc już o religijnym. Cierpienia od innych ludzi z tego powodu nigdy nie 
doznawałem. No może troszeczkę w szkole podstawowej. 

- A kiedy zacząłeś zyskiwać świadomość żydowską? 

Byłem świadomy, że jestem Żydem z pochodzenia. Pamiętam, że nie 
wiedziałem, jak mam rodzicom powiedzieć o tym, że się ochrzciłem. Myślałem, 
że ojcu będzie to obojętne, zaś dla matki będzie to wielki problem. Tymczasem 
było odwrotnie. Matka powiedziała mi: „Syneczku, ty wiesz najlepiej, co jest dla 
ciebie dobre". Ojciec natomiast zareagował nerwowo, zrobił się czerwony i rzucił 
mi w twarz: „Przechrzta!". A ja mu na to: „Tato, jaki przechrzta? Z czego?". To go 
uspokoiło... Kiedy zacząłem chodzić do Kościoła, to świadomość żydowskości 
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w sensie rel igi jnym była dla mnie zerowa. To, że przestała być zerowa, 
zawdzięczam wspólnocie. 

- Myślisz, że gdybyś nie trafił do wspólnoty, gdzie jest wiele znaków 
nawiązujących do żydowskich korzeni chrześcijaństwa, to byś... 

Myślę, że jeszcze gorzej. Gdybym nie trafił do wspólnoty, to dzisiaj albo 
byłbym poza Kościołem, albo byłbym jakimś walczącym polako-nacjonalistą. 
Dlaczego? Żeby gdzieś się znaleźć, zaczepić, uchwycić koniecznie jakiejś 
podpórki. Bo człowiek nie jest w stanie wytrzymać bez tożsamości prawdziwej. 
Albo udawanej. Gdzieś musi się czegoś złapać. Natomiast ten typ formacji, który 
jest w neokatechumenacie, naprawdę dał mi coś niezwykłego. Nie tylko utrzymało 
się i rozwija moje małżeństwo. Zacząłem odkrywać też to, kim jestem. Nie tylko 
kim jestem egzystencjalnie - że jestem biedakiem, człowiekiem słabym, który 
ciągle szuka grzechu, sądząc, że da mu to jakąś satysfakcję lub pożytek, ale 
zacząłem też dostrzegać działanie Boga w moim życiu. Bardzo bliskie zaczęły mi 
być postacie biblijne, w których losach odnajdywałem swoje przeżycia, a ich relacje 
z Bogiem zaczęły być ważnym punktem odniesienia dla mojego osobistego życia. 
Zacząłem odkrywać, co to znaczy być Żydem. Niczego nie czytałem z takim 
zafascynowaniem, jak egzegetycznych tekstów jerozolimskiego rabina Epsteina, 
który pisał o Abrahamie, o Izaaku, o Jakubie. Strasznie przeżywałem czytanie 
tych tekstów, w których egzegeza tych postaci łączyła stronę egzystencjalną 
z teologiczną. Była to jakby archetypiczna sytuacja człowieka w dynamicznej 
relacji z Bogiem i ludźmi. Odkryłem wtedy w sobie takie żydowskie powołanie do 
egzegezy tekstu, czego przedtem nigdy nie miałem. Nigdy wcześniej specjalnie 
nie rozumiałem filozofii, nie rozumiałem żadnych poważnych tekstów dotyczących 
ludzkiego życia, a teraz dzięki wierze, dzięki temu, co Pan Bóg zaczął ze mną 
robić, zacząłem móc w ogóle rozumieć, co się dzieje z człowiekiem, kim jest 
człowiek, na czym polega jego życie. To było dla mnie dosyć niezwykłe, teksty 
filozoficzne zaczęły być dla mnie zrozumiałe. 

- Wielu Żydów, którzy przyjęli chrześci jaństwo, twierdzi, że dopiero 
o d k r y w a j ą c J e z u s a , w p e ł n i o d k r y l i s w o j e ż y d o s t w o . Czy d z i ę k i 
chrześcijaństwu nie rozumiesz lepiej judaizmu? 

Na pewno nie powiedziałbym, że odnajduję judaizm. Judaizm to jednak rzecz 
dość konkretna, ściśle obwarowana. Powiedziałbym, że odnajduję sens bycia 
Żydem. Nie odwoływałbym się jednak do samej religii żydowskiej, lecz raczej do 
żydowskiej drogi, drogi życiowej z Bogiem i z ludźmi. Na pewno odnajduję siebie 
jako Żyda w chrześcijaństwie. To jest pewne. W różnych miejscach, gdzie pojawia 
się problem w stosunku do Żydów, mówię od razu, że jestem Żydem i nie mam 
żadnych zahamowań. Widzę, że mam w tej sprawie pewną wolność, której wielu 
moich znajomych Żydów nie ma. Na pewno odnajduję w chrześcijaństwie ten 
biblijny typ wiary. To mnie fascynuje. Że wszystko jest zupełnie inaczej niż sobie 
człowiek kalkuluje i wyobraża, że jedyny możliwy sposób patrzenia to spojrzenie 
wstecz już po fakcie, a nie próba jakiegoś zaglądania Panu Bogu do rękawa. 
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Widzę, że cała sfera tej pogańskiej religijności, która jest dla nas wszystkich bardzo 
charakterystyczna, odchodzi ode mnie, a na to miejsce wchodzi myślenie: co Bóg 
chciał mi przez to powiedzieć? A nie tak jak wcześniej: co to będzie? co to będzie?... 
Jeszcze mało widzę, ale więcej niż dawniej. W tym właśnie widzę to odnajdywanie 
bycia Żydem. Tu nie chodzi o judaizm, ale o pewien głębszy, duchowy wymiar. 
Myślę, że Pan Bóg powstrzymuje mnie przed zbytnim zagłębianiem się w judaizm, 
być może, żebym za bardzo się w tym nie zagubił. Biorę ten korzeń żydowski, ale 
nie skupiam się na nim. Jest on ważny jako fundament, jako pewne tło, ale to 
daleko nie wszystko o co chodzi w chrześcijaństwie. 

- To, co mówiłeś o biblijnym typie wiary, od razu skojarzyło mi się z „filozofią 
dialogu", gdzie życie traktowane jest jako nieustanny dialog najpierw 
z Bogiem, a potem z innymi ludźmi. Czy to nie z a s t a n a w i a j ą c e , że 
największymi promotorami tej filozofii w naszym stuleciu byli Żydzi: Buber, 
Rosenzweig, Levinas... 

To jest pewien typ relacji z Bogiem. To nie jest relacja niewolnika z władcą. 
To jest tak, jak mówi Jezus: jesteście moimi przyjaciółmi. A to oznacza, żeby się 
z tym Bogiem mocować, tak jak jest w Starym Testamencie, kiedy Jakub przez 
całą noc mocuje się z Bogiem. Kiedy walczy, bo chce jakoś zatrzymać swoją 
wolę, ale widzi, że przegrywa, że ta Boża wola, Boża miłość i Boża moc są większe 
niż jego własne. A to oznacza, że gdzieś człowiek kłóci się z Bogiem. I co mówi 
Pan Bóg do Jakuba? „Odtąd nie będziesz zwał się Jakub, tylko Izrael, bo walczyłeś 
z Bogiem i zwyciężyłeś". Co znaczy walczyć z Bogiem? Można to rozumieć na 
dwa sposoby: walczyć z Bogiem to walczyć przeciwko Bogu, albo walczyć po tej 
samej stronie co Bóg. Walczyć, to znaczy zmagać się z Nim, sprzeciwiać się Mu, 
ale także przytrzymać się Go, nie uciec od Niego. Jeśli więc będziesz walczył 
razem z Bogiem ze wszystkim, co ci zagraża, to będziesz zwyciężał. 

Pewien mężczyzna w mojej wspólnocie mówi: „Naprawdę, Pan Bóg i ja nie 
możemy się zupełnie porozumieć". I to jest prawda. Ale on nadal jest w tej 
wspólnocie, jest kantorem i katechetą. On ma doświadczenie tego, że naprawdę 
Pan Bóg jest całkowicie inny od naszych wyobrażeń, ale po faktach widać, że On 
chce dla mnie dobrze. Tylko, że ja mogę zobaczyć to tylko potem. Pod warunkiem, 
że nie ucieknę. Bo jak ucieknę z tego miejsca, w którym On chce mnie zbawić, 
na przykład jak się rozwiodę albo odejdę z Kościoła, to nigdy nie będę mógł 
doświadczyć, że Pan Bóg ratuje z najgorszych sytuacji, a ja mogę tylko prosić 
Go, żeby On to moje życie dalej prowadził. 

-A jak odbierasz te słowa świętego Pawła, że „nie ma już Żyda, ani Greka"? 

Czasami, kiedy słyszę w kościele słowa Pisma, że my, poganie, jesteśmy 
zaszczepieni jak dzika gałąź na prawdziwej oliwce Izraela, to zadaję sobie pytanie: 
kim ja, do cholery, jestem? czy te słowa mnie dotyczą, czy nie? I z jednej strony 
mogę powiedzieć, że mnie nie dotyczą, ale z drugiej widzę, jak bardzo dotyczą. 
Jeśli chodzi o mój charakter, sposób myślenia, mentalność, to widzę, jak bardzo 
są one pogańskie. Bo w końcu nie ma co się oszukiwać, Pan Bóg robił z Żydami 
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tę długą drogę, oczyszczając ich ryty pogańskie przez długi, długi czas. Ze mną 
robi teraz dokładnie to samo. To znaczy, żeby powoli naprawdę coraz bardziej 
polegać tylko na Nim, a nie na samych rytach, nie na swojej moralności, nie na 
swojej lepszości. To znaczy, żeby zmieniać pojęcie wybrania. Dobrze jest 
zobaczyć, że ludzie myślą o wybraniu w sposób zupełnie inny niż myśli Pan Bóg. 
Dominikanin Marcel Dubois pisze, że ludzie zazdroszczą Żydom ich wybrania. 
Dlaczego? Bo ludzie myślą - podobnie zresztą jak wielu Żydów - że wybranie to 
jest po ludzku coś wspaniałego. Że być wybranym to znaczy być kimś lepszym, 
kimś stojącym wyżej. A to jest kompletnie coś odwrotnego. To jest wybranie do 
tego, by być sługą Boga. To jest wybranie do tego, by być cierpiącym sługą Jahwe. 
Kto by to zaakceptował? Widzę nawet po wielu moich znajomych Żydach, że oni 
w gruncie rzeczy stali się poganami i nie chcą tego wybrania. Tak więc Żyd jest 
typem człowieka, zarówno jeśli chodzi o bycie z Bogiem, jak i bez Boga. 

- Zastanawiam się, czy tajemnicą Boga względem Izraela i tego wybrania, 
które trudno cały czas zrozumieć, nie jest właśnie to, że Żyd będzie dla 
innych zawsze - czy będzie tego chciał, czy nie - znakiem Boga. Albo będzie 
znakiem tego, który jest z Bogiem, albo będzie znakiem tego, który odrzucił 
Boga. Łatwiej mi sobie wyobrazić, powiedzmy, Hindusa bez Boga, czy 
Słowianina bez Boga, ale Żyda bez skojarzenia z Bogiem wyobrazić sobie 
nie sposób. Czy tu nie kryje się właśnie jakaś tajemnica tego wybrania? 

Myślę, że dobrze jest zobaczyć, kto jest autorem wielu najmocniejszych 
ideologii czy koncepcji życia człowieka bez Boga. Często właśnie Żydzi - Marks, 
Freud. To jest dowód na to wybranie. Mianowicie tam, gdzie odcinają się oni od 
Boga, muszą znaleźć coś generalizującego, coś ogólnego, coś bardzo mocne
go, co uzasadnia ich egzystencję, co pokazuje na głębię bycia. Można powie
dzieć, że Żyd odchodzący od Boga musi pójść w tym kierunku, ponieważ ma tę 
skłonność do absolutu, jest więc tym groźniejszy. Być może słowo „groźniejszy" 
to nie jest dobre słowo, ale nie jest ono obojętne. Mamy co prawda wśród Żydów 
pełno takich ludzi, którzy po prostu żyją sobie tak zwyczajnie, przeciętnie jak 
drobnomieszczanie, ale większość odczuwa pewien problem wyboru, że gdzieś 
ich to pcha do ukazania czegoś więcej. Że nie zadowalają się tym zwykłym by
ciem bez Boga, tylko muszą gdzieś odnaleźć tę boskość, na przykład w psycho
logii, walce klas albo czymś innym. 

- Żyd z Siedmiogrodu Pal Bodor napisał niedawno: „Antysemita - to chyba 
jest pseudonim Wszechmogącego Boga. Antysemityzm to przecież Jego 
dzieło, część Genezis, część odwiecznego Stworzenia. Bóg Wszechmogący 
w przypływach niezmierzonej łaskawości nazywa antysemityzm wybraństwem". 
To jest tak, że Pan Bóg przez sam fakt wyboru Żydów naznaczył ich historię 
takim piętnem, że choćby nie wiem, co robili, to i tak od tego nie uciekną. 

To prawda, mam dwie takie ciotki w Izraelu. Wspaniałe osoby, niewierzące. 
Jedna jest bardzo znaną pisarką. I właśnie one oraz wiele osób z ich kręgu mówią: 
„nie chcemy słyszeć więcej o żadnym wybraństwie, dajcie nam święty spokój, 
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jesteśmy zwykłymi ludźmi". I z zadowoleniem pokazują Izrael cywilizowany, 
młodzież z kolczykami w uszach, dyskoteki, McDonalda, wyniki sportowe. Chcą 
za wszelką cenę udowodnić, że są normalnymi ludźmi. W momencie kiedy Żyd 
odchodzi od Boga, musi koniecznie udowodnić sobie i innym, że jest normalnym 
człowiekiem. Musi znaleźć wtedy jakąś legitymizację. 

- Wracając jednak do Ciebie: czy odkrywasz też żydowskość Jezusa i Twoje 
z Nim - jak Żyda z Żydem - powinowactwo? 

To jest pewien problem. Ja w ogóle mam problem z innymi Żydami. Łatwiej 
mi się porozumieć z moimi braćmi chrześcijanami, kolegami ze wspólnoty, niż 
z Żydami. Chociaż muszę przyznać, że gdy czasami przyjeżdżają tutaj różni rabini 
w ramach dialogu żydowsko-chrześcijańskiego, to z nimi rozmawia mi się najlepiej. 
Ale to tak samo dotyczy zakonników. W ogóle w rozmowie z osobami, które 
głębiej rozumieją czy to teologię, czy wiarę, czy Biblię - nawet jeżeli się w czymś 
nie zgadzamy - istnieje jednak nić duchowego porozumienia. 

Natomiast mój problem z Jezusem to kwestia stosunku do drugiego 
człowieka. Ja nigdy nie myślałem, że drugi człowiek cierpi tak samo jak ja. 
Myślałem, że kobiety są takie same jak mężczyźni. Nie miałem pojęcia, co jest 
w drugim człowieku. I właśnie Jezus robi ze mną coś takiego, że ja już trochę -
przez to, że „rodzimy" kolejne wspólnoty, z którymi wchodzimy w różne relacje -
powoli zaczynam widzieć, co jest w drugim człowieku. Przez to odkrywam często, 
jakie ja sam mam problemy. Odkrywam, że Słowo Boga jest zbawcze, że Jezus 
zbawia mnie również od niewiedzy i od bycia odciętym od drugiego człowieka. 
Nadal oczywiście mało mnie to obchodzi, co się dzieje z drugim człowiekiem. Ale 
jak już się rozpada czyjeś małżeństwo, to mnie to martwi, to już cierpię. Albo jak 
ktoś robi aborcję czy chce zrobić aborcję, to też cierpię. Bo sam wiem z własnego 
życia, jakim nieszczęściem jest rozpad małżeństwa albo aborcja. I czego Bóg 
dokonuje? Te wszystkie złe rzeczy, które nas w życiu spotkały, mnie i moją żonę, 
stają się rzeczą cudowną, ponieważ teraz z Bogiem stają się one podstawą, 
fundamentem do bycia z innymi ludźmi. To jest odpowiedź na pytanie o stosunek 
do Jezusa. Nie umiem znaleźć innej odpowiedzi. 

- Kiedy czytałem wywiady siostry Kingi Strzeleckiej z jej żydowskimi 
rozmówcami, często padało tam stwierdzenie „Słowo stało się Żydem". Ja 
rozumiem, że przez wieki żydowskość Jezusa była zapoznana i trzeba to 
zmienić, czy j e d n a k nie jest p r z e g i ę c i e m , z w ł a s z c z a t e o l o g i c z n y m , 
eksponowanie żydostwa Jezusa kosztem Jego człowieczeństwa. Święty Jan 
nie był przecież głupi, że napisał: „Słowo stało się ciałem". 

Sądzę, że oczywiście są pewne przegięcia, ale doskonale je rozumiem, gdyż 
są one reakcją na wielki brak myślenia o Wcieleniu. My za mało myślimy o tym, 
że nasze chrześcijaństwo wciela się wżycie, za bardzo żyjemy jako chrześcijanie 
w pewnej utopii, w pewnej nierzeczywistości. Dochodzi dziś do tego, że czasami 
w Kościele w ogóle nie za bardzo wiadomo, co to znaczy wiara chrześcijańska 
poza tym, że należy spełniać dobre uczynki i dziesięcioro przykazań. Ale jeżeli 
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ma się spełniać dziesięcioro przykazań, to żaden Chrystus i chrześcijaństwo nie 
jest w ogóle do niczego potrzebne. Jesteśmy więc w Kościele zjudaizowani, ale 
w zły sposób. Brakuje nam tej judaizacji biblijnej, gdyż jesteśmy zjudaizowani od 
strony jurydycznej. Mamy mentalność jurydycznego Żyda, który uważa, że należy 
spełniać jedne, drugie, trzecie, czwarte przepisy, a jeśli ktoś ich nie spełnia, to 
jest gorszy. Brakuje nam natomiast tego myślenia biblijnego. Podkreślanie 
żydowskości Jezusa to podkreślanie faktu Wcielenia. Tu nie chodzi o wywyższanie 
żydowskiego narodu, lecz o nadanie chrześcijaństwu bardziej historycznego, 
konkretnego charakteru, o podkreślenie, że historia zbawienia ma bardzo 
historyczny charakter, a nie jakiś abstrakcyjno-ideologiczno-teoretyczno-
doktrynalno-dogmatyczny, który nie ma związku z rzeczywistością. Bo to 
powoduje, że wtedy nikt nie wchodzi w rzeczywistość wiary. I dla wielu ludzi 
wiara nie ma nic wspólnego z życiem - chyba że raz w tygodniu, w niedzielę, 
przez godzinę, podczas Mszy świętej. 

- Odkrywając Jezusa jako Żyda odkrywamy więc ten duchowy, mentalny 
i egzystencjalny wymiar biblijnego judaizmu, którego wypełnieniem jest 
chrześcijaństwo. 

Tu dotykamy sedna Paschy. Chrześcijaństwo ma wymiar paschalny, ale nie 
wiadomo co to znaczy, póki nie wejdzie się w sens Ostatniej Wieczerzy. Jezus 
nie musiał nikomu nic wyjaśniać, On po prostu zwyczajnie funkcjonował w ramach 
rzeczywistości religijnej swojego narodu i spędzał to święto w taki sposób, jak 
spędzali je wszyscy Żydzi. Oni wiedzieli, co to znaczy. Wszystkie słowa, które 
Jezus wypowiada w czasie Ostatniej Wieczerzy, dla Apostołów były rzeczą 
normalną, bo byli normalnymi Żydami, którzy wiedzieli, co to znaczy. Dla nas, 
póki nie odkryjemy tego, nie znaczą one nic. Albo są one jakimiś pięknymi 
sformułowaniami, które może gdzieś dotyczą jakiejś rzeczywistości mistyczno-
niebiańskiej. A to była bardzo konkretna rzeczywistość konkretnego święta, które 
było pewnym wyrazem doświadczenia historycznego tego narodu. Tu nie chodzi 
o to, żeby chrześcijanie stawali się Żydami, tylko żeby przyjmowali ten typ relacji 
z Bogiem. To, co się stało za Konstantyna, oznaczało odcięcie się od tego 
żydowskiego korzenia. Masowe ochrzczenie setek tysięcy ludzi w różnych krajach 
spowodowało, że ten korzeń przestał istnieć. 

- No, nie przesadzajmy, że przestał istnieć, bo on jednak tkwił głęboko 
w Kościele przez wieki. 

Owszem, on tkwił w Kościele w sensie głębokiego nauczania, ale w ludziach, 
w masach tego nie było. Zostało ochrzczone pogaństwo z całym dobrodziejstwem 
inwentarza. Nie było wtedy innej metody, aby ci ludzie stali się chrześcijanami. 
Ale faktem jest, że ten typ wiary, ten typ relacji do Boga i do człowieka, ten typ 
pojmowania historii nie zaszczepił się w masach. W powszechnej świadomości 
wiernych tego nie było. Tak jest też w naszym kraju. Nasz kraj niczym nie różni 
się pod tym względem od innych. To jest dokładnie to samo. 
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- Ale przecież istniały zakony... 

No tak, ale zakony, dawne przynajmniej, istniały w pewnym zaciszu 
i zamknięciu. To na pewno funkcjonowało u pierwszych Ojców Kościoła. Mam 
pewnego zaprzyjaźnionego zakonnika, który mówi: „Ja nie czytam żadnych homilii, 
żadnych tekstów teologicznych, tylko pierwszych Ojców Kościoła". Ja go 
rozumiem, bo tam naprawdę można odnaleźć tę perłę, która jest. 

-A ja czytam teksty średniowieczne, bo one właśnie mówią, co nie zostało 
odcięte. Według mnie średniowiecze to jest czas zmagania się, gdzie żywioł 
pogański chciał zniszczyć ten korzeń, nie rozumiał tego korzenia, natomiast 
korzeń trwał, ukryty, ale trwał. 

Tu się zgadzam. 

- W gruncie rzeczy, czym jest ten korzeń, ten biblijny typ wiary? Czy chodzi 
o to, aby wiara przenikała całe życie człowieka? 

Chodzi o to, że mam świadomość, że Pan Bóg robi dobrze, wbrew temu, co 
mi się wydaje. To znaczy: jeżeli są rozbiory Polski - to są one dobre. Jeżeli jest 
komunizm - to jest on dobry. Jest to myślenie absurdalne, czyż nie? A jednak 
oznacza ono uznanie, że Pan Bóg jest Wszechmocny, że panuje faktycznie nad 
wszystkim, i że jest jakiś powód, dla którego dopuścił takie rzeczy jak komunizm 
czy holocaust. Brzmi to skandalicznie, ale spróbuję to wyjaśnić. 

Jeżeli moje życie - bo w tym, co teraz mówię nie ma właściwie różnicy między 
życiem indywidualnym a zbiorowym - jeżeli więc moje życie układa się tak, że go nie 
akceptuję, to mam wówczas dwie drogi. Albo mówię: „Pan Bóg źle wymyślił moje 
życie, więc muszę to zmienić". A źle wymyślił, bo nie mam pieniędzy, mam taką żonę 
a nie inną, nie robię kariery, umarło mi dziecko. Można to przekładać na coraz szersze 
grupy społeczne. Mówię więc: „Pan Bóg źle robi, to znaczy, że ja gdzieś muszę Go 
zastąpić". Jest też druga możliwość, że myślę sobie: „Jeżeli Pan Bóg jest dobry i 
wszechmocny, to co On chce mi powiedzieć przez to, że tak prowadzi historię, że 
dopuszcza do takich rzeczy?" W jednym z psalmów jest napisane, że Bóg „posłał 
złego ducha". My mamy takie myślenie, że po jednej stronie jest rzeczywistość dobra, 
po drugiej rzeczywistość zła i nie ma między nimi żadnego kontaktu. Ale w Księdze 
Hioba jest wyraźnie pokazane, że tak naprawdę diabeł jest na posługach Pana Boga. 

- U Hioba jest to jednak dopuszczenie. Bóg mówi: chcesz, to grzesz, ale Ja 
będę walczył o ciebie. Bóg powie: „rób jak chcesz", ale nie powie: „potęp 
się". Nie można tego odczytywać tak, że Bóg i diabeł współpracują ręka 
w rękę. Myślę, że trochę przesadzasz. 

Myślę, że słowo „dopuścić" to trochę za mało. To znaczy, że nie ma dla mnie 
innego sposobu ze strony Pana Boga przez moją zatwardziałość, jak tylko to, 
żeby mnie popędzał czterdzieści lat po pustyni. Pan Bóg daje zatwardziałość. 
Pismo mówi wyraźnie: „Zatwardził jego serce". 
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- Takie myślenie wyklucza jednak według mnie ludzką wolność. Gdzie tu 
miejsce na wolną wolę? Najpierw Bóg mnie zatwardził, potem mnie przegnał 
po pustyni, żeby mi ta zatwardziałość minęła i nagle się okazuje, że Bóg 
wszystko za mnie uczynił, że byłem jak marionetka. A gdzie moja wolność? 
Gdzie wolna wola? 

A na czym polega to błogosławieństwo, gdy mówi się „błogosławiona wina"? 
To są dwa różne problemy: problem grzechu i problem cierpienia. Pan Bóg 
oczywiście nie namawia do grzechu, bo to by było wariactwo. Ta wędrówka przez 
pustynię to sytuacje bezsensowne, absurdalne, straszliwe, od których mogę tylko 
uciec, albo mogę iść przez nie dalej wzywając imienia Boga. Kto zsyła pustynię? 
Kto dopuszcza bunt przeciw tym sytuacjom? Pan Bóg dopuszcza bunt, żebym 
zobaczył, kim jestem. Zobaczył nie mimo to, ale dzięki temu. Bo nie ma innego 
sposobu, aby doświadczyć Boga, jak tylko grzech. Nie ma. Bez grzechu w ogóle 
niepotrzebna jest cała historia zbawienia. 

- Wiem, o co Ci chodzi, ale z drugiej strony nie odpuszczę jednak tego 
dziedzictwa greckiego w Kościele, które chce uczynić pewne rozróżnienia, 
aby zachować nas przed s z a l e ń s t w e m , które często groziło i grozi 
Kościołowi. Ty z kolei ciągle podkreślasz, że drogi Boga nie są naszymi 
drogami, że On robi z nami historię tak jak... 

...tak jak ojciec z dzieckiem, myślę, że to jest taka relacja. 

- Ale my nie możemy tego ogarnąć. 

No właśnie, dziecko nie rozumie Ojca, tylko ewentualnie jest mu posłuszne, 
doświadczając Jego miłości. Jest mu posłuszne lub nie. Myślę, że ta relacja jest 
tym, co przez wieki w Kościele zatracono, ponieważ dominacja greckiego 
i rzymskiego korzenia jest tak potężna. Dlatego ja bym się specjalnie nie buntował 
przeciw tym przegięciom w wydobywaniu żydowskiego korzenia, ponieważ został 
on w dużym stopniu zatracony, a dominuje zdecydowanie korzeń grecko-rzymski. 

- Czy nie sądzisz, że ten korzeń żydowski jest dziś odkrywany w wielu 
wspólnotach, takich jak na przykład Droga Neokatechumenalna czy 
Wspólnota Błogosławieństw? 

Z pewnością. Chrześcijaństwo, które nie zapomina o swoim korzeniu, jest 
bardziej świadome nie tylko w sensie intelektualnym, ale w sensie serca. Serca, 
czyli samego wnętrza „ja". Chrześcijanin powinien być świadomy tego, co znaczy 
być Żydem. Kiedy byliśmy pierwszy raz w Izraelu, moja żona, która nie jest 
Żydówką, powiedziała, że się czuła tam, jakby wróciła do domu. To znaczy, że 
sprawdza się to, co mówi psalm, że Syjon jest matką wszystkich ludów. Choć 
z drugiej strony, gdy wyjeżdżaliśmy do Izraela, to przed wyjazdem mówię do 
znajomego zakonnika: „Wie ojciec, jedziemy do Ziemi Świętej". A on na to: „Do 
jakiej Ziemi Świętej? Cała ziemia jest święta". Bo faktycznie, od momentu 
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zmartwychwstania Jezusa wszystko jest zupełnie zmienione: nie ma podziału na 
ziemię świętą i nieświętą, nie ma sacrum i profanum. Jezus zniszczył całe to 
rozróżnienie. Nie trzeba się nigdzie ruszać, żeby być w Ziemi Świętej. 

- A co do korzenia judaistycznego wniósł sam Jezus? 

Jest opis w Dziejach Apostolskich, że Piotr wyszedł na taras i miał wizję, 
w której obawiał się jeść nieczyste zwierzęta. Wtedy Bóg powiedział do niego: 
„Jedz wszystko". Nie żadna makrobiotyka, nie żadna koszerność. Jedz wszystko, 
bo nie w tym jest istota. Piotrowi było trudno to zaakceptować, bo koszerność 
jest czymś bardzo głębokim, to nie jakaś tam powierzchowna dieta, ale część 
relacji do Boga. Dzisiaj jednak sami widzimy, że są różne odłamy judaizmu, które 
mają różny stosunek do tej koszerności. Coś więc jednak już się ruszyło... 

- No tak, ale ci, którzy są najbardziej liberalni, to odpuszczają nie tylko 
koszerność, ale i inne sprawy, na przykład stosunek do homoseksualizmu. 
Rabini z Synagogi liberalnej nie mówią już, że homoseksualizm to - jak 
napisano w Biblii - „obrzydliwość w oczach Boga", ale że to odmienność 
godna akceptacji i życzliwości. 

Człowiek ma w sobie tę skłonność, by wszystko po swojemu ogarnąć 
i urządzić. Ja myślę, że to się bierze też stąd, że niektórzy Żydzi boją się, że po 
holocauście inne grupy ludzkie mogą zostać poddane podobnemu doświadczeniu. 
Znam pewnego Żyda, religijnego, z żoną, kilkorgiem dzieci, ale on nie cierpi 
jak ie jkolwiek krytyki h o m o s e k s u a l i z m u , bo mu się ona od razu kojarzy 
z h o l o c a u s t e m . Nie t w i e r d z ę , że on by c h c i a ł , ż e b y j e g o d z i e c i były 
homoseksualistami, ale to myślenie w oparciu o strach jest w gruncie rzeczy 
myśleniem, że Boga nie ma. Bardzo pięknie pisał Byron Sherwin, rabin z Ameryki, 
który często przyjeżdża do Polski, że pierwszego przykazania nie przestrzega 
się na przykład wtedy, kiedy się myśli, że najważniejszą rzeczą jest, by nigdy 
więcej nie pojawił się holocaust. A więc, że najważniejszą rzecząjest przetrwanie 
narodu żydowskiego. Wtedy na pierwszym miejscu jest nie Pan Bóg, a przetrwanie 
narodu. Wtedy jest się gotowym zrobić wszystko właśnie w imię tego celu. 

- To jest idolatria. 

Właśnie. Ja myślę, że Jezus był rzeczywiście rewolucją w ramach judaizmu. 
Przyniósł wolność. Pokazał, że nie zbawiamy się za p o m o c ą Prawa, ale 
jednocześnie - jak sam powiedział - nic nie zabrał z tego Prawa. 

- Dał w ogóle nowe zrozumienie Prawa. 

Ponieważ się okazało, że wszyscy muszą to Prawo jakoś obchodzić, aby 
dawać sobie z nim radę. Bo nie da się go przestrzegać. Te windy szabatowe, 
które jeżdżą w Izraelu w hotelach same przez cały czas bez naciskania guzika. 
Gdzie są granice możliwości zagospodarowania tej koszerności, tego bycia 
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świętym? Teraz jest zupełnie inne to poczucie. Myślę, że to Jezusowe zachowanie 
Prawa dotyczyło Dekalogu, a nie tego, co było rozwinięciem, tych sześciuset 
trzynastu szczegółowych przykazań. 

- A jak rozumiesz pojęcie Kościoła jako Nowego Izraela? Wielu teologów 
unika dziś tego określenia. Ojciec Ruffeisen proponuje, by o Kościele mówić: 
„poszerzony Izrael". W jakim sensie możemy mówić o chrześcijaństwie jako 
o Izraelu? Czym różni się ono od Narodu Wybranego? 

Z jednej strony Kościół mówi, że powołanie i wybranie Izraela trwa nadal, że 
przymierze z Izraelem nie zostało przez Boga złamane, i ma On swój zamiar 
zbawczy wobec Izraela, który nadal jest ludem wybranym. Z drugiej strony Kościół 
używa jednak sformułowania „Nowy Izrael". Myślę, że trzeba się zastanowić, co 
się rozumie przez „nowy". „Nowy" nie w tym sensie, że stary przestaje istnieć. 
Stary w tym sensie, że pierwszy. To, co mówi Papież, że Żydzi to „starsi bracia 
w wierze", ci, którzy pierwsi obcowali z Bogiem Jedynym - i którzy nadal obcują, 
albo i nie. Czy ten „nowy" znaczy „poszerzony", to trudno mi powiedzieć, bo jednak 
chrześcijaństwo jest dla judaizmu zupełnie poza judaizmem. Do mnie przemawia 
to, co mówi święty Paweł, że prawdziwymi dziećmi Abrahama są ci, którzy pełnią 
czyny Abrahama. To znaczy, że zbawienie przychodzi nie przez to, że 
przestrzegamy pewnych reguł, chociaż przestrzeganie pewnych reguł jest rzeczą 
dobrą, zwłaszcza jeśli nie ma się wiary. Ale tam, gdzie rodzi się wiara, to ma ona 
prowadzić do czegoś więcej, to znaczy do tego, żeby ludzie widzieli w tych, którzy 
tę wiarę otrzymują, że Pan Bóg jest, że istnieje. Ludzie nie zobaczą że jest Pan 
Bóg tylko przez to, że się wypełnia pewne Prawo. Nie zobaczą, bo ludzie muszą 
zobaczyć coś więcej. Czego ludzie potrzebują? Nie potrzebują Prawa, tylko 
miłości. Jeżeli więc człowiek potrzebuje miłości, to bezwarunkowej. A nikt nie 
kocha człowieka takim, jakim jest, lecz tylko o tyle, o ile spełnia on oczekiwania 
drugiego człowieka. Jeżeli więc ludzie zobaczą, że jest możliwe, żeby ktoś kochał 
w sposób bezwarunkowy, to zobaczą, że jest możliwe coś innego niż ludzkie, 
coś więcej niż tylko nasze ograniczenia, że jest Bóg. To jest to, co mówi Jan 
Chrzciciel: trzeba żebym ja się umniejszał, aby On we mnie wzrastał, aby Bóg 
mógł przeze mnie przemawiać do innych ludzi. 

Jest potrzebna prawda. Co to jest prawda? To jest prawda, jeżeli widać 
w tobie, że jest Pan Bóg. W jaki sposób? Co to są te rodziny misyjne, które są 
wysyłane za granicę? One nie są po to, żeby biegać z krzyżem po wszystkich 
miejscach tego terenu misyjnego, tylko są po to, żeby ludzie zobaczyli, że można 
żyć inaczej, że Pan Bóg robi coś w ich życiu. Jeżeli będą tym zaciekawieni, przyjdą 
do nich i ich zapytają. Oczywiście, nie znaczy to, aby siedzieć na tyłku i nic nie 
robić. Trzeba wychodzić do tych ludzi, ale pamiętać, że bardziej do nich przemawia 
świadectwo niż głoszenie haseł, wartości itp. To poniekąd wychodzi samo przez 
się. Jak mówią mistycy, jeżeli jest wiara w człowieku, to się ona z człowieka 
wylewa. Jeżeli Pan Bóg czegoś dokonał w moim życiu, to nie po to, żebym to 
zachowywał dla siebie w cichości. 
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- No właśnie, a czy Ty nie masz czasem takiej ochoty, jak przejeżdża tu jakiś 
rabin z Ameryki czy z Izraela, czy Ty nie masz takiej duchowej, wewnętrznej 
potrzeby, żeby czasami powiedzieć: „Słuchaj, Mesjasz, Ten, na którego 
czekacie, przyszedł już dwa tysiące lat temu"? 

Mieliśmy kiedyś taką sytuację w kościele przy Placu Inwalidów, gdzie raz 
w roku robimy spotkanie z okazji Święta Tory, takie święto Tory żydowsko-
chrześci jańskiej. Są tam czytania, jest komentarz żydowski i komentarz 
chrześcijański. I było zgorszenie. Dlatego że Pan Bóg jakoś kazał mi mówić w tym 
komentarzu o Jezusie i Żydzi byli zgorszeni. Dla nich wystarczające już było to, 
że są w Kościele, że tam wisi krzyż, a tu jeszcze ktoś im mówi o Jezusie. To było 
tak, że w ogóle nie miałem pojęc ia, co p o w i e m , a p o w i e d z i a ł e m t a k ą 
neokatechumenalną katechezę, po prostu kerygmat mówiłem. Po mnie wyszedł 
ksiądz Czajkowski i aż się zdziwiłem, bo on też w tym samym duchu o Jezusie 
opowiadał. Było wtedy pewne oburzenie na Czajkowskiego i na mnie, że wobec 
Żydów takie rzeczy mówimy. 

• Dzisiaj wszelka działalność ewangelizacyjna czy misyjna skierowana wobec 
Żydów od razu kwalifikowana jest jako prozelityzm. 

Jedno jest pewne: Pan Bóg ma zamiar wobec tego ludu. Jeżeli Bóg pozostał 
mu wierny i przymierze jest nadal w mocy, to znaczy, że miał jakiś zamiar, lecz 
większość go nie pojęła. My byśmy chcieli, aby Żydzi jak najszybciej przyjęli 
chrześcijaństwo, aby w ten sposób przyspieszać nadejście tych wspaniałych 
czasów mesjańskich. Myślę jednak, że jeśli Pan Bóg zachował Żydów, judaizm, 
w tej postaci w jakiej zachował, to znaczy, że coś w tym musi być. Zobaczcie, jak 
dziwnie biegnie historia. Z jednej strony przez prawie półtora tysiąca lat ten korzeń 
żydowski w chrześcijaństwie był przysypany, z drugiej w judaizmie zachowała 
się żydowskość. Jest w tym jakiś sens. Być może ten cały dialog chrześcijańsko-
judaistyczny jest po to, żebyśmy mogli zobaczyć na żywo, a nie tylko ze starych, 
zmurszałych książek, na czym polega prawdziwa relacja z Panem Bogiem. Gdyby 
Żydzi się rozpłynęli, to byłaby tragedia, nie moglibyśmy się do niczego żywego 
odwoływać. 

- Jest takie przekonanie w tradycji Kościoła, że nawrócenie Izraela odbędzie 
się... 

... w czasach mesjańskich. 

- Czy nie istnieje inne niebezpieczeństwo? Kościół zaprzestał oficjalnych 
modłów wielkopiątkowych o nawrócenie narodu żydowskiego. Nie prowadzi 
też zorganizowanej akcji misyjnej wobec Żydów. Tłumaczy się to niechęcią 
wobec prozelityzmu. Czy ta rezygnacja z perspektywy eschatologicznej nie 
jest jakimś świadectwem zainstalowania się Kościoła w doczesności? 
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Po pierwsze: myślę, że problem instalowania się w świecie, tej statyczności 
eschatologicznej, istnieje i w chrześcijaństwie, i w judaizmie. To jest ludzka 
skłonność, która występuje wszędzie. Po drugie: można powiedzieć, że dialog 
chrześcijańsko-żydowski, który jest w sensie ilościowym zjawiskiem małym, lecz 
w sensie widoczności dość sporym, być może jest jedyną drogą do zetknięcia się 
Żydów z chrześcijaństwem. Przez sam fakt zetknięcia się Żydów z chrześcijanami 
być może oni coś w nas zobaczą. Co zobaczą? Nie wiem, ale to zależy od jakości 
tego chrześci jaństwa. Jest to więc wezwanie do nawrócenia się samych 
chrześcijan, którzy się z nimi kontaktują. Nie ma co się oszukiwać, że mentalność 
typu katolik „niedzielny" czy „narodowy" jest w stanie pokazać Boga żywego 
ludziom, którzy są poza Kościołem. 

- Brat Ephraim, autor książki Jezus Żyd praktykujący, pisze nie tyle 
o nawróceniu, co o oświeceniu narodu żydowskiego. 

To jest ich problem, natomiast dla mnie jako człowieka zeświecczonego, 
który jest nowy w Kościele, obecność Żydów religijnych jest rzeczą cudowną, 
ponieważ świat dzisiejszy jest zeświecczony i to bardzo mocno. Można mówić 
o wspólnych celach Żydów i chrześcijan w dzisiejszym świecie, żeby pokazywać, 
że Pan Bóg jest, że w ogóle jest Pan Bóg. To już nie problem takiej czy innej 
wiary, ale tego, czy jest Bóg. To jest problem dzisiejszego świata - czy On w ogóle 
jest, nie to czy jest Pan Bóg chrześcijan lub Żydów, tylko Bóg Wszechmogący, 
Jeden, Jedyny, który czyni cuda na ziemi. Myślę, że jest jakaś wielka mądrość 
Kościoła w tym, że przyjął inny typ postawy wobec Żydów. Uważam, że to jest 
dobry typ relacji. To docenienie ich powołania do bycia z Bogiem, do świadczenia 
o Bogu. Z drugiej strony dobrze jest pamiętać, że wielką zasługą chrześcijaństwa, 
z punktu widzenia judaizmu, można powiedzieć, że jedyną, jest rozpowszechnienie 
imienia Boga oraz imion patriarchów i proroków na cały świat. To się stało dzięki 
chrześcijaństwu. Inaczej nikt by nie miał o nich pojęcia. Pytanie tylko: czy 
świadectwo niektórych chrześcijan jest w stanie w ogóle odrodzić w Żydach ich 
świadomość własnych korzeni? Wiele razy, kiedy rozmawiałem z rabinami, miałem 
wrażenie, że wiedzą o Jezusie więcej niż ja. 

-To ciekawe, czytałem niedawno świadectwa rabinów, którzy uznali Jezusa 
za Mesjasza i się okazuje, że jeszcze w drugiej połowie XIX i pierwszej 
połowie XX wieku Żydzi w swojej masie niewiele wiedzieli o Jezusie. Nie 
brali do ręki Nowego Testamentu, Jezus nie miał dla nich nic wspólnego 
z żydostwem. Tymczasem mówisz, że teraz wiedzą o Nim nawet więcej niż 
Ty. Czy to jest powszechne zjawisko? 

To nie jest zjawisko powszechne. Powszechna jest niewiedza i raczej 
niechęć, a wśród Żydów niewierzących raczej obojętność. Myślę, że dla uczciwych 
Żydów religijnych chrześcijaństwo jest na pewno problemem. Zresztą dla nich 
jest jakaś ambiwalencja w tym odzyskiwaniu przez Kościół świadomości swoich 
żydowskich korzeni. Ja to widzę po moich znajomych, Żydach religijnych, że 
z jednej strony ich cieszy to, że Kościół mówi o swoich żydowskich korzeniach, 
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a z drugiej - jest pewien lęk, że spycha się ich w ten sposób na pozycję żydowskiej 
sekty. 

- Albo lęk, że ich się zawłaszcza, zagarnia. 

Mnie Żydzi pytają często: „Dlaczego ty, który byłeś niewierzący, dlaczego, 
jeżeli już wszedłeś do jakiejś religii, to nie do judaizmu?" Mówię wtedy: „Ja byłem 
biedaczek, nie miałem zielonego pojęcia o niczym, to Pan Bóg przyszedł do mnie, 
nic nie mogę na to poradzić". Dlatego cały czas kładę akcent na pewien osobisty, 
egzystencjalny, historyczny konkret. Że gdy się odcinamy od faktów, to wchodzimy 
w rzeczywistość religijno-moralną, która naprawdę nie jest ani judaizmem, ani 
chrześcijaństwem. Natomiast kiedy trzymam się faktów, kiedy odwołuję się do 
życia, to wytrącam oręż tym, którzy chcą koniecznie osądzać cudze życie. Dlatego 
myślę, że Wcielenie jest tak ważną rzeczą, pozwala bowiem mówić konkretnie o 
relacji z Bogiem, a nie w oderwaniu od faktów z życia. To jest naprawdę ważne 
dla mnie słyszeć Żyda mówiącego o Panu Bogu. Bo tego normalnie się nie słyszy 
w takich masowych kontaktach między normalnymi ludźmi. I jeszcze jedno: kiedy 
człowiek odrywa się od faktów, łatwo wpada w jakieś schematy, moralizm, 
estetyzm itd. To jest tak, jak podczas rozmowy Jezusa z Samarytanką przy studni. 
Kiedy ona dostrzega, że On zaczyna dotykać konkretnych problemów jej życia, 
to ucieka od tego pytaniem: „A na jakiej górze należy chwalić Boga?". Tak jest 
często z nami: kiedy Bóg chce z nami porozmawiać o naszych konkretnych 
problemach, kiedy chce nas zbawić w naszym konkretnym życiu, my uciekamy 
od Niego w abstrakcję. Czasami nawet teologia może być ucieczką od Boga. 

- Dziękujemy za rozmowę. 

rozmawiali: Grzegorz Górny i Rafał Tichy 
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Są wśród chrześcijan i marksistów tacy, którzy usiłują je 
połączyć. Połączenie to wżadnym razie nie byłoby chrystianizacją 
marksizmu, tak jak miała miejsce na przykład chrystianizacja 
barbarzyńców, dlatego że marksizm zawiera w swej głębi 
ideologię totalitarną, która jest ikoną kłamstwa. Gdyby 
Chrystus przyjął oblicze tej ikony kłamstwa, mielibyśmy do 
czynienia z Antychrystem. 

O . JEAN-MIGUEL G A R R I G U E S O P 

IZRAEL, CZYLI ODRZUCENIE IDOLA 

Jest to spisany na ż y w o tekst improwizowanego odczytu, jaki w y g ł o s i ł 
w 1978 roku wybitny francuski teolog, dominikanin Jean-Miguel Garrigues. 
Niektóre elementy rozważań utraciły aktualność w wymiarze pol i tycznym z 
p o w o d u wie lk ich zmian 1989 roku. Jednakże myśl i tu zawarte zdają s ię 
nieustająco ważne z powodu niezmiennej pokusy gnostycznej czy ideologicznej, 
jaka zagraża Kościołowi od samych jego początków, choć przyjmuje ona rozmaite 
formy. 

Obserwujemy dziś silny zwrot ku gnostycznej koncepcji Chrystusa. „Chry
stus gnostyczny" jest projekcją wszystkich naszych idolatrii, naszego bałwochwal
stwa, jawi się jako idol doskonały. Tego rodzaju Chrystus, który nie jest już Mesja
szem Izraela, nie jest Synem Maryi, którego ciało Bóg przygotował w ramach 
ekonomii zbawienia rozwijającej się aż po jedyne Wybranie w Jezusie z Nazare
tu; otóż ten Chrystus nie jest już Bogiem, ani Synem Bożym. Albowiem jako czło
wiek uniwersalny, przez swego rodzaju idealistyczną konkretyzację wszystkich 
marzeń człowieczeństwa i jego chęci samouwielbienia, nie będzie już potrzebo
wał być Bogiem. To zabsolutyzowane człowieczeństwo (widzimy je już w XIX wie
ku w teologicznej filozofii Feuerbacha i Marksa), ten uniwersalny człowiek jest 
„Bogiem"; nie Bogiem stwórczym, który już nie jest potrzebny, lecz ubóstwionym 
człowiekiem. Zabieg ten widać bardzo dobrze u Garaudy'ego. A więc „Bóg" jest tu 
projekcją, absolutyzacją historii ludzkości w skali globalnej, ludzkości, której nadano 
walor absolutu. 

Izrael i Kościół obejmują dwa aspekty, dwie natury Chrystusa połączone 
jakby zawiasem w stopniu, w jakim do Izraela należy „syn Dawida według ciała", 
zgodnie z chrystologicznym wyznaniem wiary z początku Listu do Rzymian: 
„Pochodzący według ciała z rodu Dawida, przeznaczony dla ludzkości według 
Ducha Świętości jako pełen mocy Syn Boży" (Rz 3,1), dany ludzkości od zawsze. 
(Nie należy używać słowa „ustanowiony" Synem Bożym, jak to czynią niektóre 
przekłady Biblii, gdyż greckim słowem jest „przeznaczony" dla ludzkości, by 
uświęcić w s z y s t k i c h , w mocy Ducha Świętego.) To właśnie z n a c z e n i e 
zachowujemy w Kościele. Oba aspekty są nierozłączne. Owym zawiasem, więzią 
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między S y n a g o g ą a K o ś c i o ł e m , między Izraelem Obietn icy a Izraelem 
Wypełnienia, jest sam Jezus, Wcielenie, czyli dwie natury Chrystusa. 

Otóż dzisiaj mamy do czynienia ze zwrotem gnostycznym na tyle silnym, by 
sabotować oba aspekty na raz. Z chwilą bowiem, gdy chcemy powiedzieć, że 
Chrystus historyczny w pewien sposób nie jest już ważny, gdyż w istocie niewiele 
o Nim wiadomo, i że wszystko, co Izrael mógłby powiedzieć o Mesjaszu, są to 
rzeczy całkowicie przestarzałe, jakiś przeżytek wygnany do sfery imaginacji albo 
a n t y c y p a c j a w y j ą t k o w o n i e p e w n a i n i e d o s k o n a ł a . . . w ó w c z a s t r a c i m y 
zakorzenienie. Odcinamy się wtedy od faktu, że Chrystus był konkretnym 
człowiekiem, nie zaś człowiekiem „ogólnym", abstrakcyjnym, jakąś wielostronną 
uniwersalnością. Jednakże, jak mówi święty Paweł - i tu widać całą wagę tajemnicy 
Maryi - „Gdy nadeszła pełnia czasu, posłał Bóg Syna swego, zrodzonego 
z niewiasty, zrodzonego pod Prawem" (Ga 4,4). Gnoza, o której mówimy, 
podkopuje zarazem fakt, że jest to jedyny Syn Boga, tego samego Boga Stwórcy, 
Boga Opatrzności, tego Boga, który wybrał Izraela... który powierzył nam 
najbardziej intymną tajemnicę swego zamysłu, tajemnicę swego Syna, a zatem 
Objawienie tajemnicy Trójcy Świętej. 

Obecny spór wydaje mi się dlatego tak poważny, że dokonuje się dzisiaj 
prawdziwa utrata poczucia sakramentalności. Powoduje ona, że nie rozumie się 
już roli sakramentu. Tymczasem sakramentalność jest właśnie przejściem przez 
konkret, przez szczególnego człowieka, co w jednak Duchu Świętym nabiera 
znaczenia uniwersalnego aż po koniec czasów. Otóż usuwając ten konkret 
wprowadza się na jego miejsce ideologicznego idola, bożka. 

Ideologiczny idol to swego rodzaju przesłanie, idea, absolut, imaginacja, 
która służy wówczas jako biegun przyciągający ludzi wszystkich czasów, gdyż 
w końcu zgromadzi on jednocześnie wszystkie ich idolatrie. Jest to jedno 
z największych niebezpieczeństw, w wyniku którego nasze otwarcie na świat nie 
byłoby misją, posłaniem Ludu Bożego niosącego znamię przybrania za synów 
wszystkim narodom. Byłoby natomiast otwarciem na świat poprzez sakralizację 
tego wszystkiego, co jest w narodach z pragnienia samouwielbienia, tego 
wszystkiego, co jest w człowieku jako chęć ubóstwienia przez siebie samego. 
Byłby to szczyt perwersji, owa Bestia z Apokalipsy. Dlatego Izrael zawsze będzie 
kłodą rzuconą pod nogi wszelkiej idolatrii. W tym sensie pozostanie on niezmiennie 
„starszym bratem" dla nas, którzy jesteśmy pogano-chrześcijanami. I to pomimo, 
że „pokolenie" Chrystusa - a trzeba podkreślić fakt, że jest to pokolenie spośród 
bliskich Chrystusa, nie zaś wszyscy Izraelici Mu współcześni, ani też wszystkich 
czasów - czy raczej część pokolenia Chrystusa odrzuciła Mesjasza, co jest 
oczywiście grzechem ciężkim, grzechem zaślepienia... Jednakże ta część Izraela 
nie odrzuciła Chrystusa z jakiegoś złego, formalnego powodu, lecz dlatego, że 
uważała Go za człowieka, który nadaje sobie boskie cechy. Grzech ten był ciężki, 
ponieważ Chrystus dawał wiele znaków, że nie jest „ubóstwiającym" się 
człowiekiem, lecz Obecnością samego Boga w ludzkim ciele. „Gdybym nie dokonał 
wśród nich dzieł, których nikt inny nie dokonał, nie mieliby grzechu" (J 15,24). 
Jednak formalny motyw ich odrzucenia sam w sobie stanowi wartość. Jest nim 
głębokie uczulenie Izraela na wszelką formę idolatrii. Jest to rzecz bardzo ważna, 
gdyż my, poganie-chrześcijanie, nie mamy tej formacji, tej antyidolatrycznej 
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szczepionki (widzimy to nawet w katechizmie świętego Bonifacego, a więc u ludzi 
skądinąd świętych). Stąd nieustające niebezpieczeństwo wypowiadania słów: 
„Chrystus jest naszym Bogiem", rozumiejąc „naszego Boga" nie jako Stwórcę, 
Boga Jedynego, który dał nam swego Syna, lecz jako ubóstwienie, apoteozę 
istniejącej w człowieku chęci samouwielbienia (tak właśnie nadawano cechy 
boskie cesarzom rzymskim i innym ludziom). 

Jest to tendencja bardzo niepokojąca. Stąd płynie w ikonografii bardzo groźne 
niebezpieczeństwo nadawania Chrystusowi rysów rasowych, narodowych. Jeśli 
bowiem chcemy mieć odbicie, ikonę Oblicza Chrystusa w rozmaitych rasach, 
językach i narodach, to mamy przecież do dyspozycji twarze świętych! Nie głosimy 
chwały Chrystusa w Japonii malując japońskiego Chrystusa, lecz ikonę świętego 
Pawła Miki... Obliczem Chrystusa odzwierciedlonym w narodach są twarze tych, 
których Chrystus odnalazł pośród tych narodów, aby uczynić z nich odbicie swego 
Oblicza. I niezwykłe jest właśnie to, że wszystkie te twarze istotnie odbijają Oblicze 
Chrystusa. Oblicze Chrystusa jest zaś Obliczem Syna Marii, Mesjasza Izraela, 
który zarazem ma uniwersalne znaczenie dla całego świata. Ikonografia przywraca 
nam tym samym sens sakramentalności, podobnie jak substancję sakramentów 
i wiele innych elementów. Istnieje dzisiaj bardzo silna tendencja, nie tylko w 
dziedzinie ikonograficznej, do porzucania, zaniedbywania substancji sakramentów 
i czynienia z nich jedynie substancji ogólnej: na przykład posiłku w ogóle, w którym 
każdy naród, każda cywilizacja mogłaby używać swej własnej, specyficznej 
substancji. Tymczasem nie możemy osiągnąć uniwersalności w inny sposób jak 
tylko poprzez przypadłościowość, konkretność Wcielenia. 

Widzimy dziś w Kościele wiele oznak bardzo poważnego osłabienia. 
Ogarnięci pędem ideologicznym liczni chrześcijanie z zapałem próbują zastąpić 
Biblię jakimś ideologicznym wywarem z chrześcijaństwa, czyniąc zeń rodzaj 
marksizmu, strukturalizmu, freudyzmu. o zabarwieniu i pewnych składnikach 
chrześcijańskich... Wszystko to pokazuje, jak centralne znaczenie ma dyskusja 
dotycząca Izraela, która winna sięgać do istoty rzeczy (nie pozostawać na 
płaszczyźnie uczuciowej, bądź czysto politycznej rzeczywistości Bliskiego 
Wschodu). Trzeba zrozumieć, że chodzi tutaj o samą istotę naszej wiary. W kwestii 
sakramentalności Kościoła widzimy, że stosunek do Izraela stanowi samo sedno 
sprawy. Izrael bowiem nadaje ciało Chrystusowi i wszelka sakramentalność 
Chrystusa przechodzi poprzez działania, jakim Chrystus w swym ciele nadał 
znaczenie, a zatem poprzez całąziemskość jego słów i czynów lest to kwestia 

0 kapitalnym, rozstrzygającym znaczeniu! Jeśli ją opuszczamy czy przeskakujemy, 
co przychodzi na miejsce ciała Chrystusa? Ideologia! 

Skoro od XX wieku żyjemy w czasach ideologii totalitarnych, to właśnie 
ideologia totalitarna będzie twierdzić, że pełni rolę uniwersalnego zbawienia, które 
Chrystus daje w konkretności swej jednostkowej Osoby. Spór jest więc niezwykle 
poważny, nawet jeśli nie jesteśmy być może zdolni dobrze go sformułować 

1 wyrazić... Wydaje mi się jednak, że skoro żyjemy w czasie eschatologicznym, 
to mogę po trosze uważać się za proroka. Otóż z punktu widzenia tajemnicy 
doktryny, rozumienia depozytu wiary, uważam, że Kościół jest bardzo mocno 
kuszony od wewnątrz pokusą przedchrześc i jańską, a mianowic ie c h ę c i ą 
zastąpienia ciała Chrystusa uniwersalną ideologią, rodzajem „chrystoizmu", który 
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bardzo dobrze może sprzymierzać się z mesjanizmem totalitarnych ideologii. 
Skądinąd zaś widzę, że chrześcijanie, którzy zdają sobie sprawę, że owa pokusa 
czasów eschato logicznych jest wie lk im niebezpieczeństwem dla Kościoła, 
zbl iżają się do odnalezienia Izraela j a k o „korzenia", w którym j e s t e ś m y 
zaszczepieni przez ciało Chrystusa. 

Jeśli chodzi o Izraela w samym „Domu Izraela", to idzie on inną drogą, 
polegającą prawdopodobnie na swoistym przeczuciu owego eschatologicznego 
wymiaru, który nosi on w sobie. Wyczuwamy, że zarysowuje się pewne spotkanie, 
które dokona się w straszliwym kontekście końcowej walki. Tym, co obecnie nadaje 
jeszcze siłę marksizmowi, jest fakt jego ateizmu. Jeśli jednak pewnego dnia 
przestanie się za taki uważać... Jedyną cząstką prawdy, jaką wyznaje marksizm, 
jest jego ateizm: to jedyny punkt, w którym mówi on prawdę. Uważa się za 
ateistyczny i takim jest. We wszystkich innych sprawach kłamie. Mówi, że jest 
socjalistyczny i nim nie jest; że opowiada się za klasą robotniczą i tego nie czyni. 
Czyste kłamstwo. Istnieje wszakże jeden punkt prawdziwy: jego ateizm. Gdyby 
jednak idol fałszywego chrystoizmu został nagle złączony z religijnym pragnieniem 
człowieka, gdyby marksizm porzucił swój szczery, racjonalistyczny ateizm, a 
dostarczony zostałby mu ideologiczny idol Chrystusa (oczywiście Chrystusa bez 
Boga, będący tylko projekcją ludzkiej historyczności w jej rozwoju), mógłby odtąd 
podawać się zarazem jako nurt przechwytujący religijne energie ludzkości i jej 
potrzebę absolutu. Wtedy będziemy mieli Bestię z Apokalipsy. 

Jeśl i wolno mi powtórzyć za ś w i ę t y m P a w ł e m , że istnieje coś, co 
powstrzymuje tajemnicę bezbożności (zobacz 2Tes), to dzisiaj tym czymś jest 
brak połączenia między marksizmem a „chrystoizmem"... czy „jezuizmem". Daje 
się jednak wyczuć, że są wśród chrześcijan i marksistów tacy, którzy usiłują je 
połączyć. Połączenie to w żadnym razie nie byłoby chrystianizacją marksizmu, 
tak jak miała miejsce na przykład chrystianizacja barbarzyńców, dlatego że 
marksizm zawiera w swej głębi ideologię totalitarną, która jest ikoną kłamstwa. 
Gdyby Chrystus przyjął oblicze tej ikony kłamstwa, mielibyśmy do czynienia 
z Antychrystem. Byłaby to ideologia przyjmująca kłamstwo nauki, czyli uważająca 
się za naukową, podczas gdy nią nie jest; przyjęłaby kłamstwo sprawiedliwości, 
podając się za sprawiedliwość na ziemi, a będąc zaprzeczeniem sprawiedliwości; 
wreszcie, czego jeszcze jej brakuje, a co byłoby pieczęcią Bestii, miałaby w sobie 
kłamstwo religii. Tym więc, co powstrzymuje tajemnicę bezbożności, jest fakt, że 
nie zawiera ona (w każdym razie jeszcze nie) kłamstwa religii. Jest antyreligijna 
i ateistyczna. Lecz Antychryst będzie religijny. Będzie miał fałszywego proroka 
i będzie religijny. Co zatem pozostanie Kościołowi w chwili, gdy idol ten zostanie 
ogłoszony? Otóż pozostanie mu Izrael! W tym momencie dokona się połączenie. 
Wówczas konieczne będzie odnalezienie korzenia. Izrael zaś odrzuci idolatrię, 
bo nie będzie mógł adorować Bestii! Jest to dla niego wewnętrznie, z samej jego 
istoty niemożliwe. Cała antyidolatryczna edukacja Izraela powoduje, że nie może 
on adorować Bestii. Dobrze znamy wszystkie prześladowania i paroksyzmy 
w nazistowskich Niemczech i w sowieckiej Rosji: są one dlań nieprzyswajalne. 
Chrześcijaństwo jest z pewnego punktu widzenia jakby bardziej podatne na 
ideologie totalitarne. Nastąpi więc walka eschatologiczna. I w niej właśnie spotkają 
się Kościół z Izraelem... „reszta" Kościoła i „reszta" Synagogi, gdyż będą dwie 
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reszty. Zgodnie ze słowami Chrystusa, większość nosić będzie znak Bestii. Trzeba 
0 tym pamiętać. Wydaje się, że połączenie, o którym mówimy, przeczuwane jest 
w krajach żyjących pod uciskiem ideologii totalitarnych. Mamy tam do czynienia 
z czymś, co nie ma charakteru dyskusji teoretycznej, lecz jest czymś bardziej 
poważnym (moje przekonanie może być oczywiście mylne...). 

Przez sakramenty, przez ciało Chrystusa jesteśmy związani z Izraelem, tak 
jak sam Izrael, nawet jeśli tego nie uznaje, jest związany z nami. I pewnego dnia 
- a będzie to koniec czasów - ta wzajemna przynależność zostanie uznana we 
wspólnym odrzuceniu najwyższego idola. Mówię o tej sprawie dlatego, byście 
pamiętali o niej w modlitwie. Być może się mylę... Jednakże wiele znaków, moim 
zdaniem, prowadzi w tym kierunku. Znaki te świadczą, że słabnie głębokie 
rozumienie tajemnicy Chrystusa. Nie zawsze, rzecz jasna, można widzieć 
twórczość teologiczną „ze szczytu". W istocie jednak mamy do czynienia z nurtem 
utraty sensu sakramentalności w mass mediach, w prądach katechetycznych 
1 w całej popularyzacji „katolickiej". Owa utrata poczucia sakramentalności 
dokonuje się w sposób rozproszony, lecz bardzo powszechny. I drżenie budzi 
widok tej tendencji u niektórych teologów-ideologów. Spór ten, zwłaszcza 
w odniesieniu do marks izmu, nie jest wcale s p r a w ą lewicy czy prawicy, 
społecznego progresizmu, socjalizmu itd. Nie ma z nią nic wspólnego. Ideały 
socjalizmu są, głęboko biorąc, zdeformowanymi ideałami chrześcijańskimi. Mamy 
tu do czynienia z głęboką deformacją dokonaną przez leninizm, którąjako pierwszy 
odsłonił Sołżenicyn, wołając w sposób proroczy, że zmierzamy ku ostatecznej 
walce. Podejmowany jest wielki wysiłek, byśmy sprowadzi l i wszystko do 
przeciwstawienia pojęć progresizm-konserwatyzm, które są całkiem uzasadnione, 
a stare jak ludzkość, lecz nie mają nic wspólnego z istotą naszego problemu. 
Albowiem wraz z komunizmem stajemy przed swoistą ikoną kłamstwa. Jeśli 
pewnego dnia ta ikona kłamstwa przyoblecze się w oblicze Chrystusa, co 
stopniowo usiłuje się czynić, Chrystusa, który nie byłby już ani Synem Dawida, 
ani Synem Boga, czym będzie ona, jeśli nie projekcją kłamstwa zabsolutyzowanego 
człowieczeństwa, a więc Antychrystem i Bestią... 

„Wielu bowiem pojawiło się na świecie zwodzicieli, 
którzy nie uznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele ludzkim. 
Taki jest zwodzicielem i Antychrystem." 

(2 J 4,7) 

o. Jean-Miguel Garrigues OP 

tłumaczył: Jan Grosfeld 

za: La Lettre 7/1996 
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Święty Tomasz sprzeciwia się przymuszaniu żydów do 
przyjęcia wiary. Wynika to z rozumienia natury samej wiary -
jako relacja osobowa łącząca człowieka z Bogiem może być 
przyjęta tylko w sposób wolny i nigdy, nikogo nie wolno do 
niej przymuszać, chociaż chrześcijanie powinni zachęcać 
niewierzących do jej przyjęcia. Tylko Bóg bowiem ma władzę 
nad wolną wolą człowieka. Wobec tego przymuszanie kogoś 
do przyjęcia wiary zawsze jest złem, które trudno nawet jest 
próbować usprawiedliwiać. 

A N D R Z E J MAREK NOWIK 

CHRZEŚCIJANIE A ŻYDZI 

W DZIEŁACH ŚWIĘTEGO TOMASZA Z AKWINU1 

Rozważania ś w i ę t e g o Tomasza dotyczące ż y d ó w znajdują s ię przede 
wszystk im w j e g o komentarzach do Pisma Ś w i ę t e g o . Najwięcej rozważań 
dotyczących stosunku chrześcijan do żydów pisze on w swej Summie teologicznej. 
Ponadto w l iście O zarządzaniu żydami do księżnej Brabancji pięć z ośmiu 
objaśnień udzielonych przez Akwinatę dotyczy tego właśnie zagadnienia (list 
ten został napisany prawdopodobnie w Paryżu w 1271 roku w odpowiedzi na 
zapytania nadesłane przez księżną Małgorzatę, córkę Ludwika IX Świętego). 

„ Ż y d " - n a z w a c z c i g o d n a 

Podstawą rozważań świętego Tomasza jest ustalenie, kim są żydzi. 
Pierwotne znaczenie nazwy ludaeus obejmuje mieszkańców krainy nazywanej 
Judea. Nazwa ta pochodzi zaś od pokolenia Judy, które zamieszkiwało tę ziemię. 
Ze względu na szczególną rolę pokolenia Judy w historii zbawienia nazwa ludaeus 
objęła wszystkie pokolenia izraelskie. 

Według świętego Tomasza nazwa „Żyd" oznacza więc po pierwsze: człowieka 
należącego do jednego z pokoleń izraelskich. Sama jednak przynależność 
cielesna do jednego z tych pokoleń nie jest sama przez się równoznaczna z 
przynależnością do ludu Boga lecz jest jedynie jej znakiem. Święty Jan Chrzciciel 
nazywał nie nawróconych Żydów „plemieniem żmijowym", napominając ich: „Nie 
próbujcie sobie mówić: 'Abrahama mamy za ojca', bo powiadam wam, że z tych 
kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi". Również Jezus nie uzależniał 
otrzymania szczególnej łaski Boga od tej przynależności, nauczając w synagodze 
w Kafarnaum: „Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo 
pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował 
w całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy 
w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Eliasza, a 
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żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman". A o setniku z 
Kafarnaum Jezus powiedział: „Tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu".2 

Po drugie więc - według świętego Tomasza - nazwa „żyd" oznacza człowieka 
należącego do ludu Bożego Starego Przymierza. Ta przynależność nie pochodziła 
z jakichkolwiek zasług ludzkich, lecz wyłącznie z łaski Boga. W tym sensie nie 
ten jest żydem, kto cieleśnie należy do Izraela, lecz ten, kto trwa w przymierzu 
z Bogiem. 

Po trzecie - jak wywodzi święty Tomasz - nazwa „żyd" oznacza w ogóle 
człowieka, który należy do ludu Bożego i z tego powodu staje się właściwie 
synonimem chrześcijanina; Jezus wypełnił bowiem doskonale Stare Przymierze, 
które było Jego zapowiedzią, podobnie jak Izrael był zapowiedzią Kościoła. Święty 
Paweł z tego powodu nazywa Kościół „Izraelem Bożym" i pisze o chrześcijanach, 
że „jesteśmy prawdziwie ludem obrzezanym", ponieważ w Jezusie chrześcijanie 
otrzymali „obrzezanie nie z ręki ludzkiej, lecz Chrystusowe obrzezanie", a święty 
Jakub nazywa Kościół „dwunastoma pokoleniami"3. Nazwa ta jest jednak rzadko 
stosowana, ponieważ Nowe Przymierze jest doskonalsze od Starego i raczej 
rzecz zapowiadana nie otrzymuje nazwy od rzeczy zapowiadającej, która jest od 
niej mniej doskonała. 

Według świętego Tomasza zatem nazwa „Żyd", która ostatecznie wywodzi 
się od Judy syna Izraela i rozciągnięta została na wszystkich ludzi należących do 
ludu Bożego, jest nazwą czcigodną4. Dlatego święty Paweł w Liście do Rzymian 
twierdzi, że żydzi zostali obdarowani przez Boga szczególnymi darami, których 
wartości nie może zniszczyć nawet wiarołomność wielu z nich. Wynika to jednak 
wyłącznie z łaski Boga, przez którą objawia się Jego nieskończona miłość do 
człowieka. 

Jednak zewnętrzne bycie żydem w żaden sposób nie powoduje jeszcze 
odpuszczenia grzechów i żyd, który przez grzech zrywa przymierze z Bogiem, 
tak samo potrzebuje zbawienia przez Jezusa Chrystusa jak poganin i nie zasługuje 
na nazywanie się żydem - raczej o tyle jest większa jego wina, o ile lepiej jako 
żyd poznał wolę Bożą, której nie wypełnił. Święty Paweł pisze wprost: „Obrzezanie 
posiada wprawdzie wartość, jeżeli zachowujesz Prawo. Jeżeli jednak przekraczasz 
Prawo będąc obrzezanym, stajesz się takim, jak nieobrzezany. [...] Bo Żydem 
nie jest ten, który nim jest na zewnątrz, ani obrzezanie nie jest to, które jest 
widoczne na ciele, ale prawdziwym Żydem jest ten, kto jest nim wewnątrz, 
a prawdziwym obrzezaniem jest obrzezanie serca, duchowe, a nie według litery. 
[...] Nie wszyscy bowiem, którzy pochodzą od Izraela, są Izraelem, i nie wszyscy 
przez to, że są potomstwem Abrahama, stają się jego dziećmi, [...] to znaczy: nie 
synowie co do ciała są dziećmi Bożymi, lecz synowie obietnicy są uznani za 
potomstwo". 

Człowiek może więc być zbawiony tylko przez przyjęcie wiary w Jezusa 
Chrystusa, której obietnicą było Stare Przymierze: „Teraz j a w n ą się stała 
sprawiedl iwość Boża niezależna od Prawa, poświadczona przez Prawo 
i Proroków. Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla 
wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma tu różnicy: wszyscy bowiem zgrzeszyli 
i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, 
przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie". 
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Z c a ł e g o s e r c a p r a g n ę z b a w i e n i a ż y d ó w i m o d l ę s i ę z a n i c h 

Większość żydów odrzuciła jednak tę wiarę w Zbawiciela świata i przez to 
przestała być prawdziwym ludem Boga, a stała się Jego przeciwnikami, którzy 
często zwalczali Jego Kościół - lud Boży Nowego Przymierza. Święty Paweł 
stwierdza, że to wiarołomstwo żydów było już zapowiedz iane w Starym 
Testamencie, i cytuje proroka Izajasza: „Choćby liczba synów Izraela była jak 
piasek morski, tylko Reszta będzie zbawiona". Święty Paweł z tego powodu pisze, 
że „w sercu swoim odczuwam wielki smutek i nieprzerwany ból", a wyrazem jego 
wspaniałej miłości do żydów są słowa: „Wolałbym bowiem sam być pod klątwą, 
[odłączonym] od Chrystusa dla [zbawienia] braci moich, którzy według ciała są 
moimi rodakami. [...] Z całego serca pragnę ich zbawienia i modlę się za nimi do 
Boga". Jednak to nie Bóg, który jest miłością, odrzucił żydów, ale to żydzi odrzucili 
Boga i dlatego wciąż zbawienie może stać się ich udziałem. Oni jednak „nie 
chcąc uznać, że usprawiedliwienie pochodzi od Boga, i uporczywie trzymając się 
własnej drogi usprawiedliwienia, nie poddali się usprawiedliwieniu pochodzącemu 
od Boga". 

Dlatego w innych listach5 święty Paweł wyraźnie stwierdza, że dla żydów, 
którzy „żądająznaków", Jezus Chrystus jest „zgorszeniem", a przecież bez Niego 
niemożliwe jest pełne zrozumienie Starego Przymierza: „I tak aż do dnia 
dzisiejszego, gdy czytają Stare Przymierze, pozostaje [nad nimi] ta sama zasłona, 
bo odsłania się ona w Chrystusie. I aż po dzień dzisiejszy, gdy czytają Mojżesza, 
zasłona spoczywa na ich sercach". Nic bowiem nie ma takiej wartości dla 
człowieka, jak zbawienie przez Jezusa Chrystusa - święty Paweł pisze nawet, że 
„dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci", i pisze, że „tu już 
nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, Scyty, 
niewolnika, wolnego, lecz wszystkim we wszystkich [jest] Chrystus". 

Po czwarte więc nazwa „żyd" oznacza tego, kto w sposób zewnętrzny trwając 
w Starym Przymierzu zarazem nie przyjmuje wiary w Jezusa Chrystusa. 
Szczególnie święty Jan w swojej Ewangelii nazywa żydami zwykle tych, którzy 
tej wiary nie przyjęli. Jednak ze względu na to, że w sama w sobie jest to nazwa 
bardzo zaszczytna, według świętego Jana nie jest w takich przypadkach używana 
w sposób właściwy, co zapisuje w liście do Kościoła w Smyrnie: „Znam twój ucisk 
i ubóstwo - ale ty jesteś bogaty - i [znam] obelgę wyrządzoną przez tych, co 
samych siebie zowią Żydami, a nie są nimi, lecz synagogą szatana"6; zatem ten 
żyd, który nie przyjął Jezusa jako Zbawiciela i zwalcza Jego Ewangelię tylko 
zewnętrznie jest żydem - nie jest wierny nawet Staremu Przymierzu, które właśnie 
zapowiadało przyjście Jezusa - i naprawdę nie należy do ludu Bożego, ale służy 
szatanowi, którego „synagoga" jest parodią prawdziwej Synagogi czyli świętego 
zgromadzenia - Kościoła. 

Zresztą to właśnie na skutek prześladowań Kościoła w Smyrnie ze strony 
żydów poniósł śmierć męczeńską uczeń świętego Jana i biskup tego miasta, 
święty Polikarp - najpierw tłum pogan i żydów żądał wydania świętego Polikarpa 
na pożarcie lwu, po odmowie władz zażądał spalenia żywcem i żydzi najgorliwiej 
-jak to było w ich zwyczajach - zbierali drewno na stos, a po męczeńskiej śmierci 
przeszkodzili chrześcijanom wyciągnąć ciało z ognia i wykłócili się, aby zostało 
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jeszcze sprofanowane przez spalenie; święty Tomasz wiedział o tym chociażby 
z Historii Kościelnej Euzebiusza z Cezarei7. Również między innymi z tego samego 
źródła wiedział o męczeństwie samego świętego Jakuba Apostoła, brata 
Pańskiego i biskupa Jerozolimy ukamienowanego przez żydów, o czym pisał też 
Józef Flawiusz8. Euzebiusz cytując Dialog z Żydem Trytonem świętego Justyna 
Męczennika pisze także o zorganizowanej działalności żydów, którzy podburzali 
pogan przeciwko chrześcijanom 9 . Prawdopodobnie o tej działalności żydów 
w samym Rzymie wspomina już Swetoniusz1 0. 

Te prześladowania ze strony żydów1 1 były już często przepowiadane przez 
samego Jezusa, który powiedział do nich: „Oto Ja posyłam do was proroków, 
mędrców i uczonych. Jednych z nich zabijecie i ukrzyżujecie; innych będziecie 
biczować w swych synagogach i przepędzać z miasta do miasta". Oczywiście 
rozmaity był udział różnych żydów w tych prześladowaniach, niektórzy jednak 
wzięli nawet pełną odpowiedzialność za śmierć Jezusa wołając: „Krew Jego na 
nas i na dzieci nasze". To właśnie żydzi rozpoczęli następnie prześladowanie 
całego Kościoła rozpoczynając je od Jerozolimy od prześladowania Apostołów 
i ukamienowania diakona, świętego Szczepana - pierwszego męczennika za 
Chrystusa. W szczególny sposób prześladowali nieustannie świętego Pawła 
Apostoła, który pisał: „Żydzi zabi l i Pana Jezusa i proroków, i nas także 
prześladowali. A nie podobają się oni Bogu i sprzeciwiają się wszystkim ludziom. 
Zabraniają nam przemawiać do pogan celem zbawienia ich; tak dopełniają zawsze 
miary swych grzechów. Ale przyszedł na nich ostateczny gniew Boży". Święty 
Paweł porównuje też żydów i chrześcijan do Izmaela i Izaaka pisząc, że „jak 
wówczas ten, który się urodził tylko według ciała, prześladował tego, który się 
urodził według ducha, tak dzieje się i teraz". Sam zaś wyznaje między innymi: 
„Przez Żydów pięciokrotnie byłem bity po czterdzieści razów bez jednego". 

G r z e c h ż y d ó w lżejszy j e s t o d g r z e c h u h e r e t y k ó w 

Oprócz Reszty Izraela żydzi odrzucili zatem Jezusa 1 2 . Zapowiadał to już 
starzec Symeon mówiąc o Nim: „Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na 
powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą". Co więcej, 
żydzi ci stali się narzędziem szatana do walki z Jezusem, a następnie z Jego 
Kościołem. Ocenił On ich pobożność jako pozorną cytując proroka Izajasza: „Ten 
lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na 
próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi"; żydzi bowiem pomijali „to, co 
ważniejsze jest w Prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę". Dlatego Jezus 
o d w o ł a w s z y się j e s z c z e do S t a r e g o Przymierza p o w i e d z i a ł : „ W a s z y m 
oskarżycielem jest Mojżesz, w którym wy pokładacie nadzieję. Gdybyście jednak 
uwierzyli Mojżeszowi, to byście i Mnie uwierzyli. O Mnie bowiem on pisał. Jeżeli 
jednak jego pismom nie wierzycie, jakżeż Moim słowom będziecie wierzyli?" 

Stąd Jezus podczas Drogi Krzyżowej nazywa żydów „suchym drzewem" 
mówiąc o ich winie i karze1 3. Z grzechu żydów po pierwsze zaś wynika to, że - jak 
powiedział Jezus - „Oto dom wasz [tylko] dla was pozostanie", czyli przestanie 
być domem Boga, od którego przez swój grzech są oni oddzieleni. Przygotowali 
też sobie karę, której uniknęli chrześcijanie pochodzenia żydowskiego, a polegała 
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ona przede wszystkim na zburzeniu Jerozolimy, nad którą płakał Zbawiciel 
i o której powiedział: „Powalą na ziemię ciebie i twoje dzieci z tobą i nie zostawią 
w tobie kamienia na kamieniu za to, żeś nie rozpoznało czasu twojego 
nawiedzenia"; później jeszcze dodał: „Będzie to bowiem czas pomsty. [...] Będzie 
bowiem wielki ucisk na ziemi i gniew na ten naród: jedni polegną od miecza, 
a drugich zapędzą w niewolę między wszystkie narody". O wypełnieniu się tych 
i wielu jeszcze innych proroctw przeciwko żydom dobrze świadczy Józef Flawiusz 
w dziele Wojna żydowska i pogańscy historycy rzymscy. Ta niewiedza żydów 
była bowiem zawiniona i nie mogli usprawiedliwić się z tego, że nie rozpoznali 
Chrystusa ani że nie wiedzieli, jaką karę przygotowali sami sobie za to, że Go 
odrzucili; a ponieważ żydzi wciąż jeszcze żądali od Niego znaku, powiedział: 
„Plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu 
dany, prócz znaku proroka Jonasza". Jezus stwierdza również, że lepsi byli od 
żydów mieszkańcy Niniwy, którzy „wskutek nawoływania Jonasza się nawrócili", 
i królowa Saby, która „z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona"; 
dlatego zapowiedział również, że odwiecznym wrogom Izraela, „Tyrowi i Sydonowi 
lżej będzie w dzień sądu" niż Korozain i Betsaidzie, a wyjątkowo znanej z grzechów 
jej mieszkańców „ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu" niż Kafarnaum. 

Jezus wyraźnie mówił do żydów, że nie mogą się usprawiedliwiać1 4 swoją 
niewiedzą: „Gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu, ale ponieważ 
mówicie: 'Widzimy', grzech wasz trwa nadal". „Chociaż jednak uczynił On przed 
nimi tak wielkie znaki, nie uwierzyli w Niego" - żydzi z Sanhedrynu skazali Go na 
śmierć. Dlatego Jezus powiedział do wiarołomnych żydów: „Wy macie diabła za 
ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca"; ich działanie było bowiem 
szatańskie - podobnie, jak oni walczyli z Jezusem, a następnie z Jego Kościołem 
nawet wykorzystując pogan, tak z kolei sami byli wykorzystywani przez szatana. 
Ta walka polegała również na fałszowaniu prawdy o Chrystusie - szczególnie 

0 Jego Zmartwychwstaniu. Dlatego Jezus przeciwstawia się ich fałszywej 
pobożności, w której byli bardzo gorliwi: „Obchodzicie morze i ziemię, żeby 
pozyskać jednego współwyznawcę. A gdy się nim stanie, czynicie go dwakroć 
bardziej winnym piekła niż wy sami. [...] Węże, plemię żmijowe, jak wy możecie 
ujść potępienia w piekle?" 

Jezus wprost mówił o tym również do uczniów1 5: „Gdybym nie przyszedł 
1 nie mówił do nich, nie mieliby grzechu. Teraz jednak nie mają usprawiedliwienia 
dla swego grzechu. Kto Mnie nienawidzi, ten i Ojca Mego nienawidzi. Gdybym 
nie dokonał wśród nich dzieł, których nikt inny nie dokonał, nie mieliby grzechu. 
Teraz jednak widzieli je, a jednak znienawidzili i Mnie, i Ojca Mego. Ale to się 
stało, aby się wypełniło słowo napisane w ich Prawie: 'Nienawidzili Mnie bez 
powodu'." 

Ten grzech odrzucenia Jezusa przez żydów święty Tomasz uważa więc 
zgodnie z Ewangeliąza grzech przeciwko Duchowi Świętemu 1 6 w tym znaczeniu, 
że jest to grzech popełniony nie ze słabości czy z niewiedzy, które mogłyby go 
chociaż częściowo usprawiedliwiać, ale wyłącznie ze złej woli. Skoro polegał on 
na przypisaniu działania Ducha Świętego, którym był namaszczony Chrystus, 
szatanowi, grzech ten będący szczególną przewrotnością skierowany był wprost 
przeciwko Temu, przez którego jest możliwe odpuszczenie grzechów - przeciwko 
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Duchowi Świętemu; nawrócenie zaś z tego grzechu jest bardzo trudne. Żydzi ci 
odwracając się do Boga przygotowali sami sobie karę ze strony tych, do których 
woleli się skierować - ze strony Rzymian w życiu doczesnym i ze strony szatana 
w życiu wiecznym. 

Z d a n i e m świętego Tomasza z A k w i n u starszyzna ż y d o w s k a , czyl i 
arcykapłani, uczeni w Piśmie i faryzeusze niewątpliwie poznali, że Jezus jest 
Chrystusem - podobnie, jak poznał to szatan. Dlatego wydanie Go na śmierć 
było wyjątkowo ciężkim grzechem1 7.1 chociaż nie poznali, że był Bogiem - a było 
to spowodowane ich przewrotnością i nienawiścią do Niego - ich grzech przez to 
staje się jeszcze cięższy, ponieważ była to niewiedza zawiniona - wynikająca 
z nienawiści do prawdy i z ukochania grzechu. Natomiast grzech prostego ludu 
i pogan, których starszyzna żydowska namówiła do niego, wynikał nie tyle z ich 
złej wol i , lecz z pewnej n iewiedzy i s ł a b o ś c i , co j e d n a k nie może być 
usprawiedliwieniem dla grzechu, który popełnili. 

Rozważając natomiast grzech współczesnych żydów odrzucających wiarę 
chrześcijańską święty Tomasz stwierdza, że jest on cięższy od grzechu pogan, 
chociaż lżejszy od grzechu heretyków1 8. Żydzi bowiem nie są heretykami, którzy 
przyjmują sfałszowaną wiarę w Chrystusa, lecz w ogóle tej wiary nie przyjmują. 
Żydzi lepiej od pogan poznają w pewien sposób Ewangelię, którą odrzucają, 
ponieważ znają ją chociażby z zapowiedzi w Starym Testamencie. To pewne 
poznanie Ewangelii i inne łaski, które są ich udziałem, są niewątpliwie wielkim 
dobrem, jakie żydzi posiadają. Na ciężar ich winy wpływa jednak nie tyle samo 
poznanie prawdy - brak poznania jest bowiem raczej karą niż winą - ale to, że 
pomimo tego poznania odrzucają prawdę. Ich grzech jest jednak lżejszy od 
grzechu heretyków, którzy mają jeszcze lepsze poznanie Ewangelii, a pomimo 
tego chcą ją zmieniać. 

Według świętego Tomasza stosunek chrześcijanina do każdego człowieka -
a więc również i do żydów - musi być bezwzględnie wypełnieniem przykazania 
miłości Boga i bliźniego. Skoro żyd jest człowiekiem, który nie przyjął jeszcze 
wiary w Jezusa Chrystusa i przez to pozbawiony jest największego dobra, jakie 
może być udziałem człowieka - mianowicie zbawienia od swoich grzechów i relacji 
osobowej z Bogiem - chrześcijanin musi na miarę swoich możliwości pomagać 
mu w przyjęciu Zbawiciela. Takie postępowanie w prosty sposób wynika z miłości 
do Boga przejawiającej się w pragnieniu pełnienia Jego woli oraz z miłości do 
bliźniego przejawiającej się w pragnieniu dobra dla niego. 
Jakie konkretne działania będą wypełnieniem powyższych zasad? Jaki jest 
stosunek świętego Tomasza do nawracania żydów? 

W pierwszej kolejności rozważa on sprawę chrztu dzieci żydów 1 9 - może się 
bowiem wydawać, że należy je chrzcić dla ich własnego dobra nawet wbrew woli 
ich rodziców. Postępowanie takie byłoby jednak niesprawiedliwe naruszając 
porządek ustanowiony przez Boga i byłoby krzywdzące dla bliźniego. Dzieci 
bowiem, jak długo nie mogą używać swojego intelektu - a zatem i swojej wolnej 
woli, której działanie zależy od działania rozumu - zgodnie z prawem naturalnym, 
które wynika z samej natury człowieka - pozostają pod władzą i opieką swoich 
rodziców, którzy powinni używać swojego intelektu i woli dla ich dobra. Nie można 
w sposób godny udzielić sakramentu, jeżeli sposób jego udzielania narusza prawo 
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naturalne, ponieważ i natura człowieka, w której zapisane jest prawo naturalne, 
i sakramenty, które są znakami towarzyszącej im łaski Bożej, a zatem i porządek 
natury, i porządek łaski pochodzą od Boga. 

Natomiast jeżeli dzieci żydów już używają swojego intelektu i w takiej mierze, 
w jakiej go używają, mogązarządzać swoim życiem, należy je zachęcać do wiary 
w Chrystusa i do przyjęcia chrztu - nawet gdyby ich rodzice byli temu przeciwni, 
ponieważ w tym przypadku - co znowu wynika z prawa naturalnego - nie mają 
władzy nad sprawami ich wiary, która zależy przecież od ich wolnej decyzji. Święty 
Tomasz często stwierdza, że z tego, czym jest wiara, wynika, że może być przyjęta 
jedynie w sposób wolny. Jednak ochrzczenie tych dzieci wcześniej byłoby podobne 
do ochrzczenia kogoś wbrew jego woli - decyzje rodziców bowiem początkowo 
zgodnie z naturą człowieka zastępują decyzje dzieci - mianowicie jak długo dzieci 
są do nich niezdolne. 

Złamania prawa naturalnego nie można według świętego Tomasza niczym 
usprawiedliwiać - o ile ratowanie życia doczesnego dziecka nawet wbrew woli 
jego rodziców jest zgodne z tym prawem, to taka próba ratowania go przed 
śmiercią wieczną przez chrzest byłaby z nim sprzeczna; w pierwszym bowiem 
przypadku każdy człowiek, o ile może, powinien udzielić swojemu bliźniemu 
pomocy, w drugim zaś przypadku tej pomocy powinni udzielić rodzice dziecka, 
do których obowiązków należy dbanie o życie religijne swoich dzieci i ich 
zbawienie. Nie można się również w tej sprawie powoływać na prawo państwowe, 
które w czasach świętego Tomasza traktowało żydów jako poddanych władców 
chrześcijańskich - Akwinata nie ocenia w tym miejscu tego prawa - jednak 
jakiekolwiek prawo ustanowione przez człowieka nie może być sprzeczne 
z prawem naturalnym i żaden człowiek nie może mieć w sprawach wiary władzy 
nad drugim człowiekiem. I chociaż każde dziecko bardziej zależy od Boga niż od 
swojego cielesnego ojca, to nie można zabierać go temu ojcu i przez chrzest 
zwracać go Bogu, ponieważ to właśnie Bóg zgodnie z naturą obdarza rodziców 
dziećmi, którymi powinni się zajmować i jak każdy człowiek kieruje się do Boga 
przez intelekt i wolę, tak dziecko, które jeszcze ich nie używa, powinno być 
kierowane do Boga intelektem i wolą swoich rodziców. Zresztą w ten sposób 
ochrzczone dziecko byłoby następnie zniechęcane do wiary przez swych 
niewierzących rodziców. 

Ż y d ó w d o w i a r y p r z y m u s z a ć n i e w o l n o 

Następnie święty Tomasz w podobny sposób rozważa sprawę przyjmowania 
wiary przez ludzi już używających swojego intelektu i podobne racje powodują, 
że sprzeciwia się przymuszaniu żydów do przyjęcia w i a r y 2 0 . Wynika to 
z rozumienia natury samej wiary - jako relacja osobowa łącząca człowieka 
z Bogiem może być przyjęta tylko w sposób wolny i nigdy, nikogo nie wolno do 
niej przymuszać, chociaż chrześcijanie powinni zachęcać niewierzących do jej 
przyjęcia. Tylko Bóg bowiem ma władzę nad wolną wolą człowieka. Wobec tego 
przymuszanie kogoś do przyjęcia wiary zawsze jest złem, które trudno nawet 
jest próbować usprawiedliwiać. 
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Innąjest sprawą, jeżeli żydzi już przyjęli w sposób wolny wiarę, a następnie 
ją odrzucili - przyjęcie wiary wiąże się bowiem z wieloma zobowiązaniami, a jej 
odrzucenie jest złamaniem obietnicy - są to zobowiązania wobec Boga i Jego 
Kościoła, a w czasach świętego Tomasza zobowiązania te miały również 
podstawowe znaczenie dla życia politycznego w państwie. Bez oceniania 
ówczesnych relacji pomiędzy Kościołem a państwem świętego Tomasz stwierdza 
po prostu, że żyd, który stał się chrześcijaninem, musi się liczyć z konsekwencjami 
decyzji o przyjęciu wiary również w związku z prawem państwowym. Inna bowiem 
była sytuacja prawna żyda, który nigdy nie chciał przyjąć wiary, i żyda, który stał 
się chrześcijaninem, a później odrzucił wiarę, co było naruszeniem prawa 
państwowego i łączyło się z pewną sankcją karną, mającą na celu zmuszenie nie 
tyle do powrotu do wiary, lecz do zachowania wynikających z niej zobowiązań. 

Takie traktowanie żydów nie znaczy jednak, że nigdy w żaden sposób nie 
należy im się przeciwstawiać - chrześcijanin powinien nie tylko głosić wiarę, ale 
i jej bronić. Jeżeli więc żydzi bluźnią przeciw wierze chrześcijańskiej, występują 
przeciwko jej głoszeniu czy prześladują jej wyznawców, koniecznie należy się 
temu przeciwstawić - oczywiście w taki sposób, który jest zgodny z zasadami tej 
samej wiary. Święty Tomasz podkreśla jednak znowu, że nawet gdyby żydzi, 
którzy prześladują chrześcijan, zostali przez nich pokonani i znaleźli się pod ich 
panowaniem, to nie wolno przymuszać ich do przyjęcia wiary, lecz koniecznie 
zachować w pełni ich wolność w tej sprawie. 

T o l e r a n c j a w o b e c ż y d o w s k i c h o b r z ę d ó w j e s t k o n i e c z n a 

Kolejną sprawą, którą rozważa święty Tomasz, jest tolerancja chrześcijan 
wobec obrzędów religijnych żydów2 1. Ta tolerancja w rozumieniu Akwinaty polega 
na dopuszczaniu i znoszeniu rzeczy, które są w pewnym stopniu złe - w tym 
przypadku chodzi o sprzeczne z w iarą chrześci jańską obrzędy religijne -
a powodem tej tolerancji jest zachowanie pewnego większego dobra lub uniknięcie 
większego zła. Człowiek i każda ludzka władza powinni naśladować w tym 
działaniu samego Boga, który z tego samego powodu dopuszcza na świecie zło. 
Przez tolerowanie tych żydowskich obrzędów zachowane jest pewne dobro 
większe od zła, które popełniają żydzi spełniając je, oraz unika się jeszcze 
większego zła. 

Według świętego Tomasza bowiem w tych obrzędach - w przeciwieństwie 
do obrzędów pogańskich - zawartych jest dużo prawdy i dobra i dlatego należy je 
bardziej cenić od tamtych. Można więc w różny sposób uzasadniać potrzebę ich 
tolerowania - na przykład zawarte są w nich zapowiedzi wiary chrześcijańskiej 
i przez to są one dobrym źródłem do obrony prawdziwości tej wiary, która nawet 
u swoich przeciwników ma argumenty na własną obronę. Jednak w obrzędach 
tych zawarte jest również zło i święty Tomasz twierdzi, że pod pewnymi względami 
są one szatańskie - o tyle, o ile przeciwstawiają się Jezusowi Chrystusowi. 
Zdaniem Akwinaty wina żydowska jest sama w sobie sprzeczna - ponieważ 
odrzucając Jezusa odrzuca Tego, ku któremu jest naprawdę kierowana przez 
Stare Przymierze. 
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Oczywiście tak rozumiana tolerancja religijna nie wyklucza u chrześcijan 
obowiązku głoszenia żydom i innym niewierzącym Ewangelii. W szczególny 
sposób wyrażać się to powinno - zdaniem świętego Tomasza - przez publiczne 
dyskusje o wierze pomiędzy chrześcijanami a żydami 2 2 . Celem tych dyskusji jest 
nie tylko nawracanie niewierzących, lecz również pomoc ludziom słabym w wierze, 
którzy sami dyskutując z żydami są narażeni na utratę wiary, a biorąc udział w 
publicznych dyskusjach mogą być w tej wierze jeszcze umocnieni. 

Ż y d o m K o ś c i ó ł k a r w y m i e r z a ć n i e m o ż e 

Sprawa ta łączy się już z kwestiami zagrożeń dla życia religijnego chrześcijan 
ze strony żydów. Po pierwsze: święty Tomasz popiera jedynie ograniczony zakaz 
obcowania chrześcijan z żydami 2 3 . Dotyczy on jedynie ludzi słabych w wierze 
w tych sytuacjach, w których kontakt z żydami nie jest z jakiegoś powodu 
konieczny. Innych natomiast chrześcijan ten zakaz nie dotyczy, ponieważ ich 
wiara nie będzie przez to wystawiana na jakąś poważną próbę, sami natomiast 
mogą przyczynić się do nawrócenia żydów, z którymi przebywają - co więcej, jest 
obowiązkiem każdego dojrzałego chrześcijanina według swoich możliwości 
pomagać niewierzącym w drodze do Boga. 

Dlatego chrześcijanin może mieć wśród swoich sług żydów czy innych 
niewierzących, ponieważ tak jest zazwyczaj, że w sprawach wiary pan jest 
autorytetem dla swego sługi, który z niego bierze przykład również w tych 
sprawach, i ten rodzaj obcowania z niewierzącymi raczej pomaga im w przyjęciu 
wiary. Jeżeli natomiast obcowanie z takim niewierzącym w jakiś sposób byłoby 
zagrożeniem dla wiary jego pana, należy - oczywiście w miarę możliwości - zwolnić 
tego sługę ze służby. 

Ten ograniczony zakaz obcowania z chrześcijanami nie jest zresztą karą 
wymierzaną przez Kościół żydom. Według świętego Tomasza żydzi - ponieważ 
nie przyjmują wiary chrześcijańskiej - nie należądo Kościoła, który z tego powodu 
nie ma nad nimi władzy na tym świecie i nie może im wymierzać kar. Kara 
polegająca na zakazie obcowania z kimś może być natomiast wymierzona komuś 
- również żydowi w przypadku popełnienia przestępstwa - przez władzę świecką, 
ponieważ tej władzy podlegają i oni; kara ta jednak, o ile jest wymierzana przez 
władzę świecką, nie jest już karą duchową, lecz jedynie karą doczesną. 

Ż y d j e s t b l i ź n i m , k t ó r e g o n a l e ż y b e z w z g l ę d n i e k o c h a ć 

Oprócz rozważania tych spraw, które d o t y c z ą obrony żydów przed 
wyrządzaniem im jakichkolwiek krzywd ze strony chrześcijan, święty Tomasz 
rozważa te sprawy, które dotyczą obrony chrześcijan przed krzywdami, jakie mogą 
im wyrządzić żydzi; w tym przypadku również chodzi głównie o sprawy duchowe, 
ponieważ ogólnych zasad postępowania, które wynikają z prawa naturalnego i 
Ewangelii, Akwinata nie omawia w sposób odrębny w związku z żydami - jest 
bowiem oczywiste, że każdy żyd jest bliźnim, którego należy bezwzględnie kochać. 

Święty Tomasz sądzi zatem, że chrześcijanin może podlegać władzy żyda 
czy innego niewierzącego, o ile nie stanowi to zagrożenia dla jego wiary2 4. Może 
zatem podlegać takiej władzy w sprawach, które nie dotyczą wiary, i jeżeli zarazem 
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obcowanie z zarządzającym żydem - o ile w ogóle występuje w znaczącym stopniu 
- nie jest zagrożeniem dla jego zbyt słabej wiary. Takie postępowanie nie jest 
brakiem męstwa u człowieka, którego wiara jest jeszcze niedojrzała, lecz skutkiem 
roztropności jako ochrona przed pokusą utraty wiary. Święty Tomasz pisze, że 
jeżeli jednak władza niewierzącego nakazywałaby coś wprost niezgodnego z wiarą 
chrześcijańską, zawsze należy jej się sprzeciwiać, ponieważ nikt nie ma prawa 
nakazywać komuś grzeszyć. 

Ogólnie rzecz biorąc należy - o ile to możliwe - unikać sytuacji, w której 
niewierzący mają władzę nad wierzącymi. Wtedy bowiem nie tylko niewierzący 
w sposób łatwy m o g ą p r z e c i w s t a w i a ć się w i e r z e , ale także w s p o s ó b 
nieskrępowany mogąją profanować. Stan taki nie jest jednak sprzeczny z prawem 
naturalnym, ponieważ podział ludzi na wierzących i niewierzących pochodzi nie 
z natury, lecz z łaski Boga, a wiara jest darem łaski. Dlatego prawo państwowe, 
którego podstawąjest prawo naturalne ujmowane przez intelekt człowieka, może 
dopuszczać taką sytuację. 

Prawo kościelne nie może być sprzeczne z prawem naturalnym i ze słusznym 
prawem państwowym, lecz ze względu na to, że jest ponad prawem państwowym, 
może je w pewnych okolicznościach uchylać. Jeżeli żyd posiada niewolnika, który 
z tego powodu podlega jego władzy, a niewolnik ten przyjmie chrzest i z kolei 
jako chrześcijanin zacznie podlegać władzy Kościoła, to władza kościelna ma 
prawo w pewnych okolicznościach wyzwolić tego niewolnika spod władzy 
doczesnej niewierzącego; nie wyrządza to krzywdy niewierzącemu, ponieważ 
ostatecznie wszyscy ludzie należą do Boga, który władzę Kościoła rozciągnął 
nad wszystkimi chrześcijanami. Władza kościelna nie powinna jednak tego czynić, 
gdy grozi to większym złem niż dobro polegające na obdarzeniu doczesną 
wolnością, a takim złem może być na przykład zgorszenie. 

Ż y d z i p o w i n n i b y ć b r o n i e n i p r z e d p r z e ś l a d o w a n i e m i z g o r s z e n i e m 

Święty Tomasz rozważa również wiele innych spraw, które dotyczą stosunku 
chrześcijan do żydów, lecz ze względu na to, że mają one ogólny charakter i nie 
dotyczą tylko żydów, ale również ludzi innychwyznań, nie są już omawiane 
w powyższy sposób. Należy do nich szczególnie sprawa lichwy2 5, którą bardzo 
często uprawiali żydzi. Uprawianie lichwy uważa za sprzeczne z prawem 
naturalnym i jedynie może być dopuszczane przez prawo państwowe w celu 
unikania jeszcze większego zła. Wiele z tych rozważań powiązanych jest zatem 
z ówczesną sytuacją polityczną, nie ma to jednak większego wpływu na wartość 
ich istoty i ich podstawowych zasad. 

Święty Tomasz rozważa jeszcze szereg spraw bardziej szczegółowych2 6, 
które dotyczą głównie praw i obowiązków żydów względem państwa - szczególnie 
poddaństwa, prawa własności, miejsca zamieszkania, podatków, handlu, 
pożyczek, obowiązujących ubiorów i prawa karnego. Jest to związane z ówczesną 
sytuacją polityczną i gospodarczą, a w największym stopniu z ówczesnymi 
relacjami w chrześcijańskiej Europie pomiędzy Kościołem a państwem. Święty 
Tomasz podkreśla, że chrześcijanin zawsze powinien kierować się w swym 
postępowaniu miłością bliźniego i nic nie może usprawiedliwiać naruszania 
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sprawiedliwości i wyrządzania komuś krzywdy. Zatem z jednej strony żydzi powinni 
być bronieni przed jakimikolwiek prześladowaniami i zgorszeniem ze strony 
chrześcijan i na miarę możliwości należy okazywać im pomoc, lecz z drugiej 
strony i chrześcijanie powinni być bronieni przed różnymi prześladowaniami 
ze strony żydów, a szczególnie przez tymi, które są skierowane przeciwko wierze 
chrześcijańskiej. 

Ta nauka świętego Tomasza dotycząca stosunku chrześcijan do żydów 
i innych ludzi nie wyznających wiary chrześcijańskiej jest całkowicie zgodna 
z ówczesnym nauczaniem Kościoła, przy czym Akwinata szczególnie powołuje 
się na wypowiedzi Synodu Toledańskiego i Soboru Laterańskiego IV. Ta tradycyjna 
nauka Kościoła dotycząca żydów, której źródło znajduje się w Objawieniu i która 
była nieustannie głoszona przez Kościół, czego wyrazem są poświęcone temu 
zagadnieniu fragmenty dzieł Ojców i Doktorów Kościoła, w istocie swej została 
również podjęta przez Sobór Watykański II, który świętego Tomasza uznaje za 
mistrza rozważań teologicznych2 7. 

Sobór t e n 2 8 po pierwsze przypomina, że „plemię Abrahama" stało się tym, 
które z powodu nieskończonej miłości Boga zostało obdarowane szczególnymi 
łaskami, a były to łaski zapowiadające przyjście Zbawiciela świata. Po drugie 
przypomina, że przynajmniej jego część przyjęła Jezusa Chrystusa stając się 
z Ludu Bożego Starego Przymierza Kościołem. Po trzecie: większość żydów nie 
przyjęła Go, a nawet niektórzy wystąpili przeciwko Niemu i Jego Kościołowi. 
Następnie podkreśla, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem wszystkich ludzi. Na 
koniec przypomina zaś, że podstawową zasadą postępowania chrześcijan 
z żydami jest miłość. 

Andrzej Marek Nowik 

Przypisy: 

1. Zagadnienie stosunku chrześcijan do żydów w dziełach św. Tomasza z Akwinu należy 
do teologii, ponieważ jego podstawą jest ustalenie, kim według Objawienia są żydzi. 
Natomiast ze względu na to, że przedmiotem tego zagadnienia jest sposób postępowania 
chrześcijanina jako chrześcijanina, należy ono do działu teologii zwanego teologią 
moralną. 
2. Łk 3, 7 - 9, Mt 3, 7 - 10; Łk 4, 16 - 30; Łk 7, 1 - 10, Mt 8, 5 - 13; wszystkie cytaty 
pochodzą z „Biblii Tysiąclecia" z wydania III poprawionego. 
3. Ga 6, 16; Flp 3, 3; Kol 2, 11; Jk 1,1. 
4. Super Epistolam S. Pauli Apostoli adRomanos, c. II, 1.4, n. 225; szczególnym wykładem 
tych zagadnień jest fragment Rz 1 - 11. 
5. 1 Kor 1,21 -25; 2 Kor 3, 14- 16; Flp 3, 8; Kol 3, 11. 
6. Apk 2, 9. 
7. L. IV, c. 15, 26. 41.43;„MartyriumS. Policarpi", 12,2; 13, 1; 17,2; 18, 1. 
8. L. II, c. 23, 4 - 1 8 ; „Antiąuitates Iudaicae", 1. XX, c. 9, 1. 
9. L. IV, c. 18, 7 - 8. 
10. De vita Caesarum, 1. V, c. 25. 
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11. Mt 23, 34; Mt 27, 2 5 ; D z 4 - 9 ; Dz 13-28; 1 Tes 2, 14-16; Ga 4, 21 -31; 2 Kor 11,24. 
12. Łk 2, 34; Łk 4, 13; 22, 52 - 53, Apk 12, 17; Mk 7, 1 - 13; Mt 23, 23; J 5, 36 - 47. 
13. Łk 23, 27 - 31; Łk 13, 34 - 35; Łk 19,41 - 44; 21, 20 - 24; Łk 12, 38 - 42; 11, 20 - 24. 
14.J9, 3 9 - 4 1 ; 1 2 , 3 7 - 4 3 ; 11, 45 - 53; J 8, 31 -47; Mt 28, 11 - 15;Mt23, 15.33. 
15. J 15, 18-27. 
16. Super Epistołom S. Pauli Apostoli ad Romanos, c. II, 1. 1, n. 187. 
17. Summa teologiae, p. III, q. 47, a. 5 - 6. 
18. Ibidem, p. II - II, q. 10, a. 6; q. 11, a. 1. 
19. Ibidem, p. II - II, q. 10, a. 12; p. III, q. 68, a. 10. 
20. Ibidem, p. II - II, q. 10, a. 8. 
21. Ibidem, a. 11. 
22. Ibidem, a. 7. 
23. Ibidem, a. 9. 
24. Ibidem, a. 10. 
25. Ibidem, p. II - II, q. 78. 
26. De regimine ludaeorum ad ducissam Brabantiae. 
27. Gravissimum educationis, 10; Optatam totius, 16. 
28. Nostra aetate, 4. 
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Kiedy udawaliśmy się do Sztokholmu z biskupem 
Stanisławem Gądeckim, który jest przewodniczącym Rady 
Episkopatu Polski do spraw Dialogu Religijnego, 
dowiedzieliśmy się na pokładzie samolotu, że w programie 
konferencji znajdzie się nie zapowiadana wcześniej dyskusja 
między Adamem Michnikiem a Leszkiem Millerem. Obaj 
byliśmy zaskoczeni, jechaliśmy bowiem na sympozjum, które 
miało mieć charakter religijny (nosiło tytuł „Polacy i Żydzi: kto 
jest twoim bliźnim po holocauście"), a impreza została 
zinstrumentalizowana dla doraźnych celów politycznych. Na 
miejscu okazało się, że zmieniono program i pierwsze, czyli 
najlepsze godziny sympozjum, kiedy jest największe 
zainteresowanie ze strony audytorium, oddano dwóm 
wspomnianym wyżej panom. Ich rozmowa była tak naprawdę 
gadaniem o niczym, potrzebna była im była jednak, jak sądzę, 
po to, aby się uwiarygodnić w oczach słuchaczy, z których 
większość to Żydzi polscy osiedli na stałe w Szwecji. W 
pewnym momencie ta rozmowa tak dalece była nudna, że 
jeden ze słuchaczy na sali, redaktor Marian Turski z „Polityki", 
zadał rozmówcom pytanie: „Panowie, jeżeli wy we wszystkim 
tak się zgadzacie, to w czym wy się właściwie różnicie?" 
Wtedy Miller odpowiedział, że Michnik się bardziej podoba 
kobietom. 

DIALOG BYWA INSTRUMENTALIZOWANY 
r o z m o w a z k s i ę d z e m W a l d e m a r e m C h r o s t o w s k i m - w y k ł a d o w c ą , 
d y r e k t o r e m I n s t y t u t u D i a l o g u K a t o l i c k o - J u d a i s t y c z n e g o p r z y 
A k a d e m i i Teologii Katol ickiej w W a r s z a w i e , r e d a k t o r e m n a c z e l n y m 
Colletanea Theologica 

- Jaki sens ma dialog chrześcijańsko-judaistyczny? O co w nim w ogóle 
chodzi? 

Na początku trzeba odpowiedzieć na pytanie, czym jest dialog, rozważyć jego 
naturę i zastanowić się nad jego celem, bo tylko wtedy będzie możliwe rozważenie 
jego sensu. Dialog zakłada trzy płaszczyzny i gdyby zabrakło jednej z nich, staje 
się on niemożliwy. 
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Pierwsza to wzajemne poznawanie się. Chodzi o rzetelne poznawanie 
siostrzanej religii oraz wrażliwości jej wyznawców. Mam na myśli proces 
obustronny: poznawanie przez chrześcijan religii judaistycznej, a przez żydów 
religii chrześcijańskiej. W obustronnej wiedzy o sobie istnieje bowiem mnóstwo 
uprzedzeń i stereotypów. Chodzi więc o to, aby we wzajemnym poznawaniu się 
wychodzić poza utarte, lecz fałszywe klisze. Najlepiej jeśli to poznawanie się 
nawzajem odbywa się przez cierpliwe słuchanie drugiej strony. Znaczy to, że chcę 
poznać innego człowieka tak, jak on rozumie sam siebie. To jest bardzo trudny 
proces, gdyż zakłada spotkanie z drugim człowiekiem, czyli z wyznawcą religii 
żydowskiej, spotkanie z żywym judaizmem, a nawet spotkanie z tymi Żydami, 
którzy nie są religijni. Jest to próba wysłuchania wszystkiego, co Żydzi mają o 
sobie do powiedzenia, a zarazem liczenie na to, że i oni zechcą wysłuchać, co my 
mamy do powiedzenia o sobie, o swojej religii, tradycji i tożsamości. 

Druga płaszczyzna, niesłychanie ważna, to obustronny szacunek. Nie 
zawsze bowiem obustronne poznawanie siebie musi prowadzić do rzeczy 
dobrych. Można poznawać czyjeś zwyczaje po to, aby mu zaszkodzić lub go 
skrzywdzić. Można poznać czyjś rytm dnia, aby go napaść. Dialogowemu 
poznawaniu się powinien więc towarzyszyć wzajemny szacunek. O to znowu 
jednak jest bardzo trudno, dlatego że w obu religiach nagromadziło się sporo 
pierwiastków świadczących, że tego szacunku brakowało. Wzajemne 
samookreślanie się często następowało przez radykalne odcinanie się od drugiej 
strony. Chrześcijaństwo było w wielu przypadkach negatywnym odwzorowaniem 
żydowskości, zaś żydowskość - także w jej religijnym wymiarze - była negatywnym 
odwzorowaniem chrześcijaństwa. Przez całe wieki wyznawcy obu religii pogłębiali 
przepaście, które ich dzieliły, zaś motorem tych napięć była wzajemna niechęć, 
pogarda i wrogość. Niestety, w wielu kręgach i środowiskach po obu stronach to 
nastawienie wciąż jeszcze trwa, jątrzy i dzieli. 

Wreszcie trzecia płaszczyzna. Zarówno poznawanie się, jak i szacunek mogą 
być czymś mało widocznym, gdyż odbywają się we wnętrzu człowieka. Natomiast 
widoczna na zewnątrz jest współpraca - wszędzie tam, gdzie to możliwe. 
Zaangażowanie religijne niesie liczne możliwości takiej współpracy. Na 
najgłębszym poziomie będzie to dawanie wspólnego świadectwa - świadectwa o 
Bogu Jedynym. Na poziomie bardziej przyziemnym - działalność charytatywna, 
dobroczynna itp. To są rzeczy, które można osiągnąć. Problem polega na tym, że 
do tej pory nie było tradycji takiego współdziałania między obu wspólnotami 
religijnymi i ich wyznawcami. Oczywiście, chrześcijanie i żydzi współpracowali ze 
sobą, ale nie przykładano do tego przesłanek religijnych, zwłaszcza 
zinstytucjonalizowanych, a dialog podjęty między dwoma religiami zakłada także 
wymiar instytucjonalny. 

Wracam do postawionego na początku pytania o sens dialogu. Wyobraźmy 
sobie życie obu wspólnot bez jakiegokolwiek dialogu. Myślę, że można to sobie o 
tyle łatwo wyobrazić, że stosunki między chrześcijanami i Żydami były dotąd na 
ogół złe. Skutki tego okazały się naganne i gorszące - i to na wielu poziomach. 
Zwłaszcza kończące się stulecie wykazało, że właściwie pojęty i uczciwy dialog nie 
tylko ma sens, ale jest niezbędny i potrzebny. Natomiast dialog pojmowany jako 
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sztuczne uzgadnianie stanowisk albo jakiś fałszywy irenizm jest bezsensowny. 
Wtedy jednak zawsze używam słowa „dialog" w cudzysłowie, bo to nie jest 
prawdziwy dialog. 

- Myślę, że słowo dialog jest ostatnio nadużywane. Odnoszę nawet wrażenie, 
że istnieje swoista „religia dialogu". Jan Paweł II mówi, że dialog powinien 
być podporządkowany Prawdzie. Tymczasem nawet wśród publicystów 
katolickich spotykam się ze zdaniem, że stwierdzenie jakiejś prawdy jest 
automatycznym przekreśleniem dialogu. Że tylko unikając zdecydowanego 
stwierdzenia prawdy możemy sobie w nieskończoność dialogować. 

Zdarza się swoista „religia dialogu", polegająca na dialogomanii albo swego 
rodzaju dialogolatrii. Ale uprawianie dialogu traktowanego jako cel w sobie nie ma 
sensu. Mogą sobie na to pozwolić ci, którzy mają sporo pieniędzy i niewiele 
własnego do powiedzenia. Dialog powinien być prowadzony w cieniu Prawdy i ku 
niej zmierzać. Jeżeli ktoś twierdzi, że prawdy nie ma, też należy postawić pytanie 
o sensowność dialogu. Chodzi bowiem o to, czy nasz rozmówca jest w stanie 
przyjąć nas takimi, jakimi jesteśmy, a jako chrześcijanie jesteśmy ludźmi, którzy 
uznają istnienie Prawdy. Konsekwentnie jednak również i my musimy go 
uszanować takim, jakim on jest. 

- Ja go mogę uszanować, ale nie mogę uznać, że on z jednej strony nie 
przyjmuje Prawdy, a z drugiej występuje jako katolik. 

W dialogu rzeczą najważniejszą, od której trzeba zacząć, jest wyraźne 
określenie własnej tożsamości. Dialog nie znosi niedomówień, bezbarwności, 
zakłamania i fałszu. Jeżeli pozostajemy na płaszczyźnie chrześcijańsko-
żydowskiej, to jako chrześcijanie musimy wyraźnie powiedzieć, kim jesteśmy, gdyż 
inaczej wyglądają uwarunkowania dialogu w prawosławiu, inaczej w 
protestantyzmie, a jeszcze inaczej w katolicyzmie. Z chrześcijańskiej perspektywy 
dialog jest więc nie tylko przedsięwzięciem otwartym na zewnątrz, ale ma istotny 
wymiar wewnętrzny. Zakłada ekumenizm i zbliżenie wewnątrzchrześcijańskie. 
Jeżeli tego zbliżenia nie ma, nie można występować jako monolit na zewnątrz 
wobec wyznawców innych religii. Ze strony żydowskiej jest podobnie, co widać 
doskonale i w polskiej sytuacji. Ktoś na przykład przedstawia się jako żydowski 
partner dialogu, ale może on być niewierzący, albo też jego związek z tradycją 
żydowską jest świeżej daty lub bardzo luźny. Trzeba go wyraźnie zapytać: kim 
jesteś jako Żyd? Partnerami dla dialogu religijnego są w pierwszym rzędzie 
wyznawcy judaizmu. Żydzi jednak wzbraniają się przed tym, aby partnerami 
dialogu byli tylko wyznawcy judaizmu. Domagają się, aby w dialogu 
chrześcijańsko-żydowskim uczestniczyli też Żydzi niewierzący. Mówiąc o tym 
dotykamy bardzo czułej kwestii, a mianowicie samej istoty żydowskości. Co to 
znaczy być Żydem? Czy żydowskość jest tym samym czy też czymś innym niż 
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judaizm? A może jest ważniejsza od niego? Dialog może więc stanowić i dla 
samych Żydów okazję do spajania żydowskości w całej jej złożoności, której 
chrześcijanie nie zawsze rozumieją. 

Ze strony chrześcijańskiej, a zwłaszcza katolickiej sprawa wydaje się 
prostsza. Właściwie samoprezentacja: „jestem katolikiem" powinna wystarczyć. 
Natomiast z określenia „jestem Żydem" niewiele jeszcze wynika dla dialogu 
religijnego, są bowiem i tacy Żydzi, którzy z religią nie mają nic wspólnego, są 
areligijni lub antyreligijni, zdarza się, że zwalczają religię, nawet żydowską. Nie 
można wyobrazić sobie katolika, który zwalcza katolicyzm. W przypadku Żydów 
pierwiastki etniczny i religijny zazębiają się ze sobą, istnieje jednak rozdzielność 
żydowskości i pierwiastka religijnego. 

- Odnoszę wrażenie, że dialog, zwłaszcza ze strony Żydów niewierzących, 
może być wykorzystywany do rozgrywek politycznych. Tak jest - jak mi się 
wydaje - w przypadku tych, którzy swoją tożsamość definiują negatywnie, to 
znaczy w opozycji do kogoś, na przykład do rzeczywistych lub urojonych 
antysemitów. 

Rzeczywiście, często zdarza się, że dialog jest instrumentalizowany do 
różnych celów. Chrześcijan interesuje dialog z Żydami, ponieważ wynika to z 
pobudek religijnych. Jak powiedział Jan Paweł II 17 listopada 1980 roku w 
Moguncji: „Kto spotyka Jezusa Chrystusa, spotyka judaizm". Jeżeli chcemy 
zrozumieć Ewangelię, życie Jezusa, kontekst narodzin i okrzepnięcia Kościoła, 
musimy sięgnąć do świata żydowskiego. Jeszcze mocniej musimy do niego 
sięgnąć, jeżeli chcemy zrozumieć Stary Testament. Nasze zainteresowania mają 
zatem charakter religijny. U Żydów takich motywacji nie ma. Interesują się 
dialogiem z przesłanek społecznych, politycznych i psychologicznych. Dla nich 
dialog to antidotum na antysemityzm, zaś ludzie dialogu to potencjalni sojusznicy 
w zwalczaniu antysemityzmu. Żydzi pojmują więc dialog zupełnie inaczej niż 
chrześcijanie. 

- No właśnie, często spotykałem się ze zdaniem o tak zwanej asymetrii 
dialogu. To znaczy, że dialog jest potrzebny tylko nam, chrześcijanom, gdyż 
musimy poznać korzenie swojej wiary, natomiast Żydom nie jest on 
potrzebny, ponieważ traktują chrześcijaństwo jako żydowską sektę, a z 
sektami nie ma sensu nawiązywać dialogu, tak jak zresztą Kościół nie 
nawiązuje dialogu z sektami, na przykład ze świadkami Jehowy. 

To prawda, że często mówi się, że chrześcijaństwo do swojego 
samookreślenia się potrzebuje judaizmu, natomiast judaizm - z teologicznego 
punktu widzenia - do samookreślenia się nie potrzebuje chrześcijaństwa. Moim 
zdaniem nie mamy jednak do czynienia z taką asymetrią, ponieważ współczesny 
judaizm nie jest prostą kontynuacją religii Starego Testamentu, czyli nie jest 
prostym przedłużeniem religii biblijnego Izraela, która istniała w czasach przed 
Jezusem Chrystusem. Jest skutkiem głębokiej przebudowy żydowskiego życia, 
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której dokonali rabini w konfrontacji z chrześcijaństwem. Jest także efektem prawie 
dwóch tysięcy lat rozwoju tego życia na różnych poziomach, co dokonało się 
przede wszystkim w kontekście świata chrześcijańskiego. Nie byłby więc judaizm 
tym, czym jest dzisiaj, nie byłoby takiego zróżnicowania ani wielopostaciowości tej 
religii, gdyby nie istniało chrześcijaństwo. Chcąc zrozumieć współczesnego Żyda i 
współczesny judaizm, trzeba - czy się tego chce, czy nie - odnosić się również do 
chrześcijaństwa. Bez tego wiele form i przejawów żydowskiego życia, a także 
wiele żydowskich nurtów i zapatrywań teologicznych (jak na przykład idee 
mesjańskie czy eschatologiczne), staje się wręcz niezrozumiałych. Staranne 
poznawanie obrzędowości i zwyczajów oraz pobożności, modlitw i religijnych 
praktyk żydowskich, pozwala zobaczyć, że wiele z nich rozwinęło się - często jako 
przeciwwaga - w cieniu chrześcijaństwa i bez niego nigdy by nie zaistniały. Nie 
pozostają one bez wpływu na samą istotę religii żydowskiej i żydowskości. Z 
drugiej strony chrześcijaństwo wyrosło z religii biblijnego Izraela, a nie z judaizmu 
takiego - silnie zresztą zróżnicowanego - jaki istnieje dzisiaj. Również i ono stanowi 
pełnoprawną kontynuację Starego Testamentu i przedchrześcijańskiego życia 
żydowskiego. To właśnie dzięki chrześcijaństwu znamy bogatą złożoność tego 
życia, szczególnie w diasporze, w czym pierwszorzędną rolę odegrała - przyjęta 
przez chrześcijan a odrzucona przez Żydów - Biblia Grecka, czyli Septuaginta. Co 
więcej, można powiedzieć, że gdyby wszyscy Żydzi w I wieku uznali w Jezusie 
Mesjasza i Syna Bożego, wtedy spadkobiercą i kontynuatorem Pierwszego 
Przymierza byłoby wyłącznie chrześcijaństwo. Tak się nie stało i to tłumaczy 
istnienie dwóch siostrzanych religii. Chrześcijaństwo nie może lekceważyć 
rozwiniętego po 70 roku po Chrystusie przez rabinów życia żydowskiego, ale ma 
ono dla nas znaczenie pomocnicze, analogicznie jak chrześcijaństwo może mieć 
duże znaczenie pomocnicze dla współczesnych wyznawców judaizmu. Teza o 
asymetrii jest więc fałszywa. Żydzi forsują ją bardzo chętnie, ale jest 
nieporozumieniem, gdy bezkrytycznie powtarzają ją chrześcijanie. 

- O dialogu chrześcijańsko-żydowskim sporo się w Polsce pisze. 

Problem polega na tym, że agenda dialogu bywa sprowadzana do tematyki 
społecznej, politycznej, do antysemityzmu, a nie do spraw religijnych. My, w 
warszawskiej ATK, zajmujemy się dialogiem religijnym. Wydaliśmy kilka dobrych 
książek, które są fundamentem nowego teologicznego spojrzenia na Żydów, Izrael 
i judaizm. Czy widzieli Panowie omówienie którejkolwiek z nich w gazetach i 
czasopismach, które programowo zajmują się problematyką stosunków 
chrześcijańsko- i polsko-żydowskich, na przykład w „Tygodniku Powszechnym" lub 
„Gazecie Wyborczej"? Od trzech lat istnieje „dialogowa" seria książek 
wydawanych przez Oficynę Wydawniczą „Vocatio". W 1996 roku Instytut Dialogu 
Katolicko-Judaistycznego rozpoczął wydawanie półrocznika „Maqom" i on nie 
doczekał się we wspomnianych tytułach nawet wzmianki. A wysyłamy przecież 
egzemplarze recenzyjne. Nie chodzi wcale o laurki, lecz o rzetelną dyskusję i 
odnotowanie niełatwej przecież działalności. 
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- Jeśli natomiast pojawi się książka o antysemityzmie, może natychmiast 
liczyć na omówienie. 

Jednym z przejawów niechęci wobec szczerego dialogu religijnego jest jego 
przemilczanie. Spotykam się z tym od kilku lat. Opowiem o ostatnim takim 
przypadku: w maju 1997 roku Akademia Teologii Katolickiej wspólnie z 
Chrześcijańską Akademią Teologiczną, a więc ekumenicznie - katolicy, protestanci 
i prawosławni - zorganizowaliśmy sympozjum zatytułowane „Jerozolima - Miasto 
Święte Żydów, chrześcijan i muzułmanów". Było niezwykle udane, przybyło ponad 
200 osób. Jerozolima z perspektywy archeologicznej, historycznej, teologicznej; 
jak widzą ją Żydzi, chrześcijanie i muzułmanie. Naprawdę wyjątkowa rzecz w skali 
światowej, bowiem zabierali głos przedstawiciele poszczególnych religii 
monoteistycznych i wyznań chrześcijańskich, przedstawiając własne poglądy i 
wrażliwość. I co się okazuje? Ani jednego zdania na ten temat w „Tygodniku 
Powszechnym" czy „Gazecie Wyborczej", a więc w tytułach środowisk, które 
pretendują nie tylko do uczestnictwa, lecz do przewodnictwa w dialogu. 

- Ale przecież ja ciągle czytam w tych gazetach o dialogu. 

Zdarza się, że dwóch ludzi spotka się na ulicy albo zjedzą razem obiad - i to 
jest od razu nazywane dialogiem. A oni tylko pospacerowali sobie, zjedli i 
porozmawiali. Dialog oznacza coś znacznie głębszego. Słowo „dialog" jest 
nadużywane. Bywa, że ktoś, kto nie ma nic do powiedzenia, albo chce omijać 
drażliwe kwestie, mówi, że uprawia dialog. Nie brakuje także przejawów 
doraźnego koniunkturalizmu. Często odnoszę wrażenie, że największym kłopotem 
we wzajemnych kontaktach nie są chrześcijanie ani Żydzi, ale ci, którzy chcą się 
Żydom podobać. Niestety, po stronie żydowskiej nie ma takich, którzy by chcieli 
podobać się chrześcijanom. Wiarygodność uczestników dialogu mierzy się nie 
tylko liczebnością i nasileniem kontaktów z partnerami, lecz - w równym stopniu -
wrażliwością na racje własnej, chrześcijańskiej bądź żydowskiej wspólnoty 
religijnej oraz umiejętność ich przedstawiania. 

- Jestem zdziwiony tym, co Ksiądz mówi. Zawsze z pojęciem „dialogu", a już 
zwłaszcza dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, kojarzyła mi się „Gazeta 
Wyborcza" i „Tygodnik Powszechny". 

Nie ma dzisiaj sporu, czy prowadzić dialog z Żydami. Istnieje natomiast, a 
nawet pogłębia się, spór o to JAK prowadzić ten dialog, jaka powinna być jego 
agenda. Odnoszę wrażenie, że - podobnie jak na Zachodzie, tak i w Polsce - są 
środowiska katolickie, które albo godzą się, albo uznają za oczywisty fakt, że to 
Żydzi powinni nadawać ton dialogowi i układać jego program, natomiast rzeczą 
chrześcijan jest włączenie się w te inicjatywy, sprzyjanie im i rozwijanie ich. Na tym 
polu dochodzi do prawdziwych napięć. Jeżeli dialog ma odbywać się przy 
obustronnym szacunku dla tożsamości partnera, to chrześcijanie mają pełne 
prawo, aby być nie tylko słuchaczami czy biernymi uczestnikami, lecz 
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rzeczywistymi partnerami. Dochodzimy tu do ważnego pytania: kiedy w polskich 
warunkach rozpoczął się dialog chrześcijańsko-żydowski? Takie środowiska, jak 
„Tygodnik Powszechny", „Znak" czy „Więź" skłonne są twierdzić, że to oni 
zapoczątkowali dialog, że rozwijał się on już w latach 70. Tymczasem, moim 
zdaniem, był to nie tyle dialog, co przekazywanie polskim katolikom racji i 
wrażliwości żydowskich. To było bardzo cenne, gdyż dzięki temu mogliśmy się 
dowiedzieć o tych racjach w dość trudnym okresie, w którym nie dowiedzielibyśmy 
się o nich z innych źródeł. Te same środowiska jednak nie dokonywały z równym 
entuzjazmem przedkładania Żydom i wyznawcom judaizmu racji i wrażliwości 
polskich katolików. Myślę, że skutek tego widać w słynnym sporze o karmel w 
Oświęcimiu. Kiedy przyglądam się rozwojowi tej sytuacji, stwierdzam, że do 
konfliktu zapewne by nie doszło, gdyby prowadzone w Genewie rozmowy na 
temat obecności sióstr karmelitanek w Oświęcimiu były rzeczywiście partnerskie. 
Delegacja polska, wywodząca się właśnie ze wspomnianego wyżej środowiska 
krakowskiego, przyjęła jako oczywiste, godne uznania i uszanowania racje 
żydowskie, natomiast nie powiedziała, jakie są racje i wrażliwość strony polskiej. 
Przypominam sobie, że w czasie największego nasilenia konfliktu w 1990 roku, 
kiedy Polska była izolowana, kiedy dochodziło nawet do bojkotowania podróży 
papieskich, w Oświęcimu odbywało się posiedzenie, w którym brał udział Theo 
Klein, który w Genewie przewodniczył delegacji żydowskiej. Byłem z nim w bliskim 
sąsiedztwie klasztoru i zapytałem: dlaczego wam ten klasztor przeszkadza? 
Odpowiedział, że nikt im podczas rozmów nie mówił, jaki jest polski i katolicki punkt 
zapatrywania na te sprawy. To tylko jeden przykład, który pokazuje jednostronność 
owego „dialogowania". Tak na dobre dialog rozpoczął się w kontekście sporu o 
klasztor wraz z ustanowieniem najpierw Podkomisji, a później Komisji Episkopatu 
do spraw Dialogu z Judaizmem, co nastąpiło w latach 1986-87. Wtedy spotykając 
się z przedstawicielami strony żydowskiej już nie tylko wysłuchiwaliśmy, co mają 
nam do powiedzenia, oraz ich roszczeń, ale wysuwaliśmy punkt widzenia i 
wrażliwość katolików w Polsce. Jako katoliccy uczestnicy dialogu byliśmy 
wielokrotnie, formalnie i nieformalnie, nakłaniani do tego, aby przyjąć agendę 
dialogu opracowywaną przez stronę żydowską. Jeżeli sami ustalaliśmy program i 
znajdowaliśmy żydowskich rozmówców, a często były to inicjatywy naprawdę 
pionierskie, wówczas w mediach pojawiała się izolacja wokół tych przedsięwzięć. 
Środowiska „Tygodnika Powszechnego" i „Gazety Wyborczej" wykazywały daleko 
idącą zbieżność stanowisk i zgodnie przemilczały wiele inicjatyw. Sporo cennych 
przedsięwzięć albo w ogóle nie znajdowało odzwierciedlenia w prasie, albo było 
zbywane lakonicznymi, jedno- czy dwuzdaniowymi notatkami, z których nic nie 
wynikało. Gdyby odtworzyć to, co w zakresie dialogu katolicko-żydowskiego 
dokonało się w Polsce w ostatnich dziesięciu latach, jedynie na podstawie 
„Tygodnika Powszechnego", „Znaku", czy „Gazety Wyborczej", to z całą 
pewnością byłby to obraz niepełny, wybiórczy i uproszczony. 

- W maju ubiegłego roku w Sztokholmie odbyła się polsko-żydowska 
konferencja religijna. Podobno w głównych rolach wystąpili: Adam Michnik 
i Leszek Miller. 
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Kiedy udawaliśmy się do Sztokholmu z biskupem Stanisławem Gądeckim, 
który jest przewodniczącym Rady Episkopatu Polski do spraw Dialogu Religijnego, 
dowiedzieliśmy się na pokładzie samolotu, że w programie konferencji znajdzie się 
nie zapowiadana wcześniej dyskusja między Adamem Michnikiem a Leszkiem 
Millerem. Obaj byliśmy zaskoczeni, jechaliśmy bowiem na sympozjum, które miało 
mieć charakter religijny (nosiło tytuł „Polacy i Żydzi: kto jest twoim bliźnim po 
holocauście"), a impreza została zinstrumentalizowana dla doraźnych celów 
politycznych. Na miejscu okazało się, że zmieniono program i pierwsze, czyli 
najlepsze godziny sympozjum, kiedy jest największe zainteresowanie ze strony 
audytorium, oddano dwóm wspomnianym wyżej panom. Ich rozmowa była tak 
naprawdę gadaniem o niczym, potrzebna była im była jednak, jak sądzę, po to, aby 
się uwiarygodnić w oczach słuchaczy, z których większość to Żydzi polscy osiedli 
na stałe w Szwecji. W pewnym momencie ta rozmowa tak dalece była nudna, że 
jeden ze słuchaczy na sali, redaktor Marian Turski z „Polityki", zadał rozmówcom 
pytanie: „Panowie, jeżeli wy we wszystkim tak się zgadzacie, to w czym wy się 
właściwie różnicie?" Wtedy Miller odpowiedział, że Michnik się bardziej podoba 
kobietom. Ta odpowiedź oddaje w pełni poziom całej tej prawie dwugodzinnej 
debaty. Co ciekawe, następnego dnia w „Gazecie Wyborczej" ukazała się maleńka 
notatka, że w Sztokholmie odbywa się polsko-żydowska konferencja z udziałem 
biskupa Gądeckiego. To wszystko! Charakterystyczne, że w drukowanych 
materiałach z tej konferencji, wydanych w Uppsali, nie ma ani słowa o obecności 
Michnika i Millera oraz ani słowa o tym, że debata między nimi miała wtedy 
miejsce. 

- Zagrywka jak z Orwella. 

Nie trzeba mieć złudzeń. Dialog jest instrumentalizowany dla doraźnych 
celów politycznych. Dlatego ten, kto chce uczestniczyć w dialogu, musi 
zachowywać daleko posunięty krytycyzm, a także odwagę demaskowania i tych 
uwikłań dialogu. 

- A czy ze strony żydowskiej pojawiają się głosy ostrzegające przed 
instrumentalizowaniem dialogu? Na przykład przylepienie komuś łatki 
antysemity jest skutecznym środkiem skompromitowania go. 

Prawdę mówiąc, nie sposób wyobrazić sobie Żyda, który z programu dialogu 
chrześcijańsko-żydowskiego usunąłby problematykę antysemityzmu, holocaustu i 
państwa Izrael. Są to trzy fundamentalne problemy dla strony żydowskiej. 
Chrześcijanie nie powinni jednak dopuścić do tego, aby te trzy sprawy miały 
zdominować całokształt stosunków chrześcijańsko-żydowskich. Jakkolwiek 
psychologicznie i historycznie są one niesłychanie ważne, to jednak wszystkie 
zmierzają w jakiś sposób do przeforsowania jedynie racji i wrażliwości żydowskiej. 
Daleki jestem od lekceważenia tych problemów, ale uważam, że nie można na 
nich poprzestać. Istnieją bowiem racje i wrażliwość chrześcijan. Szczególnie 
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dobrze widać to z polskiej perspektywy. Jeżeli mówimy, że Shoah miało miejsce na 
polskiej ziemi, to nie można dopuścić do postawienia znaku równości między 
sprawcami a ziemią, na której się to dokonało. Nie można dopuścić, aby Polska 
była postrzegana jako nowy Egipt, kraj zniewolenia, z którego Żydzi musieli się 
wynieść, bo nie mieli tu żadnych perspektyw, i jedynym wyjściem był wyjazd do 
Izraela, Stanów Zjednoczonych lub Szwecji. Jeżeli Żydzi chcą, abyśmy byli 
wyczuleni na antysemityzm, powinni zrozumieć nasze wyczulenie na działania 
ośrodków antychrześcijańskich. Nie chodzi wcale o sprawy błahe, bowiem - jak 
pisał chociażby Jan Paweł II w książce „Przekroczyć próg nadziei" - na świecie 
istnieją potężne centra antychrześcijańskie, które dysponują ogromnymi środkami. 
W debatach z Żydami nie można tej sprawy przeoczyć ani bagatelizować. 

- Problem w tym, że katolicy bagatelizują to nie tylko w debatach z Żydami, 
ale i między sobą. W ogóle kiedy czytam niektóre teksty autorów katolickich 
o dialogu chrześcijańsko-żydowskim, odnoszę wrażenie, że są one pisane 
na klęczkach, że czai się w nich jakiś kompleks niższości wobec Żydów. Z 
czego, zdaniem Księdza, wynika taka postawa? 

Obok tego nurtu dialogowania istnieją inne, które są mniej nagłaśniane, ale 
bardziej wiarygodne. W ostatnich miesiącach ukazała się „Bibliografia dialogu 
chrześcijańsko-żydowskiego w Polsce za lata 1945-1995". Z tej książki widać 
wyraźnie, jak wiele uczyniono w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Ukazało się w tym 
czasie około 1500 publikacji, z czego niewielka część w „Gazecie Wyborczej" czy 
„Tygodniku Powszechnym". Większość została wydrukowana w pismach o 
mniejszym nakładzie i była mniej nagłośniona. 

Wracając do Pańskiego pytania: wydaje mi się, że powodów jest kilka. 
Pierwszym jest wewnętrzne bogactwo, ale też pewne rozdarcie części osób, które 
się dialogiem zajmują. Wiele z nich bowiem jest chrześcijanami żydowskiego 
pochodzenia. Odczuwają bolesne rozdarcie, które dobrze oddaje dwuwiersz, jaki 
usłyszałem kiedyś na przedmieściu Jerozolimy od młodego chłopaka, który 
wyjechał z Polski: „Mam dwie ojczyzny i obie nie moje. Pierwsza, bom był Żydem; 
druga, bom jest gojem". W Polsce wytykano mu, że jest Żydem, w Izraelu 
natychmiast odkryto, że jego ojciec jest co prawda Żydem, ale matka Polką, wobec 
czego nie mógł on być uznany za Żyda. Coś podobnego odbywa się wśród 
katolików pochodzenia żydowskiego. Czują, że nie są do końca zaakceptowani 
przez pozostałych katolików i wiedzą, że są odrzucani przez Żydów. To też jest 
paradoks: najpierw oczekujemy od Żydów, żeby przyjęli wiarę chrześcijańską, a 
kiedy ją przyjmą, potępiamy ich za to, że są Żydami. 

Drugi powód to niezwykła fascynacja religią i duchowością żydowską, jaka 
ma miejsce także w naszym kraju. Jest to rzeczywiście świat, który jeśli zaczniemy 
go zgłębiać, może człowieka pociągnąć za sobą. Dzieje się tak o wiele mocniej w 
przypadku osób, których pojmowanie chrześcijaństwa jest bardzo powierzchowne, 
a zaangażowanie religijne niezbyt głębokie. To zetknięcie z fascynującym światem 
duchowości żydowskiej może spowodować przyjęcie racji i wrażliwości żydowskiej 
przy jednoczesnym bagatelizowaniu racji i wrażliwości chrześcijańskiej. 
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Trzeci powód - niezależnie od tego, co się o tym mówi - to wpływ, jaki Żydzi 
posiadają na charakter i kierunki polityki informacyjnej mediów. Środki masowego 
przekazu, jeżeli informują o stosunkach chrześcijańsko-żydowskich, niemal 
zawsze preferują żydowski punkt widzenia. Człowiek, który jest takimi 
wiadomościami zasypywany, w pewnym momencie bezwiednie go przyjmuje. 
Bywa, że katolicki odbiorca staje się uczestnikiem dialogu chrześcijańsko-
żydowskiego, tylko że prezentuje żydowskie racje i wrażliwość. Nie chodzi tu o złą 
wolę, ale pewien rodzaj podatności na często powtarzane argumenty. 

Czwarty powód to kompleksy. Przyczyną tych kompleksów jest zaszczepianie 
chrześcijanom, a zwłaszcza katolikom, odpowiedzialności za holocaust. Jeżeli ktoś 
ciągle słyszy: ty jesteś odpowiedzialny za Auschwitz, za komory gazowe, za piece 
krematoryjne, bo jesteś chrześcijaninem, czyli dziedzicem tej tradycji 
antysemityzmu; i jeżeli ktoś jest bardzo wrażliwy - prowadzi go to do kompleksu 
winy. Widziałem to w Oświęcimiu, kiedy przyjechali tam młodzi Niemcy, którzy 
szlochali, płakali, wyrzucali z siebie winy, których nie popełnili i popełnić nie mogli, 
bo urodzili się w latach 70. Widziałem, jak zaszczepia się w nich i roznieca 
kompleks poczucia winy. To jest skutek taktyki prowadzenia dialogu na klęczkach. 
Uwidacznia się to również na przykładzie niektórych konferencji, które 
rozpoczynają się od pobytu w Auschwitz. Wszystko, co się dzieje później, 
przebiega właśnie w cieniu komór gazowych. Auschwitz stawia się jako klucz do 
stosunków chrześcijańsko- i polsko-żydowskich. Nikt nie rozważa wtedy 
prawdziwej natury narodowego socjalizmu, czym on był w istocie. Zaszczepia się 
natomiast chrześcijanom, że „i ty jesteś odpowiedzialny za holocaust". Jest w 
Polsce wielu katolików, którzy nie są w stanie partnersko rozmawiać z Żydami. 
Przychodzą na takie spotkania w symbolicznym worze pokutnym i wysłuchują bez 
słowa wszystko, co im się powie. 

- Może i na tych spotkaniach nic nie mówią, ale kiedy trzeba to potrafią 
zaatakować. Odnoszę wrażenie, że atakują przede wszystkim tych, którzy nie 
chcą dialogu na klęczkach. 

Sprawa sięga nawet głębiej. Tak zwani teologowie postępowi, głównie w 
Europie Zachodniej, jeżeli wysuwają jakieś ryzykowne koncepcje, na przykład 
eklezjologiczne, to natychmiast osładzają to odwołaniami czy aluzjami do 
judaizmu, dowartościowując tę religię ogólnikowymi frazesami, z których niewiele 
wynika. Czynią to, by zyskać w żydowskich partnerach potencjalnych sojuszników 
na wypadek, gdyby ktoś chciał zakwestionować ich poglądy, które mają wymiar 
wewnątrzchrześcijański. Widać to na przykładzie kilku głośnych teologów 
zachodnich, którzy z jednej strony krytykują Jana Pawła II za jego rzekomy 
konserwatyzm i obskurantyzm, z drugiej zaś czynią wiele, aby przypodobać się 
Żydom. Co charakterystyczne, w swoich pracach nie cytują w ogóle nauczania 
Jana Pawła II o Żydach i judaizmie. Tymczasem jak powiedział jeden z 
niemieckich teologów, Hans Hermann Henrix z uniwersytetu w Akwizgranie: „W 
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dwóch sprawach nawet najbardziej zagorzali przeciwnicy Jana Pawła II nie zdołali 
go prześcignąć - w jego nauce społecznej oraz w zapatrywaniach na Żydów i 
judaizm". 

- Rabin Mordechai Arnon w wywiadzie dla naszego pisma powiedział, że 
„Żyd świecki to plagiator", że Żyd, który traci wiarę w Boga Jahwe, przestaje 
być Żydem. Jakie wobec tego Żyd świecki ma podstawy do uczestniczenia 
w dialogu religijnym? 

Wchodzimy w meandry żydowskiej tożsamości, a dialog zakłada zrozumienie 
tych meandrów i ich uszanowanie. Stanowisko tego rabina, dla chrześcijan 
atrakcyjne, jest wśród Żydów odosobnione. Żydowskie zapatrywania na żydowską 
tożsamość są mniej więcej takie: Żydem jest ten, kto urodził się z matki Żydówki. 
Zasada jest prosta: dziedzictwo idzie po linii krwi; kto jest matką-wiadomo, kto jest 
ojcem - bywa rozmaicie. I drugi element samookreślenia - Żydem jest ten, kto 
wyznaje religię judaistyczną. Jeżeli zapytamy ogromną większość rabinów, także 
najbardziej ortodoksyjnych, cóż wobec tego z człowiekiem, który urodził się z matki 
Żydówki, ale jest niewierzący? Odpowiedzą, że jest to kaleki, ułomny, chory, lecz 
Żyd. To jest Żyd, który wymaga leczenia, pomocy i kuracji, lecz Żyd. 

- A jeżeli ktoś się urodził z matki Żydówki i przyjął chrześcijaństwo, to czy 
dalej jest Żydem? 

Wśród Żydów nie ma na ten temat żadnej dyskusji - istnieje absolutna zgoda, 
że to nie jest Żyd. Z żydowskiego punktu widzenia lepiej jest być ateistą niż 
chrześcijaninem! I to także jest kontekst i wyzwanie nawiązanego dialogu. 
Dochodzimy bowiem do bardzo subtelnej kwestii, o której mówi się bardzo rzadko. 
Jak w chrześcijaństwie istniało - a zdarza się, że i nadal jest - sporo pierwiastków 
antyżydowskich, tak w judaizmie - a więc i w samookreślaniu się współczesnych 
Żydów - istnieje sporo pierwiastków antychrześcijańskich. Przedmiotem dialogu, 
jeśli ma być on konsekwentny i mieć sens, jest mówienie o tych sprawach, a także 

- chociaż to proces złożony i obliczony na długi okres czasu - takie 
przeorientowanie obydwu tradycji religijnych, aby wzajemne samookreślanie się 
nie następowało drogą pogardy, niechęci ani odcinania się od siebie. 

- A co z Żydami, którzy przyjęli islam? 

Z islamem jest tak jak z ateizmem. Żyd-muzułmanin jest postrzegany jako 
chory Żyd, ale jest to sytuacja do naprawienia. 

- Czegoś tu jednak nie rozumiem. Żyd, który przyjął chrześcijaństwo, nie jest 
uznawany przez swoich rodaków za Żyda. Jeżeli jednak został zabity 
podczas holocaustu, to fakt ten automatycznie sprawia, że staje się on 
znowu Żydem. Tyle, że po śmierci. 
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To jest zwłaszcza casus Edyty Stein i sporu, jaki zaistniał wokół jej 
beatyfikacji, która miała miejsce podczas pielgrzymki Jana Pawła do Niemiec w 
1987 roku. Wiele środowisk żydowskich wyraziło wówczas swoją niechęć wobec 
tej beatyfikacji, stwierdziwszy, że Kościół usiłuje zawłaszczyć żydowską 
martyrologię i Shoah. Nie brakowało nawet głosów, że jest to próba odwrócenia 
odpowiedzialności Kościoła za holocaust. Argumentacja strony żydowskiej była w 
tym przypadku dość wyrafinowana: nie rozważano kwestii żydowskości Edyty 
Stein jako takiej, tylko powoływano się na to, jak wyglądała ona w oczach nazistów. 
Twierdzono, że skoro została posłana do komory gazowej jako Żydówka, to nie ma 
już sensu roztrząsać sprawy żydowskich zapatrywań na jej żydowskość. 

- Stosunek Żydów do swoich rodaków - chrześcijan, muzułmanów czy 
ateistów wydaje mi się nielogiczny. Jak tłumaczą oni tak różne podejście do 
innych religii? 

Nie wszystko da się racjonalnie wytłumaczyć. Pamiętajmy, że tożsamość 
religijna wynika również z uwarunkowań historycznych i psychologicznych. 
Tradycja niechęci do chrześcijaństwa i odcinania się od niego ma w judaizmie 
bardzo długą przeszłość. Myślę, że przeciętny wyznawca judaizmu tak bardzo boi 
się chrześcijaństwa, ponieważ się przed nim broni. Obawia się, że gdyby uznał, że 
człowiek zrodzony z matki Żydówki i będący chrześcijaninem - jest nadal Żydem, 
to takie rozwiązanie byłoby atrakcyjne dla wielu Żydów i znacznie uszczupliłoby 
liczbę wyznawców judaizmu. Poza tym przez kilkanaście stuleci Żydzi żyli w 
ogromnej większości w chrześcijańskim otoczeniu i przywykli do tego, aby odcinać 
się właśnie od niego. Nie było potrzeby równie silnego i zdecydowanego odcinania 
się od islamu. 

- Pamiętam swój szok, gdy przeczytałem pierwszą powieść Isaaca Bashevisa 
Singera Szatan w Goraju. Są tam przedstawione żydowskie wizje 
eschatologiczne z XVII wieku, gdy wśród Żydów zapanowało ożywienie 
religijne w związku z pojawieniem się domniemanego mesjasza Sabataja 
Cwi. W wizjach tych Żydzi byli tymi, którzy panują, nadludźmi, natomiast 
chrześcijanie są ich niewolnikami i usługują im. 

W książkach Singera, które dopiero od niedawna stały się dostępne w języku 
polskim, zawarte są zapisy rozmaitych ludowych tradycji, przekazów, a także 
zabobonów żydowskich. Tego rodzaju pamięć jest przekazywana ustnie z 
pokolenia na pokolenie. Chrześcijanie nie znają świata żydowskiego, bo jest to 
świat niesłychanie hermetyczny. Nawet w Polsce, gdy chrześcijanie i Żydzi 
mieszkali długie wieki obok siebie, Żydzi znacznie lepiej znali świat chrześcijański 
niż chrześcijanie świat żydowski. Zawsze świat mniejszości jest zamknięty, a 
tamten był wyjątkowo zamknięty. Chrześcijańskie wyobrażenia o Żydach, także te 
najgorsze, w których mamy do czynienia ze stereotypami i uprzedzeniami, były 
spisywane. Możemy więc znaleźć ich świadectwa literackie. Często się nimi 
wymachuje i pokazuje jako świadectwo antyżydowskości. Ze strony żydowskiej 
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natomiast nie ma odwzorowania uprzedzeń antychrześcijańskich w literaturze, 
gdyż trwały one w pamięci i tradycji ustnej, w przekazie rodzinnym. Pod tym 
względem lektura książek Singera jest bardzo pouczająca. Proszę zwrócić uwagę 
na nakreślony w nich wizerunek księdza, opis jego wyglądu fizycznego czy 
sposobu zachowania. Odwzorowuje on te popularne żydowskie zapatrywania, 
wśród których dominowała niechęć, a często i pogarda do chrześcijan. Z tego 
powodu takie powieści nabierają znaczenia literackiego świadectwa o rozmaitych 
odmianach antychrześcijańskości w judaizmie i w życiu żydowskim. 

- Wracając jednak do sprawy dialogu. Zawsze zastanawiało mnie to, że 
więcej miejsca poświęca się w nim Staremu Testamentowi, a przecież tym, 
co stanowi podstawową przyczynę rozłamu między Żydami a 
chrześcijanami, jest osoba i misja Jezusa. Czy kluczowa z naszego punktu 
widzenia postać Jezusa Chrystusa zajmuje ważne miejsce w dialogu, czy też 
jest raczej przemilczana? 

Osoba i posłannictwo Jezusa pojawiają się, aczkolwiek rzadko i niechętnie. 
Istnieją różne szkoły i odmienna praktyka dialogu, nie jest on bowiem 
rzeczywistością jednorodną. W dialogu jest jak w orkiestrze: musi być dyrygent, 
który nadaje ton. W wielu krajach Europy Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych 
to Żydzi nadają ton dialogowi, tworzą jego program i agendy, zaś chrześcijanie się 
temu podporządkowują. Dyskusje na temat Jezusa są tam rzadkie, sporadyczne, 
a jeżeli do nich dochodzi, ślizgają się po powierzchni problemów. Gdy idzie 
natomiast o nasz rejon świata, myślę, że Polska wśród krajów 
postkomunistycznych zdecydowanie przoduje. Kilka lat temu, w maju 1992 roku, 
odbyliśmy na ATK, w ramach cyklu „Kościół a Żydzi i judaizm", sympozjum 
poświęcone Jezusowi. Jego hasło brzmiało: „Jezus - Pan i Brat". Pan - dla 
chrześcijan, Brat - dla Żydów. Inspiracją do zorganizowania tego sympozjum stała 
się dla mnie lektura książki Szaloma Asza Mąż z Nazaretu. Jest to książka 
polskiego Żyda, urodzonego w Kutnie, który przedstawił niesłychanie interesującą 
żydowską wizję Jezusa. Na czym jednak polega zasadniczy problem? W świetle 
tradycji żydowskiej Żydzi nie powinni podejmować publicznych debat religijnych z 
chrześcijanami, a jeszcze bardziej nie powinni podejmować takich debat na temat 
Jezusa. To jest niepisany zwyczaj funkcjonujący wśród Żydów. Gdy zapytać ich, 
dlaczego stronią od takich dyskusji, odpowiadają najczęściej, że mają złą pamięć 
o średniowiecznych dysputach teologicznych. Myślę, że jest to do pewnego 
stopnia wybieg. Niechęć do mówienia o Jezusie wynika, jak sądzę, także z ogólnej 
żydowskiej tendencji do przemilczania Jezusa. To przemilczanie jest wyrazem 
określonego i utrwalonego nastawienia, a zarazem ważnym składnikiem 
samookreślania się, które jest oparte na niechęci do chrześcijaństwa, do Jezusa i 
do podejmowania rozmowy na Jego temat. Wymowną ilustrację tej niechęci 
stanowi epizod wspomniany w nowowydanej książce Michele Guinness pod 
tytułem Cór/ca Przymierza. Jako młoda dziewczyna zapytała swojego nauczyciela 
o Jezusa Chrystusa. „Nigdy - zasyczał - nigdy więcej nie chcę słyszeć tego imienia 
na ustach żydowskiej dziewczyny". 
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- A czy nie jest to wynikiem pewnego strachu? Przecież jeżeli jestem 
przekonany o prawdziwości swojej wiary, to nie obawiam się jej 
konfrontować. Taka konfrontacja nawet wzmacnia wiarę, która przechodzi 
zwycięsko próbę. Czy nie jest to jakiś mechanizm ucieczkowy? 

Trudno mi oceniać ów mechanizm, gdyż mamy do czynienia z zupełnie inną 
aksjologią, światopoglądem, doświadczeniami historycznymi i psychologią. Dla 
chrześcijaństwa czymś podstawowym jest dochodzenie do prawdy i wewnętrzne 
przekonanie, że mam rację. Żyd nie ceni sobie bardzo tej aksjologii, tego 
myślowego czy duchowego procesu. Patrzy bardziej doraźnie i trudno mu z tego 
powodu czynić wyrzuty. Nie interesuje go prawda jako taka, lecz jego prawda - to 
z czego miałby pożytek, niekoniecznie ten materialny. Widziałem to w wielu 
rozmowach i dyskusjach: chrześcijanin próbuje ustalić fakty, chce poznać, co się 
wydarzyło - widać to doskonale w przypadku holocaustu; Żyda natomiast niewiele 
obchodzi to, co się wydarzyło, jego obchodzi to, co się o przeszłości opowiada. A 
to opowiadanie żyje swoim własnym życiem, ma swoje własne cechy i może być 
oderwane od faktów, a nawet może im zupełnie przeczyć. Chrześcijanina oburza 
to, co pozostaje w jawnej sprzeczności z faktami, natomiast Żyda to nie oburza, bo 
fakty nie zawsze ich interesują. Ich interesuje haggada, opowiadanie o przeszłości. 
A ponieważ rozmaite wydarzenia i postacie znajdują się na styku stosunków 
chrześcijańsko-żydowskich, w haggadzie dochodzą do głosu elementy niechęci 
wobec chrześcijaństwa czy wobec Polaków. Uzewnętrzniają się na przykład w 
wymyślaniu fikcyjnych bohaterów czy zdarzeń. W takim podejściu i opowiadaniu 
kumulują się żydowskie zapatrywania na całość stosunków chrześcijańsko-
żydowskich. Chrześcijanie oburzają się, dociekają prawdy. Żydzi dziwią się, że w 
ogóle takie pytania się im stawia. Chrześcijanin pyta: co to jest dobro? A Żyd pyta: 
co jest dobre dla Żydów? 

- Teraz rozumiem, co miał na myśli ojciec Daniel Rufeisen, kiedy mówił, że 
źle się stawia przed Żydami problem Jezusa Chrystusa, że stawia się go na 
sposób grecki, a nie żydowski. Ich nie interesuje, czy Jezus był Bogiem i 
Mesjaszem. Ich interesuje, czy był właśnie tym Mesjaszem, o którym mówi 
Stary Testament. 

Myślę, że dyskusja, którą proponuje ojciec Rufeisen byłaby właściwa w I 
wieku, kilkanaście lub kilkadziesiąt lat po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa 
Chrystusa. Dzisiaj z perspektywy prawie dwóch tysięcy lat jest to dyskusja 
akademicka, ponieważ tradycja żydowska niesie w sobie przeogromny potencjał 
negatywnych i stereotypowych zapatrywań na Jezusa Chrystusa. Ten potencjał 
zostaje - że użyję tutaj słynnego wyrażenia - wyssany przez żydowskie dziecko z 
mlekiem matki. Teraz pedagogika dialogu polega na tym, żeby to wiedzieć. Sami 
Żydzi powinni też uświadomić sobie, że coś z tym potencjałem wiedzy i 
pseudowiedzy, wiary i pseudowiary o Jezusie Chrystusie należy zrobić. Trzeba, 
aby Żydzi odpowiedzieli sobie na pytanie, czy bezwzględne odcinanie się od 
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Jezusa jako Mesjasza należy do istoty żydowskości. Czy też można wyobrazić 
sobie judaizm i życie żydowskie, w którym zmianie na lepsze ulegną również 
zapatrywania na Jezusa Chrystusa. 

- Takie próby były podejmowane, na przykład przez Martina Bubera. 
Przywracanie Jezusa światu żydowskiemu odbywa się jednak kosztem 
odrzucenia Kościoła i boskości Jezusa. Miał On być jedynie wielkim 
rabinem, prorokiem, który zamknął pewien okres w historii Izraela, ale na 
pewno nie Mesjaszem. 

Z chwilą, gdyby Żyd uznał, że Jezus jest Mesjaszem, to w świetle tradycji 
żydowskiej przestaje być Żydem. Z chwilą, gdyby Żyd uznał, że Jezus jest Bogiem, 
to staje się chrześcijaninem. Myślę, że obecnie nie chodzi o to, by ukazywać 
Żydom boską i mesjańską tożsamość Jezusa. Owszem, należy dzielić się z nimi 
naszą wiarą, należy dawać jej świadectwo, od tego nie można uciekać, ale gdyby 
forsować ten punkt widzenia, to mielibyśmy do czynienia z prozelityzmem, którego 
Żydzi unikają jak ognia. Jednym z głównych celów dialogu jest oczyszczanie 
wizerunku Jezusa w ten sposób, aby mógł być uznany przez Żydów za brata. W 
wielu nurtach judaizmu Jezus w ogóle nie jest Żydem, jest odszczepieńcem i 
apostatą oraz kimś godnym pogardy. Pamiętajmy, że u Żydów istnieje słynny 
paszkwil o Jezusie, zatytułowany Toledoth Jeszua. Jest to ironiczna parodia 
wszystkiego, z czym mamy do czynienia w Ewangelii, sporządzona po to, by 
wizerunek Jezusa obrzydzić. Cała umiejętność dialogowania polega na tym, żeby 
z Żydami o tych sprawach spokojnie mówić, bo to wciąż jest element ich 
wychowania - w rodzinach, w szkołach - i żeby próbować te negatywne pierwiastki, 
jeżeli to tylko możliwe, usuwać. Trzeba więc na powrót przywrócić Jezusa 
judaizmowi. Paradoks polega jednak na tym, że ani chrześcijanie, ani Żydzi nie 
chcą tej prawdy głośno przyznać - że Jezus był Żydem. Wskutek tego Jezus staje 
się postacią bez języka, bez ojczyzny i bez określonej przynależności, staje się 
taką postacią jak Czerwony Kapturek. Chrześcijańsko-żydowski dialog o Jezusie 
to niezbędny warunek zgłębiania przez chrześcijan misterium Wcielenia. I właśnie 
w tym miejscu rozlega się głośny protest Żydów: nie widzimy powodów, dla których 
mielibyśmy wspierać chrześcijan w lepszym samookreślaniu się i przez to 
współdziałać na rzecz pogłębiania się religii chrześcijańskiej. 

- Mówił Ksiądz przed chwilą o prozelityzmie. To słowo wydaje mi się ostatnio 
zmistyfikowane. Obserwuję jego nadużywanie, które studzić może zapał 
misyjny. Czym się różni prozelityzm od ewangelizacji? 

Nie chodzi wyłącznie o nośność teoretyczną tego pojęcia, lecz i jego 
praktykę. Żydzi mają na myśli te poczynania chrześcijan, kiedy próbowano Żydów 
nawracać siłą... 
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- Ale dzisiaj tego nie ma. Na czym miałby taki prozelityzm dzisiaj polegać? 

Dzisiaj tego nie ma, bo być nie może. Ale gdyby mogło, to czasami odnoszę 
wrażenie, że nadal by się odbywało. Spotykam takich katolików, którzy byliby 
gotowi chrzcić Żydów nawet podczas snu albo wbrew ich woli. Na szczęście takich 
„gorliwców" jest niewielu, lecz są i byłoby nieuczciwością niedostrzeganie ich 
istnienia. 

- Ale to margines. Nie ma ich przecież wśród hierarchii. 

Nie sądzę, żeby ktoś próbował badać to zjawisko. Znam jednak świeckich, 
którzy są zdecydowanie bardziej „gorliwi" niż duchowni. Inny aspekt postawionego 
przez Pana pytania stanowią misje. Jeżeli rozumieć misje jako powiększanie 
chrześcijańskiej statystyki, to rodzą one niemałe obawy. Jan Paweł II stwierdził 
niedawno, że w krajach najsłabiej rozwiniętych misje często szły w parze z 
kolonizacją i to nie tylko materialną, ale i duchową. Natomiast jeżeli rozumiemy 
misje jako autentyczne świadczenie o Jezusie Chrystusie, to taka postawa misyjna 
jest bardzo pożądana - również w stosunku do Żydów. Nie możemy chować głowy 
w piasek i - jak chcą niektórzy Żydzi - usuwać krzyż i nasze symbole religijne, bo 
to ich rani. Odpowiedź jest jedna: jeżeli ktoś ma wysypkę na widok krzyża, to taka 
osoba wymaga kuracji. To nie jest nasz problem. Można to też odwrócić: jeżeli ktoś 
alergicznie reaguje na Gwiazdę Dawida, niech się leczy. To jest sprawa 
wrażliwości i uszanowania drugiej strony taką, jaka ona jest. Chrześcijańskie 
nastawienie misyjne musi z jednej strony uszanować żydowską wrażliwość, lecz z 
drugiej nie może rezygnować ze swojej tożsamości, której podstawowym 
składnikiem jest obowiązek głoszenia Ukrzyżowanego i świadczenia o Nim. 

- Spotkałem się jednak z sytuacjami, gdzie dawanie świadectwa swojej wiary 
nazywane bywa prozelityzmem. Nagle okazało się, że aby nie być prozelitą, 
trzeba milczeć na ten temat. Mówił Ksiądz, że strona żydowska nie chce 
rozmawiać o Jezusie. Ale często sami chrześcijanie traktują temat Jezusa 
jako niewygodny. 

Powtórzę to, co powiedziałem wcześniej: porządek i program dialogu 
chrześcijańsko-żydowskiego często układa strona żydowska. Chrześcijanie 
dostosowują się i następnie realizują dialog tak, jak go sobie Żydzi wyobrażają. 
Jednym ze skutków jest przemilczanie Jezusa Chrystusa. Tylko czy to jest jeszcze 
dialog? Czy można sobie wyobrazić dialog, który ignoruje chrześcijańską 
tożsamość i nierozerwalny związek chrześcijanina z Chrystusem? 

Dziękujemy za rozmowę. 

rozmawiali: Grzegorz Górny i Rafał Tichy 
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Jak twierdzi rabin Sherwin, „pogląd Izraelczyków, że żydowskie 
przetrwanie najlepiej zapewnia całkowite poleganie na sobie, 
doprowadził ich do konieczności przetworzenia opowieści 
o Holocauście w opowieść o zdradach Żydów przez nie-Żydów. 
Zaistniała potrzeba udowadniania, że dzieje antysemityzmu 
w Europie uczyniły z Holocaustu fakt nieunikniony i że zdradzanie 
Żydów przez ich sąsiadów nie-Żydów w zamieszkiwanych przez 
nich krajach umożliwiło nazistom osiągnięcie zaplanowanych 
rezultatów. Zarówno Żydzi izraelscy jak i amerykańscy przyjęli tę 
samą przesłankę, to jest brak możliwości dla żydowskiego życia 
w Europie. Izraelskich Żydów ten brak możliwości doprowadził 
do wniosku, że wszyscy Żydzi powinni mieszkać w Izraelu, że 
jedynie Izrael może zapewnić Ż y d o m przetrwanie. Dla 
amerykańskich Żydów niewiara w możliwość żydowskiego życia 
w Europie oznaczała, że najlepszym miejscem dla europejskich 
Żydów jest 'ziemia obiecana'. Dla amerykańskich Żydów właściwie 
Ameryka jest tak samo ziemią obiecaną jak Izrael. Dlatego Żydzi 
amerykańscy, w odróżnieniu od Żydów izraelskich, zachęcają 
teraz rosyjskich Żydów, aby wybierali między A m e r y k ą 
a Izraelem." 

MAREK K O N O P K O 

CZY ŻYDOM GROZI DUCHOWY HOLOCAUST? 

W czasie uchodźczego pobytu na Węgrzech poznałem młodego chasyda rodem 
z Węgier i tam zamieszkałego, któiy spędził kilka lat w szkole rabinackiej w Polsce u znanego 
rabina Rokacha w Bełzie. [...] Zięba w czasie ukrywania się i podczas oblężenia Budapesztu 
namiętnie oddawał się lekturze. „Najwięcej mnie pociąga literatura rosyjska i literatura 
polska, rosyjska - Dostojewski i Tołstoj, to sprawy ludzkie, - a polska, to sprawy religijne''. 
,, A któreż to dzieła literaturypolskiej?'' - zapytałem. Zięba wyliczał bez zająknięcia:,, Wielki 
Megid, słowa samego Baal Szem Towa, Mendel z Witebska, Nachman z Bracławia i inni. 

Stanisław Yincenz „ Tematy żydowskie " 

P a r a d i s J u d e o r u m 

Książka amerykańskiego rabina Byrona L. Sherwina zatytułowana Duchowe 
dziedzictwo Żydów polskich jest książką niezwykłą. Zazwyczaj Żydzi amerykańscy 
przyjeżdżają do Polski w ramach tak zwanych Holocaust Tours. Zwiedzają wtedy 
A u s c h w i t z , M a j d a n e k , T r e b l i n k ę , U m s c h l a g p l a t z , C m e n t a r z Ż y d o w s k i 
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w Warszawie, a potem wracają do domów z przekonaniem, że Polska to dla 
Żydów jedynie wielkie cmentarzysko. Głoszą przy tym często poglądy, że 
umiejscowienie tego cmentarzyska nie jest przypadkowe, gdyż Polacy są narodem 
patologicznych antysemitów, dlatego Zagłada musiała dokonać się właśnie tu, a 
nie gdzie indziej. 

Rabin Byron L. Sherwin, uczeń najwybitniejszego XX-wiecznego teologa 
żydowskiego Abrahama J. Heschela, też uważa, że miejsce Holocaustu nie zostało 
wybrane przypadkowo. Shoah dokonał się na naszych ziemiach, dlatego że 
mieszkało tu najwięcej Żydów. Dlatego że Polska w ciągu wielu stuleci była dla 
nich najbardziej gościnnym krajem na świecie. W czasach kiedy z innych państw 
wypędzano Żydów (1239 - Bretania, 1290 - Anglia, 1394 - Francja, 1492 -
Hiszpania), Polska nazywana była paradis Judeorum [rajem dla Żydów]. Z czasem 
stała się ona centrum żydowskiego życia duchowego. To w naszym kraju 
działalność wielu pokoleń talmudystów, chasydów, kabalistów, mistyków i poetów 
złożyła się na Złoty Wiek żydowskich osiągnięć w dziedzinie duchowej, kulturalnej 
i intelektualnej. Tu narodził się i rozwinął największy ruch odrodzeniowy w historii 
judaizmu - chasydyzm. Tu - jak wierzyli ortodoksyjni Żydzi - po zburzeniu Świątyni 
w Jerozolimie zamieszkała Szechina, czyli Boża Obecność, by oczekiwać ze 
swym ludem na nadejście Mesjasza. Tu pojawił się największy z fałszywych 
mesjaszy w diasporze - Jakub Frank, który twierdził, że Ziemią Obiecaną dla 
Narodu Wybranego jest Rzeczpospolita. Jeden z mistrzów chasydzkich w XIX 
wieku pisał, że Polska to kraj, w którym nawet drzewa i lasy pragną słyszeć 
hebrajskie modlitwy. 

Właśnie przez pryzmat pięciu wieków tego doświadczenia, owej polsko-
żydowskiej koegzystencji, a nie przez pryzmat pięciu lat, kiedy to niemieccy naziści 
zbudowali na polskich ziemiach fabryki śmierci, Byron L. Sherwin patrzy na Polskę. 
Twierdzi, że Polska jest dla Żydów skarbem duchowym, a dla wielu z nich 
przechowuje ona klucze do żydowskiej tożsamości. On sam uznaje się za Żyda, 
który nie zrozumiałby sam siebie, gdyby nie poznał Polski. Jego przodkowie 
przybyli do Rzeczpospolitej w XIV wieku. Byli wśród nich: rabin Saul Wahl, doradca 
królewski, który według legendy przez jedną noc (18/19 sierpnia 1587 roku), 
w czasie elekcji Stefana Batorego, był królem Polski; jego córka Hindele, która 
zgodnie z przekazami rodzinnymi, miała romans z królem Zygmuntem III Wazą; 
Rachela Mojżeszowa, d a m a d w o r u kró lowej Elżbiety, żony Kazimierza 
Jagiellończyka; naczelny rabin Polski Jakub Polak, który założył w Krakowie 
pierwszą na naszych ziemiach wielką akademię rabinacką; jego zięć Szalom 
Szachna, twórca największej ze wszystkich szkół rabinackich w Polsce - Akademii 
Lubelskiej; sławny XIX-wieczny mistrz chasydzki, Abraham Joszua Heschel 
z Opatowa; czy w końcu jego praprawnuk, Abraham Joszua Heschel - nauczyciel 
i mistrz autora książki, Byrona L. Sherwina. Niektórzy z jego rodu przyjęli chrzest 
i otrzymali szlachectwo, jak na przykład brat męża wspomnianej Racheli 
Mojżeszowej, który adoptowany został przez podkanclerzego koronnego Jana 
Łaskiego jako Stefan Powidski. „Gdzieś w Polsce wciąż żyjąjego potomkowie -
pisze Sherwin - Często rozmyślam, czy tak jak ja szukają korzeni drzewa 

178 FRONDA JESIEŃ 1997 



genealogicznego rodziny, którego liśćmi i gałęźmi są i oni, i ja. Często rozmyślam, 
co powiedzielibyśmy sobie, gdybyśmy się dzisiaj spotkali". Dzieje stosunków 
polsko-żydowskich w Rzeczpospolitej czyta się u Sherwina właściwie niczym sagę 
jednej rodziny. 

„Dla tak wielu z nas Polska przechowuje klucze do naszej historii, naszej 
tożsamości, do odkrywania zasobów i doświadczeń zamkniętych w najgłębszych 
pokładach naszych dusz", zauważa Sherwin i w imieniu swych rodaków pisze: 
„ P r o s i m y o p o m o c w o d z y s k a n i u k l u c z y do ż y d o w s k i e j d u c h o w o ś c i , 
przechowywanych w tym kraju. Prosimy was o pomoc w odkrywaniu naszej 
przeszłości , tak byśmy mogl i budować n a s z ą przyszłość. Prosimy was 
o ustrzeżenie nas przed niepamięcią. Wiara Żydów jest ugruntowana w pamięci, 
zaś żydowska przyszłość jest zakorzeniona w żydowskiej przeszłości. Dla nas 
utrata pamięci to śmiertelna choroba". 

Szkoda tylko, że tak niewielu rodaków Sherwina, zwłaszcza ze Stanów 
Zjednoczonych i Izraela, chciałoby się pod tym apelem podpisać. Dla nich Polska 
pozostaje miejscem na wieki przeklętym. Tego typu prośby docierają do Polski 
o wiele rzadziej i słabiej niż żądania na przykład profesora Alana Dershowitza 
z Uniwersytetu Harvarda, który domaga się od Kościoła katolickiego potępienia 
kardynałów Hlonda i Wyszyńskiego, tych „najgorszych rasistowskich grzeszników 
historii współczesnej" [the worst racist sinners in modern history], jako winnych 
żydowskich pogromów. 

Czyżby więc rabin Sherwin był naiwnym idealistą, zapatrzonym w odległą 
przeszłość i nie widzącym trudności, jakie czyhają dziś na drodze ku pojednaniu 
Polaków i Żydów? Bynajmniej. Doskonale zdaje sobie sprawę z nastawienia 
Żydów, zwłaszcza amerykańskich i izraelskich, wobec Polski, co poddaje 
gruntownej i bardzo wnikliwej analizie (o czym będzie jeszcze mowa poniżej). 
Nie ignoruje też znaczenia Zagłady, choć stara się przedstawić ją w nieco innym 
świetle niż większość przedstawicieli „religii Holocaustu". 

Przede wszystkim zwraca on uwagę na to, że większość Żydów żyje mitem 
Holocaustu i nie ma elementarnego pojęcia o faktach. Kiedy zapytał licealistów 
żydowskich w Chicago, jak ich zdaniem wyglądało życie w getcie warszawskim 
w 1941 roku, odpowiedzieli mu, że: a) nikt nie miał własnego pokoju; b) nie było 
oddzielnych łazienek; c) była tylko czarno-biała telewizja; d) nie było klimatyzacji; 
e) nie było przekąsek między posiłkami; f) każdy miał tylko dwie pary dżinsów. 
„Kiedy opowiedziałem im, jak było naprawdę - wspomina Sherwin - nie uwierzyli 
mi, bo to, co usłyszel i , nie mieściło się ani w ich doświadczeniach, ani 
w wyobraźni". Kiedy zaś próbuje swoim rodakom w Ameryce opowiadać o losach 
Polaków podczas Holocaustu, nie chcą go w ogóle słuchać, gdyż nie przyjmują 
do wiadomości, by ktokolwiek poza nimi mógł cierpieć podczas wojny. Istnieją 
dwie różne interpretacje Holocaustu - Polaków i Żydów - i niemal nie mająone ze 
sobą punktów stycznych. Zdaniem Sherwina, ten brak zrozumienia drugiej strony, 
a zwłaszcza brak chęci jej zrozumienia (zarówno ze strony Polaków jak i Żydów), 
stanowi największą trudność na drodze do pojednania między obu narodami. 
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Rel igia o b y w a t e l s k a 

Aby zrozumieć stosunek Żydów ze Stanów Zjednoczonych i z Izraela do 
Holocaustu i do Polski, musimy - twierdzi rabin Sherwin - zapoznać się 
ze współczesną „religią obywatelską", zarówno amerykańską jak i izraelską. 

„Amerykańska religia obywatelska stanowi system wierzeń, wartości, rytów 
i świąt, za pośrednictwem których naród amerykański odnosi się do swoich 
perspektyw i przeznaczenia. Te wierzenia zakładają pojmowanie Ameryki jako 
narodu wybranego przez Boga, aby był gwarantem wolności we własnym kraju 
i na całym świecie. Rytuały związane z taką wiarą to świeckie święta: Dzień 
Dziękczynienia, Dzień Niepodległości , a także inauguracja urzędowania 
prezydenta i obchody rangi państwowej, na przykład pogrzeby zamordowanych 
prezydentów, L incolna czy K e n n e d y ' e g o . Wiara w j e d n o s t k ę , p lural izm 
i przezwyciężenie trudności to także część amerykańskiej religii obywatelskiej. 
W gruncie rzeczy religia obywatelska to kombinacja świeckości i religijności." 

Zwróćmy uwagę na jeden z elementów wymienionych przez Sherwina -
inaugurację urzędowania prezydenta. Dnia 20 stycznia 1997 roku Bill Clinton 
podczas przemówienia inauguracyjnego, w którym nazwał USA „ziemią nowej 
obietnicy", powiedział między innymi: „Ameryka wyróżnia się jako kraj, bez którego 
świat nie może się obejść. [...] Nauczyliśmy się rozwiązywać problemy, które 
niegdyś wydawały się nierozwiązywalne. [...] Ameryka stała się największą potęgą 
przemysłową świata, w dwóch wojnach światowych i długiej zimnej wojnie 
uratowała świat od tyranii." 

Mesjanizm made in USA znalazł też poczesne miejsce w kulturze masowej. 
Wystarczy wspomnieć jeden z najbardziej kasowych filmów ostatnich lat „Dzień 
Niepodległości". W filmie tym, 4 lipca (w dniu największego święta narodowego 
Stanów Zjednoczonych) nastąpiła inwazja kosmitów na naszą planetę. Katastrofa 
jest niemal przesądzona, lecz w ostatniej chwili do akcji przystępują amerykańskie 
siły specjalne, którymi dowodzi sam prezydent USA. Kosmici zostają pobici. Obraz 
ów jest odzwierciedleniem wiary, że Stany Zjednoczone są zbawicielem świata -
że są jedynym mocarstwem zdolnym zapewnić już nie tylko pokój, ale i istnienie 
naszej planecie. Ziemianie w filmie doszli do podobnego wniosku i proklamowali 
4 lipca - Dniem Niepodległości całej Ziemi. 

Wiara w to, że Ameryka jest „nowym światem", „ziemią obiecaną", „zbawcą 
ludzkości" - nie jest wynalazkiem ostatnich lat. Można powiedzieć, że idea ta 
legła u podstaw powstania USA. Pierwsze godło Stanów Zjednoczonych - za 
prezydentury Jeffersona, Adamsa i Franklina - nie przedstawiało tak jak dziś 
białego orła, lecz scenę wyjścia Izraelitów z Egiptu. We wczesnej myśli 
amerykańskiej porównywano często Europę do Egiptu, Atlantyk do Morza 
Czerwonego, zaś Amerykę nazywano wprost „nowym Izraelem". Wybitny pisarz 
XIX-wieczny Herman MeMlle pisał: „My, Amerykanie, jesteśmy szczególnym, 
wybranym narodem, Izraelem naszych czasów; niesiemy arkę wolności świata". 

O ile Amerykanie uznają się więc za nowy rodzaj ludzkości w tym nowym 
świecie, to Żydzi amerykańscy - jak zauważa rabin Sherwin - stanowią jakby 
naród wybrany wewnątrz narodu wybranego: „uważają się za nowy rodzaj Żydów, 
który pozostawił za sobą Europę oraz pamięć prześladowań, biedy, pogromów 
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i ucisku". Ten nowy rodzaj Żydów (w większości zsekularyzowanych) bardziej niż 
do tradycyjnego judaizmu przywiązany jest do amerykańskiej religii obywatelskiej. 
„Hołdowanie tej religii - twierdzi Sherwin - pozwala amerykańskim Żydom 
potwierdzać swoją żydowskość z pominięciem żydowskiej teologii lub praktyk 
religijnych. Jeśli w społeczności Żydów amerykańskich istnieją takie pojęcia, jak 
'herezja' czy 'ekskomunika', odnoszą się one bardziej do wierzeń i rytuałów religii 
obywatelskiej aniżeli do specyficznie żydowskich wierzeń i praktyk. Przykładowo, 
Żyd amerykański może sprawować przywództwo we wspólnocie żydowskiej będąc 
ateistą, mając za współmałżonka nie-Żyda lub nie zachowując żydowskich 
przepisów pokarmowych albo żydowskich świąt. Gdyby jednak ktoś przestrzegał 
żydowskich praktyk i wierzeń religijnych, ale nie włączał się w wierzenia i rytuały 
charakterystyczne dla religii obywatelskiej amerykańskich Żydów, byłby właściwie 
wyłączony z życia żydowskiej wspólnoty." 

Podobna religia obywatelska została stworzona w Izraelu na podstawie 
ideologii syjonistycznej. Podobnie jak w USA podkreślane jest radykalne zerwanie 
ciągłości historycznej z diasporą żydowską w Europie. Francuski socjolog 
żydowskiego pochodzenia Georges Friedmann twierdzi, że „każdego dnia tworzy 
się w Izraelu nowy naród; młody naród, który nie jest ani dodatkiem, ani centrum 
legendarnego dzisiaj narodu żydowskiego". Wspominając początki państwa Izrael, 
pisarz Amos Elon pisze: „To nowe społeczeństwo, tak jak je widzieli pierwsi 
pionierzy, było nowym Edenem, utopią nie znaną przedtem ani na morzu, ani na 
ziemi. Pionierzy oczekiwali na stworzenie nowego człowieka". Pierwszy premier 
Izraela Dawid Ben Gurion rozpoczął liczenie swego wieku na nowo, poczynając 
od daty przybycia do Palestyny i uznając wszystko, co było wcześniej, za stratę 
czasu. 

Nowa religia obywatelska oznaczała jednak nie tylko zerwanie z tradycją 
diaspory, ale często zerwanie z przeszłością w ogóle. Ten sam Dawid Ben Gurion 
w przemówieniu wygłoszonym w 1944 roku w Hajfie powiedział wprost: „Naszej 
drogi nie określają ani nasze początki, ani nasza przeszłość, lecz nasza misja 
i nasza przyszłość". Dla ortodoksyjnego Żyda takie twierdzenie jest herezją, gdyż 
drogę Izraela określa jego historia spisana na kartach Biblii Hebrajskiej. Rabini 
są zgodni: wiarę żydowską wyraża pamięć, amnezja niszczy tę wiarę. 

Jak w takim razie pogodzić twierdzenie Ben Guriona, że przeszłość nie 
determinuje dzisiejszego życia Izraelczyków z oczywistą dla wielu znawców 
problemu konstatacją, że Holocaust stanowi centralne miejsce w myśli 
państwotwórczej Izraela? 

Otóż klasyczny syjonizm utrzymuje, że istnienie diaspory żydowskiej jest na 
dłuższą metę niemożliwe, gdyż jest ona podwójnie zagrożona - od wewnątrz 
przez asymilacjęi z zewnątrz przez antysemityzm. Wychodząc z tego założenia 
współczesna religia obywatelska Izraela uznaje, że Holocaust był nie do uniknięcia. 
Twierdzi się, że był on logiczną konsekwencją bytowania w diasporze, czyli 
sytuacji, w której Żydzi w sprawach dotyczących ich bezpieczeństwa i przetrwania 
zamiast na sobie polegali na innych. Jedynym wyjściem z tej sytuacji - jak głosili 
syjoniści - jest proklamowanie własnej ojczyzny, utworzenie silnej armii i obrona 
swej niepodległości. Takim państwem jest dziś Izrael (a dla dużej części Żydów -
„Nowy Izrael", czyli Stany Zjednoczone). 
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To zerwanie z tradycją egzystowania w sytuacji mniejszościowej łączyło się 
z projektami stworzenia nowego typu osoby: silnej fizycznie i polegającej na sobie, 
odcinającej się od Żyda europejskiego. Dla niektórych przemiana ta wiązała się 
ze zmianą imienia. Na przykład Dawid Grien z Płońska stał się Dawidem Ben 
Gurionem, czyli „Synem Lwa", co miało symbolizować męstwo. Gloryfikowano 
odwagę, aktywność i walkę do końca. Wzrosła rola Masady jako miejsca kultu 
religii obywatelskiej. Masada była przeciwieństwem Auschwitz i innych obozów 
koncentracyjnych, gdzie żydowskie ofiary nazistów szły na śmierć biernie i bez 
oporu. Ta ostatnia postawa była odrzucana zarówno przez Żydów z USA, jak 
i z Izraela. Jak pisze rabin Sherwin, „odcinano się od tych, którym udało się przeżyć 
nazistowskie obozy śmierci, gdy przybywali oni do Izraela po wojnie. Nazywano 
ich w izraelskim slangu 'sabon' - 'mydło'. Takie nastawienie było klasycznym 
wyrazem ideologii syjonistycznej, która uważała Żydów z diaspory za fizycznie i 
psychicznie słabych oraz pozbawionych kręgosłupa, zasługujących na potępienie". 

Stosunek Żydów amerykańskich i izraelskich do Holocaustu zmienił się 
zasadniczo dopiero po roku 1967, po wojnie sześciodniowej, którą postrzegano 
jako zagrożenie dla państwa Izrael. Wiele mówiło się wtedy o groźbie „drugiego 
Holocaustu". Byron L. Sherwin konstatuje, że „wojna sześciodniowa w Izraelu 
w 1967 roku była wydarzeniem, które rozstrzygająco wpłynęło na wyartykułowanie 
się religii obywatelskiej amerykańskich Żydów. Odtąd nie Synagoga, ale świecki 
ruch Jewish Community Federation zdominował życie wspólnot żydowskich 
w Stanach Zjednoczonych". 

Gdyby chcieć w jednym zdaniu oddać stosunek Żydów amerykańskich 
i izraelskich do Holocaustu oraz zawrzeć w nim podstawowy dogmat ich religii 
obywatelskie j - to brzmiało by ono: „Nigdy więcej !" . To znaczy: Ż y d ó w 
amerykańskich i izraelskich nie może nigdy spotkać to, co spotkało Żydów 
europejskich. W takiej koncepcji świat jest postrzegany jako zagrożenie dla 
żydowskiej egzystencji, zaś dla przetrwania Żydów podstawowe znaczenie ma 
fakt istnienia państwa Izrael (ewentualn ie jeszcze w p ł y w o w e j d iaspory 
w Ameryce). J. S. Woocher pisze: „Pierwszy podstawowy mit judaizmu izraelskiego 
stanowi opowieść o odrodzeniu się Holocaustu [...] Holocaust nie może się 
powtórzyć. Jedynie Izrael może to zapewnić, a zatem musimy zadbać o to, aby 
Izrael przetrwał". 

Jak twierdzi rabin Sherwin, „pogląd Izraelczyków, że żydowskie przetrwanie 
najlepiej zapewnia całkowite poleganie na sobie, doprowadził ich do konieczności 
przetworzenia opowieści o Holocauście w opowieść o zdradach Żydów przez 
nie-Żydów. Zaistniała potrzeba udowadniania, że dzieje antysemityzmu w Europie 
uczyniły z Holocaustu fakt nieunikniony i że zdradzanie Żydów przez ich sąsiadów 
nie-Żydów w zamieszkiwanych przez nich krajach umożliwiło nazistom osiągnięcie 
zaplanowanych rezultatów. Zarówno Żydzi izraelscy jak i amerykańscy przyjęli tę 
samą przesłankę, to jest brak możliwości dla żydowskiego życia w Europie. 
Izraelskich Żydów ten brak możliwości doprowadził do wniosku, że wszyscy Żydzi 
powinni mieszkać w Izraelu, że jedynie Izrael może zapewnić Żydom przetrwanie. 
Dla amerykańskich Żydów niewiara w możliwość żydowskiego życia w Europie 
oznaczała, że najlepszym miejscem dla europejskich Żydów jest 'ziemia obiecana'. 
Dla amerykańskich Żydów właściwie Ameryka jest tak samo ziemią obiecaną jak 
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Izrael. Dlatego Żydzi amerykańscy, w odróżnieniu od Żydów izraelskich, zachęcają 
teraz rosyjskich Żydów, aby wybierali między Ameryką a Izraelem." 

G r o ź b a b a ł w o c h w a l s t w a 

Jakie skutki ma to nowe podejście do Holocaustu wyrażone w haśle „Nigdy 
więcej"? Przede wszystkim dla poprzednich pokoleń Żydów najważniejszą sprawą 
było przetrwanie, kontynuowanie i przekazywanie j u d a i z m u , czyli wiary 
w Jedynego Boga Jahwe. Teraz celem samym w sobie staje się przetrwanie 
narodu żydowskiego. Skoncentrowanie się na tym, a nie na ciągłości duchowej 
judaizmu, siłą rzeczy prowadzi do sekularyzacji. Coraz rzadziej żydowskość 
definiowana jest religijnie - jako przymierze z Bogiem. Syjonizm wypracował nową, 
świecką definicję tożsamości żydowskiej. Stało się to, co przewidywał w 1925 roku 
znany poeta hebrajski, H. N. Bialik: „w świadomości narodu pojemna ludzka 
koncepcja 'kultury' zajęła miejsce teologicznej koncepcji Tory". 

Rabin Sherwin dostrzega kilka zagrożeń dla samej żydowskości, kryjących 
się za takim podejściem do Holocaustu. Po pierwsze: nacisk położony na 
przetrwanie Żydów spycha w cień religię judaistyczną. To prawda, że nie ma 
judaizmu bez Żydów, ale - jak powiedział w X stuleciu wybitny filozof żydowski 
Saadia Gaon - „Żydzi są narodem wyłącznie za sprawą Tory". Według Tory zaś 
Żydzi istnieją po to, by służyć Bogu i pełnić Jego wolę. Celem judaizmu nie jest 
przetrwanie Żydów. Jak pisał zmarły w 1972 roku Abraham Joszua Heschel: „Być 
albo nie być, to nie jest pytanie. [...] Jakim być oraz jakim nie b y ć - o t o jest pytanie 
[...] Bardziej palące jest to, by zająć się życiem, a nie przeżyciem". Sherwin jest 
zdania, że „uznawanie przetrwania Żydów za cel sam w sobie jest z teologicznego 
punktu widzenia bałwochwalstwem. Bałwochwalstwo można określić jako 
traktowanie jako absolut czegoś, co nie jest absolutem. Uznawanie przetrwania 
społeczności żydowskiej bardziej za cel niż za środek oddawania czci Bogu 
stanowi - teologicznie mówiąc - formę bałwochwalstwa. Innymi słowy, ideał 
przetrwania Żydów nie może, choć próbuje, stać się substytutem judaizmu." 
Bałwochwalstwo to jest logiczną konsekwencją syjonizmu, którego jeden 
z przywódców Włodzimierz Żabotyński pisał o „jedynym Bogu, którego imię brzmi: 
naród Izraela". 

Bałwochwalstwo to jednak nie wszystko. Sherwin twierdzi, że sekularyzacja 
żydowskiego życia z teologicznego punktu widzenia usuwa rację bytu Izraela. 
Pisze on: „Jeżeli Żydzi są ludem Przymierza, ludem świętym, ludem, który zaistniał, 
ponieważ Bóg go wybrał i wszedł z nim w szczególne przymierze, to idea 
żydowskiego przetrwania dla samego przetrwania oznacza odrzucenie samej 
podstawy sensu przetrwania Żydów". Nic więc dziwnego, że część ortodoksyjnych 
rabinów odrzuca syjonizm, nazywając go zbiorową asymilacją. Syjonizm dąży 
bowiem do likwidacji żydowskiej odrębności przez uczynienie Żydów podobnymi 
do innych narodów. Oznacza to jednak odrzucenie przymierza z Bogiem. Niektórzy 
ortodoksyjni Żydzi, na przykład z jerozol imskie j dzielnicy Mea Shear im, 
judaistycznej organizacji Natorei Qarta czy chasydzkiej wspólnoty Chabad, 
posuwają swój antysyjonizm aż do przeciwstawiania się istnieniu państwa Izrael. 
Twierdzą oni, że najpierw musi przyjść Mesjasz i dopiero on może zgromadzić 
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naród żydowski w Ziemi Obiecanej. Ich zdaniem najwymowniejszym świadectwem 
bałwochwalstwa obecnego Izraela jest jego demokratyczny charakter, podczas 
gdy powinien mieć on ustrój nomokratyczny (jako ciekawostkę można podać 
fakt, że chasydzi z Chabadu od końca XVII wieku wierzyli, iż Mesjasz pojawi się 
po śmierci ich ostatniego rabina z rodu Lubawiczów - nastąpiło to 26 lutego 1994 
roku). 

W postawie syjonistycznej zawarty jest pewien dylemat moralny. Jeżeli celem 
samym w sobie jest przetrwanie narodu żydowskiego, to każdy czyn, który służy 
temu celowi, staje się dozwolony i usprawiedliwiony. Jest to dylemat dostrzegany 
nie tylko przez Żydów religijnych, lecz również przez świeckich. Ostatnio na 
przykład w Wielkiej Brytanii ukazały się wspomnienia emerytowanego oficera 
Mosadu, Germana Arendta - człowieka, który dowodził operacją porwania Adolfa 
Eichmanna z Buenos-Aires do Jerozolimy. Arendt z goryczą pisze, że nie czuje 
się już związany z państwem Izrael, ponieważ dzisiaj izraelskie służby specjalne 
posługują się takimi samymi metodami, co palestyńscy terroryści. Jego zdaniem 
stanowi to zaprzeczenie etosu tych służb z lat 50. i 60. 

Wróćmy jednak do kwestii teologicznych. Jeszcze do niedawna każde 
cierpienie, jakie spadało na Żydów, traktowane było przez nich jako Boża odpłata 
za grzechy i niewierności. Kiedy cierpienie mijało, Żydzi robili staranny rachunek 
sumienia, by odkryć, jakie winy ściągnęły na nich B o ż ą karę. „Ale wraz 
z Holocaustem coś się radykalnie zmieniło, nie tylko w teologii żydowskiej, lecz 
także w psychice i mentalności Żydów - stwierdza rabin Sherwin. - Tym razem 
Żydzi odmówili zaakceptowania tezy, że to ich grzechy spowodowały katastrofę". 
Po pierwsze: ogrom cierpień związanych z Holocaustem był dla nich zbyt wielki, 
by mogli pogodzić go z ideą kary zesłanej przez Boga. Po drugie: trzeba byłoby 
uznać hitlerowców za narzędzia Bożej odpłaty. „Żydzi odmówili przyjęcia na siebie 
odpowiedzialności za to, co zgotowali im inni, za to, co innym pozwolono uczynić". 
„Podczas gdy klasyczna koncepcja Bożej odpłaty składała odpowiedzialność za 
tragedię na naród Izraela, paraliżując go przypisywaniem mu winy za grzechy, 
których nie popełnił, nowe podejście przeniosło odpowiedzialność za to, co się 
wydarzyło, na innych: na Boga, Niemców, narody okupowanej przez nazistów 
Europy, na sprzymierzeńców mocarstw osi niemiecko-włoskiej, Amerykanów i na 
kraje neutralne. W ten sposób Żydzi, nie będąc sparaliżowani poczuciem winy, 
m o g ą przedsięwziąć konkretną akcję zmierza jącą do tego, by zapobiec 
powtórzeniu się podobnego wydarzenia". Ich działania, wynikające z tej nowej 
teologii i nowej mentalności, podążają w trzech kierunkach. Po pierwsze: Żydzi 
założyli i wspomagają instytucje, które na całym świecie rozpowszechniają ich 
sposób opowiadania o Holocauście. Po drugie: solidarnie na całym świecie 
zajmują się gwałtownym reagowaniem na wszelkie przejawy antysemityzmu. Po 
trzecie wreszcie: doprowadzili do powstania i umocnienia swojego własnego 
państwa. 

Powstanie państwa Izrael miało też poważne implikacje teologiczne. Do tej 
pory, jeśli kończył się jakiś trudny okres w dziejach żydowskich, na przykład 
dobiegały kresu prześladowania, interpretowano to często jako znak rozpoczęcia 
się ery mesjańskiej. Utworzenie własnego państwa w 1948 roku oraz odzyskanie 
Jerozolimy w 1967 roku również postrzegane jest w perspektywie mesjanistycznej. 
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Szlomo Goren, były główny rabin Izraela, twierdził, że odkupienie mesjańskie 
może zapoczątkować akcja militarna, a izraelskie siły zbrojne odgrywają rolę 
mesjańską. W jednej ze swoich książek napisał on, że epokę mesjańską 
zapoczątkowała niepodległość państwa w 1948 roku, zaś podbój wszystkich ziem 
historycznego Izraela „jest jedną z najistotniejszych misji w procesie odkupienia". 
W myśl tej koncepcj i oddanie P a l e s t y ń c z y k o m kontrol i nad terytor iami 
okupowanymi oznacza wyrzeczenie się przez Izrael swojej dziejowej misji. Rabin 
Sherwin zauważa, że z teologicznego punktu widzenia koncepcja ta grozi 
przyjęciem fałszywego Mesjasza. 

W subtelny sposób wyraża on też intuicję, która dla wielu współczesnych 
Żydów jest nie do przyjęcia: „chociaż jest oczywiste, że doktryny Bożej odpłaty 
nie powinno się stosować wobec Holocaustu, trzeba jednak pamiętać, że argument 
ten bardzo długo funkcjonował jako sposób wyjaśniania cierpień i nie powinno 
się go pochopnie usuwać. Teologowie żydowscy nie znaleźli jak dotąd innego 
zadowalającego wyjaśnienia". 

D u c h o w y H o l o c a u s t 

Izraelski pisarz Amos Elon pisze: „Holocaust pozostaje podstawowym urazem 
społeczeństwa izraelskiego. Nie sposób przecenić jego wpływu na proces 
kształtowania się narodu. [...] Wyjaśnia on obsesyjną podejrzliwość, rosnący 
nacisk na poleganie na sobie za wszelką cenę w świecie, który pozwolił, aby 
wydarzyło się takie nieszczęście. [...] Uraz Holocaustu pozostawił nieusuwalne 
piętno na psychice narodu, biegu i treści życia publ icznego, kontaktach 
z zagranicą. [...] Czasami Holocaust służy jako argument w kontaktach 
z zagranicą, i to nie tylko w łagodny sposób; obcokrajowcy mająokazję odczuwać 
go jako szantaż emocjonalny". 

Skutki owego szantażu emocjonalnego, o którym wspomina izraelski autor, 
odczuwają na sobie także Polacy. Żydowskie wycieczki do Polski (wspomniane 
wcześniej Holocaust Tours) służą utrzymaniu przyjeżdżających w przekonaniu 
o niemożliwości egzystowania Żydów w diasporze, a w Polsce w szczególności. 
Dopiero po obejrzeniu pieców krematoryjnych w Oświęcimiu, komór gazowych 
na Majdanku i baraków w Treblince, młodzi Żydzi mogąw pełni docenić militarną 
potęgę i polityczne posunięcia Izraela. 

Syjonistyczni publicyści, aby wzmocnić swą tezę o niemożliwości życia 
w diasporze, powołują się na przykład polskiego antysemityzmu. Jak zauważa 
rabin Sherwin, „widzą oni antysemityzm jako cechę każdego Polaka wyssaną 
z mlekiem matki. Ich opowieść traktuje każdego Polaka jako nazistowskiego 
kolaboranta w mordowaniu Żydów, zaś Kościół katolicki w Polsce - jako chorobliwie 
a n t y s e m i c k i t e o l o g i c z n i e " . Mit o w r o d z o n y m i n i e u l e c z a l n y m p o l s k i m 
antysemityzmie potwierdza więc podstawowe założenia syjonizmu, a tym samym 
wzmacnia religię obywatelską Izraela. 

Co ciekawe, ci sami publicyści, kiedy piszą o początkach syjonizmu, 
przypominają jedyną w swoim rodzaju autonomię gminną, jaką cieszyli się Żydzi 
właśnie w Polsce. To właśnie ten precedens samostanowienia Żydów, precedens 
w skali światowej, pozwolił na uformowanie się myśli syjonistycznej Żabotyńskiego, 
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Begina, Szamira. Publicyści ci nie dostrzegają przy tym sprzeczności między 
twierdzeniami o wrodzonym polskim antysemityzmie a przykładami praw 
obywatelskich, jakimi Żydzi cieszyli się w Polsce. 

Dla Polski katastrofalne znaczenie miał fakt, że wybuch wojny sześciodniowej 
w 1967 roku zbiegł się w czasie z rozpętaniem przez komunistów w Polsce 
antysemickiej czystki. Kiedy zaczął formować się nowy stosunek Żydów do Shoah, 
kiedy żydowska opinia mówiła o groźbie nowego Holocaustu ze strony państw 
arabskich, w Polsce miało miejsce wydarzenie, które doskonale pasowało do 
nowej rel igi i o b y w a t e l s k i e j Izraela. H a n i e b n e w y d a r z e n i a z 1968 roku 
zinterpretowano jednak pod kątem polskiego antysemityzmu, a nie pod kątem 
rozgrywek wewnątrz obozu komunistycznego, jak to miało miejsce w rzeczywistości. 
Zaczęto mówić o antysemityzmie wszystkich Polaków, a nie frakcji komunistycznej, 
do której należał między innymi generał Jaruzelski - patron antysemickich czystek 
w Ludowym Wojsku Polskim. 

Rabin Sherwin uważa, że „w tej perspektywie jest ważne, aby współcześni 
Żydzi patrzyli na Polskę nie tylko jak na ogromny cmentarz żydowski z obozami 
śmierci i miejscami, gdzie Żydzi ginęli w okropny sposób, lecz aby postrzegali 
Polskę również jako kraj, w którym stworzyli bezprecedensowe dzieła intelektu 
religijnego i ducha, a judaizm kwitł swobodnie i rozwinął się bardziej niż gdzie 
indziej, kraj pełen pomników żydowskiej duchowości, a nie tylko żydowskich 
grobów czy miejsc śmierci i zagłady". Postrzeganie Polski tylko jako cmentarzyska 
oznacza ignorowanie wielowiekowego dziedzictwa Żydów na tych ziemiach 
i skazanie duchowego dorobku całych pokoleń na zapomnienie. Zdaniem 
Sherwina byłoby to „dokończeniem dzieła niszczenia judaizmu rozpoczętego przez 
Holocaust. Byłoby to przyznanie zwycięstwa nazistom". Jego nauczyciel, Abraham 
J. Heschel, wielokrotnie powtarzał, że „wygląda to jak drugi Holocaust. Hitler 
wymordował naszych ludzi. Teraz pozwalamy umierać ich duchowi". 

Sherwin uważa, że zapobiec temu duchowemu Holocaustowi można przez 
rozpoczęcie dialogu z Polakami. To jednak nie podoba się zwolennikom 
współczesnej religii obywatelskiej, gdyż mogłoby obalić mity, na których wznosi 
się ich ideologia. Dlatego też uczestnicy Holocaust Tours nie mają w swoich 
planach ani spotkań z Polakami, ani odwiedzania jakichkolwiek miejsc poza 
obozami zagłady. Oni nie przyjeżdżają, by się czegoś nowego dowiedzieć. 
Przyjeżdżają, by się utwierdzić w swych przekonaniach. Te przekonania zawrzeć 
można w czterech punktach: 1. życie Żydów w Europie jest nie do wytrzymania, 
2. Europejczycy, a zwłaszcza Polacy, są antysemitami, 3. Holocaust dokonał się 
przy pomocy Polaków, 4. tylko państwo Izrael (dla Żydów amerykańskich także 
Stany Zjednoczone) symbolizuje żydowskie odrodzenie i przetrwanie. 

Mimo to rabin Sherwin pozostaje optymistą i jest przekonany, że stosunek 
Żydów do Polaków będzie się zmieniał na lepsze przez odrzucenie krzywdzących 
stereotypów i uprzedzeń. Jego zdaniem wynika to z czterech powodów. 

Po pierwsze: uznanie, że racją istnienia Żydów jest fizyczne przetrwanie 
narodu, a nie wierność religii judaistycznej, spowodowało, że nowe pokolenia 
stająsię coraz bardziej indyferentne i ignorują swoją tożsamość. Zsekularyzowani 
Żydzi coraz częściej odrzucają swoją żydowskość. Jak pisze Sherwin, „staje się 
coraz jaśniejsze, że religia żydowska stanowi sens przetrwania Żydów, że sens 
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duchowy to założenie, którego wnioskiem jest przetrwanie fizyczne. Przetrwanie 
Żydów dla samego przetrwania uznaje się dzisiaj za strategię prowadzącą do 
klęski". Dowartościowanie wymiaru duchowego żydowskiej egzystencji oznaczać 
będzie cios w wiele dogmatów religii obywatelskiej, w tym także w mity o narodach 
Europy Środkowej. 

Po drugie: zbrodnie ludobójstwa w Rwandzie czy w byłej Jugosławii 
przekonują powoli Żydów, że nie mają oni monopolu na cierpienie, a Holocaust 
nie był zjawiskiem wyjątkowym. To z kolei buduje postawę otwarcia i współczucia 
dla innych. 

Po trzecie: młode pokolenia Żydów amerykańskich i izraelskich nie mająjuż 
wspomnień europejskiego antysemityzmu. Coraz częściej natomiast spoglądają 
na Stary Kontynent, a zwłaszcza na Polskę, jak na kraj przodków, w którym mogą 
odnaleźć swoją kulturową ciągłość i duchową tożsamość. 

Po czwarte wreszcie: powoli rozwija się dialog polsko-żydowski, w którym 
uprzedzenia ustępują miejsca życzliwości, a stereotypy - faktom. Sam rabin 
Sherwin jest zaangażowany w ten dialog, lecz pojmuje go i prowadzi nieco inaczej 
niż wielu jego rodaków. Przede wszystkim ubolewa on nad faktem, że dialog 
koncentrując się na sprawach społecznych zaniedbuje kwestie teologiczne. Jego 
zdaniem w dużej mierze wynika to z nie najlepszej kondycji żydowskiej teologii. 
„Społeczności żydowskiej daleko do zgody w kwestii, czy teologia żydowska 
rzeczywiście istnieje. Mamy sporo żydowskich uczonych i historyków judaizmu, 
lecz tylko garstkę wszechstronnie wykształconych teologów żydowskich". Jeszcze 
w latach 60. Abraham J. Heschel zauważył, że „treść amerykańskiego judaizmu 
jest głęboko antyteologiczna", tymczasem „dialog międzyreligijny musi pochodzić 
z głębi, a nie z pustki braku wiary. Nie jest to zajęcie dla niedouczonych czy 
niedojrzałych duchowo. Jeżeli ma on ustrzec przed wprowadzeniem zamieszania 
u wielu, musi pozostać przywilejem niektórych". 

Rabin Sherwin odrzuca też dość rozpowszechnioną teorię o asymetrii dialogu 
chrześcijańsko-żydowskiego. Teoria ta utrzymuje, że chrześcijanom poznawanie 
judaizmu jest potrzebne dla lepszego zrozumienia korzeni swojej wiary, natomiast 
Żydom poznawanie chrześcijaństwa do niczego nie jest potrzebne. Sherwin 
zauważa, że współczesny judaizm rabiniczny rozwijał się w kręgu oddziaływania 
kultury chrześcijańskiej, która również miała wpływ na jego kształtowanie się. 
W swoim eseju pod tytułem Wpływ Nowego Testamentu na chasydyzm 
wschodnioeuropejski analizuje on dokładnie, w jaki sposób koncepcja teologiczna, 
mówiąca o Kościele jako mistycznym Ciele Chrystusa, trafiła poprzez Zohar 
i chasydyzm, do współczesnego juda izmu j a k o koncepcja ludu Izraela -
mistycznego ciała Szechiny. 

Wielu Polaków, dla których określenie „dialog polsko-żydowski" kojarzy się 
jedynie z wypowiedziami rabina Avi Weissa w Oświęcimiu czy Elie Wiesela 
w Kielcach, jest nieufnie nastawionych do tego zjawiska. Tak się jednak składa, 
że media nadają wielki rozgłos wypowiedziom, które jątrzą wzajemne stosunki. 
Tymczasem w żadnej gazecie, w żadnym czasopiśmie, programie telewizyjnym 
czy audycji radiowej nie natknąłem się na słowa, jakie wypowiedział w klasztorze 
sióstr karmelitanek rabin Byron L. Sherwin: 
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„My, Żydzi a m e r y k a ń s c y , p r z y b y w a m y do O ś w i ę c i m i a s a m o l o t a m i 
i samochodami. Spędzamy tu kilka godzin. Płaczemy. A następnie wracamy do 
dostatniego i wygodnego życia w Ameryce. Wy natomiast zostajecie tutaj, tutaj 
mieszkacie i pracujecie. Temu miejscu poświęciłyście swoje życie. Dlatego 
zasługujecie nie tylko na nasz podziw. Zasługujecie także na naszą najgłębszą i 
najpokorniejszą wdzięczność. Wiem, że większość Żydów nie docenia Waszych 
wysiłków. Wiem, że nieustannie jesteście atakowane i krytykowane za to, co 
robicie. Wiem, że Wasze motywacje i intencje są stale kwest ionowane. 
Lecz wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Boga. I jestem przekonany, że Bóg wie 
i rozumie, iż Wasze motywy są czyste i szczere. Chociaż nie jesteśmy w stanie 
pojąć tego, co Bóg tu dopuścił, jestem przekonany, że Bóg rozumie Wasze 
działania i motywy. I jestem przkonany, że - tak jak ja dziękuję - dziękuje Wam 
także sam Bóg." 

Nic dziwnego, że książka rabina Byrona L. Sherwina najpierw miała kłopoty 
z ukazaniem się w Stanach Zjednoczonych (odrzucały ją kolejne wydawnictwa, 
a w końcu wydana została na uniwersytecie w Oxfordzie), następnie zaś została 
przemilczana przez opiniotwórcze media - zarówno w USA, jak i w Polsce. 
Właściwie jedyną znaczącą - i bardzo krytyczną - recenzję napisał znany pisarz 
Henryk Grynberg, a jej sens oddać można jednym zdaniem: Żyd nie powinien się 
tak odkrywać przed gojami. 

Marek Konopko 

Rabin Byron L. Sherwin, Duchowe dziedzictwo Żydów polskich, tłumaczył: 
ks. Waldemar Chrostowski, Oficyna Wydawnicza „Yocatio", Warszawa 1995 
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Na Holocaust nie patrzy się dziś tak samo jak na wojny 
punickie, politykę Napoleona Bonaparte, eksterminację 
autochtonów na Tasmanii etc. Holocaust nie należy do historii, 
która m i n ę ł a , ale j e s t w s z e c h o b e c n y m , b e z u s t a n n i e 
aktualizowanym i instrumentalizowanym 'mitem', jednym 
z c e n t r a l n y c h e l e m e n t ó w kultury, p o l i t y k i , i d e o l o g i i 
współczesnego Zachodu. 

IGOR FIGA 

O „RELIGII HOLOCAUSTU" 

Jednym z celów dialogu polsko-żydowskiego jest wzajemne poznawanie 
się w celu wyeliminowania krzywdzących stereotypów i uprzedzeń. O tym, że są 
one nadal bardzo żywe, świadczą spory i dyskusje, jakie wybuchały w ostatnich 
latach wokół takich wydarzeń, jak na przykład filmy: „Shoah" Claude'a Lanzmanna, 
„Wielki Tydzień" i „Korczak" Andrzeja Wajdy, „Lista Schindlera" Stevena 
Spielberga, „Shtetl" Mariana Marzyńskiego; książki: „Malowany ptak" Jerzego 
Kosińskiego, „Czarny ptasior" Joanny Siedleckiej, „Umarły cmentarz" Krzysztofa 
Kąkolewskiego; artykuły: „Biedni Polacy patrzą na getto" Jana Błońskiego w 
„Tygodniku Powszechnym", „Polacy - Żydzi: czarne karty Powstania" Michała 
Cichego w „Gazecie Wyborczej", listy: barona Goldsteina do Adama Michnika, 
Edwarda Moskala do Aleksandra Kwaśniewskiego; wystąpienia: księdza Henryka 
Jankowskiego w Gdańsku, Elie Wiesela w Kielcach i tak dalej. 

Niemal wszystkie polsko-żydowskie spory, które angażują wielką liczbę 
intelektualistów, publicystów, polityków, działaczy, księży, rabinów, przedstawicieli 
prawicy i lewicy - odwołują się do czasów drugiej wojny światowej i związane są 
mniej lub bardziej z Holocaustem. Gustaw Herling-Grudziński wyraził swego czasu 
opinię, że polski antysemityzm i antypolonizm Żydów, zwłaszcza amerykańskich, 
napędzają się wzajmnie i potęgują. Przed antypolonizmem przestrzegał też Żydów 
amerykańskich Adam Michnik w swoim głośnym przemówieniu w synagodze 
nowojorskiej. Twierdził on, że w ten sposób dostarcza się tylko pożywki polskiemu 
antysemityzmowi - i błędne koło nigdy nie ma końca. 

„Punkt c e n t r a l n y p r o c e s ó w h i s t o r y c z n y c h " 

Nieco inne spojrzenie na powyższy problem wyraża na łamach pisma 
konserwatystów i liberałów „Stańczyk" jego redaktor naczelny Tomasz Gabiś. 
Jego zdaniem nasz polonocentryzm, który każe nam odpowiadać zarzutem 
antypolonizmu na zarzut antysemityzmu, nie pozwala nam dostrzec globalnej 
skali zjawiska, które nazwać można „religią Holocaustu", a którego skutkiem jest 
obecny stan stosunków polsko-żydowskich. Gabiś proponuje przyjrzeć się 
Holocaustowi nie jako wydarzeniu historycznemu, ale jako wydarzeniu, które 
zostało przekształcone w mit. Jak twierdzi profesor Yehuda Bauer: „Holocaust 

FRONDA JESIEŃ 1997 189 



stał się panującym symbolem naszej kultury". Potwierdza to inny żydowski uczony 
Yosef Hayim Yerushalmi, kierujący Ośrodkiem Studiów Żydowskich i Izraelskich 
na Columbia University w Nowym Jorku. Uważa on, że Holocaust przekształcany 
jest w „meta-historyczny mit". 

Gabiś stwierdza: „Na Holocaust nie patrzy się dziś tak samo jak na wojny 
punickie, politykę Napoleona Bonaparte, eksterminację autochtonów na Tasmanii 
etc. Holocaust nie należy do historii, która minęła, ale jest wszechobecnym, 
b e z u s t a n n i e a k t u a l i z o w a n y m i i n s t r u m e n t a l i z o w a n y m ' m i t e m ' , j e d n y m 
z centralnych elementów kultury, polityki, ideologii współczesnego Zachodu". 

O tej odmienności podejścia do Holocaustu przesądza jego absolutna 
wyjątkowość i jednorazowość - co podkreślają niemal wszyscy wypowiadający 
się na ten temat. Holocaust to „z niczym nieporównywalna, nie mieszcząca się 
w żadnym wymiarze świata zbrodnia" (Hi lmar Hoffman), „n iemożl iwa do 
porównania z czymkolwiek tragedia żydowska [...] zło absolutne" (Elie Wiesel), 
„absolutnie jednorazowe wydarzenie dotychczasowej historii świata, które nie 
dopuszcza żadnego porównania z barbarzyńskimi postępkami, które w tym samym 
czasie wydarzyły się nie po niemieckiej stronie" (Jurgen Thorwaldsen), „coś 
unikalnego, wyjątkowego w historii świata [...] należy do innego porządku rzeczy, 
do odmiennej rzeczywistości" (Barbara Engelking), „coś, co jest zasadniczo 
odmienne od wszystkich zbrodni, które wydarzyły się w przeszłości" (Karl Jaspers), 
„zjawisko wyjątkowe, nie dające się sensownie porównać z żadną inną masakrą" 
(Zygmunt Bauman), „wydarzenie wyjątkowe, bez precedensu w dziejach" (Henryk 
Grynberg), „wydarzenie, które nigdzie nie znajduje sobie równych" (Robert Mc 
Afee Brown). 

Elie Wiesel pisze, że „wydarzenie masowego mordu na narodzie żydowskim 
ma centralne miejsce w naszym życiu i w historii świata", zaś Lucy S. Dawidowicz 
stwierdza, że „tysiącletnia historia osiąga kulminację w rzezi 6 milionów Żydów", 
nazywając Holocaust „punktem centralnym procesów historycznych". 

Owa absolutna w y j ą t k o w o ś ć z jawiska sprawia, że w y m y k a on się 
dotychczasowym narzędziom poznawczym historyka. Michael Marrus stwierdza, 
że „Holocaust znajduje się gdzieś poza historiąz racji swej najdonioślejszej rangi", 
wobec tego nie daje się opisać za pomocą analiz i wyjaśnień należących 
powszechnie do warsztatu historyka. Jak pisze Nora Levin: „nagromadzenie 
faktów nie prowadzi do zrozumienia; w istocie ogarnięcie tego, co się stało, może 
nigdy nie być możliwe". Holocaust - jak zauważa Elie Wiesel - jest „tajemnicą 
niedostępną dla rozumu". 

W ten sposób Holocaust jako zjawisko, które sytuuje się poza ciągiem 
naturalnych przyczyn i skutków, przeniesione zostaje w sferę „metafizyczną", 
ulega „sakralizacji" i tabuizacji. 

Elie Wiesel: „Przedmiot rozważań to zlepek śmierci i tajemnicy, wyślizguje 
się spomiędzy palców, wymyka się naszej zdolności postrzegania: równocześnie 
jest i go nie ma. Odpowiedzi jedynie zaostrzają pytanie - myśli i słowa muszą 
w końcu obić się o mur wyższy od nieba, mur nieskończonej ilości ludzkich ciał." 

George Steiner: „Shoah jawi się jako coś, co we współczesnej fizyce 
nazywane jest 'osobliwością', jako zjawisko i zdarzenie, które stoi poza regułami 
i normami powszechnego systemu rzeczywistości". 
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Michael Marrus: „Nazwanie Holocaustem zagłady Żydów europejskich 
oznaczało wydarzenie o znaczeniu t e o l o g i c z n y m , a zarazem być może 
wydarzenie, którego tajemnica miała pozostać nieprzenikniona". 

Elie Wiesel: „Holocaust jest transcendentny wobec historii. [...] Umarli są 
w posiadaniu tajemnicy, której my żyjący nie jesteśmy warci i nie jesteśmy zdolni 
odkryć". 

Za centralne miejsce, w którym dokonał się Holocaust, uważany jest 
Oświęcim, nazywany „najokropniejszym miejscem na ziemi" (przewodniczący 
Knesetu Szewach Weiss), „miejscem ciemności, miejscem wiecznej nocy" (Elie 
Wiesel), „czarną dziurą człowieczeństwa" (pismo Auschwitz Shalom). 

Oświęcim jako zło absolutne był punktem zero w historii, dlatego zdaniem 
wielu, dzieje ludzkości zdają się dzielić na dwie części - przed Oświęcimiem i po 
Oświęcimiu. Pojawiają się nowe obszary refleksji: świat po Oświęcimiu (Henryk 
Grynberg), Bóg po Oświęcimiu (Hans Jonas), Kościół po Oświęcimiu (Johann 
Baptist Metz), chrześcijaństwo po Oświęcimiu (Friedrich Wilhelm Marquardt), 
teologia po Oświęcimiu (ksiądz Michał Czajkowski), filozofia po Oświęcimiu (ksiądz 
Marek Jędraszewski), socjologia po Oświęcimiu (Zygmunt Bauman), wychowanie 
i kultura po Oświęcimiu (Theodor W. Adorno). 

Ś m i e r ć B o g a 

Dla Holocaustu są właściwe nie kategorie polityczne, socjologiczne czy 
psychologiczne, lecz teologiczne. 

George Steiner: „Jeśli rzeczywiście istnieją jakościowe różnice pomiędzy 
Shoah a niezliczonymi przykładami masowych mordów, które napiętnowały 
historię przed i po Shoah, to m u s z ą leżeć one bardzo g ł ę b o k o : w tym 
symbolicznym i metafizyczno-teologicznym obszarze". 

Steiner pisze, że po Holocauście nie mamy już do dyspozycj i słów 
umożliwiających mówienie o Bogu, a być może nie ma już powodu, aby w ogóle 
mówić o Bogu, którego atrybutem w obliczu tak wielkiego cierpienia jest 
nieobecność i milczenie. Dla Steinera problem Oświęcimia to pytanie o możliwe 
lub niemożliwe do wyobrażenia istnienie Boga. 

Ten problem milczenia i nieobecności Boga najmocniej naznaczył twórczość 
Elie Wiesela: „Żydzi zapomniani i opuszczeni przez Boga byli sami, umierali 
i walczyli całkiem samotni. [...] Naszą samotność można porównać z samotnością 
Boga". 

Bodajże najczęściej cytowany fragment jego prozy pochodzi z powieści 
autobiograficznej Noc: „Komado obozowe odmówiło pełnienia roli katów. Wzięli 
ją na siebie trzej ludzie z SS. Trzy szyje w tym samym momencie zostały wsadzone 
w pętle. 'Niech żyje wolność!', krzyknęli dorośli. Ale dziecko nie powiedziało nic. 
'Gdzie jest Bóg? Gdzie on jest?', zapytał ktoś za mną. Trzy stołki przewróciły się 
na ziemię. Przemaszerowaliśmy obok... Dwaj mężczyźni już nie żyli... ale trzecia 
lina poruszała się jeszcze... dziecko było lżejsze i żyło jeszcze. Usłyszałem jak 
ten sam mężczyzna za mną pyta: 'Gdzie jest teraz Bóg?' I w sobie usłyszałem 
głos, który mu odpowiedział: 'Gdzie on jest? On jest tutaj - wisi tam na szubienicy'. 
Tej nocy zupę czuć było zwłokami." 
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Richard Rubenstein uważa, że po Oświęcimiu egzystencja Boga jest w ogóle 
nie do pomyślenia, gdyż Bóg - o ile po Oświęcimiu Bóg mógłby jeszcze istnieć -
musiałby być moralnym potworem. Jeśli Bóg istnieje - twierdzi Rubenstein - to 
Jego Mesjaszem jest śmierć. Podobnie uważał Primo Levi: „Skoro jest Auschwitz, 
to nie może być Boga". Robert Mc Afee Brown uznał z kolei, że „wobec 
rzeczywistości masowej zagłady Bóg sam padł ofiarą tego masowego mordu". 
Teza o „śmierci Boga" w Oświęcimiu trafiła nawet do felietonu (Ryszard Marek 
Groński: „Auschwitz - ziemia, gdzie umierali nie tylko ludzie, lecz gdzie umarł 
Bóg"). 

Wszystko to sprawia, że Holocaust nie jest już traktowany jako jedno 
z wydarzeń historycznych, lecz nabiera on rangi „kosmicznej", staje się absolutnym 
punktem odniesienia dla ludzkiej aktywności. Jest „eschatologicznym dramatem", 
jak piszą Alice i Roy Eckardtowie. Zdaniem Elie Wiesela już samo opowiadanie o 
wydarzeniach w Oświęcimiu czy Treblince jest w pewnym sensie bluźnierstwem 
i należy zbliżać się do nich ze „świętą bojaźnią". 

Ś w i ą t y n i e , p i e l g r z y m k i , a p o k r y f y , c u d a 

Na naszych oczach mit Holocaustu przybiera formy religii. Jak stwierdził na 
łamach „Gazety Wyborczej" przewodniczący izraelskiego Knesetu, Szewach 
Weiss: „To jest część naszej kultury, jakby nowa religia dla tych, którzy nie są 
religijni. Jeżeli po śmierci Chrystusa powstała religia, to my mamy moralny 
obowiązek stworzenia 6 milionów takich religii. [...] U nas właśnie zaczęła się 
taka nowa religia jako reakcja na zło". Żydowski historyk i publicysta, Tom Segev 
uważa, że wspominanie Holocaustu zostało przemienione w „świecko-narodową 
religię". 

Religia ta ma swoje świątynie, z których najsłynniejsze to: Muzeum 
Holocaustu w Waszyngtonie, Muzeum Tolerancji w Los Angeles czy Instytut Yad 
Vashem w Jerozolimie, nazwany przez Milesa Lermana (przewodniczącego Rady 
Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie) żydowskim „wewnętrznym sacrum". 

Istniejąteż „święte księgi", z których największą czcią otaczany jest Pamiętnik 
Anny Frank. Jego wpływ w Niemczech - jak donosi History Today - „był ogromny, 
szczególnie w młodym pokoleniu, wśród uczniów, młodzieży i studentów. 
W Niemczech w latach 50. rozwinął się swego rodzaju kult Anny Frank, podobny 
do ruchów zainicjowanych przez świętą Teresę i świętą Bernadettę. W 1957 roku 
masowe emocje znalazły swój wyraz w pielgrzymce 2 000 młodych ludzi, głównie 
z Hamburga, do Bergen-Belsen, gdzie w padającym deszczu podczas ceremonii 
składano kwiaty na masowych grobach, w jednym z których pochowana została 
Anna Frank". 

Przez długi czas za tekst kanoniczny uchodziła też powieść ocalałego 
z Treblinki Martina Gray'a pod tytułem Wszystkich, którym kochałem. Stała się 
ona światowym bestsellerem, przeczytało ją ponad 30 mi l ionów ludzi , 
a zrealizowany na jej podstawie serial cieszył się dużą popularnością. Powieść 
okazała się jednak apokryfem, gdyż Gray nigdy w Treblince nie był. 

Każdej religii towarzyszą też cuda, czyli zjawiska, w których zawieszone 
zostają prawa natury. Tak jest również w przypadku „religii Holocaustu". W swojej 

192 FRONDA JESIEŃ 1997 



książce Bóg po Oświęcimiu Elie Wiesel przytacza wspomnienie J. Wiernika: 
„W Treblince stłaczano 450-500 ludzi w komorze gazowej mającej 4 metry 
kwadratowe". Ponieważ j e s t n iemożl iwe s t ł o c z y ć 100 o s ó b na metrze 
kwadratowym, mamy do czynienia z cudem. O innym cudzie wspomina Wiesel 
opisując Babi Jar w Kijowie, gdzie Niemcy dokonali masowej egzekucji Żydów: 
„Później dowiedziałem się od jednego ze świadków, że miesiąc za miesiącem 
ziemia nie przestawała drżeć i od czasu do czasu wytryskiwały z niej gejzery 
krwi". Z kolei były więzień obozu koncentracyjnego Arnold Friedman podczas 
procesu odbywającego się w 1985 roku w Kanadzie zeznał, że „po kolorze płomieni 
strzelających z komina krematorium potrafił rozpoznać, jacy Żydzi paleni są w 
krematorium. Jeśli płomienie były niebieskie, chodziło o Żydów węgierskich, jeśli 
zielone - Żydów polskich i tak dalej." O innym cudzie mogli się dowiedzieć 
czytelnicy montrealskiej The Gazette, na łamach której Mosze Peer napisał, że 
jako 11 -letni więzień obozu w Bergen-Belsen aż sześć razy znalazł się w komorze 
gazowej i za każdym razem udawało mu się przeżyć, mimo że wszyscy wokół 
umierali w męczarniach. Jak zauważa Tomasz Gabiś, jest to rzeczywiście cud, 
gdyż akurat w Bergen-Belsen nie było komór gazowych. 

H o l o c a u s t z a s t ą p i ł G o l g o t ę 

Skoro stwierdziliśmy, że mit Holocaustu nabiera cech swoistej religii, to -
zachęca dalej redaktor „Stańczyka" - przyjrzyjmy się jaki jest jego stosunek do 
innych religii, a zwłaszcza do chrześcijaństwa. Dla wielu Żydów Holocaust stał 
się - jak zauważa Jeffrey Hart - „ekwiwalentem Ukrzyżowania. Izrael stał się 
ekwiwalentem Odkupienia". Żydowski historyk Michael Wolffsohn, pisząc 
o Oświęcimiu, zauważa, że „miejsce pamięci staje się ersatzem Boga". 

George Steiner: „Jeśli według wiary chrześcijańskiej w męce Chrystusa, 
boska istota, Syn Boży i Syn Człowieczy umarł za człowieka, to można by to 
rozumieć i interpretować, że w Shoah naród żydowski umarł za Boga, że wziął 
na siebie niewyobrażalną winę obojętności lub nieobecności lub bezsilności Boga". 

Emil Fackenheim: „Czymże są cierpienia Krzyża w porównaniu do cierpień 
matki, której dziecko zabijają przy odgłosach śmiechu lub w takt melodii marsza 
wiedeńskiego?". 

Michael A. Hoffman: „Jako religijna metafora, wspólnie z mistycznymi 
manifestacjami Talmudu, XX-wieczny żydowski Holocaust ma znaczenie jako 
artykuł żydowskiej wiary". 

Elie Wiesel pisze, że „ofiara Izaaka przepowiada Holocaust", a Gunther 
Ginzler uważa, że przez swoją ofiarą naród żydowski „sam stał się swoim własnym 
Mesjaszem". 

W ten sposób ofiara Holocaustu zamienia ofiarę Krzyża, a nowa religia 
przyćmiewa chrześcijaństwo. Jak twierdzi Elie Wiesel: „rozumny chrześcijanin 
wie, że w Oświęcimiu umarł nie naród żydowski , lecz chrześci jaństwo". 
(Teologowie chrześcijańscy nie ośmielają się stawiać ofiary Holocaustu ponad 
ofiarą Krzyża, lecz niektórzy z nich porównują te wydarzenia. Na przykład ksiądz 
Wacław Hryniewicz OMI pisze: „Kto dostrzeże związek pomiędzy kenozą 

FRONDA JESIEŃ 1997 193 



Chrystusa a Holocaustem, ten odkryje wspólną drogę cierpienia. Cierpienie to 
osiągnęło swój wymiar infernalny".) 

Chrześcijaństwo zostaje nie tylko zdetronizowane przez przedstawicieli „religii 
Holocaustu", lecz również postawione w stan oskarżenia jako odpowiedzialne za 
Zagładę. Zdaniem Henryka Grynberga to chrześcijanie w czasach rzymskich 
stworzyl i podstawy nowoczesnego antysemityzmu odpowiedz ia lnego za 
H o l o c a u s t : „ N i e n a w i ś ć , która d o p r o w a d z i ł a do tej z b r o d n i , w y r o s ł a z 
chrześcijańskiego antysemityzmu. To ten antysemityzm uczynił z Żydów naród 
wybrany między innymi na holocaust". 

Ferdinando Camon: „Eksterminacja Żydów była końcowym aktem procesu 
wynikającego z samej istoty chrześcijaństwa, zawsze odrzucającego kontakt 
z 'innymi', o ile ci nie chcą się nawrócić". 

George Steiner widzi źródło Holocaustu w „pierwotnej teologii nienawiści do 
Żydów a p o s t o ł a Pawła i O jców Kościoła" . J e g o z d a n i e m , „w o b o z a c h 
koncentracyjnych zreal izowano tysiącletnią pornograf ię strachu i zemsty 
kultywowaną w umyśle Zachodu przez chrześcijańskie doktryny potępienia". 

Michael Friedmann, wysoki działacz Centralnej Rady Żydów w Niemczech, 
a zarazem członek władz naczelnych Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU), 
oświadczył, że śmierć Chrystusa na krzyżu to wydarzenie, z którym wiąże się 
„antyjudaizm zorganizowanego Kościoła". 

Głosom tym wtóruje ksiądz Wacław Hryniewicz, który pisze, że „to właśnie 
chrześcijański antysemityzm umożliwił zaistnienie Holocaustu". Nie jest to głos 
w Kościele odosobniony. Episkopat Francji wydał oświadczenie, w którym 
stwierdził, że „Kościół wie, że sam powinien ustosunkować się do swojej 
odpowiedzialności za Holocaust, i zaczął już to czynić". Odpowiedzialność 
chrześcijaństwa za Holocaust podkreślił też w swej rezolucji Kościół ewangelicki 
w Nadrenii. W 1994 roku włoski dziennik Corriere delia Sera opublikował duży 
artykuł pod tytułem Holocaust - Kościół oskarża się. Był to przeciek do prasy 
projektu dokumentu, jaki Stolica Apostolska przedstawić miała stronie żydowskiej 
w ramach dialogu międzyrel ig i jnego. Znalazło się w nim między innymi 
stwierdzenie, że „religijny antysemityzm stanowił istotny składnik Holocaustu". 
Ostatecznie do oficjalnego opublikowania dokumentu jeszcze nie doszło. 

„Tylko u m a r l i m a j ą p r a w o p r z e b a c z a ć " 

W „religii Holocaustu" miejsce szczególne przypada Polsce i Polakom, 
ponieważ to w naszym kraju rozegrał się „eschatologiczny dramat". Jak pisze 
Tomasz Gabiś, „Polska była epicentrum Zagłady, krajem, gdzie wzniesiono 'drugą 
Golgotę', gdzie dokonał się przełom w dziejach ludzkości, gdzie w historię wcieliło 
się zło absolutne i gdzie spełniła się zbrodnia i ofiara Holocaustu". 

Szczególnym miejscem w owym „drugim Egipcie", jak się czasami nazywa 
Polskę, jest Oświęcim, o którym Henryk Grynberg pisze, że „jest symbolem 
i miejscem świętym. Bardziej niż Jerozolima. I ważniejszym zarówno dla Boga, 
jak i dla ludzi. Wszystkich ludzi. Ale jest własnością żydowską niestety". Nic więc 
dziwnego, że pomysł budowy supermarketu w pobliżu obozu w Oświęcimiu spotkał 
się z oburzeniem na całym świecie jako akt profanacji. 
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„Jeśli chodzi o Polaków... - jak twierdzi Elie Wiesel - nie jest to zwykły 
przypadek, że obozy największej zagłady powstały u nich, w Polsce, a nie gdzie 
indziej". Polacy bowiem - jak zauważył były premier Izraela Icchak Szamir - „wyssali 
antysemityzm z mlekiem matki". Byli oni wspólnikami nazistów w dziele zagłady. 
Wiesel jest zdania, że „ścigali Żydów podstępnie, jakby z umiłowaniem". Na łamach 
New York Times Alfred Lipson z Centrum i Archiwum Informacji o Holocauście 
przy Oueensborough Community College pisał, że Armia Krajowa planowała 
doprowadzenie do końca „nazistowskiego ostatecznego rozwiązania kwestii 
żydowskiej w Polsce". Lucy S. Dawidowicz wspomina z kolei o rozkazie generała 
Bora-Komorowskiego z 1943 roku, który „nadał prawnąosłonę mordowaniu Żydów 
przez Armię Krajową". 

Ostateczne związanie Polaków jako sprawców z Holocaustem jako ich 
dziełem odbyło się podczas obchodów 50. rocznicy pogromu kieleckiego. Jak 
pisał na łamach „Tygodnika Powszechnego" Aleksander Klugman: „Zaproszenie 
uratowanego z pogromu kieleckiego do zapalenia znicza podczas akademii 
poświęconej upamiętnieniu Holocaustu odczytać można - chociaż nikt tego 
oficjalnie nie sformułował - jako zaliczenie tego pogromu do Holocaustu, może 
jako jego ostatniego rozdziału". 

W „religii Holocaustu" mamy do czynienia z odwróconą teorią „bogobójstwa", 
którą Kościół wielokrotnie potępiał. O ile tamta uważała wszystkich Żydów za 
winnych śmierci Chrystusa, o tyle ta uznaje wszystkich Polaków odpowiedzialnymi 
za śmierć Żydów. Jest to „metaf izyczna wina", która wprowadza w stan 
„teologicznego poniżenia". Jedyną pociechą dla Polaków może być fakt, że jeszcze 
bardziej potępieni są Niemcy. 

Laureat Pokojowej Nagrody Nobla Elie Wiesel napisał: „Każdy Żyd, gdzieś 
w swoim wnętrzu, powinien wydzielić sobie strefę nienawiści - zdrowej, męskiej 
nienawiści - za to, co Niemcy uosabiają i za to, co w nich tkwi. Postępować 
inaczej oznaczałoby zdradę w stosunku do umarłych". 

Wspomniany już działacz Centralnej Rady Żydów w Niemczech i polityk 
chadeckiej CDU, Michael Fr iedmann stwierdzi ł : „Spadkobiercy państwa 
mordującego Żydów of iarowują of iarom i potomkom ofiar pojednanie i są 
rozgoryczeni, gdy to słowo jest odrzucane. W rzeczywistości nie przystoi im nic 
innego jak przyjąć na siebie ciężką historyczną odpowiedzialność, na pokolenia, 
na zawsze". 

Prezydent Izraela Chaim Herzog podczas wizyty w RFN w 1987 roku 
powiedział: „Nie przywiozłem ze sobą przebaczenia i zapomnienia. Tylko umarli 
mają prawo przebaczać, a żywym nie wolno zapomnieć". Stwierdzenie, że „tylko 
umarli mają prawo przebaczać" oznacza innymi słowy: „nigdy nie będzie 
przebaczenia". Dalej Herzog mówił do prezydenta von Weizsackera: „Wasza 
młodzież nie jest odpowiedzialna za to, co zdarzyło się ponad dwadzieścia lat 
temu, ale dzieli moralną odpowiedzialność za historyczne konsekwencje". Na 
końcu zaś prezydent Izraela oświadczył Niemcom: „Nie sądzę, żeby kiedykolwiek 
w przyszłości kontakty między oboma naszymi narodami były 'normalne' 
w zwykłym znaczeniu tego słowa". 
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„ C e n t r a l n e s p o i w o ż y d o w s k i e j t o ż s a m o ś c i " 

Dziś po wyczerpaniu się ideologii syjonistycznej i w obliczu słabości 
tradycyjnego judaizmu „religia Holocaustu" staje się głównym sposobem integracji 
narodowej Izraela. Jak powiedział przewodniczący Knesetu Szewach Weiss: 
„Świadomość Holocaustu stała się częścią naszej integracji narodowej". 

Avner Shalev, dyrektor muzeum Yad Vashem: „Pamięć o Holocauście to 
dziś jeden z głównych elementów budowania tożsamości większości Izraelczyków 
- zarówno tych, których korzenie rodzinne są w Europie, jak i tych, których 
przodkowie pochodzą z krajów islamskich". 

Michael Wolffsohn: „W coraz mniej religijnym świecie żydostwo jako religia 
nie tworzy już żydowskiej tożsamości. Historia, historia cierpień ich narodu określa 
tożsamość Żydów, którzy, by tak rzec, muszą czepiać się Holocaustu, aby swoją, 
pod względem religijnym zdejudaizowaną świadomość, ponownie zjudaizować 
przy pomocy żydowskiej historii". 

George Steiner: „Shoah, wspomnienie o Oświęcimiu, stale powracający 
strach, że gdzieś i jakoś ponownie mogą zacząć się masakry, stanowią dzisiaj 
centralne spoiwo żydowskiej tożsamości. Tutaj leży jedna i jedyna więź, która 
łączy ze sobą Żyda ortodoksyjnego i Żyda ateistę, Żyda praktykującego i Żyda 
całkowicie zeświecczonego, naród izraelski i diasporę, syjonistów i antysyjonistów, 
skrajnie konserwatywnego Żyda z żydowskim trockistą lub komunistą". 

Shimon Sachs: „Zasadniczym składnikiem narodowej tożsamości izraelskiej 
stało się doświadczenie Holocaustu [...] Poczucie narodowe starszego pokolenia 
żydowskich obywateli Izraela jest określane przez Holocaust. Dla młodszej 
generacji Holocaust stał się żywą podstawą narodowej tożsamości dopiero 
poprzez wychowanie; nie, Shoah, Holocaust nie minął. On żyje w każdym młodym 
Izraelczyku, zajmuje ludzi w Izraelu bardziej niż kiedykolwiek i określa wychowanie 
w Izraelu. Ludzie utożsamiają się z ofiarami. Przeżywa się ten czas ciągle na 
nowo; Shoah spowodowany przez Niemców, przez chrześcijański Zachód określa 
całkowicie życie Izraela. Z biegiem lat wspomnienie wcale nie przyblakło. 
Przeciwnie, pogłębiło się nawet, druga i trzecia generacja urodzonych po Shoah, 
obudziła to wspomnienie do nowego życia. Stało się on trwałym składnikiem 
naszej codzienności. Wspomnienie Shoah określa w ostatecznej instancji 
polityczne życie Izraela, jego wojskową potęgę, jego nerwowość i napięcie -
we wszystkim wyraża się bez słów: nigdy więcej Shoah". 

„Religia Holocaustu" jest też głównym „mitem założycielskim" Izraela, takim 
jak Rewolucja Francuska dla Republiki Francuskiej, Rewolucja Październikowa 
dla ZSRR czy przysięga Rutli dla Szwajcarii. Były prezes Światowego Kongresu 
Żydów Nahum Goldmann pisał: „Nie jestem pewien, czy państwo żydowskie 
istniałoby dziś bez Oświęcimia: po Oświęcimiu nie-Żydzi mieli wyrzuty sumienia 
i byli skłonni traktować nas w sposób uprzywilejowany. Z tego powodu opowiedzieli 
się za państwem żydowskim. Do tego dochodzi ścisły związek między państwem 
Izrael a ludobójstwem. Mówię często, że Żydzi swoje państwo nie opłacili tysiącami 
młodych ludzi, którzy polegli w czterech wojnach izraelskich, lecz sześcioma 
milionami ofiar narodowego socjalizmu". 
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„Religia Holocaustu" jest jednak nie tylko elementem narodowej integracji 
oraz mitem założycie lsk im państwa, jest również i n s t r u m e n t e m pol i tyki 
zagranicznej i wewnętrznej. Zdaniem lrvinga Greenberga głównym celem istnienia 
państwa Izrael jest to, by nigdy więcej nie powtórzył się Holocaust. Żadne państwo 
na świecie nie ma tak mocnej legitymacji dla swego istnienia, gdyż żadne nie 
może odwołać się do groźby nieporównywalnej z niczym zbrodni. W ten sposób 
Izrael może na przykład nie podpisywać układu o nierozprzestrzenianiu broni atomowej 
i tworzyć własny arsenał nuklearny, bez narażania się na międzynarodowe 
sankcje. Jak pisze znany konserwatysta amerykański Joseph Sobran: „Holocaust 
pomaga usprawiedliwić czyny, które w przeciwnym wypadku musiałyby być 
uznane po prostu za barbarzyńskie. Każde normalne państwo byłoby ostro 
potępione za to, co zawsze może czynić Izrael w imię 'przetrwania'. [...] Pamięć 
o Holocauście - i zakładana perspektywa ponownego - chroni Izrael przed oceną 
według zwyczajnych standardów stosowanych w przypadku innych państw". 

Warto wspomnieć, że doktor Baruch Goldstein, który dokonał niedawno 
masakry Palestyńczyków w hebrońskim meczecie, miał na kurtce naszytą żółtą 
gwiazdę Dawida z napisem „Jude". W ten sposób utożsamiał się z żydowskimi 
ofiarami narodowego socjalizmu, co - jego zdaniem - dawało mu prawo do działań 
nadzwyczajnych. 

„Religia Holocaustu" staje się też orężem politycznym żydowskiego lobby, 
na przykład w Stanach Zjednoczonych. Każdego, kto sprzeciwia się interesom 
tego lobby, można bowiem oskarżyć o antysemityzm, a - jak stwierdził Michael 
Brumlik - „jeśli dzisiaj istnieje jeszcze rozsądne użycie słowa 'grzech', to jest nim 
wrogość wobec Żydów". Amerykański polityk republikański Patrick Buchanan 
powiedział niedawno, że słowo „antysemityzm" oznacza dziś „rozpalone żelazo, 
przy pomocy którego wąska klika piętnuje strasznych heretyków, nie uznających 
jej politycznej ortodoksji. Używa się go, aby zastraszyć, cenzurować, zamykać 
usta, przeciąć dyskusję, oczernić kogoś tak, że nikt nie będzie chciał go słuchać; 
aby naznaczyć go tak niezatartym piętnem, że każdy, kto nań spojrzy, zapyta: 
'Czy on czasem nie jest antysemitą?'." 

S a m o w y n i e s i e n i e p r z e z s a m o j u d a i z a c j ę 

Gabiś nie wspomina o Stanach Zjednoczonych przypadkowo. W wielu 
ana l i zach s t o s u n k ó w a m e r y k a ń s k o - i z r a e l s k i c h o k r e ś l a się j e m i a n e m 
„specjalnych". Przekonanie o groźbie nowego Holocaustu, jaki może spotkać 
Izrael ze strony państw arabskich, oraz chęć zapobieżenia mu, stanowią 
legitymację dla polityki i obecności USA na Bliskim Wschodzie. Region ten, 
położony na obrotowej tarczy trzech kontynentów i bogaty w ropę naftową, jest 
jednym z najważniejszych geopolitycznych, geostrategicznych i gospodarczych 
regionów świata. 

Nie jest to jednak jedyna przyczyna, dla której Amerykanie popierają „religię 
Holocaustu". Jest ona bowiem elementem amerykańskiego mesjanizmu, który 
zakłada samowyniesienie poprzez samojudaizację. Warto przypomnieć, że cała 
tradycja angielskiego purytanizmu przesiąknięta była duchem samojudaizacji. 
Już w XVII wieku na Wyspach Brytyjskich opracowywano programy powrotu 
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Ż y d ó w d o Palestyny, m a s o w o n a d a w a n o d z i e c i o m ż y d o w s k i e i m i o n a , 
przypisywano narodom anglosaskim pochodzenie od dziesięciu zaginionych 
plemion Izraela, a w niektórych sektach, na przykład sabbatharianów lub 
„żydowskich chrześci jan", przestrzegano Prawa M o j ż e s z o w e g o łącznie 
z obrzezaniem. Dlatego Thomas Carlyle uważał, że „Anglia ma germański wygląd 
i żydowską duszę", zaś Heinirich Heine twierdził, że „angielskie chrześcijaństwo 
to żydostwo, które je wieprzowinę". 

Tę mesjańską ideę rozwinęli jeszcze bardziej angielscy koloniści na 
kontynencie północnoamerykańskim. Jak piszą Jurgen Nigra i Robert de Herte, 
„od swojego założenia Ameryka przedstawia się jako Nowy Izrael. Jest ona 
Kanaanem, z iemią obiecaną, azylem dla wszystkich grup marginesu, dla 
wszystkich wykluczonych z Europy, dla wszystkich, którzy przez lata śpiewali 
z Mojżeszem: Let my people go?'. W 1911 roku Werner Sombart stwierdził, że 
„to, co nazywamy amerykanizmem, jest w dużej części zakrzepłym duchem 
żydowskim". 

Noam Chomsky uważa, że „protestanccy purytanie wypożyczyli zarówno 
retorykę jak i wyobraźnię Starego Testamentu, świadomie modelując swe 
zachowanie na Narodzie przez Boga Wybranym, realizującym jego zalecenie, 
aby 'wytępić kananejczyków' i oczyścić z nich Ziemię Obiecaną". Potwierdza to 
Krzysztof Kłopotowski: „O zagospodarowanie Ameryki walczyły ze sobą katolicka 
Hiszpania i utopijni protestanci z różnych krajów. [...] Hiszpanie chcieli nawracać 
Indian, natomiast purytanie pragnęli wymordować tylu tubylców, ilu tylko się da". 

Tak więc Stany Zjednoczone, które również dla wielu żydowskich emigrantów 
stały się drugą Ziemią Obiecaną, rozwinęły swoją ideę demokratyczno-liberalnego 
mesjanizmu, będącą wyrazem świeckiej potrzeby zbawiania świata, czyli 
osiągnięcia the end ofhistory. Zdaniem Tomasza Gabisia, jednym z elementów 
owego mesjanizmu jest „religia Holocaustu", która pozwala Amerykanom 
interweniować wszędzie tam, gdzie pojawia się antysemityzm, tak jak niedawno 
zwalczano wszędzie komunizm. W ten sposób wytłumaczyć można, dlaczego 
antysemickie kazanie księdza Henryka Jankowskiego stało się powodem 
osobistego zaangażowania prezydenta USA Billa Clintona i jego nacisków na 
Lecha Wałęsę. 

Według Gabisia „religia Holocaustu" jest dziś głównym źródłem legitymizacji 
współczesnej ideologii demoliberalnej. Cała europejska tradycja kulturowa 
oceniana jest przez pryzmat Auschwitz. Wszystkie jej elementy poddawane są 
testowi, czy „prowadziły do Holocaustu" czy też „powstrzymywały Holocaust". 
Dwa lata temu na łamach Suddeutsche Zeitung znany krytyk muzyczny Karl 
Bruckmaier napisał, że „kiedy na tym kontynencie rozbrzmiewała muzyka 
Wagnera, Liszta, Beethovena, to światło świeciło w lampach o abażurach z ludzkiej 
skóry. Tej możliwości wykorzystania przez antyludzi moje pokolenie i pokolenia 
następne nigdy nie wybaczyły k lasycznej m u z y c e . Uczucia i w a r t o ś c i , 
transcendentne wartości tej muzyki są dla nas tak wstrętne i tak zdeprawowane, 
że nigdy nie mogą stać się naszymi". Na podobnych zasadach antysemitami 
okrzyknięci zostali ostatnio między innymi: Thomas S. Eliot, Aleksander Sołżenicyn 
czy Borys Pasternak, który zresztą sam był Żydem. 

Ideologia demoliberalna przypisując sobie funkcję „zapobiegania nowemu 
Holocaustowi" propaguje jako „nie mające nic wspólnego z Holocaustem" takie 
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wartości, idee i pojęcia jak: tolerancja, demokracja, równość, społeczeństwo 
otwarte, wielokulturowość, pokój światowy, braterstwo, wolność, antyfaszyzm, 
osobowość antyautorytarna i tak dalej. Z drugiej strony pod znakiem zapytania 
postawione zostają takie wartości, idee oraz pojęcia jak: naród, autorytet, prawo 
i porządek, nierówność, ojczyzna, posłuszeństwo, honor, wierność, hierarchia, 
dyscyplina, prawda absolutna, dogmat. Ponieważ wszystko, co się z nimi wiąże, 
prowadzi do Holocaustu, m u s z ą one zostać odrzucone przy budowaniu 
„społeczeństwa otwartego". Bierze się to z przekonania, że źródeł Holocaustu 
należy szukać w samym sercu zachodniej tradycji kulturowej. Wyraz temu 
przekonaniu dał między innymi Andrzej Szczypiorski, mówiąc: „W pewnym sensie 
cała europejska cywilizacja ponosi odpowiedzialność za Holocaust. Eksterminacja 
europejskich Żydów była następstwem liczącej dwa tysiące lat europejskiej historii. 
Europejski antysemityzm był wynik iem chrześci jańskiego światopoglądu: 
przekonania, że Żydzi byli mordercami Syna Bożego Jezusa Chrystusa. [...] 
W pierwszym rzędzie była to zbrodnia niemiecka i wina narodu niemieckiego. 
Ale w drugim rzędzie jest to także wina wszystkich Europejczyków. Była to 
zorganizowana real izacja brudnych pragnień chrześc i jaństwa z o k r e s u 
średniowiecza..." 

Ponieważ wszystko, co prowadzi do Holocaustu, musi zostać odrzucone -
właściwie cała europejska tradycja kulturowa zostaje zakwestionowana. Winnymi 
są wszystkie narody, głównie „poniżeni teologicznie" Niemcy i Polacy, oraz 
wszystkie religie, zwłaszcza zaś chrześcijaństwo. 

Jak pisze Tomasz G a b i ś : „ c a ł a w ł a ś c i w i e w s p ó ł c z e s n a i d e o l o g i a 
demoliberalna będąca panującą ideologią świata zachodniego znajduje swoją 
legitymizację w przypisywanej sobie funkcji 'zapobiegania nowemu Holocaustowi'. 
Ponieważ 'w sercu demoliberalnej ideologii jest pustka', to musi ona ją wypełnić 
jakąś treścią, żeby nie zapaść się w siebie. Treścią, która podtrzymuje dziś jej 
istnienie i nadaje jej perswazyjną moc, jest właśnie 'religia Holocaustu'". 

M i t z a ł o ż y c i e l s k i R F N 

Gabiś uważa, że Holocaust jest nie tylko mitem założycielskim Izraela, ale -
paradoksalnie - także Republiki Federalnej Niemiec. RFN czerpie bowiem swoją 
legitymizację z przezwyciężania przeszłości zredukowanej do lat 1933-1945. 
Potwierdzają to w swoich komentarzach największe dzienniki tego kraju. Die We/f: 
„Kto kwestionuje Oświęcim, ten nie tylko dokonuje ataku na ludzką godność 
Żydów, lecz także wstrząsa fi larami, na których spoczywa tożsamość tego 
społeczeństwa". Frankfurter Allgemeine Zeitung: „Jeśli wersja Holocaustu 
Deckerta [prezesa Niemieckiej Partii Narodowo-Demokratycznej - przypis autora] 
byłaby słuszna, to Niemcy oparte byłyby na kłamstwie, każde przemówienie 
prezydenta, każda minuta ciszy, każda książka poświęcona historii byłyby oparte 
na fałszu. Kwestionując Holocaust, Deckert kwestionuje prawowitość Republiki 
Federalnej". Die Zeit: „Stawką jest moralny fundament naszej republiki". 
W 1990 roku zwolniono ze służby oficera Bundeswehry, który kwestionował 
zbrodnie hitlerowców. W uzasadnieniu wyroku stwierdzono, że złamał w ten 
sposób zasadę lojalności wobec państwa oraz naruszył ład konstytucyjny. 
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Przytaczając te fakty, Gabiś nie zamierza poddawać w wątpliwość nazistowskich 
zbrodni, pragnie tylko wskazać na związek, jaki łączy Holocaust z ideologią 
państwową RFN. Warto może jeszcze dodać, że dzień wyzwolenia Oświęcimia 
został uznany w Niemczech za święto państwowe, w Berlinie planuje się 
wzniesienie największego na świecie pomnika ku czci pomordowanych Żydów 
oraz czyni się starania, by w niemieckiej konstytucji znalazło się przyznanie do 
odpowiedzialności za Holocaust. 

Na temat owego „przezwyciężania przeszłości" w RFN interesujący esej 
napisał Marek A. Cichocki na łamach „Res Publiki Nowej": „Efekt okazał się 
zabójczy dla niemieckiej kultury, której odebrano wszelką rację bytu pod postacią 
historii i tradycji. Wycofawszy się w świat prywatności i zawodowej kariery Niemcy 
bardzo łatwo zamienili cnotę patriotyzmu na cnotę konsumpcji. Żaden inny naród 
w Europie Zachodniej tak szybko i tak gruntownie nie poddał się procesowi 
amerykanizacji. Własna kultura, posługując się terminem dobrego starego Freuda, 
została w Niemczech zepchnięta do podświadomości i tkwiła tam jako wieczny 
kompleks winy. Intelektualna elita kraju przyjęła na siebie rolę psychoanalityków 
mających pomóc w 'przezwyciężeniu' przeszłości. To nonsensowne zadanie, które 
postawili przed sobą Niemcy, sprowadzało się w praktyce do tego, że grupa 
nawiedzonych politycznie osób zaczęła całkiem poważnie rościć sobie prawo do 
decydowania, co godzi się Niemcom z przeszłości zachować, a co już jest ową 
niebezpieczną 'apolityczną dewocją'. Z całej spuścizny dwóch wieków poza 
podejrzeniem pozostawał jedynie Humboldt i Lessing, Schiller i może jeszcze 
Goethe, choć w już w przypadku tego ostatniego jego starcze utyskiwania na 
cywilizację mieszczańską mogły uchodzić za niebezpieczny w Niemczech przejaw 
recydywy. Poza granicą nowej poprawności znaleźli się Nietzsche, Heidegger i 
cała filozofia życia, niemiecka socjologia, romantyzm i wszystkie te liczne kierunki 
w niemieckiej literaturze, które do niej nawiązywały, nie mówiąc już o takich 
monstrach nacjonalizmu jak Oswald Spengler, Carl Schmitt czy Ernst Junger. 
'Przezwyciężanie' przeszłości pozwoliło osiągnąć zamierzony cel. Niemcy stali 
się dobrymi, godnymi zaufania obywatelami zjednoczonej Europy. Za swoją 
poprawność zapłacili jednak przeciętnością, a przede wszystkim nudą, która 
zaczęła wiać z powieści Guntera Grassa czy Heinricha Bolla oraz filozoficznych 
koncepcji Jurgena Habermasa. Przyzwoici, ale nieciekawi - ta opinia o Niemcach 
przeważa dzisiaj za granicą. Brigitte Sauzay, wieloletnia tłumaczka prezydenta 
Mitteranda, napisała nie kryjąc swojego rozczarowania: 'Niemcy [...] to słowo dla 
pokoleń Francuzów brzmiało niegdyś fascynująco, magicznie, ale i groźnie 
zarazem; dzisiaj stało się synonimem banału. [...] Im bardziej po drugiej wojnie 
światowej Niemcy ulegali procesowi 'normalizacji', tym coraz słabiej potrafili 
przyciągnąć ku sobie zainteresowanie łacińskiego świata'. Natomiast Bronisław 
Łagowski trafnie nazwał tę współczesną cechę Niemców skłonnością do 
samonegacji; sprawiła ona, że Niemcy nie potrafią zaoferować Europie niczego 
wartościowego poza stabilnym kursem niemieckiej marki. Człowiek, który cały 
czas mówi nam tylko, kim nie jest, po pewnym czasie staje się męczący. To samo 
spotkało również Niemców." 

To, co Łagowski określa mianem skłonności do samonegacji, Gabiś nazywa 
wprost masochizmem, który odpowiada psychologi i części Niemców. Ten 
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masochizm, zdaniem Armina Mohlera, jest czymś w rodzaju „negatywnego 
wybraństwa", stanowi zwierciadlane odbicie politycznego mesjanizmu Trzeciej 
Rzeszy. Elity niemieckie zdają się mówić: „My Niemcy jesteśmy winni", potem: 
„Tylko my jesteśmy winni", potem: „Tylko my jesteśmy wszystkiemu winni", 
a w końcu: „Nikt na świecie nie jest tak winny jak my". W ten sposób Niemcy 
zaspokajają głód metafizycznego wyjaśnienia klęski: odgrywają dramatyczną, 
pełną patosu rolę największego grzesznika, a tym samym „wybawiciela" świata. 
„Religia Holocaustu" daje im poczucie, że nie są zwykłym narodem, dokonali 
bowiem niezwykłego, jedynego w swoim rodzaju, straszliwego czynu, na który 
nie zdobył się żaden inny naród świata. Dzięki temu niemiecka katastrofa nabiera 
wyższego religijnego sensu i łatwiej daje się znieść. Jak pisze niemiecki 
konserwatysta Josef Isensee: „przynajmniej w swoim okrucieństwach chcą Niemcy 
pozostać niezrównani. Mania wielkości ze znakiem ujemnym". 

P r z e c i w Shoah-biznesowi 

Duchowi przywódcy narodu żydowskiego, zwłaszcza przedstawiciele 
judaizmu ortodoksyjnego, bardzo krytycznie wyrażają się o „religii Holocaustu" 
jako „odległej od duszy judaizmu". Swoje poglądy na ten temat dość ostro wyrazili 
między innymi rabini: Abraham J. Heschel, Eli Hecht, Ephraim Buchwald, Michael 
Goldberg czy naczelny rabin Wielkiej Brytanii Immanuel Jakobovits, który 
z niesmakiem zauważył, że Holocaust stał się „całym przemysłem przynoszącym 
pokaźne zyski p isarzom, n a u k o w c o m , f i l m o w c o m , t w ó r c o m pomników, 
projektantom muzeów, a nawet politykom". Zdaniem rabina Goldberga „religia 
Holocaustu" jest nową formą bałwochwalstwa, której bankructwo najpełniej 
obrazuje samobójstwo Jerzego Kosińskiego. „Malowany ptak" to - według 
amerykańskiego rabina - wyraz pożałowania godnej postawy oderwania się od 
Boga i judaistycznych korzeni oraz nihilistycznej wiary w prymat brutalności i zła 
w świecie. Zamiast tego Goldberg proponuje powrót do korzeni biblijnych 
i naśladowanie Hioba. 

Przeciw przekształcaniu Holocaustu w religię protestują też świeccy 
intelektualiści żydowscy, tacy jak Tom Segev, Michael Wolffsohn, Jacob Timerman 
czy Leon A. Jick, który napisał: „Smutno to przyznać, ale jest wiele prawdy 
w złośliwym powiedzeniu: 'Nie ma takiego dobrego biznesu jak Shoah-biznes'." 
W podobnym tonie wypowiada się żydowski historyk z Francji Pierre Vidal-Naquet, 
zdaniem którego Elie Wiesel „skończył jako handlowiec w branży Shoah". 
Niektórzy z żydowskich intelektualistów przeszli nawet na pozycje „heretyckie" 
i współpracują z rewizjonistami Holocaustu (profesor Noam Chomsky, profesor 
Israel Shahak, Jean-Gabriel Cohn-Bendit, Dawid Cole czy J.G. Burg). 

W swoim tekście na łamach „Stańczyka" Tomasz Gabiś omawia też publikacje 
przedstawicieli niemieckiej prawicy (Reinholda Oberlerchera, Jutty Winckler i 
Eduarda Petera Kocha), krytykujące „religię Holocaustu" i przeciwstawiające się 
przypisywaniu odpowiedzialności za nazistowskie zbrodnie Niemcom, którzy 
urodzili się po wojnie. 

Z tekstem Tomasza Gabisia można się nie zgadzać i warto się z nim spierać, 
zwłaszcza, że niektóre z wysuwanych przez niego tez są dość kontrowersyjne. 
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Razić też może pewna uszczypliwość niektórych sformułowań. Tymczasem wokół 
publikacji zapanowała kompletna cisza. Jest to tym bardziej dziwne, że - jak wynika 
z tego, co zostało napisane powyżej - Polacy są obok Żydów i Niemców najbardziej 
zainteresowaną stroną omawianego sporu. Sami Żydzi oraz Niemcy dostrzegli 
już zjawisko nazwane przez Gabisia „religią Holocaustu", poświęcają mu coraz 
więcej opracowań i analiz oraz toczą zawzięte polemiki na ten temat. Tymczasem 
w Polsce dyskusja nie została jeszcze zainicjowana. Może warto byłoby któreś z 
seminariów czy sympozjów w ramach dialogu polsko-żydowskiego poświęcić 
właśnie omawianej wyżej kwest i i . Być może wiele n i e p o r o z u m i e ń oraz 
krzywdzących opinii zostałoby wówczas rozwianych. Dialog nie może omijać spraw 
drażliwych i kontrowersyjnych, jeżeli chcemy, by pojednanie polsko-żydowskie 
nie było fikcją, lecz rzeczywistością. 

Igor Figa 

Tomasz Gabiś, „Religia Holocaustu", część I - „Stańczyk" nr 2/1996, część II -
„Stańczyk" nr 1/1997 
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Dla mnie bluźnierstwem wydaje się czynienie z holocaustu 
czegoś na podobieństwo tajemnicy religijnej, doświadczenia 
mistycznego. Należy badać tę tragedię, aby postarać się 
zrozumieć, co się stało. Kiedy ktoś przedstawia holocaust 
w religijno-poetycko-mistyczny sposób, tylko utrudnia 
zrozumienie tragedii. 

KULT HOLOCAUSTU 
r o z m o w a z r a b i n e m M i c h a e l e m G o l d b e r g i e m 

Michael Goldberg (1950) - rabin Synagogi ortodoksyjnej, doktor filozofii religii, 
autor książki Dlaczego Żydzi powinni przetrwać?. Mieszka w Kalifornii. 

- Jest Pan autorem książki Dlaczego Żydzi powinni przetrwać?. Co skłoniło 
Pana do jej napisania? 

W latach 80. udziałem społeczności żydowskiej w USA i w Izraelu stały się 
wydarzenia, które mnie i - jak się przekonałem - wielu Żydów tutaj napawały 
coraz większym niepokojem. Mam na myśli na przykład brutalność, z jaką władze 
izraelskie początkowo odnosiły się do Intifady. Uświadomiłem sobie również, że 
wielu młodym Żydom coraz trudniej jest odnajdować wartości, z którymi jako 
Żydzi mogliby się utożsamiać, nic nie przyciągało ich do synagog. Poczułem, że 
powinienem powiedzieć, iż Żydzi utracili istotę swego jestestwa, to znaczy 
świadomość, że być Żydem oznacza przede wszystkim być powołanym przez 
Boga, aby wspólnie z Nim czynić z tego świata Królestwo Boże. 

- Jeden z rozdziałów książki poświęcony jest zjawisku, które określa Pan 
mianem „kultu holocaustu". W jaki sposób ten kult się przejawia? 

Pojęcia „kult" używam w znaczeniu, jakim posługują się religioznawcy. Nie 
mam na myśli jakiejś sekty, ludzi podobnych do tych z Waco lub Johnstown. 
Mówię o ściśle określonych postawach, zachowaniach, miejscach, które 
uprawniają do stwierdzenia, że kult holocaustu rzeczywiście istnieje. Weźmy na 
przykład świątynie: praktycznie każda amerykańska społeczność żydowska, bez 
względu na to, czy jest duża, czy mała, posiada muzeum-pomnik ku czci ofiar 
holocaustu. Wśród tych wszystkich miejsc rolę Watykanu odgrywa waszyngtońskie 
Muzeum Pamięci o Zagładzie. Zostało wybudowane kosztem 167 milionów 
dolarów nie dlatego, że w USA nie było takich placówek - najbardziej znaczące 
znajdują się w Nowym Jorku i Los Angeles - ale dlatego, że w pewnych kręgach 
istniała potrzeba uznania moralnego i politycznego znaczenia holocaustu 
w głównym ośrodku władzy w tym kraju. Wymowne jest to, że na miejsce budowy 
muzeum wybrano aleję The Mail [teren zieleni w pobliżu Kapitolu, w którego 
okol icy z n a j d u j ą się tak c e n n e pamiątk i a m e r y k a ń s k i e j p a ń s t w o w o ś c i 
i niepodległości, jak pomniki ku czci Jeffersona czy Washingtona - przypis W.K.]. 
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Co ciekawe, w jednym z pomieszczeń muzeum, w „Sali Pamięci", wyryto na 
ścianach wiele cytatów z Biblii, jeden z nich mówi: „Jesteście Moimi świadkami". 
Mimo to w muzeum nie da się znaleźć ani jednej wzmianki o Bogu! Mniemam 
więc, że cześć oddawana przetrwaniu stała się w tym miejscu ważniejsza od 
uwielbienia dla Boga. Dlatego właśnie tę placówkę i podobne uznaję za święte 
miejsca kultu holocaustu. 

- Pisze Pan, że wynoszenie zagłady na ołtarze może sprawić, że stanie się 
ona czymś w rodzaju relikwii. Co sądzi Pan o przepisach prawnych, które 
zakazują zaprzeczać, jakoby doszło do zagłady? Takie prawo obowiązuje 
we Francji, Austrii i Niemczech... 

... i zdaje się, że również w Kanadzie, ale nie jestem pewien. To kwestia 
niezmiernie złożona, obejmuje choćby takie zagadnienia, jak wolność słowa, 
wolność prasy. Holocaust, w b r e w t w i e r d z e n i o m n iektórych, jest faktem 
historycznym. Jeśli kwestionuje się wydarzenie tak rzeczywiste, jak holocaust, to 
wszystkie inne zagadnienia, którymi zajmują się historycy, można wyrzucić przez 
okno. Podejrzewam, że wielu negacjonistów kieruje się antysemityzmem lub szuka 
usprawiedliwiania za rolę, jaką ich rodacy a może bliscy odegrali w dokonaniu 
zagłady. 

Myślę, że należy ukazywać bezpodstawność takich tez, wydobywać na 
wierzch, aby mogły zostać zbadane. Gdy historyk ogłasza twierdzenie, to inni 
analizująje, sprawdzają dowody. Kiedy natomiast zakazuje się głoszenia pewnych 
poglądów, to - jak sądzę - obdarza sieje mocą, której zapewne w innym wypadku 
nigdy by nie posiadały. Najlepszym sposobem na ukazanie fałszu jakiejś tezy 
jest obnażenie jej w blasku dnia. 

- Myślę, że ma Pan słuszność. Rzecz w tym, że nie wszyscy, którzy są 
określani mianem negacjonistów, rzeczywiście zaprzeczają istnieniu 
holocaustu. Niektórzy badacze s t a r a j ą się c h o ć b y ustalić, ile osób 
rzeczywiście zginęło w Auschwitz - wiadomo, że liczba ofiar zmieniała się 
kilkakrotnie - albo obalić nieprawdziwe twierdzenia, jak na przykład to, że 
z ludzkiego tłuszczu wyrabiano mydło... 

Jeśli ktoś, kto prowadzi uczciwe badania historyczne, których punktem 
wyjścia jest przekonanie, że do holocaustu rzeczywiście doszło i że podobnej 
tragedii - w sensie zamiaru zgładzenia całej grupy ludzi tylko dlatego, że należeli 
do narodu, na który wydano wyrok - nie było wcześniej, to nie powinien natrafiać 
na przeszkody przy usta lan iu, ile osób n a p r a w d ę zg inęło, kto ponosi ł 
odpowiedzialność, a kto nie. Ale jeśli ktoś rozpoczyna poszukiwania zamierzając 
dowieść, że holocaustu nie było, albo że pochłonął względnie niewiele ofiar, 
wówczas nie mamy do czynienia z pracą historyka. Jego wiarygodność jest 
podejrzana i wydaje się, że mamy do czynienia z bardziej wyszukanym wcieleniem 
antysemity niż poważnym poszukiwaczem prawdy. 
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- W Pańskiej książce znajdują się twierdzenia, które niektórzy rewizjonistyczni 
historycy mogliby uznać za swoje. O religii holocaustu wypowiadał się 
choćby w cytowany w polskiej prasie niemiecki historyk, profesor Ernst 
Nolte. Pisze Pan również, że odsetek Indian wymordowanych w Ameryce 
jest proporcjonalnie prawie równy procentowi ogólnej populacji Żydów 
zamordowanych przez Hitlera. W ten sposób - podobnie jak niejeden 
rewizjonista - podważa Pan teorię o wyjątkowości [uniquenesś] Zagłady... 

Fragment, o którym Pan wspomina, odnosi się do polemiki z jednym 
z żydowskich myślicieli, Stevenem Katzem. Napisał on monumentalne dzieło, 
w którym porównuje holocaust do innych tragedii historycznych. Chce w ten 
sposób dowieść, że jeśli chodzi o liczby, to holocaust był wydarzeniem wyjątkowym 
w dziejach, ponieważ nigdy wcześniej nie wymordowano tak wielkiej części 
żadnego narodu. Na podobne twierdzenie odpowiadam przykładem z Indianami. 
Nie rozumiem istoty tych obliczeń. Nawet jeśli holocaust jest wyjątkowy, a przecież 
każde wydarzenie historyczne jest wyjątkowe, to co z tego wynika? 

Dawniej świadomość Żydów, że są narodem wybranym, brała się z wiary 
w to, że tylko ich Bóg sobie upatrzył i obdarzył łaską. Dziś jej źródłem jest 
przekonanie, że Żydzi doznali wyjątkowego cierpienia. Takiemu twierdzeniu 
sprzeciwiam się. Mogę sobie bowiem wyobrazić niebezpieczne następstwa 
takiego rozumowania. Pozwala ono na przykład sądzić, że skoro ktoś był ofiarą 
tak okrutnych prześladowań, dziś ma prawo znajdować się poza wszelką krytyką, 
a nawet, w pewnych sytuacjach, czynić z innych ofiarę swego postępowania. 

- Z zaskakującym brakiem życzliwości wypowiada się Pan o tak wielkim 
autorytecie, jak Elie Wiesel, który przeżył holocaust i jest laureatem 
Pokojowej Nagrody Nobla. Dlaczego? 

Mam mu za złe, że milczał, kiedy Izraelczycy postępowali okrutnie wobec 
Palestyńczyków. Elie Wiesel robił karierę na piętnowaniu, dodajmy słusznie, świata 
za milczenie w czasie holocaustu, a nie wypowiedział słowa, gdy rząd izraelski 
brutalnie łamał prawa człowieka. Te przypadki udokumentowała Amnesty 
International. Myślę, że jeśli ktoś występuje w roli głosu sumienia, powinien 
krytykować bez wyjątku wszystkich, którzy wyrządzają zło. Jeśli surowe oceny 
stawia się wybiórczo, oszczędzając ich swoim, to odnoszę wrażenie, że zamiast 
moralnego głosu sumienia mamy do czynienia z tanim moralizatorstwem. O 
ile mi też wiadomo - ale są to jedynie pogłoski, jakie jednak słyszałem z kilku 
źródeł - Wiesel nie zgadzał się, aby muzeum w Waszyngtonie upamiętniało także 
ofiarę innych ofiar nazistów: Cyganów, Polaków, komunistów, homoseksualistów... 
Chciał, aby przedstawiono tam wyłącznie tragedię Żydów. 

- Według niektórych Elie Wiesel twierdzi, że samo mówienie o holocauście 
jest pewnego rodzaju bluźnierstwem. Czy Pan się z nim zgadza? 

Nie. Wiesel robił karierę mówiąc o holocauście. Pozycja, j a k ą zajmuje 
w świecie, bierze się właśnie stąd, że przeżył Zagładę i pisał o swym cierpieniu. 
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Dla mnie bluźnierstwem wydaje się czynienie z holocaustu czegoś na kształt 
tajemnicy religijnej, doświadczenia mistycznego. Należy badać tę tragedię, aby 
postarać się zrozumieć, co się stało. Kiedy ktoś przedstawia holocaust w religijno-
poetycko-mistyczny sposób, tylko utrudnia zrozumienie tragedii. Natomiast 
twierdzenie, że nie można dyskutować o Zagładzie jest po prostu niemądre. 

Mówi się, że to właśnie Wiesel ukuł pojęcie „holocaust" (ofiary całopalnej 
złożonej na ołtarzu) w odniesieniu do zagłady Żydów. Wielu oburza to określenie. 
Dlatego większość żydowskich uczonych w USA woli termin shoah, co po 
hebrajsku znaczy „katastrofa". 

Sądziłem, że jeśli przyczepię się do kogoś takiego, jak Elie Wiesel, to napytam 
sobie biedy. Ku mojemu zaskoczeniu nic takiego się nie stało. Okazało się 
natomiast, że zadziwiająca część społeczności żydowskiej, przynajmniej tu w 
Ameryce, podziela moje poglądy. Po opublikowaniu książki (pierwsze wydanie 
ukazało się dwa lata temu) nikt tak naprawdę nie wystąpił przeciwko mnie 
z jednoznacznie nieprzychylną krytyką i nie zapytał: jak może Pan mówić te 
wszystkie okropności o Elie Wiesiu? Owszem, pytano, ale czyniło to bardzo 
niewielu, dlaczego nieprzychylnie piszę o muzeum w Waszyngtonie. 

- Czy zgadza się Pan z opinią, że holocaust stanowił negatywną kulminację 
chrześcijaństwa? 

M y ś l ę , że w i e l o w i e k o w e p o n i ż a n i e Ż y d ó w , w y n i k a j ą c e z t r a d y c j i 
chrześcijańskiej, ułatwiło nazistom wykonanie zadania. Kiedy nadszedł czas 
„ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej" ludzie, którzy nawet nie byli 
naz istami, ale miel i s k ł o n n o ś c i do z ł e g o t r a k t o w a n i a Żydów, traf i l i na 
przygotowywany grunt. Prawa norymberskie nie wprowadziły wiele nowego, raczej 
wskrzesiły prawa średniowieczne, które Kościół ustanowił przeciw Żydom. Naziści 
mieli skąd czerpać. Myślę, że byłoby błędem powiedzieć, iż chrześcijaństwo jest 
perse główną przyczyną holocaustu, ale sądzę, że tradycyjnie antysemicka część 
nauki chrześcijańskiej przyczyniła się do tej tragedii. 

- Czy wszyscy chrześcijanie są odpowiedzialni za holocaust? 

Twierdzenie, że wszyscy chrześci janie są a n t y s e m i t a m i i p o n o s z ą 
odpowiedzialność za holocaust, jest nieuczciwe. Jak na ironię przez kilkanaście 
stuleci chrześcijanie mówili, że wszyscy Żydzi są winni śmierci Chrystusa. Dziś 
Żydzi twierdzą, że wszyscy nie-Żydzi, nawet ci, którzy walczyli z nazistami 
i udzielali schronienia Żydom, są odpowiedzialni za zagładę. To błąd. Błędem 
jest jednak również twierdzenie, że za holocaust ponoszą winę wyłącznie Hitler 
oraz grupa jego złych zastępców i szaleńców, a zwykli Niemcy nie uczestniczyli 
w zbrodni. Nie pociągali za cyngiel, ale na przykład kiedy pracowali na kolei, nie 
mogli nie wiedzieć, jaki ładunek przewożą transporty do obozów. I nie robili nic. 

- Często słyszy się o dialogu między Żydami a chrześcijanami. Czy taki 
dialog rzeczywiście jest potrzebny? 
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Jeśli po prostu rozmawiamy, to lepiej rozumiemy się i poznajemy. Wówczas 
dialog służy dobru. Niemniej nawet niektórzy z chrześcijańskich teologów 
przyznają, że tradycyjne nauczanie chrześcijańskie jest antysemickie. W Ewangelii 
świętego Mateusza Żydzi wołają przecież: „Krew Jego na nas i na dzieci nasze", 
co stało się przyczyną wielu późniejszych gwałtów popełnionych na Żydach. 

-1 dlatego mówi się o konieczności dialogu... 

Właśnie chciałem do tego przejść. Niektórzy twierdzą, że chrześcijanie chcą 
prowadzić dialog, ponieważ historycznym punktem wyjścia ich religii jest judaizm. 
Można wskazać wielu natchnionych autorów żydowskich, których chrześcijanie 
również uznają za należących do swojej tradycji. To nie ulega kwestii. Z kolei 
z teologicznego punktu widzenia chrześcijaństwo nie odgrywa dla Żydów takiej 
roli, nie jest warunkiem koniecznym, bez którego judaizm nie mógłby istnieć. 
Zatem jeśli Żydzi uczestniczą w dialogu, to kierują nimi przede wszystkim racje 
pol i tyczne, chrześc i jan ie n a t o m i a s t s ą posłuszn i p o b u d k o m re l ig i jnym 
i teologicznym. 

Mam doktorat z filozofii religii. Studiowałem z chrześcijańskimi teologami. 
To było dla mnie niezmiernie ważne. Bez tego głębokiego doświadczenia nie 
mógłbym napisać książki, o której mówimy. Sądzę, że w sensie religijnym Żydzi 
mogą wiele skorzystać na dialogu z chrześcijanami, ponieważ dialog zmusza do 
zastanowienia się nad w ł a s n ą tradycją. Niestety, najczęściej w d ia logu, 
przynajmniej w tym kraju, biorą udział liberalni Żydzi i liberalni chrześcijanie, 
a sprawy religijne są spychane na dalszy plan. Na pierwszym pozostaje płytka, 
niewiele znacząca rozmowa o braterstwie. 

Mam przyjaciół wśród duchownych protestanckich. Oni nie są oczywiście 
nieprzychylnie nastawieni do Żydów, więc co mają zrobić, skoro w Nowym 
Testamencie znajdują słowa, które mogą rodzić wrogość wobec Żydów? Wyrwać 
te strony? Zamazać je czarnym atramentem? To przecież nie nastąpi. Nie sądzę, 
aby zmiana poglądów na pewne sprawy miała jakieś znaczenie, skoro wciąż 
mamy do czynienia z tymi samymi praktykami religijnymi. A jak dotąd dialog, 
który w tym kraju trwa od ponad trzydziestu lat, niczego nie zmienił w praktykach 
religijnych chrześcijan. 

- Zatem - Pańskim zdaniem - dialog nie ma wpływu na przetrwanie Żydów? 

Nie wiadomo, czy ze względu na różnice kulturowe dialog jest u nas tym 
samym, czym u was. Jeśli tak, to najgorszym jego zakończeniem byłoby chyba 
takie rozwiązanie, że albo chrześcijański, albo żydowski uczestnik wstanie i powie: 
„Mój Boże, masz rację, zamierzam nawrócić się na Twoją religię!". Dlaczego więc 
mówimy o dialogu religijnym, skoro wiadomo, że łowienie ludzkich serc i umysłów 
stanowi część tradycji religii monoteistycznych? Podejrzewam, że zjawisko, jakie 
określamy mianem dialogu, ma bardziej charakter polityczny niż religijny. Na 
przykład w latach 80., kiedy skupiający konserwatywnych chrześcijan ruch 
Moralnej Większości święcił w Ameryce triumfy, niektórzy działacze żydowscy, 
choćby szefowie Ligi Przeciw Zniesławieniu (Anti-Defamation League of B'nai 
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B'rith) dostrzegli, że Żydzi i chrześcijanie mają wspólne cele i dzielą wspólne 
wartości. Uznali, że można i należy to wykorzystać. Chrześcijański ruch, o którym 
mówię - jednym z jego przywódców był pastor Jerry Falwell - popierał Izrael i 
sprzeciwiał się akcji afirmatywnej. Z tych właśnie względów Żydzi wdawali się w 
dialog. Zresztą bezowocny, między innymi dlatego, że druga strona nadal 
pielęgnuje myśli o nawracaniu, co jest przecież sprzeczne z istotą dialogu. 

- Głośno jest ostatnio o sprawie kont ofiar holocaustu. Jak podała prasa, 
rabin Marvin Hier z Ośrodka Szymona Wiesenthala twierdzi, że kampania 
Światowego Kongresu Żydów (WJC) przeciw szwajcarskim bankom może 
s p o w o d o w a ć nasi lenie a n t y s e m i t y z m u . Czy z g a d z a się Pan z tym 
twierdzeniem? 

Nikt, kto domaga się sprawiedliwości, nie powinien zamilknąć tylko dlatego, 
że jego głos mógłby spowodować jakieś szkodliwe skutki uboczne. Można spytać 
ludzi z Ośrodka: dlaczego wciąż ścigacie niemieckich zbrodniarzy wojennych? 
Przestańcie, doprowadzicie tylko do odrodzenia antysemityzmu w Niemczech 
i Austrii. Wiesenthal nie byłby w stanie przyjąć takiej racji, sądzę więc, że jego 
współpracownicy mylą się wypowiadając się krytycznie o działalności Edgara 
Bronfmana, przewodniczącego WJC. Nie można zadośćuczynić za odebrane 
ludzkie życie, ale jeśli w bankach znajdują się pieniądze, które zostały przejęte 
nielegalnie i znaleźli się spadkobiercy właścicieli, dlaczego nie oddać im mienia? 
Byłby to, sądzę, zwyczajny akt sprawiedliwości. 

- Dziękuję za rozmowę. 

rozmawiał: Wojciech Klewiec 
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T O M A S Z HRYNACZ 

G I P S O W A R A M K A 

Pozornie staje się wszystko: latawce 
drzew strącają sczerniałą kość 
nieba, zimny księżyc pochłania gwiezdne 
zjawy, a złuszczony atłas nocy podkleja się 
opadami śniegu. I wszystko wygląda bardzo 
prosto. Dotychczas ocieplenie osiąga co 
najwyżej iluzję synoptyków. Kruszeje 
tylko wiklina szronu w dziecięcych 
oknach. Minuty nie mają końca, w ich półmroku 
licytujemy nasze skromne szanse. 

Co począć z tym dniem, niepokojem późnej 
jesieni, kiedy mgły kleją się żarłocznie, 
blokują ruch, trawią pojaśniałe serce. 
A może jest ktoś obok, kto rzuca pytające 
spojrzenie, wymusza skrócony krok 
czasu. Jakaś niejasna twarz kiwa się 
w gipsowej ramce lustra, żłobi przejście, 
światło ustala. 
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W S P O M N I E N I E P R Z E S Ł A N E Z P L A T T S M O U T H 

Nagrobna cegła usuwa się z pocztówki z każdym 
potarciem kciuka, skąd patrzył fotograf? 
Wszyscy ludzie już umarli, i tym mocniej 
zaznacza się kamienistość gruntu, pór roku. 
Dotychczas wielorybia jasność południa, i od teraz 
przełamuje się maj. 
Trójkątny otwór w witrynie sklepu 
indyjskiego (oko Boga zaciśnięte?), obła szklistość 
monet na szklanym blacie, zapylony 
swądem patyczek kadzidła wzmacnia poziom widzenia. 
Kobieta chuda, z szalem na ustach wzbudza dodatkową 
ciekawość. 
Żetony, jakie przechowałaś, rychło stracą 
ważność i żadne banknoty nie wykupią 
czasu, czasu by cię kochać. Tak się ułożyło, bo to jest, 
jak wszystko, sprawą przypadku. 
Prawie czerwiec. 
Skalkowane źdźbła dopiero w albumie pokryje 
mech, jeszcze moment w słońcu, ostatni, gdy 
spuchnięty stos kartek wyleci z rąk. 
Niespiesznie nastąpią po sobie urojenia. 
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D A R I U S Z S U S K A 

T R Z Y N A S T O L E T N I 

A. 

Niebawem na plac przed szkołą 
przybędą mordercy kotów. 
Trzynastoletni, oprzesz się o drucianą 
siatkę ogrodzenia i pomyślisz, 
że listopad nigdy się nie skończy, 
ponieważ w telewizji powiedzieli, 
że na święta pomarańcze nie dopłyną. 
Nic nie uratuje tego czasu, 
a mimo to nad trzepakiem krążyć 
będą zmarli, porwani przez twoje, 
przechodnia, płuca. Przepłyną przez 
jabłko serca, zapłaczą się w żyły 
i tętnice. Przez skromność albo 
obojętność udadzą, że nie istnieją. 
I ty także nie dostrzeżesz, 
jak pracują ci w jelitach i żołądku, 
jak dłubią w uszach i nosie. Ale tak 
jak zmarli, w końcu odwrócisz się 
od wrzasku, gdyż świat nigdy nie 
będzie po twojej stronie, a ty nigdy 
nie będziesz po stronie świata. 
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M Ó J W I E R S Z N A W I E L K A N O C 

Gonciarz zmartwychwstał, otrzepał 
garnitur, przymały, bo po co inny 
umarłemu i wytarł chustką lakierki 
na połysk. Na talerzach w jelenie 
ożywał salceson, dzwoniły szklanki 
oblepione cukrem, a w butelkach Żytniej, 
na pół niedopitych, wybuchały ognie 
od świętego Ducha, gdy się gramolił 
z trumny na podłogę. Gdzie teraz 
jesteście, płaczące kobiety, któreście 
spraszały tu anielskie chóry, by 
zabrały duszę na wyżyny nieba. 
Bo Gonciarz stoi i popala Sporta, 
jak dawniej, bez filtra. Ćmy 
mu towarzyszą. 

E L E G I A P O D R Ó Ż N A 

z coraz większą prędkością Ziemia się obraca, 
więc choć zwiesz je domem, to rzadko powracasz 
do tych łąk upstrzonych plamami osiedli, 
do klatek schodowych i pilśniowych mebli 

wszędzie takich samych kubków z porcelany 
tu, gdzie Pannę Świętą zdrapano ze ściany 
dziecinnego pokoju, a plakat z Eltonem 
zaprasza, by uciec pod jego obronę 

od tych ciemnych kuchni, bukietów z makatek, 
malejących ojców, bolejących matek, 
rajów, gdzie cudowne rozbłyski wieczorów 
opromienia niebieska mgła z telewizorów 
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W O J C I E C H KULLING 

W Ę Z E Ł 

Życie: Zagubiony pomiędzy umysłem a bytem 
Noc: Kokon win i pretensji 
Ranek: Modlitwa zatrzymuje czas 
Dzień: Od przebaczenia do przebaczenia 
Miłość: Gdzieś jest 
Chodnik: Upadłem na twarz 
Tydzień później: To samo 
Brak tożsamości z samym sobą 
Powietrze: Pachnie światem 
D.O.M.: Kaflowy piec 
Widok z okna: Sześć balkonów i śmietnik 
Dębowy stół: Herbata wystygła na śmierć 
Wazon kwiatów: Niemy tłumacz 
On, ona, ono: Miłość 
Linie na rękach: Węzły obietnic 
Czterdzieści lat później: Wciąż niczym 
Niezrażony rybak ludzi. 

Sopot, listopad '95 

D.O.M - (łac.) Deo Optimo Maximo; 
„Bogu najlepszemu, największemu". 
Często służy jako napis na nagrobkach. 
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Były seminarzysta gruziński Józef Dżugaszwili vel Stalin 
podpisywał swoje pierwsze prace pseudonimami „Demonoszwili" 
i „Biesoszwili". Pierwszy komisarz ludowy do spraw oświaty 
w rządzie bolszewickim Anatolij Łunaczarski marzył o wcieleniu 
Religii Gatunku Ludzkiego właśnie w osobie Szatana. Wybitny 
poeta rosyjski Welimir Chlebnikow uważał, że „Nowy Człowiek 
Teurgiczny", czyli Kosmiczny Antropos, będzie sumą Bestii 
i Liczby. 

Z E N O N CHOCIMSKI 

EZOTERYCZNE ŹRÓDŁA KOMUNIZMU 

Ubi Lenin, ibi Jerusalem 

Ernst Bloch, historyk komunistyczny 

Na temat ezoterycznych źródeł nazizmu ukazało się wiele interesujących 
książek, począwszy od pracy Leona Halbana z roku 1947, a skończywszy na 
wydanej w 1989 roku. pozycji Nicholasa Goodńck-Clarke'a. Na faktach w nich 
przedstawionych oraz ich interpretacjach żerują twórcy kultury masowej, stąd 
pojawienie się na rynku tylu sensacyjnych książek i filmów o astrologach Hitlera 
czy SS-manach jako poszukiwaczach zaginionej Arki. 

Niektórzy badacze (między innymi Norman Cohn, Alain Besancon, Michaił 
Agurski czy A leksandr Dugin) coraz częście j ostatn io p o r u s z a j ą temat 
ezoterycznych źródeł komunizmu. Tezy, które próbują wyjaśnić fenomen 
marksizmu jako coś więcej niż tylko wcielanie w życie suchego materializmu 
i mechanicznego praktycyzmu, pojawiły się też w książkach dwóch włoskich 
profesorów - Polityka i magowie Giorgio Galii oraz Polityczna i ezoteryczna kultura 
rosyjskiej lewicy 1880-1917 Nicola Fumagal l i . O n iektórych a s p e k t a c h 
okultystycznych korzeni komunizmu pisali też między innymi włoski badacz 
ezoteryzmu, Massimo lntrovigne oraz amerykańska uczona Berenice Glatzer-
Rosenthal, która podczas konferencji Le Delfi Magique w Lyonie wygłosiła wykład 
Okultyzm we współczesnej Rosji i sowieckiej kulturze. Sporo materiałów na ten 
temat zebrali również członkowie grupy badawczej Politica Hermetica pod 
kierownictwem profesora Emila Pula. Fundamentalna praca na temat całości 
związków komunizmu z ezoteryzmem jeszcze nie została napisana, warto jednak 
już teraz wspomnieć o niektórych ich aspektach. 

K a r o l „der T e u f e l " M a r k s 

Najwybitniejszy biograf Adolfa Hitlera, brytyjski historyk Alain Bullock wyraził 
wprost sugest ię, że wódz Trzeciej Rzeszy był opętany. P o d o b n ą opinię 
sformułował jeszcze w 1922 roku twórca antropozofii Rudolf Steiner, który nazwał 
wówczas Hitlera wcieleniem Arymana. Jeśli chodzi o Marksa, to nie ma pewności, 
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czy był opętany. Wiadomo natomiast, że należał do sekty satanistów. Jego 
dzieciństwo i młodość nic takiego nie zapowiadały. 

Wychowany był w protestanckiej rodzinie pochodzenia żydowskiego. Jego 
praca maturalna nosiła tytuł Zjednoczenie wiernych w Chrystusie i zawierała credo 
jej autora: „Pozostawajcie w jedności z Chrystusem, w najserdeczniejszej, żywej 
społeczności przeniknięci miłością Chrystusa. Miejcie serca otwarte dla braci, 
z którymi Jezus łączy nas głęboką miłością, za których sam się ofiarował". 
Archiwum historii socjal izmu i rozwoju ruchu robotniczego w Niemczech 
przechowuje świadectwo gimnazjalne Marksa, w którym profesorowie przy 
przedmiocie „wychowanie religijne" napisali: „znajomość wiary Chrystusowej 
i zasad moralnych - jasna i budująca". 

Światopogląd Marksa zmienił się radykalnie w 1841 roku pod wpływem 
spotkania z czołowym ideologiem socjalizmu, Mosesem Hesse. Ten ostatni w liście 
z 2 września 1841 roku do Bertolda Auerbacha pisał: „Dr Marks, to jest imię 
mojego bożka. Jest on jeszcze całkiem młodym człowiekiem, najwyżej 24 lat. On 
zada ostateczny cios średniowiecznej religii i polityce". 

Podczas studiów uniwersyteckich Marks parał się poezją, której wymowa 
była satanistyczna [Poezje satanistyczne Karola Marksa publikowane były 
we „Frondzie" nr 1 - przypis redakcji]. W „Rozpaczliwej modlitwie" pisał: 

Tak więc Bóg wydarł mi moje wszystko, 
w nieszczęściach, ciosach losu. 
Te wszystkie jego światy 
rozwiały się bez nadziei powrotu. 
I nie zostaje mi nic od tej pory, jak tylko zemsta. 
Chcę sobie zbudować tron na wysokościach. 
Jego szczyt będzie lodowaty i gigantyczny. 
Jego wałem ochronnym będzie obłąkańczy strach, 
jako szczyt najczarniejszej agonii. 
A kto podniesie na ów tron swój zdrowy wzrok, 
odwróci się od niego blady i milczący jak śmierć. 
Wpadnie w pazury ślepej, dreszczem przejmującej 
śmiertelności, aby jego szczęście znalazło grób. 

Motyw zemsty na Bogu pojawia się nie tylko w twórczości literackiej młodego 
Marksa, ale także w jego prywatnej korespondencji. W jednym z listów do swego 
ojca Heinricha pisał tak: „Chcę się mścić na Tym, Jedynym, co w niebie króluje. 
[...] Spadła zasłona, zerwała wszystko, co dotychczas było święte, teraz muszą 
być ustanowieni nowi bogowie". 

Szczególne miejsce w twórczości literackiej Marksa zajmował jego poemat 
Oulanem. Tytułowy zwrot to anagram świętego słowa „Emanuel". Emanuel - czyli 
biblijne imię Jezusa - oznacza po hebrajsku „Bóg z nami". Jego odwrócenie znaczy 
tyle, co „my bez Boga" (odłączeni od Niego naszą świadomą decyzją, zerwaniem). 
Oulanem jest kluczowym słowem czarnych mszy satanistycznych, w których cała 
„liturgia" i symbolika (na przykład odwrócony krzyż) jest parodią i szyderstwem z 
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liturgii i symboliki chrześcijańskiej. Poemat Marksa wskazuje wyraźnie, że 
satanizm rytualny nie był mu obcy, wymowa zaś utworu jest jednoznaczna: 

On uderza pałeczką i daje mi znak 
a ja, z coraz większą pewnością 
tańczę taniec śmierci. 
I oto są także Oulanem! Oulanem! 
To słowo rozbrzmiewa jak śmierć, 
po czym przedłuża się aż do wygaśnięcia. 
Zatrzymaj się! Ja go trzymam! 
I oto wznosi się wtedy z mego umysłu, 
Jasne, jak powietrze, spojone, jak moje kości. 
Lecz ja mam siłę gnieść was moimi ramionami 
i miażdżyć was, ludzkość 
z siłą huraganu, podczas gdy nam wspólnie 
otwiera się przepaść rozwarta w ciemnościach. 
Zatoniecie aż do głębin, 
A ja pójdę z wami śmiejąc się. 

Inny z kolei utwór Marksa Le Menestrelzawiera poetycki opis zaprzedania duszy 
szatanowi: 

Wyziewy piekielne pochodzą od mego mózgu 
I napełniają go aż ja staję się szalony. 
Aż moje serce staje się zupełnie zmienione. 
Patrz na tę szpadę, 
Książę ciemności sprzedał ją. 

Charakterystyczną rzeczą jest to, że dla wielu XIX-wiecznych postępowców 
szatan był wzorem do naśladowania i obiektem gloryfikacji. Rosyjski anarchista 
Bakunin, z którym Marks przez długi czas (do ostatniego zjazdu I Międzynarodówki) 
utrzymywał przyjacielskie kontakty, tak pisał o szatanie: „Diabeł jest pierwszym 
wolnomyślicielem i zbawicielem świata. On uwolnił Adama, wycisnął mu na czole 
zwycięstwo i wolność ludzkości przez uczynienie go nieposłusznym". 

Karol Marks lubił być nazywany diabłem. Jego syn Edgar w liście do ojca 
z 31 marca 1854 roku zwraca się do niego: „Mój kochany diable". Natomiast 
żona Marksa, Jenny w korespondencji z 1844 roku pisze do niego: „Twoim 
ostatnim listem pasterskim, najwyższy kapłanie i biskupie dusz, napełniłeś swoje 
biedne owce spokojem i pokojem". 

Nieprzypadkowo francuska pisarka Francoise Giroud zatytułowała swoją 
biografię Jenny Marks, czyli żona diabła. Książka ta kończy się stwierdzeniem: 
„ Z ł u d z e n i e u m a r ł o , mit s ię r o z p a d ł , s o c j a l i z m n a u k o w y p o z o s t a n i e 
najtragiczniejszą ułudą naszego stulecia. Jenny von Westphalen, istota pełna 
miłości i wiary, stała się jego pierwszą i dobrowolną ofiarą". 

Karol Marks był dla swojej żony prawdziwym tyranem, ona zaś pokornie 
znosiła wszelkie upokorzenia. Warto dodać, że dwie córki Marksa - Eleonora 
i Laura - popełniły samobójstwo, zaś troje dzieci zmarło z niedożywienia. Poza 
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tym autor „Kapitału" był nałogowym alkoholikiem, tonącym w długach, które spłacał 
za niego bogaty finansista Fryderyk Engels. Ten ostatni łożył też na utrzymanie 
nieślubnego syna Karola Marksa z jego służącą Lenchen. 

W i e l k a E z o t e r y c z n a R e w o l u c j a P a ź d z i e r n i k o w a 

W przedrewolucyjnej Rosji dość dużą popularnością cieszył się neookultyzm 
reprezentowany przez Zakon Martynistów (od imienia twórcy sekretnej doktryny, 
Louis-Claude'a de Saint Martina; szerzej o martynistach pisze między innymi 
Mircea Eliade w eseju Okultyzm a świat współczesny). Do zakonu tego należeli: 
wybitny malarz rosyjski Nikołaj Roerich wraz z małżonką Heleną, akademik prof. 
Oldenburg, rzeźbiarz Siergiej Mierkułow (przyrodni brat Gurdżijewa), redaktor 
pisma Russkoje bogatstwo Paweł Makijewski oraz niejaki Aleksander Barczenko. 
Ten ostatni był znanym w Rosji hipnotyzerem, pisarzem-okultystą i założycielem 
„Jedynego Robotniczego Bractwa" - organizacji skupiającej wielu martynistów. 
Jej członkowie, podobnie jak teozofowie związani z Madame Blavatsky, 
utrzymywali, że na Wschodzie (najprawdopodobniej w Tybecie lub w Himalajach) 
istnieje podziemna kraina, praojczyzna Ariów, zamieszkiwana przez świętych, 
nieśmiertelnych ludzi (czy też raczej nadludzi), którzy z ukrycia uczestniczą 
w kierowaniu sprawami świata. O wierzeniach tych pisali Rene Guenon w Królu 
Świata oraz Ferdynand Ossendowski w książce „Przez kraj bogów, ludzi 
i zwierząt". 

Pojawienie się komunizmu i jego triumfy zostały odebrane przez wielu 
okultystów jako aktywne włączenie się do walki o duszę świata owych 
niewidzialnych nieśmiertelnych. Rewolucję bolszewicką postrzegali oni jako 
mistyczną akcję. W zakonie Barczenki popularna była koncepcja budowy 
socjalizmu rozumianej jako restauracja „wieku złotego" w dziejach ludzkości. 
Wszystko to pozostałoby w akademickich ramach, gdyby nie znajomość jednego 
z okultystów Pawła Makijewskiego z rewolucjonistą Glebem Bokijem, który zawsze 
interesował się naukami tajemnymi. W 1909 roku Makijewski wprowadził Bokija 
do loży martynistów. Po latach Bokij stał się jednym z najbardziej wpływowych 
czekistów w państwie i kierował nawet Oddziałem Specjalnym GPU [GPU to 
późniejsza nazwa CzeKa, poprzedzająca NKWD - przypis autora]. 

W 1924 roku w mieszkaniu Aleksandra Barczenki zjawili się oficerowie GPU: 
Riks, Otte, Lejsmer-Szwarc i Bliumkin, którzy zaproponowali mu inkorporowanie 
swoich okultystycznych idei w struktury GPU. Barczenko zgodził się i od tego 
czasu „Jedyne Robotnicze Bractwo" stało się częścią sowieckiego kontrwywiadu, 
a pieczę nad nim sprawował Bokij. Zajmowało się ono wykorzystywaniem zjawisk 
paranormalnych do pracy wywiadowczej i kontrwywiadowczej. Barczenko 
(najpierw pracownik laboratorium biofizyki Politechniki Moskiewskiej, potem 
Moskiewskiego Instytutu Energetycznego, a w końcu laboratorium neuroenergii 
w Instytucie Medycyny Eksperymentalnej) uczył czekistów telepatii, hipnozy oraz 
technik okultystycznych. Chodziło o opanowanie niekonwencjonalnych technik 
porozumiewania się na o d l e g ł o ś ć czy w e r b o w a n i a w s p ó ł p r a c o w n i k ó w . 
W archiwach Gestapo, zdobytych przez Armię Czerwoną, a znajdujących się 
obecnie w Centrum Przechowywania Kolekcji Historyczno-Dokumentalnych 

FRONDA JESIEŃ 1997 219 



w Moskwie, znajdują się akta sprawy niejakiego Jagilskiego, młodego Niemca, 
który w latach 30. związał się z grupą buddystów w Berlinie. Z czasem „buddyści" 
nakłonili go do współpracy z wywiadem sowieckim. Jagilski najpierw zgodził się, 
ale potem powiadomił o wszystkim Gestapo. 

Warto też wspomnieć, że na początku lat 20. Helena Roerich wydała w Ułan-
Bator książkę pod tytułem Podstawy buddyzmu, w której próbowała udowodnić, 
że buddyzm i marksizm są właściwie tym samym. Pod koniec lat 20. z jednej ze 
swoich wypraw w Himalaje, gdzie była wraz z mężem, przywiozła do Moskwy 
pismo z posłaniem indyjskich mahatmów do władz sowieckich [pełny jego tekst 
można odnaleźć w biografii Roericha wydanej w popularnej serii „Życiorysy 
sławnych ludzi"]. W piśmie tym tajemniczy mahatmowie pochwalali bolszewickie 
niszczenie cerkwi, kultury i starego świata w imię świetlanej przyszłości. 

Pod wpływem nauk Roericha Bractwo Barczenki dążyło też do tego, by 
sowiecka polityka międzynarodowa pokrywała się z opartą na ezoteryzmie 
„geografią sakralną". Pod koniec lat 30., kiedy szefem NKWD został jeden 
z członków Bractwa - Jagoda, zaplanowana została tajna ekspedycja do Tybetu 
w poszukiwaniu podziemnej krainy Ariów. Plany te przerwała w 1937 roku czystka 
w elitach władzy dokonana przez Stalina, który z dwudziestu dwóch członków 
swojego rządu kazał wówczas zabić aż osiemnastu. Aresztowany i rozstrzelany 
został także Bokij, a wraz z nim wszyscy jego współpracownicy. Ich los podzielił 
także wszechwładny Jagoda. 

To zaledwie jeden przykład działalności ezoterycznych struktur wewnątrz 
władzy sowieckiej. Rosyjscy historycy piszą też o innych podobnych do niej 
organizacjach - czasami zaprzyjaźnionych ze sobą, czasami wrogo nastawionych, 
konkurujących ze sobą lub odizolowanych - takich jak grupa anarchisty Karelina 
czy „Zakon Polarnych", do którego należeć miał Tuchaczewski. O ich znaczeniu 
oraz rzeczywistym wpływie trudno powiedzieć coś więcej, dopóki nie zostaną 
otworzone sowieckie archiwa. Nie ulega jednak wątpliwości, że nurt ezoteryczny 
w komunizmie istniał i czeka on na swoich badaczy. Jednak nawet przy obecnym 
stanie badań nad tym problemem widaćrzuca się w oczy podobieństwo 
komunistycznego okultyzmu do ezoteryzmu hitlerowskiego: ten sam motyw 
„aryjskich przodków", ta sama fascynacja Tybetem, podobne zainteresowanie 
telepatią i hipnozą, swoisty „kosmizm" oraz eschatologia. 

J ó z e f D e m o n o s z w i l i S t a l i n 

Aleksandr Dugin, najwybitniejszy obecnie przedstawiciel tradycjonalizmu 
integralnego w Rosji, jest zdania, że bolszewizm nie zniszczył wcale ezoterycznej 
tradycji rosyjskiej, lecz przyswoił ją sobie w nowej formie. Zdaniem Dugina 
głównym rysem sowieckiego komunizmu nie był wcale materializm, lecz kosmizm. 
Pierwszym jego propagatorem był Nikołaj Fiodorów, który po „i luminacj i" 
w 1851 roku zaczął głosić konieczność stworzenia „ N o w e g o Człowieka 
Teurgicznego", wykorzystując w tym celu osiągnięcia nauki i psychologi i . 
[Przypomnijmy, że teurgia jest o d m i a n ą magi i , okultyzmu, polegającą na 
wywieraniu presji na bóstwo lub duchy w celu zmuszenia ich do pożądanego 
działania]. Kontynuatorem myśli Fiodorowa stał się jeden z głównych ideologów 
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komunistycznych, Aleksandr Bogdanów. W swej powieści pod tytułem Czerwona 
gwiazda opisuje on budowę komunizmu na Marsie - planecie, która w kabale 
i gnozie oznacza Szatana. Komunizm propagowany przez Bogdanowa ma 
charakter magiczny i teurgiczny, „bogiem proletariatu" jest Szatan. Dugin 
przypomina, że były seminarzysta gruziński Józef Dżugaszwil i vel Stalin 
podpisywał swoje pierwsze prace pseudonimami „Demonoszwili" i „Biesoszwili". 
Pierwszy komisarz ludowy do spraw oświaty w rządzie bolszewickim Anatolij 
Łunaczarski marzył o wcieleniu Religii Gatunku Ludzkiego właśnie w osobie 
Szatana. Wybitny poeta rosyjski Welimir Chlebnikow uważał, że „Nowy Człowiek 
Teurgiczny", czyli Kosmiczny Antropos, będzie sumą Bestii i Liczby. 

W polskim piśmiennictwie jako jedyny podobne wątki rozwinął Adam 
Pomorski w swej pracy „Duchowy proletariusz" (1996). Ów tytułowy „duchowy 
proletariusz" to właśnie wspomniany wyżej „Nowy Człowiek Teurgiczny", innymi 
słowy: radziecki Ubermensch, czyli homo sovieticus. Pomorskiego bardziej niż 
okultyzm czy ezoteryzm tej myśli interesuje jej gnostycyzm, kosmizm i teurgizm. 

Zgodnie z twierdzeniem Carla Schmitta, wszystkie znaczące pojęcia 
nowoczesnej polityki to nic innego jak zsekularyzowane pojęcia teologiczne. 
We wschodniej tradycji chrześcijańskiej bardziej niż w zachodniej rozwinęła się 
refleksja eschatologiczna oraz myśl o przemienieniu, przebóstwieniu człowieka. 
Dość wspomnieć świętego Grzegorza z Nyssy (z jego teorią sfragidacji), świętego 
Grzegorza Palamasa (o którego nauce Georgios Mantzaridis wydał niedawno 
książkę zatytułowaną Przebóstwienie człowieka) czy świętego Serafina z Sarowa 
(który według świadectwa swojego ucznia Motowiłowa doznał przemienienia 
podobnego jak Chrystus na górze Tabor). Wraz z postępującą dechrystianizacją 
idee te w zsekularyzowanej formie znalazły się również w arsenale pojęciowym 
komunistów. 

Ideę powszechnego wskrzeszenia zmarłych rozwinął w XIX wieku Nikołaj 
Fiodorów. Była to gnostycka antyutopia, niemniej wyraźnie odwoływała się do 
chrześcijaństwa. Fiodorów twierdził, że po Chrystusie siła zbawienia zamieszkała 
wśród ludzi, toteż realizacja zbawienia zależy w całości od ludzi. Dlatego wzywał 
on do eschatologicznego przeobrażenia cywilizacji, wprzęgnięcia wprzągnięcia 
wszystkich ludzkich sił, zdolności i osiągnięć naukowych w celu powszechnego 
zmartwychwstania nie tylko duchem, ale i ciałem. Czyn eschatologiczny, do 
którego wzywał, miał wyraźnie wymiar sakralny. 

Warto wspomnieć, że koncepcja Fiodorowa legła u podstaw rozwoju 
sowieckiej kosmonautyki. Jeden z jego uczniów, Konstanty Ciołkowski, tak się 
przejął wizjami swojego mistrza, że stwierdził, iż po powszechnym zmartwychwstaniu 
zabraknie dla ludzi miejsca na Ziemi, dlatego trzeba pomyśleć o kolonizacji 
kosmosu. Strach przed przeludnieniem pchnął Ciołkowskiego, zwanego dziś 
„ o j c e m r o s y j s k i e j k o s m o n a u t y k i " , d o b a d a ń n a d b u d o w ą s t a t k ó w 
kosmicznychkosmcznych. Pracę kontynuował jego uczeń, Siergiej Koroliow -
w przyszłości główny autor sowieckiego programu rakietowego. 

Koncepcję Fiodorowa zrewolucjonizował, usunąwszy z niej elementy 
nawiązujące do chrześci jaństwa, Aleksandr Bogdanów - główny ideolog 
Proletkultu, masowej organizacji komunistycznej (w szczytowym momencie 
liczącej 400 tysięcy osób), dążącej do stworzenia „kultury proletariackiej". Polegać 
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ona miała na zniesieniu „podziału na uczonych i nieuczonych, na rządzących 
i rządzonych, na organizatorów i organizowanych, na psychiczny i fizyczny wymiar 
człowieka, na świadomość i byt, na poznanie i działanie". Jak widzimy, idea ta 
zakładała radykalną przemianę człowieka poprzez kolektywnie zorganizowane 
doświadczenie pracy. Ta przemiana dotyczyć miała także samej natury człowieka 
- jego śmier te lnośc i . Bogdanów przejęty był f i o d o r o w o w s k ą k o n c e p c j ą 
wskrzeszenia ludzkości, którą pojmował jako Człowieka Kosmicznego, a niejako 
zbiorowisko jednostek. Właściwym celem rewolucji komunistycznej była - jego 
zdaniem - walka ze śmiercią. Przebóstwiony duchowo proletariusz zamienić miał 
się w człowieka kosmicznego - Antroposa, zaś rewolucyjna apokatastaza miałaby 
być odwróceniem kosmogonii. Droga do celu wieść miała przez walkę Starego 
Człowieka z Nowym (to, co w chrześcijaństwie miało charakter wewnętrznej walki 
d u c h o w e j - w k o m u n i z m i e s ta ło się k r w a w ą ł a ź n i ą z g o t o w a n ą s w y m 
przeciwnikom). 

Bogdanów był przekonany, że droga do nieśmiertelności prowadzi przez 
badania nad krwią (Księga Kapłańska mówi: „Życie całego organizmu jest zawarte 
we krwi; w niej żyje dusza"). Założył więc w Moskwie Instytut Transfuzji Krwi, 
gdzie przeprowadzał naukowe eksperymenty. Stało się to zresztą przyczynąjego 
śmierci w 1929 roku, gdyż jeszcze przed odkryciem grup krwi dokonał na sobie 
transfuzji krwi od gruźlika po przebytej malarii. 

Zdaniem Dugina ezoteryczny bolszewizm od samego początku znajdował 
się pod wpływem zapośredniczonej z wierzeń egipskich idei rezurekcji zmarłych, 
powstrzymania procesu gnicia i transformacji zwłok do nowego życia. Mauzoleum 
Lenina, w którym zakonserwowane jest ciało i mózg wodza rewolucji, zbudowane 
zostało według planów zbliżonych do egipskich ściętych piramid, w jakich na 
powtórne ożycie czekały zabalsamowane zwłoki faraonów. Wiosną 1997 roku 
dyrektor M a u z o l e u m Lenina o ś w i a d c z y ł , że j e s t m o ż l i w e s k l o n o w a n i e 
Włodzimierza lljicza. 

Co ciekawe, Bogdanów głosił teor ię „współpracy pokoleń", będącą 
zsekularyzowaną wersją obcowania świętych. Pisał, że umarli „z grobu podają 
nam pomocnądłoń w naszym dążeniu do ideału". Zdaniem Adama Pomorskiego, 
w dziele Bogdanowa i kontynuatorów jego myśli nastąpiła „gnostycyzacja 
n ieśmiertelności , t j . przeniesienie jej z idei zaświatów i apokal iptycznej 
p e r s p e k t y w y przyszłośc i d o w i e c z n e j t e r a ź n i e j s z o ś c i p r a k t y k o w a n e g o 
antropokosmizmu". W latach 20. wielu wysokiej rangi działaczy bolszewickich, 
między innymi Iwan Stiepanow-Skworcow czy Michaił Pokrowski, głosiło potrzebę 
zajęcia się przez naukę proletariacką problemem wskrzeszania umarłych. Znany 
historyk marksistowski z czasów rewolucji październikowej, prof. Nikołaj Ryżkow 
twierdził wprost, że „w odległej przyszłości przed ludzkością otwiera się możliwość 
omnipotencji w pełnym sensie tego słowa, aż po komunikację z innymi światami, 
nieśmiertelność, wskrzeszenie tych, którzy żyli dawniej, a nawet stworzenie 
nowych planet i układów planetarnych". 

Osobną grupę wewnątrz ruchu bolszewickiego stanowili też biokosmiści, 
którzy wysunęli hasło: „Proletariat to zwycięzca burżuazji, śmierci i przyrody". Ich 
manifest ukazał się 4 stycznia 1922 roku w oficjalnym organie rządu sowieckiego 
Izwiestia, zaś jeden z głównych ideologów grupy Paweł Iwanicki głosił, że „ludzkość 
proletariacka oczywiście nie ograniczy się do urzeczywistnienia nieśmiertelności 
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jedynie żyjących, nie zapomni o poległych w imię urzeczywistniania ideału 
społecznego, przystąpi do wyzwolenia ostatnich uciśnionych, do wskrzeszenia 
tych, którzy żyli dawniej". Tak więc proletariat stał się bogiem w sensie nie tylko 
metaforycznym, ale także religijnym: miał moc zwyciężania śmierci i wskrzeszania 
zmarłych. 

Warto wspomnieć, że dzięki doświadczeniom Bogdanowa powstała 
i rozwinęła się w Związku Sowieckim nowa gałąź medycyny - juwenologia, czyli 
nauka o odmładzaniu. Jej specjaliści z czasem mieli swój udział w podtrzymywaniu 
przy życiu kremlowskiej gerontokracji. W latach 70. sowiecki botanik Wasilij 
Kupriewicz pisał: „Natura, która wymyśliła śmierć, musi nam też podpowiedzieć 
sposoby walki z nią". W powojennym ZSRR kwestię nieśmiertelności przejęły 
więc naukowe laboratoria naukowe. Obecnie w Rosji niegdysiejsi juwenologowie 
propagują osiągnięcia inżynieriiinżynerii genetycznej. Niektórzy z nich z pism 
Konstantego Ciołkowskiego i Waleriana Murawjowa wywodzą hasła cywilizacyjnej 
zmiany ludzkiego genotypu. 

Warto też nadmienić, że gnostycki kolektywizm Bogdanowa powiązany był 
z kultem kobiety. Najwybitniejszy pisarz „proletkultowski" Andriej Płatonow stworzył 
hymn ku czci Wielkiej Matki - odkupicielki świata, zaś w tekście pod tytułem Dusza 
świata napisał wprost: „Kobieta to odkupienie szaleństwa wszechświata". Nie 
miało to jednak nic wspólnego z rozpowszechnioną w prawosławiu pobożnością 
maryjną, lecz raczej z lewą gnozą wielkiej bogini. Najwyraźniej ów zwrot od 
chrześcijaństwa ku zsekularyzowanym koncepcjom prześledzić można na 
przykładzie ewolucji twórczej Aleksandra Błoka, który całe życie poszukiwał 
prawdziwego wcielenia Wiecznej Kobiecości. Na początku odnajdywał ją w Sofii, 
czyli Mądrości Bożej, następnie w swojej ukochanej, Liubow Mendelejewej, potem 
w Rosji, a w końcu w Dziewicy Rewolucji, do której w swoich wierszach zanosił 
modły. 

Idea „proletkultowska" znikła w latach 30. wraz ze stalinowskimi czystkami, 
choć odradzała się jeszcze później w historii ZSRR w zmienionych formach. Tym 
niemniej trzeba stwierdzić, że koncepcje teurgicznego kosmizmu miały ogromny 
wpływ na życie intelektualne Rosji w XX stuleciu. We wstępie do swej książki 
„Duchowy proletariusz" Adam Pomorski pisze: „Polskiego czytelnika, nie dość 
zorientowanego w rosyjskich personaliach, ostrzec trzeba przed zrozumiałą 
poniekąd - zważywszy charakter cytowanych poniżej tekstów - skłonnością do 
uznania osób, idei i dzieł tutaj omawianych za margines dziejów umysłowych 
Rosji. Rzecz ma się wprost przeciwnie. Ze sporadycznymi wyjątkami - głównie 
dla działaczy politycznych - znakomita większość wymienianych tu osób należy 
do najściślejszej elity intelektualnej i artystycznej Rosji w ostatnim (i poprzednim) 
stuleciu. Zasięg oddziaływania ich autorytetu i ich idei sięga jak najgłębiej w czasy 
nam współczesne". 

Zenon Chocimski 
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Niemoc duchowa niszczy porządek duszy. Człowiek jest 
zamknięty w więzieniu swego poszczególnego istnienia. Nie 
niszczy to jednak żywotności i sprawności intelektualnej 
wewnątrz owego więzienia. Tezy o Feuerbachu, cokolwiek 
byśmy o nich sądzili z innych względów, są niezrównanym 
arcydziełem na poziomie demonicznie zamkniętego istnienia. 
Marks zdawał sobie sprawę, że jest bogiem stwarzającym 
świat. Nie chciał być stworzeniem. Nie chciał oglądać świata 
z perspektywy stworzenia, choć przyznawał, że trudno 
człowiekowi wydostać się z kolein. Odrzucał wielkie pęknięcia, 
rozdzielenia bytu dostępne doświadczeniu: rozdział pomiędzy 
człowiekiem i światem, bytem immanentnym i rzeczywistością 
transcendentną, pomiędzy człowiekiem a Bogiem, podmiotem 
a p r z e d m i o t e m , działaniem a k o n t e m p l a c j ą , pęknięcia 
wskazujące na tajemnicę stworzenia. Marks chciał patrzeć na 
świat z punktu coincidentiae oppositorum, to znaczy z pozycji 
Boga. 

ERIC VOEGELIN 

MARKS - GENEZA SOCJALIZMU GNOSTYCKIEGO 

U początków myśli Marksa znajdujemy duchową chorobę, gnostycki bunt. 
Nie wymaga to obszernego komentarza. Objawy c h o r o b y są tak ie, jak 
w przypadku Comte'a. Te zaś należą do szerszego zespołu symptomów choroby 
scjentystyczno-antyreligijnej, znanej już wcześniej. Dusza Marksa w demoniczny 
sposób zamknięta jest na rzeczywistość t r a n s c e n d e n t n ą . W krytycznej 
poheglowskiej sytuacji nie jest w stanie wywikłać się z trudności przez powrót do 
wolności ducha. Duchowa niemoc doprowadza do dewiacji ku gnostyckiemu 
atawizmowi. Raz jeszcze spotykam charakterystyczne połączenie niemocy 
duchowej z ziemską żądzą władzy, dające w rezultacie pompatyczny mistycyzm 
istnienia parakletycznego. I raz jeszcze zauważamy konflikt z umysłem, niemal 
w i d e n t y c z n e j p o s t a c i , j a k u C o m t e ' a , w d y k t a t o r s k i m z a k a z i e pytań 
metafizycznych o podstawę bytu, pytań mogących przeszkodzić w magicznym 
tworzeniu nowego świata poza więziennymi murami buntu. Marks, podobnie jak 
Comte, nie pozwala na poddawanie swych zasad racjonalnej dyskusji - albo jesteś 
marksistą, albo siedź cicho. Mamy tu kolejne potwierdzenie zależności pomiędzy 
niemocą duchową a antyracjonalizmem; nie można zanegować Boga, a zachować 
rozum. 

Niemoc duchowa niszczy porządek duszy. Człowiek jest zamknięty 
w więzieniu swego poszczególnego istnienia. Nie niszczy to jednak żywotności 
i sprawności intelektualnej wewnątrz owego więzienia. Tezy o Feuerbachu, 
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cokolwiek byśmy o nich sądzili z innych względów, są niezrównanym arcydziełem 
na poziomie demonicznie zamkniętego istnienia. Marks zdawał sobie sprawę, 
że jest bogiem stwarzającym świat. Nie chciał być stworzeniem. Nie chciał oglądać 
świata z perspektywy stworzenia, choć przyznawał, że trudno człowiekowi 
wydostać się z kolein. Odrzucał wielkie pęknięcia, rozdzielenia bytu dostępne 
doświadczeniu: rozdział pomiędzy człowiekiem i światem, bytem immanentnym 
i rzeczywistością transcendentną, pomiędzy człowiekiem a Bogiem, podmiotem 
a przedmiotem, działaniem a kontemplacją, pęknięcia wskazujące na tajemnicę 
stworzenia. Marks chciał patrzeć na świat z punktu coincidentiae oppositorum, 
to znaczy z pozycji Boga. Osiągnął takie spojrzenie w Tezach poprzez konstrukcję 
hermetycznie zamkniętego strumienia egzystencji, w którym przeciwieństwa 
przekształcają się w siebie nawzajem. Stworzył symbol zamkniętego świata, gdzie 
podmioty są przedmiotami, a przedmioty podmiotową aktywnością; gdzie rzeczy 
są tym, czym są i jednocześnie swoimi przeciwieństwami. Mówiąc krótko: w swym 
opisie strumienia egzystencji użył metod spekulacji stosowanych przez mistyków 
do przetłumaczenia przeżycia Boga na język nie wykraczający poza ten świat. W 
kategoriach spekulacji mistycznej konstrukcja jest bez zarzutu. Być może jest to 
najlepszy na świecie fetysz zrobiony przez człowieka, który chciał być Bogiem. 

Musimy sobie uświadomić całą powagę tego przedsięwzięcia. Przedstawienie 
o d g r y w a n e przez c z ł o w i e k a p o z w a l a j ą c e g o s o b i e na tak d e m o n i c z n e 
ekstrawagancje może wzbudzać obrzydzenie, ale obrzydliwe, a może i komiczne, 
elementy tego widowiska nie czynią go mniej niebezpiecznym społecznie. Wielu 
ludzi chce być bogiem. O ile usprawiedliwiony jest pesymizm Marksa co do 
możliwości przeciętnego człowieka samodzie lnego wydźwignięcia się za 
sznurowadła do boskości, o tyle taki przeciętny człowiek jak najbardziej jest 
w s t a n i e p o d ą ż a ć z a s a m o z w a ń c z y m n a d c z ł o w i e k i e m o b i e c u j ą c y m 
nadczłowieczeństwo po niskiej cenie. 

Ajednak skuteczność idei Marksa nie polega wyłącznie na sile i intelektualnej 
spoistości jego antyteistycznego buntu. Marks wkładał palec w czułe miejsca 
nowoczesnego społeczeństwa przemysłowego, dotykał przyczyn poważnych 
p r o b l e m ó w (nawet jeś l i owe p r o b l e m y nie p o w i n n y się p r z e k s z t a ł c i ć 
w p o w s z e c h n ą rewoluc ję k o m u n i s t y c z n ą ) , to znaczy w z r o s t u instytucj i 
ekonomicznych do takiej potęgi, że jej przemożny wpływ na życie każdego 
człowieka czyni wszelką rozmowę na temat wolności człowieka próżną. Poza 
nie mającymi społecznego znaczenia wyjątkami, człowiek w społeczeństwie 
uprzemysłowionym nie jest panem swego życia ekonomicznego. Marks rozważał 
tę kwestię pod hasłem „al ienacja" i cytowal iśmy długie fragmenty z jego 
niewyczerpanych wariacji na ten temat. Posługiwał się przykładem losu robotnika 
przemysłowego, ale taki los obejmuje praktycznie całe społeczeństwo. Jak daleko 
zaszła choroba, pokazało straszne doświadczenie rewolucji narodowosocjalistycznej, 
której ruch opierał się na robotnikach przemysłowych, ale na niższych grupach 
klasy średniej - ku wielkiej zresztą konsternacji ortodoksyjnych marksistów 
wierzących, że robotnicy przemysłowi mają monopol na cierpienie związane 
z niepewnością ekonomiczną i zastraszenie bezrobociem, a w konsekwencji 
monopol na rewolucję. Marks, choć mylił się co do zasięgu zła, nie mylił się co do 
jego natury. Marks jest jedynym liczącym się myślicielem XIX-wiecznym (a i potem 
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nikt nie poszedł w jego ślady), który podjął filozofię ludzkiej pracy oraz krytyczną 
analizę instytucji społeczeństwa przemysłowego wychodząc, rzecz jasna, ze 
swojej pozycji filozoficznej. Jego główne dzieło, Das Kapitał, nie jest teorią 
ekonomiczną, jak dzieła Adama Smitha, Ricarda, czy Johna Stuarta Milla i nie 
można się z tym dziełem rozprawić, wykazując po prostu błędy marksowskich 
teorii wartości, udziału, akumulacji kapitału. Choć wszystkie te teorie z pewnością 
są wadliwe. Jest to, jak stwierdza podtytuł, krytyka ekonomii politycznej; próba 
odsłonięcia społecznego mitu zawartego w koncepcjach teorii ekonomicznej oraz 
przeniknięcia do jądra problemu, to jest stosunku człowieka do przyrody i do 
filozofii tego stosunku, to znaczy filozofii pracy. To, że żaden z teoretyków ekonomii 
po Marksie nie był na tyle zainteresowany filozoficznymi podstawami swej nauki, 
żeby badać ten problem dalej; że nie istnieje żadna nowoczesna szkoła ekonomii 
politycznej, która rozumiałaby i rozwijała bardzo ważne, wczesne poglądy Marksa, 
to wszystko rzuca znaczące światło na całą tę gałąź wiedzy. 

Wynik prób Marksa, jak zobaczyliśmy, jest wątpliwy. Idea „totalnego 
indywiduum", które „przywłaszczy" zakres pracy systemu przemysłowego „własnej 
działalności", jak Robinson Cruzoe wykonujący wszystkie swe prace, jest nie do 
zrealizowania. Natomiast eschatologiczna część proponowanego rozwiązania, 
zmiana natury człowieka poprzez doświadczenia rewolucji to dewiacja ziemskiego 
mistycyzmu. Tym niemniej diagnoza zła brzmi czysto. System przemysłowy w 
obecnym społeczeństwie wydaje się przyparty do muru, zastraszony przez 
rewolucję komunistyczną, kiedy zawodzi przekupywanie rewolucji - namiastka 
prawdziwego na nią lekarstwa - „dobrobytem" i „rosnącym standardem życia". 
Natomiast, jak będzie najprawdopodobniej wyglądał komunizm, pokazuje Marks 
w swej sugestywnej charakterystyce „komunizmu prymitywnego". 

O ile „komunizm prymitywny" właśnie w swej najbardziej przerażającej 
postaci jest bez wątpienia elementem rewolucji społecznej rozszerzającej się 
z Rosji ku Zachodowi, i o ile należy uznać za prawdopodobne, iż odciśnie on 
swoje piętno na następnym etapie upadku zachodniego społeczeństwa, o tyle 
nie jest to na pewno historyczna konieczność. Marks w swej koncepcji historii 
rozpatrywał rozwój form życia ekonomicznego w abstrakcyjnym kontekście 
społecznym, uznając ideologie tylko jako dodatek. Tymczasem rozwój ten 
przebiega w konkretnych historycznych społeczeństwach, a ideologiczny dodatek 
to, ni mniej ni więcej, tylko życie duchowe, kultura i cywilizacja tych społeczeństw. 
Głośny problem ekonomiczny znajduje pozaekonomiczne rozwiązanie. To, co 
Marks uznawał za quantite negligeable, owe środowisko pozaekonomiczne 
uniemożliwia przepowiadanie, jakie można będzie znaleźć sposoby uniknięcia 
najgorszych konsekwencji „alienacji" i zmierzenia się z problemami społeczeństwa 
przemysłowego. Zwróćmy na koniec uwagę na najbardziej in teresującą 
praktyczną kwestię s p o w o d o w a n ą antyracjonal istyczną p o s t a w ą Marksa. 
Widzieliśmy, że Marks może utrzymywać s w ą fi lozofię na poziomie buntu 
duchowego tylko przy pomocy zakazu niewygodnych pytań. Jakie spustoszenie 
wywołuje w życiu intelektualnym stoczenie się teorii w pseudologiczne spekulacje, 
widać na przykładzie burleskowej postaci Engelsa i brukowej komedii niemieckich 
rewizjonistycznych socjaldemokratów. Szczytem nonsensownej groteski jest 
pogląd Lenina jakoby dialektyka historii związana była z przekształceniem się 
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kantowskiej Ding an sich w zjawiska. Odkąd poglądy Marksa stały się przedmiotem 
publicznej wiary, taki dyletantyzm i kompletna głupota są chronione przed 
wyśmianiem tylko dzięki zupełnemu zakazowi filozofii. Jakie konsekwencje taki 
zakaz filozofii przyniesie społeczeństwu na poziomie produkcji przemysłowej, 
zależnemu od ścisłych wymogów racjonalizmu w nauce, pokaże przyszłość. 
Incydenty, o których donoszą z Rosji, jak choćby afera Łysenki, wydają się 
wskazywać, iż irracjonalizm graniczący z szarlatanerią wdarł się i do nauk 
przyrodniczych. Publikowane w pismach amerykańskich rosyjskie artykuły 
„filozoficzne" spełniają nasze najgorsze przewidywania. Nie można wykluczyć, 
że s p o ł e c z e ń s t w o , k tóremu s i ł ą narzucono wiarę w m a r k s i z m , popełn i 
samobójstwo poprzez nieuczciwość intelektualną. 

Rozszerzenie się żądzy władzy od świata zjawisk aż po świat substancji 
oraz chęć wpływania na świat substancji, jakby to był świat zjawisk - oto definicja 
magii. Wzajemne powiązania nauki i władzy, a w konsekwencji rakowaty rozrost 
utylitarnego elementu egzystencji wprowadziły sporą porcję kultury magicznej 
we w s p ó ł c z e s n ą c y w i l i z a c j ę . Tendencja do z a w ę ż a n i a pola l u d z k i e g o 
doświadczenia do obszaru rozumu, nauki i działań praktycznych, skłonność do 
przeceniania tej sfery na niekorzyść tego, co określamy jako bios theoretikos, na 
niekorzyść życia duchowego; tendencja do uczynienia działań praktycznych i sfery 
nauki i rozumu jedynym zajęciem człowieka, a także skłonność, by tę sferę 
w hierarchii społecznej postawić najwyżej, poprzez presję ekonomiczną w tak 
zwanych wolnych społeczeństwach, a poprzez przemoc w państwach totalitarnych 
- otóż wszystk ie te t e n d e n c j e s t a n o w i ą e l e m e n t y ku l turowego procesu 
zdominowanego przekonaniem o możliwości oddziaływania na istotę człowieka 
poprzez instrumentalne traktowanie pragmatycznie planującej woli. Szczytem 
tego procesu jest magiczne marzenie o stworzeniu nadczłowieka, bytu 
stworzonego przez człowieka, który zastąpiłby godne pożałowania stworzenie 
Boga. Ten wielki sen pojawił się najpierw tylko w sferze wyobraźni w pracach 
Condorceta, Comte'a, Marksa i Nietzschego, a później w sferze praktycznej 
w ruchach komunistycznym i narodowosocjalistycznym. 

Erie Voegelin 

tłumaczył: Krzysztof Rafał Górski 

Fragment książki Order and History 
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W dziejach świata funkcjonowały trzy rodzaje porządku 
społecznego: Porządek Sacrum, Porządek Siły i Porządek 
Pieniądza. Każdemu z nich odpowiadały symbolizujące go 
wzorce osobowe: kapłan, król oraz finansista lub kupiec. 
„Jednakże tylko Porządek Pieniądza - jak pisze Attali - niesie 
ideę tego, że każda rzecz może być zmierzona za pośrednictwem 
jednej miary, uniwersalnego ekwiwalentu". Ten ustrój uważa 
on więc za najbardziej sprawiedliwy. O ile w Porządku Sacrum 
miarą wszechrzeczy był Bóg, w Porządku Siły - władca 
absolutny, to w ostatnim porządku jest nim pieniądz. 

ADAM STEIN 

NEW AGE: AGE OF MONEY 

Nadejdą czasy, kiedy ludzie zamiast haniebnych swarów będą liczyć. 

Gottfried Wilhelm Leibniz 

W 8. numerze „Frondy" ukazał się tekst pod tytułem „666" będący zbiorem 
cytatów - od Apokalipsy świętego Jana po „Lapidarium" Ryszarda Kapuścińskiego -
potwierdzających tezę, że bogiem współczesnego świata jest pieniądz. Widać to 
zarówno w mentalności „wiernych", jak i organizacji „kultu". Spostrzeżenie to 
(również z zawartym w tekście wątkiem apokaliptycznym) znakomicie uzupełnia 
lektura, jaką miałem ostatnio sposobność przeczytać. Mam tu na myśli Linie 
horyzontu Jacquesa Attaliego. Chciałbym przybliżyć pokrótce jej tezy, ponieważ 
jest to książka, która odbiła się szerokim echem, przynajmniej we Francji. 

I d e o l o g e u r o b i u r o k r a c j i 

Jacques Attali jest uznawany za jednego z architektów współczesnej 
zjednoczonej Europy. Od 1981 roku był głównym doradcą prezydenta Francji 
Francoisa Mitteranda. W 1991 roku został dyrektorem Europejskiego Banku 
Odbudowy i Rozwoju. Jest też członkiem Grupy Bilderbergu - wpływowej 
organizacji międzynarodowej założonej przez Józefa Retingera i promującej ideę 
rządu światowego. Attali nazywany bywa przez swoich przeciwników „czołowym 
ideologiem eurobiurokracji". W żadnym wypadku nie jest jednak „eurobiurokratą". 
Od wielu swoich sojuszników politycznych odróżnia go szerokość horyzontów 
myślowych, ogromna wiedza i erudycja oraz zdolność wyciągania daleko idących 
wniosków. W przeciwieństwie do nich nie ogranicza on swej aktywności do pisania 
przemówień politycznych, lecz wydaje książki, w których przenikliwie analizuje 
i prognozuje rozwój w y d a r z e ń na świec ie. Jest p r a k t y k i e m , a z a r a z e m 
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h i s t o r i o z o f e m i w i z j o n e r e m t e g o w s z y s t k i e g o , co F r a n c u z i n a z y w a j ą 
„mondializmem". 

Attali jest również autorem poczytnych książek, takich jak między innymi: 
Szumy (1977), Trzy światy (1981), Historia Czasu (1982), Wpływowy człowiek 
Zygmunt Warburg 1902-1982 (1985), W dosłownym i przenośnym sensie (1988) 
czy 1492 (1991). Pięć lat temu do pozycji tych dołączyły Linie horyzontu. 

P i e n i ą d z m i a r ą w s z e c h r z e c z y 

W książce tej Attali pisze, że w dziejach świata funkcjonowały trzy rodzaje 
porządku społecznego: Porządek Sacrum, Porządek Siły i Porządek Pieniądza. 
Każdemu z nich odpowiadały symbolizujące go wzorce osobowe: kapłan, król 
oraz finansista lub kupiec. „Jednakże tylko Porządek Pieniądza - jak pisze Attali 
- niesie ideę tego, że każda rzecz może być zmierzona za pośrednictwem jednej 
miary, uniwersalnego ekwiwalentu". Ten ustrój uważa on więc za najbardziej 
sprawiedliwy. O ile w Porządku Sacrum miarą wszechrzeczy był Bóg, w Porządku 
Siły - władca absolutny, to w ostatnim porządku jest nim pieniądz. 

Pieniądz stanowi też oczywiście miarę potęgi władzy. Attali nie jest jednak 
naiwny, dużo czasu poświęcił na studiowanie dzieł Rene Girarda i wie, że każdy 
ustrój jest - jak sam pisze - „sposobem organizowania przemocy", dlatego też 
stwierdza: „Władzę mierzy się ilością kontrolowanych pieniędzy - najpierw przy 
pomocy Siły, potem przy pomocy Prawa. 'Kozłem ofiarnym' stają się w tym 
wypadku ci, którzy pozbawieni są pieniędzy, i ci, którzy zagrażają porządkowi, 
kwestionując jego sposób funkcjonowania". 

Rząd ś w i a t o w y 

Attali prognozuje: „Do roku 2 000 Ustrój Handlowy stanie się uniwersalny, 
pieniądz będzie określał w nim prawa". I dalej: „W odróżnieniu od dwóch 
poprzednich porządków, gdzie mogły istnieć różne wielorakie konkurujące ze 
sobą formy organizacji społecznej, Ustrój Handlowy nieustannie dąży do 
stworzenia jednej uniwersalnej formy na skalę światową". 

Stworzenie rządu światowego wymusza - zdaniem Attal iego - rodzaj 
niebezpieczeństw czyhających na ludzkość w XXI wieku: bomba demograficzna, 
konfrontacja biednego Południa z bogatą Północą, katastrofa ekologiczna czy 
międzynarodowy handel narkotykami. Zapobiec tym niebezpieczeństwom może 
tylko stworzenie planetarnego systemu politycznej kontroli, jednej globalnej władzy. 

Attali nie jest w swych poglądach odosobniony. O konieczności stworzenia 
rządu światowego mówi się od dawna. Opracowano w tej sprawie już kilka dość 
precyzyjnych projektów. Oprócz wspomnianej Grupy Bilderbergu swoje propozycje 
przedstawili między innymi globaliści z Comission on Global Governance (wśród 
nich Jacques Delors, lngvarCarlsson i Oscar Arias), mondialiści z Komisji Przyszłości 
związanej z Bankiem Światowym i Międzynarodowym Funduszem Walutowym 
(jednym z jej członków jest ultraliberalny ekonomista Deepak Lal z Los Angeles) 
czy działacze z Niezależnej Grupy Przyszłości ONZ (kierowanej przez byłego 
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prezydenta Niemiec Richarda von Weizsackera i sponsorowanej przez Fundację 
Forda). 

W wydanej w 1985 roku biografii Zygmunta Warburga, który był jednym 
z głównych przedstawicieli mondializmu, Jacques Attali napisał, że idea rządu 
światowego, choć wyrosła w bankowych kręgach zachodniego wybrzeża Stanów 
Zjednoczonych, to jej funkcja leżała „w rozszerzaniu granic racjonalizmu, a nie w 
zarabianiu pieniędzy". 

S p o ł e c z e ń s t w o k o c z o w n i k ó w 

Attali jest zdania, że obecnie ludzkość wkracza w zupełnie nowy etap swoich 
dziejów, który charakteryzował się będzie pojawieniem się nowego typu 
społeczeństwa - „społeczeństwa koczowników" - ludzi w y k o r z e n i o n y c h . 
Za przełomową datę uważa on rok 1969, kiedy to w USA skonstruowano 
mikroprocesor, który umożliwił koncentrację ogromnej liczby informacji na 
niewielkim kawałeczku silikonu. Dało to początek rozpowszechnieniu się na 
świecie „przedmiotów koczowniczych", takich jak: zegar kwarcowy, dyktafon, 
walkman, magnetowid, videokamera, automatyczna sekretarka, telefaks, telefon 
komórkowy, laptop czy karta magnetyczna. W ostatnim czasie w krajach 
najbardziej rozwiniętych, zwłaszcza w Japonii, furorę robiątak zwane tamagochi, 
czyli cyberzwierzęta. Są to komputerki wielkości breloczka imitujące domowe 
zwierzątka (psy, koty, chomiki), które piszczą, kiedy chcą jeść albo „siusiu". 
Wszystkie te przedmioty - zdaniem Attaliego - są symbolami społeczeństwa 
najbliższej przyszłości, w którym „człowiek, tak jak i przedmiot, będą znajdować 
się w nieustannym ruchu, bez adresu czy stabilnej rodziny. Człowiek będzie nosił 
z sobą, w samym sobie to, w czym odzwierciedla się jego społeczna wartość". 

Owe „koczownicze przedmioty" - jak twierdzi Attali - „zmienią rytm życia 
człowieka i jego stosunek do kultury, nauki, rodziny, ojczyzny, świata. A zwłaszcza 
stosunek do samego siebie". Dzięki nim człowiek oderwie się i uniezależni od 
przestrzeni. Wszędzie będzie „u siebie". 

Ponadto dzięki tym przedmiotom możliwe będzie stworzenie globalnego 
systemu kontroli, o którym była mowa wcześniej, gdyż - jak pisze Attali - „nikt nie 
będzie mógł więcej ukryć się przed tym, kto go poszukuje". 

Według Attaliego „koczownictwo" to kluczowy termin, który oddawał będzie 
globalny charakter przemian, jakie nas czekają. „Każdy będzie nosić ze sobą 
swoją własną tożsamość: koczownictwo stanie się najwyższą formą Ustroju 
Handlowego". Wiele z „przedmiotów koczowniczych" przekształci się niemalże w 
protezy ludzi, przy czym karta magnetyczna stanie się „prawdziwą protezą 
indywidualności, jej pełnowartościowym ekwiwalentem, czymś w rodzaju 
sztucznego organu, będącego jednocześnie paszportem, książeczką czekową, 
telefonem i telefaksem, a także poświadczeniem tożsamości. Karta magnetyczna 
stanie się prawdziwą 'protezą JA' człowieka, otwiera jącą mu dostęp do 
uniwersalnego Rynku" (porównaj Ap 13,16-17). 

Wiązać się to będzie z taką presją rozwoju cywilizacyjnego, że człowiekowi 
pozostaną tylko dwa wyjścia: „albo konformizować się z tym społeczeństwem 
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koczowników, albo być z niego wykluczonym". Attali wyjaśnia: „rytmem prawa 
będzie zmienność, najwyższym źródłem pragnienia - narcyzm. Dążenie do tego, 
aby być normalnym, stanie się motorem społecznej adaptacji. [...] Narcyzm stanie 
się przewodnikiem dla człowieka jutrzejszego dnia". 

N o w a r e l i g i a 

Człowiek jest jednak, jak to określił Mircea Eliade, homo religiosus i ma 
w sobie potrzebę życia duchowego, toteż może zapytać sam siebie: dlaczego? 
w imię czego ten cały mondializm, w imię czego ten system konformizowania 
narcystów? Jaki głębszy sens tkwić będzie w życiu ludzi i społeczeństw? O tym 
Attali niemal nie pisze, z wyjątkiem ostatniego rozdziału, gdzie napomyka: 
„Pozostaje tylko przydać temu wszystkiemu sens. Ten sens będzie religijny. Czy 
będzie on polegał na tolerancji czy na nietolerancji? Na fanatyzmie czy na 
współodczuwaniu? Największa niewiadoma jutrzejszego dnia: czy będzie to 
wezwanie do gwałtu, czy pokojowe współżycie?". 

Więcej Attali na ten temat nie pisze, ale sam ten fragment wystarczy, by 
przekonać się, że jego przemyślenia idą znacznie dalej niż treść książki. Pisze 
on o dwóch rodzajach religii - „tolerancyjnej" i „nietolerancyjnej". Pierwsza z nich 
jest typowo współczesna, we wszystkim podporządkowująca się demokracji, to 
ona ma z a p e w n i ć l u d z k o ś c i p o k o j o w e w s p ó ł ż y c i e ; d r u g a , z n a n a nam 
w tradycyjnych formach, jest źródłem fanatyzmu i - zdaniem Francuza - grozi 
wybuchem nowych konfliktów. 

P o d s u m o w a n i e 

Jak twierdzi Cristoff Le Valois, mondializm Jacquesa Attali jest kolejnąwersją 
„złotego wieku" ludzkości. Bhagawata-purana konstatuje: „Kali (ostatni, żelazny 
wiek) leży, Dwapara (miedziany wiek) jest powolny w swoich ruchach, Treta 
(srebrny wiek) pozostaje nieruchomy, stoi na jednym miejscu, Krita (złoty wiek) 
rusza się i podróżuje". 

O ile jednak w hinduskiej tradycji chodzi o ruch rozumiany jako aktywność 
duchowa, to w wizjach Attaliego koczownictwo jest ruchem czysto fizycznym. 
0 ile we wszystkich systemach religijnych uniwersalizm i jedność przychodzą 
„z góry", poprzez ducha, to u Attaliego realizują się one „od dołu", przez materię, 
a konkretnie przez pieniądz. Wewnętrzne poszukiwania zastąpione zostają przez 
narcyzm. 

W b r e w s z u m n y m z a p o w i e d z i o m o p l u r a l i z m i e , w i e l o k u l t u r o w o ś c i 
1 różnorodności Ustrój Handlowy dąży do zatarcia bogactwa form społecznych 
na skalę globalną i do planetarnej uniformizacji. Dąży też do stworzenia systemu 
politycznej kontroli o zasięgu tak wielkim, jakiego dzieje gatunku ludzkiego jeszcze 
nie znały. Znakomicie koresponduje to z przemyśleniami francuskiego politologa 
Bertranda de Jouvenela, który na kartach swojego głównego dzieła O władzy 
(1947) dowodził, że historia ludzkości to dzieje nieprzerwanego rozrostu władzy 
państwowej. Według niego buntownicy, którzy obalająjedną władzę, na jej miejscu 
zawsze tworzą strukturę potężniejszą. Władza pożąda coraz mocniejszych 
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instrumentów panowania, pochłania coraz większe zasoby oraz wymaga coraz 
więcej od poddanych. Dąży nieustannie do wzrostu podatków, zwiększenia liczby 
urzędników, mnożenia nowych ustaw i przepisów. Jak pisał de Jouvenel: 
„Monarchowie XVIII stulecia mobilizowali w prowadzonych przez siebie wojnach 
jedynie niewielką część rezerw ludzkich i materialnych swoich krajów. Natomiast 
rządy współczesne mobilizują wszystkich mężczyzn i całe materialne zasoby 
narodu. [...] Żaden absolutny monarcha nie miał do swojej dyspozycji sił policyjnych 
porównywalnych z tymi, jakie mają nowoczesne demokracje". Analogicznie: 
środki, jakimi dysponują obecnie państwa demokratyczne, są nieporównywalnie 
skromne do ogromu władzy, jaki skupić ma postulowany przez Attaliego rząd 
światowy. 

De Jouvenel zwraca uwagę, że o ile w monarchii walka toczyła się o władzę, 
to w demokracji toczy się ona o same prawa, które zmieniają się wraz z kolejną 
zmianą układu sił politycznych. „Rytmem prawa będzie zmienność" - potwierdza 
Attali. 

Zakończmy jeszcze jednym cytatem z dzieła O władzy: „Gdzie jest wolność? 
Nasze europejskie społeczeństwo poszukiwało jej od dwóch stuleci. To, co 
znalazło, to największa, najcięższa i najbardziej uciążliwa władza państwowa, 
jakiej kiedykolwiek doświadczyła nasza cywilizacja". 

Ciąg dalszy nastąpi. 

Adam Stein 
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Rok 1945. Stoi kpt. Romuald Rajs „Bury", oficer Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, 
jeden z żołnierzy antykomunistycznego podziemia zbrojnego. Jego brygada przeprowa
dziła wiele akcji bojowych i potykała się wielokrotnie z regularnymi jednostkami NKWD, 
UB i KBW głównie na Białostocczyźnie. „Bury" został aresztowany 17 listopada 1948 roku 
i skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano w 1950 roku. Nie ma swojego grobu. 
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Walka słowa z obrazem jest jedną z najpoważniejszych wojen, 
jakie t o c z ą się w naszym s t u l e c i u . Jej wynik z a w a ż y 
z pewnością na obliczu całej cywilizacji. Jest to również wojna 
- czy tego chcemy, czy nie - angażująca każdego z nas, bowiem 
linia jej frontu przebiega przez środek każdego z nas. 

E S T E R A LOBKOWICZ 

WOJNA SŁOWA Z OBRAZEM 

Coraz częściej słyszymy twierdzenia, że żyjemy w kulturze obrazkowej, coraz 
częściej f i lologowie bi ją na alarm ogłaszając „śmierci czcionki". W krajach 
najbardziej uprzemysłowionych wraz z rozwojem mediów elektronicznych 
postępuje ekspansja wtórnego anal fabetyzmu. Badania przeprowadzone 
w 1993 roku przez Departament Edukacji Stanów Zjednoczonych wykazały, że 
w USA żyje 27 milionów analfabetów i 45 milionów „analfabetów funkcjonalnych", 
to znaczy takich, którzy są w stanie rozszyfrować słowa, ale brak im umiejętności 
koniecznych do korzystania z tej informacji (wyniki tych badań omówione zostały 
szerzej we „Frondzie" 4/5). 

W skali globalnej zaczyna dominować model komunikowania, w którym 
pierwszorzędną rolę odgrywa obraz, zaś słowo zepchnięte zostaje na plan dalszy. 
Jakie to ma konsekwencje? 

W 1995 roku w Stanach Zjednoczonych ukazała się książka Jamesa 
Loewena Kłamstwa, które powiedział mi nauczyciel, której autor postanowił 
odpowiedzieć na pytanie, na czym opiera się wiedza przeciętnego Amerykanina 
o wojnie w Wietnamie. Okazało się, że jest ona zbudowana nie na faktach, ale 
na obrazach. Ładunek uczuciowy, jaki zawarto w wielokrotnie reprodukowanych 
fotografiach, ukształtował sposób myślenia Amerykanów o tych wydarzeniach 
do tego stopnia, że jeszcze dziś potrafią oni w szczegółach odtworzyć owe obrazy 
z pamięci, natomiast większość z nich nie umie już odpowiedzieć, dlaczego wojna 
w ogóle wybuchła i co było w niej stawką. Po latach okazało się, że wiele z tych 
fotografii było celowo spreparowanych i wyreżyserowanych w ten sposób, by 
wywołać u odbiorcy określony skutek. 

Jak zauważa Rafał A. Ziemkiewicz: „pod koniec XX wieku fakty już 
w zbiorowej świadomości nie istnieją: istnieją w niej tylko obrazy". 

Oto przykład: w styczniu 1968 roku Amerykanie przeprowadzili ofensywę 
Tet, która była wielk im zwycięstwem mi l i tarnym wojsk USA i Wietnamu 
Południowego. Rozgromiły one doszczętnie komunistów z Vietcongu, a jednak 
w świadomości przeciętnego Amerykanina Tet była przełomową klęską w tej 
wojnie. Stało się tak za sprawą sposobu relacjonowania bitwy przez telewizję, 
która pokazywała widzom zdjęcia amerykańskich żołnierzy albo zabitych, albo 
rannych, albo będących w odwrocie. Fakty mówiły jedno, obrazy pokazywały 
jednak coś innego - i w świadomości odbiorców pozostały te drugie. 
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W o j n a z M y ś l ą 

Gdybym miał przedstawić czym jest dla mnie świat 

wziąłbym chomika albo jeża albo kreta, 

posadziłbym go na fotelu wieczorem w teatrze 

i przytykając ucho do mokrego pyszczka 

słuchałbym co mówi o świetle reflektorów, 

0 dźwiękach muzyki i ruchach baletu. 

Czesław Miłosz „Po ziemi naszej" (fragm.) 

Epatowanie obrazami działa na człowieka zupełnie inaczej niż dyskurs 
słowny. Ma wpływ głównie na jego emocje, a nie na umysł. Słowo odwołuje się 
do naszej świadomości, zmusza do zastanowienia się. Można powiedzieć, że 
słowo jest jądrem refleksji, gdyż myślimy przecież za pomocą słów (w języku 
greckim logos znaczy jednocześnie „słowo" i „myśl"). 

Obraz wpływa na nas zupełnie inaczej: oddziałuje na zmysły, a w tej wersji, 
w jakiej jest rozpowszechniany w mediach elektronicznych - w wersji migawkowej, 
teledyskowej, charakteryzującej się dynamicznym montażem - bardzo silnie 
oddziałuje na podświadomość. 

Przed rozpowszechnieniem takiego modelu komunikowania ostrzegał już 
w 1941 roku Erich Fromm w Ucieczce od wolności. Twierdził on, że taki sposób 
komunikacji niszczy wszelkie ustrukturalizowane obrazy świata, a tym samym 
paraliżuje krytyczne myślenie. 

O ile kultura migawkowa jest w stanie zniszczyć spójną wizję świata, to 
słowo ma zdolność odwrotną. Słowo buduje świat. To właśnie dzięki słowom 
oswajamy rzeczywistość. Twierdzenie, że nasza cywilizacja powstała dzięki 
Księdze, nie jest w żadnym wypadku przesadą. Na kartach Biblii zawarte są 
fundamenty naszej cywilizacji - religii, kultury, etyki. 

Ekspansja kultury obrazkowej sprawia, że w zastraszającym tempie rośnie 
liczba analfabetów mających coraz szerszy dostęp do mediów elektronicznych. 
Po raz pierwszy w dziejach naszej cywilizacji pojawia się rzesza ludzi myślących 
nie słowami, ale obrazami. Zauważmy, co jeszcze w 1895 roku w swej Psychologii 
tłumu pisał Gustaw Le Bon: „Tłum myśli obrazami, a jeden obraz wywołuje u niego 
szereg nowych obrazów, nie łączących się logicznie z pierwszym. [...] Rozum 
potrafi nam wykazać brak logicznego związku w tych skojarzeniach, ale tłum nie 
idzie za głosem rozumu, chce naginać rzeczywistość do własnej wyobraźni, by w 
końcu nie odróżniać, co jest prawdziwe, a co zmyślone". 

Równo sto lat przed Loewenem i jego badaniami nad recepcją wojny 
wietnamskiej w amerykańskim społeczeństwie, Le Bon doszedł do tych samych 
wniosków - myślenie obrazami sprawia, że przestajemy odróżniać prawdę od 
fałszu. 

O ile pod koniec XIX wieku tłum opisywany przez Le Bona był zjawiskiem 
efemerycznym, ograniczonym czasowo i przestrzennie, to znaczy powstawał 
1 rozpadał się w pewnym miejscu pod wpływem określonych wydarzeń, to już pół 
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wieku później w pracy Davida Riesmana pod tytułem Samotny tłum pojawia się 
konstatacja, że współcześnie całe społeczeństwa atomizują się do tego stopnia, 
że zaczynają nabierać cech tłumu. Zaczynają myśleć obrazami. 

Nieprzypadkowo Fromm we wspomnianym wyżej modelu komunikowania 
widział groźbę sprzyjającą powstaniu totalitaryzm ów. Nieprzypadkowo też Hitler 
czy Stalin tak wielką wagę przywiązywali do rozwoju kinematografii. Chodziło im 
o narzucenie ludziom myślenia obrazami, posługiwania się kliszami, nie zaś 
o samodzielne myślenie. 

Co niesie nam przyszłość? Tak się składa, że pisarze fantastyczno-naukowi, 
którzy w swoich książkach wielokrotnie już z profetyczną dokładnością trafnie 
przewidywali rozmaite zagrożenia - teraz największą groźbę dla człowieczeństwa 
upatrują właśnie w nowym ładzie medialnym ukształtowanym przez kulturę 
obrazkową. Sztandarowym przykładem może być tu powieść Raya Bradbury 
Fahrenheit 451, gdzie przedstawiony jest ustrój totalitarny, który opiera się nie 
na zadawaniu ludziom bólu, ale na schlebianiu ich słabościom. W świecie tym, 
którym rządzi telewizja „piorąca ludziom mózgi", obowiązuje całkowity zakaz 
posiadania książek. Książki są palone, gdyż zadają trudne pytania, pobudzają 
do krytycznego myślenia i burzą pozorny komfort psychiczny. Ideałem jest - jak 
mawiał Witkacy - „bezmyślna wegetacja nasyconych bydląt". 

W o j n a z e S ł o w e m 

Zapomnieliśmy, że światłość dana 

Tylko słowu w ziemskim dniu ubogim, 

Pełnym trwóg, a w Ewangelii Jana 

Powiedziano: słowo było Bogiem. 

Myśmy otoczyli je kordonem 

Ciasnych ram przyrody i od nowa 

Niby pszczoły w ulu opuszczonym 

Złym zapachem pachną martwe słowa. 

Nikołaj Gumilow „Słowo " (fragm.) 

Problem sięga jednak o wiele głębiej niż się na pierwszy rzut oka wydaje. 
Terenem walki jest nie tylko epistemologia, lecz również ontologia. Walka obrazu 
ze słowem jest też walką ze Słowem. 

W prologu Ewangelii według świętego Jana czytamy: „Na początku było 
Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo" (J 1,1). I dalej: „A Słowo stało 
się ciałem i zamieszkało wśród nas" (J 1,14). Chrześcijanie wierzą, że tym Słowem, 
wcielonym Logosem, jest Jezus Chrystus. To Słowo poznajemy zaś dzięki słowu. 
Ewangelizacja to nic innego jak głoszenie słowa. Jak pisał bowiem święty Paweł: 
„Spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących" (1 Kor 
1,21). 
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Kiedy uczniowie pytają Chrystusa, które przykazanie jest najważniejsze, On 
odpowiada im: „Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. 
Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, 
całym swoim umysłem i całą swoją mocą" (Mk 12,29-30). Zazwyczaj zwracamy 
uwagę na samo przykazanie miłości, zapominamy zaś o pierwszych słowach 
Jezusa: „Słuchaj, Izraelu". Przyjęcie przykazania nie jest bowiem możliwe bez 
przyjęcia postawy słuchania. Jak pisał święty Paweł: „Wiara rodzi się ze słuchania". 

Zauważmy, że cała starotestamentowa historia narodu żydowskiego (Am ha-
Sofer- Narodu Księgi) to dzieje wierności bądź niewierności Bogu oraz walki lub 
kapitulacji przed bałwanami, inaczej mówiąc - wierności bądź niewierności Słowu 
oraz walki lub kapitulacji przed obrazami. Parafrazując świętego Pawła, można 
powiedzieć, że „z oglądania rodzi się niewiara". Tym t ł u m a c z y ć można 
obowiązujące Żydów tabu ikonograficzne, które zabrania im wykonywania 
wszelkich podobizn istot żywych. Tego typu praktyki - co pokazał chociażby 
i n c y d e n t ze z ł o t y m c i e l c e m pod g ó r ą S y n a j - p r o w a d z i ł y b o w i e m do 
bałwochwalstwa. 

Podobną sytuację mamy dzisiaj - ekspansja kultury obrazkowej grozi 
bałwochwalstwem. Dzieje się tak, dlatego że ogranicza ona słowu możliwość 
docierania do ludzi. Arcybiskup Józef Życiński kilkakrotnie cytował zdanie, które 
usłyszał w Afryce od murzyńskich księży: „W wioskach, gdzie pojawia się telewizja, 
kończy się ewangelizacja". 

Aby w pełni zrozumieć zagrożenie niesione przez ekspansję kultury 
obrazkowej, musimy zdać sobie sprawę z tego, czym jest w chrześcijaństwie 
wiara. Otóż jest ona przylgnięciem do Boga swoją wolą i swoim rozumem. 
Tymczasem przekaz obrazkowy (zwłaszcza rozpowszechniony dziś przekaz 
m i g a w k o w y ) z a g o s p o d a r o w u j ą c l u d z k ą p o d ś w i a d o m o ś ć o m i j a t e d w i e 
podstawowe władze człowieka. Omija wolę, gdyż dokonuje się bezwolnie i omija 
świadomość, gdyż oddziaływuje na podświadomość. W ten sposób wsącza się 
w nas przekaz, nad którym nie mamy kontroli, a który może wpływać na nasze 
zachowanie. 

Nie oznacza to wcale, że chcąc chronić wiarę musimy zaprowadzić 
ikonograficzne tabu i niszczyć telewizory. Od początku chrześcijaństwa istniały 
przecież święte obrazy, ikony, które pomagały ludziom wzrastać w wierze. Rzecz 
jednak w tym, że wówczas obraz podporządkowany był słowu. Przed ikonami 
modlono się, a modlimy się przecież za pomocą słów (twórcy ikon nigdy nie 
mówią, że malują, ale że „piszą ikony"). Przed obrazami kontemplowano, a - jak 
twierdziła Simone Weil - „czysta uwaga to modlitwa". 

Kto dziś jest w stanie kontemplować mając przed s o b ą sekwencję 
kilkudziesięciu obrazów serwowanych w ciągu jednej minuty przez telewizję? 
Sprzyja to raczej rozproszeniu myśli niż ich skupieniu. Dziś potrzeba więc nie 
tyle jakiejś ikonoklastycznej rewolucji, nie tyle walki z samymi obrazami, co raczej 
odwrócenia zachwianych proporcji między znaczeniem słowa a znaczeniem 
obrazu w życiu współczesnych ludzi. 
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W języku hebrajskim wyraz „litera" brzmi tejwa. Ten sam wyraz tejwa oznacza 
jednocześnie „arkę". Arką, która może przeprowadzić nas dziś przez migotliwy 
ocean obrazków, jest słowo. 

W o j n a z O s o b ą 

Ziemia się sama zjada. Ziemia 

Tłukąc o niebo głową krwawą 

Dziury w pamięci swej na przemian 

Łata człowiekiem albo trawą. 

Trawa umiera pod podkową, 

W kostnej się puszce duch telepie, 

I tylko słowo, tylko słowo 

W blasku księżyca błądzi po stepie. 

Arsenij Tarkowski „ Step " (fragm.) 

Tym, co odróżnia człowieka od zwierząt, jest między innymi zdolność 
abstrakcyjnego myślenia oraz komunikowania swoich myśli za pomocą słów, które 
następnie może wyrazić na piśmie. Postępująca imaginizacja wszelkich idiomów 
- czyli rezygnacja z Myśli i Słowa na rzecz obrazków - oznacza, że człowiek 
wyrzeka się rozwijania tego, co stanowi o jego człowieczeństwie, a przez to jakby 
cofa się w rozwoju gatunkowym. Zamiłowanie do wszelkich obrazków, a zwłaszcza 
ruchomych, jest bowiem - jak wiedzą o tym zoologowie - „jawną cechą behawioru 
małpy raczej niż człowieka". 

Logos - owo kluczowe słowo w Prologu Ewangelii według świętego Jana -
oznacza po grecku nie tylko Słowo i Myśl, ale także Osobę. Walka ze słowem 
oprócz walki z myślą oznacza też walkę z koncepcją ludzkiej osoby. Widać to 
najwyraźniej chociażby w filozofii najbardziej wpływowego dziś przedstawiciela 
postmodernizmu - Jacquesa Derridy. Jego dekonstrukcjonizm zaczyna się od 
języka i wychodzi z założenia, że słowa zawsze odsyłają nas do innych słów. 
Cała rzeczywistość wyczerpuje się w znakach językowych. Takim znakiem 
językowym jest też sam człowiek, gdyż wszystkie jego określenia wypływają 
z rozmaitych gier językowych lub z fragmentarycznych rodzajów dyskursów, 
przynależnych do konkretnych nauk. W takim ujęciu człowiek przestaje być 
źródłem doświadczeń i myśli, przestaje być podmiotem zdarzeń i osobą. Derrida 
pisze: „Podmiot, i przede wszystkim podmiot świadomy i mówiący, zależy .od 
systemu różnic i ruchu różnicowania i nie jest on obecny zwłaszcza dla samego 
siebie przed różnicowaniem". Jak zauważa Barbara Skarga, „w tej perspektywie 
człowiek indywidualny, konkretny, który żyje, myśli, czuje - staje się abstrakcją, 
a może w p r o s t n i c z y m " . Tak w i ę c o b w i e s z c z a j ą c kres s ł o w a D e r r i d a 
konsekwentnie dochodzi do kresu człowieka. Nic w tym dziwnego: jeżeli stworzeni 
jesteśmy na podobieństwo Logosu, to „śmierć" Logosu pociąga za sobą śmierć 
nas jako ludzi. 
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Walka słowa z obrazem jest jedną z najpoważniejszych wojen, jakie toczą 
się w naszym stuleciu. Jej wynik zaważy z pewnością na obliczu całej cywilizacji. 
Jest to również wojna - czy tego chcemy, czy nie chcemy - angażująca każdego 
z nas, bowiem linia jej frontu przebiega przez środek każdego z nas. 

Estera Lobkowicz 
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Aztekowie, kiedy chcieli przebłagać bożka rolników Tlaloka, 
składali mu ofiary z dzieci - topili je. Starano się przy tym, by 
dzieci obficie płakały, gdyż - jak wierzono - im większy będzie 
ich płacz, tym większy deszcz ześle bożek. Aby osiągnąć 
spodziewany efekt, wyrywali dzieciom paznokcie. Im bardziej 
małoletnie ofiary krzyczały i wiły się z bólu, tym bardziej aztecki 
lud radował się na myśl o obfitych zbiorach. 

D A R I U S Z ZALEWSKI 

ZEMSTA KSIĘCIA TURKUSOWEGO 

W 1992 roku minęło 500 lat od czasu odkrycia Ameryki przez Krzysztofa 
Kolumba. Rocznica ta stała się pretekstem do wielu publikacji, których autorzy 
nie zostawi l i suchej nitki na k r w a w y c h k o n k w i s t a d o r a c h h i s z p a ń s k i c h 
dokonujących podboju n iewinnych amerykańsk ich tubylców. Z nosta lg ią 
wspominano wytrzebione przez najeźdźców unikalne kulty pierwotnych Indian, 
które dziś tak wzbogaciłyby wielokulturową mozaikę pluralistycznego świata... 

Z tekstów tych wyłania się wizja kwitnących i postępowych cywilizacji 
Azteków, Majów oraz Inków, które zostały zniszczone przez „zbrodniczych 
chrześcijan". Hiszpańskich i portugalskich konkwistadorów przedstawia się, obok 
inkwizytorów i krzyżowców, w duchu krwawego katolicyzmu, choć w istocie 
europejscy zdobywcy Ameryki byli wysłannikami ówczesnych władców świeckich, 
a nie papieża. Wizja ta przyjęła się nie tylko w kręgach zdecydowanych 
przeciwników Kościoła, lecz zaczęła być popularna również wśród zachodnich 
teologów. W 1992 roku pisano nie o pięciuset latach chrystianizacj i , lecz 
o kolonizacji. 

O o b y c z a j a c h „ c y w i l i z o w a n y c h " l u d ó w 

Aztekowie każdego miesiąca obchodzili święto ku czci któregoś ze swoich 
bogów. Na przykład, kiedy chcieli przebłagać bożka rolników Tlaloka, składali 
mu ofiary z dzieci - topili je. Starano się przy tym, by dzieci obficie płakały, gdyż 
- jak wierzono - im większy będzie ich płacz, tym większy deszcz ześle bożek. 
Aby osiągnąć spodziewany efekt, wyrywali dzieciom paznokcie. Im bardziej 
małoletnie ofiary krzyczały i wiły się z bólu, tym bardziej aztecki lud radował się 
na myśl o obfitych zbiorach. 

W święto boga rośl inności Xipe Toteka preferowano składanie ofiar 
ze starszych osób. Wybrańców przeszywano strzałami. Kapłan z wielką wprawą 
ściągał z nich skórę i paradował w niej na oczach tańczącej z radości gawiedzi, 
co symbolizować miało odnowę natury. Pewien król sąsiadującego z Aztekami 
plemienia podarował w prezencie wodzowi Azteków swoją córkę za żonę. Gdy 
po pewnym czasie stęskniony ojciec przybył w odwiedziny do zięcia, ujrzał kapłana 
przechadzającego się w skórze ściągniętej z jego córki. Widział też jak krwawiącą 
nogą dziewczyny „święcono" mury świątyni. 
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Podobne święta obchodzono raz w miesiącu. Sposobów na uśmiercanie 
ofiar znano o wiele więcej. Oprócz wyżej wymienionych praktykowano chociażby 
wyrywanie z klatki piersiowej ofiary bijącego jeszcze serca.1 Podobne praktyki 
znane były u Inków i Majów. Kronikarze opisują, jak Majowie upuszczoną krwią 
z ofiary mazali twarze swoich bożków.2 

Powtarzające się klęski głodu sprawiały, że reprezentanci „kwitnącej 
cywilizacji" potrzebowali coraz więcej ofiar, by przebłagać wymagających 
i zachłannych krwi bogów. Aztekowie wprowadzili więc obyczaj „kwietnych wojen", 
prowadzonych nie w celu zdobycia bogactw czy nawet odwetu za wcześniej 
wyrządzone krzywdy, ale dla pochwycenia jak największej liczby jeńców na ofiary 
dla bożków. Organizowano polowania na ludzi, a pochwyconym wyrywano serca 
i „wznoszono je do Słońca, księcia turkusowego, orła rozżarzonego". Skalę tych 
rytualnych morderstw zi lustruje liczba ofiar złożonych na ołtarzu z okazji 
poświęcenia jednej tylko świątyni w Meksyku - zabito wówczas 20 tysięcy osób. 
Warto jeszcze nadmienić, że oprócz tego wśród Indian powszechny był rytualny 
kanibalizm.3 

K t o j e s t z b r o d n i a r z e m ? 

Bywa, że śmierć kilku osób, aresztowanie kilkunastu innych oraz „groźba 
obalenia demokracji" - sprawiają, iż Stany Zjednoczone decydują się wkroczyć 
do innego państwa, na przykład na Haiti czy Grenadę. Cały postępowy świat nie 
ma nic przeciwko temu, a wręcz pieje z zachwytu. Dla dobra sprawy należy 
interweniować. Wojna sprawiedliwa jest w tym przypadku konieczna. 

Cortez, wkraczając przed wiekami do Meksyku, nie przybywał do państwa 
pokroju Grenady. Widział tysiące ofiar składanych na ołtarzach bożków oraz 
rodziców spożywających potrawy z własnych dzieci. Z obrzydzeniem odrzucił 
prezent - martwe ciało człowieka - otrzymany od wodza Azteków, Montezumy. 
Jego ludzie wymiotowali na widok tych wszystkich praktyk, które widzieli, choć 
jako żeglarze przywykli do różnych widoków.4 

Żołnierze Corteza zobaczyli zbrodniczy system, który był nie do wyobrażenia 
w ówczesnej, katolickiej Europie. Zobaczyli społeczeństwo, które - według 
współczesnej demol iberalnej retoryki - było total i tarne, zbrodnicze i nie 
respektujące praw człowieka. Wbrew temu, co głosi często potoczna opinia, 
jednym z powodów, dla których konkwistadorzy wydali walkę Aztekom, była chęć 
położenia kresu okrucieństwu, jakiego stali się świadkami. 

Wydaje się, że współczesność - zafascynowana ideami postępu, przeciwna 
totalitaryzmowi i łamaniu praw człowieka - powinna bez zastrzeżeń zrozumieć 
motywacje najeźdźców. Tymczasem współczesność wydaje jednoznaczny wyrok 
na ich niekorzyść. Z każdej niemal książki dowiadujemy się, że konkwistadorzy 
byli zbrodniarzami, zaś Aztekowie reprezentantami kwitnącej cywi l izacj i . 
Historyków nie interesuje, ile tysięcy istnień ludzkich ocalało dzięki bohaterstwu 
Hiszpanów. W milionach egzemplarzy powielany jest ten sam schemat: szlachetny 
dzikus kontra fanatyczny katolicki konkwistador. 

Jeśli spojrzymy jednak na fakty, to musimy zadać sobie pytanie: czy wolno 
tolerować kanibalizm i składanie ofiar z ludzi? Czy można zostawić na ołtarzu 
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tolerancji płaczące dzieci z wyrywanymi paznokciami, kobiety, z których ściągano 
skórę jak z bydła i biedaków, którzy przez moment, zanim umarli, widzieli własne 
serce drżące w ręku kapłana? Jeden z nielicznych badaczy, który nie śpiewa 
w tym nowomodnym chórze, Vincent Lapomarda, zauważa przytomnie: „Właściwe 
tamtej epoce okrucieństwa hiszpańskiej konkwisty wyglądają przy tym [przy 
zwyczaju składania ofiar z ludzi wśród Azteków, Inków i Majów - przypis autora] 
jak wybryki skromnych ministrantów".5 

C o r t e z p o p r a w n y p o l i t y c z n i e ? 

Niestety, konkwistadorzy nie uszanowali „odmienności kulturowej Indian", 
„zniszczyli kwitnącą cywilizację" „za jej odmienność". Byli wrogami wielokulturowości 
i pluralizmu, nie umieli docenić bogactwa odmiennych obyczajów. 

Ci, którzy potępiają hiszpańskich konkwistadorów - chcąc być konsekwentni 
- przemilczają lub bagatelizują morderczy charakter indiańskich cywilizacji. 
Poprawni politycznie naukowcy w jednej z zachodnich Encyklopedii Religii, pod 
hasłem „Inków religia", piszą: „Ofiary wybierano z wielkich, komplementarnych 
ekosystemów przyrody i kultury (rośliny, ptaki, muszle, krew zwierząt - głównie 
lam - ludzie, kukurydza, koka, pieprz, zboża, piwo, ubiory, s tatuetk i )" . 6 

Charakterystyczne jest wymienianie jednym tchem pieprzu i... ludzi - bez żadnej 
gradacji. Człowiek jest tylko małą cząstką panteistycznego świata. „Nie ma więc 
co przesadzać z tymi zbrodniami" - zdają się mówić autorzy hasła. 

M a s o w e l u d o b ó j s t w a u s p r a w i e d l i w i a s ię r ó w n i e ż re la tywizu jąc j e : 
„W kontekście kultury (Azteków) to wszystko (to znaczy składanie ofiar) miało 
sens - twierdzi John Verano, antropolog z Tulane University. - Poświęcanie ludzkiej 
krwi, a szczególnie serca, było konieczne, aby Słońce chciało codziennie obiegać 
Ziemię".7 Na podobnej zasadzie można jednak usprawiedliwić każdą zbrodnię, 
dowodząc, że w kontekście danej kultury i wychowania ma ono sens. Nawet 
publicysta Newsweek, które trudno oskarżyć o prawicowe sympat ie, ma 
wątpliwości czy motywacja odwołująca się do uśmiercania ludzi ze względu na 
„konieczność obiegania Słońca wokół Ziemi", jest wystarczająca. Jerry Adler pisze: 
„Kiedy człowiek czyta o 12-letniej dziewczynce upojonej alkoholem i pozostawionej 
na lodowatym szczycie góry, aby umarła, odczuwa odrazę - ma poczucie, że 
w żadnym stopniu relatywizm moralny nie może tego usprawiedliwić".8 

Co na to wszystko obrońcy praw dzieci? Co na to feministki? Dlaczego 
śpiewają w tym samym postępowym chórze? Dlaczego nie bronią honoru i czci 
bohaterskich żeglarzy walczących przed wiekami z kulturą uczącą bez zmrużenia 
oka zabijać dzieci i kobiety? Przecież gdyby nie ten „okrutny Cortez", to kto wie, 
może dzisiaj w ramach wymiany kulturalnej, niektóre z dzielnych feministek 
zostałyby oddelegowane na ofiary dla tamtejszych bogów, a odpowiedni transport 
szkolnej dziatwy przeznaczono na „święto deszczu". 

Czy I n d i a n i e s ą ludźmi? 

Oczywiście wśród konkwistadorów byli też zbrodniarze i złodzieje. Ale czy 
gdyby zostali w domu, to nie popełnialiby przestępstw? Złoczyńca nie potrzebuje 
jechać za morze, by czynić zło.9 
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Należy też wyraźnie podkreślić, że nie można w pełni utożsamiać działalności 
konkwistadorów z misją Kościoła. Ci pierwsi reprezentowali przede wszystkim 
interes Korony hiszpańskiej, a nie Stolicy Apostolskiej. Jak zaś wiemy, interesy 
Madrytu i Rzymu nie zawsze były ze sobą zgodne (w tym samym czasie, kiedy 
trwała konkwista, miał miejsce spór między papieżami a królami Hiszpanii 
0 Inkwizycję w tym kraju - kolejni biskupi Rzymu ponawiali swe protesty wobec 
hiszpańskich trybunałów inkwizycyjnych, a nawet masowo kasowali jej wyroki; 
doszło nawet do takiego napięcia, że w 1605 roku edykt rządowy nakładał karę 
śmierci za ogłaszanie w Hiszpanii aktów Stolicy Apostolskiej skierowanych 
przeciwko Inkwizycji). 

Wynaturzenia były potępiane przez Kościół wielokrotnie. To właśnie Kościół 
pierwszy stanął w obronie pogan. Już święty Tomasz z Akwinu pisał, że nie można 
gwałcić praw naturalnych ludów pogańskich. 1 0 Dominikanin Mentesinos w 
1511 roku przeciwstawiał się pobieraniu od Indian daniny, a jego współbrat 
zakonny Bartolome de Las Casas, który przybył w 1512 roku do Ameryki, od 
samego początku wytrwale potępiał wszelkie przestępstwa popełniane wobec 
Indian, i stał się on symbolem walki tubylców o swoje prawa.1 1 

Pogański dzikus przez ówczesną naukę traktowany był jak zwierzę. „Indianie 
nie są istotami w pełni ludzkimi i dlatego nie posiadają praw naturalnych 
przyznawanych zazwyczaj ludziom"1 2 - głosiły ówczesne autorytety moralno-
naukowe z ( M o r d u i Salamanki (dzisiaj ich potomkowie dowodzą, że dzieci nie 
narodzone są tylko „zbiorem tkanek"). Niepomny tej „naukowej wykładni" papież 
Paweł III (1534-49) zarządził badania z antropologii porównawczej. Po ich 
przestudiowaniu ogłosił Encyklikę Pastorale officium. Zawarł w niej następujące 
zdanie: „Indianie ci, chociaż żyją poza łonem Kościoła, nie są - i nie mogą być -
pozbawieni wolności i prawa do posiadania własności, ponieważ są istotami 
ludzkimi i w konsekwencji mogą wierzyć i uzyskać zbawienie". Po miesiącu papież 
jako pierwszy potępił niewolnictwo w każdej formie. 1 3 

Głosy krytyków zarzucające Kościołowi propagowanie ludobójczej polityki 
nie znajdują żadnego potwierdzenia w faktach. Owszem, zdarzało się, że katolicy 
postępowali niemoralnie, ale Kościół zawsze piętnował takie zachowanie. 

Z a k o ń c z e n i e 

Większość współczesnych publicystów nie krytykuje jednak pojedynczych 
wynaturzeń, lecz w ogóle piętnuje wypowiedzenie wojny „kwitnącej cywilizacji" 
1 podjęcie walki przeciw tym, z którymi łączy ich tajemna nić porozumienia, zachwyt 
nad podobnym typem doznań moralnych i estetycznych. Czytając ich teksty ma 
się nieodparte wrażenie, że nie są oni obiektywni, lecz stają w obronie „swoich". 

Kto dzisiaj odważyłby się zaprzeczyć zdaniu: „sprawiedliwe było pokonanie 
hitleryzmu i oswobodzenie tysięcy ludzi z obozów koncentracyjnych"? A jednak 
owi historycy zdająsię zaprzeczać temu, krytykując konkwistadorów. Przymykają 
oczy na fakt , że Indianie na p o d o b n e j z a s a d z i e j a k Hit ler p r o w a d z i l i 
n iesprawiedl iwe wojny i mordowal i n iewinnych ludzi , nawet nie w celu 
powiększenia swej „przestrzeni życiowej", ale jedynie po to, by ich bestialsko 
mordować na ołtarzach swoich bożków. Zwolennicy takiego ideologicznego 
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i w gruncie rzeczy ahistorycznego poglądu na dzieje, gdyby chciel i być 
konsekwentni, musieliby podpisać się pod zdaniem, że „Hiroszima, Nagasaki i 
Drezno - to logiczna konsekwencja demokracji". 

Dariusz Zalewski 

Przypisy: 

1. por. Pierre Crepon: Wojna i religia, Gdańsk 1995, s. 179-199. 
2. por. Maria Sten: „Kronikarze kultur prekolumbijskich", Kraków 1988, s. 253. 
3. por. P. Crepon, j w. 
4. por. P. Crepon, jw. 
5. cyt. za: dr Janusz Wojcieszek: „Myśl współczesna a odkrycie Ameryki", [w:] „500 lat 
ewangelizacji Ameryki. Materiały z sesji misyjno-pastoratnej", Pieniężno 27-29 X 1992 r., 
s. 20. 
6. cyt. za: Jeny Adler: Bogowie muszą być głodni, „Forum" z 26 XI 1995, przedr. za 
„Newsweek" z 6 XI 1995. 
7. J. Adler, jw. 
8. J. Adler, jw. 
9. por. „Sto punktów zapalnych w historii Kościoła, praca zbiorowa", Warszawa 1995, s. 
115. 
10. Włodzimierz Rędzioch: „Obalić czarne legendy", wywiad z prof. F. Cardini, 
„Niedziela" z 9 II 1997 r., s. 10. 
11. Jacąues Lafaye: Konkwistadorzy, Warszawa 1996, s. 157-158. 
12. por. M. L. Ambrosini, M. Willis: Tajne archiwa Watykanu, Warszawa 1995, s. 227. 
13. cyt. za: M. L. Ambrosini, jw. 
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Wojownicy kynoskefaloi stanowili elitę militarną plemion, które 
napływały do Europy w czasie wędrówki ludów. Byli kultowo 
związani z wilkiem, psem lub niedźwiedziem, a w czasie walki 
przeistaczali się w zwierzęta. Berserkowie czyli „wojownicy 
okryci niedźwiedzimi skórami" przemieniali się w niedźwiedzie. 
Poza Skandynawią częstsze były jednak zachowania likantropijne 
(nałożenie wilczej skóry i przemiana w wilka). 

P r z e i s t o c z e n i e w w i l k a lub n i e d ź w i e d z i a , c z y l i 
zezwierzęcenie, nie jest oczywiście proste, dlatego wymagało 
przejścia inicjacji pod kierunkiem kapłanów, kierowników 
wilczego stowarzyszenia. Nie należy jednak mylić tej inicjacji 
z tą, której doświadczał heros. Inicjacja heroiczna jest bowiem 
skierowana „ku górze", ku bytowi wyższemu, zaś inicjacja 
wilczego bractwa jest skierowana „w dół" ku otchłani. 

NIKODEM B O Ń C Z A - T O M A S Z E W S K I 

POCHWAŁA KRUCJATY 

W dziewięćsetną rocznicą pierwszej Krucjaty 

Rozhisteryzowane masy spowite czarnym dymem kadzideł, fontanny krwi, 
fanatyczni wojownicy, pogromy i rzezie, rozbudzony chciwością kler, grabieże... 
Taki właśnie obraz krucjat pozostawili nam Wolter, Monteskiusz i Gibon. Obecny 
obraz krucjat to rodzaj karykaturalnego horroru albo nawet średniowiecznego 
holocaustu. Religijność krucjat postrzegana jest współcześnie jako pomieszanie 
dewocji z żądzą mordu, uniesień staruszek z kółka różańcowego z rewolucyjną 
żarliwością Feliksa Dzierżyńskiego. 

Ta nowoczesna „krytyka" jest oczywiście w dużej mierze ideologiczna i wynika 
z apriorycznej niechęci do idei krucjaty w ogóle. Zapewne dlatego operuje 
oklepaną frazeologią i często staje się karykaturalna. Jej zadaniem jest usunięcie 
idei krucjat z kultury europejskiej. 

P a c y f i s t y c z n e ź r ó d ł a k r u c j a t 

Średniowieczna krucjata jest dla nas współcześnie nierozerwalnie związana 
z rycerstwem, ale sama idea krucjaty nie jest rycerska. Narodziła się w pustelniach 
wczesnochrześcijańskich ascetów, którzy określali się mianem militia sacra -
świętego wojska. Owi „żołnierze" podejmowali walkę wewnętrzną, świętą 
wewnętrzną wojnę, która miała na celu zniszczenie w sobie zła i dostąpienie 
zbawienia. Orężem w tej walce była asceza, a polem bitwy - monotonny krajobraz 
bliskowschodnich pustyń. 
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Przez długi czas „wojna" pozostawała tylko metaforą i o jakimkolwiek związku 
z ówczesnymi wojownikami nie było w ogóle mowy. Zarówno asceci, jak też ich 
średniowieczni spadkobiercy, mnisi, żywili skrajną niechęć do wojny i wojska. 
Pacyfizm duchowieństwa u progu średniowiecza sięgał tak głęboko, że biskup 
i wybitny intelektual ista przełomu epok, Grzegorz z Tours, „zapomniał" 
w spisywanym przez siebie żywocie świętego Marcina1 wspomnieć, że ten był 
rzymskim żołnierzem. Wojna i świętość nie mogą iść ze sobą w parze, więc święty 
nie mógł być wojownikiem. 

Czy „ p s i o g ł o w i " m o g ą b y ć z b a w i e n i ? 

Przez pierwsze wieki średniowiecza wojna przetaczała się z dala od katedr 
i klasztorów. Mnisi korzystali z opieki merowińskich królów, ale w razie zagrożenia 
byli gotowi poświęcić swoje życie i klasztor, by uniknąć wojny. Jednak wkrótce 
pojawiły się problemy, które zaczęły przerastać zakonników, a ich rozwiązanie 
wymagało przedsięwzięcia nowych środków. Bowiem misjonarze udający się na 
pogańskie ziemie Słowian, Germanów lub innych plemion napotkali społeczności, 
w których wojna i religia splatały się w jedno, a wojownicy na równi z kapłanami 
porządkowali życie plemienne. 

Obrzydzenie wojną nie minęło, ale pojawił się problem: czy mamy tych ludzi 
chrzcić? czy w ogóle możemy chrystianizować tajemniczych wojowników, 
przypominających zwierzęta? Te pytania zadawał w liście do Ratramnusa z Korbie, 
misjonarz działający w IX stuleciu w Skandynawii, Rimbert. 

Ratramnus odrzucił wcześniejsze tezy jednego z największych autorytetów 
średniowiecza, Izydora z Sewil i , który uważał „psiogłowych" wojowników 
germańskich za zwierzęta lub za rodzaj biblijnych tytanów. Ratramnus uznał ich 
za ludzi (za godnych zbawienia) i zezwolił na ich chrystianizację. Odpowiedź ta 
sprawiła, że Kościół znalazł się w nowej sytuacji, oznaczała ona konfrontację 
z całym złem, które niesie wojna. 

G r e c c y s p o r t s m e n i 

Starożytność znała trzy modele wojowników i trzy sposoby radzenia sobie 
z wojną. Pierwszy powstał na gruncie greckim. „Asakralna" i indywidualistyczna 
kultura starożytnych Greków stworzyła najdziwniejszy w dziejach model rycerza. 
Grecki wojownik był p o z b a w i o n y p e r s p e k t y w y sakra lne j i s p o ł e c z n e j -
fundamentalnych dla etosu rycerskiego innych kultur. Bohaterowie „Iliady" są 
właśnie takimi wojownikami. Ich działaniom nie nadaje sensu ani społeczeństwo, 
ani metafizyczny porządek. Znudzeni ol impijscy bogowie nie lubili wojny. 
Angażowali się w niątylko dla zabawy, jak Mars, lub dla ochrony herosów - swoich 
ulubieńców. Dlatego Achilles i jego towarzysze musieli sami zrozumieć wojnę i 
szukać sensu swej walki. Wykluczenie ze zbiorowości i brak oparcia w sacrum 
sprawiło, że wojownicy spod Troi, odnaleźli sens wojny w obrębie własnego „ja". 
Każdy wojownik stał się najwyższym arbitrem moralności wojennej i sam dowolnie 
mógł nadać sens swoim działaniom. To co się w ostateczności l iczyło, to 
indywidualna satysfakcja, duma z własnych poczynań. Pozbawiony perspektywy 
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metafizycznej żołnierz z Hellady czerpał zadowolenie ze swego „tu i teraz": z 
chwil triumfu nad przeciwnikiem, z momentów, kiedy wrogowie pierzchali, a 
giermkowie brali łupy. 

To, co stało w sprzeczności z realizacją własnego „ja", można było odrzucić. 
Liczyła się tylko indywidualna satysfakcja. Dlatego, kiedy Achilles wycofał się 
z walki, nie spotkało się to z potępieniem. Nikt wtedy nie odwoływał się do 
patriotyzmu czy odpowiedzialności za zbiorowość. Spór z Agamemnonem był 
sporem dwóch rycerskich indywidualności. Pozbawiony łupu Achilles nie miał 
motywacji do dalszej walki, był bowiem pozbawiony perspektywy transcendentalnej 
i społecznej. Stracił również perspektywę indywidualną, został pozbawiony 
możliwości realizacji siebie jako wojownika i wycofał się z walki. 

Gdyby to Achilles, a nie Roland dowodził strażą tylną wojsk Karola Wielkiego, 
rzuciłby się do boju nie za „słodką Francję" czy za króla, lecz uczyniłby to, by 
pokazać swą wyższość, indywidualną moc i przewagę nad innymi. 

H e r o s i n i c j a c y j n y 

Drugi typ archaicznego wojownika to „heros inicjacyjny". Jest on mocno 
związany ze sferą sacrum i ze społeczeństwem. Sens jego działań wyznaczają 
bogowie i zbiorowość. W micie heros inicjacyjny otrzymuje od bogów lub 
społeczności niezwykłe zadania. Dwanaście prac Herkulesa, w ę d r ó w k a 
Gilgamesza po zaświatach, podróż Eneasza - to tylko przykłady. Mają one na 
celu utrzymanie kosmicznego ładu, uratowanie zagrożonej społeczność, a poprzez 
to przemianę, „inicjację" bohatera. Temu właśnie służą wędrówki w zaświaty, walki 
z bestiami i praktyki oczyszczające. 

Istnieje wiele możliwości przedstawienia „wojownika inicjacyjnego" w micie. 
Zmienia się on w zależności od kręgu kulturowego i religii. W tradycji ludowej 
będzie to „dobry książę" wyzwalający księżniczkę lub pogromca zagrażającego 
rolniczej wspólnocie smoka. W tradycji bardziej rozwiniętych kultur opowieść 
0 herosie-wojowniku jest szczegółowym instruktażem inicjacyjnym, w którym 
zawarte są istotne treści antropologiczne i kosmologiczne. 

Heros zawsze podąża „wąską ścieżka", by stać się „synem światłości". Na 
swojej drodze nieustannie ociera się o zło, często jest wystawiany na pokusy 
1 zawracany z drogi. „Heros inicjacyjny" to reprezentant dobra i po jego stronie 
jednoznacznie się opowiada. Jeżeli nasz bohater jest nadludzką istotą tak jak 
aniołowie, to do apokaliptycznej walki z demonami stanie na końcu czasów. Jeżeli 
zaś jest człowiekiem, jego postać przybierze cechy mesjańskie boskiego 
wysłannika ofiarowującego się za społeczność. 

To jednoznaczne opowiedzenie się przez herosa po stronie dobra i ładu 
zostało uchwycone już przez wczesnochrześcijańskich pisarzy. W antycznych 
apologiach, służących obronie chrześcijaństwa, a zarazem ewangelizacji pogan, 
znajdujemy interpretacje postawy Herkulesa jako prefiguracji Chrystusa. 

K y n o s k e f a l o w i e - p s i o g ł o w c y 

Tajemniczy kynoskefalowie - psiogłowcy, na których natknął się Rimbert oraz 
inni apostołowie Germanii, Skandynawii i Słowiańszczyzny reprezentują trzeci 
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typ wojownika. Pewne pojęcie o tym, kim byli, daje nam napisana na dworze 
karolińskim Historia Longobardów. Jej autor, Paweł Diakon, opisuje ciekawy 
epizod z okresu wędrówki Longobardów z ich pierwotnych siedzib do Italii. 
W pewnym momencie zagrodziło im drogę wojownicze plemię Assipitów i za nic 
nie chciało przepuścić przez swoje ziemie. Wtedy Longobardowie uciekli się do 
podstępu: „Zmyślili mianowicie, że wśród nich znajdują się kynoskefalowie, to znaczy 
ludzie o psich głowach. Rozpuścili pogłoskę między wrogami, że kynoskefalowie 
staczają zacięte boje, piją ludzką krew, a jeśli nie mogą dosięgnąć nieprzyjaciela, 
raczą się nawet własną krwią"2. Przerażeni perspektywą takiej walki Assipici 
ustąpili. 

Równie sugestywnie opisuje skandynawskich kynoskefaloi, zwanych 
berserkami, saga Ynglingasaga: „Jechali bez pancerza, dzicy jak psy lub wilki. 
Gryźli swe tarcze i byli silni jak niedźwiedzie albo byki. Masakrowali ludzi, a żelazo 
i stal były wobec nich bezsilne. Nazwano to szałem berserka".3 

Wojownicy kynoskefaloi stanowili elitę militarną plemion, które napływały 
do Europy w czasie wędrówki ludów. Byli kultowo związani z wilkiem, psem lub 
niedźwiedziem, a w czasie walki przeistaczali się w zwierzęta. Berserkowie czyli 
„wojownicy okryci niedźwiedzimi skórami" przemieniali się w niedźwiedzie. Poza 
Skandynawią częstsze były jednak zachowania likantropijne (nałożenie wilczej 
skóry i przemiana w wilka). 

Przeistoczenie w wilka lub niedźwiedzia - czyli zezwierzęcenie - nie jest 
oczywiście proste, dlatego wymagało przejścia inicjacji pod kierunkiem kapłanów, 
kierowników wilczego stowarzyszenia. Nie należy jednak mylić tej inicjacji z tą, 
której doświadczał heros. Inicjacja heroiczna jest bowiem skierowana „ku górze", 
ku bytowi wyższemu, zaś inicjacja wilczego bractwa jest skierowana „w dół" ku 
otchłani. 

Młody wojownik poddawany inicjacyjnej próbie musiał wyzwolić w sobie 
nadludzki gniew, furię, która sprowadzała go na skraj egzystencji i przeistaczała 
w mięsożerne zwierze. Siła, która go prowadziła była nie-ludzka, lecz pochodziła 
z zaświatów. 

Najczęściej spotykaną próbą inicjacyjną była walka bez broni z drapieżnikiem 
(najlepiej zagryźć bestię własnymi zębami) i konsumpcja jeszcze ciepłego mięsa 
zabitego zwierzęcia. Po inicjacji wojownik-bestia wchodził w skład militarnego 
stowarzyszenia. W przeciwieństwie do wojownika-herosa nie podejmował działań 
na rzecz s p o ł e c z n o ś c i . Zysk iwał natomiast „ p r a w o grabieży". Oddziały 
wojowników-wilków, wśród psiego wycia, atakowały osady, żądając za każdym 
razem dwóch rzeczy - wydania kobiet i bydła. Miały do nich takie samo prawo jak 
wilki w stadzie do zdobyczy. 

Inicjacja kynoskefaloi była diaboliczna. Jej transcendentalnym kresem był 
eschatologiczny bój bogów i tytanów, który obróci wszystko w nicość. Dobro nie 
pokona zła, bo wszyscy zginą. Ocaleje tylko olbrzym Surta, ale tylko po to, by 
spopielić świat4. 

M n i s i i w o j n a 

Wśród badaczy etosu rycerskiego, pokutuje opinia, że chrześcijaństwo 
„okiełznało" dzikich wojowników barbarzyńskich, takich jak „psiogłowcy", dla 
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których prymitywny kult siły był jedyną religią. Gdyby tak było rzeczywiście, gdyby 
misjonarze mieli do czynienia z silnymi dzikusami, chrystianizacja Europy nie 
ciągnęłaby się aż do XIII wieku, tylko trwała kilka pokoleń. To, co nazywane jest 
„kultem siły", jest w rzeczywistości złożonym i usystematyzowanym zespołem 
wierzeń, którego centrum stanowiła egzystencjalna przemiana w nadludzką bestię. 
W porównaniu z berserkami chłopcy z SS czy Specnazu to mięczaki, a stojąca 
za nimi ideologia wydaje się być prostacka. 

Dla średniowiecznych misjonarzy psiogłowi stanowi l i żywe i realne 
uosobienie tego, czym jest wojna. Ż y j ą c y za klasztornymi murami skrybowie lepiej 
niż ktokolwiek inny zrozumieli problem kynoskefaloi. Dyskusja nad ontologicznym 
statusem wojowników-wilków, która toczyła się jeszcze przed powstaniem pism 
Izydora z Sewilli, trwała do X wieku i była jedną z najgłębszych filozoficznych 
anal iz wojny. R a m p e r t z d e c y d o w a ł się na b e z p o ś r e d n i ą k o n f r o n t a c j ę 
z demonicznymi wojownikami po ponad trzech wiekach przygotowań. 

M i s t y c z n e n a r o d z i n y k r u c j a t y 

Przyłączenie wojowników-wilków do trzódki Dobrego Pasterza okazało się 
niezwykle trudne. Reforma kluniacka w X wieku, umocniła wśród mnichów skrajny 
pacyfizm, co sprzyjało tylko separacji kultury rycerskiej od chrześcijaństwa. Mnisi 
uważali, że taka separacja zepchnie wojowników i wojnę na boczny tor 
uniwersalnej kultury chrześcijańskiej. 

Z kręgów kluniackich wyszła w X wieku idea „Pokoju Bożego" (określone 
dni tygodnia ogłoszono dniami „Pokoju Bożego", którego złamanie, na przykład 
przez rozlanie krwi, oznaczało ekskomunikę). Miało to ukrócić samowolę rycerstwa 
i starcia między feudałami. Idea ta, która tak naprawdę była kolejnym wyrazem 
monastycznego pacyfizmu, stała się początkiem przemian, w wyniku których 
powstał nowy model wojownika - rycerz chrześcijański. 

Ruch „Pokoju Bożego" był częścią szerokiego nurtu eschatologicznej 
religijności, która zdominowała chrześcijaństwo owego czasu. „Pokój Boży" szybko 
zaczął być kojarzony z okresem tysiącletniego panowania Dobra, poprzedzającym 
Paruzję, która nie ziściła się w roku 1000. 

Tęsknota za Niebieską Ojczyzną nie pozwalała w owym czasie czekać tysiąc 
lat. Po zaprowadzeniu Pokoju Bożego, zgodnie z Apokalipsą, wszystkie narody 
zbiorą się w Jerozolimie, świętym mieście i wtedy nastąpi powtórne przyjście 
Chrystusa - i nastanie Królestwo Boże. Lud Boży i duchowieństwo - Kościół 
przełomu tysiącleci - postanowił poczekać na Mesjasza w Jerozolimie. 

Droga do Jerozolimy nie była łatwa, w tych niespokojnych czasach trzeba 
było pokonać tysiące kilometrów i przemierzyć morze. Jeszcze trudniejsza była 
droga duchowa pielgrzyma, który do Jerozol imy powinien przybyć czysty 
i odnowiony, gotowy na przyjęcie Królestwa Bożego. Dlatego droga do Świętego 
Miasta wiodła przez fizyczne, duchowe, bolesne i przepełnione cierpieniem krzyża 
oczyszczenie zwane krucjatą. 

Idea Krucjaty, dziś kojarzona z wojną i rycerstwem, nie ma rodowodu 
militarnego. Wręcz przeciwnie, stworzyli ją nie cierpiący wojny mnisi, a następnie 
podjęli ją chłopi zmęczeni walkami rycerzy. Krucjata była w y d a r z e n i e m 
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mistycznym, zajmowała pierwsze miejsce w triadzie: oczyszczenie - udoskonalenie 
- zjednoczenie. 

K o ś c i ó ł c i e r p i ą c y 

W połowie XI wieku Chrystus ukrzyżowany przestał być ukazywany jako 
triumfator. Na krzyżu zawisł Jezus cierpiący, z pięcioma ranami, koroną cierniową, 
głową opadającą na piersi. Był to znak zbliżającej się niezwykłej „rewolucji 
eschatologicznej", która ogarnęła ówczesny Kościół. 

Rewolucja wybuchła niespodziewanie w 1095 roku. Co prawda już na 
początku XI wieku narodziła się w Rzymie idea wyprawy przeciw niewiernym 
okupującym Hiszpanię, ale nie zyskała wówczas wielu zwolenników. Dynastia 
Fatymidów od początku X wieku nękała pielgrzymów przybywających do 
Jerozolimy, ale poza nieustannym oburzeniem biskupów nie wywoływało to 
większych emocji rycerstwa. W roku 1086 cesarz bizantyjski obiecawszy wcześniej 
sowitą zapłatę zaproponował kwiatowi zachodniego rycerstwa wyprawę przeciw 
Turkom. Jego propozycja pozostała bez odzewu. 

Gwałtowny odzew, z jakim spotkało się wezwanie synodu w Clermont, 
zaskoczyło nawet papieża Urbana II. Idea krucjaty ogarnęła całe ówczesne 
społeczeństwo, łącznie z dziećmi; nurt rycerski był tylko jedną z części wielkiego 
ruchu. 

Już na wiosnę roku 1097 wyruszyła wielka krucjata zwaną chłopską. Był to 
spontaniczny ruch biedoty i chłopstwa, pod przewodnictwem wędrownych 
kaznodz ie i . W s p ó ł c z e s n a h i s t o r i o g r a f i a p r z e d s t a w i a ten c h ł o p s k i nurt 

FRONDA JESIEŃ 1997 251 



w najczarniejszych barwach. Sprowadza go do rzezi, podpaleń, rabunków 
i pogromów Żydów, którym kres położyły zaraza i miecz turecki. Nikt nie 
zastanawia się, czy chłopami kierował strach przed głodem na przednówku roku 
1097, czy może chęć krzyżowego oczyszczenia. Czy kobiety i starcy ruszyli jako 
pierwsi z perwersyjnej żądzy mordu, czy może kierowali się do Niebiańskiego 
Jeruzalem? Czy to, co po ludzku wygląda jak przypływ zbiorowego szaleństwa, 
nie jest wyrazem czegoś głębszego, tragicznego i świętego? 

Eschatologiczna tęsknota z Mesjaszem, była dla krzyżowców tragiczna, bo 
przekraczała doczesność tak dalece, że pozostawała w konflikcie ze światem. 
Istotę tego dramatu ukazuje Krucjata Dziecięca z 1212 roku. Nie była ona ani 
dziełem sprytnych handlarzy niewolników, którzy sprzedali dzieci do niewoli, ani 
rozhisteryzowanych rodziców. W Niemczech chłopiec Mikołaj, pouczony przez 
anioła, zgromadził wokół siebie tłumy dzieci, by wyruszyć z nimi do Jerozolimy. 
Mali pielgrzymi, mimo niechętnego stanowiska duchownych, przeszli przez Alpy 
i dotarli do Włoch. Mówili, że idą do Boga. Pragnęli przejść przez morze, które 
miało się rozstąpić i dzięki czystości i ubóstwu wyzwolić Grób Pański. Papież 
jednak, chcąc zapobiec tragedii, odesłał dzieci do domu. Wracały pojedynczo, 
dziesiątkował je głód i choroby. Dla ówczesnych ludzi ruch dzieci był spowity 
apokaliptyczną tajemnicą. 

K r u c j a t y i w o j n a 

Eschatologiczna religijność X/XI wieku musiała być niezwykle si lnym 
doświadczeniem transcendencji. Tak silnym, że ogarnęła wszystkie dziedziny 
życia społecznego, łącznie z wojną. Jak widzieliśmy, wojna i rycerstwo przez 
całe wczesne średniowiecze nie poddały się chrystianizacji. Mnisi i lud, bezradni 
wobec wojny, traktowali ją nie jako część kultury, lecz jako część świata przyrody, 
klęskę żywiołową, tak jak traktuje się zarazę, głód czy pożar. Tymczasem militarne 
elity plemienne praktykowały „wilczy" etos wojenny z inicjacją demoniczną. 

Eschatologiczne doświadczenie chrześci jaństwa przełomu tysiącleci 
dokonało tego, co przez kilkaset lat wydawało się niemożliwe: „schrystianizowało" 
wojnę oraz zniszczyło etos kyneskefaloi. Doniosłość Krucjat polegała właśnie 
tym, że były one pierwszą, wielką i zwycięską konfrontacją chrześcijaństwa 
z wojną. 

Krucjaty wykształciły nowy model wojownika, rycerza chrześcijańskiego, który 
mieści w sobie wszystko to, co dziś nazywamy etosem rycerskim. Dwieście lat 
trwania militarnych krucjat na Bliskim Wschodzie, urozmaicanych europejskimi 
krucjatami przeciw sodomitom, Prusom bądź albigensom, to okres zniszczenia 
etosu kynoskefaloi i powstanie średniowiecznego etosu rycerskiego, który 
przetrwał do dnia dzisiejszego. Rola tej przemiany jest na tyle doniosła, że 
ogólnospołeczne zjawisko, jakim były krucjaty, zaczęto kojarzyć wyłączenie z ich 
militarnym nurtem. 

Średniowieczny etos rycerski jest zbyt dobrze znany, by się dłużej nad nim 
rozwodzić. Warto jednak podkreślić, że rozwijał się on w opozycji do poprzednich 

252 FRONDA JESIEŃ 1997 



modeli wojny. Zamiast łapania branek, Xlll-wieczny rycerz czcił kobiety. Zamiast 
łupić bydło, bronił wdów. Silne więzi wasalne zastąpiły indywidualizm. 

Co umożliwiło taką przemianę? Na pewno ożywienie dawnych nurtów żywej 
jeszcze tradycji wojownika - walczącego w obronie zbiorowości, którego 
symbolem stał się święty Jerzy. Ważne było też wykształcenie procedur 
inicjacyjnych, na przykład pasowania na rycerza. Oba te wątki były już wcześniej 
obecne, choć w innej formie, w kulturze pogańskiej. Chrześcijaństwo natomiast 
umożliwiło rycerstwu coś zupełnie nowego - prawdziwy udział w eschatologicznej 
wojnie, budowie Królestwa Bożego. Od tej pory każdy prawdziwie szlachetny 
rycerz chrześcijański toczy eschatologiczną wojnę. Przykładem może być 
Jan III Sobieski, gromiący pogan pod Wiedniem, czy Piłsudski z obrazów Kossaka, 
goniący piekielne pułki Armii Czerwonej. 

H e r e z j a k r u c j a t y 

W eschatologicznym przeżyciu tkwiła zarówno „święta siła" jak i herezja 
krucjat. Siła wypływała z głęboko przeżywanego mesjanizmu, z którego wynikał 
z przyjęcia aktywnej postawy wobec Paruzji, o której chrześcijaństwo tak często 
zapomina. Jednak to wyczekiwanie często przemieniało się w poganianie 
Mesjasza. Kres dziejów nie nadchodził, więc „Obrońcy Świętego Grobu " ogłosili 
się Królami Jerozolimy. Zniecierpliwione zakony rycerskie zaczęły fascynować 
się ezoterykąlub coraz częściej zajmować się operacjami finansowymi. 

Niemieccy Cesarze Rzymscy, uniwersalni władcy chrześcijańskiego świata, 
osobiście pojawiali się w Jerozolimie jako najwyżsi władcy Ziemi. Obłożony 
ekskomuniką Fryderyk II urządził paraewangel iczny ingres do miasta, by 
ostatecznie zakończyć Historię, czego nie śmiał uczynić papież, reprezentowany 
w Świętym Mieście przez legata. Eschatologia i polityka nigdy nie stanowiły 
dobrego połączenia, a prorocy „końca histori i" zawsze byli wyjątkowymi 
szkodnikami. 

N a u k i k r u c j a t y 

Niektórzy historycy uważają, że krucjaty i scholastyka są podstawowym 
wkładem średniowiecza w naszą kulturę. Po zdobyciu Jerozolimy i po Summie 
teologicznej świętego Tomasza z Akwinu świat zmienił się na zawsze. Czego 
nauczyły nas krucjaty? 

Na pewno nauczyły nas walczyć, prowadzić wojny, zmagać się ze złem. Kto 
nie wierzy, niech zapozna się z etyką wojskową ojca Bocheńskiego albo obejrzy 
film ze Schwarzeneggerem. 

„Rewolucja eschatologiczna" krucjat uczy nas jednak czegoś mniej 
spektakularnego niż piękne wojowanie. Prawdziwa bitwa krzyżowców rozgrywała 
się na podłogach kamiennych kaplic, w czasie czuwań, modlitw i pokuty. To właśnie 
tam przeżywano Krucjatę, czyli cierpienie krzyża. Składało się na nią to wszystko, 
co tak bardzo mierzi współczesnego człowieka: włosiennice, bicze, popiół, zimne 
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cele, powrozy na szyje, zepsute ryby, kolczaste pasy ascetyczne - oto narzędzia 
dla oczekującego na Mesjasza krzyżowca. 

Dzięki tym „obskuranckim środkom" i „zabobonnym praktykom" w XII wieku 
nastąpiły „narodziny czyśćca", czyli wykrystalizowała się doktryna o cierpieniu 
oczyszczającym. Krzyżowcy przy użyciu prostych „pomocy naukowych" takich 
jak świńska skóra czy konopny powróz, nauczyli siebie i przyszłe pokolenia pokuty. 

Nikodem Bończa-Tomaszewski 

Przypisy: 

1. VII libri Miraculorum. 
2. Paweł Diakon Historia Rzymska. Historia Longobardów, tłum. I. Lewandowski. 
Warszawa 1995, s.205. 
3. Geroges Dumezil Mythes et dieta des Germains, Paris 1939, s. 81. 
4. Eddapoetycka, tłum. A. Załuska-Strómberg, Wrocław 1986, ss. 3-18. 
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Nie ulegaj zbytnio imaginacji i myślom nie folguj, bo tak rychło, 
miast spokój odzyskać, w odmętach zła zatoniesz. Zmawiaj 
codziennie Różaniec, Najświętszy Sakrament chodź adorować. 
Dotykaj paciorków Różańca, patrz na kielich z hostiami, wąchaj 
kadzidło, słuchaj szmeru modlitw. Uwierz zmysłami i wstrzymaj 
na chwilę pęd myśli. Zobacz, iż Pan mówi do Ciebie tak, jak Ci 
się jawi. Jest przed Tobą cały na krzyżu, cały w świątyni, a nie 
inny w sercu, inny w ciele. Bądź jak Tomasz niewierny. Niech 
uleczy Cię dotyk, węch, wzrok i słuch. Wątpl iwościom 
i pytaniom pola nie dawaj. Jak tylko spostrzeżesz, że 
nadchodzą, mów głośno modlitwę. Chwyć wodę święconą 
i pokrop nią diabła. Owo wątpienie niczym innym nie jest jak 
tylko dziełem czarta, godny mu zatem opór zgotuj. Ujawnij 
wątpliwości, na światło wywiedź, by kształt przyjęły, a znikną 
zaraz. Najgorsze, co uczynić możesz, to upodobać w nich 
sobie, to ze swego rozdarcia słodycz dobywać i nią się sycić. 
Znam ja ten napój wonny, łzami podlany i uczuciem, który 
jednak nie na szczyty nas wiedzie boskie, ale w otchłanie. 

PAWEŁ LISICKI 

PRAWDA I POZÓR 

To o s o b l i w e p r z e m ó w i e n i e , utrwalone na k a s e c i e m a g n e t o f o n o w e j , 

znalazłem przypadkiem wśród rzeczy pozostawionych przez m e g o znajomego, 

który obarczył mnie obowiązkiem wykonania testamentu. N i e wiem, do kogo 

przemawiał mój zmarły przyjaciel. Sądzę, że musiel i to być ludzie młodzi. 

Zapewne poproszono go tylko o krótkie wprowadzenie, które on przemienił 

w wystąpienie programowe. B y ł to dziwak, trochę zrzęda, człowiek raczej 

samotny i małomówny. Przychodziły jednak dni, gdy stawał się wręcz wylewny, 

i każdemu gotów był powierzać swe najgłębsze przemyślenia. Zapis, jaki dostał 

się w moje ręce, jest w ięc chyba efektem takiego nagłego nastroju i potrzeby 

zwierzenia się. W tej samej kopercie co kaseta znalazłem dwa listy, pisane na 

pożółkłym już mocno i postrzępionym papierze. Przyznaję, że miałem dużo 

kłopotów z ich odczytaniem. Tam, gdzie nie radziłem sobie z dokładnym 

zrozumien iem, w p r o w a d z i ł e m s ł o w a w s p ó ł c z e s n e . N i e j e s t to z g o d n e z 

dzisiejszymi wymaganiami, jakie stawia s ię „krytycznym wydaniom tekstów". 

Uprzedzam zatem, że nie są to dokumenty, ale interpretacje dokumentów. Uważny 

czytelnik z pewnością wykryje moje potknięcia. 
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Z a p i s m a g n e t o f o n o w y 

Przeglądanie rękopisów w starych bibliotekach należy do przeżyć prawdziwie 
ekscytujących. Dziwicie się? Tak, wy wolicie dzisiaj oglądać filmy albo czytać 
zmyślone historie, które produkują sztaby znawców psychologii. Zdaje się wam, 
że wolna gra fantazji przyniesie więcej przyjemności niż poznawanie faktów. Macie 
mnie za starego nudziarza, który nie nadąża za biegiem czasu. Sądzicie, że stare, 
zakurzone papierzyska nie zawierają nic ciekawego, a ludzie, którzy żyli przed 
wami należeli do innego rodzaju. Niech wam będzie. Jeśli jednak chodzi o mnie, 
to uważam, że właśnie dawne listy mówią najwięcej o człowieku. Niestety, dziś 
ludzie już nie piszą listów, tylko rozmawiają przez telefon. 

Kiedyś ktoś mnie zapytał, czy przeczytałem ostatnią powieść znanego autora. 
Zacząłem się śmiać. Czy można w powieści znaleźć coś więcej niż ja w tych 
listach? Od kiedy zacząłem prowadzić archiwum, w ogóle przestałem czytać 
powieści. 

Przyznaję, że w młodości chciałem być pisarzem, marzyłem o sławie. Kiedy 
mi zaproponowano, abym został archiwistą w starym pałacu, bardzo się 
ucieszyłem. Myślałem, że zdobędę prawdziwe źródło tematów. I co? I nic. 
Opisywane w korespondencjach losy ludzkie były tak niezwykłe, że sam nie 
mógłbym wymyślić nic ciekawszego. Uznałem więc, że rezygnuję z własnej 
twórczości. Wystarczy, że wydam chociaż kilka tomów listów i wspomnień. 
Wprawdzie nie zdobędę dzięki temu sławy, ale przynajmniej pośrednio, przyczynię 
się do rozszyfrowania wielkiej tajemnicy człowieka. Śmiejecie się ze mnie, że tak 
patetycznie? Proszę bardzo. W końcu stary bibliotekarz ma prawo do odrobiny 
patosu. 

Ta tajemnica człowieka to pytanie o stosunek między rzeczywistością 
a pozorem, tym co jest i tym, co się być wydaje. Oto najbardziej filozoficzne 
z pytań: jak się ma rzecz w sobie, do rzeczy dla nas, człowiek jakim prawdziwie 
był i człowiek jakiego poznać możemy na podstawie tego, co nam objawia z siebie. 
Skąd bierze się w nas podstawowe zaufanie do świata, do słów, do ludzi, do 
Boga wreszcie, iż są takimi, jakimi się być zdają? To zagadka, na którą natykam 
się od wielu lat. 

Moja wiedza o ludziach jest ograniczona, nie sięga ich dusz i zatrzymuje się 
na zewnętrznym obrazie, na tym, co pozostawili po sobie. Nie jestem w stanie 
ustalić, co z opisów przekazanych potomności było celowym elementem gry, 
a co szczerym wyznaniem. W tej dwuznaczności każdego wspomnienia, w tym 
napięciu między świadomym wysiłkiem kamuflażu i prawdą o człowieku ukryta 
jest zagadka stworzenia. Dlatego najbardziej interesują mnie historie, które owo 
napięcie uwidaczniają. 

Ostatnio, choćby, odnalazłem zapisaną w listach opowieść miłosną. Jest to 
korespondencja człowieka, który jednocześnie kochał dwie kobiety. Cała historia 
zakończyła się tragicznie. Trzeba pamiętać, że wszystko działo się u schyłku 
poprzedniego i na początku obecnego stulecia, gdy w środowisku, w którym 
wzrastał mój bohater, takie słowa jak „honor" i „wierność" miały znaczenie. 

Jego listy do żony były interesujące przede wszystkim, dlatego że oddawały 
dobrze nastroje całego pokolenia inteligencji, które wierzyło w postęp i z coraz 

FRONDA JESIEŃ 1997 257 



większym podziwem spoglądało na najnowsze odkrycia nauki. On sam był 
lekarzem. Pisał wiele o nadziei na powolne przedłużanie życia ludzkiego, 
ekscytował się nowymi teoriami medycznymi, często cytował różnych profesorów 
z Francji i Niemiec, którzy przepowiadali ostateczne zwycięstwo nad cierpieniem 
i chorobami. Zdaje się, że znał pisma Fiodorowa. Ten Rosjanin, trochę szaleniec 
a trochę wizjoner, sądził, że człowiek znajdzie lek przeciw śmierci, a zadaniem 
obecnego pokolenia będzie przywrócenie do życia ludzi przeszłości. 

Listy mojego lekarza do żony pełne były czułości i powagi. Jej listy, nieco 
egzaltowane, dowodziły, iż darzy go zaufaniem pozbawionym wszelkich podejrzeń. 
Trudno, bym sobie mógłwytworzyć inny jego obraz, jak tylko człowieka uczciwego, 
ambitnego, inteligentnego i stałego w uczuciach. Ten sam ton troski i powagi 
obecny był w jego późniejszej korespondencji, gdy dopytywał się o zdrowie dzieci 
i dawał żonie wskazówki, jak cierpliwie znosić codzienne kłopoty. 
I nagle w trakcie porządkowania innego regału przeczytałem zdumiewający list 
od pani Z. adresowany do mojego lekarza. List? To było najprawdziwsze wyznanie 
miłości, płomiennej, szalonej, nie liczącej się ze wstydem, kiedy w najdrobniejszych 
szczegółach opisywała jego pieszczoty i słowa. Nie pomyliłem się. On był 
rzeczywistym adresatem. Dłuższe badania pokazały, że lekarz ów miał romans. 
I to z kim! Z jednej strony listy od pani Z. Zawierały romantyczne frazesy 

0 „ n i e ś m i e r t e l n y m u c z u c i u , które łączy nasze dusze", z drugie j c iągłe 
przypominanie o tym, że „komorne podnieśli, krawcowa podrożała i Nikuś [tak 
go nazywała] musi pomóc, bo inaczej nie spotkamy się". A jednak mój lekarz 
korzystał z każdej wolnej chwili i uciekał do kochanki z Krakowa, zwodząc własną 
żonę, której szlachetność podziwiał w każdym liście. Nikt niczego nie podejrzewał 

1 romans trwał co najmniej kilka lat. 
Kiedy prawda wyszła na jaw, w listach żony pojawiły się wyrzuty, oskarżenia, 

naglące nakazy powrotu. On starał się wszystko obrócić w żart i nieporozumienie. 
W ostatnim zachowanym liście zarzekał się, że nigdy nie spotkał pani Z. A 
wszystko to są doniesienia zawistnych ludzi, którzy chcą złamać jego karierę. 
Nie znalazłem odpowiedzi żony. Nie uwierzyła mu jednak. Do korespondencji 
dołączony był wycinek z gazety, z którego można było się dowiedzieć, że doktor 
R. strzelił sobie w głowę. 

Kim był naprawdę ten człowiek, w chwilach, gdy nikogo nie udawał? Grał 
dwie role jednocześnie. Dla żony był oddanym mężem, „kochanym Mikołajem", 
dla pani Z. „płomiennym, bezwstydnym Nikusiem". Co było prawdą, a co pozorem? 
Może ani prawdy, ani pozoru nie było, bo obie jego postacie, statecznego doktora, 
ojca rodziny oraz rozpustnika były równie prawdziwe i równie pozorne? W każdym 
razie on takiego prawdziwego siebie nie odkrył. Być może, gdyby znalazł w sobie 
coś trwałego, gdyby znalazł oparcie, dzięki któremu mógłby porzucić kłamstwo, 
wszystko skończyłoby się inaczej. Zamiast tego popadł w rozpacz. 

Moi bohaterowie już dawno umarli. Nie wiedzieli, że ich najbardziej intymne 
przeżycia, uczucia, które skrywali niekiedy przed samymi sobą, wyjdą na światło 
dzienne, staną się przedmiotem rozmów, uwag, niekiedy złośliwości. Dobrze to, 
czy źle? Sam nie wiem. Z jednej strony powinniśmy uszanować prywatność, 
z drugiej będziemy o sobie wiedzieć więcej. Kto wie, może zresztą to ukryte 
pragnienie przetrwania sprawiło, że ludzie pozostawili po sobie listy, że nie 
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doprowadzili rzeczy do końca i w mroku, jaki okrył przeszłość, pojawiła się jednak 
całkiem znaczna szczelina, przez którą teraz wpada światło? 

Zamierzam Wam teraz opowiedzieć o moim najważniejszym odkryciu. Mam 
na myśli dwa listy z końca XVIII stulecia. Pierwszy, podpisany niewyraźnie, tak 
że jedynie imię można odczytać, pochodzi od polskiego szlachcica, który 
przebywał we Francji w okresie wielkiej zawieruchy rewolucji. Skąd się we Francji 
znalazł? Tego nie wiem. Jeszcze bardziej zagadkowy jest dla mnie jego pobyt 
w Wandei. Historia przekazała nam wiedzę dokładną o uczestnikach tego 
powstania przeciw wszechmocy i terrorowi republiki, tym niemniej nigdzie nie 
odnalazłem świadectwa, które pozwoliłoby ustalić tożsamość mego bohatera. 
Pogodziłem się z tym. Może znajdzie się w przyszłości ktoś, kto odkryje tajemnicę 
i ustali, kim był ów człowiek. Ja wiem o nim tylko tyle, że miał na imię Jan. 

Czy w Paryżu znalazł się z powodu studiów? Co sprawiło, że przyłączył się 
do w r o g ó w wolnośc i i d e m o k r a c j i , jak swych p r z e c i w n i k ó w przezywal i 
rewolucjoniści? Młodzi szlachcice, skoro już przyjeżdżali uczyć się do Paryża, 
tego źródła wszelkich idei rewolucyjnych, zwykle przeniknięci byli radykalizmem. 
Jechal i po naukę w o l n o ś c i , po w i e d z ę , j a k urządzić na n o w o s p r a w y 
Rzeczpospolitej. Francja, Francja - wtedy było to niczym hasło, okrzyk bojowy 
dla wszystkich piewców wolności i reformatorów. Nie widzę więc dla niego miejsca 
wśród obrońców starego ładu. 

Zatem może był to po prostu podróżnik? Zwiedziony rozgłosem wypadków 
we Francji podążył tam, by z bliska obserwować, jak rodzi się historia. Jeśli jednak 
był tylko biernym widzem, dlaczego stanął po stronie powstańców? Cóż, pytania 
swoje przekazuję potomności, licząc, że któregoś dnia objawią się nam nowe 
źródła i lepiej poznamy przeszłość. 

Drugi list stanowi odpowiedź na wyznania Jana. Z tekstu wnioskuję, że 
napisał go nauczyciel i wychowawca mojego bohatera. Dziwne na mnie robi 
wrażenie to, że ów tajemniczy mistrz, chociaż z Polski pisze (w nagłówku trochę 
zatarte słowa zdają się wskazywać na Lublin), nic nie wspomina o naszej rodzimej 
klęsce, o upadku państwa i nieudanej próbie odzyskania go zrywem powstańczym. 
Dziwiło mnie to bardzo, ale nie potrafię sobie odpowiedzieć, jak się to stało. 
Byłby to człowiek do tego stopnia obojętny na bieg wydarzeń światowych? A 
może, z nieznanych nam przyczyn wolał unikać opisu sytuacji w kraju? [...] [tu 
zapis utrwalony na taśmie urwał się]. 

List J a n a 

„Zdziwisz się zapewne, Ojcze, gdy Ci przedstawię o terminy straszne, 
w jakich się znalazłem, gdy po jednej z potyczek dostałem się w ręce nieprzyjaciół. 
Całą rzecz po kolei wywiodę, abyś łatwiej stan mój pojął i pomocy udzielił. 

Trzeba Ci było, Ojcze, widzieć, co za zapał szalony i święty ogarnął ludzi 
z Wandei, gdy sami sobie zostawieni, ujęli się za honorem naszej religii 
nieskażonej i wielkiej. Nie byłem z nimi od początku. Gdy dotarłem, wciąż była 
w nich żywa pamięć pierwszych walk. Opowiadali mi o zdobyciu Cholet, które 
wzięli po szturmie Stoffleta. Dobiłem do nich w czerwcu, już po zdobyciu miasta 
Bressuire i cytadeli w Thouars. Pierwszy raz stanąłem do walki o Angers, któreśmy 
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z pomocą Bożą wzięli. Dlaczego, och dlaczego, nasz kochany Cathelineau nie 
postanowił poprowadzić nas na Paryż? Odwagi brakło i wiary. Miasto owo, 
opanowane przez czarta zdobywszy, panami byśmy byli Francji. 

Zamiast tego podążyliśmy ku Nantes, gdzie sromotna nas klęska spotkała. 
Ojcze, dalej już zły los nas nie opuszczał. Pod Cholet omal że nie poległem. Był 
to październik. Potem, na pomoc Anglików licząc, zmierzaliśmy ku Granville. 
Z tego nic jednak nie wyszło. Powrót nas czekał bez sławy i ufności już wielkiej, 
po to jedynie, by pod nóż wroga głowę oddać. Po przegranej bitwie pod Savenay 
pozostałem już tylko z małym oddziałkiem. 

Ludzie owi, z którymi tu razem wyruszałem, bitni byli bardzo, śmiali, dla 
Króla i Krzyża na wszystko gotowi. Trzeba było widzieć ich wiarę potężną, by 
zrozumieć zwycięstwa wielkie. W bój idąc mówiliśmy: do zobaczenia, jeśli da 
Bóg, w Raju. Zaiste, nie dla łupów, nie dla sławy, nie z obawy przed intruzami 
biliśmy się w tej wojnie, jeno przez wzgląd na rzeczy najświętsze, na nadzieję 
zbawienia i z obowiązku wierności. Niestraszne nam były kule i szable, gdyż 
Ojczyzna Niebieska nad każdą inną zdawała się wyboru godna. A że ci to ludzie 
z gminu, tym bardziej się zdumiewałem, jaki u nich zmysł wojenny i dowcip. Choć 
i ludzi szlachetnego urodzenia też się trochę wśród nas znalazło, że wspomnę 
tylko o księciu de Talmond, synu samego księcia de La Tremoille czy o naszych 
dzielnych trzech wodzach: markizach de Donissan i de Lescure oraz hrabim de 
La Rochejaquelein. Niejeden raz gnaliśmy buntowników i wrogów Pana Naszego 
precz. Przy nich siła wprawdzie stała i niby że to wojsko regularne, ale co zdziała 
śmiałość i wiara, tego Ojcze Ci nigdy nie opiszę. 

Kiedy tam przybyłem, i nim jeszcze zdążyłem się dobrze rozejrzeć, pani de 
La Rochejaquelein opowiedziała mi o tej armii, że mianowicie „siodła juczne u nich 
w miejsce jeździeckich, sznury zamiast strzemion i saboty zamiast butów. Ubiory 
naszych jeźdźców - mówiła mi czcigodna niewiasta - najróżniejszych fasonów, 
pistolety przy pasie, karabiny i szable przywiązane sznurkami. Jedni nosili kokardy 
białe, inni czarne i zielone; wszyscy mieli Najświętsze Serce naszyte na ubraniu 
i różaniec." Tak było jednakowoż na początku. W miarę jak przegrywaliśmy, 
chodziliśmy coraz bardziej obdarci. 

Pewnego razu na początku lutego, a miało się ku wieczorowi, ruszyliśmy ku 
Chatillon we trzydziestu ludzi. Idąc nocą i przez las chcieliśmy odbyć podróż 
niepostrzeżenie. Wtem wypalili do nas z boków. Krzyk podniósł się wielki, wrzask, 
zamieszanie. Ani się obrócić zdołałem, gdy poskoczył ku mnie z tyłu i gdyby nie 
to, za co wciąż Panu dziękuję, że koń narowisty dęba stanął, ani chybi już bym 
i listu tego napisać nie mógł. Strzały, jęki, tupanie nóg - oto com jeszcze spamiętał. 
Otworzywszy oczy obaczyłem, jak na ścianach namiotu zatrzymało swe promienie 
słońce. Wraz ze mną w namiocie trzymali jeszcze dwóch ludzi. Leżałem związany 
w środku, przytroczony do słupa w ziemię wbitego. W głowie ból straszny, tak 
jakby ktoś mi szpicem szpady w czerepie jeździł. 

Strażników dwóch siedziało bokiem do mnie zwróconych przy wejściu. Czarni 
i smagli, wąsiska tęgie, chłopy były rosłe - znać, że wojaczka im nie pierwszyzna. 
Szybko się spostrzegli, żem do przytomności wrócił. Coś tam zaczęli zagadywać, 
alem słów nie słyszał, jeno śmiech tłumiony. Moi ludzie twarzami leżeli w przeciwne 
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strony zwróceni, z dala ode mnie, tak że każde nasze słowo przez oprawców 
pochwycone być mogło. 

Niewiele z tego wszystkiego pojąłem, czy to dlatego, że zmysły nie całkiem 
odzyskałem, czy też ich mowa inna była. Podeszli we dwóch i naigrywali się 
ze mnie, że to niby Pan Bóg i Panienka Najświętsza (słów, jakimi obdarzali nasze 
świętości nie wspomnę) nie ujęli się za takim przybłędą jak ja, i że sczeznąć mi 
marnie przyjdzie. Jeden z nich kopnął mnie nawet razy kilka, co też w duchu 
ofiarowałem Bogu, jako iż każde cierpienie tak przyjmować należy. 

O, gdyby nie te więzy podłe, stanąłbym przed nimi i nie pozwolił hańbić 
Najświętszego Imienia. Bluźnili okropnie, Pana Boga za nic sobie mając. Kiedy 
już zobaczyli, że oczy zamykam i przestaję ich słuchać, usiedli. Czas mijał powoli. 
Słyszałem tylko przytłumione odgłosy z zewnątrz. Szczęk broni, koni rżenie, ruch 
duży. Oddział, który nas ujął, znaczny być musiał. Kiedy tak leżałem, nie będąc 
w stanie nawet myśli własnych zebrać, nowy zdrajca jakowyś wszedł do namiotu. 
Stał w wejściu, pod słońce, tak że widać go dobrze nie było. Po chwili za nim 
weszło jeszcze kilku żołnierzy, pochwycili moich dwóch towarzyszy i wywlekli ich 
poza namiot. Nie opierali się bardzo, bo też i nie mieli jak. Usłyszałem jedynie 
chwilę potem suchy trzask strzałów i czekałem, kiedy mnie wygarną. Nic się 
jednak nie działo, ci dwaj strażnicy tylko cały czas ze mną siedzieli i w karty grali. 
Teraz dopiero przestało mi we łbie huczeć, powoli odzyskiwałem władzę 
w członkach i jaśniej począłem cały stan mój żałosny postrzegać. Znowu wszedł 
ktoś do namiotu. Pomyślałem, że teraz moja kolej. Ten, który wszedł - człowiek 
młody, o ogorzałym już jednak obliczu, włosach długich i rudych, oczach zielonych 

- zbliżył się do mnie powoli. 
- Wiemy, kim jesteś i skąd przybywasz - zaczął do mnie przemawiać. 

Poczem skinął ręką na jednego z dwóch strażników, aby mi nogi rozwiązać 
i posadzić naprzeciw niego. 
- Teraz, gdy twoi rodacy zmagają się z tyranami i królami, ty po stronie owych 
nędzników stajesz i występujesz przeciw świętej sprawie wolności - tak do mnie 
przemówił. Nic nie odpowiedziałem. Jak to się stało, że odgadli, kim jestem i żem 
nie Francuz, jeno z Polski przybywam, tego nie wiem. Pewnikiem któryś z naszych 
im powiedział. Długo tak prawił, jakim to zdrajcą Ojczyzny jestem, że się 
sprzymierzam zjej wrogami najgorszymi, a przyjaciół zwalczam. W końcu jednak, 
gdy nic nie odpowiadałem, przeszedł do rzeczy. Zaproponował mi zdradę w zamian 
za życie. 

Pewnie spytasz się, Ojcze, dlaczego głośno nie krzyknąłem, by precz sobie 
poszedł? Sam tego nie wiem. Dziwna mnie niemoc zdjęła i spętała. Nie to, bym 
się słowom jego uwieść od razu dał, choć przyznać muszę, szatańską miał w sobie 
iście zręczność i wywodził tak wszystko miodnie i zacnie, że słuchać go było 
miło. 

Jutro miałem, jak to przedstawił, wyrzec się zabobonu i pokonawszy przesąd, 
wrócić na łono ludzkości oświeconej. Jeślibym obstawał jednak fanatycznie przy 
zabobonie, jak świętą naszą wiarę rzymską określał, pójdę pod nóż. Mówił składnie 
i dobitnie, znać, że ktoś był to ważny. Dowodził, że ci, co zginęli, nie warci są 
nazwy ludzi, ale że ja, człowiek znakomity i kształcony, cudzoziemiec poza tym, 
na łaskawość liczyć mogę. 
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Słyszałem już o tym wcześniej, że złapawszy niektórych, nie zabijali ich od 
razu, ale wcześniej przed gromadą odżegnać od Boga kazali, na krzyż napluć 
i różaniec podeptać. W tym tkwił ich zamysł, aby odstępców było jak najwięcej. 
Mogli ich pokazywać naszym ludziom i wiarę w nich zachwiać. Siłą nas złamać 
nie mogli, jęli się przeto fortelu, by naszą ufność upokorzyć i zabić. Długo on do 
mnie przemawiał a przekonywał - jam głównie milczał. Strasznie naszą wiarę 
obrażał i wyśmiewał, mi zaś okrutnie się przypochlebiał. Mówił, że słusznie się 
wzięła Rewolucja za niszczenie Kościoła, gdyż to wróg ludzkości największy 
i wolności człowieczej tyran najbardziej wszeteczny. Grzmiał ile sił w głosie, 
0 Inkwizycji i stosach, o zbrodniach szalonych, na ludzkim duchu popełnionych. 
Wiele mi i innych bezeceństw przez katolików dokonanych przytaczał. Zagadnąłem 
go tylko, kto on zacz. Zdumiało mnie, że to ksiądz dawny, i to nie byle jaki - bo 
kanonik. Ale, śmiał się: „Odkąd szatę duchowną zrzuciłem i za wojnę się wziąłem, 
mniej mam czasu na dziewki". (Że to niby jako ksiądz miał czasu więcej). 
Obrzydliwy ten klecha nic sobie ze wstydu nie robił. Prawił, że wszystko, co 
wyznajemy, rzecz jest śmieszna i umowna, a za dowód podawał, że częstokroć 
już hostię świętą napluwszy nigdy jeszcze uszczerbku nie doznał, a tylko mu 
chuć wtedy wzrastała. Śmiał się z nabożnych katolików, którzy wierzą, że skutkiem 
słów kapłana chleb przemienia się prawdziwie w ciało Zbawiciela i podawał to za 
z przesądów największy. Czegóż to on nie wyśmiewał: a wszystko uczenie wielce, 
z powołaniem się na księgi święte i opinie Doktorów, w których, jako rzekł, nigdzie 
ładu nie ma ani rozumu, tylko chaos i przeczenia wzajemne, co dla rozumu nie 
dziwota, bo ludzie to nieuczeni byli i ciemni. Dlaczegóż do słów jego przywarłem? 
Dlaczego nie rzekłem, by ów szatan precz sobie poszedł? On widać był wielce w 
takich przekonywaniach doświadczony, bo nie od razu wszystko wywodził, tylko 
po części. Łapał się każdej kolejnej rzeczy - a to cudów Pana naszego, a to 
opowieści w Piśmie, a to obyczajów Kościoła świętego - i po kolei wykazywał, 
jako są niedorzeczne i naturze ludzkiej przeciwne. 

Wracał tak w ciągu dnia kilka razy, wciąż z tą samą śpiewką na ustach. 
Naigrywał się jeszcze ze mnie, że to niby z orężem w ręku Pana Jezusa bronić 
przybyłem, który, jako Pan miłości, nikogo zmuszać nie powinien i kazał wszystkim 
policzków wrogom nadstawiać. 
- Co z ciebie za uczeń Chrystusowy, skoroś oręż ujął i walczysz? - drwił ze mnie 
1 dodawał, że to oni prawdziwymi są Ewangelii głosicielami przeciw klechom 
i biskupom, a za stanem trzecim. 
- Rzecz najważniejsza jest miłość biednych - twierdził - i tę my właśnie czynem 
spełniamy, prawa biedakom przyznając i otwierając na oścież bramy do szczęścia. 

Pod wieczór, gdy mnie żegnał, zapowiedział, że jeszcze rano powróci, 
ofiarować mi okazję ostatnią. Jeśli się zgodzę, czeka mnie życie. Odeślą mnie 
do Paryża, gdzie jeszcze raz publicznie wyrzeknę się wiary, a potem już dadzą 
spokój i może nawet do domu odprawią. 

Jako Ci już napisałem, Ojcze, poluzowali mi więzy nieco, ale przez cały 
dzień jednak nic mi pożywać nie dali, dwa razy tylko wodą napoili. Zimno robiło 
się wielce, rana jęła mi doskwierać, pragnienie i głód dawały we znaki. 

Otom jest teraz, Ojcze, u celu tego pisania mego. Błagam Cię przeto 
i zaklinam, aby nigdy i nikomu nie stało się wiadome to, co teraz Ci piszę. Ojcze, 
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ja wątpić zacząłem! Zacząłem myśleć i wątpić! Pojmujeszże to? Ja i teraz jeszcze 
tego nie chwytam, choć wszystkie te myśli, które pewnikiem zły duch tchnął 
we mnie, wciąż się w mojej głowie gnieżdżą i niepodobieństwem jest dla mnie 
całkiem się ich pozbyć. Pokuta to sroga i twarda, że od tamtego czasu, choć żyw 
jestem, jakbym w śmierć zstąpił. Ani radości żadnej, ani miłowania, żywot stał mi 
się utrapieniem i smutek przejął. Nie, Ojcze, wiarym się nie wyrzekł. Pan, jak 
tuszę, do najgorszego nie dopuścił. Nad ranem, gdy pierwsze słońca promienie 
przebijać się przez naszą ciemność zaczęły, dał się słyszeć huk jeden, potem 
więcej strzałów. Nasi przyszli. Teraz my górą byliśmy. Kiedy rozwiązali mi sznury 
i słabego na świat wywiedli, potknąłem się o ciało tego rudego kaznodziei diabła. 

Jego trup leżał przede mną, ale trucizna, jaką zdołał wlać w serce, żyła. Od 
tego czasu, Ojcze, niewolnikiem się stałem wątpienia, które nade mną władzę 
trzyma. I choć w pielgrzymkę ruszyłem do Świętego Grobu Apostołów do Rzymu, 
i liczne posty i umartwienia na siebie przyjąłem, los mój żałosny nadal. Znikąd 
wsparcia nie widzę, nikt w sukurs nie przybywa. A przecież wszystkiegom 
próbował, żadnego sobie z utrapień nie odjąłem. Znać to, że jeśli szatan duszę 
zagarnie i przytułek sobie tam zbuduje, ręka ludzka go nie wypędzi i większego 
obrońcy nam wtedy trzeba. Pierwszy to raz usiadłem, Ojcze, by Ci, niczym na 
spowiedzi świętej, wyznać wszystkie te myśli haniebne. Nie wiem, czy to co 
pomoże, ale do kogo się zwrócę, jeśli nie do Ciebie, męża uczonego, któryś mi 
zawsze był oparciem? 

Pokrótce przedstawię ci teraz bieg tych szatańskich myśli, które doprowadziły 
mnie do stanu obecnego: pomieszania i trwogi. Myśl ta pierwsza przyszła do 
mnie, że Bóg mnie kocha i na pewno mojej śmierci nie chce. A skoro tak, to i nie 
ma dla niego znaczenia, jakie wyznanie złożę. W głębi przecież będę wierzącym, 
a dla ludzi jedynie się zaprę. Och, jak straszne to są myśli, jak podłe i jak biedna 
dusza, która raz chociaż pozwoli wniknąć w siebie zwątpieniu. Zwątpienie jest 
niczym pożar, który spala całe pastwiska albo woda, która przerwała zapory 
i rozlewa się wszędzie wokół. Wkradło się we mnie i tak już chodzę rozdarty. Raz 
tak myślę, raz inaczej, siebie niepewny. Skąd mi to przyszło? Może, niebaczny, 
pozwoliłem, by w sercu zbyt rzewna się utaiła tęsknota za Ojczyzną kochaną? 
Myśl o suchym trzasku karabinów zderzyła się z obrazem mnie - nędznego, 
cierpiącego, pełnego tęsknoty i życia, i zdało mi się niepodobieństwem, by Pan 
dobry mógł ode mnie żądać takiej ofiary. 

Wiem, że od tej chwili, gdy ów człowiek zniknął, duszę moją zamieszkały 
wszystkie złe moce. Ach, jakiż to obraz przeraźliwy, że nigdy już, nigdy nie ujrzę 
tej kochanej ziemi, nie usłyszę rannego psów ujadania, nie owionie mnie wiatr 
z dymem i koń w dal nie uniesie. Owo - nigdy! I ta myśl, że to, co cierpię, mogłoby 
się nie zdarzyć, gdybym tylko zechciał się zaprzeć. To były Twe słowa, Ojcze, że 
zbyt daleko daję się unosić fantazji, że uczuciom zbytnio ulegam. Ta jedna myśl, 
że niewinne słowa wolnym mnie uczynią, wtargnęła we mnie, podbiła, i niczym 
ogień przepaliła pragnieniem życia. Z jednej strony martwe słowa, z drugiej to 
życie, którego głód wybuchnął we mnie. Myślałem: Panie, cóż Tobie z jednej 
duszy takiej jak moja? Pokolenia przychodzą i pokolenia odchodzą, ludzie rodzą 
się i umierają, więc cóż to znaczy, jeśli ja tu zaprę się Ciebie? Że wyrzeknę tych 
kilka słów, jakie mi kazano? Życie, życie - jak je wtedy ukochałem! 
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Och, dlaczego nie wyprowadzili mnie od razu z namiotu na śmierć? Dlaczego 
nie zginąłem w jednej z bitew? Jak cudowne są słowa hrabiego de La 
Rochejaquelein, iż „jeśli będę szedł naprzód, idźcie za mną, jeśli się cofnę, zabijcie 
mnie, jeśli zginę - pomścijcie". Ale tej nocy nędznej, gdy zstąpiłem w głębie piekieł, 
zdanie to pusty jedynie i drwiący uśmiech na wargi moje przywiodło. Słowa, słowa 
to wszystko sąjeno, a nad nie chwil kilka nam danych, jedynych, nie powtórzonych, 
bezcennych. I tak starły się we mnie dwie moce, za łby wzięły i zmagały. Jeden 
głos krzyczał: martwe słowa, żywy świat, drugi zaś oskarżał i przezywał 
nikczemnikiem, zdrajcą i tchórzem. „Jakiż ze mnie tchórz" - szeptał zły mój duch 

- „to nie rzecz odwagi, ale miłości życia". Diabeł nie spał i słał ku mnie nowe 
hufce czartów 

Raz dostrzegł, że mury obronne naruszone, że wojsko opuszcza pole, z tym 
większą furią natarł. 
- Dlaczego daremnie wierzgasz przeciw ościeniowi? - słyszałem. Czyż nie widzisz, 
kto w tej wojnie wygra? Ilu ludzi przyłączyło się do twej sprawy? Ilu okazało się 
wiernych Panu? Tyle wieków trwało panowanie świętego Kościoła, a tu nagle 
zalewa go potop, szaleją złe moce i gdzie jesteś Boże? Ojcze, wiem, że bluźnię, 
ale pomnij na moje słowa: jeśli nie powtórzę wszystkich onych zaklęć czarta, 
wolności nie odzyskam i list ten daremnym się okaże. 

Znowu stanęło mi w pamięci, co opowiadał nasz prześladowca: „Któż się 
0 was upomni? Stracimy was jak nędzne psy, zatopimy na tratwie w rzece, 
zostaniecie zjedzeni przez ryby. A jeśli ktoś kiedyś zapyta o ciebie, odpowiemy, 
że i tak zdradziłeś. Powiemy, że zaparłeś się i wtedy dopiero cię straciliśmy. Oni 
są panami wieku przyszłego. Czas obecny taki będzie, jakim go zapamiętają 
1 przedstawią". Kiedym obaczył, że stracony jest honor, że sam tu jestem i znikąd 
pomocy mam nie wyglądać, serce me upadło. W duchu zacząłem przyzywać 
Najświętszej Panienki, ale cóż - tylko usta wołały. 

Przypomniałem sobie twierdzenia ateuszy. Wiesz, Ojcze, że dobrze je 
znałem, dzięki Twej mądrości: Teraz jednak i ta mądrość głupotą się okazała! 
A jeśli to wszystko, co powiadają pisma o Panu naszym jest nieprawdą? Jeśli 
cuda wytworem jedynie ciżby maluczkich? Znowu jakby szept usłyszałem: skąd 
wiesz, czy za czas niedługi nowe dowody dla wiary przed oczami nam nie staną? 
Czekaj aż na jaw wyjdą i pewność w tobie utwierdzą. Człowiek wciąż bada, wielka 
jest jego moc. Któż wie, co jutro nam jeszcze przyniesie. Męczennikiem być, to 
ufać, iż prawda nasza niezmiennąjest. Kto tego nie uznaje, na miano męczennika 
nie zasłużył, lecz uporowi ślepemu wieść się daje. 

Co się działo tej nocy, tak spokojnej, tak cichej i zimnej ze mną, Ojcze, 
żaden język nie wyrazi. Może bój przegrany i żałoba po nim tak duszę mązłamały? 
Wielka radość dni pierwszych, zwycięstw nad rewolucją, nie ostała się, gdy dni 
utrapień nadeszły. Jak w to uwierzyć, że my, sługi Boga, wybrańcy Jego, takiemu 
poniżeniu wydani zostaliśmy? Nasze zwycięstwa dowodem były słuszności 
sprawy. Walczyliśmy niejako ludzie, ale jako wysłańcy Pana. Z nami były hufce 
aniołów, z nami szedł Archanioł Michał. To jego miecz ciosy zadawał, to on w tłumy 
wroga i czartów uderza. Lecz cóż z tego zostało? Gdzież są Niebios wysłańcy 
i Boga głosiciele? Ze ścigających staliśmy się ściganymi. Dzień i noc w ucieczce, 
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nigdzie pewnego schronienia, w znoju i płaczu. Daremny nasz opór i siły zła 
przeważyły. Czyż nie widziałem rewolucjonistów mordujących wiary i Krzyża? 

Zuchwały ten syn czarta twierdził, że i Papież się nas wyrzeknie, że Ojciec 
Święty, gdy Rzym zdobędą, rewolucji ulegnie i złoży im przysięgę wierności. 
- Papież jest człowiekiem tylko - przemawiał do mnie - a człowieka można 
przestraszyć, ogłupić, w najgorszym razie przekupić. Jako dowód swej mocy 
podawał mi przykład Francji, gdzie świątynie wszystkie zamknięto, duchowieństwo 
rozpędzono, a tym, którzy opierać się śmieli, śmierć zgotowano. 
- Kościół Rzymski do upadku się chyli - krzyczał. - Weźmiemy Rzym i obalimy 
tego kapłana fałszywej religii, lud mnogi stanie za nami i nikt się przed bożkiem 
chylić nie będzie. A jeśli ktoś sprzeciwiać się będzie, dla świętego spokoju 
potrzebne będą pozory... ja dam się wybrać - i wybuchnął śmiechem okropnym. 
- Widzisz głupcze - przemawiał do mnie - wszystko rzecząjest siły i sprawności, 
bo kiedy raz na tronie papieskim zasiądę, ja albo ktoś mi podobny, to wtedy 
ogłosimy za prawdę wiary, co się nam żywnie podobać będzie i wtedy ty, głupcze, 
słuchać się mnie będziesz musiał. A pierwszym moim prawem będzie, że nigdy 
w historii żaden heretyk nie istniał, wszyscy jeno w imię wolności stawali i szukali 
Pana sercem szczerym. I dlatego jako pierwszy akt ogłoszę nowych świętych: 
Mahometa i Lutra, a do tego jeszcze Ariusza i Awerroesa i wielkiego Robespierre'a, 
a ty będziesz się musiał słuchać. 

Patrzyłem się na niego, gdy to mówił i cały drżałem w sercu. Tak, wiedziałem, 
że to niemożliwe, że chełpi się okrutnie i że siły cesarzy austriackiego, króla Prus 
i innych monarchów europejskich zgniotą ich rewolucję, jeśli to tylko rzecz siły... 
Jeśli to tylko rzecz siły, to kto wie, co zdolni są przeprowadzić Któż jeszcze trzy 
lata temu by w to uwierzył? Król i królowa st raceni , świątynie Pańskie 
zbezczeszczone, biskupi rozpędzeni, poza tymi, którzy skłonili swe kolana przed 
Baalem. 

Ach, jedyne co powstrzymywało mnie przed zawołaniem strażników, wyznaję, 
Ojcze ze skruchą, to wstyd. Nie wiara, nie ufność, że racja po mej stronie - ale 
wstyd. Nie chciałem być razem z tymi ujadającymi kundlami, z tchórzami, którzy 
wyzbyli się honoru i czci. 

Więcej czasu otrzymawszy i wybierać będąc zmuszony, czy godzę się na 
poniżenie, by zachować życie, czy też pozostanę wierny, nie wiem, jakbym wybrał. 
Strasznie zgrzeszyłem! I jak dalej grzeszę, skoro te pytania wciąż są we mnie. 
Bo jeśli oni zdobyliby Rzym, uwięzili Papieża, a ten, pod strachem wprawdzie 
i przemocą, wyrzekł się naszej wiary świętej, co by się stało wtedy? Skoro by 
uznał, że nauka dawnych soborów i Ojców błędem była i rzeczą pospólstwa 
ciemnego, strachu i zabobonu? Ta myśl dręcząca: cóż by się stało, gdyby Ojciec 
nasz duchowy, jak to się działo z niektórymi biskupami, wyrzekł się wiary? Czy 
przepowiednie owego łotra nie mogą się spełnić? Och, co za koszmar, co za 
myśl straszliwa. Czułem, Ojcze, całym swym ciałem, jak chwytają mnie demony, 
raz jednak poddając się im nie byłem w stanie przestać i skończyć. Musiałem 
rzecz domyśleć do końca. Choć napawała mnie obrzydzeniem, coś wdarło się 
do mej duszy i kazało iść dalej. 

Kiedy tak we wszystko wątpić zacząłem, przyszła myśl najgorsza. Może 
publiczne zaprzaństwo stało się w naszym świecie sposobem jedynym zachowania 
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wiary? Nie był to Twój nakaz, aby zaprzeć się? Te tysiące niewiernych, te tłumy 
dusz ludzkich, co zerwały więzi poddaństwa, co zbuntowały się przeciw dawnym 
prawom, czyż to nie jest wezwanie do mnie skierowane? Skoro z dnia na dzień 
znika stary świat, czyż nie powinniśmy uniżyć się wraz z Bogiem tak głęboko, aż 
wyprowadzimy Go ze świata? Obiecał przecież, że przybędzie u końca czasów, 
gdy zło i niewiara rozplenia się jak nigdy. Do dzieła zatem, pomyślałem. 
Przyśpieszę przyjście Pana. Przyczynię się, by wyprowadzić Boga ze świata, 
który Go odrzucił. Ta myśl mi jasno przed oczami stanęła, że w tym świecie złu 
wydanym trzeba być zawsze innym niż się jest, a to, co najprzedniejsze, ukrywać. 
Innym w sercu, a innym na widoku. Ludzkość odwróciła się od Boga i On na to 
pozwolił. Aby dochować wierności Bogu, którego wyparł się świat, trzeba mieć 
Go z sobą w duszy po kryjomu. Owa skrytość wiary w niczym nie wyrazi się zaś 
równie dobrze jak w zaprzaństwie przed ludźmi. Deus absconditus znajdzie we 
mnie miejsce, a dzieje uwolnią się od przekleństwa walki ludzi o to, kto Panem, 
a kto bożkiem. Ha, szatanie, tu mnie masz! Akt zaprzaństwa jako akt wiary, 
ucieczka jako odwaga, poniżenie jako honor. 

Ojcze, widzisz, niczego przed Tobą nie skrywam. Po cóż miałbym to zresztą 
czynić? Serce takie jak moje, wciąż rozdarte i n iepokoju pełne, nie zna 
odpoczynku. Czy zdradziłem? W oczach świata nie. W oczach świata dochowałem 
wierności. Ale przed Tobą, który badasz serca i nerki, nic się nie zatai. Ty wiesz, 
że nie dochowałem słowa i upadłem. Och, jakaż odmiana straszliwa: gotów byłem 
przed ludźmi się Ciebie zaprzeć, by w sercu Cię zachować. Teraz zaś przed 
ludźmi Cię zachowałem, w sercu Cię straciłem. 

Zabrakło mi, Ojcze, pojęcia i siły. Jak to się stało? I jak skończyć się może? 
Czekam z utęsknieniem na Twój list. Oby mi przyniósł pociechę, oby mnie wyleczył. 
Wprawdzie na swobodzie przebywam, rewolucji zgiełk ucichł, lecz co raz możliwym 
się stało, powtórzyć się znowu może. Rana rozdarta nie chce się zabliźnić. Czy 
spać się kładę, czy za dnia czuwam, wciąż staje mi przed oczami ten namiot, ja 
w nim, cisza nocy, wiatr jedynie i straszna otchłań niewiary i zaprzaństwa, jaka 
się przede mną otwiera. Cóż bym uczynił, jeśliby towarzysze broni dotarli z 
odsieczą zbyt późno? Tych parę chwil, których nigdy nie przebyłem, ta odrobina 
czasu, która zbawiła moją duszę od upadku. Nieraz myślę, że taki jawny upadek 
mój byłby lepszy niż owa złudna wierność. 

Może przywdziałbym szaty pokutnika. Może wyraz pogardy i odrzucenia 
w oczach innych byłby mi karą i pokutą zarazem? Teraz zaś wszystko gra mej 
imaginacji jedynie. Słowa uznania i podziwu, jakie niekiedy słyszeć mi się daje, 
palą mnie ogniem piekielnym. 

Ojcze, poucz mnie. Gdzieżem zrobił błąd? Co się ze mną stało? Jak to uleczyć 
mogę? Ostatnią moją nadzieją Ty jesteś. 

O d p o w i e d ź n a l ist [ a u t o r n i e z n a n y ] 

„Drogi synu, ze łzami w oczach czytałem Twój list. Jak strasznie upadłeś 
i jak blisko potępienia wiecznego się znalazłeś. Och, kiedy czytam Twój list, widzę 
otchłanie piekła i chichot szatanów, którzy duszę Twą porywają, s i e k a j ą i bodą, 
złowrodzy. Nie tracę jednak nadziei, bo wszystko jest w ręku Najwyższego. 
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Kiedy odjeżdżałeś od nas, błogosławiłem ci z serca i modliłem za Tobą do 
naszej wiernej Wspomożycielki. Mówiłem ci często, że zbyt uczuciom folgujesz, 
głowę masz za gorącą, a cnoty, któreś okazywał, utwierdzenia w rozumie nie 
mają. Jechałeś, wierzyłem jednak, by wolę próbie poddawszy w dobrym utwierdzić, 
wiedzę pogłębić, a umiejętności w kraju obcym nabyte Ojczyźnie kochanej 
ofiarować. Tymczasem Ty, miast smoku skarb wyrwać i do domu przynieść, sam 
się stałeś jego jeńcem. Prawda to, że wieści o czynach i bezeceństwach 
dokonanych w tym kraju, straszną mnie boleścią okryły. Śmierć Króla, religii naszej 
świętej panowanie zniesione, dzika żądza uciech i rozkoszy oraz te straszne, 
bezbożne prawa, które sobie owi tak zwani obywatele przypisują... 

Gdzie jest początek zła? Zawsze w niewierze, synu. O wiele spraw pytasz 
i mnogie prawdy podważasz. To jednak pomijasz: czemuż to nasz Święty Zbawiciel 
nie zaparł się swego posłania i do końca czarę goryczy wychylił? Trzy razy kusił 
go zwodziciel potężnie, bezustannie opór napotykając. Patrzaj synu, oto naprzeciw 
siebie stanęli - Bóg nieskończenie mocny i stworzenie złu sprzedane. Pan Niebios 
i buntownik nędzny. I chociaż przepaść ich dzieliła, Pan nasz dozwolił, by Go 
kuszono. Nie uległ złu, lecz także z mocy swej nieskończonej nie skorzystał, by 
Złego obalić. Cóż to? Czyś zapomniał, że tak łatwo zwiodły Cię twierdzenia owego 
rudego rewolucjonisty? Diabeł to zresztą pewnikiem, jak przez skórę czuję, któżby 
inny zdołał takie wątpliwości w tak poczciwej duszy jak Twoja zasiać? Pomnij 
jeno dokładnie, czy aby siarką czuć nie było od niego? 

Więc miej w pamięci to jedno, że Pan nasz nie tylko szatanowi się oparł, ale 
i na Krzyżu do końca cierpiał. Pytasz, dlaczego Bóg nie wesprze swych obrońców? 
Odpowiadam: czemuż w sukurs Swemu Synowi nie przyszedł? Czyż daleko 
bardziej nie był Mu drogi niż Ty i inni, stworzenia nędzne i kruche? Człowiek Tyś 
marny, On - Mistrz słodki i dobry, pełen miłości bez skazy. A jednak On też, mimo 
że prosił o odsunięcie kielicha boleści, nie został oszczędzony i ofiarę złożył z 
siebie do końca. Tajemnica to wielka i trudna. 

Rzekłeś: co Bóg będzie miał z Twego wyznania marnych słów kilku? A co 
miał ze śmierci Syna Swego i sprawiedliwych? Co przysporzyła mu śmierć 
Szczepana świętego, Apostołów, niezliczonych hufców męczenników? Jednych 
palono żywcem, innych zwierzętom dzikim na żer rzucano, kłuto, topiono, 
rozrywano. Ośmieliłbyś się twierdzić, iż ofiara ich niepotrzebna? Och, gdyby 
przystali na żądania oprawców, gdyby zaparli się wiary, czy nie wszystkim - jako 
człowiek ziemski to powiadam - byłoby lepiej? Ich prześladowcy byliby zadowoleni, 
zamiast bojowania pokój by nastał pewnikiem. 

Wiele razy słyszałeś te słowa, lecz jako widać, nie pojąłeś ich: Nihil est 
opertum, quod revelabitur, et occultum, quod non scietur. Quod dico vobis 
in tenerbis, dicte in lumene: et quod in aure auditis, praedicte super tecta. Omnis 
ergo, qui confiebitur me coram hominibus, confitebor et ergo eum coram Patre 
meo, qui in caeli est. Patrz, jaka w tym tajemnica wielka! Zapytujesz, jaka? 
Tajemnica Wcielenia, najświętsza i najbardziej czcigodna. To jej bronił święty 
biskup Atanazy, gdy pięć razy musiał drogą Aleksandrię opuszczać i iść na 
wygnanie. To ona cudownie zawładnęła wielkimi uczonymi mężami, jak nasz 
doktor Tomasz święty z Akwinu i prostymi ludźmi, jak godna najwyższego podziwu 
Teresa z Awila. 
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Pan nasz zechciał stać się człowiekiem i być z nami i odkupić nas w naszym 
życiu. Przeto nie możesz Mu innym sposobem czci oddawać jak tylko uczciwie, 
innym sposobem z nim przestawać niż szczerze. Cóż to za myśl szalona, że 
zaprzaństwo wiernością się okaże? Wierzyszże w Boga, który prawdę ogłasza, 
czyli też w Boga, który igra z nami, synu? Wierzysz, że słowo Jego stałe i bez 
odmiany, iż On dobrem wszelakim i miłością słuszną, czy też jakimś pogańskim 
bożkiem, który raz w tę, raz w inną stronę się obraca? Skoro Bóg to prawdziwy 
i to, co rzecze, jest prawdziwe i świat, ten, który wychwalasz takoż prawdziwy, 
jakże wyznawać wiarę w kłamstwie byś potrafił? Cóż to za myśl zwodnicza? 
Mówisz, że Go przechowasz w swym sercu. Rzeknę ci: dobrze. Ale czyż nie tak 
przechowują Go w swych sercach szatani? Oni też znają Pana, wiedzą o Jego 
istnieniu, a jednak buntują się i wrogami są światłości aż po sam koniec. Jakiż 
pożytek będzie, że publicznie będziesz głosił zdradę, w sercu zaś wiarę? Nie 
pojmuję, synu. 

Miarkuj zatem swe słowa i myśli, a opieraj je zawsze na jednym: że Pan 
nasz mówi prawdę. I że to, co Ty i każdy człowiek prawdą nazywa, takim jest też 
dla naszego Boga. Nie ma dwóch prawd, jednej w sercu ukrytej, a drugiej 
odwrotnej, ludziom wyjawionej. Jeśli to masz w swym sercu, nic ci nie grozi. Jeśli 
w to zwątpisz i sam staniesz się sobie miarą, rychło zguba czeka twą duszę. 
Rozedrzesz ją, na pół przetniesz i siebie zgubisz. 

Któż Ciebie zwiódł tak okrutnie? Jak może być inny duch prawdy jak tylko 
ten, który prawdę mówi? Jak może być inny duch prawdy w sercu, a inny na 
ustach? Czyż prawdę podzielić potrafisz? Wszystko to są znaki czarta, a żeś 
w kraju, gdzie wielu uwiedzionych zostało, zgoła i Tobie się nie dziwię. Pan nasz, 
miej to na uwadze, nie posiadł dwóch prawd: jednej na pokaz, a drugiej 
w zanadrzu. Nie był też jednym sposobem dobrym człowiekiem, a drugim Bogiem 
dobrym. Nasz Pan w ciele się pokazał, jako też w ukryciu był. 

Na tym oparte jest wszystko: że Bóg taki jest, jaki się pokazał. Nie jeden 
w sobie, a drugi dla nas, jeden ukryty, a drugi w Pismach. Nie jest Ojcem tylko 
złudnie, ale prawdziwie i słyszy nasze słowa nie na niby, ale naprawdę. Dał nam 
życie i pokazał, tak by każdy człowiek w swych zmysłach, imaginacji i umyśle 
obaczył, jako z grzechu uciec i zbawienie zyskać. Wierzyć mu trzeba tak, jak 
wierzymy i braciom naszym. Co by było, jeślibyś swego przyjaciela zdradził, 
a potem poszedł do niego i rzekł, iż duchem przy nim jesteś? Czy nie wyśmiałby 
Ciebie? Ba, byłbyś z nim duchem, ale duchem szatana. 

Czyż i tego Ci dowieść mam, iż dochować wierności przyjacielowi rzecz to 
szlachetna? Jak to więc możesz rzec, że Panu swemu, dobroczyńcy i miłosnemu 
władcy, taką zniewagę przed ludźmi wyrządzisz? Powiadasz, że to niczym jest 
dla Niego. Skąd taką wiedzę posiadłeś? Po cóż przychodził w kształcie cielesnym 
i dawał się oglądać naszym oczom? Po cóż dotykać się dawał? Nie wiem, jak 
mam z Tobą rozmawiać, szalonym. Cieszyć się winieneś, a nie drżeć, skoro Pan 
Cię wezwał do męczeństwa. Świat przemija i wszelka ozdoba jego, Słowo Pana 
zaś trwa. Czy przykład weźmiesz z owych nikczemników, co nic nie dokonawszy, 
zapłaty się domagają? Oby myśl ta w Tobie nie postała! 

Gdzież dowód, iż rewolucjoniści będą panami przyszłości? Już zapomniałeś, 
że władcą dziejów jest Król królów, a książę tego świata nie przemoże? Może 
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Pan chce nas przesiać przez sito i zachować sobie tylko resztę? Wspomnij, synu: 
„moc w słabości się doskonali". Nie Twoją rzeczą jest znać, co Bóg z Twej śmierci 
uczyni i na jakie dobro ją przemieni. Wspomnij na słowa: troszczysz się o wiele, 
a trzeba tylko jednego. Tak, Ty troszczysz się o przyszłość, o Rzym, o świat, 
a trzeba tylko jednego - Twojej wierności. Oto unum necessarium. 

Życie darem jest od dobrego Pana. Wyrzekłszy się Pana, czyż i żywota nie 
postradasz? Czyż ono nie stanie się rabunkiem, a Ty złodziejem wszetecznym? 
Gdybyś się zaparł prawdy, to i świat, myślę, spod nóg by ci się usunął. 

Powiadasz, że świat w złu tonie, religia nasza obalona, tyle wieków poszło 
na nic. Synu, nie nasza to sprawa wnikać w tajemne zamysły Boże. Skąd wiesz, 
ile to dusz, inaczej na śmierć i męki wieczne skazanych, uratowało się dzięki 
nawróceniu i odkryciu prawdy? Masz w pamięci słowa Pisma, że „owych dniach". 
Któż to wie, czy nie nadciąga wiek fałszywych proroków i utrapienia wielkiego? A 
cóż byś rzekł, jeśli to tylko próba? 

Co by się stało, jeśliby Ojciec Święty wiary się zaparł, zapytujesz. Czy 
zapomniałeś już o obietnicy Pana, że „bramy piekielne nie przemogą Jego 
Kościoła". Wiemy dobrze, że ów święty dar „w naczyniach przechowywany jest 
glinianych", bo ludziom został powierzony. Jednakowoż niech Cię nie zwiodą 
upadki, słabości i nędza ludzka. Choćby ona wielka była jak ocean, piękno 
Oblubienicy uszczerbku nie dozna. My upadamy i słaniamy się, Kościół trwa 
święty. Zaprawdę, klęska zmysły Ci pomieszała. 

Powiadasz, iż na sąd nauki nowej poczekać trzeba. Ba, mędrków wszelakich 
mieliśmy zawsze wielu, i mieć jeszcze będziemy. Każdy z nich bierze własne 
sądy za prawdę i szczyci się, że posiadł mądrość. Synu, Bóg to nie zbiór traktatów, 
choćby najbardziej uczonych, ale Twój Pan, który wciąż z Tobąjest. Jaka wieść 
sprawi, że Ten, o którym świadczy Twoje serce, byt utraci? Wszelkie dobro i piękno 
obecność Pana poświadcza, a Tyś troski pełen? Cóż to za szaleństwo? Czy 
zadasz kłam dobru i miłości, które oglądasz? Czyżeś nie odczuł Pana opieki 
w dniu każdym żywota swego? 

Oto pora i rzecz ostatnią przedstawić, a to jak Cię na powrót dla życia 
i Kościoła naszego świętego sprowadzić. Taka jest ma pierwsza rada: raz wyznaj 
swą wątpliwość na spowiedzi, a więcej do niej nie wracaj. Uczyń z niej nie więcej 
niż pożądliwe spojrzenie albo złe słowo. Sprowadź swój grzech do miary słusznej, 
nie daj mu trwać w sobie. Był, zdarzył się, okropny wprawdzie, lecz nie zwycięski. 

0 tym myśl. Ilekroć zaczniesz wiele mniemać o sobie, pamiętaj o zdradzie. Kiedy 
w sercu Twym zagości otucha i miłość, nie usuwaj jej wraz z nieczystym 
wspomnieniem. Grzech wspominać rzecz jest konieczna, ale i w tym umiaru 
trzeba. Grzech tylko okazjąjest do pokuty, sam w sobie nie trwa. 

Nie ulegaj zbytnio imaginacji i myślom nie folguj, bo tak rychło, miast spokój 
odzyskać, w odmętach zła zatoniesz. Zmawiaj codziennie Różaniec, Najświętszy 
Sakrament chodź adorować. Dotykaj paciorków Różańca, patrz na kielich 
z hostiami, wąchaj kadzidło, słuchaj szmeru modlitw. Uwierz zmysłami i wstrzymaj 
na chwilę pęd myśli. Zobacz, iż Pan mówi do Ciebie tak, jak Ci się jawi. Jest 
przed Tobą cały na krzyżu, cały w świątyni, a nie inny w sercu, inny w ciele. Bądź 
jak Tomasz niewierny. Niech uleczy Cię dotyk, węch, wzrok i słuch. Wątpliwościom 

1 pytaniom pola nie dawaj. Jak tylko spostrzeżesz, że nadchodzą, mów głośno 
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modlitwę. Chwyć wodę święconą i pokrop niądiabła. Owo wątpienie niczym innym 
nie jest jak tylko dziełem czarta, godny mu zatem opór zgotuj. Ujawnij wątpliwości, 
na światło wywiedź, by kształt przyjęły, a znikną zaraz. Najgorsze, co uczynić 
możesz, to upodobać w nich sobie, to ze swego rozdarcia słodycz dobywać i nią 
się sycić. Znam ja ten napój wonny, łzami podlany i uczuciem, który jednak nie 
na szczyty nas wiedzie boskie, ale w otchłanie. 

Synu, raz zgrzeszyłeś myślą, żeś nic nie wart, teraz grzeszysz sądząc, że 
od Twych myśli świat się zawali. To nieprawda. Spróbuj wyjść przez zamknięte 
drzwi albo podnieś jedną ręką swe domostwo. Próbuj naprawdę, gdy tylko znowu 
się wątpliwości zjawią. Tak znajdziesz lekarstwo, choćby w tym, że przez ścianę 
nie przejdziesz, że nie ma dwóch prawd, jednej w Twym sercu i fantazji, a drugiej 
w świecie. Ta pierwsza zjawąjedynie, ta druga istnieje. Jeśli Ci na wierze zbywa, 
bij głową w mur tak długo, aż sobie tego dowiedziesz. Niech ta myśl Cię nie 
odejdzie, że to sprawa słabości i choroby osobliwej duszy, a nie rozmyślanie. Tu 
środków trzeba ostrych i stanowczych, bezczynność na Ciebie zgubę sprowadzi. 

Pan nasz przyszedł w ciele i cielesne nam znaki Swej obecności zostawił -
święte sakramenty Kościoła. Z Jego Ciała korzystaj. Nie daj się zwieść pozorom 
i nędznych głosów heretyków nie słuchaj. Ci, którzy zbytnio podkreślają wagę 
ducha i przeciwstawiają go ciału, szybko ku zatraceniu podążą. Nie bądź jak 
jeden z nich, nie mów o symbolach albo niejasnych metaforach - ostatnia to, jak 
słyszę, znów we Francji jest moda. Unikaj wszelkiej dwuznaczności, jakoby to 
człowiek w języku nie mógł poznać woli Pana. Jezus słodki przemawiał w języku 
pojętnym dla wszystkich. Tak też Jego Apostołowie jasno zwiastowali prawdę, 
a ci, którzy do nich przychodzili, stawali się chrześcijanami, bo wierzyli w to, co 
usłyszeli. Wiara jest ze słyszenia, a słuchać można tylko prawiącego prosto. 

Cóż mam czynić? Modlić się jedynie. Zobacz, synu, jakie to znowu niezwykłe! 
Mędrek by powiedział, że modlitwa rzecz niepotrzebna, skoro Bóg i tak przewiduje, 
czego nam trzeba. Mędrek tak myśli, traci szybko zbawienie i wędruje w kraj 
zatracenia, gdzie ogień nieskończony będzie mu przypominał wciąż, że na ziemi 
zgubił ciało! A my nie ustawajmy w modlitwie. 

Wiele bym dał, by Ciebie oglądać i z Tobą się rozmówić. W takich utrapieniach 
ducha, jak Twoja przypadłość, dobrze mieć przy sobie strażnika, który pilnować 
postępów będzie i z zewnątrz patrzył. Delikatny jest bardzo stan Twego ducha i 
potrzebuje subtelnego traktowania. Tyś utracił moc nad sobą. Dałeś wtargnąć 
demonom i nie wiesz, jak się od nich uwolnić. Trudne to jest i trzeba, by ktoś 
wciąż nad Tobą czuwał. By nie dawał Ci imaginacji folgować za wiele i pozwolił 
znowu odzyskać równowagę ducha. Znajdź sobie zatem spowiednika dobrego -
surowego, acz rozsądnego. Niech nie będzie jak Ci, którzy wszystko gotowi są 
usprawiedliwić i tak są pewni Nieba, że niechybnie w piekle skończą. Od nich to 
przyszło zgorszenie, oni to w pierwszym rzędzie wyparli się Pana. Dusza Twa 
męki wielkie przeżywa. Obym tym listem utrapień Ci oszczędził i na wody spokojne 
wpłynąć dopomógł. Niech zginie szatan, który Cię dręczy. Tak się modlić będę." 
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D o k o ń c z e n i e z a p i s u m a g n e t o f o n o w e g o n a d r u g i e j s t r o n i e t a ś m y 

Tu zakończył się list owego tajemniczego teologa. Co stało się dalej? Czy 
Jan podniósł się z upadku, posłuchał wskazówek i odzyskał spokój ducha? Czy 
też raczej zdały mu się tylko marnymi radami, które łatwo się daje, ale znacznie 
gorzej przyjmuje? Nie podejmuję się na to odpowiedzieć. Stopień zwątpienia 
u Jana wydaje mi się wielki i trudno jest chyba odzyskać pewność po tak wielkim 
zachwianiu. Z drugiej strony jednak widzę w jego słowach wielką żarliwość i 
pragnienie odkupienia, co oczywiście nieco zmienia sytuację. 

Po pierwsze pogrążony w rozpaczy mógł popaść w jeszcze większy 
sceptycyzm, a że czasy były burzliwe, być może skończył w jednym z towarzystw 
libertynów i ateuszy. Nie wiem wprawdzie, czy bluźnierstwa nie byłyby dla niego 
kluczem do doznawania świętości, jak to się mówi, ale z punktu widzenia ortodoksji 
katolickiej chyba nic by go nie uratowało. Niewykluczone też, że wstąpił do 
któregoś z oddziałów nowej nadziei Francji, przyszłego cesarza i ostatecznie 
poddając się bestii siły i przyszłości, ruszył na podbój świata. A może, wręcz 
przeciwnie, zarzucił swe interesy we Francji i do Polski powrócił, licząc, że 
drobnymi choćby uczynkami zło wielkie zatrze. Mógł też wylądować w klasztorze, 
gdzie resztę życia oddał modlitwom i przebłaganiu. Kimkolwiek by się nie stał, 
nie dowiem się tego. Chociaż kto wie? Może na którejś z półek wielkiego archiwum 
znajdę brakującą informację i poznam, kim stał się Jan? W każdym razie rzecz to 
godna uwagi i niechybnie prowadzić będę dalsze badania. 

Widzicie sami: jak można, czytając takie opowieści, chcieć jeszcze samemu 
je tworzyć? Tak, los bibliotekarza archiwisty naprawdę godny jest pozazdroszczenia. 

Paweł Lisicki 
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Dzisiejsza ekranizacja romansu Abelarda i Heloizy nie 
pokazywałaby potajemnego, wspólnego czytania pism ojców 
Kościoła, ale Kamasutrę z elementami sadomasochizmu. To 
ważne przesunięcie i nie pozostaje ono bez konsekwencji. 
Równouprawnienie seksu, harmonia bliska także klasycznym 
filozofom czy wielu Ojcom Kościoła, przeradza się w panseksualizm 
i w przebóstwienie - w sakralizację aktu seksualnego. 

CEZARY MICHALSKI 

MIŁOŚĆ I DEMONERKA 

To jest zwyczajna demonerka 

Tomek Budzyński 

Kino bywa wyrazicielem dominującej ideologii. Mówię jak jakiś postmodernista 
albo jak poczciwy stary marksista. Mówię zresztą językiem słabych. Kiedy 
oglądałem Rambo i westerny, nie zastanawiałem się czyją wizję świata wyrażają 
te f i lmy. Bo wyrażały moją. Z a s t a n a w i a ł e m się ty lko nad ich w a l o r a m i 
artystycznymi. Teraz, kiedy wychodzę z kina wściekły, po jakiejś kolejnej lewackiej 
ujadance, zaczynam się coraz częściej czuć jak indiański weteran spod Wounded 
Knee, któremu objazdowe kino pokazało jeden z pierwszych niemych westernów. 
Dyskurs marksistowski jest wymarzonym dyskursem słabych. A ja czuję się słaby 
wobec współczesnego kina odprawiającego swoje ideologiczne rytuały. 

Dla uporządkowania ideologicznego przekazu najważniejszy jest wybór 
postaci wroga. Jeszcze przed dwudziestu laty wrogiem był w hollywoodzkim filmie 
gangster, nazista, no, co najwyżej skorumpowany demokratyczny polityk. 
Głównym celem ataku kina masowego nie były wówczas wspólnoty religijne. 
Pamiętacie „Świadka" Petera Weira z Harrisonem Fordem w roli głównej? Akcja 
filmu toczyła się w osadzie zamieszkiwanej przez członków tradycjonalistycznej 
sekty protestanckiej, amerykańskich Amishów. Skromne kobiety w ciemnych 
strojach i brodaci mężczyźni odgrywali w filmie Weira rolę dobrodusznych krasnali. 
Bohater przychodzący z zewnątrz, z niespokojnego, otwartego świata, szanował 
ich o d r ę b n o ś ć , d o c z e k u j ą c się w zamian sympat i i i w s p a r c i a w w a l c e 
z podążającym w ślad za nim zagrożeniem. 

Czasy szacunku dla religii w kinie masowym dawno jednak minęły. 
Poszukująca wrogów postliberalna demokracja znalazła ich w zamkniętych 
wspólnotach i instytucjach religijnych. Kino podążyło w ślad za tym odkryciem. 
Dzisiaj ulubionym wrogiem w hollywoodzkich filmach jest szaleniec motywowany 
religijnie. Na podstawie prawdziwej masakry w Waco nakręcono bardzo szybko 
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film „Masakra w Waco". Scenariusz do filmu napisali clintonowscy funkcjonariusze 
FBI, którzy z pełną premedytacją spowodowali masakrę członków sekty Koresha. 
Wobec kilkudziesięciu śmiertelnych ofiar pacyfikacji Waco zdecydowanie mniej 
Amerykanów nazywało już Clintona słabym politykiem. I to zanim jeszcze odkryto 
jego zdolności biznesowe. 

Mało kto wie - a rozpisywała się o tym prasa amerykańska - że agenci FBI 
użyli do szturmu na siedzibę sekty Koresha czołgów i helikopterów. Helikoptery, 
poza bronią maszynową i rakietami, wyposażone były w głośniki nadające głośną 
rockową muzykę. Jakiś kretyn z FBI wpadł na pomysł, że emitowany przez 
24 godziny na dobę rock zmęczy obleganych i skłoni ich do kapitulacj i . 
W rzeczywistości to właśnie owo psychologiczne przygotowanie szturmu 
przekonało ostatecznie obleganych, że uczestnicząw apokaliptycznej rozgrywce 
i popchnęło ich do zbiorowego samobójstwa, którego kulisy nadal wyjaśnia sąd 
prowadzący dochodzenie w sprawie nadużycia władzy przez wyższych 
funkcjonariuszy FBI. 
Ale nie chodzi tutaj jedynie o sekty. W ponurym thrillerze Seven („Siedem grzechów 
głównych") psychopatyczny morderca zostaje zidentyfikowany przez FBI dzięki 
prowadzonemu przez nią komputerowej kontroli miejskich bibliotek. Psychopata 
dostaje się pod obserwację FBI, ponieważ pożyczał dzieła świętego Tomasza i 
Ignacego Loyoli. Zdaniem hollywoodzkiego scenarzysty, samo sięgnięcie przez 
obywatela po książki tych autorów powinno być przesłanką do roztoczenia nad 
nim nadzoru przez tajne służby demokratycznego państwa. Widzę w tym memento 
nawet dla księdza profesora Józefa Tischnera. Mimo, że nie okazywał on nigdy 
nadmiernego zainteresowania dla świętego Tomasza, a w rozmowie z Jackiem 
Żakowskim powiedział nawet, że Manifest Komunistyczny wydał mu się w 
młodości bardziej inspirujący od wykładanego w seminarium tomizmu, to przecież 
musiał chociaż raz wypożyczyć do domu jakiś tomistyczny skrypcik. 

Schematy komercyjnego Hollywood chętnie powielająambitni reżyserzy kina 
europejskiego. Zadają tym samym kłam twierdzeniom o jakimś konflikcie pomiędzy 
tymi dwoma obiegami. Wehikułem ideologicznej perswazji może być równie 
dobrze odbijany w milionach egzemplarzy oleodruk z jeleniem, jak też szlachetny 
oryginał jakiegoś dotowanego Picassa. 

Na polskie ekrany trafiły w ciągu ostatniego roku dwa filmy podejmujące 
temat negatywnego wpływu religii instytucjonalnej (no bo jest przecież jeszcze 
religia bezwyznaniowa) na życie jednostki. Te filmy to „Szamanka" Andrzeja 
Żuławskiego i „Przełamując fale" Larsa von Triera. Co najmniej jeden z tych 
obrazów, film Larsa von Triera, wydaje się godny omówienia. Ale przedtem kilka 
słów epitafium (mam nadzieję, że nie ostatecznego) dla Andrzeja Żuławskiego. 
Typ jego geniuszu zawsze zmuszał go do oscylowania w pobliżu subtelnej granicy 
oddzielającej właściwą mu nadekspresję od stuprocentowej grafomanii. Jeśli 
wahadełko przechylało się w stronę geniuszu, mogliśmy podziwiać „Diabła", czy 
„Najważniejsze jest kochać", kiedy jednak wahadełko przechyliło się na stronę 
grafomanii, otrzymaliśmy „Szamankę" oraz cykl felietonów w miesięczniku „Twój 
Styl". A swoją drogą stylistyczna nadekspresja stylu Żuławskiego musi się 
wydawać owocem zakazanym wydającej to pismo pani Kaszubie (ona poważnie 
tak się nazywa), która spędziła większą część swego dorosłego życia na 
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redagowaniu bezbarwnych przemówień powiatowych i wojewódzkich sekretarzy 
PZPR. 

Wracając jednak do „Szamanki": można powiedzieć, że w tym filmie zabrakło 
w zasadzie wszystkiego. Począwszy od obsady, w której trudno by szukać postaci 
na miarę Małgorzaty Braunek czy Izabeli Adjani, jedynych aktorek wytrzymujących 
wymagania stylistyki Żuławskiego. Licealistka o nieco obwisłych kształtach, której 
talentu aktorskiego nie przydała nawet kapłanka voodoo. Dzielny Franz, który 
bez swojego kałasza okazuje się bezbronny nawet w starciu ze słabą kobietą. 
I w końcu mamrotana z ekranu (no bo przecież nie pokazana) gnoza. 
Wszystko w tym filmie jest zaledwie napisane. Nawet jeśli autorka scenariusza 
zdaje sobie sprawę z ciężaru swojego pedagogicznego przekazu i ozdabia go, 
podobnie jak w swoich książkach, gryzącą ironią i autoironią, to i tak film rozpada 
się na kilka gwałtownych scen. Nie buduje żadnej rzeczywistości. Nie kreuje 
żadnych postaci. Zaledwie kilka cieni, kilka typów do ilustrowania napisanych 
tez. 

Film „Przełamując Fale" Larsa von Triera jest po prostu lepszym obrazem. 
Zwrócił na siebie uwagę jury w Cannes. A jurorzy tego akurat festiwalu miewają, 
nie wiedzieć czemu, wyjątkowo szczęśliwą rękę. Wystarczy przypomnieć Złote 
Palmy dla Lyncha czy Tarantino. 

Duńskiemu reżyserowi udaje się prawie wszystko, począwszy od obsady, 
a skończywszy na umiejętności wpisania gnostyckich alegorii w rzeczywistość: 
przedstawienia alegorii nie za pomocą autoironicznych wykładów, ale poprzez 
rzeczywistość, poprzez przekonujące motywacje zachowań bohaterów. 

Jednak mówiąc o „lepszym" filmie nieuchronnie popadam w paradoks. Bo 
w tym wypadku lepszy warsztat oznacza lepsze oddziaływanie gnostyckiego, 
czy też ideologicznego przekazu, przekazu fałszywego i deformującego odbiorcę 
zamiast go formować. 

Ale cóż począć, kiedy ma się do czynienia z utalentowanym reżyserem. 
Można go jeszcze próbować czytać wbrew jego intencjom. Zabieg nazbyt często 
stosowany przez postmodernistycznych reinterpretatorów literatury klasycznej. 
Nie wiem, czy rzemiosło jest dostatecznym wybawieniem. W tym wypadku można 
się jednak przynajmniej zabawić. Co najmniej początek fi lmu pozwala się 
rozkoszować d ia logicznością uzyskaną w b r e w założonej ideologi i przez 
wiarygodnych aktorów. Świetne zdjęcia, przekonujące anegdoty. 

Wspólnota mieszkańców małej osady, położonej na północnym krańcu 
Szkocji. Surowe, skaliste wybrzeża Morza Północnego. Osada zatrzymanych 
w czasie, XIX-, a może XVII-wiecznych protestantów. Wspólnota, w której religia 
i prawo nie są rozdzie lone. Żyjąca w rytmie pór roku i świąt; narodzin 
i zmartwychwstania Pana Naszego, pogrzebów i wesel. Ta wspólnota jest silna. 
Potrafi się bronić. Bronić przed obcymi, przed światem, a także przed słabością 
własnych członków. Środki samoobrony to obietnica wiecznego potępienia dla 
zmarłych grzeszników, a także wypychanie poza granicę wspólnoty grzeszników 
żywych i tych spośród obcych, którzy nie potrafią uszanować Praw. 

Silni ludzie mają silnego Boga. Boga, który kocha, ale umie także karać. 
Ten Bóg, o którym nigdy nie dowiemy się ze stuprocentową pewnością, czy jest 
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dla reżysera Bogiem społecznym czy też Bogiem żywym, upodobał sobie 
bohaterkę filmu - Bess. Bess to młoda dziewczyna o ponadprzeciętnej i nieco 
aspołecznej wrażliwości. Ta wrażliwość sięga daleko poza normę narzucaną przez 
twardych mieszkańców północnej osady. I oczywiście to jej wrażliwość, a nie 
twardość mieszkańców osady, staje się normą bronioną w tym filmie. 

Bóg przychodzący do współczesnego świata musi się wydawać szaleństwem. 
Doznanie religijne Bess jest także upozowane na schizofreniczne rozdwojenie. 
Bohaterka filmu przychodzi do Kościoła i rozmawia sama ze sobą, dwoma głosami. 
Mówi własnym, naturalnym głosem, kiedy przedstawia swoje egoistyczne 
życzenia, a niskim, obcym głosem, kiedy to przemawia przez jej usta surowy 
i powściągl iwy Bóg wspólnoty. Ten drugi , niski głos przemawia zawsze 
napominające. Wyjaśnia spotykające ją cierpienia. Wyjaśnia je zawsze jako karę. 

Nigdy (nie licząc niezdarnie dolepionego „cudownego" zakończenia filmu) 
nie dowiemy się, czy Bess to mistyczka przyjmująca schizofreniczną formę dla 
wyrażenia swego realnego doświadczenia, czy też schizofreniczka żywiąca się 
mistyczną energią fundamentalistycznej wspólnoty. 

A jednak schizofreniczny Bóg głównej bohaterki budzi zaciekawienie 
reżysera. Dopóki jeszcze nie zostanie po marksowsku użyty przeciwko wspólnocie 
wyznawców, przeciwko „religii instytucjonalnej", przypomina Boga Abrahama. Tak 
jak jawi się On dzisiaj nam, nadwrażliwym i egotycznym ludziom końca wieku. 

A jawi się On nam jako Bóg absurdalny, karzący, okrutny, nie do zniesienia. 
To, że główna bohaterka potrafi zaakceptować absurd i okrucieństwo swego Boga, 
budzi prawdziwą fascynację Larsa von Triera. 

W tej części film jest jeszcze znośny. Pokazuje uczciwie (a cóż to za kryterium 
estetyczne, zapyta niejeden filmoznawca) kłopoty zachodnioeuropejskiego soc-
dekadenta ze zrozumieniem i zaakceptowaniem cierpienia. A przecież wszyscy 
miewamy takie kłopoty. Począwszy od Leszka Kołakowskiego, a skończywszy 
na Jacku Bartyzelu. Tylko, że ten ostatni nie widzi powodu spowiadać się z nich 
po gazetach. 

Niezgoda na cierpienie zmusza wielu z nas do poszukiwania gnostyckiej 
zasady. Zasady, która pozwoli nam się pogodzić, pozwoli nam zrozumieć. Zasady, 
której wybranie pozwoli nam konsekwentnie żyć we współczesnym świecie. 
Z Bogiem albo mimo Boga. 

Taką zasadą staje się zwykle miłość. Wszyscy wycieramy sobie usta tym 
słowem. To w imię miłości popełniane są indywidualne i masowe zbrodnie. Jeszcze 
raz powtórzę w tym miejscu wspaniałą definicję marksizmu, sformułowaną chyba 
przez ojca Jacka Salija: „Marksizm to błąd miłości bliźniego". Tak samo jak nazizm. 
Tak samo jak wszystkie zbrodnie popełniane przez nas w mrocznym labiryncie 
świata. 

Bohaterka Larsa von Triera wybiera miłość przeciwko zasadom społecznym, 
a także przeciwko religii, tak jak ją rozumie i praktykuje otaczająca ją społeczność. 
Oczywiście wybiera miłość odpowiednio z interpretowaną. W świecie bez 
obiektywnej miary, w świecie rozluźnionego języka, najbardziej monstrualne 
pożądania mogą się stać desygnatem słowa miłość. (Albo, mówiąc prostszym 
językiem popowych tekściarzy z epoki międzywojnia, „miłość niejedno ma imię"). 
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Co dla bohaterki Larsa von Triera znaczy słowo „miłość", dowiadujemy się 
już w otwierającej film, wspaniałej scenie wesela. Panna młoda o fizjonomii naiwnej 
dziewczynki, wciąga swego męża do toalety domu weselnego, gdzie pomiędzy 
p isuarem i z l e w e m „ o d d a j e mu s w o j e d z i e w i c t w o " . Nawet pan młody, 
doświadczony raczej mężczyzna, jest z a s k o c z o n y g w a ł t o w n o ś c i ą swej 
oblubienicy. Późniejsze sceny zżycia małżeńskiego pokazują pełne utożsamienie 
miłości i gwałtownego seksu. To zresztą bardzo piękne obrazy. Analogiczne sceny 
z „Szamanki" przypominają na tle filmu Triera fragmenty pornosa wyprodukowanego 
w nielegalnej wytwórni koło Ząbkowic Śląskich przez uczniów miejscowej 
zawodówki. 

Erotyzm zostaje pokazany w filmie Triera jako urzekająca potęga. Łamiąca 
ludzkie charaktery i losy. Ale cóż w tym złego? Przecież miłość, tak samo jak 
myśl, należy „przeprzeć przez ciało". Cóż złego w tej duchowo-fizycznej harmonii? 
Czyżby autor niniejszej recenzji tłumił w sobie jakieś seksualne kompleksy? 

A jednak coś się wydarzyło. Dzisiejsza ekranizacja romansu Abelarda 
i Heloizy nie pokazywałaby potajemnego, wspólnego czytania pism Ojców 
Kościoła, ale Kamasutrę z elementami sadomasochizmu. To ważne przesunięcie 
i nie pozostaje ono bez konsekwencji. Równouprawnienie seksu, harmonia bliska 
także k l a s y c z n y m f i l o z o f o m czy wie lu O j c o m K o ś c i o ł a , p r z e r a d z a się 
w panseksualizm i w przebóstwienie - w sakralizację aktu seksualnego. Kiedy 
zbuntowana już bohaterka filmu zarzuci ponurym facetom zasiadającym w radzie 
parafialnej fałszywe rozumienie miłości i kiedy krzyknie pośrodku kościoła, 
w którym prawo do przemawiania było zarezerwowane tylko dla mężczyzn: „Nie 
wiecie nic o miłości, wy kochacie słowo, a prawdziwa miłość to miłość do ciała 
ukochanego", re interpretac ja zostan ie d o p e ł n i o n a . W i d z o w i e b ę d ą już 
przygotowani na myśl , że prawdziwa miłość, prawdziwy akt oblubieńca 
i oblubienicy, to wyłącznie akt seksualny. I poza nim nie ma miłości. Jest tylko 
kłamstwo i faryzeizm. 

Ale film trwa i Bóg Abrahama staje się coraz okrutniejszy. Dla Larsa von 
Triera staje się On prawdziwym demonem okrucieństwa. Kiedy Bess uporczywie 
wyprasza u Boga wcześniejszy powrót swego męża do domu, mąż wraca... 
sparaliżowany po wypadku na platformie wiertniczej. Choroba męża jest jednak 
nie tylko fizyczna. Najpotworniejsze objawy tej choroby dotykają jego duszy. 
Uwiedziony wcześniej i uformowany przez swoją młodą żonę nadal potrzebuje 
miłości, czyli seksu. Potrzebuje seksu, lub choćby opowiadań o nim. Namawia 
swoją żonę do stosunków z innymi mężczyznami i do opowiadania mu 
o wszystkich szczegółach. Nie daje się zbyć wymyślonymi historiami. 

Wbrew konwenansom i za cenę wykluczenia ze wspólnoty Bess wybiera 
miłość, przybierającą tym razem f o r m ę sakralnej prostytucj i . Prosi o to 
sparaliżowany mąż, prosi o to Bóg, swym niskim, wymagającym głosem. Opowieść 
o każdym kolejnym kochanku przywraca męża Bess dó życia, jakby seks, nawet 
seks chory, przeciwstawiony wszelkim uczuciom i prawom, wytwarzał jakąś 
mistyczną energię. Film jest dalej piękny, motywacje bohaterów przekonujące, 
odtwórczyni roli Bess wspaniała w swojej udawanej naiwności. Wiemy już jednak, 
do czego chcą nas przekonać autorzy filmu, choć to dopiero jego zakończenie 
przynosi prawdziwe rozwiązanie. 
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W rozbudowanym zakończeniu filmu możemy podziwiać historię męczeństwa 
Jezusa Chrystusa, z r e i n t e r p r e t o w a n ą wedle wszelk ich kanonów teologi i 
feministycznej ( k o m e n t o w a n e j ostatn io z w i e l k ą r e w e r e n c j ą na ł a m a c h 
miesięcznika „Znak"). Bohaterka filmu ponosi męczeńską śmierć z rąk mężczyzn. 
Spacerując wzdłuż ściany podziwiamy kolejne stacje tej krzyżowej drogi. 
Wykluczenie ze wspólnoty rządzonej przez mężczyzn. Scena kamienowania przez 
dzieci tych mężczyzn, to znaczy przez chłopców. Scena biczowania przez 
sadystycznych marynarzy ze statku, na który udaje się bohaterka, aby dopełnić 
tam swojej sakralnej prostytucji. Pojawia się nawet święta Weronika, która 
ryzykując wykluczenie ze wspólnoty ortodoksów ociera twarz ofiary i zwilża jej 
usta. Całość dopełnia przedstawione z prawdziwie protestanckim okrucieństwem 
obmywanie straszliwie okaleczonego, martwego ciała, leżącego na prosektoryjnym 
stole i zlewanego łzami tych, którzy Ją pokochali. Jest wreszcie wykradzenie 
ciała z grobu przez kochających uczniów (bo to Ewangelia raczej Renana niż 
świętego Mateusza). W jednej z końcowych scen filmu ponury pastor, wraz z resztą 
mężczyzn, odprawia swoje egzekwie nad pustą trumną. Grupa starców rozprawia 
o wiecznym potępieniu Bess nad grobem, w którym nie ma jej ciała. Jest w końcu 
scena z m a r t w y c h w s t a n i a . Po o d p r a w i e n i u przez k o c h a j ą c e g o i c u d e m 
uzdrowionego męża prawdziwego pogrzebu, po powierzeniu ciała Bess falom 
Morza Północnego, na niebie pojawiają się dzwony. Dzwony, których zabrakło 
na wieży kościoła w ponurym, faryzejskim miasteczku, dlatego, że pastor i rada 
parafialna byli zbyt oszczędni. I te dzwony, za sprawą jedynego w tym filmie, 
niewątpliwego cudu, podwieszone pod sklepieniem ciemnych, burzowych chmur, 
ogłaszają zmartwychwstanie miłości. 

Ale właśnie podziwiając ten niezwykle skuteczny perswazyjnie pastisz 
chrześcijańskich misteriów, odetchnąłem z ulgą w kinowym fotelu. Szatan nie 
potrafi tworzyć fabuł. On tylko nadpisuje. 

Cezary Michalski 

„Przełamując fale", reż. Lars von Trier, film prod. duńskiej, 1996 
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W odróżnieniu od wielu ezoterycznych nauczycieli z początku 
naszego stulecia, takich jak chociażby Georgij Gurdżijew czy 
Rene Guenon, którzy pogardzali wszelkimi ruchami masowymi, 
dzisiejsi guru spod znaku „Konspiracji Wodnika" nie żałują 
swej niezwykłej wiedzy szerokim tłumom. Gdy ktoś stosuje 
kryteria demokracji i komercyjności do tajemnych przekazów 
duchowych, nie może się potem dziwić, że w trakcie odbioru 
zostają one przepuszczone przez filtr profanacji. Dotyczy to 
także twórców „Szamanki". Jeśli - w co osobiście wątpię - chcą 
oni zostać postawieni w jednym szeregu z newagersami 
i feministkami, to sztuka ta w pełni im się udaje. 

FILIP M E M C H E S 

(POP)GNOZA DLA MALUCZKICH 

Biada światu z powodu zgorszeń! Muszą wprawdzie przyjść zgorszenia, 

lecz biada człowiekowi, przez którego dokonuje się zgorszenie. 

Ewangelia według świętego Mateusza 18,7 

Tak oto przekręcają słowa Pana ci wspólnicy rozpusty w lubieżności, [...] 

fałszerze prawdy; więcej jeszcze - jej burzyciele, w miarę swych sił. Cipo trzykroć 

nieszczęśliwi ludzie uważają się za kapłanów misterium cielesnej wspólnoty 

miłosnej i dopuszczają myśl, że ta wspólnota doprowadzi ich do królestwa Bożego. 

Lecz tego rodzaju wspólnota prowadzi bezpośrednio do domów publicznych, 

a towarzystwem takich ludzi mogą być raczej wieprze i kozły; z nich mogą liczyć 

na powodzenie tylko dziewki wystające przed domami publicznymi i gotowe 

przyjąć każdego bez wyjątku, kto by tylko miał na nie ochotę. 

święty Klemens Aleksandryjski o jednej z gnostyckich sekt 

Gdy w pierwszych wiekach chrześcijaństwa Ojcowie Kościoła toczyli walkę 
z herezjami, sporo pisali o gnozie. W ich tekstach odnajdujemy podział na dwa 
typy gnozy - prawdziwą i fałszywą. Pierwsza zawarta jest w Tradycji, wiąże się 
z pogłębionymi studiami nad Pismem Świętym, z modlitwą i medytacją. Poznanie 
fałszywe to domena grup ezoterycznych czerpiących także z nauczania Chrystusa, 
ale odrzucających Tradycję, przyjmujących Słowo Boże selektywnie (szczególnie 
w odniesieniu do Starego Testamentu), powołujących się najczęściej na apokryfy. 
Gnostycy nie uznawali żadnych ziemskich instytucji (w tym również Kościoła), 
sami się namaścili, przypisując sobie duchową doskonałość. Swoje nauki czerpali 
z tajemnych, rzekomo prawdziwych źródeł. Wiara, w przeciwieństwie do ortodoksów, 
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nie była dla nich ważna, nie oczekiwali zbawienia ze strony transcendentnego 
Boga. Stawiali na samozbawienie, które mogli ponoć uzyskać właśnie dzięki 
gnozie, czyli całemu zespołowi praktyk ezoterycznych (często pogańskiego 
pochodzenia), nie uznawanych przez Kościół. 

Większość starożytnych gnostyków (dualiści) demonizowała rzeczywistość 
stworzoną, buntując się zarazem przeciwko Stwórcy (Demiurgowi). Zamykając 
oczy na dobro i piękno, widzieli i chcieli oni dostrzegać jedynie zło i brzydotę. 
Dzisiejsi gnostycy (moniści) wpadają w drugą skrajność, deifikując otaczający 
świat. Przejawem tego są najczęściej newage'owe, ekologistyczne utopie. Obecna 
w nich wizja natury jest skrajnie wyidealizowana, idylliczna, natomiast walka o 
przetrwanie i zachowania egoistyczne są kompletnie pomijane lub uważane za 
typową cechę ludzkości (jako gatunku zdegenerowanego przez cywilizację) i za 
przejaw mijającej Epoki Ryb. 

B e s t i a a l b o m a s z y n a 

Możemy jednak zaobserwować inny nurt współczesnej gnozy, aktywny 
szczególnie w działalności artystycznej. Okrucieństwo, ohyda tego świata równa 
się w tej wizji - wzorem starożytnych i średniowiecznych gnostyków - bytowi, 
istnieniu, stworzeniu jako takiemu. Pogodzenie się z tym, a zarazem pogrążenie 
się w tak widzianej rzeczywistości, prowadzić ma do duchowego wyzwolenia, 
które pozostaje niedostępne maluczkim, uwięzionym w normach obskuranckiej 
religijności. Współczesny gnostyk-libertyn (w przeciwieństwie do rzadko dziś 
występującego gnostyka-ascety) swą pogardę dla otoczenia wyraża tak jak 
Andrzej Żuławski, epatując wulgarnością, brutalnością i scenami wywołującymi 
odruchy wymiotne. 

Gdy w kontaktach seksualnych ludzie upodabniają się do zwierząt, to 
porównanie takie okazuje się szczególnie krzywdzące dla tych ostatnich. O ile 
zwierzęta zachowują się zgodnie ze swą naturą, o tyle ludzie odarci z uczuć 
wyższych, z istoty człowieczeństwa, są przerażającą karykaturą wszelkiego 
stworzenia. 

Tak wyglądają relacje (szczególnie seks) pary głównych bohaterów filmu 
„Szamanka" - antropologa Michała i jego kochanki o przezwisku „Włoszka". Takie 
obrazy charakteryzują świat autorki scenariusza Manueli Gretkowskiej i reżysera 
Andrzeja Żuławskiego. Pierwszym z brzegu przykładem może być prostytutka 
leżąca na masce samochodu, popijająca z piersiówki oraz stojący nad nią klienci 
grający monetą o to, który będzie następny w „kolejarza". W tej wizji, nierzadko 
bliskiej rzeczywistości, cywilizowani ludzie zatracają uczucia wyższe, poddając 
się popędom, instynktom, stając się z jednej strony best iami (używając 
steinerowskiej terminologi i - u legają wpływom lucyferycznym), z drugiej 
maszynami (poddają się działaniu sił arymanicznych). Michał mówi do „Włoszki" 
w chwili (cynicznego co prawda) oprzytomnienia: „Ty jesteś jak maszynka, albo 
śpisz, albo jesz, albo się pierdolisz". „Włoszka" zbija to błyskotliwie stwierdzeniem, 
że maszynka potrzebuje paliwa. Jednak wywód Michała okazuje się wyjątkowo 
trafny w odniesieniu do ogromnej części naszego gatunku pokazanej w filmie. 
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E r o t y k a s a k r a l n a 

Seks w „Szamance", mimo całego zohydzenia tematu, pokazany jest jednak 
także w wymiarze sakralnym. Nie mamy tu do czynienia ze świętością w rozumieniu 
wielkich religii i duchowości monoteistycznych, lecz z doświadczeniem sacrum 
pochodzenia pogańskiego, wywodzącym się z tradycji deifikowania natury, 
żywiołów, kosmosu. Dla chrześci jan oznacza to uleganie c iemnym siłom 
duchowym. Ciekawie tę sprawę widział na początku naszego wieku rosyjski filozof 
Mikołaj Bierdiajew: „ S ą powody, by sądzić, iż to, co w pogaństwie było 
sakramentem naturalnym, absolutnie nie demonicznym, to po Chrystusie i Jego 
sakramentach staje się czarną magią i satanizmem. Chrześcijaństwo wygnało 
duchy z przyrody, wyzwoliło przyrodę od demonologii, ale wygnane duchy wróciły 
w postaci demonicznej i zrodziły satanizm. Kryje się tutaj jakaś tajemnica". 
Michałowi ten pogląd jest obcy, choć prawdopodobnie nie autorom f i lmu. 
Przepełniony pasją naukowca tropi wszystkie okoliczności związane ze śmiercią 
szamana, którego cudem zachowane 2 500-letnie zwłoki właśnie odkopano. 
Michał odkrywa ślady spermy między pośladkami niezwykłego denata, a potem 
odnajduje tatuaż na jego plecach i dostrzega w tym związki z jogą. Tatuaż ma 
kształt spirali oplątującej kręgosłup, od rdzenia kręgowego przez czakram seksu 
aż do nasady czaszki, „żeby osiągnąć kundalinr. Gdy się okazuje, że czaszka 
była trepanowana, uczony stwierdza, że po to, aby „dusza mogła sobie polatać". 

Nie zauważyłem, aby w całym filmie choć raz pojawił się wprost termin 
„tantra". Ale właśnie ta szkoła jogi ma ścisły związek z magicznymi technikami 
seksualnymi, rzekomo prowadzącymi (oczywiście pod opieką i kierownictwem 
wtajemniczonego mistrza) na wyżyny rozwoju duchowego. Istotą tantryzmu jest 
przekraczanie wszelkich tabu, między innymi poprzez jedzenie mięsa (fakt 
znaczący dla wegeterian Hindusów) czy też stosunki kazirodcze. Cała technika, 
prawdopodobnie wielce skomplikowana i wymagająca lat ćwiczeń, w uproszczeniu 
polega na pobudzaniu energii w drugim czakramie. Według jogi jest to punkt w 
organizmie człowieka odpowiadający za energię seksualną. Tantryzm wiąże się 
z kultem Siwy i jego żony Kali, czyli bóstwami zniszczenia, śmierci, a zarazem 
odradzania i płodności. Niektórzy myśliciele i artyści, na przykład amerykański 
poeta kontrkulturowy Gary Snyder, identyfikują Siwę z kimś, kogo tradycja 
judeochrześcijańska określa mianem diabła (zresztą Snyder jako neopogański 
naturalista broni diabła). Warto dodać, że w jednym z wywiadów Gretkowska 
stwierdziła, iż seks i duchowość są ściśle ze sobą związane, wskazując na grę 
słów: „ezoteryka" i „ e r o s etyka". Zdaniem pisarki, ludzie w Polsce tego nie 
pojmują, gdyż brak u nas tradycji gnostycznych. 

Skoro tak, to i dewiacjom można nadać charakter sakralny. Michał 
w rozmowie ze swoim niedoszłym teściem, psychiatrą próbuje przekonać go, że 
szamanów wybierano spośród osób, które medycyna europejska uznałaby za 
chore. Oni wszyscy byli na granicy psychozy, twierdzi antropolog, ich życie to 
narkotyk i , c iemność, s t r a c h . S z a m a n e m z o s t a w a ł a lbo e p i l e p t y k , a lbo 
hermafrodyta. Cóż... słychać tu echa popularnej w czasach kontestacji lat 60. 
antypsychiatrii. Jeden z jej reprezentantów, Timothy Leary, podawał studentom 
LSD w ramach eksperymentalnej pracy uniwersyteckiej i poszukiwał w ten sposób 
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głębszych pokładów ludzkiej duchowości. Usunięto go za to z Harvardu. Inny 
przedstawiciel wymienionego nurtu, David R. Laing, po pobycie na Cejlonie, 
zafascynowany buddyjską formą medytacji vipassana, uznał ją za kontrolowany 
sposób przeżywania stanów schizofrenicznych. 

Narkotyki są obecne w całym w filmie. Michał w pierwszym kontakcie ze 
„swoim" szamanem odkrywa u niego ślady zażywania grzybów halucynogennych, 
w tym również muchomorów. Gretkowska (pilna słuchaczka wykładów profesora 
Wiercińskiego) bawi się świetnie, wkładając w usta antropologa następującą grę 
słów: Belzebub - po hebrajsku władca much - muchomor - morowe powietrze 
przyciąga muchy i rządzi nim śmierć. Michał zastanawia się czy „jego" czarownik 
chciał zostać Belzebubem (bogiem bagien - władcą much). Widać tu, że twórcy 
„Szamanki" przestają poważnie traktować „wzniosłe" tematy. W zastępstwie 
otrzymujemy „metafizyczny kabaret". 

Również Michał nie stroni od narkotyków. W najbardziej niezwykłej scenie 
filmu pod ich wpływem rozmawia z szamanem. Rozmowę tę - rzecz jasna - można 
uznać za dialog z samym sobą. I właśnie stan upojenia pozwala Michałowi dostrzec 
(a raczej usłyszeć) zgubne konsekwencje związku z „Włoszką". Odnosi się 
wrażenie, że demony nie opuszczają filmu ani na minutę. 

Z a c i e r a n i e g r a n i c 

Bóg jest uosobieniem Dobra, Prawdy i Piękna. Bunt przeciwko Niemu to 
zarazem kwestionowanie tych trzech fundamentalnych wartości. W sztuce 
najskuteczniejszym sposobem na to pozostaje - oprócz epatowania tym, co 
brzydkie - kpina z osób próbujących żyć zgodnie z Bożymi wskazówkami. 

W „Szamance" katolicy to frajerzy (wyjątek: niedoszły teść Michała), nie 
rozumiejący, nie znający życia. Obce są im odmienne stany świadomości, szalone 
przeżycia, mroczne odloty, tak bardzo zachwalane przez głównego bohatera. 
Typowy przykład to kolega „Włoszki" ze studiów, przedstawiony jako naiwny kujon, 
w dodatku ograniczony bigot, pragnący seksu z ukochaną „dopiero" po ślubie. W 
widzu może on budzić jedynie politowanie lub śmiech. I o to chodzi, gdyż przeciętny 
Europejczyk końca obecnego stulecia ulega tej manipulacji wręcz odruchowo 
(po prostu tak kształtuje mentalne nawyki postępowa kultura laicka). Adorator 
„Włoszki" wybiera ostatecznie grzech i to prowadzi go do śmierci. Granica między 
Dobrem a Złem, Prawdą a Fałszem zostaje zatarta. A może reżyser, zmęczony 
swoim buntem, woli przyjąć do wiadomości i też nam zasugerować, że tak 
naprawdę Boga (chrześcijan - frajerów) nie ma. Bo przecież gdyby był, to by do 
całej tej sytuacji nie dopuścił (owoc magiczno-gnostyckiego myślenia). 

K u l t n a t u r y 

Natura jest odwiecznym obiektem fascynacji artystów. Im bardziej dana 
społeczność w swym rozwoju oddala się od przyrody, tym silniejsza jest tęsknota 
za nią. Elity uciekają wówczas od cywilizacji, bałwochwalczo zatapiając się w tym, 
co pierwotne i dzikie. Klasycznym tego przykładem może być chłopomania, 
swoista quasi-religia bądź subkultura Młodej Polski. Szła ona w parze z fascynacją 
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ezoteryzmem, mistyką przyrody (analogia do epoki romantyzmu, vide: gnostyczno-
kabalistyczne zainteresowania Mickiewicza). 

Ten sam syndrom dotyka Michała. Oto mamy poważnego naukowca, 
obracającego się w „wyższych sferach", wrośniętego w środowisko akademickie, 
który nagle traci zmysły dla dziewczyny z innego zupełnie świata. Michała 
we „Włoszce" pociąga nieokrzesanie, brak manier i obycia, a nawet swoista 
zwierzęcość. Być może Michał odnajduje w tym związku cząstkę siebie, wypartą 
przez konwencje obowiązujące w zracjonal izowanym, z m e c h a n i z o w a n y m 
wielkomiejskim świecie. 

W wielu koncepcjach New Age często przewija się postulat, by cywilizowani 
ludzie oczyszczali swoje umysły (zapożyczenie z buddyzmu zen) i stawali się jak 
dzieci (to oczywiście wulgaryzacja ewangelicznego przesłania). I w ustach Michała 
pojawiają się znamienne słowa: „Byli święci prostaczkowie, kretyni boży o takiej 
duszy, że na mózg nie było miejsca" (ciekawe zresztą skąd to cytat). Taka 
irracjonalistyczno-mistyczna charakterystyka „świętych prostaczków" z pewnością 
przypadłaby do gustu braciom Tetmajerom, Lucjanowi Rydlowi i innym 
chłopomanom. Ale określenie „kretyn boży" to już oznaka naszych czasów, gdy 
uwagę ludzi przykuwają najczęściej mocne słowa. 

O s w a j a n i e c h a o s u 

Od zarania swego istnienia człowiek zmaga się z chaosem, jaki panuje 
w kosmosie, przyrodzie, świecie. Wyznawcy idei „Złotego Wieku" są wprawdzie 
odmiennego zdania, wierząc w odwieczną harmonię panującą w naturze, 
zakłóconą przez cywilizacyjne zepsucie ludzi. 

Jeśli uznamy człowieka za istotę rozumną, obdarzoną wolną wolą, a całą 
resztę stworzenia za nagromadzenie dzikości, ślepej popędliwości (mających 
jednak w zamyśle Stwórcy również swój sens), to nieuchronnie dzieje homo 
sapiens jawią nam się jako próby okiełznania natury. Najczęściej próby te są 
podejmowane bez odwołania się do Bożej pomocy i opieki, dlatego kończą się 
porażką człowieka. Kiedy od czasów renesansu, a szczególnie po epoce 
oświecenia, za pomocą nauki i techniki, podjęto próby racjonalistycznego, 
mechanistycznego ujarzmiania przyrody, prędzej czy później dają się ludziom 
we znaki zakłócenia w szeroko rozumianym środowisku naturalnym (między 
innymi zanieczyszczenia, choroby cywil izacyjne). Gdy wymieniony sposób 
zawodzi, wraca się do innej metody, występującej zwłaszcza przed pojawieniem 
się chrześcijaństwa, to znaczy do czynienia bożka z natury. Prawie w większości 
religii pogańskich chaos jest sakralizowany (Siwa, Baal, Asztarte, Dionizos i inni). 
W tym wypadku uświęcany jest efekt konkretnych doświadczeń ludzkości, 
doświadczeń zmagania się nie tylko z potęgą kosmosu, ale również z tym, co 
naturalnie dzikie w nas samych. Człowiek nie znający Boga Abrahama, Izaaka 
i Jakuba popada w rozpacz niemożności poradzenia sobie z tym, a w konsekwencji 
tłumi ten stan w dionizyjskim szale, w misteriach komunii z Matką-Ziemią. Taki 
rodzaj duchowego upadku ukazuje jedno z ostatnich przedstawień teatru 
Gardzienice: Metamorfozy według Apulejusza. Orgiastyczny taniec wyznawców 
Erosa może budzić u widzów rozmaite ciekawe skojarzenia. Gdy oglądałem ten 
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spektakl, nasunął mi się obraz obecnego w mitologiach wielu ludów Uroborosa, 
węża pożerającego własny ogon. Uroboros kojarzy się z odwiecznym cyklem 
narodzin i śmierci, a zarazem ze zniewoleniem w naturze i niemożliwością 
ostatecznego wyzwolenia. Takie są religijne podstawy pesymizmu, który w naszej 
pośredniowiecznej, a obecnie już postmodernistycznej cywilizacji przybiera formy 
świeckie. Jako przykład mogę podać moją fascynację i części mojego pokolenia 
twórczością rockowego zespołu Joy Division czy innych mrocznych wykonawców 
„zimnej fali" (cold wave) w latach 80. Nie da się ukryć, że jej depresyjny przekaz 
miał wpływ na całościową wizję świata, choć przy okazji była to także świetna 
zabawa. 

W jednym ze swoich kazań ojciec Jacek Salij OP zwraca uwagę na 
uświęcanie przez pogan pierwotnego chaosu. Jego zdaniem, nasi dalecy 
przodkowie wykazują się właściwą intuicją, widząc u początku świata ciemność 
i nieporządek. Jednak poprzestają na tym i dlatego zostają zmuszeni do nadania 
mrocznym siłom boskiego wymiaru. To w konsekwencji prowadzi ich do grzechu 
i cierpienia. Dopiero spotkanie z Bogiem-Stwórcą, będące udziałem najpierw 
żydów, potem chrześcijan, pozwala w pełni spojrzeć na historię świata oraz natury 
c z ł o w i e k a . P ierwotny chaos j e s t d o ś w i a d c z a n y przez p o g a n j a k o coś 
pozbawionego celu. Kontakt z Bogiem Jahwe zmienia ten stan. Stwórca nadaje 
wszelkiemu stworzeniu u zarania jego początków głęboki sens. Uznanie tego 
jest wielkim krokiem na drodze ku zbawieniu. Rzecz jasna, bohaterowie 
„Szamanki" nie pozwalają sobie na tego rodzaju refleksje. 

K o n f l i k t p ł c i 

Carl Gustav Jung, tworząc i rozwijając psychologię analityczną, wprowadzi 
pojęcia archetypów, a wśród nich parę anima-animus. Anima jest nieświadomym 
pierwiastk iem żeńsk im w psychice mężczyzny, animus - a n a l o g i c z n y m 
pierwiastkiem męskim w duszy kobiety. Właściwy rozwój człowieka wymaga 
integracji tego, co świadome, z nieświadomością. Właściwe funkcjonowanie 
animy-animusa, ich psychologiczne jednoczenie się i wynikająca z tego realizacja, 
oznacza współdziałanie danej osoby z płcią przeciwną. Brak kontaktu z tymi 
archetypami lub ich inflacja („zalanie" psychiki) jest groźne dla rozwoju człowieka, 
dla jego identyfikacji płciowej (rozumianej nie tyle fizycznie czy fizjologicznie, co 
raczej psycho-społecznie). Świadectwem takiego zaburzenia może być na 
przykład życie Otto Weiningera i jego sztandarowe dzieło Płeć i charakter. Zdaniem 
Jerzego Prokopiuka (bądź co bądź znawcy koncepcji Junga) Weininger, nie mogąc 
zaakceptować animy w sobie, dokonuje jej projekcji na świat zewnętrzny, uznając 
kobiecość za esencję zła, za siłę w swej istocie destrukcyjną. W efekcie 
samobójcza śmierć 23-letniego autora Płci i charakteru jest konsekwencją tego 
tragicznego rozdarcia. 

Podobny los, choć w nieco inny sposób, spotyka w „Szamance" Michała. 
Jego miłość do „Włoszki" nabiera cech duchowego samobójstwa. Anima Michała 
zaczyna „zdobywać" psychikę i ducha bohatera, w którym coraz bardziej dominują 
niepokój, zmienność, emocjonalność, wewnętrzne nieuporządkowanie. Michał 
ulegając tym procesom, staje się (nieświadomym?) wyznawcą Erosa. „Włoszka" 
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w swej dzikości jest wręcz żywym wcieleniem wielu mitologicznych wyobrażeń 
o naturze kobiecości. Być może ma w sobie coś z hinduskiej Kali, żony Siwy, 
krwiożerczej bogini śmierci i wszelk iego zniszczenia. Ponoć Kali, mimo 
przerażającego wyglądu, jest wyjątkowo piękna, a przez to uwodząca. W ten 
sposób seks łączy się ze śmiercią (kolejny motyw misteriów pogańskich). Gdy 
Michał dostrzega ogrom nieszczęścia, tragiczne okoliczności towarzyszące jego 
związkowi z „Włoszką", własną degradację zawodową i społeczną, próbuje się 
ratować. Zakłada sutannę i stwierdza: „Jak się nie wie, to się zostaje księdzem" 
(czyżby ten chwilowy akt pokory był jedynie próbą ucieczki w wyższy rozwojowo 
archetyp Starego Mędrca?). Zdąży jeszcze powiedzieć do dziewczyny: „Ty jesteś 
jak śmierć". Po chwili zostaje przez nią zabity, a ona pożera jego mózg, co też ma 
wymowę symboliczną, gdyż u niektórych ludów prymitywnych wódz zwycięskiego 
plemienia robił z czaszki wodza przegranych naczynie do jedzenia i picia. 

W tym wypadku Michał reprezentuje płeć, która w skutek historiozoficznej 
rozgrywki między patriarchatem a matriarchatem schodzi ze sceny pokonana. 
Czy autorzy filmu postawili trafną diagnozę naszej zniewieściałej cywilizacji? Czy 
może wskazują na dogodny moment odwetu wobec patriarchalnego modelu 
kultury i społeczeństwa? Czy wreszcie szukają z tym modelem jakiejś formy 
porozumienia, a sytuację kryzysową uznali za nadarzającą się właśnie okazję do 
zawarcia kompromisu? Pytania te pozostawiam bez odpowiedzi. 

Zaangażowanie jednego z asystentów Michała w nielegalny handel 
materiałami radioaktywnymi prowadzi w konsekwencji do katastrofy, a nawet 
czegoś w rodzaju apokalipsy. „Włoszka" (inkarnacja Kali) upaja się krwią swych 
ofiar. Na początku filmu i przez jego większą część jest biedną, zaniedbaną 
studentką. Gdy widzimy pod koniec, kim jest naprawdę - zakłada elegancką skórę, 
spódnicę mini, szpilki i wygląda na osobę światową (zdaniem Denisa de 
Rougemont, szatan to wzór światowca). Tak oto twórcy „Szamanki" dają do 
zrozumienia, że naiwne i głupie Dobro, związana z nim równie naiwna i głupia 
religia rozumnego, kochającego Boga-Ojca, przegrywają ostateczną bitwę 
z rzekomo jedynym prawdziwym bóstwem. Zwycięzcą zostaje chaos i wieczna 
orgia, prazasada wszelkiego bytu - szalona i nieokiełznana kobiecość. Cały film, 
wnioski z niego płynące, analiza psychologiczna prowadzą do smutnej konkluzji: 
człowiek jest zniewolony przez dzikie bożki religii naturalistycznych. 

Można do tego dodać jeszcze jedno uzasadnienie. Człowiek ze swej natury 
poszukuje Absolutu. To poszukiwanie jest, rzecz jasna, uwarunkowane owocami 
życiowych doświadczeń. W zależności od tego, jak znaczącą rolę odgrywa jakiś 
obiekt napotkany na indywidualnej ścieżce każdego, przypisuje mu się (bądź 
nie) wartość absolutną. Jeśli tak - staje się on czyimś idolem, bałwanem. Gdy 
ktoś nieustannie obcuje ze Złem, nie widząc choćby przebłysków Dobra, może, 
niestety, zgodnie z takim rozumowaniem, zostać satanistą, bo właśnie Zło będzie 
miało w jego życiu decydujące znaczenie (na ile jest to świadomy wybór, to już 
inna sprawa). 

Trzeba też zwrócić uwagę na inny ważny problem. Twórcy „Szamanki" 
wiedzą, że ezoteryczne wątki filmu zainteresują nielicznych, a w zasadzie tylko 
tych, którzy tkwią po uszy w anatomii mitów i symboli, zaciekawią etnografów, 
kulturoznawców i teologów (koniecznie „otwartych") oraz amatorów wiedzy 
tajemnej. Chcąc odnieść sukces komercyjny, Żuławski i Gretkowska postanawiają 
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skorzystać z wypróbowanej broni, j a k ą w swoim arsenale posiada każdy 
współczesny artysta postmodernistyczny. Mowa tu o autoironi i , o sztuce 
prezentacji swoich przekonań, przy jednoczesnym dystansowaniu się do nich 
i wyśmiewaniu. Współczesny widz jest bowiem zazwyczaj bardzo krytycznie 
nastawiony wobec wszelkich prób otwartego narzucania mu swoich wizji. Próby 
takie często traktuje niemal jako zamach na swoją wolność. Znacznie łatwiej 
ulega perswazji, która drwi sama z siebie. Przyswaja treści prezentowane przez 
tych, którzy mrużą do niego oko i zaznaczają, że nie należy do końca traktować 
ich serio. Taka postawa dzisiejszych artystów zasadza się na przekonaniu, że 
tylko przekaz, który do niczego nie zobowiązuje, jest obecnie w stanie wciągnąć 
odbiorcę. Dlatego „Szamanka" nie tylko wzbudza niesmak i bulwersuje, ale 
niektórych również śmieszy i bawi. Być może, według autorów filmu, „kretyn boży" 
- statystyczny Jan Kowalski, po obejrzeniu „Szamanki" zainteresuje się religiami 
Matki-Ziemi lub manicheizmem, co rzekomo pomoże dotrzeć mu do strzeżonych 
przez zawistnych „klechów" nieznanych obszarów chrześcijaństwa. 

M i s t y k a k o b i e c o ś c i 

To jednak nie wszystko. Gdzieś w drugiej połowie filmu pojawia się w tle, 
powtarzający się potem przy różnych innych okazjach, śpiew. Ze zdumieniem 
usłyszymy słowa: „Zdrowaś Mario, łaskiś pełna...". Czyżby rorty'ańska „liberalna 
ironistka" nabija się z kolejnej naszej świętości? W przypadku postmodernistki 
Gretkowskiej i libertyna-manichejczyka Żuławskiego jest to wielce prawdopodobne. 
Pokuszę się jednak - nawet wbrew intencjom twórców filmu - o inne spojrzenie 
na tę sprawę. Ono być może ratuje „Szamankę" przed salwą śmiechu, który tak 
naprawdę uśmierca jej ukryte treści i czyni z niej niemal film pornograficzny. 

Wspomniany już Bierdiajew sporo rozważa nad mitami i duchowością 
współczesnej kultury. Podobnie jak Junga, interesuje go problematyka kobiecości 
i męskości w aspekcie religijnym. Pisze między innymi: „Autentyczne, mistyczne 
odczuwanie świata związane jest z Erosem; mistyczne postrzeganie świata jest 
postrzeganiem erotycznym w najwyższym sensie tego słowa. Z tajemnicą płci 
wiąże się tajemnica wszelkiego zjednoczenia. Najwięksi mistycy tajemnicę płci 
stawiali w centrum i czuli zgrozę płci. Z płciowością także wiąże się wszelkie 
w świecie zerwanie i wszelkie powtórne zjednoczenie - tajemnica pełni. [...] Ale 
mistyka współczesna ma skłonność do złego, fałszywego podobieństwa do 
kobiecości, a w tym podobieństwie do kobiecości czuje się utraconą dziewiczość. 
Wieczna kobiecość jest dziewiczością Maryi, a jednoczy się ona z wieczną 
męskością, z męskością Logosu. Cała Ziemia jest kobieca, ale kobiecość jej jest 
dwoista, jak i każda kobieca natura, Ziemia - Ewa i Maryja. Tylko w mistycznych 
zaślubinach odsłania się tajemnica zjednoczenia Logosu z kobiecą duszą świata, 
z Ziemią. Istnieje świętość miłości, przez którą zwycięża się złą przyrodę, przyrodę 
wiecznie oczarowaną złą mnogością, z łą nieskończonością. [...] Porządek 
przyrodniczy, leżący w złu, będzie zwyciężony przez nową, świętą miłość, 
mistyczne zaślubiny. [...] na szczytach mistyki chrześcijańskiej odsłania się 
ostateczna tajemnica, niewypowiedziana i najskrytsza tajemnica zjednoczenia 
męskiego z żeńskim. Tajemnica ta nie odsłania się tym, którzy znajdują się 
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we władzy złej kobiecości i złej męskości; dla tych, dla których nie ma tutaj 
tajemnicy, wszystko jest tu proste, oraz dla tych, którzy nie pukają.". 

Bierdiajewowi wtóruje jeden z prekursorów chrześcijańskiego „feminizmu", 
Paul Evdokimov, który stwierdza, że kobieta w sferze religijnej jest płciąsilniejszą, 
a kobieca natura ma swoistą wartość metafizyczną. 

A u t o i r o n i a f o r m ą p r z e k a z u 

Świat według Gretkowskiej i Żuławskiego to świat przerażający, upadły. Nie 
pozostaje nic innego jak tylko rozpaczliwa w głębi serca, fałszywa i powierzchowna 
radość zamieniona często w orgię, by nie widz ieć n o n s e n s u , rozkładu 
i wszechogarniającej pustki. 

Ale tam, gdzie fanaberie nawiedzonych intelektualistów nie sięgają lub 
okazują się bezsilne, pojawia się chrześcijaństwo i Kościół powszechny, a jeśli 
Kościół - to Matka Boska, a skoro Matka Przenajświętsza - to ratunek dla upadłego 
świata. W tej wizji kobiecość, natura są archetypami tego, co stworzone, 
przemijające, niedoskonałe. Ale tak jak za pośrednictwem kobiety dokonuje się 
upadek, tak poprzez jej pośrednictwo dokonuje się zbawienie. I to kobieta, Matka 
Boga i zarazem nas wszystkich, jest najwspanialszym wzorem posłuszeństwa 
i wierności wobec naszego Ojca. 

Tragizm bohaterów „Szamanki" polega na tym, że podążają oni ścieżką Ewy 
i jej następców, biblijnych (i nie tylko) bałwochwalców. Szukają schronienia 
wszędzie, poza jedynym prawdziwym domem czyli Kościołem, naszą Matką. 
A zgodnie z Bierdiajewem, dziewiczość Maryji łączy się z wieczną, zbawiającą 
męskością Logosu. 

Gnostyckość i pogańskość „Szamanki" to ukryte wątki fi lmu. Jednak dla 
przeciętnego widza jest ważniejsze co innego. Nie jest to rozbudowana ezoteryka, 
skomplikowana psychologia głębi, ale właśnie owa towarzysząca obrazowi 
atmosfera skandalu i szokujące sceny przemocy i seksu, atakujące widza 
z ekranu, które mają obrzydzić oglądającym (zgodnie z logiką manichejczyków) 
wszelką erotykę. A więc sama forma stanowi tu treść. To także przejaw 
współczesnego gnostycyzmu w wersji pop, którą łatwo przemycić maluczkim. 
Przekaz ten staje się bardziej nośny także dzięki t y p o w e m u c h w y t o w i 
postmodernistów, czyli zastosowaniu autoironii. 

Ireneusz Kania pyta Czesława Miłosza, co go powstrzymuje przed 
wynikającym z doświadczeń bólu i cierpienia skierowaniem się w stronę 
radykalnego pesymizmu. Poeta odpowiada: „Tak to istnieje w moim umyśle. 
Traktuję to jako ciągłą pokusę kompletnego nihilizmu i jako pokusę, z którą muszę 
walczyć, dlatego bo ulec tej pokusie jest jakoś... nieładnie. Jest to częściowo 
zdeterminowane przez kulturę; uważam, że ci, którzy ulegają temu, są trochę 
nieprzyzwoici. [...] Tak, to jest potrzeba wierności. I pewna odpowiedzialność także; 
[...] Ja określiłbym siebie gdzieś jako „ekstatycznego pesymistę", ponieważ świat 
wydaje mi się tak wspaniale interesujący, że byłoby nieładnie - powtarzam jeszcze 
raz: nieładnie, to słowo jest jakoś ważne - przyznawać się do radykalnego 
pesymizmu." 
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W i a r a m i s t y k ó w 

W ogrodzie Getsemani Pan Jezus wypowiada do apostołów zdanie: „Smutna 
jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie!" (Mk 14, 34). Następnie 
modli się tymi słowami: „Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe, zabierz 
ten kielich ode Mnie! Lecz nie to, co Ja chcę, ale to, co Ty [niech się stanie]!" (Mk 
14, 36). Wreszcie na krzyżu przeżywa moment zwątpienia wołając: „Boże mój, 
Boże mój, czemuś Mnie opuścił?" (Mk 15, 34), przez co staje się tak bardzo bliski 
nam, zwykłym śmiertelnikom. 

Śladami Zbawiciela starają się podążać wielcy mistycy chrześcijańscy. Nie 
wstydzą się oni odkrywać mroków swojej duszy. Wystarcza tu wymienić chociażby 
świętego Pawła, świętego Ignacego Loyolę, świętego Jana od Krzyża, świętą 
Teresę z Avila czy Blaise'a Pascala. Nigdy nie czynią tego w imię buntu przeciwko 
Stwórcy, nie negują Jego władzy nad światem. Ich bolesne przeżycia są raczej 
świadectwem zmagania się ze swoimi słabościami, co wiąże się z kolei 
z duchowym wzrostem. Dlatego poznajemy czasem brutalną prawdę o nas, ale 
Duch Święty, nasz Pocieszyciel, dowodami swej Miłości osładza gorycz 
uświadomienia sobie tych przykrych i bolesnych faktów. Dzięki temu wiara w Boga 
nie pozwala wkraczać na ścieżki zgorszenia. 

Filip Memches 

„Szamanka", reż. Andrzej Żuławski, 
scen. Manuela Gretkowska, film prod. polskiej, 1996 
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Warunkiem zaistnienia literatury narodowej jest istnienie... 
narodu. Narodu, to znaczy czegoś bez wątpienia więcej niż 
sumy jednostek kibicujących drużynie piłkarskiej w ryku tak 
samo brzmiących przekleństw, lecz m i ę d z y o s o b o w e j , 
organicznej wspólnoty mającej poczucie identyczności 
przeznaczenia. A dziś narodów w tym rozumieniu rzeczy nie 
ma. Współczesne narody to - przypomina N. Gómez Davila -
„zbuntowane oddziały plebsu", które wszystkie i tak, jeden 
po drugim, pozwalają się z wędzidłem w pyskach prowadzić 
za uzdę do „multikulturowej" stajni. A tam duchowego obroku 
dostarczy im internacjonalistyczne MTV, zaś „podrasowanej" 
elicie - Woody Allen. 

JACEK BARTYZEL 

KRYTYKA LITERACKA I DUCH NARODU 

To, co włącza artystę bez reszty do jego narodu, leży głębiej niż wola, wynika 

z całego bytu: przez rasę i krew, przez ducha przodków, przez zgodę na wolę 

kultury narodu, przez wszystkie nieświadome siły pierwotne, które nadają kierunek 

ostatecznym decyzjom życiowym. 

Herman Pongs, Nowe zadania nauki o literaturze; 1937 

Przytoczona powyżej myśl wybitnego niemieckiego historyka literatury 
mogłaby posłużyć za motto, albo i za kwintesencję treści studium Macieja 
Urbanowskiego „Nacjonalistyczna krytyka literacka. Próba rekonstrukcji i opisu 
nurtu w II Rzeczpospolitej". Zarazem rzucająca się w oczy ultymatywność tonu 
tej wypowiedzi ujawnia wyraziście całkowity rozbrat takiego sposobu myślenia 
o kulturze z mniemaniami dzisiaj aż tak obowiązującymi, że już prawie 
spontanicznymi. Kiedy bowiem słyszymy, jak - bez wątpienia znakomity i sławny 
również w Polsce - pisarz Mario Vargas Llosa powiada, że prawdziwie wielka 
literatura może być tylko kosmopolityczna, a narodowość może jej kwitnienie 
tylko hamować i pętać, to trzeba powiedzieć jasno, że pogląd taki nie napotyka 
dziś prawie żadnego sprzeciwu. I niezależnie od tego, czy taki stan rzeczy będzie 
budził żal i zgryzotę, czy też przeciwnie - ukontentowanie, pierwszym wrażeniem 
wyniesionym z lektury książki krakowskiego polonisty jest frapująca myśl, że 
mimo relatywnej bliskości opisywanych faktów, debat i postaci, traktuje ona 
o świecie, którego już nie ma, który jest - by tak rzec - literackim ancien regime'm, 
nie bardziej współczesnym niż świat poetyki klasycznej. 

A przecież jeszcze niedawno, właśnie przed odwróceniem się tej osi czasu, 
który pochłonął świat kultury interpretowanej przez „nacjonalistyczną krytykę 
literacką", było zupełnie inaczej; narodowy „geniusz" literatury był oczywistością, 
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a spór o jego naturę i sposoby objawiania się w materii poetyckiej animował coraz 
to nowsze kierunki estetyczne i szkoły badawcze Co najmniej od preromantyzmu 
(J. G. Herder, a u nas choćby K. Brodziński) uświadamiano sobie, że naród objawia 
swoje istotne „jestestwo" w poezji, że literatura jest wyrazem narodowego ducha, 
znamiennym jednością myśli i języka, treści i formy, i właśnie poprzez tę jedność 
jest także wyrazem osobowości twórcy. Dlatego krytyk chcąc poznać dzieło winien 
„przenieść się w krąg myśli pisarza i czytać z jego ducha". 

Bodaj najdobitniej taka „nacjocentryczna" postawa krytyczna w badaniu 
l iterackiego dzieła sztuki uwidoczniła się w dziełach jednego z głównych 
romantyków niemieckich - Fryderyka Schlegla (1772-1829). Budowane na analogii 
do wszelkich ożywionych form przyrody i rozpropagowane już zwłaszcza przez 
Goethego pojęcie organiczności dzieła sztuki powiązał Schlegel z koncepcją 
dynamicznego rozwoju „organizmu" poetyckiego w czasie i to - co istotne także 
w kontekście poglądów wyrażanych przez bohaterów monografii Urbanowskiego 
- w dwojakim wymiarze. Po pierwsze: w znaczeniu nieustannego wysnuwania 
się całej literatury europejskiej z jednego (helleńskiego) praźródła, a ściślej z 
mitologii, która dzięki uzewnętrznionej w niej sile uczucia i wyobraźni Ariów stanowi 
rezerwuar wartości możliwych do odzyskania, a przez to stworzenia nowego Wieku 
Złotego kultury, pod warunkiem uświadomienia ich sobie przez współczesnych i 
przyswojenia na nowo. Po drugie zaś: w sensie nieustającego wyrażania się 
ducha tego konkretnego narodu, w którego języku tworzone jest nowe dzieło i 
dochodzenia poprzez nie narodu do jego coraz pełniejszej samowiedzy (stąd 
także Mochanckiego - pilnego czytelnika Schlegla - „uznawanie się narodu w 
jestestwie swoim"). Jeśli natomiast literatura, będąca ekspresjąduchowego życia 
narodu, składa się z sumy jednostkowych dokonań poszczególnych duchów 
twórczych, z których każdy jest ograniczoną monadą, kondensującą ducha 
zbiorowości, to najdonioślejszym, wręcz komplementarnym do aktu kreacyjnego 
poety zadaniem krytyka będzie rozpoznanie stopnia doskonałości i „zagęszczenia" 
tych indywidualnych ekspresji, umożliwiające odczytanie i unaocznienie innym 
całości oraz swoistości przejawień ducha narodu w kulturze; albo w następstwie 
rozeznania braku spójni pomiędzy t w o r e m poety a typem p s y c h i c z n y m 
zbiorowości - wskazanie dróg i środków zaradczych. Rola krytyka jest tedy 
niesłychanie doniosła; można go nazwać strażnikiem tożsamości i ciągłości kultury 
narodowej. 

Romantyzm imponującym rozmachem swych zamierzeń i dokonań zdołał 
nie tylko przeobrazić prawie wszystkie „stare" literatury europejskie. Zdołał również 
wydobyć z archaicznych pierwocin, lub wprost powołać do istnienia zupełnie nowe 
literatury narodowe szczepów dotąd „uśpionych", bądź nie rozwiniętych jeszcze 
w narody, zwłaszcza państwowe. Mimo to kultura romantyczna ulegała, tu prędzej 
tam później, ale w końcu wszędzie rozkładowi, który zdezaktualizował także, 
rzecz prosta, romantyczną krytykę literacką. Nie znaczy to jednak, iżby krytyka 
straciła od razu zainteresowanie dla problematyki narodu; zmienił się jednakowoż 
sposób jej roztrząsania. O ile kulturowo-estetyczny „nacjocentryzm" romantyków 
był intelektualną odyseją w poszukiwaniu mitycznego i mistycznego eidosu 
zaklętej w poezję duszy narodu, o tyle nowa, programowo „scjentystyczna" krytyka 
pozytywistyczna chciała przebadać podług miary, wagi i liczby „ciało" narodowego 
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pacjenta, na podstawie wycinka pobranego z materiału literackiego. Szczególne 
miejsce zajęła tu tak zwana teoria środowiskowa Hipolita Taine'a, gdzie 
przyczynowo-sprawcze w stosunku do dzieła literackiego „środowisko" jego twórcy 
stanowi pole krzyżowania się rozmaitych czynników bio-psycho-społecznych, jak: 
położenie geograficzne, klimat krajobrazu, moment historyczny, rasa lub plemię, 
wreszcie tak zwana temperatura moralna, wyznaczająca w najwyższym stopniu 
poziom kultury duchowej i obyczajowej środowiska. Sam Taine kładł nacisk na 
czynniki socjalno-historyczne raczej aniżeli na przyrodniczo-geograficzne, ale 
nie bez jego oddziaływania rozwinął się w Niemczech (osobliwie w Niemczech, 
choć także i w Polsce) kierunek akcentujący właśnie te drugie czynniki, a 
kulminujący w teorii regionalno-plemiennej, zwanej też (A. Sauer, J. Nadler) 
„antropologiczną historią literatury", pojmującą literaturę ogólnonarodowąjako efekt 
zrastania się literatur „szczepowych" w jedną całość, spojoną wspólnością ziemi 
- dawczyni piękna (czyli stylu) i krwi (inaczej mówiąc: charakteru). 

Naród jako rzeczywistość wzrastająca w substancję dzieła literackiego nie 
przestał jednak interesować również badaczy z pierwszej połowy XX wieku, którzy 
u f o r m o w a l i s w o j ą p o s t a w ę k r y t y c z n ą n a g r u n c i e z a ł o ż e ń h u m a n i s t y k i 
antypozytywistycznej; dotyczy to w pierwszym rzędzie reprezentantów kierunków 
określanych jako poeto- i kulturocentryczne, zainspirowanych neoidealizmem 
Diltheya i idiografizmem szkoły badeńskiej (Windelband, Rickert). Antypozytywiści 
odkryli swoistość humanistycznych nauk o duchu [Geistenswissenchaften], 
ujmujących przedmiot swoich badań nie - jak przyrodoznawstwo - „od zewnątrz", 
przez obserwację, eksperyment i indukcję, lecz „od wewnątrz", to znaczy na 
drodze współodczuwającego rozumienia (empati i ) , doznania i przeżycia, 
uwieńczonego wyraz istym aktem w a r t o ś c i o w a n i a . Zwłaszcza w bogatej 
osobowości (geniuszu) wielkiego twórcy odsłania się wówczas złożoność 
nawarstwiających się historycznie pokładów narodowego ducha [Ge/sf]; 
w ekspresji j a k ą jest konkretne dzieło zbiega się w jedność doświadczenie 
kolektywnej egzystencji i indywidualnej twórczej ekstazy, czyli - jak formułował to 
wspomniany już Pongs - „siła świadoma ogarniająca całość duchowego Ja 
i istniejąca w narodzie siła nieświadoma - odpowiedzialność polityczna i religijna. 
[...] Pojęciu egzystencji odpowiada naród jako najwyższa strukturalna jedność; 
ekstazie - jako najwyższej kwintesencji wyzwolenia - nastawienie na absolut, na 
wieczność, na Boga". 

Powyższy krótki przegląd rozwoju „narodowej wiedzy o literaturze", od 
romantycznego organicyzmu, poprzez pozytywistyczny biologizm i socjologizm, 
aż po psychologiczny neoidealizm reprezentowany zwłaszcza przez F. Gundolfa, 
E. Bertrama, H. A. Korffa, H. Cysarza, J. Petersena, a w Polsce przez 
Z. Łempickiego i S. Kołaczkowskiego, obrazuje teoretyczny kontekst zjawiska, 
któremu M. Urbanowski nadał miano „nacjonalistycznej krytyki l i terackiej" 
w II Rzeczpospolitej. Wskazanie na, choćby jak tu migawkowe, horyzonty 
metateoretyczne tego nurtu krytycznego może być pomocne dla uzasadnienia 
s e n s o w n o ś c i j e g o w y o d r ę b n i e n i a n a t a k i e j s a m e j z a s a d z i e j a k n u r t u 
p e r s o n a l i s t y c z n e g o czy f o r m a l i s t y c z n e g o - a j e s t to p r o b l e m , k t ó r e g o 
samoświadomość Autor książki posiadł był w wysokim stopniu. Biorąc pod uwagę 
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trzy podstawowe kryteria zdolne odróżnić „nacjonalistyczną krytykę literacką", 
czyli: sytuacyjne (ze względu na miejsce ukazywania się tekstów krytycznych -
czasopiśmiennictwo obozu narodowego); partyjne (ze względu na przynależność 
organizacyjną, lub choćby poświadczony bliski związek z ugrupowaniami 
nacjonalistycznymi omawianych autorów); wreszcie ideologiczne - opowiedział 
się, jak najsłuszniej, za tym ostatnim, jako decydującym o wyznaczeniu pola 
obserwacj i z jawiska. Jednocześnie, wskazaniu ideologicznego monizmu 
towarzyszy rozpoznanie pluralizmu metodologicznego uprawianego przez 
krytyków-nacjonalistów, w którego pojemnym wnętrzu sąsiadować mogły ze sobą 
różne, a wywodzące się właśnie z powołanych wyżej tradycji kierunki badawcze, 
ze szczególnym uprzywilejowaniem psychologizmu, socjologizmu i moralizmu. 
Wyjątkowe znaczenie zdaje się przy tym - i dobrze to motywując - przypisywać 
Urbanowski cezurze lat 30., zakreślającej nie tylko przekroczenie progu 
wzmożonej aktywności intelektualnej i dopływ nowych sił do środowisk 
nacjonalistycznych, ale również wzbogacenie palety propozycji metakrytycznych. 
Nadto, studium Urbanowskiego, acz zasadniczo, z założenia i w realizacji, będące 
monografią całego nurtu krytyczno-literackiego, gdzie brane są po uwagę 
wypowiedzi wielu autorów różnego autoramentu i rangi, mieści w sobie także 
mikro-monografie kilku krytyków reprezentowanych dla poszczególnych faz 
rozwojowych czy stanowisk metodologicznych krytyki nacjonalistycznej, a to: 
Z. Wasilewskiego, S. Piaseckiego, W. Pietrzaka, J. Pietrkiewicza i A. Łaszowskiego. 

Najstarszy w tym gronie, założyciel i długoletni redaktor „Myśli Narodowej", 
pisarz z najświetniejszej generacji Młodej Polski - Zygmunt Wasilewski (1865-
1948), zogniskował w swoim dorobku krytycznym intencje i metody wszystkich 
trzech wymienionych wyżej szkół: romantycznej, pozytywistycznej i neoidealistycznej. 
W ujęciu Wasilewskiego literatura to forma istnienia narodu, w której jak przez 
ekran prześwieca kolektywna pamięć organiczna narodowej wspólnoty, a kryteria 
jej oryginalności i doniosłości stanowią rdzenność i swoistość środków poetyckiej 
ekspresji twórczej (typu duchowego i moralnego pisarza) z ziemią, rasą 
i środowiskiem tworzącymi smak danego narodu. Zadaniem krytyka jest zgłębić 
ów zestrój, odczytać jak „archeolog duszy" prawdziwą, to znaczy wchłaniającą 
archetypy zbiorowe naturę d u c h o w ą twórcy, zbadać czystość j e g o typu 
psychicznego, charakter wyobraźni poetyckiej, zrekonstruować biograficzno-
środowiskową genezę kluczowych dla danego poety motywów i symboli; przy 
czym szczególną rolę odgrywa w tym postępowaniu badawczo-weryfikacyjnym 
identyfikacja w dziele poetyckim psychicznego związku twórcy z ziemią i słońcem, 
zaświadczająca jego przynależność do cywilizacji Ariów. Stąd też podstawą 
dorobku krytycznego Wasilewkiego są psychokrytyczne (udane w wypadku 
pisarzy swojskich, zwłaszcza Kasprowicza, chybione w wypadku pisarzy 
0 odmiennym, semickim albo turańsko-wschodnim typie psychicznym) portrety, 
kojarzone przez Urbanowskiego z pracami Maurona i Junga. 

Zupełnie inny typ krytyka to młodszy o pokolenie, ale w latach 30. 
odgrywający już wobec młodych nacjonalistów rolę patrona i impresaria, twórca 
1 redaktor tygodnika „Prosto z mostu" - Stanisław Piasecki (1900-1941). Piasecki 
to nie - jak pogrążony w dociekaniach historiozoficznych i, mimo wszystkich 
zastrzeżeń, „esteta" Wasilewski - krytyczny „długodystansowiec", lecz krytyk 

292 FRONDA JESIEŃ 1997 



„reaktywny", publicysta, czy wręcz dziennikarz literacki, nadający zarówno 
recenzowanemu pisarzowi jak recenzentowi funkcję sejsmografa teraźniejszości; 
szukający dokumentacj i życia społecznego, „znaków czasu" - można by 
powiedzieć używając modnej dziś retoryki, ceniący nade wszystko ideową jasność 
(i w ogóle „akcję idei"), klarowną rzeczowość stylu; domagający się wreszcie -
dla krytyka - prawa do dyletantyzmu i metodologicznego eklektyzmu. 

Najbliższy tej socjologizującej „nowej rzeczywistości" był, w najmłodszym 
pokoleniu a d e p t ó w n a c j o n a l i z m u , Jerzy P ietrk iewicz (1916), którzy na 
autokomentatorskim, w znacznej mierze, marginesie swojej twórczości poetyckiej 
afirmował „barbarzyńską" chłopskość nowej literatury, proklamował „epickość" 
rozumianą już niejako genologiczny segment, lecz totalny model literatury, wiązał 
pojęcie i doktrynę nacjonalizmu z ruralistycznym autentyzmem w sztuce i kulturze. 

Przeciwnie - Włodzimierz Pietrzak (1913-1944), który szorstk iemu 
„naturalizmowi" Pietrkiewicza (i pośrednio Piaseckiego) przeciwstawiał pełen 
patosu i powagi, wyrafinowany, prawie że „klerkowski", choć bardziej z ducha 
Brzozowskiego niż Irzykowskiego, „kulturalizm", patrzący na literaturę jako na 
sferę ładu i hierarchii, porządkowania anarchicznego, nie znającego wartości, 
świata natury. Natura, zdaniem Pietrzaka, nie jest wzorem, lecz przedmiotem 
ludzkiej „uprawy", czyli - w rudymentarnym znaczeniu tego słowa - kultury. Chodzi 
tu o ład i hierarchię w znaczeniu moralnym; istotą literackiego powołania jest 
odsłonięcie środkami artystycznymi moralnego sensu zdarzeń, często na pozór 
od siebie oddalonych. Prymarnym zadaniem krytyka jest, wobec tego, dotarcie 
do wizji etycznej (a dopiero wtórnie - artystycznej) pisarza, ujawniającej postawę 
moralną i jego samego i grupy, pośród której wzrósł i tkwi. Dlatego decydująca 
w akcie wartościowania etyczno-estetycznego (nieodzownego w poważnie 
traktowanej działalności krytyka, który winien być moralistą, sędzią i cenzorem, 
a nie hedonistycznym „kiperem smaków") jest ocena koncepcj i bohatera 
literackiego. Pisarz bowiem (a to twierdzenie jest bodaj najokropniejszą herezją 
ze stanowiska obowiązującej dziś literackiej corectnessl) odpowiada za - cóż 
z tego, że fikcyjne - pasje moralne bohaterów. 

I wreszcie Alfred Łaszowski (1914-1994) - krytyk stanowczo najbardziej 
pokrzywdzony przez oficjalną historię literatury, być może nie tylko z powodu 
„grzechu" antysemityzmu, ale również dlatego, że jego twórczość w najmniejszym 
stopniu nie pasuje do bardzo wygodnego dla l iterackiego establ ishmentu 
schematu, w myśl którego awangardowość i oryginalność stanowią monopol 
zastrzeżony dla postępowej, czy wręcz rewolucyjnej lewicy, zaś prawicowość 
(a zwłaszcza „endeckość") jest równoznaczna z „bogoojczyźnianą" grafomanią 
i postromantycznym epigonizmem. Łaszowski albowiem uosabia najdobitniej ów 
przełomowy charakter lat 30., którego następstwem było między innymi 
rozerwanie związku pomiędzy nacjonalizmem a kulturowym konserwatyzmem 
(w sensie potocznym tego słowa) i elitaryzmem, a nawet - przynajmniej w wypadku 
tego autora - również forsowanie już nie tylko zbliżenia, ale wręcz utożsamienia 
awangardy artystycznej z nacjonalizmem w jego wersji rewolucyjnej - totalistycznej 
i faszystowskiej. Zachodzi tu zatem całkowite przewartościowanie znaczeń 
i wartości, przetasowanie stabilnych, zdawać by się mogło, szeregów pojęć: odtąd 
konserwatyzm, epigonizm i passeizm miał się kojarzyć z tym, co kosmopolityczne 
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(a więc głównie żydowskie), anemiczne, chore i nietwórcze; nacjonalizm zaś to 
rewolucyjna - tak w polityce, jak w sztuce - nowoczesność, zdrowie, dynamizm, 
heroizm i monumentalizm. Stąd tak prowokacyjne - i to „obrotowo" - hasło 
Łaszowskiego: „Heil Peiper!"; stąd także przyznawanie się do duchowego 
pokrewieństwa z nowoczesnymi ustrojami totalnymi, raczej jednak z włoskim 
aniżeli niemieckim, gdyż to w Italii Mussoliniego, a nie Rzeszy Hitlera zaistniała 
rzeczywiście symbioza nowoczesności politycznej (faszyzmu) z nowoczesnością 
artystyczną (futuryzmem). Droga wskazywana młodej polskiej literaturze lat 30. 
przez wielbiciela Peipera i Przybosia - Łaszowskiego, wpisana była zatem w ten 
ogólnoeuropejski trakt XX-wiecznej antymieszczańskiej moderny, który w polityce 
nazywa się nurtem narodowo-rewolucyjnym, a w kulturze „stylem faszystowskim". 
U o s a b i a j ą ó w styl nie t y l k o w ł o s c y f u t u r y ś c i , a le r ó w n i e ż n i e m i e c k a 
„konserwatywna rewolucja" (E. Junger, E. Von Salomon, E. Niekisch), francuski 
„romantyzm faszystowski" (Drieu La Rochelle, Brasiliach, Bardeche, Rebatet), 
czy hiszpańska Falanga. Ideowy podkład faszystowskiego stylu w kulturze być 
może najściślej zdefiniował - już ze wspomnieniowego dystansu - Alfred Fabre-
Luce zauważając, że: „słowo 'faszyzm' nie miało nigdy jasno określonego 
znaczenia doktrynalnego; [...] oznaczało ono przede wszystkim pragnienie 
unowocześnienia. Świat zachodni był zbyt konserwatywny, zbyt 'prawniczy', zbyt 
rozkawałkowany. [...] Przeciwko komunizmowi, który zmierzał do zniszczenia 
zdobyczy szacownej cywilizacji poszukiwałem obrony prewencyjnej w innej 
rewolucji, która ustanowiłaby współpracę klas i narodów w ramach Europy. [...] 
Ani liberalizm, ani marksizm: ta dewiza naszej epoki jest „faszystowska", jednak 
nikt tak jej nie nazywa, ponieważ określenie to zostało zdyskredytowane przez 
zbrodnie nazistów" (Vingtcinq annees de liberie; 1962). Zapewne podobnie myśleli 
w latach 30. faszystowscy artyści i krytycy zafascynowani nowoczesnością, tacy 
jakMarinetti, Saldago, Pound czy Łaszowski; wypada tedy zgodzić się z konkluzją 
Urbanowskiego, że „pisarstwo Łaszowskiego - jako jedyne w ówczesnej Polsce 

- pokazywało, że sojusz awangardy i nacjonalizmu w Polsce nie był tak bardzo 
niemożliwy, jak się niektórym wydawało" (strona 122). 

Z drugiej strony, dostrzeżonej także przez Urbanowskiego, war iant 
„totalistyczno-awangardowy" nie był wcale bezalternatywny w stosunku do 
„passeistyczno-konserwatywnego"; zwłaszcza pisarstwo Pietrzaka dostarcza 
dowodów, że przed n a c j o n a l i s t y c z n ą k r y t y k ą l i t e r a c k ą (i w ogóle przed 
nacjonal istyczną koncepcją kultury) rysowała się jeszcze trzecia droga: 
nacjonalizmu chrześcijańskiego, podporządkowanego uniwersalizmowi doktryny 
i kultury katolickiej, a także tradycjonalizmu, który - z braku lepszego określenia 

- możemy nazwać neotradycjonalizmem żywym i kreatywnym; heroicznym, ale 
nie w duchu neopogańskiego totalizmu, lecz wprzęgniętym w służbę dziełu 
instauracji wszystkiego, a więc także polityki i kultury, in Christo. Tę, ukazywaną 
przez Pietrzaka (jak również, nazbyt z d a w k o w o przez U r b a n o w s k i e g o 
potraktowanego, Karola L. Konińskiego) kulturę ładu moralnego i estetycznego, 
wydźwigającą się z biernego konserwatyzmu mieszczaństwa, a oczyszczającą 
z żużlu nowoczesności prawdziwe diamenty nowego stylu, miało szansę stworzyć 
pokolenie „Sztuki i Narodu" - Kopczyński, Bojarski, Trzebiński, Gajcy; niestety, 
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dane im było wypowiedzieć tylko pierwsze głoski alfabetu tej kultury, mimo to 
prawdziwsze od „A" peiperowskiej Awangardy, bo życiem płacone. 

Studium Urbanowskiego, utrzymane w rygorach i konwencjach poważnej 
r o z p r a w y a k a d e m i c k i e j , m a p r z e d e w s z y s t k i m w a l o r p i e r w s z e g o tak 
wszechstronnego i bezstronnego (bo na pewno nie miał tych cech napisany przed 
laty „z gniewem i uprzedzeniem" szkic Jana Prokopa) rekonesansu w głąb 
zjawiska, co do którego autor ma pełną świadomość, że jego dotknięcie grozi 
eksplozją ładunku, którego odłamki mogą posypać się przede wszystkim na jego 
głowę. Cały szereg ustaleń i rozstrzygnięć może wszelako uchodzić za, jeśli nie 
o s t a t e c z n e , to p r z y n a j m n i e j t r u d n e do p o d w a ż e n i a , a to na p r z y k ł a d : 
sygnalizowane wyżej awangardowe „otwarcie" młodych nacjonalistów w latach 
30., ambiwalentna natura związku nacjonalizmu z autentyzmem, metodologiczny 
plural izm k r y t y k ó w - n a c j o n a l i s t ó w , w y w a ż o n a o c e n a p r o b l e m u m i e j s c a 
w a r t o ś c i o w a n i a stricte a r t y s t y c z n e g o w k o n t e k ś c i e n i e b e z p i e c z e ń s t w a 
„upartyjnienia" kryteriów. 

Sąjednak w książce Urbanowskiego wątki poprowadzone wprawdzie równie 
wnikliwie, ale jakby urwane w najbardziej interesującym punkcie rozważań, przeto 
aż proszące się o kontynuowanie. Weźmy na przykład najbardziej „drażliwą" 
kwestię antyżydowskich diatryb i pamfletów, stanowiących bądź co bądź obszerną 
część nacjonalistycznego piśmiennictwa. Urbanowski, nie prześlepiając ani 
wulgarności (Gałczyński!) ani istotnie rasistowskiego podkładu (S. Pieńkowski) 
niektórych wystąpień antysemickich, potrafił z precyzją sprowadzić to zjawisko 
do właściwych mu rozmiarów, przede wszystk im poprzez osadzenie go 
w kontekście reguł rządzących gatunkiem pamfletu (tak pol itycznego, jak 
i literackiego), operującego z założenia karykaturą, hiperbolizacją, trywialnymi 
epitetami. Przypomniał także identyczność stosowanych chwytów i f igur 
retorycznych (choć przeciwko innym „wrogom" skierowanych) w pamflecie 
awangardowym, na przykład surrealistów przeciwko Barresowi czy Claudelowi, 
futurystów przeciwko sztuce „akademickiej", czy Przybosia przeciwko „chamom 
i chamułom poezji", czyli konkretnie Kasprowiczowi. Po spokojnych, rzeczowych 
wywodach Urbanowskiego na nic nie zdadzą się już argumenty obrońców 
antykatol ickich - często „fekal ianych" - bluźnierstw Bretona czy Artauda, 
wymachujących sztandarem „f ikcy jności" , „ m e t a f o r y c z n o ś c i " , w z g l ę d n i e 
„ar tystycznej p r o w o k a c j i " , a n a t y c h m i a s t z a p o m i n a j ą c y c h o tej q u a s i -
ontologiczności dzieła sztuki lub manifestu artystycznego przy zetknięciu 
z pamfletem antysemickim, traktowanym nagle zupełnie serio, jako przejaw godnej 
napiętnowania „zbrodniomyśli" Urbanowskiemu zabrakło jednak cierpliwości albo 
ochoty, aby rozważyć problem, który sytuuje się i poza s ferą „artyzmu" i 
„moralności", ten mianowicie, czy i na ile zasadne merytorycznie było dokonywane 
przez krytyków-nacjonalistów rozgraniczenie ujawniających się, ich zdaniem, w 
dziele literackim „typów psychicznych" polskości (względnie szerzej: aryjskości) 
i żydostwa, ujmowanych zazwyczaj w antynomiczne pary pojęć: osiadłość -
nomadyzm, solarność - lunaryzm, ideal izm - mater ia l izm, spirytual izm -
zmysłowość. Innymi słowy: czy bez względu na domniemaną siłę artyzmu, 
wartości czysto formalnych, fakt genetyczno-psychicznej semickości Leśmiana, 
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Schulza, Tuwima ma jakieś znaczenie nie tylko dla - co bezdyskusyjne - świata 
przedstawionego ich utworów, ale także dla kształtu kultury duchowej narodu, 
w którego języku z własnego wyboru tworzą i, co za tym idzie, czy fakt ten może 
i powinien być przedmiotem dyskursu krytycznoliterackiego, a jego weryfikacja 
ze stanowiska rdzennego typu kultury leży istotnie w kompetencjach krytyka? 

Niedopowiedziana wydaje się także - poruszana tu już w innym aspekcie -
kwestia poszerzenia fundamentów samej doktryny nacjonalistycznej tout court 
w latach 30. i konsekwencji tegoż dla postrzegania przez nacjonalistów zagadnień 
kulturalno-estetycznych. Urbanowski zauważa wprawdzie „próby wpisywania 
narodu w pewne szersze, nadal swojskie wspólnoty ponadnarodowe, gdzie nie 
istnieje tak radykalna opozycja swojskie-obce" (strona 55), czyli pogłębiającą się 
świadomość supranacjonalistyczną, w której naród i jego kultura stanowią 
najintymniejszą część większej całości - cywilizacji łacińskiej/chrześcijańskiej/ 
aryjskiej, ale chyba nie w pełni docenia znaczenie swojego własnego odkrycia, 
skoro w konkluz j i p o w r a c a do u p r a s z c z a j ą c e j w świet le p o w y ż s z e g o , 
etnocentrycznie zawężającej dychotomii „swojskie-obce" w funkcji decyzyjnego 
czynnika strategii lektury krytyka nacjonalistycznego. Intuicyjnie ośmielimy się 
tu wyrazić przypuszczenie, że nie tylko dokładniejsza analiza odnośnych 
fragmentów rozważań Wasilewskiego na temat cywilizacji narodowej, ale także 
uzupełnienie o lekturę historiozoficznej publicystyki Adama Doboszyńskiego czy 
Karola S. Frycza, pozwoliłoby sformułować pewne hipotezy, co do kierunku dalszej 
jeszcze ewolucji polskiego nacjonalizmu kulturowego, którą mógłby on przejść, 
gdyby nie d r a m a t y c z n e przerwanie j e g o histor i i . Takie z a p o w i e d z i , jak 
„uniwersalistyczno-imperialne" manifesty Andrzeja Trzebińskiego, albo - wciąż 
kompletnie ignorowana - emigracyjna eseistyka Michała Pawlikowskiego na temat 
cywilizacji aryjskiej („Dwa światy"), pozwalają przypuszczać, że mógłby ów neo-
nacjonal izm przybrać kształt ref leksj i m o c n o zb l iżonej do p o s z u k i w a ń 
„tradycjonal izmu integralnego" (Evola, S c h u o n , Dumezi l) , wszelako bez 
niebezpiecznych implikacji tego kierunku, bo bez odrywania się od duchowości i 
dogmatyki chrześcijańskiej. 

Z perspektywy pokolenia „Sztuki i Narodu" w niedogodnym momencie urwane 
wydaje się także referowanie dyskusji na temat pożądanego modelu literatury w 
przedstawieniu wołania o „epickość" przeciwstawioną odrzuconej „liryczności"; 
wszakże Trzebiński w głośnym eseju „O pokoleniu lirycznym i dramatycznym", 
obwieści nastanie dramatyczności jako rezultatu obumarcia epoki słów w 
literaturze, a narodzin czynu... 

Na koniec korci nas, by powrócić do pytania, na które odpowiedzi nie mógł 
udzielić autor zobligowany regułami heurystyki naukowej, ale można pozwolić 
sobie na takie dywagacje w niezobowiązującej do ścisłego dowodzenia konwencji 
publicystycznej. A pytanie, przypomnijmy, brzmi tak: dlaczego rozwijająca się 
w tylu wariantach i szkołach badawczych „narodowa wiedza o literaturze" 
przestała być uprawiana? Dlaczego ciągłość tradycji tego typu refleksji, która 
problemy kultury rozważa w kategoriach heroizmu i powagi etycznej, a ją samą 
pojmuje jako przejaw duchowej egzystencji wspólnoty, została do cna zerwana? 
Dlaczego w ogóle nie ma dziś właściwie literatur par excellance narodowych, a 
do piśmiennictwa w każdym języku naturalnym można by w gruncie rzeczy odnieść 
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nieco ty lko s t r a w e s t o w a n y s l o g a n : „ n a r o d o w e w ( językowej) f o r m i e , a 
kosmopolityczno-liberalne w treści"? 

Odpowiedź na te pytania wydaje się, mimo wszystko, dość prosta. 
Warunkiem zaistnienia literatury narodowej jest istnienie... narodu. Narodu, to 
znaczy czegoś bez wątpienia więcej niż sumy jednostek kibicujących drużynie 
piłkarskiej w ryku tak samo brzmiących przekleństw, lecz międzyosobowej, 
organicznej wspólnoty mającej poczucie identyczności przeznaczenia. A dziś 
narodów w tym rozumieniu rzeczy nie ma. Współczesne narody to - przypomina 
N. Gómez Davila - „zbuntowane oddziały plebsu", które wszystkie i tak, jeden po 
d r u g i m , p o z w a l a j ą się z w ę d z i d ł e m w p y s k a c h p r o w a d z i ć za uzdę do 
„multikulturowej" stajni. A tam duchowego obroku dostarczy im internacjonalistyczne 
MTV, zaś „podrasowanej" elicie - Woody Allen. 

Jacek Bartyzel 

Maciej Urbanowski, „Nacjonalistyczna krytyka literacka. Próba rekonstrukcji 
i opisu nurtu w II Rzeczpospolitej", Wydawnictwo ARCANA, Kraków 1997 
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„Codreanu mógł dojść do władzy dzięki Hitlerowi, mógł się 
stać księdzem Tiso czy Pavelicem i być bardziej hitlerowskim 
od Hitlera. Ale przecież mógł też stać się środkowoeuropejskim 
Franco" - piszą Dach i Dubicki. Nie podzielam tego poglądu. 
Jeśli ktokolwiek w Rumunii mógł odegrać podobną rolę 
(z przyczyn geopolitycznych mało prawdopodobną), to był nim 
marszałek lon Antonescu. 

ANTONI D U D E K 

FAŁSZYWA DROGA 

- Żądam wprowadzenia kary śmierci dla manipulantów, defraudantów pieniądza 

publicznego. 

- Panie Codreanu - przerwał mu siedzący w pierwszym rzędzie deputowany Ipsir, 

profesor wydziału teologii - masz się pan za chrześcijanina i nosiciela idei 

chrześcijańskiej. Zwracam panu uwagę, że podtrzymywanie takiej idei jest 

antychrześcijańskie. 

- Panie profesorze, f...] kiedy powstaje kwestia wyboru pomiędzy śmiercią mego 

kraju, a śmiercią zwykłego łotra, który łamie wszystkie zasady chrześcijańskie, 

ja preferuję śmierć łotra. Myślę, że jednak będę lepszym chrześcijaninem, jeśli 

nie pozwolę łotrowi doprowadzić kraju do upadku... 

Powyższa wymiana zdań miała miejsce w 1931 roku na forum rumuńskiego 
parlamentu. W siedem lat później autor tych kategorycznych sformułowań, 
Corneliu Zelea Codreanu - twórca Legionu Świętego Michała Archanioła oraz 
Żelaznej Gwardii, o których traktuje książka Tadeusza Dubickiego i Krzysztofa 
Dacha - sam został uznany za „łotra doprowadzającego kraj do upadku" i stracony. 
Codreanu, podobnie jak jego europejscy odpowiednicy (na przykład Ferenc 
Szalasi na Węgrzech czy Bolesław Piasecki w Polsce) należał do drugiego 
pokolenia europejskich nacjonalistów, którzy na scenę polityczną wkroczyli 
w okresie międzywojennym. W przeciwieństwie do swoich poprzedników odrzucali 
całkowicie par lamentaryzm i demokrację l iberalną, wierząc w możl iwość 
wychowania „nowego człowieka" oraz urzeczywistnienia idealnego państwa 
narodowego. W walce o powyższe cele nie przebierali w środkach, często 
uciekając się do terroryzmu. 

S w o j ą kar ierę p o l i t y c z n ą C o d r e a n u z a w d z i ę c z a ł w dużym s t o p n i u 
niewydolności rumuńskiej demokracji. Kiedy bowiem w 1924 roku jako młody 
student zastrzelił na sali sądowej prefekta Manciu oraz ciężko ranił dwóch innych 
policjantów, mógł trafić na wiele lat do więzienia lub wręcz wprost na szubienicę. 
A jednak - za sprawą słabości państwa tolerującego zarówno sadystycznych 
policjantów (Codreanu mścił się za krzywdy, jakich doznał w trakcie śledztwa) 
jak i samosądy - został uniewinniony i wyszedł na wolność w glorii bohatera 
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sprawy narodowej. Rumunia okresu międzywojennego była istotnie krajem 
dalekim od ideału. Malwersacje, korupcja, nepotyzm, wreszcie mordy polityczne 
były w niej na porządku dziennym. Czy jednak wszystkie te zjawiska uzasadniały 
stosowanie metod, jakimi posługiwał się utworzony w 1927 roku Legion Michała 
Archanioła oraz powołane w trzy lata później jego zbrojne ramię - Żelazna 
Gwardia? Autorzy książki unikają w tej sprawie jednoznacznej odpowiedzi, ale 
w wielu miejscach widać wyraźnie, jak sympatia żywiona przez nich do Codreanu 
ściera się z brakiem akceptacji dla tych działań legionistów, które trudno określić 
inaczej jak zwykłe zwyrodnialstwo. Żelaznogwardyjski szlak znaczą bowiem takie 
wydarzenia jak zastrzelenie i porąbanie siekierami na szpitalnym łóżku byłego 
członka organizacji, który ośmielił się wystąpić z publiczną krytyką Codreanu, 
czy też obcięcie uszu rektorowi uniwersytetu w Jassach, gdy ten nie zgodził się 
na obchodzenie na uczelni legionowego święta. W tym kontekście zastrzelenie 
zwalczającego zdelegalizowany Legion premiera lona Gheorga Ducy nie wydaje 
się już niczym nadzwyczajnym. 

Dubicki i Dach starają się przedstawić możliwie pozytywny obraz samego 
Codreanu, a odpowiedzialnością za największe zbrodnie stworzonego przezeń 
ruchu obciążyć wyłącznie jego następcę, Horia Simę. Istotnie gwardziści dokonali 
największych masakr dopiero w 1940 roku, a sama organizacja stoczyła się 
wówczas do roli agentury Heinricha Himmlera. Czy jednak istotnie - jak chcą 
autorzy - zasadnicza zmiana charakteru Legionu nastąpiła dopiero po śmierci 
Codreanu? Czy dopiero wówczas, za sprawą prześladowań, jakich gwardziści 
doznali od reżimu króla Karola II, który - przedstawiony zresztą w książce 
w sposób skrajnie negatywny - bezskutecznie próbował utrzymać Rumunię z dala 
od wpływów niemieckich - stali się ruchem pełnym hipokryzji? Jak bowiem inaczej 
nazwać fakt głoszenia przez legionistów haseł Wielkiej Rumunii i potępiania króla 
Karola II za zdradę polegającą na akceptacji narzuconego Bukaresztowi przez 
Berlin drugiego arbitrażu wiedeńskiego (pozbawił Rumunów Siedmiogrodu), 
przy równoczesnym szerokim korzystaniu z niemieckiej pomocy finansowej. A 
może owa hipokryzja datuje się jeszcze z czasów Codreanu, który głosząc skrajnie 
antysemickie hasła, równocześnie nie gardził groszem płynącym od żydowskich 
przedsiębiorców? 

Wątpliwości budzi także rzekome wyjątkowe przywiązanie legionistów do 
prawosławia, skoro w czasach przywództwa Horia Simy bardzo szybko zaczęli 
się skłaniać ku obrządkom neopogańskim (między innymi rytualne picie ludzkiej 
krwi). Przypuszczalnie z religijnością Legionu było podobnie jak z wiarą samego 
Codreanu, w której - co w pewnym stopniu przyznają nawet sami autorzy - więcej 
było egzaltacji i mistycyzmu niż rzeczywistej refleksji nad Ewangelią. Nie mogło 
zresztą być inaczej, skoro pycha Kapitana (legioniści nazywali tak swojego 
przywódcę) była tak wielka, że opracował on na potrzeby ruchu własny Dekalog. 
„Nie wierz w żadne informacje, wiadomości lub sądy o ruchu legionowym, 
ukazujące się w jakiejkolwiek gazecie. Nie zwracaj uwagi na podszepty agentów, 
a nawet ludzi honoru. Legionista wierzy tylko rozkazowi i słowu swojego 
bezpośredniego przełożonego" - głosiło pierwsze przykazanie gwardzisty. Słychać 
w tym echo nakazu „Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną", ale łatwo 
też zauważyć, że jego istota została zmieniona w sposób zasadniczy, a zarazem 
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charakterystyczny dla wszystkich ruchów ultraprawicowych, bezskutecznie 
starających się d o k o n a ć syntezy c h r z e ś c i j a ń s t w a i n a c j o n a l i s t y c z n e g o 
totalitaryzmu. Tymczasem na firmamencie jest tylko jedno miejsce: stawienie na 
nim Wodza nieuchronnie prowadzi do usunięcia Boga. 

„Codreanu mógł dojść do władzy dzięki Hitlerowi, mógł się stać księdzem 
Tiso czy Pavelicem i być bardziej hitlerowskim od Hitlera. Ale przecież mógł też 
stać się środkowoeuropejskim Franco" - piszą Dach i Dubicki. Nie podzielam 
tego poglądu. Jeśli ktokolwiek w Rumunii mógł odegrać podobną rolę (z przyczyn 
geopolitycznych mało prawdopodobną), to był nim marszałek lon Antonescu. 
Mógłby ją odegrać między innymi dlatego, że w styczniu 1941 roku zdecydował 
się na rozgromienie szalejących po całej Rumunii bojówek Żelaznej Gwardii, 
które uprawiając najzwyklejszy bandytyzm pogrążały okrojone przez sąsiadów 
państwo w coraz większej anarchii. Wówczas też „nowi Rumuni", o których 
wychowaniu w szeregach Legionu tak wiele mówił Codreanu, bezsilni wobec 
atakującego ich regularnego wojska, pokazali swoje prawdziwe oblicze mordując 
w bukareszteńskiej rzeźni kilkuset bezbronnych Żydów. Czyż nie jest powiedziane, 
że „po owocach ich poznacie"? 

Założyciel Żelaznej Gwardii nie mógł zostać „środkowoeuropejskim Franco", 
podobnie jak Szalasi nie miał szans odegrania roli nowego Horthy'ego, Piasecki 
zaś drugiego Piłsudskiego, chociaż obaj bardzo się starali. Stało się tak nie tylko 
z racji niepowtarzalności historycznych konfiguracji, ale przede wszystkim 
z powodu cechującego ich wszystkich obłędnego maksymalizmu celów, pogardy 
dla niedoskonałości ludzkiej natury i fanatycznej wiary w możliwość stworzenia 
idealnego porządku społecznego. Warto poznać historię Codreanu, podobnie 
jak i innych jego europejskich odpowiedników, gdyż stanowi ona wciąż aktualne 
ostrzeżenie przed fałszywą drogą, na jaką wstąpić może źle pojęta idea narodowa. 
Tego właśnie wniosku zabrakło mi w omawianej książce, która - mimo pewnych 
braków warsztatowych - przynajmniej częściowo wypełnia dotkliwą lukę istniejącą 
w polskiej literaturze historycznej. Autorzy uchylili się zresztą od jakiejkolwiek 
próby podsumowania swoich wywodów i przez to ich praca sprawia wrażenie 
niedokończonej. Czyżby przestraszyli się własnych konkluzji lub ich ujawnienia? 

Antoni Dudek 

Tadeusz Dubicki, Krzysztof Dach, „Żelazny L e g i o n Michała Archanioła. 
Z dziejów ruchu faszystowskiego w Rumunii", Oficyna Wydawnicza „Adiutor", 
Warszawa 1996. 
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W obronie „ z d o b y c z y r e w o l u c y j n y c h " , ramię w ramię 
z propagandą komunistyczną, szła Republika Francuska. Dla 
lewicowych elit pisana wielkimi literami „Rewolucja Francuska" była 
nie tylko matką Republiki, lecz również ucieleśnieniem 
wszystkich lewicowych ideałów, fundamentem systemu 
demokratyczno-liberalnego, którego należy bronić za wszelką 
cenę. Zarówno dla komunistycznej propagandy, jak i dla 
ideologów lewicy najlepszymi sposobami obrony rewolucji 
były jej mitologizacja i sakralizacja. Dzięki zastosowaniu tych 
zabiegów idea rewolucji nie poddawała się racjonalnej krytyce. 

MIECZYSŁAW S A M B O R S K I 

PRAWDZIWY KONIEC „REWOLUCJI FRANCUSKIEJ" 

„ N o w a h i s t o r i a " 

W latach 50. i 60. zachodni historycy, którzy tworzyli nurt tak zwanej nowej 
historii, przystąpili do obalania mitów, które nowoczesna historiografia otrzymała 
w spadku po XIX wieku. „Nowa historia" objęła życie społeczeństw w całej ich 
różnorodności - badano wszystko: od gospodarki po religię, od wielkich ruchów 
społecznych po życie codzienne i obyczaje. Stare teorie i mity odziedziczone po 
oświeceniu i pozytywizmie nie wytrzymały naporu faktów. W ogniu krytyki znalazła 
się idea postępu, odrzucono resztki heglizmu, zrehabilitowano średniowiecze 
i kontrreformację. Wśród upadających mitów znalazł się również mit rewolucji. 

R e w o l u c j a - n a r o d z i n y m i t u 

Termin „rewolucja" jest obecnie potężną metaforą, kształtującą nasze 
myślenie. Jej dzisiejszy sens wywodzi się z czasów rewolucji francuskiej. 
Nowoczesna idea rewolucji narodziła się w zrewoltowanym Paryżu, a jej 
mitologizacji dokonali sami rewolucjoniści. Odtąd, przez cały wiek XIX i XX, 
wszystkie inne „rewolucje" stawały się tylko odbiciem ideału wydarzeń z ostatniej 
dekady XVIII wieku. Marksiści i liberałowie stworzyli nawet „naukowy" model 
rewolucji i nową naukę zwaną teorią rewolucji. Szybko udało im się zakorzenić 
w kulturze pojmowanie rewolucji jako gwałtownej przemiany o pozytywnym 
wydźwięku. Spowodowało to sytuację, w której historycy zaczęli interpretować 
dawne wydarzenia w duchu rewolucyjnych przemian. Zaczęto więc mówić 
o rewolucji przemysłowej, rewolucji rolniczej w XVII wieku, miejskiej w XIII wieku, 
rewolucji neolitycznej, a nawet rewolucji seksualnej lat 60. Rewolucja stała się 
terminem tak popularnym, że mogłoby się wydawać, że zalewa nas fala rozmaitych 
rewolucji, i że historia jest niczym innym jak tylko serią następujących po sobie 
rewolt. 

FRONDA JESIEŃ 1997 301 



Rewolucyjnej propagandzie ulegli nie tylko liberałowie - dali się na nią nabrać 
również myśliciele prawicowi. Mówili oni o rewolucji konserwatywnej w Niemczech 
lat 20. lub o rewolucji konserwatywnej w reaganowskiej Ameryce. Wstydzili się 
obarczonego przez lewicę negatywnymi skojarzeniami terminu „kontrrewolucja" 
i przyjęli część żargonu rewolucyjnego. 

„ K l a s y c y r e w o l u c j i " 

W połowie XIX wieku ostatecznie ukształtował się „klasyczny", albo lepiej 
„lewicowy", model rewolucji, który uwiódł szerokie rzesze. Podstawy tego modelu 
powstały jeszcze w czasie trwania rewolucji francuskiej. Dalej rozwinął je Marks 
i Lenin, a współcześnie „zrewidowali" historycy francuscy, tacy jak G. Lefebvre 
czy A. Soboul. 

Mimo oczywistych różnic dzielących „klasyków rewolucji", wszyscy oni 
zgadzają się co do ogólnego modelu rewolucji francuskiej. Jest ona pojmowana 
jako przeobrażająca historię rewolucja społeczna, która oddziela feudalizm od 
kapitalizmu, monarchie od republik, reakcję od postępu. Siłą napędową rewolucji 
jest heroiczna walka zbuntowanego ludu, a przewodzi tej walce burżuazja. 
Paradoksalnie, terror i władza jakobinów są tu usprawiedliwione jako konieczne 
wobec zagrożenia dotychczasowych „osiągnięć" rewolucji: wolności, równości, 
braterstwa. 

F r a n c o i s F u r e t - h e r e t y k r e w o l u c j i 

Radykalną krytykę tej koncepcji zainicjowali Francois Furet i Denis Richeta 
w wydanej w 1966 roku książce Rewolucja. Choć niektóre ich koncepcje 
nawiązywały do XIX-wiecznych klasyków konserwatyzmu - Edmunda Burke'a, 
Hippolita Taine'a czy Alexisa de Tocqueville'a - to jednak wprowadzili oni zupełnie 
nowąjakość do badań nad zagadnieniem rewolucji. Nowy nurt stanął w totalnej 
opozycji do „klasyków", a swoim autorytetem wsparli go tacy historycy, jak 
E. Le Roy Ladurie i Pierre Chaunu. 

Polski historyk historiografi i W. Wrzosek pisze: „Koncepcja nowych 
historyków posiada, być może, jeden tylko punkt styczny z klasyczną. Jest nim 
zgoda co do tego, że termin 'Rewolucja Francuska' oznacza okres historii Francji 
przypadający na koniec XVIII wieku. Zasadniczo dla Fureta, Richeta, Chaunu -
rewolucji, w sensie klasycznej interpretacji, nie było." 

W e d ł u g F u r e t a , r e w o l u c j a była z d e r z e n i e m t r z e c h r ó w n o l e g ł y c h 
rewolucyjnych nurtów: liberalnego-burżuazyjnego, chłopskiego i sankiulockiego 
ruchu radykalnej biedoty. W 1792 roku w skutek niedołężności monarchii i elit 
liberalnych doszło do „odchylenia" od dotychczasowego kierunku przemian 
i rewolucja zatraciła swój pierwotny charakter. Wraz z upadkiem monarchii 
i odsunięciem ruchu l iberalnego, na placu boju pozostal i chłopi , szybko 
zmarginalizowani przez ruch radykalnej biedoty miejskiej sankiulotów, walczących 
o urojone cele. Narodził się terror, przemoc i ślepa wiara w siłę. 

Jak widać, w koncepcji zawartej w Rewolucji nie ma mowy ani o wielkich 
przeobrażeniach, ani o historycznym przełomie. Nie ma też miejsca na „klasyczne" 
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opozycje; burżuazja nie walczyła ze szlachtą i nie przewodziła rewolucji, nie było 
opozycji: nowe kontra stare. 

Furet i inni „nowi historycy" wprowadzili do refleksji nad rewolucją zupełnie 
nowąjakość. Dotychczasowa dyskusja wokół rewolucji, tocząca się między lewicą 
a prawicą, była sporem o wartości, nie zaś o fakty. Konserwatyści w XIX wieku 
przyjęli jako prawdziwy lewicowy model rewolucji, liberalnąfaktografię, a odrzucili 
jedynie liberalnąapologetykę rewolucji. „Nowa historia" natomiast zmiotła lewicowy 
model, który nie wytrzymał konfrontacji z faktami. 

R e w o l u c j a m a t k ą k a p i t a l i z m u ? 

Największym ciosem dla lewicowego modelu był atak na marksistowski 
schemat rozwoju dziejów, którego dokonała tak zwana nowa historia ekonomii. 
Osią, a zarazem punktem wyjścia dla l iberalnej mitologii rewolucyjnej, był 
marksowski materializm historyczny. Dla Marksa podstawowe było założenie, że 
rewolucja francuska stanowiła kres feudalizmu i poprowadziła państwa europejskie 
ku kapitalizmowi. Rewolucja miała pierwszorzędne znaczenie, gdyż doprowadziła 
do zmiany stosunków gospodarczych. To dopiero zmiana materialnej bazy 
pociągnęła za sobą zmianę w stosunkach społecznych i politycznych. Osią 
rewolucyjnych przemian była zatem dla Marksa rewolucja gospodarcza, natomiast 
zburzenie Bastyl i i , ścięcie Ludwika XVI czy rządy j a k o b i n ó w to tylko tło 
prawdziwych przemian, rodzaj barwnej scenerii. 

Marksistowskie założenie przyjęli niemal wszyscy historycy ekonomii, nawet 
nie związani z myślą „klasyków". Rewolucja w ich mniemaniu spełniła funkcję 
grabarza feudalizmu. W jej wyniku zniesiono prawa feudalnych panów, a chłopi 
na wsi stali się właściwymi producentami. 

Tak jak wiele innych komunistycznych dogmatów, ten również nie wytrzymał 
zestawienia z rzeczywistością. Badania przedwojennego historyka gospodarki, 
J. Rutkowskiego, które obejmowały Bretanię - jeden z najbardziej zacofanych 
regionów Francji, wykazały, że 100 lat przed rewolucją, w XVII wieku, tylko 
20 procent właścicieli miało prawa feudalne, producentami zaś byli chłopi. Działali 
oni na mocy kontraktu z panem, a nie pańszczyźnianych zobowiązań. Nawet 
obrońca rewolucji Alfred Cobban był zadania, że gdy rozpoczynała się rewolucja, 
prawa feudalne były reliktami. 

Tezy te znalazły potwierdzenie w badaniach „nowej historii ekonomii". 
Historycy ekonomii posługiwali się matematycznymi metodami, korzystali 
z komputerów, sięgali do pomijanych źródeł i w ten sposób dochodzili do nowych, 
często szokujących wniosków. Udowodnili - wbrew panującej wówczas obiegowej 
opinii - że w przededniu amerykańskiej wojny secesyjnej gospodarka stanów 
południowych była o wiele silniejsza niż północnych. Równie szokujące były 
prowadzone przez Ernesta Labroussa badania gospodarki francuskiego ancien 
regime'u, które ukazały brak ekonomicznego przełomu u schyłku XVIII wieku. 
Pojawiły się nawet głosy, że rewolucja nie tylko nie była sprężyną przemian, ale 
stała się ich hamulcem. Własność ziemska uległa rozdrobnieniu, a zmilitaryzowne 
państwo republikańskie było etatystyczne i zmieniło manufaktury na produkcje 
zbrojeniowe. 
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O b r o ń c y r e w o l u c j i 

Uderzenie w marksistowski mit rewolucj i jako czynnika sprawczego 
kapitalizmu oznaczało przetrącanie kręgosłupa materializmowi historycznemu. 
Jeżeli rewolucja francuska nie zmieniła materialnej podstawy, to przecież nie 
mogła zmienić polityczno-społecznej nadbudowy. A wtedy cała leninowska 
koncepcja dialektycznego rozwoju historii - wedle której zmiany „stosunków 
produkcji" zapoczątkowane przez „Rewolucję Francuską" prowadzą prosto 
i nieuchronnie do „Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej" - legła 
w gruzach. Dlatego też obrona rewolucji stała się podstawowym zadaniem 
komunistycznej propagandy i „humanistyki". Powstawały katedry „teorii rewolucji", 
skupiające naukowców pokroju Jerzego Wiatra. Podważanie ideału rewolucji było 
dla komunistów równoznaczne z uderzeniem w system. 

W obronie „zdobyczy rewolucyjnych", ramię w ramię z p r o p a g a n d ą 
komunistyczną, szła Republika Francuska. Dla lewicowych elit pisana wielkimi 
literami „Rs.wolucja Francuska" była nie tylko matką Republiki, lecz również 
ucie leśnieniem w s z y s t k i c h l e w i c o w y c h ideałów, f u n d a m e n t e m s y s t e m u 
demokratyczno-liberalnego, którego należy bronić za wszelką cenę. Zarówno 
dla komunistycznej propagandy, jak i dla ideologów lewicy najlepszymi sposobami 
obrony rewolucji były jej mitologizacja i sakralizacja. Dzięki zastosowaniu tych 
zabiegów idea rewolucji nie poddawała się racjonalnej krytyce. 

M i t r e w o l u c j i 

Z tego powodu walka „nowych historyków" o rewizję poglądów dotyczących 
rewolucji francuskiej szybko przestała być naukowym sporem o fakty i ich 
interpretacje, a stała się walką z mitem. „Nowi historycy" przestali badać samą 
rewolucję, a zajęli się burzeniem rewolucyjnego mitu. 

Jego podstawową cechą okazała się sakralizacja wydarzeń rewolucyjnych. 
W szczególności dotyczy to czasu, który zwykło się dzielić na „przed" i „po" 
rewolucyjny. Rewolucja gwałtownie rozdzieliła stary ład i nowy. Była cezurą, która 
dzieli feudalizm od kapitalizmu, była przepaścią między człowiekiem feudalizmu 
a człowiekiem kapitalizmu, między reakcjąi postępem. To, co miało miejsce „przed" 
nią, było oceniane negatywnie albo w ogóle przemilczane. Doniosłe było tylko to, 
co nastąpiło „po" niej, gdyż rewolucjoniści zawsze byli skłonni przesadnie oceniać 
swój wpływ na rzeczywistość. Rewolucja w ich mniemaniu przybierała kształt 
aktu stworzenia, w czasie którego z chaosu i mroku średniowiecza wyłoniło się 
światło rozumu. Stąd zrodziła się koncepcja reformy kalendarza; dzień świętej 
Cecylii 22 września 1792 roku stał się dniem „rzepy" - pierwszym dniem „nowej 
ery". 

Rewolucyjne „przed" i „po" dzieli nie tylko czas, ale świat w ogóle. Po jednej 
stronie stoi reakcja - siły ciemności i słudzy chaosu, po drugiej zaś postęp, który 
stwarza świat na nowo przy pomocy zastępów niosących oświecenie, na przykład 
takich jak żołnierze Armii Czerwonej lub redaktorzy The New York Times. 

Rewolucja wytworzyła też specyficzny język, który - jak eufemistycznie mówią 
niektórzy historycy - „nie spełnia wymogów neutralności". Jest to mieszanina 
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agresywnego żargonu, patosu, emfazy i lirycznych uniesień, którą możemy 
znaleźć w zarówno w podręcznikach do historii, jak i felietonach „Polityki". 

S t r ó ż e r e w o l u c j i 

Powstała też sekta obrońców rewolucyjnej legendy - „teoretyków rewolucji". 
Ich zadaniem było wytworzenie jednego powszechnego modelu rewolucji oraz 
pielęgnowanie go. Niezależnie od tego, czy sięgniemy do prac radzieckiego 
uczonego G. Wodołazowa, czy amerykańskiego teoretyka liberalizmu Francisa 
Fukuyamy, przekonamy się, że obydwaj są wyznawcami tego samego modelu. 

Po pierwsze: model ten zakłada, że rewolucja jest nieuchronnym czynnikiem 
sprawczym historii, „lokomotywą dziejów" - jak wyraził się Marks. Po drugie: 
przypisuje osiągnięciom rewolucji doniosłość na wszystkich możliwych polach, 
od rozkwitu higieny po rozwój warzywnictwa. Po trzecie: łączy rewolucję francuską 
z innymi zjawiskami historycznymi, na przykład z rewolucją przemysłową początku 
XIX wieku, tak aby wzmóc jej znaczenie. 

Wyabstrahowany model rewolucji francuskiej był uniwersalnym kanonem 
do opisu innych „rewolucji", przede wszystkim rewolucji październikowej. Wyjście 
poza „opis kanoniczny" oznaczało sprzeniewierzenie się rewolucyjnym ideałom. 

Ostatnią charakterystyczną cechą mitologizacji rewolucji jest pomniejszanie 
jej negatywnych skutków. Najczęściej mówi się o „błędach i wypaczeniach", 
których źródłem nie jest rewolucja, lecz zerwanie z rewolucyjnym ideałem. Terror 
jakobiński czy stalinowski jest odchyleniem od prawidłowego modelu. Kto wie, 
czy nie jest niezbędnym odchyleniem? 

U p a d e k m i t u 

Co zatem zostało z „Rewolucji Francuskiej"? „Nowa historia" neguje jej 
dotychczasowe znaczenie. Furet uważa, że rewolucja to wydarzenie, które służy 
zaspokojeniu obsesyjnej skłonności historyków do datowania. Dla Braudela 
rewolucja to jedno z małych ogniw procesu narodzin nowoczesności, który 
rozpoczął się gdzieś w XI wieku. 

Obalenie rewolucyjnego mitu w świadomości społecznej nie nastąpi jednak 
tak szybko. Połączenie liberalnej legendy heroicznej walki o „wolność, równość, 
braterstwo" z marksistowskim dogmatyzmem dało - jak pisze W. Wrzosek -
„szczególnie odporny na krytykę bast ion t r a d y c j o n a l i z m u , a d o d a t k o w ą 
okolicznością utrudniającą rozpoznanie i naruszenie go jest fakt, że marksizm 
cieszył się opinią historiozofii postępowej, antytradycjonalistycznej, stąd jego 
użycie kamuflowało stosowanie skostniałej metafory rewolucji". 

Mieczysław Samborski 

Francois Furet, Prawdziwy koniec Rewolucji Francuskiej, „Znak", Kraków 1994 
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Człowiek jest śladem. To, co wydobywa się na powierzchnię: 
gesty, słowa, ułamki biografii, dzieła są tylko częścią integralnej 
prawdy o nim totalnym. Poznawać człowieka to znaczy 
poznawać go po śladach, jakie pozostawia. Innego sposobu 
chyba nie ma. 

T O M A S Z TOMASIK 

PO ŚLADACH 

1. 

Zawsze istnieje jakiś rozziew między rzeczą a słowem. Na pokonywaniu 
tego dystansu polega ekscytacja poetyckiego wyzwania. Jarosław Zalesiński, 
autor tomiku „Wiersze i ślady" uważnie przygląda się „rzeczom", poświęca czas 
na to, by jak najdokładniej poznać ich istotę, a potem szuka najodpowiedniejszych 
słów na ich określenie. Jak na przykład w wierszu „Płomień": 

Obwiedziony jak pętlą czerwonawym skrajem. 
Wokół niego faluje rozgrzane powietrze, 
nadając pozór ruchu nieruchomej ścianie 
po drugiej stronie stołu. Wewnątrz zanurzony 
żółty romb światła. W środku pusty stożek, 
ciemnym dnem oparty na zwęglonym knocie. 

Wydaje się, że nic bardziej zwykłego - zwyczajny płomień świecy, ale 
w wierszu to zjawisko staje się fenomenem, i to zarówno w tym potocznym 
znaczeniu - jako coś osobliwego, niezwykłego, ciekawego, jak i w znaczeniu 
filozoficznym - jako przedmiot ludzkiego postrzegania, dostępnego w doświadczeniu, 
tutaj poprzez zmysł wzroku. Płomień może być czymś zwyczajnym, niezauważalnym 
i n ieuświadomionym dla palacza sięgającego po papieros, dla poety jest 
zjawiskiem fascynującym różnorodnością barw i kształtów, żywym klejnotem. 
Doskonale widać na tym przykładzie, w jaki sposób rodzi się poezja Zalesińskiego. 
Najpierw jest istniejąca realnie „rzecz", która potrafi skoncentrować na sobie 
uwagę poety, między „rzeczą" a osobą wytwarza się jakaś intymna więź, jest w 
niej coś z zauroczenia, a potem ten, który patrzy, poszukuje dla „rzeczy" 
najtrafniejszych „słów". Żywo to przypomina jedną z programowych wypowiedzi 
Miłosza, którego wpływ na tę twórczość wydaje się wyraźny: 

I patrzę, patrzę. Do tego byłem wezwany: 
Do pochwalania rzeczy, dlatego że są. 

Poezja bierze się zatem z uważnego patrzenia, czyli patrzenia potrafiącego 
dostrzec najistotniejsze cechy i właściwości oglądanego przedmiotu. To w dużej 
mierze, a nie tylko wprawne wyciąganie zgrabnych słów z kapelusza, decyduje o 
miąższości poezji, zgodności między „rzeczą" a „słowem". 
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2. 

Wiersz j e s t z a t e m ś l a d e m po z m a g a n i u poety z r z e c z y w i s t o ś c i ą . 
Rzeczywistość nieogarniona, zmienna, wirująca, umyka gdzieś bezustannie 
zmysłom poety, pozostaje ersatz w postaci słów zapisanych na kartce papieru. 
Zapis jakiejś chwili, zjawiska, wydarzenia, próba nazwania jakichś wrażeń, ale 
wszystko już zniknęło sprzed oczu, pozostaje tylko nadzieja, że można to jeszcze 
odtworzyć w - jak to Zalesiński nazywa - „państwie wyobraźni". 

3. 

„Rzeczą", czyli fragmentem rzeczywistości, może być także krajobraz. I od 
razu należy to powiedzieć, że w poezji Zalesińskiego odnajdziemy wiele poetyckich 
opisów przyrody, tej oglądanej z bliższej, jak i dalszej odległości, przynależącej 
do flory, jak i fauny. Już pierwszy wiersz tomiku „Przechadzka" jest zapisem 
zmieniających się krajobrazów w czasie spaceru „do nie karczowanej poręby". 
W innych utworach natrafimy na kolejne opisy wędrówek, pór roku i dnia, 
topograficzne miejsca . 

Sposób, w jaki w „Wierszach i śladach" jest traktowana przyroda, upodabnia 
tę poezję do japońskiej sztuki układania słów „haiku". Przypuszczenie to 
potwierdza zresztą dodatkowo nie tylko zwięzła forma i słowna oszczędność 
wierszy Zalesińskiego. Również ich kontemplacyjny a nie refleksyjny charakter, 
odsyłanie ku czemuś innemu niż tylko słowa, a także postawa podmiotu 
poszukującego w kontakcie z przedmiotem swej własnej identyfikacji. S ą w zbiorku 
wiersze kilkuwyrazowe w nastroju iście japońskim jak „Źródło", ale są także 
bardzie j r o z b u d o w a n e , z a c h o w u j ą c e o w ą c h a r a k t e r y s t y c z n ą aurę j a k 
w „Niepewne": 

Zwykły pejzaż. Śpi człowiek 
pod przydrożnym drzewem. 

Polny kamień podobny 
jest tylko do siebie. 

W lekkiej mgle zawieszone 
ukośne smugi 

światła. Narasta niepewne 
wrażenie pełni. Wiatr niesyty wieje. 

„Zwykły pejzaż", ale odmalowany właściwie kilkoma zaledwie kreskami, 
ograniczony do kilku tylko detali: człowiek śpiący „pod przydrożnym drzewem, 
polny kamień, w lekkiej mgle zawieszone / ukośne smugi światła" oraz „wiatr 
niesyty", który nie wiadomo, usłyszeć tylko można, czy także zobaczyć. I to 
wszystko. Rzeczywiście bardziej to przypomina dalekowschodnią sztukę malunku 
niż europejskie miniatury krajobrazowe. Tu znać, że Zalesiński ma cierpliwość 

FRONDA JESIEŃ 1997 307 



do patrzenia, nie jest to tylko krótki rzut oka na przedmiot lub widok. Prawdziwa 
kontemplacja, która polega na unieruchomieniu ciała, wzroku i umysłu tak, aby 
wyzbyć się samego siebie, przerzucić punkt uwagi z własnej psychiki na świat 
zewnętrzny, przenieść się w oglądany przedmiot lub pejzaż. Po co? By zyskać 
prawdę o świecie a nie tylko o swym psychicznym wnętrzu. I tak „narasta niepewne 
wrażenie pełni", w miarę patrzenia utwierdza się przekonanie, że temu, co 
oglądane, niczego nie brakuje. Prawda o świecie wyłania się oto taka, że świat 
jest tworem integralnym, kompletnym i harmoni jnym. Ale to wrażenie jest 
„niepewne". Dlaczego? Może dlatego, że ta prawda o świecie zewnętrznym tak 
bardzo nie przystaje do prawdy o tak zwanym ludzkim „ja". 

4. 

W tomiku Zalesińskiego znajduje się także wiersz, którego, pisząc o jego 
twórczości, pominąć nie wolno. Jego tytuł bowiem Ars poetica sugeruje, że 
możemy spodziewać się w nim jakiejś deklaracji programu poetyckiego, uchylenia 
rąbka tajemnicy warsztatowej. Zobaczmy: 

Przejeżdżałem przez obce miasto. Obcy mu. 
Właśnie mijałem ten dom. Jeszcze jeden 
napotkany po drodze. Nie wiem, dlaczego właśnie tu. 

Nie wiem w jaką stoczył się przepaść, 
przechylony poza mnie. O jakie rozbił się dno. 
Nie wiem, czyja to była ręka. Czemu tak gwałtownie 
rozchyliła okna. Nie wiem, czy to pszczoła 
wyleciała spomiędzy nich, czy bezbronna wpadła 
w żarłoczny otwór. Do wnętrza. 

Jak na manifest twórczy wyznanie dość zaskakujące. Co jest źródłem poezji 
Zalesińskiego? Furorpoełicus? Biegłe opanowanie rzemiosła poetyckiego? Gra 
z czytelnikiem przy użyciu słów? Nic z tego. Po pierwsze, o czym była mowa 
wyżej, jest w rzeczywistości jakaś magiczna siła, która potrafi skupić na sobie, 
choćby na chwilę, uwagę poety. Ważniejsze jednak w „sztuce poetyckiej" 
sopockiego poety są chyba jednak dwa krótkie słowa „nie wiem", które w tym 
jednym wierszu pojawiają się cztery razy, a gdyby uzupełnić elipsy to aż sześć. 
„Nie wiem, dlaczego" i ta niewiedza jest siła sprawczą poezji. Dlaczego właśnie 
tu zatrzymałem się, mijając ten dom „jeszcze jeden / napotkany po drodze", 
dlaczego właśnie tu coś we mnie się poruszyło, dlaczego właśnie to miejsce 
wydaje się inne od pozostałych. Niewiedza, która jest zdolna w ruch wprawić 
wyobraźnię. Okazuje się, że w poezji nie wystarczy tylko doświadczenie 
sensualne, bo w tej jednej chwili coś jest dane zmysłom, a coś przed nimi zakryte. 
I tu zaczyna działać imaginacja. Jeśli jest dom, to można zobaczyć wyobrażone 
okno, jeśli okno, to i wyobrażoną rękę, która je otwiera, a jeśli rozwarte okno, to 
i pszczołę wlatującą do wnętrza. Tak obraz, który wydaje się statyczny, nabiera 
dynamiki, „rzeczy" ujawniają coś ze swoich dziejów. 
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Docieramy do kolejnego ważnego tropu tej poezji. Dlaczego Zalesiński z tak 
niezłomnym przekonaniem koncentruje się na świecie realnym i ceni sobie poetykę 
konkretu? Ponieważ k o n t e m p l o w a n i e w y c i n k ó w k o n k r e t n e j , mater ia lnej 
rzeczywistości umożliwia tworzenie innych obrazów dopowiadanych już przez 
wyobraźnię, doskonale nadających się na poetycki budulec. Tak jak w wierszu 
„Na brzegu", gdzie obserwacja „misy jeziora", schodzenie myślą w głąb jego toni, 
ewokuje starożytne mity kosmogoniczne i wyobrażenie dziewięciu kręgów 
piekielnych „Boskiej komedii". Zwyczajne jezioro staje się miejscem niezwykłym: 

Całe to rozległe państwo wyobraźni, 
podziemne królestwo, cień wielkiego drzewa, 
w którego gałęziach gnieżdżą się stadami 
ptaki mitów, rozciąga się w głębi jeziora. 
Wystarczy, byś odchodząc na nie się obejrzał. 

W taki oto s p o s ó b n iektóre z w i e r s z y Z a l e s i ń s k i e g o w s k a z u j ą na 
wielowarstwowość, polisemiczność obrazów wyjętych z realności. Odkrywają 
poziomy, na których odbywa się nie tylko ruch wyobraźni dopowiadającej to, co 
dla zmysłów zakryte, ale także z przedmiotów, zjawisk, zdarzeń wyzwalajązawarty 
w nich potencjał treści symbolicznych, mitycznych, magicznych. Wcześniej zostało 
już powiedziane, że poezja „Wierszy i śladów" odsyła do czegoś, co jest poza 
poezją, czyli do świata rzeczywistego, teraz można powiedzieć, że tak samo 
rzeczywistość odsłania coś, co znajduje się poza nią- jakąś metafizyczną jakość 
świata. 

5. 

Osobliwe lapidarium „rzeczy", składające się z najprzeróżniejszych tworów, 
zarówno natury, jak i ludzkiej cywilizacji, materii żywej i martwej. Są lasy, drzewa, 
jeziora, rzeki, wzgórza, kamienie, trawy, ogrody, mgły, wieczory, wszystkie żywioły 
świata. Nieco dziwaczna może się wydać liczna reprezentacja królestwa 
owadziego: pszczoła, „granatowe żuki, rój much, pająki, gniazdo os". Ale także 
uczynione ręką ludzką miasta, domy, ulice, schody, studnia, talerze, stół. To 
wszystko w wierszach Zalesińskiego jest. Ale ciśnie się mimowolnie pytanie: co 
wobec tego z ludźmi? Czyżby te wiersze zupełnie nie dotykały ich spraw? I tu 
kolejna zaskakująca cecha tej twórczości. Pozycja persony mówiącej w tych 
wierszach została już nakreślona. To ktoś, kto nie dominuje nad całą sytuacją 
liryczną, nie narzuca się ze swoją psychiką, nie przybiera ekspresywnych czy 
tragicznych póz. Jedynym uczuciem, jakie z całą pewnością można w podmiocie 
zlokalizować, to zachwyt, „ocalony / z zachwytu, bełkoczę z wyrwanym językiem" 
(„Ocalony"). Poza tym poezja Zalesińskiego istotnie sprawia wrażenie bezludnej, 
tak jakby to było konsekwencją rygorystycznie realizowanej poetyki zorientowanej 
na „rzeczy" a nie „osoby". Ale słowo „bezludność" też tu nie pasuje. Co prawda 
nie można powiedzieć, że poszczególni, konkretni ludzie są bohaterami tej poezji, 
właściwie ich nie ma, tak się przynajmniej początkowo wydaje, ale są (i tu trudno 
znaleźć lepsze słowo) ślady po ludziach. Raz będzie to widziane przez okno 
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(czyli raczej z oddali) „dwoje nagich ludzi", innym razem „W tłumie ponure twarze 
smutnych ludzi. Wiele / takich twarzy", czyli też jakaś bezosobowa masa. 
W wierszu „Schody": „Po popękanych stopniach, zapadniętych w ziemi, / ktoś 
czasem wspina się lub schodzi / powoli w dół", ktoś niedookreślony, anonimowy. 
Albo śpiący człowiek, jedynie jako element pejzażu, albo cień kolegi z dzieciństwa 
widziany w lustrze studni. 

Ale jeszcze częściej niż „ktoś" w tej poezji pojawia się „nikt". Jak w wierszu 
„Uczta": 

Miejsce jest puste i spóźniona pora. 
Puste ulice. Już nie otwierane 
przez nikogo bramy. Nikogo w alejach 
ciemnych parków. Nikt nie przygotował 
na czas lampy. Nie czuwa do świtu w ogrodach. 

Wyrzucony po uczcie, na płaskich parapetach 
okien, pleśnieje biały miąższ chleba. 

To jeden z bardziej tajemniczych wierszy Zalesińskiego. Nie chodzi już tylko 
o „bezludność". Tu „miejsce jest puste" a czas jest „spóźniony", ale jest jakaś 
dziwna pewność, że w tym miejscu i o tej porze coś miało się wydarzyć, co się 
jednak nie wydarzyło. Ktoś tu miał się pojawić, ktoś przygotowany do czegoś, 
ktoś oczekujący na coś, ale nikt się nie pojawił. Coś zostało tu zaniechane. Tytuł 
rozjaśnia - miała się tu odbyć uczta, ale czy się odbyła? „Wyrzucony po uczcie, 
na płaskich parapetach / okien, pleśnieje biały miąższ chleba". Chleb, który nie 
został zjedzony? Jeśli ktoś głębiej chciałby wejść w tajemnicę tego wiersza, 
powinien chyba zajrzeć do „Przypowieści o uczcie królewskiej" na początku 
dwudziestego drugiego rozdziału Ewangelii świętego Mateusza i fragmentu 
paralelnego u świętego Łukasza. „Uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni 
nie byli jej godni". 

6. 

Ślady pozostawione przez kogoś nieznajomego, bądź to w błocie na ścieżce, 
bądź we wgniecionej trawie. Albo odciśnięty na śniegu, tak jak w wierszu „Ślad": 

Ten ślad na kruchym śniegu nie jest niczym więcej, 
niż tylko śladem. Nie ma niczego poza nim 
w jego zagłębieniu. Nawet tam, gdzie na dnie 
zebrał się topniejący cień, gdy go odgarniesz, 
zobaczysz tylko ciemny lód i śnieg zmiażdżony. 

A jednak ślad jest znakiem. Ktoś tu był. Na pewno. 
Choć przyszedł inną ścieżką, tak samo przystanął 
tu, gdzie się zatrzymałem - na długo przede mną 
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wiedząc o tym spotkaniu. Potem zniknął za ścianą 
gąszczu drzew, które biegną po kręgach polany. 

Pośrodku ślad zatarty. Niczego poza nim. 

A „jednak ślad jest znakiem", czyli coś znaczy. Znaczy czyjąś obecność. 
Jest to czyjś ślad. Znowu można uruchomić wyobraźnię i dopowiedzieć sobie 
owego kogoś, zrekonstruować go na podstawie śladu, jaki pozostawił, wymyślić 
jego biografię. Ale Zalesiński tego nie czyni. Tu zatrzymuje się projekcja skojarzeń. 
Ten ktoś pozostaje niewiadomą. Jest tajemnicąjego wygląd, życie i cel, do którego 
zmierzał. Zostaje jedynie ślad po obecności. Myślę, że można to nawet ująć 
ogólniej - człowiek jest śladem. To, co wydobywa się na powierzchnię: gesty, 
słowa, ułamki biografii, dzieła są tylko częścią integralnej prawdy o nim totalnym. 
Poznawać człowieka to znaczy poznawać go po śladach, jakie pozostawia. Innego 
sposobu chyba nie ma. 

7. 

Poezja jest śladem, rzeczywistość jest śladem, człowiek jest śladem. To 
jest ten wspólny mianownik, który na zakończenie tego szkicu należy wyciągnąć. 
Oznacza to wzajemne do siebie podobieństwo tych, nazwijmy to tak, trzech sfer. 
Kultura, natura, człowiek istnieją we wzajemnej do siebie relacji, stanowią 
integralne składniki jednego universum i nie ma między nimi sprzeczności. Ale, 
i to jest równie ważne, nie znaczy to, że owo universum wolne jest od jakichkolwiek 
napięć. Również napięcia, przez to, że w jednakiej mierze, dotyczą i kultury, 
i natury, i ludzkiej egzystencji, są czynnikami harmonizującymi świat. Tak to 
ukazuje wiersz Summa, który zarazem „sumuje" jakoś tę twórczość: 

Na początku jest ziarno kiełkujące w ziemi. 
Rozwidlony korzeń i prosta łodyga 
rozchodzą się w dwie strony świata. 
On w zbutwiałych resztkach drąży swój korytarz, 
ona zaś obmywa się w ruchliwym niczym rtęć powietrzu. 
Coraz bardziej powiększa się rozwarta przestrzeń 
między nimi. Boleśnie napięta tkanina 
strzępi się i pęka. Pękają wielkie koła 
kamiennych żaren. Osobno skutek i przyczyna. 

Rzeczywiście jest tutaj cała summa poetica „Wierszy i śladów". Poezja odsyła 
do rzeczywistości, szczególnie tej pierwotnej, czyli natury. Natura, jakby w formie 
biblijnej symbolicznej przypowieści, rzuca światło na cienie ludzkiej egzystencji. 
Poetyckim zadaniem, według Zalesińskiego, jest odnajdywanie tych śladów 
w kulturze, naturze, człowieku, które wskazują na coś innego, ulokowanego na 
wyższym poziomie o n t o l o g i c z n y m . A pamięta jmy - „ślad jest znakiem". 
Paradoksalnie ślad jest także znakiem nieobecności. Bowiem ten, kto go odcisnął 
jest nieobecny tu i teraz, odszedł, nic właściwie o nim nie wiemy. Jeśli tak, to 
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myślę, że nieprzypadkowo poezja Zalesińskiego koresponduje z ref leksją 
żydowskiego myśliciela Emmanuela Levinasa. Porównajmy taki oto fragment 
z eseju filozofa: „Ślad nie jest znakiem jak inne znaki. Odgrywa on jednak również 
rolę znaku. Może być brany jako znak [...] Ślad traktowany jako znak ma w sobie 
coś jeszcze - coś, co go odróżnia od innych znaków: znaczy on poza intencją 
znaczenia i poza wszelkim projektem, w którym mógłby być zamierzony. [...] Jego 
pierwotne znaczenie bierze się z odcisku, jaki pozostawia ten, kto pragnął zatrzeć 
swoje ślady [...] Ten, kto pozostawił ślady, zacierając ślady, nie chce nic powiedzieć 
i nic uczynić - przez ślady, które pozostawia. Narusza porządek w sposób 
niemożliwy do naprawienia. On minął absolutnie. Być - pozostawiając ślad, to 
mijać, odchodzić, rozstawać się". 

U Levinasa tym, „który pozostawił ślady, zacierając ślady" jest Bóg. 
A u Zalesińskiego? Z pewnością nie jest to takie jednoznaczne i bezpośrednie. 
A jednak lekturze tych wierszy towarzyszy przeczucie, że w opisach stworzeń 
obecny jest także Stwórca świata i człowieka. Jest to j e d n a k obecność 
nieujawniona, bardzo subtelna. Obecność kogoś, kto pozostawia po sobie jedynie 
ślady w świecie i człowieku, sam pozostaje nieuchwytny, a może nawet, jak 
u Levinasa, zaciera swoje ślady, których się jednak zatrzeć nie da. I na koniec 
można chyba tak powiedzieć: Ten, który istnieje - pozostawiając ślad w świecie, 
Ten, którego człowiek jedynie przeczuwa - jest niewidzialną Tajemnicą poezji 
Zalesińskiego. Zmierzają do niej wszystkie tropy, a zarazem najmniej o niej słów. 

Tomasz Tomasik 

Jarosław Zalesiński, „Wiersze i ślady", Bibl ioteka Frondy, Gdańsk 1997 
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Zastanawiam się, ile czasu upłynie, zanim dzisiejsi poeci 
przestaną szukać oryginalności w wulgaryzmach i „pełnokrwistych 
erekcjach", które zamiast szokować, wzbudzają w czytelniku 
uczucie zmęczenia. 

W O J C I E C H W E N C E L 

SZTUCZNE RAJE 

1. 

Pamiętam poruszenie, w jakie wprawiła mnie lektura „Dwóch zbiorów 
wierszy" Zbigniewa Macheja, książki gromadzącej teksty z lat 1982-1987. Rym 
i rytm, bogactwo tropów biblijnych i liturgicznych, konkret i ruch - wszystko to 
splatało się w tej poezji w przejmującą całość. Realizm, widoczny w opisach 
m a ł o m i a s t e c z k o w e g o ż y c i a , w y r a ź n i e o d r ó ż n i a ł w i e r s z e M a c h e j a o d 
metafizycznej, często - zbyt abstrakcyjnej twórczości innych głośnych poetów lat 
80.: Bronisława Maja i o d r o d z o n e g o po n o w o f a l o w y m c z y ś ć c u A d a m a 
Zagajewskiego. Właśnie dzięki owemu realizmowi prowincjonalna codzienność 
odsłaniała przed czytelnikiem swe duchowe fundamenty. Oczywiście pojawiały 
się tu również poetyckie epifanie, bliskie praktyce wspomnianych przed chwilą 
uczniów Miłosza (jeden z utworów Macheja znalazł się zresztą w „Wypisach 
z ksiąg użytecznych", prywatnej, ułożonej według „metafizycznego" klucza 
antologii polskiego noblisty), w sumie jednak świat „Dwóch zbiorów wierszy" żywił 
się bardzo konkretnym cieniem Kościoła rzymskokatolickiego. Oprócz językowych, 
konfesyjnych nierzadko odwołań do Pisma i Tradycji świętej, dostrzec można tu 
było naturalną dążność do ukazywania czasu i przestrzeni w ich właściwym, 
liturgicznym wymiarze. Zamiast wszechwładnego - zwłaszcza w poezji Maja -
światła, „gołębie nad kościołem farnym / z okna plebanii śledził proboszcz", a okres 
Wielkiego Postu wyrażał się w całej rzeczywistości: 

Schyłek lutego, marzec i kilka dni kwietnia: 
zimny popiół, fiolety, post czterdziestodniowy. 
Trująco pachnie kranów zardzewiała fletnia 
i czaszkę rozsadzają nocne bóle głowy. 

Szyby w oknach majaczą spojrzeniem idioty. 
W bramach wódką handlują ciężarne dziewczyny. 
W kościołach wokół rynku parszywieje gotyk 
biczowany pytaniem „... cóżem ci uczynił?" 
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O, jak potwornie męczy kiełkowanie wiosny 
w mieście gdzie się rozrasta sina tkanka raka. 
Chciałoby się gdzieś przespać ten okres żałosny, 
gdy już nie ma sił śmiać się ani sił by płakać. 

Równie znakomitych wierszy znajdziemy w ówczesnej twórczości Macheja 
znacznie więcej. Podobnie brzmią też niektóre utwory z ogłoszonego w roku 1992 
tomu „Trzeci brzeg". Gdybym miał wymienić najwybitniejszych poetów, którzy 
debiutowali w latach 80., obok Adama Poprawy i Jana Polkowskiego bez wahania 
wskazałbym więc autora „Śpiącej muzy". 

2. 

Przez kilka ostatnich lat Zbigniew Machej przebywał w Pradze. Owocem 
tego pobytu jest jego nowy zbiór poetycki „Legendy praskiego metra". „Ponieważ 
mieszkam teraz w wielkim, starym mieście, najbardziej inspiruje mnie wielkie, 
stare miasto. Gdy będę mieszkał w lesie, najbardziej będzie mnie inspirował las. 
Ja inaczej nie piszę, jeno jako żyję, że się posłużę frazą z Kochanowskiego. 
Ponieważ jednak znowu - przedtem nie zawsze tak było - cechuje mnie 
wstydliwość uczuć i niechęć do intymnych wynurzeń, moja liryka jest bardziej 
społeczno- obyczajowa niż osobista" - tłumaczył poeta w wywiadzie dla „Nowego 
Nurtu" (1995, numer 12). Tymczasem w inicjalnym wierszu „praskiego" tomu 
czytamy, co następuje: 

[...] 

Raptem jakieś łydki, pośladki 
i plecy przywarły do moich łydek, 
pośladków i pleców. 

Odwróciłem głowę i kątem oka 
dostrzegłem, że to jakaś krótkowłosa 
blondynka, którą właśnie całował 

jakiś brodaty rudzielec z kolczykiem 
w uchu, oparła się o mnie jak o ścianę. 
Odczułem jej ciało -

wyprężone, uległe tamtemu, niecierpliwe -
choć oddzielało mnie od niej 
kilka warstw zimowego ubrania. 

Trwało to chwilę (nie dłużej 
niż odczytanie na głos jednej zwrotki 
sonetu) i było podniecające, 
wzbudziło nawet niespodziewaną 
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erekcję. Pełnokrwistą, lecz nadaremną 
i przebrzmiałą już na najbliższej stacji, 
gdzie wysiadło sporo ludzi 
i zrobiło się o wiele luźniej. 

Być może nie śledzę dość uważnie przemian „społeczno-obyczajowych", 
ale zarysowana w tych strofach sytuacja wydaje mi się sztuczna i chora. Po co 
pisze się takie wiersze? Dla kogo się to robi? Bo przecież nie po to, by obnażyć 
miałkość zła tkwiącego we współczesnej kulturze. Wszelkie zboczenia (a takim 
jest też - a fe, Panie Zbyszku - ocieractwo z cytowanego tekstu) stanowią margines 
odległy od obyczajowych norm. Nawet dzisiaj. Machejowi chodzi wszakże o coś 
innego: wyraźnie zmierza on do oswojenia seksualnej dewiacji w granicach 
„zmysłowości". Ważną rolę odgrywa tu wybór podmiotu, relacjonującego zdarzenie 
we własnym imieniu. - Spójrzcie, jak urokliwe jest spotkanie trzech ciał w wagonie 
praskiego metra! Jak pięknie wpisuje się ono w erotyczny stereotyp Pragi, który 
wynieśliśmy z obejrzanych w dzieciństwie czechosłowackich filmów i kultowych 
książek Milana Kundery! 

A jednak - niezbyt pięknie. Świadoma promocja zboczenia najzwyczajniej w 
świecie pozbawia tekst lekkości i zatraca w sobie czystą i żywą zmysłowość, 
znaną czytelnikom „Dwóch zbiorów wierszy" (na przykład „Zapach włosów", 
„Śpiąca muza", „Mógłbym"). „Liryka praskiego metra" budzi niesmak i manifestuje 
s w ą p o e t y c k ą mie l iznę, bo czy m o g ą nas j e s z c z e o lśnić r o z p a c z l i w i e 
pretensjonalne frazy typu: „Odczułem jej ciało - // wyprężone, uległe tamtemu, 
niecierpliwe - [...]"? Czy potrafi zachwycić nas gazetowy banał, sztucznie 
podzielony na strofy? I wreszcie - czy nadal rzucają nas na kolana literackie 
spięcia świętego czasu z bluźnierczą erotyką? Osobiście śmiem w to wątpić. 
Myślę, że Zbigniew Machej uległ rozpanoszonej dziś pokusie niepowagi. Jego 
wiersz zakłada, rzecz jasna, pewne ironiczne porozumienie z czytelnikiem 
(przymierze, którego warunków nie chcę i nie muszę uznawać), czego efektem 
jest pozorna swoboda wypowiedzi. Do perfekcji doprowadził tę metodę Marcin 
Baran w skrajnie infantylnej książeczce „Zabiegi miłosne". Pierwszy wiersz owego 
dziełka nosi zabawny tytuł „Sny słodkie jak chuj", a dołączony przypis wyjaśnia iż 
chodzi o „bardzo słodkie sny". Ha! Ależ to dobre... i jakie pomysłowe! Rozumieją 
Państwo tę grę znaczeń: „słodkie jak chuj", a zaraz potem - „bardzo słodkie"! 

Nie chciałbym zestawiać w jednej linii komicznych propozycji Barana z poezją 
Macheja. Zastanawiam się jednak, ile czasu upłynie, zanim dzisiejsi poeci 
przestaną szukać oryginalności w wulgaryzmach i „pełnokrwistych erekcjach", 
które zamiast szokować, wzbudzają w czytelniku uczucie zmęczenia. 

3. 

Obsesyjna erotyka jest najbardziej czytelnym przesłaniem „Legend praskiego 
metra". Przyporządkowano jej nawet trzy zamieszczone w książce fotografie, na 
których jakaś pani prezentuje nam swe wdzięki (czwarta fotografia przedstawia 
„strojącego miny" autora). Możemy więc sycić się tą aurą do woli, we wszelkich 
możliwych odmianach. Na przykład w wersji dziwnie przypominającej teksty disco-
polo: 
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[•••] 

Słońce było granatowe, 
wielkookie, hermetyczne. 
Wschodziło i zachodziło 
ponad wygoloną pachą, 
pod ramiączkiem podkoszulka, 
który też był granatowy 

i opadał na pośladki 
przyciągające, astralne, 
opięte wytartym dżinsem. 
Póki było mi po drodze, 
szedłem tuż tuż za dziewczyną. 
Szedłem za jej tatuażem, 

Albo w wydaniu następującym: 

Jak niemo, obojętnie zaległy pokotem 
w oparach swych olejków, emulsji i kremów, 
w rozmaitych odcieniach słodkiej cielistości! 
Niektóre jeszcze białe jak kościelne świece, 
inne już czerwonawe, nawet hebanowe, 
gdzieniegdzie dla ozdoby obwieszone złotem. 
Te wyciągnięte na wznak z pełznącym w bok biustem, 
tamte leżą na brzuchu, opalając plecy. 

Jak gładko wygolone są ich dumne uda! 
Jak wydepilowane skrupulatnie krocza! 

Proszę wybaczyć to uproszczenie, ale czasami naprawdę wydaje się, że 
bohater książki Macheja nic innego nie robi, tylko z wywieszonym językiem biega 
po ulicach. Czyni to zresztą z pełną świadomością swego położenia: 

[...] 

Gwar, szum, stukot obcasów, 
aleatoryzm pieszych. 
Przez zebry idzie pani, 
z którą warto by zgrzeszyć. 
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Amarantową bluzkę 
znaczą sterczące sutki. 
Gapiostwo często bywa 
brzemienne w smutne skutki. 

[...] 

Cóż, nic dodać, nic ująć. Mniej ważne, czy „Legendy praskiego metra" 
podsuwają potencjalnemu odbiorcy przepisy na wewnętrzny niepokój, czy też 
przestrzegają go przed moralnym upadkiem. Gorzej, że powyższe obrazy, 
j e d n o z n a c z n i e sytuując się po st ron ie k i c z u , g u b i ą gdz ieś e s t e t y c z n ą 
i metafizyczną głębię. 

4. 

Co powiedziawszy, należy wszakże przyznać, iż nowy tom Macheja 
w większości zawiera wiersze, jak dawniej, znakomite. Do nich należąz pewnością 
zamykające zbiór „Wariacje", gdzie zużyty - wydawać by się mogło - motyw 
przemijania ożywiony zostaje w jednej chwili strumieniem konkretnych obrazów 
(tu również pojawiają się „niewczesne erekcje", ale tym razem ładnie tłumaczy 
ich obecność wanitatywny sens tekstu). Przejmują dramatyczne „Kroniki włoskie", 
bawią zmysłowe fabuły z „Poematu dla niepalących", „Pasażerki" i „Cichej nocy". 
Całkiem przyjaźnie brzmią w moich uszach wiersze „Blisko", „Dwadzieścia jeden 
stacji", „Marcowa bajka", „Wielki Piątek", „Droga na północ", „Kałwa" czy wyraźnie 
zabawowy, ale nie pozbawiony uroku „Poemat marynistyczny". Na uwagę 
zasługuje w końcu „Program na niedzielę", celna krytyka konsumpcjonizmu, 
zwieńczona słowami: „O, Figaro, mein lieber Figaro, jak / fałszywie brzmią dzisiaj 
wczorajsze imiona!" (jest to notabene kontynuacja utworu „Materiał Girl" z „Dwóch 
zbiorów wierszy"). 

Kontekst „Programu na niedzielę" rzuca dodatkowe światło na całość tomu: być 
może sednem tej książki jest więc podróż jakiegoś nowego Dantego przez miałkie, 
jałowe piekło współczesnej cywilizacji, przez świat pełen kiczu i beznadziejnie 
tanich (choć, jak widać, groźnych) pokus. Tylko dlaczego cierpiana tym wiersze? 
Dostrzegam zamysł autora, uznaję jego poczucie humoru; kompozycja „Legend 
praskiego metra" potwierdza tezę, iż mamy do czynienia z krytyką „luzu", z próbą 
oceny chełpliwego świata pod „coraz bardziej pustym" niebem. Sądzę jednak, że 
erotyczne fascynacje Macheja tłamszą swą radosną dosłownością sens wielu 
fragmentów jego dzieła. „Bardziej niż na kobiety - mówiąc między nami - / wolę 
patrzeć na łodzie, okręty i statki" - wyznaje co prawda bohater książki, ale zaiste 
trudno mu wierzyć. Najbardziej wartościowe są zapewne te teksty, w których 
poeta nie rezygnuje z rymu i rozwijając płynny ciąg obrazów, odwzorowuje powolny 
ruch świata. Narrator tych opowieści spogląda na sprawy ziemskie z góry, a taka 
perspektywa odsłania tkwiącą w naszych dążeniach mizerię. Bezcenne okazuje 
się przy tym użycie ryzykownych, często żartobliwie uproszczonych rymów 
sąsiadujących. Właśnie w sferze rytmu i współbrzmień kryją się ślady dobra. 
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Pogłębia je układ tekstów, odpowiadający liturgicznemu czasowi, lecz nawet on 
przegrywa w starciu z erotyczną sztampą. 
Zbigniew Machej jest, w moim przekonaniu, poetąo głębokiej wrażliwości religijnej, 
twórcą obdarzonym świetnym słuchem poetyckim. Szkoda, aby w przyszłości 
trwonił swój cenny głos równie niefrasobliwie, jak w „Legendach praskiego metra". 
A bohater jego wierszy powinien pamiętać, że w pewnym wieku niezdrowe żądze 
są bardzo niebezpieczne. Po prostu: kończą się zawałem. W tej sytuacji pozostaje 
tylko jedno wyjście: odpowiednia dieta. Post i modlitwa. 

Wojciech Wencel 

Zbigniew Machej, „Legendy praskiego metra", Obserwator, Biblioteka „Czasu 
K u l t u r y " t.17, Poznań 1996 
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Mówi do mnie koleś, swojak, szczery chłop, co to i popić, 
i popalić lubi, „rzuci mięsem" jak trzeba („Zachrypnięty fiucie, 
od tygodnia palę jak wróbel. Jeszcze/słowo i wrócę do paczki 
dziennie, złamasie"), słucha Stonesów, zna Jarmuscha, czyta 
„Literaturę na Świecie" i „Odrę". No i niezły z niego „jajcarz". 

MACIEJ U R B A N O W S K I 

POETA, CZYLI KOLEŚ 

Kiedy otworzyłem tom wierszy Darka Foksa zatytułowany „Misterny tren" 
bardziej nawet od niesamowitego, surrealistycznego wręcz zdjęcia na okładce 
(fryzjer goli brzytwą młodą kobietę), zastanowiło mnie... imię autora. Pierwsze, 
może naiwne, może niepotrzebne, pytanie, jakie zadałem tej książce brzmiało: 
dlaczego Darek, a nie Dariusz? Cóż to może znaczyć dla mnie, czytelnika tej 
poezji? Czy powinienem dostrzec „coś", jakiś sygnał, w tym, że polscy pisarze, 
podpisujący się pod czytanymi przeze mnie książkami, to coraz częściej - Tomki, 
Piotrki czy Jurki? Dotąd czytałem wiersze Bolesława, a nie Bolka Leśmiana, 
Kazimierza, nie zaś Kazika Wierzyńskiego, Władysława, a nie Władka Sebyły. 
Czy więc - powtórzę to moje pierwsze pytanie, jakie postawiłem książce Foksa -
„coś" ta zamiana znaczy, czy inaczej czytałbym wiersze Dariusza Foksa, a inaczej 
Darka Foksa. 

Myślę, że tak. Myślę, że ta niewinna na pozór zmiana jest w istocie 
znaczącym gestem poetyckim, a nawet kulturowym. Przypominam genialne 
„Tango" Mrożka. Ze sceny schodzi Artur, wchodzi Edek. Oto skrótowy obraz 
kultury, która przestaje być domeną „panów", „dorosłych", „ojców", dojrzałych, 
świadomych swej misji arystokratów ducha. Jesteśmy od dawna już świadkami, 
a zarazem uczestnikami swoistej krucjaty „dzieciaków" w kulturze, które 
odrzucając nudną ich zdaniem powagę „ojców" oczekują od kultury prostych 
i zdrowych uciech. Precz z powagą, precz z dystansem, precz z autorytetem! 

Gdy więc dostaję do rąk wiersze Darka, to widzę od razu kogoś, kto daleki 
jest od jakieś arystokratycznej wyniosłości czy wieszczych ambicji. Nie, Darek 
jakby od razu się ze mnąspoufalił i zbratał. Mówi do mnie koleś, swojak, szczery 
chłop, co to i popić, i popalić lubi, „rzuci mięsem" jak trzeba („Zachrypnięty fiucie, 
od tygodnia palę jak wróbel. Jeszcze/słowo i wrócę do paczki dziennie, złamasie"), 
słucha Stonesów, zna Jarmuscha, czyta „Literaturę na Świecie" i „Odrę". No i niezły 
z niego „jajcarz". Ach, jak ten oczytany Foks fajnie parodiuje innych, jak lubi 
czarny humor, jak fajnie bawi się pop-kulturą w takim na przykład „Jimie 
z tonikiem": 

Portierowi wpakował trzy kule w brzuch. 
Czekał z wejściem, bo wiedział, 
że portierzy lubią gapić się na cycki, 
kiedy umierają. Kiedy padają, 
żeby umrzeć, w telewizji dają właśnie 
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jakieś dziarskie cyce, po dwa 
na portiera Mój stary był portierem 
przez trzydzieści lat. niejedno 
widział. Chmura piersi 
Elżbiety Czyżewskiej z honorami 
odprowadziła go gdzie trzeba. 

I jak takiego poety-kolesia się czepiać? Że to najczęściej banalne, puste, 
nawet niesmaczne? Ale przecież tutaj powaga i mądrość są jakby z góry 
przekreślone czy poniżone już na początku owym Darkiem. Darek zrzeka się 
odpowiedzialności za to, co pisze. Czyż zresztą wszystkiego nie mówi sam tytuł 
jednego z wierszy tego tomu - „Dzień w którym zabawiłem się jak dorosły"? Toż 
ten młody, sympatyczny 30-letni zaledwie człowiek tylko się bawi, jakież tu od 
niego wymagać powagi! Uszanujmy jego niedojrzałość, jego młodzieńcze prawo 
do wygłupu! 

Nie dziwmy się też pianie słów, która toczy się obficie przez „Misterny tren". 
Foks kpiąc i uciekając od tej choroby współczesnej poezji, której na imię „haiku", 
zapada, nieuleczalnie jak się wydaje, na chorobę inną, którą uczenie można 
nazwać l o g o r e ą („s łowotok, pato logiczn ie n a d m i e r n a , często bezładna 
gadat l iwość"), z n i ż a j ą c ą poezję do roli j a k i e j ś h e r m e t y c z n i e prywatne j 
„publicystyki". Anarchiczny (formalnie i moralnie) w gruncie rzeczy autentyzm 
i naturalizm tych wierszy jest chyba konsekwencją braku jakiejkolwiek wiary 
w s e n s o w n ą (w znaczeniu konieczną) t r a n s c e n d e n t a l n ą , p o w a ż n ą moc 
poetyckiego słow. Bo tak chyba można traktować „erotyczny, „libertyński" obraz 
„romansu z poezją" z tytułowego wiersza tomu: 

Ściągnąłem z niej szary postmodernizm 
i koronkowy o'haryzm 
Moja prawa dłoń spoczęła na jej lewym klasycyście, 
a lewa zajęła się prawym barbarzyńcą. 

[•••] 

Przesunęliśmy szafę jutra i nadziei 
pod drzwiami, żeby w spokoju skanować portrety autorów. 

(Misterny tren) 

Wyznam, że jest dla mnie coś nieznośnie „taniego" w takiej poezji. „Tanie" 
są tu nie tylko atrybuty opisywanego w niej świata (trabant, „żywiec" czy „srająca 
do kuwety" kotka), ale też tania, bo bezmyślna, rezygnująca z powagi jest zawarta 
w „Misternym trenie" wizja i poezji i kultury: 

Przepływu kartoflanka moje myśli rozrzedza. 
Noc jest taka, że nawet trabant mnie wyprzedza. 

Jeśli robi to trabant, to mnie już nic nie rusza. 
Dźwigać z dna może tylko dętka od ursusa. 

(Kultura) 
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I dlatego nie ma chyba sensu Darkowi Foksowi przypominać tego, o czym 
wiedział przed laty jego młodszy, bo wówczas 21-letni, Andrzej Trzebiński, tego, 
że „stwarzanie wielkiej kultury kosztuje. Kultura rodzi się w bólu i bohaterstwie. 
Tego nie wiedzą ci, którzy znają kulturę od strony widowni. Po scenie, na której 
rozgrywa się kultura, rozrzucone są gwoździe i szkło rozbite. Każdy krok rani do 
krwi. To nic. Ja mogę cierpieć i nie powiem nigdy, że to jest kara za cokolwiek - to 
jest twardość stwarzania, to jest realizm w kulturze." 

Maciej Urbanowski 

Darek Foks, „Misterny tren", Bibl ioteka „ K r e s ó w " t. 12, Lubl in 1997 
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Jest możliwa słaba lub mocna wersja refleksji postmodern istycznej: 
taka, która pozostaje w kręgu oddziaływania hermeneutyki, 
oraz taka, która prowadzi prosto w objęcia amerykańskich 
derridiańczyków. Tę dwoistą możliwość pośrednio poświadczył 
sam Michalski, gdy w zakończeniu tekstu o Lynchu pytał: "Czy 
[...] Lynch jest księdzem epoki pop-kultury, księdzem 
z komiksem i kamerą video, czy zręcznym kusicielem?" 

JERZY S O S N O W S K I 

PIERWSZY CZŁOWIEK Z ZASADAMI 

- Co ty mówisz, Alu! To pierwszy człowiek z zasadami od pięćdziesięciu lat. Czy 

to ci się nie podoba? Jest przez to taki oryginalny! Tak mu jest z tym do twarzy! 

Sławomir Mrożek, ,, Tango " 

To będzie wbrew pozorom rozmowa serio. Do takiej rozmowy - bez obelg 
i erystycznych zawijasów - zaprasza Cezary Michalski, a ja naprawdę chcę ją 
podjąć. C h o ć b y d l a t e g o , że i ry tu je mnie p r z e r z u c a n i e s ię e p i t e t a m i 
„kryptokomuniści" i „faszyści" między obozami, które powinny umieć ze sobą 
dyskutować. A też dlatego, że fascynuje mnie, w jaki sposób moi rówieśnicy, 
mający podobne do moich doświadczenia historyczne, podobne lektury, często 
nawet podobne gusty estetyczne, opowiadająsię przeciwko ideom, które w mojej 
perspektywie są nieomal koniecznym skutkiem tych właśnie doświadczeń, lektur 
i gustów. Ktoś tu czegoś nie dostrzegają lub oni - i rozmowa serio, którą proponuje 
Michalski, może w przyszłości pozwolić zidentyfikować ślepą plamkę któregoś 
z nas, wyodrębnić ten punkt osobliwy, w którym zaczyna się odmienność naszych 
światów. Więc: rozmowa serio. Ale żeby ją zaczął, trzeba najpierw uporać się ze 
śmiesznością. Bo jesteśmy śmieszni, zarówno powtarzając liberalne komunały 
w obliczu odmóżdżającej pop-kultury, jak domagając się zachowania tradycyjnych 
instytucji społecznych w kraju, w którym tradycje te uległy zerwaniu i wszystkie 
próby mentalnego strojenia się w kontusze, fraki lub komeżki trącą kabaretem. 
Tylko nie mówcie Państwo, że nie znacie tych ziemian z dziada pradziada, co 
jeszcze dziesięć lat temu należeli do PZPR; tych młodzieńców deklarujących 
przywiązanie do Wartości, po których wyjściu sprawdzacie jednak na wszelki 
wypadek, czy macie jeszcze portfel; że nie czujecie - niezależnie od wiary 
w skuteczność modlitwy! - dyskomfortu, gdy metodą profesjonalnego polityka 
na wygranie referendum konstytucyjnego ma być oddanie Polski w niewolę 
Chrystusa Króla... Oczywiście wiem o istnieniu środowisk, które wyczekiwały 
Andersa na białym koniu i przez pół wieku polerowały tylko srebra rodzinne - ale 
tradycja żyje naprawdę, kiedy jest konfrontowana ze współczesnością (co było 
zapewne niemożliwe, bo współczesność deprawowała), gdy walczy z nią, 
przechwytuje jej broń, jak choćby „Fronda" postmodernistyczną estetykę, zaś -
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toutesproportions gardees - szesnastowieczni jezuici humanizm... Takiej tradycji 
w Polsce nie ma, zamiast tradycji są truchła (też na tr-) i jeśli ktoś, jak Michalski, 
udaje, że nie widzi ich martwoty, to bawi się w intelektualną nekrofilię lub, jeśli 
wolicie, zaczyna grać Artura z przeraźliwie mądrej sztuki Sławomira Mrożka. Może 
mieć ty lko satysfakc j ię , że u jawnia w ten s p o s ó b , przy okaz j i , równie 
humorystyczną stomilowatość swoich przeciwników z '"jasnogrodu" (jak nas 

„ładnie" nazywacie). „STOMIL: Sam widzisz, że nie przywiązujemy żadnej wagi 
do tych pomników przeszłości, do tych nawarstwień naszej rodzimej kultury. Ot, 
tak sobie to wszystko leży. Żyjemy swobodnie". 

Autor "Powrotu człowieka bez właściwości" tak opisuje Polskę: "Kraj Lecha 
Wałęsy, Aleksandra Kwaśniewskiego, Tadeusza Mazowieckiego, Jarosława 
Kaczyńskiego i Wiesława Chrzanowskiego. Kraj postaci, które trudno do końca 
znienawidzieć i którym trudno do końca zaufać,, (strona 19). W wersji jego 
scenicznego pierwowzoru brzmiało to tak: „ARTUR: Ja oszaleję. Wracam do domu, 
zastaję jakichś podejrzanych osobników, rozprzężenie, chaos, dwuznaczne 
stosunki, i okazuje się, że mama też..." Reakcją jest chęć odbudowania ładu, ale 
chęć podszyta nihi l izmem: Artur nie wyznaje wartości , twierdzi ty lko, że 
"stworzenie systemu wartości jest niezbędne dla należytego funkcjonowania tak 
jednostki, jak społeczeństwa", natomiast "wiara przyjdzie potem. Najważniejsze 
to podjąć decyzję". Tak też Cezary Michalski - nie bez powodu kładzie prawie na 
początku swoich rozważań zdanie Rochefoucaulda o hipokryzji, która „jest hołdem 
składanym przez występek cnocie" (strona 31). Temat hipokryzji wraca potem 
jeszcze w szkicu na temat wiary konserwatywnych filozofów. 

Michalski wyznaje, że dostąpić wiary „jest współczesnemu intelektualiście 
zapewne tak samo trudno, jak zachować wstrzemięźliwość w burdelu" (strona 
66), ale - dodaje - „nie trzeba być wierzącym, żeby rozumieć, iż wiara jest 
stabilizatorem danej kultury i społeczeństwa. [Natomiast] Trzeba nim być, aby 
społeczeństwo to było stabilne" (strona 67). Otóż te właśnie zdania, być może 
najboleśniej szczere zdania książki, odsłaniają całą serię jej niepięknych słabości. 
Po pierwsze: cóż to za instrumentalizowanie stosunku do transcendencji? Czyż 
wiara nie jest wartością samoistną? I czy można wiarygodnie uwierzyć, gdy się 
stwierdziło, że wiara „by się przydała"? Po drugie: jakie dokładnie miejsce 
w strukturze społeczeństwa przyznaje Michalski hipokryzji? Jest to marna zasługa 
intelektualistów, którzy m a j ą ukrywać swoje grzechy przed świątobliwymi 
Prostaczkami? Czy rozpowszechnione dwójmyślenie, na którym ma się opierać 
stabilność społeczeństwa (na jak długo?)? Po trzecie: czy to aby nie zdrada 
powołania intelektualisty, gdy natrafiając na rozziew między porządkiem 
powinności i porządkiem rzeczywistości, zamiast go opisać oświadczamy, że MA 
GO NIE BYĆ? Czy nie budowanie utopii? Otóż to właśnie, to najstraszniejsze: 
czy pod sztandarami konserwatyzmu Michalski nie funduje nam tutaj nowej utopii 
- u schyłku stulecia, które (jak twierdzą sami konserwatyści) budowanie utopii 
doszczętnie skompromitowało? 

W „Powrocie człowieka bez właściwości" instrumentalizuje się nie tylko wiarę. 
Sfunkcjonalizowany jest także cały opis sytuacji kulturowej. To nie tyle cierpliwe 
poszukiwanie prawdy, ile gwałtowny cios w przeciwnika. Dobrze jest zobaczyć, 
jak go sobie Michalski wykreował. Otóż jest to schwarz charakter wielu 
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prawicowych utworów publ icystycznych z ostatnich lat: p o s t m o d e r n i z m . 
Demonizowanie tego pojęcia wydaje mi się zabawne, ponieważ artystyczne 
przejawy postmodernizmu (jak książki iberoamerykanów: Borgesa, Cortazara, 
Marqueza, Paragraf 22 Hellera, Śniadanie mistrzów Vonneguta, czy późne filmy 
Fel l iniego) pojawiły się w Polsce już dawno i nikt wtedy nie chciał ich 
egzorcyzmować. Dziś dopisuje się postmodernizmowi lewacką genezę, aż po 
humorystyczne wywody cenionego przeze mnie skądinąd biskupa Życińskiego 
(„Życie" z 22.02.1997), że postmoderniści to z reguły postkomuniści (Michalski 
dorzuca także, że potencjalni faszyści, porównaj strona 84-85). Sprawdzam, jak 
w pokerze: czyżby Tadeusz Komendant? Może Manuela Gretkowska? Cezary 
Kęder z pisma „Fa-Art"? Ach, pewnie Ryszard Nycz? - Jeden Zygmunt Bauman 
wiosny nie czyni (notabene: obdarzanie go epitetem „stalinowskiego politruka" -
strona 72 - wydaje mi się lekceważeniem późniejszego dorobku Profesora, które 
nie jego bynajmniej ośmiesza). Naturalnie, trudno przeczyć, że refleksja 
postmodernistyczna zrodziła się na gruncie przygotowanym przez mistrzów 
podejrzeń (Marks, Nietzsche, Freud), gruncie gruntownie zagruntowanym potem 
przez Michela Foucault. Jeśli jednak samo nazwisko Marksa miałoby już oznaczać 
złowrogi flirt z lewicą, pytam, co znaczy marksowska przecież analiza Michalskiego 
ze strony 43, gdzie nadbudowa (postmodernizm) została wyjaśniona jako efekt 
oddziaływania bazy (ekonomi i społeczeństwa post industr ia lnego)? Jeśl i 
odrzucamy postmodernizm jako dzieło szatana, dlaczego egzorcysta Michalski 
deklaruje (w szkicu przemyślnie nie włączonym do książki, lecz opublikowanym 
w tym samym czasie, co zebrane w niej teksty) entuzjazm dla papieża kina 
postmodernistycznego, Davida Lyncha (porównaj "bruLion" 21/22)? Jeśli wreszcie 
chodzi nam wyłącznie o konstrukcję filozoficzną a la Derrida, dlaczego wciągamy 
w pole ataku Adama Michnika, który pewnie wiele w życiu nagrzeszył, ale akurat 
nie z Derhdą (z Rortym i Lyotardem zresztą też nie)? 

Ergo: Michalski operuje nieostrym terminem, zgodnie z niedobrą tradycją 
prawicowej publ icystyk i ostatn ich lat. W s z y s t k o to, co nie zgadza się 
z: a) klasycyzującym stosunkiem do języka; b) realistycznym stosunkiem do 
świata; i c) tomistycznym stosunkiem do Boga - postmodernistyczne jest, to 
znaczy od Złego pochodzi. Nie ośmieliłbym się przy tym odmawiać Autorowi 
znajomości pism Lyotarda czy Baudrillarda. Chodzi mi tylko o to, że na ich 
podstawie buduje taką strukturę myślową, która: a) ma się nijak do estetyki zwanej 
powszechnie postmodernistyczną; b) obejmuje także te z jawiska, które 
z filozoficznymi założeniami postmodernizmu nie mają literalnie nic wspólnego 
(jak wspomniane pisarstwo Michnika, odwołujące się do przedwojennego etosu 
liberalnego inteligenta, a nie choćby do haseł Maja 1968!); c) uniemożliwia 
Autorowi dostrzeżenie zjawisk, na które postmodernizm w sztuce i filozofii był 
rzetelną reakcją („rzetelną" to znaczy nie sugerującą, że problemu nie ma). Mam 
tu na myśli przede wszystkim zjawisko kryzysu europejskiego dyskursu. 

Trzeba w tym miejscu zastrzec, że jest możliwa słaba lub mocna wersja 
refleksji postmodernistycznej: taka, która pozostaje w kręgu oddziaływania 
hermeneutyki, oraz taka, która prowadzi prosto w objęcia amerykańskich 
derridiańczyków. Tę dwoistą możliwość pośrednio poświadczył sam Michalski, 
gdy w zakończeniu wspomnianego tekstu o Lynchu pytał: "Czy [...] Lynch jest 
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księdzem epoki pop-kultury, księdzem z komiksem i kamerą video, czy zręcznym 
kusicielem?" Otóż w pierwszym wariancie zarejestrowany przez postmodernistów 
kryzys dyskursu, ujawnienie kontekstualnego li tylko charakteru znaczeń rysuje 
jedynie granicę tego, co w y p o w i a d a l n e , bez orzekania o metaf izycznej 
nieobecności tego, co absolutne. Wówczas Lynch (ale też Pynchon czy Cortazar) 
kompromitują wprawdzie kolejne konwencje, klisze, wypowiedzenia, ale zmierzają 
w gruncie rzeczy tylko do odświeżenia platońskiej myśli: „o tym, na czym naprawdę 
mi zależy, nie ma nic w moich pismach, bo nie jest to racjonalne, jak 
matematyka, i nie da się ująć w słowa". Żeby taki komunikat z ich dzieł odczytać, 
trzeba mieć słuch (oko?) na swoistą af irmację skrytą w ironii: aniołek w 
zakończeniu Ogniu, krocz za mną Lyncha jest oczywiście kiczem z dewocyjnych 
oleodruków, ale nie mamy nic w zamian - i w tym ograniczeniu ludzkiego znaku 
tym lepiej przejawia się nieskończoność rzeczywistości, do której znak odsyła. 
Właśnie wówczas Lynch okazuje się pop-kulturowym księdzem. Jest jednak 
możliwa też mocna lektura postmodernizmu spod znaku Eco i dekonstrukcjonistów: 
wówczas przyjmujemy, że poza językiem nie ma istnienia, kontekstualność 
znaczeń spycha nas wówczas w całkowity relatywizm i zaczyna się spadanie we 
wszystkich kierunkach jednocześnie. Lynchowski aniołek wyśmiewa wtedy ludzkie 
marzenia o transcendencji i pozostaje nam igrać sobie spustoszonymi znakami 
na pogorzelisku, jakie zostało po europejskiej kulturze. 

Rozumiem lęk przed tą drugą możliwością. W tym sensie rozumiem też i -
na ile umiem - popieram moralny protest, z którego płynie pisarstwo Cezarego 
Michalskiego. Słynne postmodernistyczne hasło „o nic nie chodzi, wszystko 
uchodzi" może być ewentualnie zabawnym początkiem towarzyskiej imprezy (która 
co prawda, jeśli ktoś je potraktuje radykalnie, wkrótce przeobrazi się w orgietkę, 
a skończy mordem) - natomiast jako program kulturalny jest po prostu żałosne. 

Wystarczy jednak zauważyć, że znajduje się ono na antypodach baumanowskiej 
koncepcj i "jaźni moralnej", żeby uświadomić sobie, ile jest rozmai tych, 
postmodernizujących odpowiedzi na pytania, wynikających ze schyłku formacji 
modernistycznej. Michalski wrzuca je wszystkie do jednego wora. Wszystkie 
bowiem grzeszą w jego oczach przeciwko językowi , po jmowanemu jako 
świadectwo transcendentnego ładu - i, jak rozumiem, jest dla niego obojętne, 
czy grzech ów motywuje odpowiedzialna nieufność („słaba" wersja postmodernizmu) 
czy ufna nieodpowiedzialność (wersja „mocna"). Rzeczy mają przecież - wierzy 
Michalski - swoje odpowiedniki w słowach. Słowa przechowują też jednoznaczne 
zasady moralne. Jeśli coś się słowom wymyka (na przykład egzystencjalna 
niepowtarzalność mówiącego, przeciwstawiona typowości, promowanej przez 
język), to widocznie jest to w ostatecznym rozrachunku nieważne. W rezultacie -
apologii typowości w literaturze, wyłożonej przez Michalskiego na stronach 23-
24, nie powstydziłaby się młodziutka Orzeszkowa (przed 1880 rokiem). To i tak 
pół biedy, bo zdaje się, że o z jawisku języka ostatni mówił sensownie 
Chateaubriand (porównaj strona 311). W ogóle minione sto pięćdziesiąt lat kultury 
europejskiej idzie na śmietnik. Tak się właśnie przedstawia koszt kuracji na 
postmodernizm, którą funduje nam entuzjasta „człowieka z właściwościami". 
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Miała być rzeczowa rozmowa, a - zdaję sobie przecież sprawę - wyszedł 
emocjonalny atak. Ale też naprawdę obeszła mnie ta książka. Mam Michalskiego 
za wrażliwego i głębokiego człowieka, który zamiast poddać refleksji swoje 
osobiste doświadczenia (o których aluzje tu i ówdzie rozsiewa), marzy 
o uchronieniu przed nimi bliźnich. Który ze swej obolałej pojedynczości ucieka 
w abstrakcyjne powszechniki, mocno nadszarpnięte przez procesy kulturowe 
XX wieku - procesy, które nie wzięły się, u diabła, tylko (o ile w ogóle) 
z nieodpowiedzialności intelektualistów. Michalski igra przy tym ideami, które 
wydają mi się - jeśli je rzucić na realny grunt społeczny - bardzo niebezpieczne. 
Jak deklarowałem, rozumiem jego niechęć do amorficznego świata "Randki 
w ciemno" i "Bravo-Girl". Nie potrafię jednak zapomnieć, jak podczas wieczoru 
autorskiego, któremu się przysłuchiwałem, Autor "Powrotu człowieka bez 
właściwości" musiał się bronić, że z innymi przedstawicielami prawicy nie dość 
równo idzie w nogę... Oto nasze „Tango": tak właśnie - wydaje mi się - na każdego 
Artura reaguje Edek, entuzjasta silnej władzy, uwielbiający łatwe do skandowania 
hasła i z a r a z e m z a t r w a ż a j ą c o s p r a w n i e w c i e l a j ą c y w życ ie m a k s y m ę 
Rochefoucaulda. Jak Pan, panie Cezary, rozproszy mój lęk, że Pan Edka 
prowokuje do działania, zarówno przeciwko mnie, jak przeciwko Panu? Jak 
znaleźć lekarstwo na nasze wykorzenienie, nie budząc przy tym raptownych 
ogrodników, machających kosą, a może i sierpem? 

Jerzy Sosnowski 

Cezary Michalski, „Powrót człowieka bez właściwości", Biblioteka „Debaty", 

Warszawa 1997; 

(cytaty ze sztuki Sławomira Mrożka w e d ł u g wydania: „Tango", Oficyna 

Literacka Noir sur Blanc, Warszawa 1996) 
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Nie czekamy na Godota, lecz na kogoś innego, na kolejnego -
bez wątpienia bardzo odmiennego - świętego Benedykta. 

A N D R Z E J NOWAK 

POSTMODERNIZM ALBO CZEKAJĄC NA 
ŚWIĘTEGO BENEDYKTA 

Cezary Michalski - rocznik 1963, publicysta, filar środowiska warszawskiej 
„Debaty", redaktor kulturowego programu Telewizji Polskiej czasu prezesury 
Wiesława Walendziaka - jest jednym ze współautorów intelektualno-duchowego 
zwrotu w swoim pokoleniu. Jego teksty, wraz ze szkicami i książkami Macieja 
Urbanowskiego, Andrzeja Waśki, Pawła Lisickiego, publicystyką „Frondy" oraz 
odnowionego „brul ionu", poezjami Krzysztofa Koehlera czy Wojciecha Wencla, 
tworzą dziś w pokoleniu 20-, 30-latków kulturową alternatywę w stosunku do 
wszechogarniającej ideologii „luzu", „tolerancji", konsumpcji oraz kopulacji. 

Siłą tekstów Michalskiego zebranych pod jedną okładką w tomie „Powrót 
człowieka bez właściwości" jest ich osobisty ton: ich autor przezwycięża w sobie 
niszczące dziedzictwo oświeceniowej kultury liberalizmu i nietzscheańskiej 
kontrkultury, nie opisuje ich z zewnątrz, ale odkrywa od wewnątrz ich pustkę. 
Dlatego tak drażni swoich ideologicznych adwersarzy, etatowych obrońców 
świętości „luzu" - zna ich język, używa pojęć i symboli współczesności, które 
zamykają ich intelektualną wyobraźnię, porusza się po ich terenie i ukazuje bez 
litości jak jałowa to ziemia. „Wychowany w liberalnym micie [...] szukałem pustki 
0 obiektywnie zdefiniowanych wymiarach, w której decyzje innych nie będą miały 
żadnego wpływu na mnie, w której moje decyzje nie będą miały żadnego wpływu 
na losy innych. Aż w końcu zrozumiałem błąd wyznaczający fałszywy horyzont 
tych poszukiwań" (strony 79-80). Wiwisekcję tego błędu Michalski przeprowadza 
w pierwszej, najważniejszej jak sądzę, części swej książki - w tytułowym, 
pierwotnie drukowanym w „Arce" i „Arcanach" cyklu „Powrót człowieka bez 
właściwości". Część druga - „Ezoteryczne źródła nazizmu" - opisuje szczególny 
przypadek tegoż błędu. Część trzecia - zbiór felietonów, szkiców krytycznych 

1 recenzji „Sądy i przesądy" - zawiera bezpośrednie odpowiedzi Michalskiego na 
aktualne w polskim życiu publicznym lat 90. przejawy wciąż tego samego błędu. 

Ulrich Musilowski - symboliczny patron pierwszej części, nazistowscy 
poszukiwacze religii nadczłowieka ukazani w części drugiej, i wreszcie Adam 
Michnik - kieszonkowy model nadczłowieka ostatnich lat: wszyscy oni okazują 
się być bohaterami tej samej, smutnej historii. Jej osnowę tworzy kontestacja: 
rzucone w poczuciu moralnej wyższości wyzwanie wobec kanonów myślenia 
i wiary, a także instytucji ukształtowanych w tradycji klasycznej i chrześcijańskiej. 
W ks iążce M i c h a l s k i e g o h i s t o r i a ta z a c z y n a się przed r o k i e m 1 9 1 4 . 
„Funkcjonowały już wówczas jako narzędzia poznania: psychoanaliza, marksizm, 
i inne metodologie czy doktryny, które złożyły się później na postmodernistyczną 
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'hermeneutykę podejrzeń', znoszącą pojęcie wolnej woli, odpowiedzialności, 
poglądów, etycznych samookreśleń; dekonstruującą wszystkie właściwości osoby 
ludzkiej pozwalające czynić ją odpowiedzialną za wybory etyczne, dokonania, 
dobre uczynki i zbrodnie" (strona 8). Książka Musila, od której Michalski zapożyczył 
tytuł, opisywała już ten świat. Michalski pokazuje jak świat ten powrócił gwałtownie 
do nas po okresie totalitarnych „błędów i wypaczeń", opór przeciw którym trzymał 
nas przez dziesięciolecia w postawie wyprostowanej. Odkąd ogłoszony został 
„koniec komunizmu", nie musimy się już sztywno prostować, trzymając się 
odziedziczonych po przodkach zasad i instytucji. Możemy się rozluźnić. Człowiek 
bez właściwości uzyskał potwierdzenie swego doskonale pustego istnienia 
w agresywnej ideologii postmodernizmu. To ona w istocie, jej dwudziestowieczna 
historia i struktura, stanowi zbiorowego bohatera całej książki Michalskiego. 

Ponowoczesność ma jednak s w o j ą prehistor ię, bez której t rudno ją 
zrozumieć. Oświeceniowy projekt „wyzwolenia" człowieka i jego nietzscheańska 
mutacja nie są przedmiotem szczególnej uwagi Michalskiego. Dla niego punktem 
wyjścia - przynajmniej w omawianej książce - jest czas akcji Musilowskiego 
Człowieka bez właściwości, układem odniesienia jest przede wszystkim literatura 
dwudziestowiecznych kontestatorów i dopisywana do niej przez francuskich, 
niemieckich, amerykańskich czy polskich krytyków ideologia postmodernizmu 
i dekonstrukcji. Kontekst fi lozoficzny Ery Wodnika pełniej zobaczyć można 
z pewnością w głębszej perspektywie historycznej, częściej także biorąc pod 
rozwagę - i ukazując to czytelnikom - nie tylko to, co rzecze Zaratustra, pułkownik 
Z. Bauman, Bogdan Kacmajor, Jacek Podsiadło, Muniek Staszczyk, Andriej 
Żdanow czy Adam Michnik, ale również to, co mówią nam Platon, Arystoteles 
czy święty Tomasz z Akwinu. To nie zarzut pod adresem Michalskiego (może 
bez tych odwołań łatwiej dotrzeć mu do czytelników, dla których jedynymi 
czytelnymi znakami kulturowymi są już tylko - pozytywni czy negatywni -
bohaterowie ponowoczesności), to tylko zachęta do wysiłku sięgania głębiej, do 
autorów ważniejszych i poważniejszych od całej filozofii XX wieku. 

Książka Michalskiego jest wstępem, pouczającym wprowadzeniem do krytyki 
kulturowej rzeczywistości końca tego wieku. Ta rzeczywistość nie ma jednak 
gwarancji wieczności. Michalski jako pilny czytelnik Musila zapamiętał zapewne 
uwagę autora Człowieka bez właściwości: nie ma utopii bardziej żałosnej od 
utopii status quo. Era Wodnika nie oznacza - wbrew jej ideologom - żadnego 
końca histori i . Nie ma w jej zasadach żadnego przymusu „historycznej 
nieuchronności". Na pesymizm nie możemy sobie pozwolić. Michalski tego nie 
dowodzi, oferuje jednak swoje w dobrym kierunku biegnące przeczucie: „że musi 
nastąpić próba zrekonstruowania zachodniej metafizyki stabilizującej język, 
stabilizującej pojęcie osoby ludzkiej, zbiorowości i stabilizującej ład społeczeństw 
Zachodu" (strona 95). 

Nadzieja na spełnienie tego przeczucia musi wybiec poza historię, poza 
wybór ideologii (konserwatywnej), poza czysto filozoficzne argumenty. Michalski 
jasno to rozumie, jak pokazuje to w najodważniejszym bodaj szkicu całej książki 
- „Wiara filozofów". Jeszcze wyraźniej ukazał to szkocki filozof, Alasdair Mclntyre, 
w równolegle z książką Michalskiego wydanym u nas Dziedzictwie cnoty (to 

328 FRONDA JESIEŃ 1997 



fundamentalne dzieło, którego lekturę warto polecić każdemu czytelnikowi 
„Powrotu człowieka bez właściwości"). „Nie czekamy na Godota, lecz na kogoś 
innego, na kolejnego - bez wątpienia bardzo odmiennego - świętego Benedykta". 

Książka Michalskiego jest tego oczekiwania wyrazem! 

Andrzej Nowak 

Cezary Michalski, „Powrót człowieka bez właściwości", Biblioteka „Debaty", 
Warszawa 1997 
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Książka Michalskiego jest niezwykle wprawnie dokonanym 
podziałem dwóch światów, wytyczeniem granicy między nimi 
i wskazaniem konsekwencji nowej fali relatywizmu. Nadaje ona 
kulturowy i cywilizacyjny sens pracy wielu ludzi: tych, którzy 
tworzą dzieła należące do świata kultury i tych, którzy budują 
nowe państwo. Tych, którzy mozolnie budują instytucje 
pozarządowe i tych, którzy własnym życiem bronią rodziny, 
własności prywatnej, normalnej szkoły, praw Kościoła i ludzi 
wierzących. Tych, którzy broniąc instytucji bronią człowieka. 

RAFAŁ MATYJA 

MURY OBRONNE 

„Powrót człowieka bez właściwości" Cezarego Michalskiego to książka 
napisana w obronie człowieka, takiego jak iego znamy z kart histori i , ze 
staroświeckich powieści, takiego jakiego jeszcze od czasu do czasu spotykamy, 
jakimi staramy się być. Człowieka, którego życie nie jest wieczną ucieczką przed 
rodziną, narodem, koniecznościami, jakie nakłada na niego życie w społeczeństwie. 
Tylko pozory polemiki z modnymi nurtami kulturowymi pozwalają czytać ją 
z komfortowym dystansem. Jednak Michalski odczytywany uczciwie stawia 
pytania, które idą głębiej. 

Można bowiem tę książkę czytać nie tylko jako krytykę inwazji kultury 
postmodernistycznej, jako ironizowanie na temat postaw czołowych jej twórców 
i ideologów. Michalski budując gruby mur obronny strzegący przed wrażymi 
zakusami rzadko tylko pisze o tym, co dzieje się po naszej, wewnętrznej stronie 
muru, choć tu można by znaleźć nie tylko odpowiedź na pytanie o nasze słabe 
strony, o to dlaczego polska intel igencja ulega modzie „wyzbywania się 
właściwości" lecz także o to, jak może sobie urządzić życie duchowe i intelektualne 
„bez wroga". 

Michalski zdaje się wiedzieć lub przeczuwać, że to nie dobro, lecz jego pozory 
są nudne, że to hipokryci posługujący się kamuflażem dobra czynią je tak mało 
interesującym. Tymczasem za murem obronnym toczy się bowiem życie z rzadka 
tylko ożywiane istotną polemiką wewnętrzną, ponieważ podobnie jak w książce 
Michalskiego gros energii poświęca się na obronę przed wrogiem. 

Są miejsca w książce Michalskiego, które zdradzają świadomość własnej 
słabości, czy wręcz kulturowej impotencji społeczności, która próbuje nie ulec 
inwazj i . „Bez podjęcia wys i łku o d b u d o w a n i a porządku umożl iw ia jącego 
komunikowanie się - pisze Michalski - bez podjęcia wysiłku przedstawienia 
czytelnikowi istotnego dla niego światopoglądu życie literackie pozostanie jedynie 
nieopanowaną potrzebą dzielenia się z innymi swoimi prywatnymi i chwilowymi 
objawieniami". Ale czy poza l iteracką klasyką, z którą kontakt pozwala na 
zakorzenianie się we wszystkich „właściwościach", możemy znaleźć taki pewny 
punkt odniesienia? 
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Twórczość postmodernistów zostaje nam skutecznie obrzydzona, ale nie 
zostaje nam dane nic prócz powrotu do klasyków. W innych miejscach świadomość 
słabości skrywana jest patetycznym gołosłowiem, przypominającym dopisek 
j e d n e g o ze z n a n y c h d y p l o m a t ó w na kar tce z p r z e m ó w i e n i e m - „s łaba 
argumentacja: podnieść głos". Michalski pisze bowiem: „nasza zdolność do obrony 
form i społecznych instytucji jest mocą fantastyczną jak biała magia, mocą 
potężniejszą i bardziej mistyczną od tej, którą wykorzystują new age'owe wróżki 
reklamujące się na łamach lokalnych brukowców". Prawdę mówiąc skłonny jestem 
widzieć rzecz odwrotnie: właśnie słabość w obronie form i społecznych instytucji 
stwarza pole rozwoju, a niekiedy rozkwitu postmodernistycznych fantazji. 
Ucieczka od instytucji jest zjawiskiem, z którym dopiero zaczynamy się na serio 
borykać i które coraz silniej dotyka Polaków. 

Dlatego też bardzo potrzebne jest wzmocnienie i uzupełnienie tych 
argumentów, których nośność ma podstawowe znaczenie nie tyle dla samej 
książki, lecz dla poglądów autora. Pisze on, że „nadawanie instytucjonalnych 
form wartościom można by uznać za samą istotę człowieczeństwa. Poszukiwanie 
wartości oczyszczonych z instytucji, z dogmatycznych rozstrzygnięć formy 
prowadzi nas z powrotem do nieludzkiego tła. [...] Zdanie 'nie ma zbawienia poza 
Kościołem' oznacza, że 'nie ma zbawienia poza instytucjami'". 

„Poza instytucjami nie ma zbawienia, ponieważ poza instytucjami nie ma 
istnienia". To ostatnie zdanie szkicu i być może za tym ostatnim zdaniem kryje 
się jakiś niezwykle istotny pogląd nie wypowiedziany w książce wprost. Wydaje 
się bowiem, że doświadczenie i argumentacja uzasadniające to zdanie mogłyby 
stać się źródłem nie tylko konserwatywnej krytyki kulturalnej, ale także podstawą 
konserwatywnej polityki. Wątki polityczne książki Michalskiego wskazują - co 
ciekawe - nie tyle na szerokość zainteresowań autora, ile na rzadko dostrzegane 
związki prądów kulturowych i politycznych. Afirmacja „człowieka bez właściwości" 
nie pozostaje bez konsekwencji politycznych. Ba, można sądzić, że rozkwit 
kulturowego relatywizmu jest przyjmowany z wielką sympatią przez tych, którzy 
swe miejsce w życiu publicznym (politycznym, gospodarczym, kulturalnym) 
zawdzięczają owemu relatywizmowi. 

Uwagi te zostały przyjęte z entuzjazmem przez tych polityków, którzy zapłacili 
wielką cenę za dominację relatywizmu w polskich mediach. Nieprzypadkowo 
w warszawskiej promocji książki brali udział Jarosław Kaczyński i Marek Jurek, 
którzy za jednoznaczność poglądów byli niszczeni nie tylko przez „Nie" i „Trybunę", 
ale także przez „Gazetę Wyborczą" i „Wprost". Polityka i wizje kulturowe świata 
polskiej lewicy nie są dwiema rozłącznymi sferami. Przeciwnie: niechęć wobec 
haseł powszechnego uwłaszczenia i silnej identyfikacji z dziedzictwem narodowym 
mają wspólne źródło właśnie we wzorach ideologicznych. 

Książka Michalskiego jest niezwykle wprawnie dokonanym podziałem dwóch 
światów, wytyczeniem granicy między nimi i wskazaniem konsekwencji nowej 
fali relatywizmu. Nadaje ona kulturowy i cywilizacyjny sens pracy wielu ludzi: 
tych, którzy tworzą dzieła należące do świata kultury i tych, którzy budują nowe 
państwo. Tych, którzy mozolnie budują instytucje pozarządowe i tych, którzy 
własnym życiem bronią rodziny, własności prywatnej, normalnej szkoły, praw 
Kościoła i ludzi wierzących. Tych, którzy broniąc instytucji bronią człowieka. 
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Książka Michalskiego jest murem obronnym, mocnym i pewnym. Zawiera 
też liczne zapowiedzi podjęcia przez autora najważniejszych kwestii związanych 
zżyciem „po tej stronie" muru. Można mieć nadzieję, że udział Michalskiego 
w tworzeniu intelektualnej tkanki tego życia będzie znaczący. Ma on bowiem 
wszelkie dane, by nie zostać zaliczonym do szerokiego kręgu publicystów 
wyczerpujących swój talent w krytyce, żyjących „z wroga". Być może budowa 
muru była pierwszym, koniecznym krokiem intelektualnym. Drugiego kroku będą 
oczekiwać niecierpliwie ci wszyscy, którym książki takie jak Michalskiego nie służą 
ku rozrywce, lecz są potrzebne do życia... 

Rafał Matyja 

Cezary Michalski, „Powrót człowieka bez właściwości", Biblioteka „Debaty", 
Warszawa 1 9 ° 7 
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Ktoś może się podśmiewać z tego, co robi zespół Armia, To
mek Budzyński, 2 Tm 2,3, ale popełnia wtedy błąd. Ci faceci 
pokazują, że świat może być integralny, że można funkcjono
wać w świecie, który nie jest schizofreniczny, nie jest światem 
pękniętym. 

JESTEŚMY INTEGRALNI 
rozmowa z Wiesławem Walendziakiem - dziennikarzem, publicystą, 
politykiem. W latach 80. związany z Ruchem Młodej Polski, w latach 
1989-91 redaktor naczelny tygodnika „Młoda Polska", twórca 
programów TV „Lewiatan" i „Bez znieczulenia", w latach 1994-95 
prezes TVP S.A., od roku 1997 poseł Akcji Wyborczej Solidarność. 

- Dlaczego zdecydowałeś się wejść w czynną politykę? Odrzucałeś przecież 
wcześniej tę możliwość twierdząc, że będziesz bardziej przydatny animując 
przestrzeń kulturową, przedpolityczną. 

Odpowiedź jest prosta: polityka albo bezradność. Jeżeli mamy szacunek 
dla prawdy, którą głosimy, to musimy zrobić wszystko, żeby prawda ta mogła się 
zakorzeniać w życiu społecznym, żeby mogła w tym życiu rezonować. Trzeba 
szukać adekwatnych narzędzi dla tej misji. Ta prawda powinna się obiektywizować 
w umysłach ludzkich głównie w przestrzeni kultury, a polityka często nam, 
chrześcijanom, tę przestrzeń zamyka. W takim razie muszą znaleźć się ludzie 
w świecie polityki, aby poprzez to narzędzie otwierać możliwości działania 
w sferach pozapolitycznych. Moja decyzja jest zatem konsekwencją takiej właśnie 
diagnozy sytuacji. 

Dzis iaj Polska, Europa jest t e r e n e m k o n f l i k t u c y w i l i z a c y j n e g o , 
kulturowego. Tradycja, podstawy cywilizacji chrześcijańskiej są zagrożone, 
systematycznie osłabiane. Dlatego ludzie, którzy tak diagnozują sytuację, nie 
mogą poprzestać na konstatacji obecnego stanu rzeczy. W przeciwnym razie 
doszliby do jakiejś schizofrenii, do manifestacji bezradności na własne życzenie. 
W przestrzeni politycznej destruowane są bardzo ważne idee, pojęcia i instytucje 
i trzeba położyć temu kres. Trzeba podjąć pewien rodzaj kontrrewolucji i polityka 
dla takiego przedsięwzięcia jest narzędziem skutecznym. 

To przecież pokolenie dwudziestoparolatków, trzydziestolatków, określone 
mianem „pampersów", jako pierwsze trafnie zdiagnozowało naturę konfliktu, który 
rozgrywa się nie tylko w naszym kraju, ale i w ogóle w świecie zachodnim. Inne 
środowiska robiły to już wcześniej za granicą, ale w Polsce, z taką mocą dopiero 
pokolenie „pampersów" na różne sposoby trafnie zdef in iowało moment 
cywilizacyjny, w którym się znaleźliśmy. „Pampersi" wskazywali na zagrożenie 
państwa totalnie liberalnego, mówili o tym, że współczesne konflikty zasadniczo 
rozgrywają się w przestrzeni kultury i wartości , a larmowal i o zagrożeniu 
postmodernizmu wymierzonego w aksjologię, czy wreszcie zajęli się na serio 
obecnością religii w życiu publicznym i kulturze. 
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- Zastanawiam się, czy tego rodzaju refleksja bliska jest też ludziom, 
nadającym ton w AWS. W najbliższym okresie zapewne tylko ta formacja 
polityczna będzie mogła osłabić niekorzystne tendencje cywilizacyjne, które 
nie omijają także Polski. 

W AWS, czy w ROP znajduje się sporo osób, które myślą o sytuacji Polski 
w podobny sposób jak szereg osób z pokolenia „pampersów". Myślę, że jest jedna 
ważna rzecz, o której warto byłoby powiedzieć. Otóż z niepokojem patrzę na pewien 
dosyć rozpowszechniony w Polsce defensywny model katolicyzmu i patriotyzmu, 
który polega tylko na lęku i przestrzeganiu przed konsekwencjami zmian cywiliza
cyjnych. Politycy mogą uruchomić wolę polityczną narodu, ona odnosi się do szcze
gółowych rozwiązań, ale rzadko i z trudem odnosi się do przemian cywilizacyjnych. 
Podajmy przykład historyczny: można było biadolić, że postępuje takie zjawisko jak 
rewolucja przemysłowa w Anglii, albo że rozwija się urbanizacja, ale bardzo trudno 
byłoby położyć tamę tym przekształceniom. Można było tylko zastanawiać się, co z 
rewolucji przemysłowej wynika dla życia społeczeństw, co wynika dla przesłania 
chrześcijańskiego w danym momencie cywilizacyjnym. W polityce znaczącą i pozy
tywną rolę odgrywali ci, którzy potrafili diagnozować prawidłowo tendencje cywiliza
cyjne i potem proponowali różne projekty zabezpieczające dobro narodu. Tak było 
na przełomie XIX i XX wieku, kiedy pojawili się w Polsce politycy, których można 
było nazwać wielkimi mężami stanu, bo trafnie odczytali znaki czasu, uruchomili siłę 
polityczną, ruchy społeczne, które potrafiły następnie kształtować oblicze światopo
glądowe narodu. Odnoszę wrażenie, że dzisiaj polska prawica jest straszliwie reak
tywna, przestrzega z jednej strony przed fatalnymi konsekwencjami zmian cywiliza
cyjnych, z drugiej strony - jest bardzo doraźna, skoncentrowana na rozwiązaniach 
szczegółowych. W młodym pokoleniu dostrzeżono przynajmniej ten mankament -
formułuje się potrzebę prowadzenia głębokiej polityki, potrzebę analizy pojawiają
cych się tendencji cywilizacyjnych. Każde pokolenie chrześcijan musi odczytywać 
znaki czasów i odnosić je do przesłania wiary. 

Kończąc ten wątek: jednych przeraża cywilizacja postindustrialna, cywilizacja 
multimediów, zastanawiają się jak zbudować azyl, enklawę, czują się bezradni 
wobec rozwoju sytuacji kulturowo-cywilizacyjnej; my zaś dostrzegamy szansę 
skutecznego bronienia wartości chrześcijańskich w tym świecie, bez kapitulanctwa 
i niepotrzebnych kompromisów, a nawet przejawiając konieczną ofensywność. 

- Czy dostrzegasz dzisiaj w Polsce myślicieli politycznych formułujących 
polską rację stanu, uwzględniającą kryteria cywilizacyjno-kulturowe? 
Myślicieli chociażby na miarę Dmowskiego, który - abstrahując od aktualnej 
oceny jego priorytetów politycznych - bez wątpienia stworzył dla Polski 
taką głęboką wizję. 

Nie dostrzegam. Na pytanie: „po co władza?", nie dostaje się dobrych 
odpowiedzi. Ucieka się w takich sytuacjach w sferę szczegółowych rozwiązań. 
Nawet niektórzy moi bliscy przyjaciele, tacy jak Aleksander Hall, wiążą dzisiaj 
interes narodowy, a nawet interes Kościoła, z projektowaniem szczegółowych 
rozwiązań prawno-ustrojowych. Oczywiście, to są bardzo ważne rzeczy, warto 
tylko przemyśleć następujący fenomen: gaulliści odzyskali władzę we Francji po 
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latach, które były k o m p r o m i t a c j ą idei socja l istycznej . Rządy socjal istów 
zaowocowały państwem scentralizowanym, zbiurokratyzowanym, niszczącym 
wspólnoty lokalne, państwem opiekuńczym, które nadmiarem opiekuńczości 
niszczyło wolność poszczególnych jednostek. Gaulliści wygrali, a następnie bardzo 
szybko przegrali, bo prowadzili bitwę na poziomie - by tak rzec - technokratycznym. 
Warto teraz przemyśleć fenomen konserwatywnych republikanów w Stanach 
Zjednoczonych. Pojawienie się Reagana oznaczało nową jakość polityczną, 
zarówno na polu szczegółowych rozwiązań, na przykład polityki podatkowej, 
prawnej, jak i na polu cywilizacyjnym. Wystarczy przejrzeć pierwsze z brzegu 
pismo tej formacji, żeby zobaczyć, jak dużą wagę przywiązują republikanie do 
diagnozy cywilizacyjnej. Tak, jesteśmy dzisiaj świadkami pewnego cywilizacyjnego 
konfliktu pomiędzy światem chrześcijańskim a światem radykalnie liberalnym, 
postmodernistycznym. Wracając jednak do spraw polskich: co spowodowało, że 
w ciągu pięciu ostatnich lat zmienił się radykalnie pogląd Polaków w sprawie 
przerywania ciąży - od takiego powszechnego przekonania, że jest to drastyczny 
być może, ale jednak rodzaj antykoncepcji, do uznania, że życie poczęte jest 
życiem, a aborcja jest wielkim złem? Z czego to wynika? Bardziej z działalności 
politycznej prawicy, czy bardziej z działań różnych ruchów społecznych -
powiedziałbym - rzeczników czystej, mocnej prawdy? Czy to, że dzisiaj Polacy 
są bardziej prawicowo nastawieni w klasycznym rozumieniu tego słowa, bardziej 
konserwatywni, to wynik działalności różnych technokratów prawicowych, czy 
jest to wynik działania Radia Maryja, ruchów pro-life, różnych środowisk kulturowo 
konserwatywnych? Uważam, że to drugie. Co więcej, uważam, że jak długo 
prawica będzie silna na poziomie tej mocnej prawdy, mocnego przekazu ideowego, 
tak długo będzie mogła dawać skuteczne zaplecze dla trudnych decyzj i 
politycznych. Bo ludzie nigdy nie zgodzą się na jakiekolwiek wyrzeczenia, jeśli 
nie będą mieli dobrej, głębokiej motywacji. 

Grzebałem niedawno w swojej biblioteczce i przypadkowo znalazłem pewne 
zdanie Le Bona: „Wraz z zanikiem ideału naród zatraca swą spójność i siłę, 
zamienia się w luźne zbiorowisko jednostek utrzymujących się tylko sztucznie 
przez pewien czas dzięki instytucjom. Ludzie rozdarci przez najsprzeczniejsze 
interesy nie potrafią sobą rządzić, domagają się, aby ktoś kierował naWet ich 
najdrobniejszymi czynami". 

- Mówisz, że rozwiązania szczegółowe nie mogą przesłonić perspektywy 
kulturowej. Co - w Twoim przekonaniu - jest najpilniejsze do zrobienia przez 
młode pokolenie konserwatystów? 

Trzeba mieć poczucie miary. Nie czuję się ani myślicielem politycznym, ani 
przywódcą politycznym. Po prostu zdecydowałem się wejść w obszar polityki, 
aby stymulować to, co zaczęliśmy robić w obszarze szeroko rozumianej kultury. 
W związku z tym, że bieżąca polityka układu postkomunistycznego zagroziła 
wszystkim naszym wysiłkom, trzeba było wyciągnąć praktyczne konsekwencje 
i stworzyć tarczę polityczną dla tych starań. Wszystko to, co robiliśmy dotąd, nie 
jest przez tę moją decyzję unieważnione. Myślę nawet, że jest wzmocnione. To, 
co musimy dzisiaj zrobić, to przede wszystkim odbudowywać hierarchię idei, 
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wartości, zadań. Tej hierarchii dzisiaj nie ma i nie ma jej nawet w środowiskach 
prawicowych. Dzięki tej pracy łatwiej będzie znaleźć odpowiedzi na pytania: 
dlaczego władza polityczna? dlaczego jesteśmy w ogóle prawicą? kogo chcemy 
reprezentować? jakie społeczności? w imię jakich idei? Mam nadzieję, że będzie 
to łatwiejsze, kiedy paru reprezentantów nowego pokolenia znajdzie się blisko 
decyzji politycznych. Nie ukrywam, że wiążę też pewne nadzieje z AWS, z tym co 
się dzis ia j zaczyna tam rodzić. Myślę o p e w n y m p o t e n c j a l e i d e o w y m 
i środowiskowym ruchu związanym nie tyle z przywódcami, co z całągrupą ludzi, 
którzy weszli do Sejmu, albo pojawili się w tej kampanii. To są bardzo różni ludzie, 
prezydenci miast, lokalni liderzy. Oni myślą dokładnie tak jak my - szukają oddechu 
ideowego i tarczy politycznej. 

- Ktoś mógłby powiedzieć, że procesy sekularyzacyjne triumfującej 
cywilizacji demoliberalnej są nie do wyhamowania. Przy takim fatalistycznym, 
ale dość rozpowszechnionym dzisiaj stanowisku, optymistyczne poglądy 
„pampersów" trącą naiwnością. 

Kardynał Ratzinger sceptycznie patrzy na współczesność, jest zdania, że 
chrześcijaństwo zejdzie wręcz do katakumb. Jednak chrześcijanie nie znajdowali 
się w tych katakumbach dlatego, że chcieli tam być, tylko dlatego, że musieli. 
Przypominam sobie też mądre słowa mnicha egipskiego z IV wieku: „Jeżeli 
Kościołowi brak odwagi, by wypowiadać własną opinię, to na pewno nie z braku 
odwagi, ale braku opinii". Potrzeba nam realistycznej diagnozy współczesności, 
realistycznej oceny Kościoła w świecie totalnie liberalnym. Kiedy się patrzy na 
wysiłki „Tygodnika Powszechnego" i jemu podobnych środowisk, to widać, że 
oni za wszelką cenę chcą usprawiedliwić świat liberalny wobec Kościoła. Sądzę, 
że dzisiaj trzeba - tak jak uczy Jan Paweł II - zaufać chrześcijańskiej wizji świata, 
nie u legać p o k u s i e w p i s y w a n i a c h r z e ś c i j a ń s k i c h w a r t o ś c i w p a n t e o n 
współczesnego zsekularyzowanego świata. Nawet u nas widzę tę słabość, że 
jak coś piszemy czy mówimy, to gdzieś w tle jest to pytanie, jak to należy odnieść 
do tego dominującego liberalnego kanonu. Nie jak jest naprawdę, ale czy wypada 
to powiedzieć. 

Ale czy trzeba tłumaczyć się z „chrześcijańskiej ekstrawagancji"? Przecież 
dzisiaj ortodoksyjny katolicyzm staje się kontestacją liberalnego świata, jest 
postawą w pełni nonkonformistyczną. Myślę, że z całą mocą trzeba dzisiaj 
powiedzieć, że Kościół będzie pod ustawicznym ogniem krytyki i że ceną pokoju 
z państwem l iberalnym jest utrata istoty i przekreślenie nadprzyrodzonej 
tożsamości Kościoła. To nie znaczy, że z tym państwem liberalnym trzeba 
wojować, ale nie ma linii, za którą można by się cofnąć. Sam fakt istnienia Kościoła 
i głoszenia przez niego prawdy Ewangelii powoduje agresję i tak długo, jak Kościół 
nie zrelatywizuje swojej prawdy, tak długo, jak Kościół nie zdecyduje się na 
sfunkcjonalizowanie prawdy do oczekiwań i potrzeb demokratycznej większości, 
a nawet mniejszości, tak długo będzie obiektem krytyki i będzie ściągał na siebie 
zarzuty konstruowania moralnej dyktatury. Nie chodzi o to, żeby bić się na krzyże 
i epitety z państwem liberalnym, tylko domagać się dla Kościoła prawa pozostania 
Kościołem. 
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- Czy wyobrażasz sobie pokój między państwem liberalnym a Kościołem, 
który nie odcisnąłby się szkodliwie na tożsamości Kościoła? 

Neokonserwatyści w Ameryce strasznie się denerwowali, że Kościół nie chce 
ochrzcić kapitalizmu. Zapomnieli chyba o tym, że Państwo Boże świętego 
Augustyna nie jest zbiorem szczegółowych rozwiązań prawnych, tylko ideałem 
i jak każdy ideał jest wyzwaniem, które na ziemi do końca nie może być spełnione. 
Powiedziałbym, że zimny pokój Kościoła z państwem liberalnym jest potrzebny 
samemu państwu liberalnemu. Tak długo jak Kościół formułuje swoje Credo, tak 
długo, jak jest pewne napięcie między nauczaniem Kościoła a państwem 
liberalnym, tak długo mogą się ostać nieliberalne fundamenty państwa liberalnego, 
które warunkują w ogóle istnienie tego państwa. Bardzo szybko widać negatywne 
konsekwencje, gdy Kościół się „unowocześnia", porzuca język etyki absolutnej, 
z a s t ę p u j e swój n a d p r z y r o d z o n y c h a r a k t e r p e w n y m k o d e k s e m p r a w 
humanistycznych i zaczyna się upodabniać do - powiedzmy - całkowicie 
zsekularyzowanego Kościoła luterańskiego w Szwecji. Wszystko staje się kwestią 
umowy społecznej, również racja stanu, interes narodowy, racja rodziny. Wszystko 
wtedy leci na pysk. 

- Na szczęście są pewne pocieszające sygnały. Mamy do czynienia 
z wyraźnym ożywieniem religijnym w młodym pokoleniu. Ten fenomen jest 
zresztą zaprzeczeniem katolicyzmu selektywnego. Młodzi ludzie wybierają 
spójność i ortodoksję. Oczywiście, nie dzieje się to na wielką skalę, ale te 
środowiska młodych katolików są wyraźnie zauważalne. 

Coraz silniejsza jest świadomość, że Kościół jest silny nie tylko mocą prawdy, 
którą głosi, ale również mocą znaków, które przechował przez tysiąclecia. Skoro 
papież mówi katolikom, by zaufali własnej wizji rzeczywistości, to trzeba to 
dokładnie i dosłownie odbierać. W pewnym momencie wypada postawić sprawę 
na ostrzu noża: albo Jezus był Mesjaszem, albo mędrcem, który odczytał pewną 
uniwersalną prawdę, którą równie dobrze odczytali inni mędrcy i prorocy różnych 
tradycyjnych religii. Ja wierzę w to, że Jezus był Mesjaszem, tak rozumiem Credo 
Kościoła i fakt traktowania katolicyzmu jako jednej z wielu religii, ani lepszej, ani 
gorszej, jest dla mnie niezrozumiały i nieczytelny. Nie w tym rzecz, żeby chodzić 
z pochodniami po świecie, ale żeby mówić, że chrześcijaństwo, katolicyzm jest 
objawieniem Boga i drogą do Niego. Z tego nie wynika odmowa komunikacji ze 
światem. Konieczne są pewne warunki brzegowe, by ta komunikacja była w ogóle 
możliwa. Bo albo mamy do czynienia z wolnym strumieniem świadomości, 
abstrahującym od obiektywnej prawdy, albo ten dialog rozpoczyna się w sytuacji, 
w której strony mają jakieś zidentyfikowane pozycje. My tę pozycję mamy 
zidentyfikowaną od dwóch tysięcy lat. Nie można jej przekreślać. Tradycyjnie 
świat chrześcijański był zintegrowany, jego podstawowe pojęcia odnosiły się do 
świata widzialnego, jak i duchowego. 

Dostrzegam dużą wartość pokolenia, o którym tutaj mówimy. W istocie, jest 
ono w dobrym sensie integralne. Dla tych ludzi przesłanie religii odnosi się do 
całego świata, w którym funkcjonujemy, nie ma podziału na prywatną religijność 
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i areligijne życie publiczne. Ktoś może się podśmiewać z tego, co robi zespół 
Armia, Tomek Budzyński, 2 Tm 2,3, ale popełnia wtedy błąd. Ci faceci pokazują, 
że świat może być integralny, że można funkcjonować w świecie, który nie jest 
schizofreniczny, nie jest światem pękniętym. 

Czy z tego typu postawy wynika jakieś zagrożenie dla innych? Nie, bo tak 
naprawdę rzecz idzie dzisiaj o ocalenie naszych praw, o ocalenie prawa Kościoła, 
żeby pozostał Kościołem, to jest walka o prawo do tego, żeby rodzice mogli uczyć 
własne dzieci tak jak chcą. To jest też walka o oblicze państwa, bo to państwo 
pozwala dzisiaj, żeby zrobić sobie odpis podatkowy z tytułu zakupu kafelków, a 
kara ludzi dlatego, że mają trójkę czy czwórkę dzieci. Spór o podatek prorodzinny, 
o prorodzinny system podatkowy jest fundamentalny. W takich momentach widać 
bardzo wyraźnie ten brutalny konflikt ideowy. 

- Przypominam sobie atmosferę z początku lat 90., kiedy prowadzony był 
swoisty Kulturkampf. Nie było tygodnia, żeby nie mówiono w mediach 
o zagrożeniu integrystycznym, o fundamentalizmie katolickim stanowiącym 
z a g r o ż e n i e dla m ł o d e j d e m o k r a c j i . To m i n ę ł o . W y d a j e się, że t e g o 
Kulturkampfu środowisko liberałów nie wygrało. Nie udało się narzucić 
Polakom standardów „postchrześcijańskiej normalności". 

My nie występujemy z pozycji „outsiderów", którzy muszą tłumaczyć się ze 
swego chrześcijaństwa przed światem liberalnym, co robi środowisko „Tygodnika 
Powszechnego" od bardzo długiego czasu. Pamiętam, że właśnie z tego paragrafu 
zostałem napiętnowany przez „otwartych", redagując w latach 1989-1991 tygodnik 
„Młoda Polska". Tak, to miało w sobie coś z Kulturkampfu. Przypomnijmy sobie 
to snucie fantastycznych opowieści o zagrożeniu iranizacją Polski, religijnym 
fundamentalizmem... Mieliśmy do czynienia z taką insynuacją, że Polsce grozi 
zamiana Ewangelii na teologię polityczną, że kwestia zbawienia staje się kwestią 
technik politycznych. Można oczywiście ekstremistyczne przypadki wyciągać i 
nadmuchiwać, tyle że wszystkie kolejne wybory absolutnie nie potwierdzają 
diagnozy „Tygodnika Powszechnego". Wszystkie ekstremistyczne grupy decyzją 
wyborców są totalnie marginalizowane. Cały czas prorokuje się, co złego może 
spotkać Polskę z rąk integrystów katolickich, nie dając jakiejkolwiek racjonalnej 
przesłanki dla takiego sądu, poza prywatnymi obsesjami, nie zwracając przy tym 
uwagi na realne zagrożenia, jakie grozi Kościołowi ze strony chociażby 
radykalnych postmodernistów. 

Środowisko tak zwanego katolicyzmu otwartego ma kłopoty z realną oceną 
rzeczywistości, ustaleniem rzeczywistej hierarchi i nadziei i zagrożeń dla 
chrześcijaństwa. Nic dziwnego, że ma trudności z podjęciem dyskusji z takimi 
ludźmi, jak Michalski, Lisicki czy z „Frondą" lub „Debatą". Bo nie jest prawdziwą 
dyskusją zgryźliwa uwaga, kpina czy lekceważący felieton. To też o czymś 
świadczy, bo my dyskutujemy z nimi ostro, ale na serio, a ta dyskusja w drugą 
stronę nie jest już możliwa. 

W1994 roku uczestniczyłem w panelu zorganizowanym z okazji wydania książki 
„Rozmowa między panem, wójtem a plebanem". Był Adam Michnik, ksiądz Józef 
Tischner, Jacek Żakowski i ja. Pamiętam, że po deklaracji Adama Michnika, że jest 
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chrześcijaninem nie wierzącym w zmartwychwstanie, ksiądz Tichner powiedział, że 
dla niego Adam Michnik jest znakiem chrześcijaństwa jutra. Odpowiedziałem, że 
Kościół katolicki jest Kościołem dogmatycznym, wyznającym wiarę w Zmartwych
wstanie jako zasadniczą prawdę swojej doktryny. Nie ma tak, że jest chrześcijaństwo 
jutra i chrześcijaństwo dnia wczorajszego. Chrześcijaństwo jest takie samo, bo jest 
ono ufundowane na tym samym przesłaniu. Powiedziałem to na „Spotkaniach No
wego Pokolenia" w Katowicach i mogę powtórzyć to także teraz, że doszliśmy do 
takiej sytuacji, w której rzeczą godną szacunku jest polemizowanie z przekazem 
Biblii, a rzeczą eliminującą ze sfer dobrze wychowanych jest podjęcie polemiki z 
księdzem Tischnerem. Tischnera się wyznaje, z Biblią się dyskutuje... 

- Żyjemy w kraju pozbawionym naturalnej hierarchii autorytetów. 

Zgadza się. Dlatego tak istotne jest odbudowanie debaty publ icznej 
z elementarnym porządkiem tej debaty: gdzie jest formułowanie sądu i krytyka 
tego sądu. Podstawowa zasada debaty wywodzona jeszcze ze średniowiecza 
mówi, że tak należy definiować poglądy adwersarza, by mógł się pod nimi 
podpisać. Z taką metodą dzisiejsze życie publiczne ma, niestety, niewiele 
wspólnego. 

Jest tak, że Zbigniew Herbert mógł być cytowany we wszystkich czołowych 
księgach i intelektualnych manifestach tak długo, jak było to politycznie użyteczne, 
a potem kiedy okazał się nieprawomyślny, decyzją polityczną miał być odesłany 
do lamusa. Oczywiście ta klątwa nie działa, jego wiersze są czytane, tomiki 
kupowane. Zbigniew Herbert przestał jednak istnieć w oficjalnej przestrzeni 
publicznej. Jedyne co jeszcze udało się nam zrobić, to rzutem na taśmę 
wyprodukować o nim tryptyk w telewizji. Herbert przestał istnieć na mocy jakby 
niepisanej decyzji. Oczywiście to nie jest spisek, tylko raczej konsekwencje 
funkcjonowania owego Kulturkampfu. Jeżeli Herbert naznaczony został znakiem 
nieprawomyślności liberalnej, to przestaje istnieć mocą dyktatu kulturowego, który 
przecież w Polsce panuje. I w dodatku jest wzmacniany przez struktury państwa. 

Teraz wracamy do punktu wyjścia, czyli do mojej decyzji politycznej. 
Zastanawiamy się, jak chronić pewne usiłowania na polu kultury. Bo te usiłowania 
mogą być decyzjami politycznymi naszych przeciwników często niweczone. 
Największy konflikt związany z naszą obecnością w telewizji nie dotyczył 
programów pol i tycznych i informacyjnych, tylko programów kul turowych. 
Wyzwaniem była sytuacja, w której możliwa była otwarta konfrontacja idei. O to 
był spór. Przecież nie chodziło o zdejmowanie programów liberalnych, bo myśmy 
ich nie zdejmowali, a nawet stworzyliśmy możliwości uruchomienia nowych 
programów robionych przez środowiska postępowe. 

- Inaczej mówiąc, pewni ludzie czy środowiska powinni siedzieć w swoich 
gettach... 

To przykre, ale wielu liberałów tak właśnie myśli. Dla niektórych ludzi 
nieznośna była sytuacja, kiedy poglądy słuszne musiały koegzystować 
z poglądami niesłusznymi, czyli konserwatywnymi. To wywoływało największą 
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histerię i agresję. Potem, po naszym odejściu, szybko doprowadzono do 
równowagi, czyli zniesiono większość n iesłusznych programów, łącznie 
z niewinnymi „Swojskimi klimatami" Janka Pospieszalskiego, poświęconymi 
kulturze ludowej. Dzisiaj pożądanym wzorcem kultury ludowej może być disco 
polo, które destruuje wszelką wrażliwość, produkuje porno kulturę - bo dla mnie 
disco polo jest porno kulturą. A Janek Pospieszalski i jego ekipa, którzy próbowali 
sięgać do korzeni polskiej wsi, uznani zostali za zagrożenie. Zarzuty, jakie 
formułowano przeciwko temu programowi na kolegiach w telewizji, były zarzutami, 
polityczno-kulturowymi. Że jest to program politycznie skrzywiony, że promuje 
postawę agresywnie konserwatywną. Bo neutralny światopoglądowo jest każdy 
liberał. Kto zaś reprezentuje światopogląd katolicki, jest stronniczy i uwikłany 
w „izmy" różnego rodzaju. Wieloletni pezetpeerowiec, były ideolog komunistyczny, 
jest kulturalnym, neutralnym światopoglądowo człowiekiem, natomiast każdy 
człowiek od nas będzie ideowo spaczony. 

Prawica dla pewnych środowisk lewicowo-liberalnych może istnieć, ale pod 
warunkiem pozostawania w opozycji kulturowej. Niech sobie wydaje pisemka, 
ale musi funkcjonować w zamkniętym obiegu. Może się ekscytować, oddzielać 
coraz większym murem, wydawać swoje biblie polityczne, pod warunkiem że są 
one skierowane tyko do wewnątrz. Każda próba podjęcia otwartego dyskursu, 
tak jak zrobił to ostatnio Lisicki czy Michalski, powoduje wściekły atak. Szczęśliwie 
te książki udaje się wydać i one trafiają, nie tylko do zdeklarowanych elit 
konserwatywnych, ale w ogóle do elit kulturowych. „Fronda" funkcjonuje nie tylko 
w środowiskach katolickich, ale w ogóle w obiegu kultury. Dlatego próbuje się 
temu zjawisku położyć kres. Najlepiej przez strukturalne skasowanie tych 
propozycji z obiegu kultury. Jeżeli będzie porządek w mediach, to nie będzie 
debaty publicznej w związku z tymi propozycjami, to jakby tych propozycji 
zasadniczo nie było, stają się one tylko ulotkami wewnątrz środowiska. Szczęśliwie 
nowemy pokoleniu ten stan udało się w dużej mierze przełamać. 

- Czy jesteśmy w stanie udaremnić postępowanie tego raka w kulturze? 

Jesteśmy nowym pokoleniem polskiej prawicy w kulturze i polityce. Nasi 
starsi koledzy skłonni są do zatrzaśnięcia bramy i bronienia grodu. My otwieramy 
bramy i wypuszczamy zagończyków na teren wroga. To jest rzecz nowa. Weź 
pod uwagę f e n o m e n muzyków rockowych j a w n i e przyznających się do 
katolicyzmu. To nie jest tak, jak piszą profesor Legutko czy Andrzej Nowak, że to 
jest jakiś afrykański rytm, gdzie treści nie odgrywają żadnej roli. Jest inaczej, 
treści odgrywają bardzo ważną rolę i ten przekaz ideowy jest bardzo dobrze 
przyjmowany przez młodzież. Wystarczy przypomnieć sobie czasy własnej 
młodości, żeby zrozumieć, jak bardzo serio odbiera się przekaz ideowy 
rockmanów. Jesteśmy pierwszą od wielu lat generacją prawicy, która mówi po 
angielsku, jeździ po świecie, na bieżąco czyta książki, funkcjonuje w normalnych 
instytucjach. I to jest duży sukces. To się już dokonało. Dziś można na 
uniwersytecie śmiało powiedzieć „jestem konserwatystą" i wiadomo, że nie ma w 
tym żadnego obciachu. Wręcz przeciwnie. Dlatego nie wystarczy poprzestać na 

FRONDA JESIEŃ 1997 341 



obronie. Mamy prawo i obowiązek walczyć o kształt państwa. Bo również nasze 
państwo, jego instytucje powinny budować, a nie destruować. 

- Dziękuję za rozmowę. 

rozmawiał: Rafał Smoczyński 

rozmowa przeprowadzona w kilka dni po podjęciu przez Wiesława Walendziaka 
decyzji o starcie w wyborach parlamentarnych z listy AWS 
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MICHAŁ KIETLICZ 

Kościół katolicki w Holandii już od wielu lat znajduje się w poważnym kryzysie. 
Cierpi nie tylko na brak powołań kapłańskich czy stale malejącą liczbę wiernych, ale 
dotknięty jest także głęboką polaryzacją. Społeczność katolicka podzielona jest na 
frakcje konserwatywne i progresywne. Najsłynniejszą organizacją katolików 
holenderskich jest Ruch 8 Maja, będący federacjądrobnych stowarzyszeń katolickich 
0 progresywnych przekonaniach. Ruch 8 Maja powstał w 1985 roku jako znak protestu 
przeciwko pielgrzymce papieskiej, co dobrze ilustruje charakter postulatów 
zgłaszanych przez tę organizację. Domagają się oni między innymi zniesienia 
obowiązkowego celibatu księży, pozytywnego przewartościowania ludzkiej 
seksualności (chodzi tutaj głównie o sprawę antykoncepcji, homoseksualizmu 
1 aborcji), wolnego wyboru proboszczów i biskupów przez ogół wiernych oraz 
kapłaństwa kobiet. Wprawdzie na tle ogólnej tendencji postępującej sekularyzacji 
Ruch 8 Maja mocno się starzeje i z roku na rok ma coraz mniej członków, to jednak 
biorąc pod uwagę wsparcie, jakiego udzielają mu media, zajmuje nadal ważną pozycję 
w życiu Kościoła holenderskiego. 

Już w czasie trwania Soboru Watykańskiego II Holandia była miejscem wielu 
eksperymentów duszpasterskich i teologicznych; ujawniały się sprzeciwy wobec nauki 
Stolicy Apostolskiej w sprawie etyki seksualnej czy kontroli urodzeń, kontestowano 
obowiązek celibatu księży, krytykowano tradycyjną naukę katolicką. Tylko w latach 
70. ponad 2 000 księży porzuciło stan kapłański. W 1966 roku został opublikowany 
słynny katechizm holenderski, w którym watykańska Kongregacja Nauki Wiary 
doszukała się licznych i poważnych błędów doktrynalnych. W tym samym czasie 
powstały różnego rodzaju organy przedstawicielskie świeckich przenoszące do 
Kościoła zasady demokracji parlamentarnej i sprowadzające rolę biskupa do roli 
wykonawcy poleceń rady duszpasterskiej, synodu czy innej organizacji, których 
mnóstwo wówczas utworzono. Tajemnicą poliszynela był konflikt w łonie episkopatu 
holenderskiego i wytworzenie się podziału na biskupów konserwatywnych oraz 
liberalnych. W pewnym momencie w Rzymie mówiono wręcz o groźbie schizmy 
Kościoła holenderskiego. 

Obecnie groźba ta została zażegnana, konflikt utracił na ostrości, chociaż 
napięcie panuje nadal. W 1980 roku w Rzymie odbył się Synod Kościoła 
holenderskiego, który w swym dokumencie końcowym stwierdził, „że biskupi, jako 
doktorzy wiary, przyjmują zawartość wiary zgodnie z nauczaniem Kościoła 
rzymskokatolickiego", a także, że „ani biskupi, ani księża nie są delegowani przez 
wiernych, lecz są szafarzami Jezusa Chrystusa w służbie wspólnoty kościelnej". 
Synod podkreślił jedność Kościoła holenderskiego z Rzymem oraz wierność 
tradycyjnej nauce, co źle zostało przyjęte przez licznych w Holandii progresywnych 
katolików. Nowe nominacje biskupie i kardynalskie, jak na przykład biskupa Haarlemu 
- Henrikusa Bomersa i arcybiskupa Utrechtu - Adrianusa Simonisa, uchodzących za 
konserwatystów wiernych papieżowi, wzmogły napięcie, które utrzymuje się nadal. 

Michał Kietlicz 

344 FRONDA JESIEŃ 1997 

HOLANDIA • KATOLICYZM EKSPERYMENTALNY 



Dla mnie legalizacja aborcji nie jest legalizacją grzechu. Czym 
jest grzech? Co to znaczy być winnym? To także się zmienia. 
Nie ma ustalonych kryteriów grzechu. Wszystko ewoluuje. Tak 
jak już powiedziałem - stale szukamy nowej prawdy, a nie tylko 
zachowujemy starą. 

RELATYWIZACJA WYZWALA 
rozmowa z dominikaninem, ojcem Karlem Derksenem OP, członkiem 
wspólnoty imienia Giordana Bruna. 

- Kościół katolicki w Holandii zyskał sobie opinię jednego z najbardziej 
otwartych. Czy stało się to już w latach 60.? 

Kiedy zaczął się Sobór Watykański II, my, katolicy holenderscy byliśmy 
zachwyceni. To było wyzwolenie w Kościele. Zaraz po zakończeniu prac Soboru 
zwołano w Holandii synod biskupów, by zbadać, co z uchwał soborowych możemy 
zastosować w naszym Kościele. Towarzyszył nam wtedy entuzjazm. Kościół 
otwierał się, można było stosować nowoczesne metody i rozwiązania. Jednak 
postanowienia synodu po jakimś czasie wywołały reakcję Rzymu. Mianowano 
biskupów, którzy byli zamknięci na zmiany i negowali decyzje Synodu. Od 1970 
roku w Holandii nastąpiło cofnięcie reformy Soboru i Synodu. Oczywiście, pozostali 
także zwolennicy zmian. Nasz Kościół podzielił się zatem na konserwatywną 
hierarchię i na Lud Boży, który pragnie pozostać w zgodzie z Soborem 
Watykańskim II i Synodem. 

- Zdaje się, że Ojciec skłania się ku koncepcji, że demokratyzacja Kościoła 
nie powinna dotyczyć samej struktury instytucji, ale także depozytu wiary... 

Najważniejsze jest to, żebyśmy uświadomili sobie, że w Kościele każdy ma 
coś do powiedzenia - nie tylko hierarchowie. To nie tylko teologowie czy biskupi 
są odpowiedzialni za wiarę, lecz wszyscy. Każdy w Kościele ma coś do 
powiedzenia na każdy temat, nie tylko w kwestiach moralnych, ale także 
w dogmatycznych. 

Na tym właśnie polega demokratyzacja wiary. Nie oznacza to, że biskupi 
stali się zbędni, ale że przestali oni być jedynymi nauczycielami wiary. Powinni 
być raczej koordynatorami. Ich zadaniem powinno być na przykład przygotowanie 
infrastruktury niezbędnej do dyskusji o wierze. Powinni stać się mediatorami 
w dyskusji prowadzonej przez Lud Boży. 

- Niektórzy liberalni katolicy powątpiewają w słuszność wyodrębniania roli 
biskupa. Ich zdaniem wszyscy spośród Ludu Bożego są sobie równi. 

Choć wierzę, że Duch Święty jest obecny w każdym katoliku i w całym Ludzie 
Bożym, to uważam, że z powodów socjologicznych społeczność ludzi wierzących 
potrzebuje przedstawicieli - kogoś, kto organizuje zbiorowość. Dlatego niezbędny 
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jest biskup - ktoś, kto nadzoruje. Jednakże ów nadzorca musi pozostawać 
w łączności z Ludem, powinien być przyjacielem, kolegą. Ponadto jego zadaniem 
winno być stymulowanie dialogu wewnątrz swojej wspólnoty. Jest też symbolem 
przeszłości, ma związek z tradycją. Ma coś do zrobienia. Musi koordynować nie 
tylko teraźniejszość, ale również relacje z przeszłością. 

- Jakie znaczenie, zdaniem Ojca, powinny mieć w odnowionym Kościele 
dogmaty? 

Zawsze w historii Kościoła dogmaty były osadzone w jakimś kontekście. 
Najpierw trzeba zrozumieć kontekst społeczny, żeby zrozumieć dogmat. Jest to 
oczywiście relatywizacja, ale to wyzwala. Możemy bowiem szukać dzisiaj nowej 
interpretacji dla dogmatów w naszym własnym kontekście. Nawet ogłoszenie 
dogmatu o Trójcy Świętej należy rozpatrywać w kontekście pol i tycznym 
ówczesnych czasów. Należy rozpatrzyć jak rzeczywistość społeczna oraz polityka 
wpłynęła na sformułowanie tego dogmatu. Był to przecież atak na autokratyczną 
strukturę władzy -powiedzenie, że nasz Bóg jest w trzech osobach i między nimi 
jest jakieś porozumienie... Mówiąc dzisiaj o dogmatach musimy najpierw spojrzeć 
na to, co one oznaczają dla nas dzisiaj. I to nie tylko wtedy, gdy spoglądamy na 
dogmaty przez pryzmat naszej religii, ale także kiedy widzimy je z perspektywy 
innych wyznań i innych stanowisk f i lozoficznych. Każda kwestia musi być 
rozpatrywana w swoim własnym kontekście, nie można sięgać po fakty 
z przeszłości i rozumieć je dosłownie. Niezbędne jest tłumaczenie, przekładanie 
dawnych struktur filozoficznych na współczesne. Podobnie jest z dogmatami wiary. 
Najważniejszą rzeczą którą mówi nam na przykład dogmat o Zmartwychwstaniu, jest 
to, że Jezus żyje. Pytanie tylko: jak On żyje? Jak rozumieć to dziś? W pierwszych 
wiekach ludzie chciel i pokazać, jak posłanie Jezusa rozwija się. Chciel i 
powiedzieć, że nawet jeżeli On nie żyje, nie jest już z nami fizycznie, to i tak jest 
z nami w inny sposób. Symbolizowały to różne obrazy. W pierwszych wiekach 
używano na przykład obrazu pustego grobu. To było przedstawienie służące do 
zrozumienia, że On żyje. Teraz nie jest to najlepsza metoda, ale można jej używać. 

- Przeciwnicy wspólnoty, której Ojciec przewodzi, a także Ruchu 8 Maja, 
zarzucają Wam, że nie jesteście ruchem produktywnym religijnie, gdyż 
ograniczacie się tylko do stawiania żądań, jak chociażby w dziedzinie etyki 
seksualnej. 

Ruch 8 Maja nie jest negatywistyczny, krytykancki. Zawsze zaczynamy od 
pozytywnych rzeczy. Nie mówimy, że coś jest anachroniczne, przestarzałe, 
zwracamy się raczej ku pozytywnym doświadczeniom. Na przykład w dziedzinie 
seksualności mamy nowe doświadczenie. W ciągu ostatnich dziesięciu, 
dwudziestu lat poznaliśmy, że takim nowym pozytywnym doświadczeniem 
człowieka jest homoseksualizm, który jest ubogacającym zjawiskiem. Geje 
i lesbijki przynoszą coś pozytywnego, coś, czego wcześniej nie dostrzegaliśmy. 
Chcemy, aby Kościół miał bardziej otwarte podejście także w tych sprawach. 
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- Konserwatywni katolicy mówią, iż Wasz liberalizm jest tak wielki, że nie 
protestujecie nawet przeciwko aborcji, co stawia pod znakiem zapytania 
Wasz katolicyzm. 

Nie ma Holendra katolika, który popierałby aborcję. Wielu z nas natomiast 
chciałoby uregulować problem ludzi, którzy nie mogąalbo nie chcą mieć dziecka. 
Jedyne, co robimy, to jest rzetelna dyskusja nad problemem. I Kościół też w tej 
dyskusji partycypuje. Nie jesteśmy za aborcją, ale czasami jest ona niezbędna. 
Po wielu dyskusjach z lekarzami, z ludźmi odpowiedzialnymi, czasami dochodzi 
się do wniosku, że aborcja jest najlepszym wyjściem. Nie znaczy to, że wyjdziemy 
na ulice krzycząc, że jesteśmy za aborcją. Tak samo z eutanazją. W Holandii 
staramy się być otwarci i prowadzić dialog. Szkoda, że biskupi nie są na taki 
dialog otwarci. Zawsze możemy znaleźć jakieś nowe aspekty w kwestiach 
moralnych, jeśli dyskusja będzie swobodna. Dla mnie legalizacja aborcji nie jest 
legalizacją grzechu. Czym jest grzech? Co to znaczy być winnym? To także się 
zmienia. Nie ma ustalonych kryteriów grzechu. Wszystko ewoluuje. Tak jak już 
powiedziałem - stale szukamy nowej prawdy, a nie tylko zachowujemy starą. 

- Ojciec stoi na stanowisku ewolucji prawdy w Kościele, ale czy Kościół 
katolicki, zdaniem Ojca, jest tym, w którym znajduje się pełnia prawdy, jak 
to utrzymuje Tradycja? 

Kiedy byłem młody i studiowałem teologię, wierzyłem, że w Kościele 
katolickim jest pełnia prawdy. Teraz jestem przekonany, że Kościół katolicki jest 
tylko jedną z dróg do prawdy, która go przekracza. Jeśli chcesz być katolikiem, 
prawdziwym katolikiem, to musisz iść do brata hinduisty, do brata buddysty 
i oczywiście do muzułmanów i Żydów, a także do niewierzących, żeby być 
prawdziwym katolikiem, żeby znaleźć prawdę. 

-Nie zgadza się zatem Ojciec z prawdą wiary, że Jezus Chrystus jest jedynym 
Zbawicielem rodzaju ludzkiego? 

Nie wierzę w to, że Jezus jest jedynym zbawicielem ludzkości. Wiem, że dla 
nas w naszym kontekście historycznym, w Europie, Jezus jest ważny. Ale w innych 
kulturach, w innych kontekstach, są inni zbawiciele, inni Synowie Boga. Według 
mnie nie trzeba być chrześcijaninem, aby zostać zbawionym. Jest wiele dróg do 
zbawienia i wielu zbawców. 

- Jednym z ważniejszych postulatów takich organizacji, jak Ruch 8 Maja 
w Holandii czy „My jesteśmy Kościołem" w Austrii i Niemczech, jest 
domaganie się ordynacji kobiet. Jestem ciekawy zdania Ojca w tej kwestii... 

Zgadzam się z kobietami, które chcą być wyświęcone na kapłanów. Każdy 
powinien mieć szansę wziąć odpowiedzialność za Kościół. To nie jest dogmat, 
że tylko mężczyźni mogą być kapłanami. Można to zmienić. Badania naukowe 
wykazują, że w przeszłości kobiety prowadziły zebrania eucharystyczne. Nawet 
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historia Kościoła nie legitymizuje dzisiejszych praktyk. Zmiany są możliwe 
i musimy to zrobić. 

- Domyślam się, że popiera Ojciec także ruch ekumeniczny? 

Żyję w mieszanej wspólnocie, nie tylko dlatego, że żyją tutaj zarówno 
mężczyźni jak i kobiety, ale mamy tu też zróżnicowanie konfesji - katolików 
i protestantów. Sprawujemy razem komunię także w naszym domu. Jedni zostali 
wychowani w duchu protestanckim, inni w duchu katolickim. Wierzymy, że ważna 
jest wspólna komunia, eucharystia, że wspólna uczta wzbogaca nas nawzajem. 
Ja, jako rzymski katolik, patrzę na eucharystię w sposób katolicki, a to, że żyję 
z protestantami, nie znaczy, że staję się protestantem. Protestanci patrzą na 
eucharystię na swój sposób, używają innych słów, innych obrazów. Nie widzę 
żadnych problemów, by praktykować interkomunię, wręcz przeciwnie - mam 
nadzieję, że takich przypadków będzie coraz więcej. To przecież wzbogaca 
duchowość eucharystyczną i pozwoli nam w przyszłości sformułować nowy 
dogmat. Ale musi go poprzedzić praktyka, nie możemy czekać aż powstanie 
jedna ortodoksyjna teoria. Różne praktyki pomogą nam znaleźć w przyszłości 
jakąś teorię, nowy dogmat eucharystyczny. 

- Czy nie obawia się Ojciec, że czyni coś niestosownego praktykując 
interkomunię, kiedy wyraźnie zabraniają tego biskupi? 

Aby Kościół katolicki stale zmierzał do przodu, nie możemy czekać aż papież 
i biskupi coś zmienią. Najpierw musimy znaleźć nowe praktyki, może na początku 
nie będą one legalne, nie będą zgodne z prawem kościelnym, ale nie będą one 
przeciw zasadom, będą raczej pomiędzy zasadami, powyżej zasad. Trzymając 
się przykładu interkomunii - musimy najpierw ją wprowadzić, a dopiero potem 
formułować zasady. Dla niektórych kardynałów i biskupów jestem przeciwnikiem 
zasad, a le ja sam szukam nowego prawa. 

- Czy to poszukiwanie może dotyczyć także sposobu s p r a w o w a n i a 
Eucharystii? 

Przez ostatnie kilka lat sprawowałem eucharystię na bardzo wiele sposobów. 
Mamy tutaj u nas w domu oczywiście klasyczną formę Mszału Rzymskiego. Ale 
uczestniczę też w spotkaniach w małych grupach, gdzie gromadzą się świeccy 
i duchowni. Zdarza się, że to nie kapłan sprawuje eucharystię, ale na przykład 
świeccy, może to być kobieta lub ktoś inny. Mamy wiele sposobów na sprawowanie 
eucharystii. I nie mogę powiedzieć, że któryś ze sposobów jest lepszy lub gorszy. 
Bo to jest tylko część procesu, prowadzącego do nowych form w liturgii. 

- Czy nie obawia się Ojciec, że rozmywanie granicy pomiędzy świeckimi 
i duchownymi, choćby w kwestii sprawowania sakramentów, może być 
niezgodne z wolą Chrystusa? 
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Właśnie czytam książkę znanego szwajcarskiego egzegety, który pisze, że 
Jezus nie chciał podziału na laikat i kler. Chciał, by wszyscy dzieli l i się 
odpowiedzialnością, także w sprawowaniu sakramentów. To nowe spojrzenie. 
Wydaje mi się, że w Holandii próbujemy właśnie rozpocząć nowe praktyki w tym 
duchu i cieszymy się, że nie są one przeciwne Nowemu Testamentowi, nawet 
jeśli sprzeciwiają się zasadom, które Kościół dziś utwierdza. Jest w tym relatywizm. 
Ale nic w Kościele nie zostało raz na zawsze ustalone... Wierzę w uczucia moich 
kolegów. Jeżeli oni tak czują, to ja jako kapłan muszę za tym iść, bo Duch działa 
przez każdego. 

- Proszę wybaczyć to pytanie, ale wydaje mi się, że takie myślenie 
pozwoliłoby Ojcu spokojnie odnaleźć się w jakiejś wspólnocie protestanckiej. 
Czy nigdy Ojciec nie myślał o zmianie konfesji? 

Jeżeli ktoś pyta, dlaczego nie zostaję protestantem, skoro tak myślę, wtedy 
odpowiadam: „chcę być rzymskim katolikiem, a nie protestantem". Chcę być 
rzymskim katolikiem, który ewoluuje, a nie stoi w miejscu. Protestantyzm nie jest 
odpowiedzią na moje pytania. Ale protestantyzm też ewoluuje, moi protestanccy 
koledzy też szukają odpowiedzi na nasze wspólne pytania. 

- Dziękujemy za rozmowę. 

FRONDA JESIEŃ 1997 349 



Ludzie z mojego ś r o d o w i s k a c h c ą być nadal księżmi 
i jednocześnie chcą być akceptowani jako homoseksualiści. 
My nie widzimy żadnych problemów między wiarą katolicką 
i byciem aktywnym homoseksualistą. 

HOMOSEKSUALIZM WZBOGACA KOŚCIÓŁ 
rozmowa z dominikaninem, ojcem Theo Kosterem OP, mistrzem 
nowicjatu, działaczem organizacji Katholieke Homo-Pastores. 

- Jakie cele ma organizacja, której Ojciec jest członkiem? 

W przeszłości homoseksualiści napotykali na problemy, jeżeli chcieli żyć 
razem, byli potępiani przez Kościół katolicki i niestety tak jest nadal. Biskupi tolerują 
homoseksualistów, w tym księży i zakonników, tak długo, jak ci żyją w celibacie. 
Jednak my, grupa księży homoseksualistów, uważamy, że duchowni, którzy 
zawodowo pracują w Kościele, ale nie chcą żyć w celibacie, którzy pragną 
mieszkać razem z przyjacielem, powinni móc to robić. Takie stanowisko nie jest 
już jednak dla biskupów do zaakceptowania. Ludzie z mojego środowiska chcą 
być nadal księżmi i jednocześnie chcą być akceptowani jako homoseksualiści. 
My nie widzimy żadnych problemów między wiarą katolicką i byciem aktywnym 
homoseksualistą. Robiliśmy badania teologiczne nad tym zagadnieniem i na tej 
podstawie mogę stwierdzić, że odrzucenie homoseksualizmu przez Kościół jest 
uwarunkowane historycznie. To problem procedur. Musimy zatem zmienić te 
procedury antygejowskie i to jest jeden z naszych celów. Kościół ma mnóstwo 
kolorów i jednym z nich jest kolor homoseksualistów. Proszę to dostrzec, 
porozmawiać z nami, nim się nas potępi . Nie wszystko oczywiśc ie, co 
homoseksualiści robią, jest dobre, ale ich tożsamość jako taka nie ma z tym nic 
wspólnego. Jedni są homoseksualistami, a inni heteroseksualistami. I ci i tamci 
robią rzeczy dobre i złe. Niestety, sposób myślenia hierarchów na temat tego 
zjawiska jest nadal przestarzały. Homoseksualizm nie jest grzechem - tak go 
określano błędnie w przeszłości z powodu ignorancji. To nonsens twierdzić, że 
Biblia lub Bóg sprzeciwiają się homoseksualizmowi. 

- Czy nie dostrzega Ojciec pewnej niestosowności w sytuacji, że ksiądz 
bądź zakonnik mógłby żyć z partnerem homoseksualnym? 

Kiedy się kogoś kocha, to trzeba okazać swoje uczucia. Bardzo trudno żyć 
nie mogąc ujawniać swoich uczuć miłosnych. W moim przypadku, zakonnika 
żyjącego w konwencie, reguła przewiduje życie w czystości. To jest trudne. Jednak 
wybierając celibat robiłem to dla wyższej nadprzyrodzonej wartości. Oczywiście 
problemy pojawiają się i gdybym nie miał motywacji duchowej, to hamowanie 
swojej natury nie miałoby sensu. Jednakże jasno chcę zaznaczyć, że problemów 
z celibatem nie stwarza Bóg ani Biblia, ale biskupi. 
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- Dlaczego robi Ojciec wyjątek dla zakonników w tym względzie? 

Nie można wymagać od księży, by żyli w celibacie. Stan powinno się 
wybierać. Nie dostrzegam żadnych powodów, dla których zwykły ksiądz miałby 
mieć obowiązek celibatu. W przypadku dominikanina jest inna sytuacja, razem 
z wieloma braćmi wybraliśmy pewien ideał, mieszkamy w konwencie. Nie można 
w takich warunkach mieć jakiegoś szczególnego przyjaciela albo przyjaciółki. 
Dlatego składamy ślub czystości. W przeszłości dominikanin nie miał zbyt wielu 
okazji, żeby zakochać się w kobiecie albo mężczyźnie, ale odkąd zakonnicy żyją 
otwarcie, mogą pojawiać się takie sytuacje. Ważne jest zatem, aby o tego typu 
sprawach można było mówić szczerze i otwarcie w swoim własnym konwencie. 
Mogę powiedzieć: „jaki wspaniały chłopak", „jaka fajna dziewczyna", jednak cały 
czas pamiętam, że moje życie dominikanina wybierałem świadomie i jest to dobre 
życie, chociaż tęsknię za szczególnymi relacjami z drugą osobą. 

-Zatem wyobraża sobie Ojciec jako sytuację uprawnioną, że księża świeccy 
mogliby żyć na parafiach ze swoimi partnerami? 

Oczywiście, że księża homoseksualiści powinni, jeśli by tego chcieli, żyć 
razem, ale w obecnym Kościele jest wymóg celibatu. Takie jest prawo kościelne, 
więc jeśli chce się pozostać duchownym katolickim, trzeba je przestrzegać. 
Jedyne, co należy robić, to podjąć starania, aby w przyszłości zmienić to prawo. 
Jednakże póki co, nie można ignorować tych procedur i mówić, że nie są one dla 
mnie. Musimy się im podporządkować powtarzając jednak, że są one niedobre, 
przestarzałe i trzeba je zmienić. 

- Co, zdaniem Ojca, powinno się poprawić w Kościele? 

Kościół koniecznie musi stać się bardziej otwarty i gotowy do prowadzenia 
dialogu z nowoczesnym społeczeństwem, ze współczesną kulturą. Kościół 
katolicki stał się ofiarą swojej tożsamości. W ubiegłym wieku i na początku 
obecnego katolicy stanowili potężną, ale całkiem wyizolowaną społeczność, 
dopiero w latach 60. powoli zaczęli się otwierać. Była to zasługa Soboru. Niestety, 
Rzym przygotował kontrakcję i zaczął mianować konserwatywnych biskupów, by 
na nowo wyizolować nas od nowoczesnego świata. Biskupi, tacy jak Simonis czy 
Bomers, zaczęli na nowo otwierać seminaria. W latach 60. uznaliśmy, że seminaria 
to nie jest dobry pomysł na pozyskanie nowych, dobrych księży. Jednak ci 
konserwatywni biskupi zrobili krok wstecz: założyli seminaria i nawet wyświęcają 
księży. Pewien biskup wyświęcił w maju tego roku ośmiu księży, ale ja uważam, 
że większość z nich nie jest zdolna dobrze wypełniać swojej roli. Sądzę, że dzisiaj 
biskupi powinni mniej nauczać, a bardziej angażować się w prowadzenie dialogu 
z Ludem Bożym. 

- Czy jest teologia homoseksualistów, tak jak jest teologia feministyczna? 

Ważnym przesłaniem dogmatu o Zmartwychwstaniu Chrystusa jest prawda 
o jedności ciała i duszy, których nie można rozdzielać. To ma fundamentalne 
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znaczenie dla homoseksualistów, że nie można rozdzielać tego, czym jestem 
i co robię. Te sprawy są powiązane. Niemniej ważnym dogmatem dla mojego 
środowiska jest dogmat o dziewictwie Najświętszej Marii Panny, który ujawnia 
tajemnicę Bożą, że typowa prokreacja nie jest rzeczą nieodzowną. Syn Boży 
urodził się bez mężczyzny. 

- Chciałbym się od Ojca dowiedzieć, czy w świetle teologii, którą Ojciec 
uważa za właściwą i nowoczesną, można nadal utrzymywać, że Jezus 
Chrystus miał unikalną świadomość swojej Boskiej natury? 

Święty Jan pisał w Ewangeli i o Chrystusie jako o Bogu, który miał 
świadomość swojej boskości od początku. Ale Apostoł nie stwierdza faktu, tylko 
czyni projekcję swojej wiary. Historycznie rzecz ujmując Jezus był człowiekiem 
takim jak my i żył natrafiając na normalne problemy, jak i nam się to dzisiaj 
zdarza. Dopiero kiedy umierał na krzyżu, Rzymianin powiedział: „zaprawdę to 
jest Syn Boży". Wydaje mi się, że Jezus nie wiedział od samego początku, że był 
Synem Bożym. On miał bardzo bliski związek z Bogiem, mówił do Boga: „Tato". 
Kiedy Jezus znalazł się na krzyżu, wykrzyknął: „Boże, mój Boże czemuś mnie 
opuścił?!". Gdyby był Bogiem, nie mówiłby takich rzeczy. Jezus był taki jak my. 
Dopiero kiedy patrzymy wstecz, możemy powiedzieć jak ten Rzymianin: „to był 
Syn Boży". Mam nadzieję, że to jest także nasza przyszłość. My też jesteśmy 
dziećmi Bożymi. 

- Czy wobec tego Jezus Chrystus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem 
a człowiekiem, jak to utrzymuje tradycyjna teologia, a Kościół katolicki -
jedynym prawdziwym Kościołem? 

Jezus powiedział, że jest jedyną drogą prowadzącą do Boga, tak samo 
twierdzi Kościół katolicki. Dla mnie Jezus jest jedyną drogą do Boga, ale jakie 
Bóg ma drogi dla innych ludzi, tego nie wiem. Czytamy u świętego Mateusza 
rozdział o Sądzie Ostatecznym: rozdzielenie na owce i kozły, na prawo i lewo, na 
niebo i na zatracenie, nie dzieje się według kryterium wiary lub niewiary, ale 
zgodnie z zasługami życia: czy nakarmiłeś, podałeś wodę potrzebującemu... 
Kościół katolicki twierdzi, że jest pełnią prawdy i jedyną drogą zbawienia. 
A tymczasem młodzi ludzie widzą inne drogi. Sądzę, że nie można twierdzić, że 
się jest jedynym i wyjątkowym. Mogę być wyjątkowy jako osoba, ale są także 
inne wyjątkowe osoby. Kościół katolicki nie może domagać się monopolu, Jezus 
nie mówił o sobie, że jest jedyny i prawdziwy. On raczej wchodził w sytuacje 
różnych ludzi i tłumaczył im, jak mają odnajdywać Boga w ich konkretnych 
sytuacjach życiowych. 

- Czy Urząd Nauczycielski Kościoła, zdaniem Ojca, może głosić obiektywną 
i wiążącą naukę moralną? 

Uważam, że nie wolno określać autorytatywnie, co jest grzechem. Wydaje 
mi się, że biskupi, tak jak ja, możemy mówić tylko we własnym imieniu, że coś 
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jest złego, bo tak my sądzimy. Kościół tymczasem rozstrzyga: „to jest grzech 
i koniec", ale nie stara się wyjaśnić, jaka jest w danym momencie wola Boża. 
Kiedy mamy dobry kontakt z Bogiem, orientujemy się, że coś jest dobre, mimo 
że Kościół nazywa to grzechem. Jednocześnie muszę powiedzieć, że jestem 
szczęśliwy będąc katolikiem i jestem lojalny wobec Kościoła, gdyż jest w nim 
wiele kolorów i mieszkań. Każdy wierzący ma swoje sumienie, wobec którego 
Kościół zachowuje szacunek i to sprawia, że może w Kościele odbywać się 
dialog. Dzięki niemu można zastanawiać się, jaka jest aktualnie wola Boga, 
a nie autorytatywnie nauczać, co jest dobre, a co złe. Trzeba rozmawiać i to 
jest powód, dla którego napisaliśmy list w sprawie homoseksualizmu. Chcemy, 
aby K o ś c i ó ł d i a l o g o w a ł n a t e m a t s e k s u i t o n ie j e s t p r o b l e m t y l k o 
homoseksualistów, gdyż po Encyklice Humane Vitae dyskusja o seksie w 
Kościele zatrzymała się. Większość Holendrów nie zgadza się ze stanowiskiem 
Rzymu w tej sprawie i zrywa z nim. 

- Wiem, że osoba Jana Pawła II nie wzbudza w Holandii zbyt dużej sympatii. 

Jan Paweł II jest mężczyzną, Polakiem i pewnych spraw nie rozumie. Papież 
powinien zdawać sobie sprawę, że seksualność dla zachodnich społeczeństw 
pełni olbrzymią rolę, nie może mówić, że to nie jest ważne, że są ważniejsze 
sprawy. Rzym nie daje dobrych argumentów, gdyż ludzie ich nie rozumieją. Kiedy 
twoje argumenty są niezrozumiane, trzeba je zmienić. Holendrzy odnoszą 
wrażenie, że ten papież za dużo mówi o seksie i nie chcą go słuchać, nawet 
kiedy naucza pięknie o sprawach społecznych, gdyż są zrażeni przez sprawy 
seksu. 

- Kategoryczne stanowisko papieża w sprawie aborcji zdaje się, że także 
jest dość powszechnie kontestowane w Holandii, nawet wśród wielu 
katolików? 

Aborcja to wielki problem. Też jestem przeciwko aborcji. Bóg chciał, żeby 
człowiek żył. Ale kiedy widzę ludzi przychodzących do mnie ze swoimi olbrzymimi 
problemami, to wiem, że sprzeciwiając się aborcji byłbym przeciwko tym ludziom. 
Niestety, dla papieża mówienie o takich niuansach jest niemożliwe. U nas 
w Holandii, mimo że aborcja jest legalna, mamy jeden z najniższych na świecie 
wskaźnik zabiegów. Więcej jest w katolickiej Polsce i Hiszpanii. Nasz rząd 
próbował rozmawiać o tym z Rzymem, ale to nie działa, bo papież mówi „nie" 
i koniec. 

- Ostanie pytanie, jakie chciałbym zadać Ojcu, dotyczy dogmatu. Co sądzi 
Ojciec o transsubstancjacji? 

Są katolicy, ale chyba bardzo niewielu, którzy wierzą, że w chlebie i winie 
podczas konsekracji jest dokładnie Ciało i Krew Jezusa. Ja wierzę, że Jezus jest 
w tym momencie prawdziwie obecny wśród nas. I jeśli inne wyznania podobnie 
wierzą, nie widzę przeciwwskazań dla interkomunii. Trzeba prowadzić dialog 
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i pytać się innych, co rozumiesz mówiąc, że Jezus jest.wśród nas. Niektórzy 
twierdzą, że Jezus jest obecny w opłatku, uważam, że to jest błędne mniemanie. 
Inni mówią, że komunia to pamiątka i z tym się też nie zgadzam. Jezus jest 
prawdziwie wśród nas, ale dopiero teraz trzeba byłoby rozpocząć dialog, w jaki 
sposób jest wśród nas obecny. A to już inna historia. 

- Dziękujemy za rozmowę. 
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To nie jest najlepszy moment na zwoływanie Soboru. Ponie
waż gdyby dzisiaj do niego doszło, wówczas siły reakcji za
blokowałyby nawet dokonania Soboru Watykańskiego II. Był
by to Sobór restauracyjny. Obecnie w Kościele panuje zbyt duża 
polaryzacja, żeby organizować Sobór. 

ZA WCZEŚNIE NA SOBÓR WATYKAŃSKI TRZECI 
rozmowa z dominikanem, ojcem Edwardem Schillebeeckxem OP, 
profesorem katolickiego Uniwersytetu w Nijmegen w Holandii, 
uczestnikiem prac Soboru Watykańskiego II 

- W ś r ó d b i s k u p ó w h o l e n d e r s k i c h p o j a w i a j ą się w ą t p l i w o ś c i co do 
katolickiego charakteru Ruchu 8 Maja. Co Ojciec sądzi na ten temat? 

Nie mam wątpliwości co do katolickiej tożsamości Ruchu 8 Maja. Jest to 
s p o ł e c z n o ś ć Ludu B o ż e g o u f u n d o w a n a z a s a d n i c z o n a d u c h u S o b o r u 
Watykańskiego II, ale także i na jego literze. Oni są katolikami, są w Kościele. 
Nie można mówić, że znaleźli się poza Kościołem tylko z powodu swojej 
krytyczności wobec Rzymu. Tworzą godną opozycję, krytykują restauracyjne 
tendencje, które z niezwykłą siłą ujawniły się ostatnio w Kościele. Nieustannie 
odnoszą się do Vaticanum Secundum wykazując, że Rzym traci coraz bardziej 
ducha soborowego i powraca do ducha Trydentu. Jest to oczywiście ruch 
krytyczny, z którym współpracują także protestanci, a nawet niewierzący, ale mimo 
ich obecności ruch ten pozostaje katolicki. 

- Wśród członków Ruchu 8 Maja panuje przekonanie, że o sprawach wiary 
powinien decydować cały Lud Boży, a uprzywilejowana pozycja biskupów 
jest nieuzasadniona. 

Cały Lud Boży decyduje o sprawach wiary. Takie jest koncyliarystyczne 
stanowisko Vaticanum Secundum. Zgromadzenie wiernych w diecezji powinno 
pomagać biskupowi. Już w Dziejach Apostolskich napisane jest, że: „My 
apostołowie razem z ludem prowadzeni przez Ducha Świętego rozstrzygamy o tym 
czy o tamtym ". Tak więc, sensus fidelium - żywa wiara Ludu, jest ważnym 
czynnikiem mającym wpływ na zajmowanie stanowiska przez cały Kościół. Musi 
istnieć konsensus między wiarą ludu a stanowiskiem biskupa. To nie tylko biskupi 
decydują, jaki ma kształt wiara chrześcijańska. Lud, laikat powinien mieć wpływ 
na kształt wiary. Już w XIX wieku kardynał Newman mówił, że urząd nauczycielski 
sprawuje papież, kardynałowie i biskupi, ale istnieje także udział laikatu 
w określaniu wiary Kościoła. Lud powinien słuchać nauki hierarchii, ale biskupi 
muszą także słuchać Ludu Bożego, brać pod uwagę to, co się dzieje w Kościele. 

- Czy nie martwią Ojca tendencje irenistyczne pojawiające się wśród 
uczestników Ruchu 8 Maja? 
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Zdarza się rzeczywiście usłyszeć wśród działaczy Ruchu 8 Maja czy wśród 
niektórych teologów opinie o tym, że wszystkie religie są zasadniczo takie same, 
że nieuzasadnione jest stanowisko katolików wykazujące, że pełnia prawdy 
znajduje się w ich Kościele. Tak postawiona sprawa wymaga licznych rozróżnień, 
ja osobiście zachowuję sporo rezerwy wobec twierdzenia: „czy jesteś katolikiem 
czy buddystą, to nie ma znaczenia, nie ma żadnych różnic pomiędzy religiami". 
Sprzeciwiam się temu, ale z drugiej strony nie można powiedzieć, że w innych 
religiach nie ma objawienia, nie ma łaski Bożej. Kościół katolicki nie może uważać, 
że przekracza wszystkie religie, że jest ponad nimi. Wierzę w unikalność 
objawienia Jezusa Chrystusa, ale wiara w wyjątkowość nie jest ekskluzywistyczna, 
nie odrzuca innych wyznań chrześcijańskich i innych religii w ogóle. Nie można 
także inkluzywnie twierdzić, że to, co dobre w innych religiach, jest par excellance 
obecne w Kościele katolickim. 

Nauczanie, że jedynym Kościołem posiadającym pełnię prawdy jest Kościół 
katolicki, oznacza wypowiedzenie wojny innym religiom. Innymi słowy: ten 
ekskluzywizm, to poczucie wyższości chrześcijaństwa wobec innych wyznań, jest 
agresywne i może być źródłem przemocy. Historia uczy nas, że Kościoły 
chrześcijańskie były bardzo agresywne. Mówienie: „tylko my mamy prawdę" to 
fundamentalizm, który odrzuca tolerancję i uszanowanie godności innych, to 
jest po prostu postawa n iechrześci jańska. Musimy ar tykułować prawdę 
o unikalności Jezusa Chrystusa tak, by być tolerancyjnym i jednocześnie nie 
banalizować łaski Bożej obecnej w innych religiach, a nawet w zlaicyzowanym, 
agnostycznym świecie. 

- Czy można zdaniem Ojca nadal twierdzić, że zbawienie rodzaju ludzkiego 
jest w Jezusie Chrystusie? 

Stwierdzenie, że zbawienie człowiek może osiągnąć tylko w Jezusie 
Chrystusie jest stanowiskiem wiary. To znaczy: ja jako katolik nie mogę znaleźć 
zbawienia poza Chrystusem, ale to nie oznacza, że niechrześcijanin nie może 
zostać zbawiony w swojej własnej religii. Takie jest przecież stanowisko Soboru 
Watykańskiego II, że łaska Boża działa także wśród pogan. Jeżeli postępują 
zgodnie z własnym sumieniem, to m o g ą znaleźć zbawienie. Zdanie: „tylko 
w Chrystusie jest zbawienie" - to zadanie o wierze, które nie jest zdaniem 
obiektywnym. Oznacza ono tyle, że jestem całkowicie jako oddany Chrystusowi, 
ale to jest moje osobiste doświadczenie jako katolika. Nasze katolickie motywacje 
są przyciągane przez postać Jezusa, przez Jego życie, przez Jego naukę, przez 
Jego śmierć. Ale dotyczy to tylko mnie jako katolika, a nie kogoś innego -
wyznawcy innej religii. Nie można sformułować tego zdania obiektywnie, poza 
wiarą, ani tym bardziej używać go w dialogu międzyreligijnym, w którym partnerzy 
muszą stać na podobnym gruncie. 

Ostatni sobór mówi, że nawet dla agnostyków i ateistów jest zbawienie, 
jeżeli skierują się ku drugiemu człowiekowi, jeżeli będą mu służyli. Ostateczne 
kryterium sądu i zbawienia jest wyrażone u Mateusza: „Czy dałeś szklankę wody 
spragnionemu". Nie ma tu mowy o stosunku do Boga czy do Jezusa. Perspektywa 
etyczna jest rozstrzygająca; czy szanujesz drugiego, czy możesz oddać za niego 
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życie. Taka postawa wręcz wyraża naturę Boga, bo „Bóg jest miłością" jak mówi 
święty Jan. Miłość braterska i solidarność międzyludzka jest afirmacją Boga, bo 
Bóg jest Deus humanisus - Bogiem ludzkim. 

Takie rozumienie chrześcijaństwa nie oznacza, że misje są pozbawione 
sensu. Wręcz przeciwnie, jeżeli jako katolik (czy szerzej chrześcijanin) jesteś 
przekonany, że Jezus jest źródłem życia i nadaje życiu znaczenie, to musisz to 
głosić innym, ale jest to rodzaj zaproszenia, a nie mówienie, że jak się go nie 
przyjmie, to ci wszyscy ludzie będą potępieni. Nie może to przypominać tych 
pierwszych misjonarzy: „my mamy światło, a inni są w ciemnościach". Ta opozycja 
nie jest prawdziwa, jest absurdalna i niezgodna z Vaticanum Secundum. Pierwszą 
rzeczą, j a k ą powinien robić misjonarz, to przyjrzenie się jak Bóg już działa 
w pogańskiej kulturze. Bóg jest obecny przed przybyciem misjonarza, który musi 
odkryć gdzie On jest, jak działa wśród ludzi. 

- Wielu współczesnych teologów powątpiewa w mesjańską świadomość 
Chrystusa. Czy Jezus był świadomy tego, że był Bogiem? 

Jezus zdecydowanie nie miał świadomości bycia Bogiem, bo wyraźnie 
powiedział, że „Ojciec jest większy ode mnie" i „dlaczego nazywacie mnie dobrym, 
tylko Bóg jest dobry". Potrzebne jest rozróżnienie między Jezusem jako 
stworzeniem, jako człowiekiem i Bogiem w jego boskości. 

Ale z drugiej strony Jezus nazywa Boga Ojcem, ma świadomość synostwa, 
stosunek między Bogiem a Jezusem z Nazaretu jest synowski. Czy jednak Jezus 
był Synem Bożym w sensie ontologicznym? Wydaje mi się, że nie. To raczej 
żydowska interpretacja. Synami Bożymi byli także królowie Izraela. Izrael jest 
Synem Bożym. Jezus koncentruje w sobie całą biblijną koncepcję synostwa 
w sposób uprzywilejowany. Ale jak to wyartykułować? 

Sobór Chalcedoński w V wieku mówił o jednej osobie i dwóch naturach -
boskiej i ludzkiej. To możliwe w tej filozofii, ale nie musimy być zwolennikami 
greckiej filozofii V wieku, by stać się chrześcijanami. Musimy tłumaczyć to, co 
było powiedziane w Chalcedonie w inny sposób, w języku filozofii, w który możemy 
uwierzyć. Dla współczesnego człowieka być człowiekiem to znaczy być ludzką 
osobą. Jeżeli Jezus nie był ludzką osobą, to znaczy, że nie był prawdziwie 
człowiekiem. Chalcedon mówi: verus homo - prawdziwy człowiek, człowiek rodzaju 
ludzkiego. Teraz musimy to przełożyć na język współczesny. Nowocześnie jest 
powiedzieć, że Jezus z Nazaretu jest osobową manifestacją Boga. To powiedzenie 
tego samego bez użycia terminu „bosko-ludzka natura". Jezus jest prawdziwie 
człowiekiem, a jego człowieczeństwo jest osobową manifestacją tego, czym jest 
Bóg. Jezus stał się człowiekiem, taki jest sens i całe znaczenie wcielenia. Kiedy 
Bóg w Jezusie Chrystusie staje się człowiekiem, musimy spoglądać na Jego 
ludzką naturę, na to, co robi jako człowiek, wtedy wiemy, kim jest Bóg. 
Chrześcijanie mają często przeświadczenie, że od razu wiedzą, czym jest boska 
natura! Ja wiem, czym jest boska natura tylko przez wzgląd na człowieczeństwo 
Jezusa Chrystusa. 

- Niektórzy ludzie z Ruchu 8 Maja twierdzą, że podział na kler i laikat jest 
przestarzały. 
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Sprzeciwiam się takiej opinii. W Kościele jest miejsce dla kleru urzędowego, 
hierarchii, biskupów, prezbiterów, diakonów, chociaż ten podział ministerialny nie 
jest ustanowiony przez Jezusa. Szkic przygotowywany na Soborze Trydenckim 
mówił o institutione divina, jednak ten projekt nie został przyjęty i ostatecznie 
napisano: ordianatione dMna, co znaczy, że Duch Święty prowadzi Kościół, 
a potrójny układ jest dziełem Opatrzności Bożej działającej w Kościele. Z kolei 
Sobór Watykański II odrzucił nawet sformułowanie ordinatione dMna i stwierdził, 
że trójpodział: biskup - prezbiter - diakon pochodzi ab antiquo, to znaczy, że 
źródła hierarchii są historyczne - nic więcej. Zatem istnienie kleru urzędowego 
jest faktem historycznym, który można zmienić, ale nie widzę ku temu powodów 
duszpasterskich. Możemy zachować ten stan. 

Rodzą się jednak nowe potrzeby w duszpasterstwie, potrzebujemy 
specjalistów w liturgii, katechetów. Tak jak było w Nowym Testamencie, w którym 
jest więcej urzędów niż obecnie. Wtedy nawet biskup nie istniał, był to tylko 
prezbiter zajmujący się inspekcją Kościoła. Prezbiterzy nie byli księżmi 
(w dzisiejszym sensie), tylko rodzajem rady starszych, z których jeden był 
przewodnikiem, a dopiero w II wieku stał się biskupem. To fakt historyczny. 
Sprzeciwiam się jednak pod tym względem poglądowi ludzi z Ruchu 8 Maja, 
którzy mówią, że Kościół nie potrzebuje księży. To jest nonsens nawet z punktu 
widzenia socjologii. Kiedy mamy wspólnotę skupioną wokół Jezusa i później kiedy 
Kościół się rozrasta, wtedy potrzebni są przywódcy, wspólnota musi się 
organizować. 

W ciągu wieków rola święceń kapłańskich została zbytnio wyolbrzymiona, 
to cofnięcie się do tradycji kapłaństwa żydowskiego. W rozumieniu chrześcijańskim 
jest tylko jeden kapłan - Jezus Chrystus i my jako kapłani jesteśmy w służbie 
imienia Jezusa. Święcenia nabrały magicznego charakteru i to jest przedmiotem 
krytyki Ruchu 8 Maja. Tylko niektórzy z nich idą za daleko mówiąc, że każdy 
może sprawować eucharystię. Ja się z tym nie zgadzam. 

- Pojawia się współcześnie fenomen pracowników duszpasterskich, którzy 
w dużym stopniu z powodu braku kapłanów przejmują ich obowiązki na 
p a ra f iach. Czy tylko kapłani powinni mieć p r a w o do s p r a w o w a n i a 
eucharystii? 

Odpowiadając na to pytanie trzeba uwzględnić specyfikę historyczną 
początków chrześcijaństwa. W pierwszych wiekach nawet diakon znajdował się 
wyżej od prezbitera. Diakon był zastępcą biskupa i kiedy ten był nieobecny, to 
diakon go zastępował i sprawował eucharystię. Zaznaczam: diakon, a nie 
prezbiter. Zmieniło się to w III wieku. 

W moich książkach stawiam pytanie, czy inni ludzie Kościoła, liturgiści, 
katecheci, czy oni nie powinni mieć własnych święceń. Wtedy monopol księdza 
zniknąłby, kapłaństwo by pozostało, ale pojawil iby się także inni ludzie 
wyspecjalizowani w prowadzeniu społeczności chrześcijańskiej. W Afryce są 
miejsca, gdzie ksiądz służy świeckiemu, i gdzie katecheta jest liderem wspólnoty. 
Ksiądz przybywa raz w miesiącu, raz na pół roku, by sprawować mszę, a katecheta 
jest stale na miejscu. Myślę, że to nienormalna sytuacja i ten katecheta powinien 
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mieć właściwe święcenia, żeby on również w pewnych okolicznościach mógł 
sprawować eucharystię. 

- Jak Ojciec ocenia charakter tego pontyfikatu i naukę papieską? 

Trudno mówić o tym pontyfikacie jednoznacznie. Czytając wiele dokumentów 
przychodzących z Rzymu, nawet papieskie encykliki, nigdy nie wiadomo, kto za 
tym stoi. Czy to jest może kardynał Ratzinger? To przecież on odegrał zasadniczą 
rolę w zwalczaniu teologii wyzwolenia czy w przypadku potępienia ostatnio 
cejlońskiego zakonnika. A więc mówiąc o papieżu trzeba pamiętać zawsze o 
takich osobach jak chociażby Ratzinger, którego wpływ na ten pontyfikat jest 
duży. Z drugiej strony wiem, że papież, tak jak to miało miejsce na Soborze, 
kiedy był biskupem krakowskim, nigdy nie szedł za większością biskupów, ale 
unikał też skrajnie konserwatywnej mniejszości. Zajmował własne stanowisko. 
To było takie polskie przedsoborowe stanowisko. Widziałem to we wszystkich 
jego wypowiedziach. Papież interpretuje Sobór już dziś według tego swojego, 
polskiego stanowiska, a nie według zdania większości czy konserwatywnej 
mniejszości. Oczywiście są w Rzymie kardynałowie mocno wspierający tę 
konserwatywną mniejszość, ale nie papież. Dlatego nie można mówić o restauracji. 
Papież jest reakcyjny tylko w tych aspektach, w których ujawniają się jego polskie 
korzenie. 

- Na czym ta reakcyjność miałaby polegać? 

o. Edward Schillebeeckx OP 
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Niektóre dokumenty, takie jak na przykład Encyklika Veritatis splendor, jak 
głosi watykańska plotka, zostały napisane przez polskich teologów moralnych, 
którzy znajdują się pod wpływem scholastyki. Mamy zatem kierunek scholastyczny 
w Rzymie, którego współczesna teologia akademicka nie akceptuje. Nie mogę 
powiedzieć, kto z dokładnie z polskich teologów pracował nad Veritatis splendor, 
widzę tam także rękę Ratzingera i innych. To jest spojrzenie na moralność, którego 
nie akceptuje już większość teologów na świecie. To jest moralność zbyt 
abstrakcyjna, zbyt zobiektywizowana, w której określa się obiektywnie, co jest 
normą, a co nie jest. A przecież musimy być bardzo ostrożni jako katolicy, musimy 
razem z innymi ludźmi, także z ateistami i humanistami, szukać prawdy 
w moralności, bo ci ludzie są poważni, nie mówiąo chaosie, braku wartości i norm, 
lecz szukają wartości w takich sprawach jak eutanazja i aborcja. Mają świadomość 
problemów, szukają prawdziwych argumentów, na przykład w bioetyce. Myślę, 
że Rzym powinien słuchać także tych ludzi, innych Kościołów, innych wyznań, co 
oni myślą w tych samych kwestiach etycznych. A nie tylko wygłaszać ex cathedra, 
że jest jedna prawda i należy je j słuchać. To rozczarowuje do Kościoła 
rzymskokatolickiego. 

- Sądzi Ojciec, że Kościół może zająć inną pozycję w takich sprawach jak 
eutanazja czy aborcja, jednocześnie nie tracąc swojej tożsamości? 

Opinie o aborcji i eutanazji, zarówno w Kościele jak i poza nim, zmieniały 
się. Bynajmniej nie w sposób chaotyczny, były ostrożnie przygotowywane, tak 
jak na przykład w Holandii. I nie ma mowy o tym, że aborcja jest dobra, aborcja 
jest malum necessarium - złem koniecznym. Jest zła, ale w niektórych sytuacjach 
jest „mniejszym złem". Przez uznanie tego Kościół nie straci swojej tożsamości. 

- Domyślam się, że Ojciec jest rzecznikiem większego otwarcia Kościoła na 
współczesność... 

Teraz trwa przemiana kulturowa, mówią o niej socjologowie, antropolodzy; 
zmierzamy do nowego kształtu kultury. Jan XXIII sprzeciwiał się „pesymistycznym 
prorokom", negatywnemu przedstawianiu naszej kultury, określaniu jej jako 
upadku i katastrofy. Musimy spojrzeć na to, co w naszej kulturze jest dobre, na 
to, co wnoszą do niej ateiści, humaniści, chrześcijanie, muzułmanie. Razem z nimi 
musimy szukać tego, co dobre i określać, co jest etyczne, a co nie. 

Nie jest prawdą, że etyki seksualnej nie można zmienić. Niby dlaczego nie 
może podlegać zmianom? Zachowania seksualne, małżeństwo są przede 
wszystkim zależne od kultury, zmieniają się w czasie. Inaczej było u ludów 
pierwotnych, inaczej w średniowieczu, inaczej jest teraz. Dawniej rodzice wybierali 
małżonka, teraz młodzi decydują, kogo kochają. W tej ewolucji niczego nie 
straciliśmy, musimy szukać nowych kryteriów zgodnych z godnością człowieka. 

- Nie sądzi Ojciec, że działacze Ruchu 8 Maja w swoich postulatach nadają 
sprawom seksu zbyt dużo znaczenia? 
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Ruch 8 Maja nie nadaje wcale sprawom seksu nadmiernego znaczenia. To 
biskupi i Rzym ciągle poruszają to zagadnienie i zwykli katolicy wprost 
proporcjonalnie do tego reagują. Działacze ci nie krytykują całej nauki Kościoła 
w sprawach prokreacji czy małżeństwa - zwracają jedynie uwagę na głębokie 
ludzkie problemy, w których oficjalna nauka Kościoła jest anachroniczna w tym 
sensie, że brak jej spojrzenia antropologicznego na życie płciowe, które zostaje 
wyparte przez stanowisko czysto fizjologiczne. Kościół ma obecnie skłonność do 
utożsamiania prawa moralnego z prawem biologicznym. To jest nawet niezgodne 
ze świętym Tomaszem. Tomasz twierdził, że ratio - rozum - decyduje, co jest 
zgodne z ludzką godnością, także w sprawach seksualności. Tymczasem obecna 
nauka Kościoła o etyce seksualnej oparta jest na fizjologicznej koncepcji natury 
ludzkiej, a nie na personalistycznej. 

- A jakie jest stanowisko Ojca w sprawie potępienia przez katolicyzm 
homoseksualizmu? 

Homoseksualizm jest jedną z form manifestacji natury ludzkiej. Naukowcy 
twierdzą, że osobowość homoseksualna jest uwarunkowana genetycznie. 
Potępienie homoseksualizmu przez Rzym jest powodowane wizją fizjologiczną 
natury człowieka, a nie personalistyczną. Różne zachowania seksualne, czy to 
hetero- czy homoseksualne, są wpisane w strukturę boskiego stworzenia. Coś, 
co jest wpisane w naturę stworzenia, nie może być złe! Mamy heteroseksualizm 
i homoseksualizm, ale nie można powiedzieć, że jedno jest złe, a drugie dobre. 
Oczywiście moralność obowiązuje także homoseksualistów. Nie jest tak, że świat 
homoseksualistów jest wolny od zasad moralnych. Obowiązują one tak samo jak 
wśród heteroseksualistów. Najwyższy czas, by Rzym zaakceptował fakt, że są 
różne formy zachowań seksualnych. 

- Wielu l iberalnych katol ików protestuje przeciwko z a k a z o w i seksu 
przedmałżeńskiego. Co Ojciec o tym sądzi? 

Seks przedmałżeński, według oficjalnej nauki Kościoła, jest grzechem. Takie 
stanowisko Rzymu - moim zdaniem - potępia chrześcijan pierwszych dziesięciu 
wieków. Idea legalnego małżeństwo to koncepcja rzymskich prawników 
zaakceptowana przez Kościół. Aż do Soboru Trydenckiego małżeństwo było 
legalne, jeśli para miała dziecko. Trydent to zmienił na rzecz rzymskiej koncepcji 
zgody obu stron. I od tej pory seks przed małżeństwem to grzech, a potem 
wszystko jest dopuszczalne. To nie ma sensu. Małżeństwo to czynnik kulturowy, 
który według nauki świętego Pawła powinien być przeżywany w Panu. Ale ten 
fakt kulturowy zmienia się w czasie. Teraz pytamy się: czym jest małżeństwo? co 
Bóg łączy w małżeństwie? czy jest to kwestia prawna, czy cały proces? Ludzie 
próbują, eksperymentują, czy wytrzymają ze sobą całe życie. Dzisiaj nie jest to 
takie ewidentne jak było kiedyś. Dawniej młodzi ludzie byli wspierani przez rodzinę, 
s p o ł e c z e ń s t w o , p a ń s t w o - t e r a z są sami we d w o j e . Czy z a t e m s e k s 
przedmałżeński jest grzechem? Nie wiem. 
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- Co wobec tego z innym problemem - nierozerwalnością małżeństwa, także 
dziś kontestowaną? 

Czy rozwód jest grzechem? Podział stołu i łoża, separacja jest przyjęta przez 
Kościół. Co jest ważniejsze: litera prawa czy fakt rozpadu jakiegoś związku? 
Nawet święty Paweł zezwalał na rozpad związku żyda konwertyty i jego 
niechrześcijańskiej żony, jeśli między nimi nie było pokoju. Kościół uznaje, że 
prawo nie jest najważniejsze. Rozpad związku jest faktem i nie może być 
nazywany grzechem. 

- Zetknąłem się w jednej z prac Ojca ze zdaniem, że transsubstancjacja jest 
przestarzałym pojęciem. Czy zechciałby Ojciec coś o tym powiedzieć? 

Nie widzę różnicy między katolikami, anglikanami, protestantami, jeśli chodzi 
0 wiarę w obecność Chrystusa w eucharystii, może pomijając zagorzałych 
zwinglistów. Trydent mówił o t ranssubstancjacj i w drugim kanonie, ale 
w pierwszym mówił o obecności in symbolo, obecności sakramentalnej, a nie 
fizycznej. Nie ma Jezusa Chrystusa w hosti i, w chlebie. Jest tam obecny 
sakramentalnie. Tomasz z Akwinu mówi, że sacramentum estin signo, sakrament 
jest znakiem. Ale bycie znakiem jest rzeczywistością. Jest realnie obecny w znaku 
chleba. Chleb jest rzeczywisty i obecność jest rzeczywista. Interpretacja 
arystotelesowska mówi o transsubstancjacji. Chleb przestaje być chlebem. Ale 
to nawet nie jest dogmatem. Transsubstancjację tłumaczy jedynie obecność 
Jezusa, tak tłumaczy to Tomasz i inni, ale należy to czytać z pierwszym kanonem. 
Możemy zatem mówić dzisiaj o t ranssigni f ikacj i , t ransf inal izacj i zamiast 
t ranssubstancjac j i . Transsubstancjac ja nie jest już a k c e p t o w a n a przez 
współczesnych filozofów. Istnienie przypadłości bez substancji - przecież to jest 
bez sensu! 

- Czy zatem pochwalałby Ojciec interkomunię z innymi konfesjami 
chrześcijańskimi? 

Tak i nie. Komunia to komunia. Potrzebny jest wspólny fundament - inaczej 
komunia jest fałszem. Jeśli chodzi o Kościół anglikański, prawosławny, niektóre 
Kościoły protestanckie czy Kościół grecki, istnieje konsensus co do eucharystii 
1 interkomunia może być stosowana - to nie problem. Nie jestem przeciwny 
interkomunii. Nawet jeśli Kościół się teraz z tym nie zgadza. Kościół powinien 
dostosować się do nowej sytuacji stworzonej przez dialog ekumeniczny. Kościół 
musi wytworzyć dogmatyczne opracowanie dla interkomunii, skoro praktyka to 
wymusza. 

- A co sądzi Ojciec o głosach, że za współczesny kryzys w Kościele 
zachodnim odpowiedzialni są głównie zbyt postępowi teologowie? 

Niektórzy konserwatyści katoliccy sugerują, że sekularyzacja i odejście od 
Kościoła wielu ludzi zostały spowodowane przez progresywnych teologów. Według 
mnie bez tych teologów, bez Vaticanum Secundum i tych, którzy szli nawet dalej 
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niż Vaticanum Secundum sekularyzacja byłaby jeszcze większa. Badania 
socjologiczne w latach 50. wykazały, że jeśli nie nastąpią żadne zmiany, za 20 lat 
udział katolików w praktykach pobożnościowych nie będzie przekraczał 20 
procent. Sobór temu przeszkodził. 

- Wiem, że w środowisku Concilium, do którego Ojca się zalicza, były 
dyskusje o potrzebie zwołania kolejnego Soboru, że Sobór Watykański II 
był zaledwie kompromisem. 

To prawda, nie brakuje osób, które pragną takiego soboru. Dziesięć lat temu 
mieliśmy międzynarodowe spotkanie teologów w Concilium i wszyscy byli 
entuzjastycznie nastawieni. Jednak wydaje mi się, że to nie jest najlepszy moment 
na zwoływanie Soboru. Ponieważ gdyby dzisiaj do niego doszło, wówczas siły 
reakcji zablokowałyby nawet dokonania Soboru Watykańskiego II. Byłby to Sobór 
restauracyjny. Obecnie w Kościele panuje zbyt duża polaryzacja, żeby 
organizować sobór. Ostatni Sobór był natomiast nieodzowny, gdyż Kościół od 
czasów Trydentu był skostniały, mieliśmy folklor religijny... Teraz pojawiło się 
pewne ożywienie w Kościele. 

- Dziękujemy za rozmowę. 
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W naszych czasach panuje p o w s z e c h n a relatywizacja 
wszystkiego. Jednak wydaje mi się, że prawdziwy korzeń 
całego z a m i e s z a n i a w Kościele ma w y r a ź n y p o d t e k s t 
chrystologiczny. Wielu ludzi zwyczajnie utraciło wiarę 
w bóstwo Chrystusa. A kiedy tak się dzieje, wówczas te 
wszystkie błędy teologiczne i moralne stają się możliwe. 

LUDZIE WIERZĄ, ŻE „COŚ TAM JEST" 
rozmowa z prymasem Holandii, arcybiskupem Utrechtu, kardynałem 
Adrianusem Simonisem 

- Jakiś czas temu Ksiądz Prymas nazwał sytuację Kościoła holenderskiego 
„ d r u g ą r e f o r m a c j ą " . Co miał Ksiądz P r y m a s na myśl i s t o s u j ą c to 
porównanie? 

Kiedyś w wywiadzie dla włoskiej prasy powiedziałem, że to, co dzieje się 
w Kościele w Holandii, jest czymś w rodzaju drugiej reformacji, że obecne 
zamieszanie przypomina wydarzenia sprzed 500 lat. Czy jest to dokładnie druga 
reformacja? Nie wiem. W XVI wieku chodziło jednak o zagadnienia doktrynalne, 
dotyczące prawdziwej wiary, a teraz mamy do czynienia po prostu z wtargnięciem 
liberalizmu do Kościoła. W tym sensie nie jest to „druga reformacja", lecz podobny 
fenomen. 

- Uczestnicy Ruchu 8 Maja twierdzą, że ich postulaty są inspirowane 
Soborem Watykańskim II, a ich działalność mieści się w granicach 
wyznaczonych przez Sobór... 

Oni sami twierdzą, że swoją działalność opierają na tak zwanym duchu 
Soboru Watykańskiego II, jednakże ten „duch" niewiele ma wspólnego z literą 
Soboru. Oczywiście Sobór dokonał pewnego otwarcia Kościoła w porównaniu 
z przeszłością, ale w ściśle określonych granicach. Na przykład Lumen Gentium 
jasno podaje, że każdy wierzący musi być posłuszny nauce Kościoła. Dlatego 
działalność takich ruchów, jak Ruch 8 Maja, nie mieści się w granicach 
wyznaczonych przez Sobór. 

- Od wielu liberalnych katolików w Holandii słyszałem pretensje, że Kościół 
jest zbyt autorytarny, za dużo władzy mieści się w rękach biskupów. Ludzie 
z Ruchu 8 Maja uważają, że niezbędna jest demokratyzacja instytucji 
kościelnej. 

Wszystko sprowadza się do tego, jak rozumiemy Kościół. Czy wiara pochodzi 
z dołu czy z góry? Czy pochodzi od Boga, od Jezusa Chrystusa, czy od człowieka? 
Apostołowie są świadkami Objawienia Bożego i to oni przekazali Kościołowi wiarę, 
którą otrzymali od Chrystusa. Sposób werbalizacji tej wiary zawsze określony 
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był przez dialog z Ludem Bożym. Biskupi nieustannie tłumaczą, czym jest wiara 
ludzi. Jesteśmy jednak spadkobiercami Tradycji i nie można jej zmienić dlatego, 
że teraz w 1997 roku jest kilka milionów ludzi, którzy chcą mieć nową doktrynę. 
Kiedy pojawiają się takie pomysły, wtedy my jako biskupi mówimy: „Spójrzmy na 
przodków. W co oni wierzyli? Musimy pozostawać temu wierni". 

- Jak Ksiądz P r y m a s reaguje na opinie na przykład ojca E d w a r d a 
Schillebeeckxa utrzymującego, że doktryna katolicka wobec homoseksualizmu 
jest przestarzała? 

Tradycyjne spojrzenie Kościoła na osobę ludzką zakłada, że otrzymaliśmy 
od Boga, naszego Stwórcy, określoną naturę. Kobieta i mężczyzna mają odmienne 
role do spełnienia, muszą się nawzajem dopełniać). Bóg w Księdze Rodzaju 
mówi, że kobieta i mężczyzna muszą się uzupełniać, zatem homoseksualizm 
przeciwny jest zamysłowi Stwórcy. Ta sama prawda obowiązywała tysiące lat 
temu i obowiązuje dziś. Jesteśmy jednak zranieni przez grzech, który dotyka 
także naszej seksualności. Ojciec Schillebeeckx mówi, że homoseksualizm jest 
naturalnym zjawiskiem, że jest uprawnionym zachowaniem seksualnym. Ja 
mówię, że to nienaturalne. Zupełnie nie rozumiem ojca Schillebeeckxa i jemu 
podobnych, nie potrafię na to spojrzeć w inny sposób. Nie tylko moja wiara, ale i 
z d r o w y r o z s ą d e k , m ó w i m i , ż e h o m o s e k s u a l i z m j e s t p o w a ż n y m 
nieuporządkowaniem. Jeśli ludzie chcą to teraz zmienić, nie znaczy, że Kościół 
ma sprzeniewierzyć się tradycji i zamysłowi boskiego stworzenia. Nie staliśmy 
się dzisiaj bardziej rozwinięci, wręcz przeciwnie - jesteśmy niedorozwinięci, 
straciliśmy prawdziwą wizję stworzenia. 

- Czasem w liberalnej prasie można spotkać się z określeniem: „obsesja 
seksualna hierarchów". Tego typu sformułowania są obecne także wśród 
niektórych progresywnych katolików, łącznie z duchownymi. 

Dziennikarze stale powtarzają, że kardynałowie i biskupi mają obsesję 
seksualną. Tymczasem przy odrobinie dobrej woli proszę zauważyć, że ta kwestia 
na ogół wychodzi właśnie ze środowisk dziennikarskich. Poważnie zastanawiałbym 
się nad tym, kto faktycznie cierpi na ten rodzaj obsesji. Kościół wcale nie obawia 
się ludzkiej płciowości, jest ona częścią stworzenia i jest dobra, jak powiedział 
Pan Bóg. Ale seksualność jest jak ogień; ogień nas grzeje, potrzebujemy go, ale 
trzeba być z nim ostrożnym. Tak to widzi Kościół. Seksualność jest wielkim 
dobrem, ale musimy być roztropni. 

- Jednym z najczęściej atakowanych przez progresistów praw kościelnych 
jest obowiązek celibatu. Dlaczego Kościół nie ulega presji w tej kwestii? 
Przecież celibat nie jest prawdą zdogmatyzowaną. Progresiści uważają, że 
zniesienie celibatu mogłoby wprowadzić spore ożywienie w Kościele. 

Kardynał Joseph Ratzinger napisał niedawno wspaniałą książkę pod tytułem 
Sól ziemi. Dokonuje w niej bardzo wnikliwej analizy współczesności. Całkowicie 
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zgadzam się z jego interpretacją naszych czasów, także w odniesieniu do kryzysu 
celibatu i małżeństwa. Gdyby bowiem kryzys dotykał tylko celibatu, a nie także 
małżeństwa, to może w ó w c z a s w a r t o byłoby się zastanawiać nad j e g o 
sensownością, ale kiedy małżeństwo znajduje się w jeszcze głębszym kryzysie, 
rezygnowanie z celibatu byłoby nonsensem. Jest jeszcze inny, ważniejszy, wymiar 
tej sprawy. Dotyka on problemu, czym jest kapłaństwo. Wielu ludzi zatraciło 
zrozumienie, czym jest kapłaństwo, jego nadprzyrodzony charakter. Kapłaństwo 
ma przede wszystkim zadanie sakramentalnego reprezentowania Chrystusa, a 
Chrystus nie był żonaty i zalecał celibat dla dobra Królestwa Bożego. Jestem 
przekonany, że celibat jest najlepszym rozwiązaniem dla kapłana. 

- Dla wielu katolików związanych z Ruchem 8 Maja pretensje Kościoła 
katolickiego do posiadania pełni prawdy są nieuzasadnione i wynikają 
z naleciałości historycznych. Edward Schi l lebeeckx mówi wręcz, iż 
utrzymywanie przekonania przez katolików, że posiadają pełnię prawdy, 
jest deklaracją wojny wobec innych konfesji. 

Twierdząc, że w naszym Koście le o b e c n a jest pełnia prawdy, nie 
wypowiadamy wcale w ten sposób wojny innym religiom. To stwierdzenie oznacza 
po prostu, że pełnia prawdy spoczywa w Kościele katolickim, bo tak chciał Bóg. 
Wiele aspektów prawdy znajduje się w innych religiach - tak mówi Sobór 
Watykański II. Nie jest jednak deklaracją wojny fakt, że nasz Kościół ma łaskę 
pełnej prawdy. Taka jest wola Boga. Osobie, która ma z tym kłopot, radziłbym: 
„spróbuj zrozumieć wiarę katolicką, a znajdziesz tę pełnię". 

- Jeszcze nie tak dawno społeczność katolicka w Holandii nazywana była 
bastionem tradycjonal izmu i wierności Rzymowi, teraz to w s z y s t k o 
skończyło się. Jakie są przyczyny, zdaniem Księdza Prymasa, tak olbrzymiej 
sekularyzacji wśród Holendrów? 

Nawet krótko przebywając w naszym kraju łatwo się zorientować, że 
Holendrzy to dziwni ludzie. Obowiązuje u nich myślenie w kategoriach „albo -
albo". Włosi mawiają: „jeżeli to nie jest prawdziwe, to jest świetnie wymyślone". 
Holender nie jest w stanie tak powiedzieć. Powiedziałby raczej: „jeżeli to nie jest 
prawda, to znaczy, że jest to fałsz". Holendrzy myślą w kategoriach przeciwieństw. 
W przeszłości aż do lat 50. byliśmy bardzo dogmatycznymi moralistami, bardzo 
legalistycznymi. Po wojnie wraz ze wzrostem gospodarczym przyszedł materializm 
i sekularyzacja, a przede wszystk im reakcja przeciw przeszłośc i , więc 
automatycznie popadliśmy w skrajność. Przedtem katolicka społeczność była 
bardzo uległa wobec autorytetu papieża i biskupów. Później wraz z postępującą 
sekularyzac ją nastąpi ła reakcja przeciw papieżowi i b i s k u p o m . Wprost 
proporcjonalnie do poprzedniego dogmatyzmu reakcja była skrajnie liberalna. 
To część naszego narodowego charakteru. W Holandii zakorzenił się kalwiński 
sposób myślenia: „albo - albo": albo wiara, albo świat. A przecież katolicyzm to i 
wiara, i świat. Kalwinizm mówi: „albo Pismo, albo Tradycja", katolicyzm zaś: „Pismo 
i Tradycja". 
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- Po Soborze Watykańskim II w Holandii pojawiło się wiele wspólnot 
składających się z katolików i z protestantów. Wspólnota imienia Giordana 
Bruna z Utrechtu kierowana przez dominikanina praktykuje interkomunię 
z kalwinistami. Takich wspólnot jest więcej. Fakt swojego istnienia tłumaczą 
one ideałem ekumenizmu. 

Ekumenizm jest konsekwencją Soboru Watykańskiego II i jako taki jest 
dobrym zjawiskiem. Dążenie do bycia jednością w Chrystusie to obowiązek 
chrześcijan, a nie hobby kilku ludzi. Ale wszystko zależy od spojrzenia na wiarę. 
Wielki kardynał Newman, który znakomicie znał inne wyznania, powiedział 
o kalwinizmie: „to jest inna religia". Jednak w czasach relatywizmu i liberalizmu 
mamy wielu katolików, którzy nie znają swojej własnej religii. Powoduje to sytuację 
ogólnej relatywizacji: wszystkie religie są takie same, wszystko jest dozwolone, 
wszystko wolno. Ale taka postawa prowadzi w ślepy zaułek. Żyjemy w czasach, 
w których nie jest zbyt rozpowszechnione myślenie w kategoriach prawdy. Myśli 
się raczej w kategoriach opinii i własnego dobrego samopoczucia. Sądzę jednak, 
że nadchodzi już czas reakcji, kiedy zaczniemy myśleć o prawdzie i ujrzymy, że 
relatywizacja w ekumenizmie wiedzie donikąd i będziemy musieli zacząć wszystko 
od początku. Musimy pozostawać wierni naszej wierze, robić razem to, co można, 
a odrzucać to, co jest niemożliwe, jak na przykład interkomunię z protestantami. 

- Jak należy tłumaczyć rozpowszechnianie się wśród katolików holenderskich 
opinii kwestionujących szereg cudownych zdarzeń Ewangelii, takich jak 
dziewicze poczęcie czy zmartwychwstanie? 

Sekularyzacja katolików holenderskich jest tak głęboka, że ludzie przestali 
wierzyć w cuda. Jeśli w Piśmie Świętym znajduje się jakieś nadzwyczajne 
zjawisko, to interpretują je mitologicznie, metaforycznie. Cuda dla wielu nie są 
możliwe, więc nic dziwnego, że łatwo zatraca się świadomość nadprzyrodzoności. 
P o w i e d z i a ł e m raz p e w n e m u k a r d y n a ł o w i z a a n g a ż o w a n e m u w r u c h 
ekumeniczny: „wielu katolików w Holandii stało się protestantami", a on mi na 
to: „żeby chociaż tak było, stało się coś gorszego, oni stali się zwyczajnymi 
l i b e r a ł a m i " . Tu j e s t p r a w d z i w y k r y z y s . H i s t o r i e o r ó ż n y c h k s i ę ż a c h 
eksperymentujących z liturgią i eucharystią to znak protestantyzacji Kościoła 
w złym tego słowa znaczeniu. I jest to znak prawdziwego kryzysu, w którym 
jesteśmy pogrążeni. Wielu współczesnych teologów wychodzi z założenia, że 
cuda są niemożliwe. To oznacza, że grób Chrystusa nie był pusty, nie zdarzyło 
się Niepokalane Poczęcie. Ja jednak w mojej naiwnej wierze, opierając się na 
Piśmie i na Tradycji, wiem, że skoro Bóg stworzył wszystko, mnie i niezwykłą 
naturę, to może On również czynić cuda. Gdy jednak straci się wiarę w Boga 
Stwórcę, to cuda stają się niemożliwe. 

- Wśród wielu teologów holenderskich można się zetknąć także z opiniami 
podważającymi rzeczywistą boską naturę Chrystusa i świadomość Jego 
mesjańskiej misji. 
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W naszych czasach panuje powszechna relatywizacja wszystkiego. Jednak 
wydaje mi się, że prawdziwy korzeń całego zamieszania w Kościele ma wyraźny 
podtekst chrystologiczny. Wielu ludzi zwyczajnie utraciło wiarę w bóstwo 
Chrystusa. A kiedy tak się dzieje, wówczas te wszystkie błędy teologiczne 
i moralne stają się możliwe. 

- Obserwujemy wśród tutejszych katolików także zanik pewnych ważnych 
praktyk, jak choćby indywidualnej spowiedzi. Konfesjonały pełnią raczej 
rolę obiektów muzealnych, kilka razy do roku stosuje się powszechną 
absolucję. 

Kwestia zaniku praktykowania spowiedzi indywidualnej wśród katolików 
holenderskich to kwestia utraty poczucia grzechu. Zanik świadomości grzechu 
wskazuje, że wielu ludzi straciło wiarę w Boga, bo jeśli nie wierzę w prawdziwego 
i osobowego Boga, to tracę też poczucie grzechu. Jeśli mamy odzyskać praktykę 
spowiedzi, to najpierw musimy odzyskać wiarę w osobowego Boga. Wielu ludzi 
wierzy dzisiaj, że „coś tam jest". To „coś" ma być Bogiem. Ale przecież Bóg objawił 
się jako Ojciec i Syn i Duch Święty, który pragnie nawiązać z człowiekiem więź 
osobową. Zatem jeżeli utraci się wiarę w osobowego Boga, to oznacza zanik 
poczucia grzeszności i wiary w moc sakramentu pokuty. To nie tylko kwestia 
spowiedzi - to jest szerszy problem, który odnosi się także do innych form 
pobożności. Jeżeli zaniedbuje się pewne praktyki w naszym życiu religijnym, to 
wcześniej czy później stracimy wszystko, całą wiarę. To zresztą odnosi się do 
wszelkich sfer życia. Jeśli zaniedbywane są pewne praktyki w rodzinie, 
małżonkowie nie pojawiają się na spotkaniach rodzinnych, to więzy rodzinne 
zostają zerwane. Tak samo jest w Kościele: zaniedbując pewne praktyki, normy 
pobożności, prędzej czy później traci się wiarę. Dwadzieścia, trzydzieści lat temu 
było wielu Holendrów, którzy przestali praktykować, ale jak twierdzili, nadal wierzyli 
w Boga. Teraz widzimy, że wielu z nich utraciło wiarę. 

- W jaki sposób mógłby zostać przezwyciężony ten kryzys? 

Kryzys wiary może być przezwyciężony tak, jak to jest napisane w Ewangelii 
świętego Marka: przez modlitwę i nawrócenie. Potrzeba skruchy, żalu za grzechy, 
nawrócenia, uświadomienia, że wiara jest darem Boga. Aby ją uzyskać, trzeba 
się modlić. Takie są słowa samego Pana, od nich zaczęła się ewangelizacja 
i teraz nie może stać się inaczej. 

- Dziękujemy za rozmowę. 

FRONDA JESIEŃ 1997 369 



Z roku na rok tradycyjne, ortodoksyjne parafie pozostają 
i jeszcze się powiększają, a te progresywne, uwielbiające 
eksperymentować z liturgią i doktryną, systematycznie tracą 
wiernych. I to jest prawidłowy proces. Kościół trwał przez wieki 
ponieważ to, co jest dobre, zostaje, a to, co złe, zanika. Ten 
sam mechanizm działa także w mojej diecezji. 

EKSPERYMENTUJĄ EMERYCI 
r o z m o w a z H e n r i k u s e m B o m e r s e m C M , b i s k u p e m H a a r l e m u w 
Holandi i 

- Pojawiają się wątpliwości, czy cele Ruchu 8 Maja pozwalają na nazywanie 
go nadal organizacją katolicką? 

Działacze Ruchu 8 Maja sami nazywają siebie „inną twarzą Kościoła". Jednak 
to, czego się domagają, jest na tyle sprzeczne z wiarą katolicką, że raczej powinno 
się powiedzieć, że to, co oni nazywająjnną twarzą Kościoła", jest w rzeczywistości 
twarzą innego Kościoła, którego nie można nazywać prawdziwie chrześcijańskim, 
a już na pewno nie katolickim. 

- Jednakże działacze Ruchu 8 Maja twierdzą, że impuls do ich aktywności 
dał Sobór Watykański II. 

Żądania progresywnych ruchów katolickich, także tych w rodzaju Ruchu 8 
Maja, opierają się na bardzo specyficznej interpretacji Soboru Watykańskiego II. 
Powołują się często na drugi rozdział konstytucji Lumen Gentium, gdzie napisano, 
że Kościół jest Ludem Bożym. Te słowa interpretują oni, jakoby Kościół miał być 
instytucją demokratyczną, zaś oni jako Lud Boży mogą wpływać na treść wiary 
Kościoła. Jednakże działacze Ruchu 8 Maja zapominają, że poza drugim 
rozdziałem jest też pierwszy, w którym Kościół określony jest jako tajemnica, 
jaką stał się z woli samego Jezusa Chrystusa. To, czym jest Kościół, zostało 
zatem zdeterminowane przez wolę Chrystusa i Ewangelię. I to, co jest sprzeczne 
z wolą Chrystusa i Ewangelią, powinno być odrzucone jako niechrześcijańskie. 
Poza tym progresiści zapominają, że Lud Boży to nie jest jakaś niezorganizowana 
masa, ale ustrukturyzowana wspólnota z biskupami i papieżem, którzy stanowią 
nauczający autorytet Kościoła. Kiedy więc pojawiają się ludzie pragnący jakichś 
zmian, nowości w Kościele, wymaga to co najmniej aprobaty ze strony biskupów 
i papieża. Tymczasem wiele z żądań uczestników Ruchu 8 Maja jest bardzo 
wyraźnie sprzecznych z katolicką nauką, którą głosił Sobór. 

- Ludzie, o których mówimy, twierdzą, że Duch Święty jest obecny w całym 
Kościele i przemawia także przez takie organizacje jak ich Ruch. 

370 FRONDA JESIEŃ 1997 



Duch Święty jest naturalnie obecny w całym Kościele, u wszystk ich 
ochrzczonych i bierzmowanych. Historia Kościoła pokazuje, że niekiedy wielkie 
idee i ruchy zaczynały się od prostych świeckich czy duchownych. Ale - co jest 
niezbędne i co bardzo wyraźnie pokreślił Sobór Watykański II - w sytuacji 
pojawienia się nowej idei, ruchu, wszystko to musi być zaaprobowane przez 
nauczający autorytet Kościoła. Jeśli brakuje takiej akceptacji, dana idea nie może 
być uważana za katolicką. Oczywiście, jeśli papież i biskupi ją odrzucą, wierni są 
zobowiązani przestrzegać zaleceń Urzędu Nauczycielskiego. 

-Tymczasem dla niemałej grupy katolików wątpliwa staje się intencja Pana 
Jezusa co do założenia Kościoła. Nie należy już do rzadkości opinia 
o wyłącznie ludzkim charakterze Kościoła. 

W Ewangelii znajdujemy bardzo jasne stwierdzenie Pana Jezusa skierowane 
do Piotra: „Na tobie zbuduję mój Kościół". Nie ma żadnych wątpliwości, że Pan 
Jezus chciał stworzyć Kościół. Oczywiście, że nie wszystkie struktury Kościoła 
zostały obmyślone przez samego Chrystusa, dlatego w Credo mówimy, że 
wierzymy w jeden, powszechny, święty i apostolski Kościół. Nasz Kościół jest 
apostolski, jego kształt został uformowany w czasach apostolskich przez uczniów 
Chrystusa. To, co Apostołowie dali Kościołowi, jest dla nas teraz wiążące. Nie 
możemy zmieniać fundamentów Kościoła, które zostały określone przez 
Apostołów. 

- Co jest, zdaniem Księdza Biskupa, przyczyną obecnego zamieszania 
w Kościele holenderskim? 

Zamieszanie w Kościele holenderskim pojawiło się już w czasie Soboru 
Watykańskiego II. Powiedziałbym, że korzeń takich progresywnych ruchów jak 
Ruch 8 Maja tkwi w błędnych interpretacjach Soboru Watykańskiego II. W czasie 
trwania Soboru holenderscy biskupi rozumieli, że należy szukać sposobu 
odnalez ien ia się Kościoła we w s p ó ł c z e s n o ś c i . Jan XXIII m ó w i ł w t e d y 

0 aggiornamenło. Zatem biskupi uznali, że nie powinno się odcinać od różnych 
nowych inicjatyw, jakie wychodzą od ludzi. Stworzono wówczas pewien margines 
swobody na rozwijanie różnych idei w obrębie Kościoła. Ten proces, oparty na 
dobrych intencjach, rozrósł się niestety poza wszelkie granice. W tamtych czasach 
wytworzyła się atmosfera, że wszystko, co nowe, co się zmienia, jest dobre 

1 potrzebne. Ci, którzy nie widzieli przyczyn, aby przeprowadzać eksperymenty 
w Kościele, byli obrażani. Nazywano ich staromodnymi, zacofanymi konserwatystami. 
Myślę, że to naturalne, że jeśli zmiana jest korzystna, to można ją zaakceptować, 
ale kiedy zmiany są szkodliwe i niepotrzebne, trzeba się ich wystrzegać. To zresztą 
nic nowego, święty Paweł mówi w listach: „Badajcie wszystko i zachowujcie to, 
co dobre". To Apostoł każe nam być konserwatystami w stosunku do tego, co 
jest dobre. 

- Czy także czynnik ekonomiczny nie miał wpływu na przyspieszoną 
sekularyzację Holendrów? 
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Oczywiście. W latach 60., kiedy pojawiły się błędne interpretacje Soboru, 
nastąpił w Holandii gwałtowny wzrost gospodarczy. Wcześniej ludzie musieli 
bardzo ciężko pracować, aby uzyskać ograniczony dostatek. Lata 60. i 70. to 
ekonomiczny boom. Holendrzy stali się na ogół zamożni, mieli więcej wolnego 
czasu, coraz więcej zaczęto oglądać telewizji. Słowa Jana XXIII o aggiornamento 
nie jeden zaczął błędnie pojmować jako zachętę do zaadaptowania katolicyzmu 
do standardów ówczesnego laickiego świata. Ale nie tego chciał papież mówiąc 
0 aggiornamento. On chciał wprowadzić Kościół w nowoczesność. Chciał, by 
Kościół był zrozumiały dla człowieka naszych czasów. To nie ma jednak nic 
wspólnego z adaptacją. Musimy rozmawiać ze współczesnym człowiekiem, ale 
nasza postawa i odpowiedzi muszą być zakorzenione w Ewangelii. 

- Zapewne Ksiądz Biskup zetknął się z oskarżeniami Kościoła o obsesję 
seksualną... 

Pewien rodzaj ludzi zwykł oskarżać Kościół o obsesję seksualną. To jest 
oczywiście kłamstwo i to rażące. Kto inny bowiem cierpi w naszym społeczeństwie 
na tę obsesję. To widać na każdym kroku i to nie tylko w prasie, filmie, telewizji, 
ale wystarczy przejść się ulicami holenderskich miast, żeby się dowiedzieć, kto 
ma obsesję. To społeczeństwo jest całkiem obłąkane na punkcie seksualności 
1 chce mieć całkowitą wolność w tej materii. Kościół nie zmienił swojego nauczania 
w tej kwestii. Mówi teraz o ludzkiej seksualności to samo, co zawsze, przez wieki. 
Poza tym Kościół i papież zabierają głos na temat seksu akurat dosyć rzadko, o 
wiele częściej nauka Kościoła dotyczy chociażby spraw społecznych. Czasem 
zdarzy mi się coś powiedzieć na ten temat i od razu wszystkie media na mnie 
skaczą. Czy Kościół może nagle głosić coś nowego na temat seksualności aniżeli 
to, czego uczył do tej pory? Nie może. Kiedy zatrzymamy się na modnym ostatnio 
problemie homoseksualizmu, trzeba przypomnieć sobie, co miał na ten temat do 
powiedzenia święty Paweł w pierwszym rozdziale Listu do Rzymian. Nie ma 
żadnych w ą t p l i w o ś c i , że Bibl ia i n s p i r o w a n a D u c h e m Ś w i ę t y m potępia 
homoseksualizm. Dlatego nie ma w tym nic nadzwyczajnego, że Kościół dzisiaj 
zajmuje taką samą postawę jak Apostoł. Taka nauka pozostanie niezmieniona 
zawsze po wieki. 

- Dlaczego mimo tak rażących błędów d o k t r y n a l n y c h i m o r a l n y c h , 
głoszonych przez niektórych ludzi Kościoła, biskupi nie podejmują bardziej 
energicznych działań? 

Kościół musi być wierny w uczeniu ludzi prawdy i pełni Ewangelii, nie może 
ustąpić w prawach, które są podstawowe dla wiary katolickiej. Mając to na uwadze, 
należy być też roztropnym, nie można reagować zbyt agresywnie i zbyt szybko, 
niekiedy nawet wobec całych społeczności. Rodzi to bowiem niebezpieczeństwo 
schizmy. A kiedy raz pojawi się podział w Kościele, wówczas jest bardzo, bardzo 
trudno jednoczyć Kościół. Naturalnie Ruch 8 Maja nie jest pierwszy, który głosi 
tego rodzaju idee. Było ich znacznie więcej w historii Kościoła i wszystkie już 
zanikły. Poza tym obserwując, ilu i w jakim wieku ludzi chodzi na ich manifestacje, 
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łatwo się zorientować, że liczba uczestników z roku na rok zmniejsza się. Poza 
tym formacji tej brakuje młodych ludzi, są tam niemal sami emeryci. 

Zadaniem biskupów jest nauczać prawdy Kościoła jasno i wyraźnie, jednakże 
nie możemy spieszyć się w działaniu dyscyplinującym. Ruch 8 Maja i jemu 
podobne wkrótce znikną. Dziesięć lat temu powiedziałem: „Daję im 15 lat istnienia". 
Moje ówczesne przypuszczenia potwierdzają się: ta organizacja systematycznie 
zanika. Jeszcze pięć lat i zapomnimy o nich. Oni mocno starają się skupić na 
sobie uwagę mediów, co im się zresztą udaje, gdyż duża część holenderskich 
mediów im sprzyja i ich nagłaśnia. Niektórzy biskupi dialogują z nimi, ale wydaje 
mi się, że powinniśmy się samoograniczyć w mówieniu z nimi i o nich, gdyż im 
tylko o to chodzi. Im bardziej nie będzie się zwracało na nich uwagi, tym szybciej 
się o nich zapomni. 

- Z e c h c i a ł b y Ksiądz Biskup p o i n f o r m o w a ć nas o l iczbie katol ików 
wspierających progresywne organizacje w rodzaju Ruchu 8 Maja? 

Mówiąc o liczbach ludzi zaangażowanych w Ruch 8 Maja trzeba ze smutkiem 
stwierdzić, że Kościół w Holandii jest głęboko podzielony. Używa się tutaj często 
pojęć, których nie lubię: „katolicy progresywni" i „katolicy konserwatywni". 
Konserwatyści mają coroczną manifestację. Gromadzi się ich wtedy około pięciu 
tysięcy. Progresistów na tegorocznej manifestacji zebrało się siedem tysięcy. (Dla 
porównania: dwa lata temu było ich 12 tysięcy, a więc potwierdzają się moje 
prognozy). Większość katolików holenderskich nie zajmuje jednak żadnego 
stanowiska w tym sporze. Niestety prawdąjest, że progresistom udało się podzielić 
wiele parafii. Można zaobserwować pogłębiający się w tych parafiach rozziew 
między tak zwanymi progresistami i tak zwanymi konserwatystami. Prowadzi to 
do sytuacji, w których wierni szukają sobie odpowiadających im osobiście parafii 
i księży. „Konserwatywny wierny" nie przekroczy na przykład progu parafii, gdzie 
służy „progresywny proboszcz". Będzie raczej jeździł do innego miasta. 

- Progresywni świeccy i duchowni narzekają, że Watykan jest nieustępliwy 
w sprawie obowiązku celibatu, tymczasem nie jest to kwestia dogmatyczna 
i obowiązek ten mógłby zostać uchylony... 

Celibat księży nie jest sprawą dogmatyczną i wszyscy o tym wiedzą. Niemniej 
jest to bardzo ważne prawo kościelne, pełne głębokiego znaczenia. Sam Chrystus 
osobiście polecał celibat. Trzeba zrozumieć, że kapłan reprezentuje Jezusa 
Chrystusa in persona, zatem jako pierwszy powinien naśladować zalecenia Jezusa 
o celibacie. Kapłan ma być ikoną Chrystusa, ma okazywać wiarę w Niego ludziom. 
Jeśli Zbawiciel sam żył w celibacie i polecał go swoim uczniom, to ksiądz katolicki 
powinien to rozumieć i naśladować ten przykład. Poza tym kapłan ma być w 
pełni dyspozycyjny dla ludzi. Ma też być znakiem eschatologicznym, że to, co ma 
prawdziwe znaczenie, nie pochodzi z tego świata. Ksiądz jest znakiem tego, co 
ma nadejść. Jak mówi święty Paweł: „Postać tego świata przemija". Celibat 
przypomina, że nie wolno poprzestawać na związkach z tym światem, ale przede 
wszystkim trzeba szukać więzi z Bogiem. 
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- Czyżby księża tego nie rozumieli? 

Oni to rozumieją. Przyczyny kryzysu celibatu m o g ą mieć następujące 
wytłumaczenie: życie w celibacie w Holandii jest trudne, każdego dnia wystawione 
na próbę przez prasę, telewizję, spacery ulicami, przez ogólny klimat społeczny. 
Dlatego trudno jest pozostać wiernym. 

- Dlaczego papież i biskupi sprzeciwiają się ordynacji kobiet? W wielu 
kościołach protestanckich, a ostatnio w anglikańskim, pojawiły się kobiety 
kapłanki. Zwolennicy ordynacji kobiet uważają, że Watykan dyskryminuje 
kobiety. 

Nasz ukochany Ojciec Święty, Jan Paweł II, napisał list w tej sprawie, 
w którym bardzo jasno stwierdził, że Kościół nie ma wystarczającej siły, aby 
zmienić to, co Chrystus osobiście ustanowił. Tu nie ma mowy o żadnej 
dyskryminacji kobiet. Kiedy czytamy Ewangelie widać, że Jezus spowodował 
rewolucyjną zmianę w stosunkach wobec kobiet z nastawieniem miłości, 
docenienia, szacunku. Nie brakowało kobiet wśród Jego przyjaciół, ale przed 
swoją męką podczas Ostatniej Wieczerzy to mężczyzn wybrał apostołami. Kiedy 
ustanawiał eucharystię i kapłaństwo, zaprosił tylko dwunastu Apostołów - samych 
mężczyzn. Papież napisał, że wybór Chrystusa był świadomy, zgodny z Jego 
życzeniem, dlatego Kościół nie ma dzisiaj prawa ani możliwości postępować 
w niezgodzie z bardzo jasno wyrażoną wolą Zbawiciela. 

- Wydaje się, że dla wielu współczesnych katolików niezrozumiała jest 
doktryna o wyjątkowości katolicyzmu na tle innych religii. Czy katolicyzm 
jest jednąz wielu religii, a roszczenia o pełni prawdy Kościoła w porównaniu 
z innymi wyznaniami są jedynie uzurpacją? 

Sobór Watykański II poruszył kwestię relacji Kościoła katolickiego z innymi 
religiami. Stwierdzono, że to, co jest święte i prawdziwe w innych religiach, jest 
przez nas uznawane i szanowane. Nie zmienia to jednak faktu, że w wierze religii 
chrześcijańskiej jest pełnia prawdy, ponieważ Bóg objawił się całkowicie w Jezusie 
Chrystusie, wcielonym Synu Bożym. Dlatego nie można porównywać Kościoła 
katolickiego z innymi religiami, chociaż oczywiście można zrozumieć, że w innych 
religiach są pierwiastki prawdy i świętości. Jest poważnym błędem traktować 
chrześcijaństwo jako jednąz wielu różnych religii, ani lepsząani gorszą, ponieważ 
przyjmując taką pozycję kwestionuje się wyjątkowość Jezusa Chrystusa. 

- Niektórzy ze współczesnych teologów twierdzą jednak, że boska natura 
Chrystusa jest efektem projekcji wiary Jana Apostoła. Czy zna Ksiądz Biskup 
takie koncepcje? 
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Znam takie poglądy i oceniam je jako bardzo poważny błąd. Przecież 
w Ewangelii świętego Jana widać bardzo wyraźnie, że Jezus uważa i z całą mocą 
twierdzi, że jest ontologicznie Synem Bożym. Na przykład kiedy używa wyrażenia: 
„Ja Jestem", co się odnosi do imienia Bożego JAHWE, Żydzi zarzucają mu wtedy, 
że uważa się za Boga i chcą Go nawet ukamienować. Dlaczego zatem Żydzi 
stawali się tak wzburzeni? Ponieważ wiedzieli, za kogo uważa się Chrystus. Wiara 
w to, kim jest Jezus, za kogo Go uważamy, jest fundamentalną sprawą dla 
k a t o l i c y z m u . Nie j e s t r z e c z ą w y s t a r c z a j ą c ą s t w i e r d z i ć , ż e J e z u s był 
nadzwyczajnym człowiekiem mającym doskonałe relacje z Bogiem. Takie 
stanowisko podkopuje fundament naszej wiary. Jeśli kwestionuje się bóstwo 
Chrystusa, wówczas nie można nazywać się chrześcijaninem. Nie po raz pierwszy 
w historii chrześcijaństwa pojawiają się takie herezje. Powracają one od czasu 
do czasu. Wiele ze współczesnych teologicznych „nowości" nie jest wcale takich 
nowych. Kościół zawsze stał na stanowisku boskości Chrystusa, co orzekały 
poszczególne Sobory, zwłaszcza Chalcedoński. 

- Niektóre osoby, także duchowni, głoszą potrzebę pluralizmu liturgicznego. 
Różne wspólnoty tworzą własne liturgie. Czy jest to zjawisko uprawnione? 

To bardzo poważna i przygnębiająca sprawa, że niektóre osoby, w tym także 
duchowni, fabrykują swoje własne liturgie. Czasem te praktyki idą tak daleko, że 
należy wątpić w ważność takich mszy i eucharystii, które są na takich dzikich 
liturgiach sprawowane. Te rzeczy dzieją się nie tylko w odniesieniu do liturgii, ale 
i w praktykach ekumenicznych. Ekumenizm często zamienia się w irenizm, 
tymczasem pomiędzy prawdami katolickimi a pewnymi sądami protestanckimi 
występują wielkie różnice. Na przykład w sprawie kapłaństwa, eucharystii, mszy. 
W Kościele powiada się, że modlimy się tak, jak wierzymy. Chęć eksperymentów 
liturgicznych może zatem oznaczać po prostu kryzys wiary, skoro ludzie nie czują 
się dobrze w oficjalnym kanonie liturgicznym. Kształt modlitw liturgicznych wyraża 
konkretną wiarę katolicką, z którą ludzie ci mają problem. 

- Jakie różnice dzielą katolików i protestantów w tym względzie? 

Rozumienie mszy pokazuje odmienność protestantów od katolików. My 
wierzymy w sakramentalne odnowienie Męki Pańskiej na Kalwarii podczas Mszy 
Świętej, wierzymy też w prawdziwą substancjalną obecność Ciała i Krwi Chrystusa 
w komunii. Protestanci oczywiście różnią się między sobą także w odniesieniu 
do eucharystii, ale zasadniczo dominuje koncepcja wspomnienia Wieczerzy 
Pańskiej i odrzucenia katolickiej wiary w przemienienie sakramentalne. Inna różnica 
dotyczy kapłaństwa, protestanci odrzucają katolickie święcenia kapłańskie, które 
pozwalają sprawować ważną eucharystię. Nawet najmniejsza wspólnota katolicka 
pozostaje w łączności z powszechnym Kościołem. Wyrażamy to na każdej Mszy 
Świętej modlitwą za papieża i lokalnego biskupa. Protestanci oczywiście odrzucają 
tak rozumianą rolę papieża i biskupów. 
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- Co w takim razie z ekumenizmem? 

Kościół popiera ekumenizm, zależy nam na odtworzeniu jedności chrześcijan, 
ale trzeba się w tym procesie kierować wskazówkami Soboru Watykańskiego II. 
Nie chodzi przecież o to, by uzyskać widzialną jedność za wszelką cenę, ale by 
pozostać wiernym Chrystusowi. W ekumenizmie nie chodzi o to, by wszystko 
połączyć razem, musimy być zasadniczo wierni Ewangelii i Chrystusowi. 

- Czy wobec takiej sekularyzacji i spadku praktyk religijnych Holandia, 
podobnie jak wiele innych krajów Zachodu, nie stała się krajem misyjnym? 

Sam byłem misjonarzem przez 17 lat w Etiopii i mogę powiedzieć, że jest 
zasadnicza różnica między nawet tak zsekularyzowanymi krajami jak Holandia a 
państwami afrykańskimi. W Europie są obecne wszystkie struktury kościelne. 
Problem tkwi w czym innym: bardzo wielu Holendrów, jak i Europejczyków, nie 
zna Chrystusa ani Jego Ewangelii. Świadomość wiary chrześcijańskiej bardzo 
szybko zanika w nowoczesnym społeczeństwie. Dlatego misyjność dzisiaj powinna 
polegać na tym, co już kiedyś przyniosło dobre skutki: na głoszeniu Chrystusa. 
Społeczność katolicka zmniejsza się systematycznie acz nie tak gwałtownie jak 
w przypadku protestantów. Zmniejsza się bardzo liczba chrzczonych dzieci. W 
latach 60. ponad 50 procent dzieci było chrzczonych w Kościele katolickim. Teraz 
te statystyki mocno się załamały. Obecnie około 25 procent dzieci przyjmuje ten 
sakrament. Rozpowszechnił się taki model katolickiej rodziny, w którym rodzice 
powtarzają: „Niech dziecko same decyduje, jak dorośnie, czy chce być 
ochrzczone". W mojej diecezji 30 - 40 lat temu ponad 70 procent wiernych 
regularnie pojawiało się na niedzielnych mszach, dzisiaj zaledwie 11 procent 
praktykuje. Unikanie mszy wskazuje na poważny kryzys - faktycznie na porzucenie 
wiary, gdyż wszystko, co żyje, potrzebuje karmienia. Organizm bez żywności 
umiera. Tak samo jestz rzeczywistościąduchową. Innąsprawą wartą zaznaczenia 
jest dramatyczny spadek powołań kapłańskich. Ta sytuacja ciągnie się już od 
dawna. Były lata, kiedy nie wyświęcono żadnego nowego księdza. Tymczasem 
trzeba wiedzieć, że kiedyś w Holandii był jeden z najwyższych wskaźników 
powołań kapłańskich. Mała Holandia dawała Kościołowi powszechnemu 
największą liczbę misjonarzy proporcjonalnie do liczby ludności. W obradach 
Soboru Watykańskiego II uczestniczyło aż sześćdziesięciu ośmiu biskupów 
misjonarzy Holendrów. Był czas, kiedy holenderscy misjonarze stanowili 10 
procent wszystkich misjonarzy świata. To wszystko się skończyło. 

- Jakie są przyczyny tak radykalnego spadku powołań? 

Jeszcze w latach 60. każda diecezja miała swoje seminarium. Tak samo 
kongregacje zakonne. W pewnym momencie zdecydowano, że trzeba zlikwidować 
wszystkie seminaria i wysłać kleryków na świeckie uniwersytety, na wydziały 
teologiczne. Ta zła decyzja zaważyła najbardziej dramatycznie - moim zdaniem -
na spadku powołań w następnych latach. Od tamtej pory liczba święceń 
kapłańskich z roku na rok gwałtownie spadała. Teraz staram się stworzyć na 
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nowo seminarium w swojej diecezji. Już jest pewien ośrodek formacyjny, który 
być może w przyszłości stanie się seminarium. Klerycy znajdują się w jednym 
miejscu, gdzie wiem, czego się ich uczy i kto uczy. Chociaż ze znalezieniem 
porządnych wykładowców do seminarium jest bardzo trudno. 

- Czy mimo tej trudnej sytuacji jest Ksiądz Biskup optymistą? 

Może powiem o swojej diecezji. Są w niej różne parafie: jedne tradycyjne, 
trzymające się normalnych katolickich reguł i inne - powiedzmy - progresywne. 
I co dostrzegam? Otóż z roku na rok tradycyjne, ortodoksyjne parafie powiększają 
się, a te progresywne, uwielbiające eksperymentować z l iturgią i doktryną, 
systematycznie tracą wiernych. I to jest prawidłowy proces. Kościół trwał przez 
wieki ponieważ to, co jest dobre, zostaje, a to, co złe, zanika. Ten sam mechanizm 
działa także w mojej diecezji. 

Dziękujemy za rozmowę. 

rozmawiali: Nikodem Bończa-Tomaszewski i Rafał Smoczyński 

Utrecht - Nijmegen - Haarlem, marzec 1997 
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A n a r c h i s t a o P a p i e ż u 

W przededniu V Pielgrzymki Apostolskiej Ojca Świętego Jana Pawła II do 
Polski redakcja anarchistycznego pisma „Mat' Pariadka" rozpisała wśród swoich 
współpracowników ankietę na ten temat. Poniżej drukujemy odpowiedź jednego 
z uczestników ankiety: 

Skoro redakcja „Maci" nieopatrznie zwróciła się do mnie o wypowiedź na 
temat zbl iżającej się wizyty papieża, s k o r z y s t a m ze s p o s o b n o ś c i , aby 
wypowiedzieć się znacznie szerzej na temat różnych religijnych fobii i obsesji 
środowisk alternatywnych, na co miałem już od dawna ochotę. Będzie to zapewne 
wypowiedź zupełnie odmienna od pozostałych (mogę je sobie bez trudu 
wyobrazić). Trudno. Nie lubię śpiewać w chórze. Taki już ze mnie solista. 

Muszę przyznać, że choć nie jestem szczególnym admiratorem wielu 
poczynań Kościoła i nieraz zdarzało mi się pokpiwać z wypowiedzi niektórych 
hierarchów, to niekończącą się krucjatę przeciwko katolicyzmowi obserwuję 
z rosnącym niesmakiem, zażenowaniem, a nawet irytacją. Przejawy wojującego 
ateizmu są bowiem tak samo głupie i odrażające, jak inkwizytorskie wyczyny 
religijnych ortodoksów. Niektóre środowiska alternatywne tępią wręcz fanatycznie 
nie tylko katolicyzm, ale najmniejszy dostrzeżony przejaw religijności, a czynią 
to z tym samym „świętym ogniem", jaki musiał niegdyś rozpalać krew Savonaroli 
i Torquemady, a w kilka stuleci później - bolszewickich komisarzy do spraw wyznań. 
No tak, religia to wedle Marksa, Feuerbacha i ich epigonów groźne „opium dla 
ludu". Dziwne jednakowoż, skąd na łamach ponoć „wolnościowych" pisemek, 
które tak zawzięcie zwalczają zakazy i ograniczenia, tak wiele zacietrzewienia 
wobec tej odmiany „opiumizowania się". Może mi to ktoś łaskawie wyjaśni. Nie, 
nie przesadzam Zdaję sobie sprawę, że ryzykuję zarzut przyjmowania postawy 
„okejowca" (skądinąd celne określenie). Tyle tylko, że okejowcy pilnie baczą by 
się komu przypadkiem nie narazić, a ja bardzo lubię się narażać w obronie 
własnych zapatrywań. A wyłożyłbym je tu następująco: wyznawanie (lub nie) 
jakiejkolwiek religii jest sprawą nie tylko wielce osobistą, ale wręcz intymną. 
Dlatego też obcesowe pakowanie się w tę sferę ludzkich doznań, wierzeń i 
zwyczajów uważam za akt niczym nieuprawnionego wandalizmu, właściwego 
myśleniu totalitarnemu. Czy ktoś wyznaje buddyzm, czy labudyzm - jego sprawa. 
Tyle tylko, że buddyści nie są agresywni, a labudyści i owszem, jeszcze jak. 

Szydercze pohukiwanie nad głową kogoś pogrążonego w modłach, podobnie 
jak zmuszanie kogokolwiek do praktyk religijnych czy narzucanie mu własnych 
norm jest oczywistym i chamskim naruszaniem praw jednostk i . A to już 
z anarchizmem nie ma (czy nie powinno mieć) nic wspólnego. Przy czym, rzecz 
ciekawa, od jakiegoś czasu ukazująsię w pisemkach anarchistycznych materiały 
afirmujące satanizm, który jest swego rodzaju religią a rebours (pisałem już o 
tym ongiś na łamach Maci w tekście „Apage!"). Zupełnie jakby chciano potwierdzić 
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obiegowe przeświadczenie pokutujące pośród ludu prostego: „pani, ci anarchiści 
to, wiesz pani, sataniści i lepiej na nich uważać..." Pal diabli zresztą obiegowe 
przekonania - satanizm jest nie tylko koniunkturalną modą wylansowaną przez 
pewne odłamy heavy-metalowej muzyki. Jest także kultem zła i szerzeniem się 
prymitywnego egoizmu, który nie ma nic wspólnego z indywidualizmem właściwym 
myśli anarchistycznej. Moda na satanizm jest płytka i niedorzeczna (jak większość 
mód i zachowań stadnych) i nie tylko nie stanowi żadnej alternatywy dla 
czegokolwiek, ale propaguje postawy i zachowania, które są równie niebezpieczne 
jak neonazizm. Przykro mi bardzo, ale jeśli jacyś odmóżdżeni osobnicy profanują 
cmentarze lub urządzają sobie czarne msze dręcząc żywe istoty swymi rytuałami, 
to zamieszczanie lucyferiańskich manifestów sprzyjające rozpowszechnianiu się 
tej kretyńskiej mody oznacza jakąś za to odpowiedzialność. Ucieczka od dymu 
kadzideł wprost w opary siarki jest z całą pewnością rodzajem umysłowej aberracji. 
Ale co tam, najważniejsze to zrobić na złość klechom i sprofanować relikwie, 
nieprawdaż? 

Skoro pisze się tyle o straszliwej - zwłaszcza w sferze obyczajów - postawie 
Kościoła, który skąpi ponoć swym wiernym rozgrzeszeń, czym okropnie tyranizuje 
i frustruje, to chciałbym zauważyć, że spowiedzi ludzie poddają się dobrowolnie. 
Jeśli ktoś chce sobie pocudzołożyć, to niechże sobie chędoży pokątnie do woli, 
ale niech nie oczekuje, że ksiądz proboszcz specjalnie go z tego powodu 
pobłogosławi, albo da mu absolucję zupełną. To już doprawdy nadmierna eskalacja 
żądań. Kościół nikogo przemocą nie nawraca. 

Wytworzył się stan pewnej homeostazy, równowagi. Jest sfera sacrum i sfera 
profanum. W sferę profanum - wykorzystując sprzyjającą koniunkturę - Kościół 
usiłował przed kilku laty, to fakt, ingerować, popadając w nadmierny zapał misyjny 
i, co gorsza, zapominając przy tym o ewangelicznych przesłaniach. Usiłowania 
te przyniosły rezultaty odwrotne od zamierzonych. Tak dziś powszechne siarczyste 
spluwanie w krąg sacrum wywoła - jak sądzę - podobne efekty. 

Nie przesadzajmy również z o w ą r z e k o m ą n ieto lerancją i b igoter ią 
społeczeństwa. Autentyczna dewotka to dziś gatunek wymierający, a czasy mamy 
takie, że na ogół to ona boi się odezwać, jeśli się zaś już na to poważy, to zostanie 
wyszydzona przez prasę, radio, telewizję i niezwykle oświeconych sąsiadów. 
Maluczko, a doszlusujemy się do tych wytęsknionych (nie przeze mnie) 
standardów (zachodnio)europejskich. Biedne babiny mamroczące pod nosem 
0 karze boskiej o d e j d ą sobie c icho i n iepostrzeżenie, pojęcie „kruchta" 
w słownikach zostanie opatrzone krzyżykiem, jakim oznacza się anachronizmy, 
a że natura nie znosi próżni, monopol na dewocję zyskają niestrudzeni orędownicy 
Postępu, głoszący jego centralne miejsce w porządku wszechrzeczy. Już dziś 
mają zresztą bezsprzeczną przewagę. Ech, trudno mi sobie wyobrazić świat bez 
tradycyjnej, wzorcowej - rzekłbym - dewotki. Kogóż to nasi antyklerykałowie 
1 postępowcy będą wówczas tak ochoczo wykpiwać, kogóż postponować? 

Dlatego uważam, że organizowanie antykościelnych kampanii jest zajęciem 
pozbawionym sensu. Jakoś nie widzę, aby Kościół miał obecnie możliwość 
wywierania rzeczywistego wpływu na obyczaje (może i szkoda, że nie ma). 
Stosunków intymnych nikt nikomu nie reguluje i nie reglamentuje, partnerów nie 
dobiera, żadne komisje parafialne po domach nie chodzą, by sprawdzać kto z kim 
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jaką rzecz czyni. Tyle tylko, że Kościół głosi otwarcie, co uważa za grzeszne. 
Czyżby nawet tego należało mu zabronić? Stosów nikt tu nie wznosi, o żadnym 
kamienowaniu jawnogrzesznic nie słyszałem. Zatem - o co chodzi? 

Szczerze mówiąc, stanowisko zajmowane w tej materii przez „alternatywistów" 
jest nieco infantylne. Sprawia wrażenie nieustannego pokazywania języka księdzu 
katechecie. Jest to postawa następująca: „No i proszę, to ja tu sobie bluźnię, 
złorzeczę do woli i jeszcze mnie żaden piorun nie poraził. Czyli boga nie ma. 
O, proszę, napisaliśmy go z małej litery, a on nic. Znaczy, że go nie ma. A skoro 
go nie ma, to trzeba go tym bardziej zwalczać". Oj, gdzieś tam pod tą niechęcią 
kryje się chyba kompleks odtrącenia. A może to jak ieś urazy z czasów 
ministrantury? 

Co do mnie, to nigdy nie byłem min istrantem, w kościele bywałem 
sporadycznie, nieraz dworowałem sobie z polityki episkopatu i jakoś nie doznałem 
żadnych, ale to żadnych prześladowań. Nic mi także nie wiadomo, aby ktokolwiek 
ich w tym kraju doznawał. Choć nie uważam się za dobrego chrześcijanina, nie 
miewałem nigdy żadnych przykrości ze strony proboszczów, wikarych, zakonnic, 
kółek różańcowych, ani też złowrogiego i straszliwego Opus Dei. Natomiast 
i owszem, swego czasu spotykały mnie liczne szykany ze strony niezwykle 
wolnomyślnych komunistycznych aparatczyków, ich pałkarzy i ich bezpieki. Po 
sądach biskupich nikt mnie jakoś nie ciągał, za to do cna zlaicyzowany peerelowski 
wymiar sprawiedliwości wciąż wydaje mi się koszmarem. Straszy on zresztą po 
dziś dzień, w stopniu nawet spotęgowanym. Mityczna kościelna biurokracja 
również nie dała mi się we znaki, a państwowa, na wskroś świecka - paskudnie. 
Kiedy słyszę dziś zewsząd, jak to Kościół rzekomo łupi wiernych, to mam ochotę 
zapytać, jak to - łupi? Zbieranie na tacę nie jest przecież aktem rozboju, a i nikt 
nikogo siłą na niedzielne msze nie wlecze. Ba, jakżeby to było miło, gdyby 
państwowi poborcy podatków zwracali się do nas „co łaska" i nie wymagali 
wypełniania żadnych cholernych formularzy, nieprawdaż? 

Straszy się nas ciągle państwem wyznaniowym. A może byłoby i lepiej, gdyby 
władzę rzeczywiście przejął Kościół? Niechby i sobie pobierał dziesięcinę (co 
tam, dwa razy tyle), niechby też przejął świecką jurysdykcję: nic gorszego od 
panoszącego się obecnie bezprawia i bezmiaru głupoty spotkać nas nie może, 
a stosów i tortur jakoś się nie lękam. Przeciwnie, jeślibym się czego obawiał, to 
tego, że zamiast trzymać w dybach takich kłamliwych kryminalistów jak Sekuła, 
Szmajdziński czy Oleksy, okazano by im nadmiar miłosierdzia. 

Myślę też, że byłoby lepiej, gdyby Kościół uczestniczył w życiu politycznym 
jawnie, nieskrępowanie i bez wszystkich ukradkowych, kuluarowych zabiegów 
i wybiegów dyplomatycznych. O wiele gorsza jest bowiem sytuacja, w której 
Kościół niby to odżegnuje się od udziału w polityce, ale tak naprawdę ma 
nieposkromione ambicje, by kształtować rzeczywistość wedle swego upodobania, 
tyle tylko, że nie chce czynić tego otwarcie. Cóż, oznaczałoby to pewne ryzyko 
i sporą odpowiedzialność. Ech, ten faryzeizm... 

Obserwując socdemoliberalny zewłok państwa, z jakim mamy dziś do 
czynienia, nie wiem czy alternatywę w postaci państwa wyznaniowego należałoby 
tak a p r i o r y c z n i e o d r z u c a ć , z w ł a s z c z a z p o z y c j i ś r o d o w i s k ( p o d o b n o ) 
alternatywnych. A dlaczegóżby się nie pospierać o to, jaki model państwa jest 
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w istocie najbardziej opresyjny? A może wolność jednostki bywa szczelniej 
i zmyślniej krępowana w „nowoczesnych" państwach opartych czy to na 
socjalistycznych frazesach o równości i sprawiedliwości społecznej, czy to na 
sloganach o demokracji i (niby) wolnym rynku? A cóż to, taka refleksja nad 
państwem „wolnościowcom" nie przystoi? Temat tabu? Dla anarchistów? Panowie! 
Tak, powtórzę raz jeszcze, w pełni świadom tego, co piszę: tak, państwo w swej 
obecnej postaci jest jaskrawym anachronizmem, ale skoro nie potrafimy (a póki 
co nie potrafimy) się tego tworu pozbyć, to wolałbym, by na moją nieszczęsną, 
acz kształtną głowę nie zwalało się to z pozoru słabe, a rozpełzające się jak 
jakaś obrzydliwa ameba państwo, frazesami o wolności i demokracji maskujące 
swój nienasycony apetyt do okradania nas i „regulowania" nam niemal wszystkich 
aspektów życia; państwo nie oferujące nam w zamian nic, dosłownie nic: ani 
zadekretowanych przez siebie swobód, ani minimum bezpieczeństwa, ani 
porządku prawnego, który można by zaakceptować. Wyznam, iż skłonny byłbym 
łacniej przyjąć jakąś tego państwa alternatywę, jakąś odmianę, w której mniej 
tłamsiłoby ono swoim ohydnym, rozlazłym bezkształtem moją błahą i nieważką 
egzystencję, i gdzie przynajmniej reguły gry byłyby znane i jasno określone. W 
związku z czym może i gotów byłbym zamienić (choćby eksperymentalnie) system 
demokracji przedstawicielskiej na państwo wyznaniowe lub monarchię. I co więcej, 
nie wiem, czy zamiana ta okazałaby się taka znów niekorzystna... 

A teraz już zupełnie serio: nie, nie tęsknię za jakąkolwiek o d m i a n ą 
autorytarnych porządków. Jednak popadanie w psychozy urojeniowe na tle 
wyimaginowanych zagrożeń, a pomijanie niebezpieczeństw najzupełniej realnych 
wydaje mi się bardzo niepokojące. Toteż radziłbym neofitom neopogaństwa nieco 
okiełznać emocje. 

Podejmując bowiem te swoje krucjaty p o p a d a c i e w pewien rodzaj 
(samo)zniewolenia, marnotrawiąc czas i obracając witalność swoją na zwalczanie 
cudzych upodobań, a niechby i - jak mniemacie - przesądów, które - i choćby 
i nie wiem jak obmierzłe wam były - wyplenić się nie dadzą, bo od dwóch tysięcy 
lat się bez skutku na to porywano, siły im przez to tylko i blasku przydając. Wiem, 
wiem, waszego ognia sto lat nie wyziębi. Ale może by się tak - przewietrzyć? 

Wracając natomiast do wizyty papieża, która stała się dla mnie okazją do 
powyższych wynurzeń. Jedna, tylko jedna refleksja. Robi mi się niedobrze, kiedy 
słyszę, jak to różni mądrale przygotowują specyficzne „komitety powitalne". No, 
bo skoro w Berlinie i Paryżu pederaści, lesbijki i transwestyci próbowali podjąć 
papieża „kocią muzyką", to co, mamy być gorsi? Alboż to my mniej europejscy 
i tolerancyjni? Żywo stoją mi przed oczyma migawki z telewizyjnych relacji 
z berlińskiej wizyty papieża. Były to - jak sądzę - najbardziej przygnębiające obrazki 
d e k a d e n c k i e g o końca tego t y s i ą c l e c i a . J a k i e ś n i e s z c z ę s n e i n d y w i d u a 
w karnawałowych przebraniach pląsające w chocholim tańcu na trasie przejazdu 
osobliwego, księżycowego pojazdu, zwanego „papamobile". A w nim - szczelnie 
oddzielony od świata zewnętrznego pancerną szybą - człowiek, który przybył 
tam głosić przesłanie odmiennie pojmowanej miłości i odmiennie pojmowanej 
wolności. Nie chciano go słuchać, media znacznie bardziej zainteresował ten 
opętańczy festyn garstki wypaczeńców. Wciąż jeszcze widzę te głupie uśmieszki 
gapiów z g r o m a d z o n y c h na t r a s i e p r z e j a z d u . Wciąż s łyszę ten j a z g o t 
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komentatorów: o, proszę jakież wydarzenie! I wciąż widzę szeroko otwarte oczy 
zamkniętego w przezroczystej klatce człowieka. Ecce homo, chciałoby się 
zawołać. 

Te słowa były ostateczną zapowiedzią upadku antycznego Rzymu, którego 
mieszkańcy nie znajdowali już żadnego sensu własnej egzystencji, sprowadzając 
ją do płaskich uciech czerpanych z coraz bardziej wymyślnych igrzysk, coraz 
wystawniejszych uczt i coraz bardziej rozwiązłych orgii. Czy rzeczywiście tak 
właśnie musi kończyć każda cywilizacja? Może warto zadać sobie to pytanie? 

Stefan J. Adamski, „Mat' Pariadka - anarchistyczny magazyn autorów " nr 5/97 

R o z p a s a n i e w y o b r a ź n i 

Jestem przekonany, że wchodzimy dziś w Polsce w kryzys wiary, jaki nie 
miał sobie równego. Nie polega on na braku wiary, lecz raczej na jej nadmiarze. 
Są dwa niebezpieczeństwa: zanikanie wiary i przesada wiary. Źle jest, gdy natura 
zabija łaskę, ale źle jest również, gdy łaska zabija naturę. Gdy łaska zabija naturę, 
obumiera rozum, więdną zmysły, jedyne co pozostaje, to rozpasanie wyobraźni. 

Ks. Józef Tischner, „ Tygodnik Powszechny", 13 kwietnia 1997 r. 

Bój t o j e s t n a s z o s t a t n i 

Rada Regionalna SdRP zorganizowała w starachowick im II L iceum 
Ogólnokształcącym spotkanie z posłanką SLD i wiceprzewodniczącą SdRP 
Izabelą Sierakowską. Tematem była konstytucja uchwalona przez Zgromadzenie 
Narodowe. W roli gospodarza wystąpił prezydent Starachowic i lider SdRP Zenon 
Krzeszowski. 

- Co to jest konkordat? - zapytał prezydent Krzeszowski. - To owad, bo nie 
lata - odpowiedział sam sobie. Wybuchł gromki śmiech. 

[...] Posłanka Sierakowska [...] stwierdziła, że nie podoba jej się art. 13, 
który z a k a z u j e w Polsce d z i a ł a l n o ś c i b o j ó w e k f a s z y s t o w s k i c h i g r u p 
komunistycznych. 

- To brzydki artykuł - skwitowała. 
[...] Gdy na galeryjce trwało bicie protestujących uczniów, posłanka 

sprzedawała cegiełki... Na galeryjce prawie 30 mężczyzn rzuciło się na grupkę 
uczniów szkoły średniej. Liderem grupy atakujących był znany w Starachowicach 
milicjant Eugeniusz Zbroja. Emeryci pchali chłopców w stronę schodów. Ktoś 
zamachnął się ręką na jednego z protestujących. 

- Nie tutaj, bo filmują! Rozprawimy się z nimi na dole! - krzyknął jeden z byłych 
działaczy PZPR. 

- Gdy znaleźliśmy się na schodach, gruby facet w okularach kopnął mnie 
ciężkim buciorem w okolice klatki piersiowej - mówi Tomek Rogala, kolega Pawła. 
- Przez chwilę nic nie widziałem. Kręciło mi się w głowie. Gdy się ocknąłem, 
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byłem na zewnątrz. Koledzy wyrwali mnie z łap grubego, ciągnęli za ręce 
i krzyczeli, żebym uciekał. 

Arka bili i kopali, gdzie popadło. Dopiero po pewnym czasie go puścili, dając 
na koniec potężnego kopniaka. 

- Nie podoba nam się to, co komuniści robiąw naszym mieście. Nie chcemy, 
żeby organizowali w szkołach kampanię wyborczą. Chociaż minister Wiatr 
wyraźnie zapowiedział, że w placówkach oświatowych nie będzie żadnej agitacji, 
jest dokładnie odwrotnie. Nie podoba nam się, że na terenie szkoły zbierają 
pieniądze na długi oszustów z SLD - wyjaśnia Arek. 

- Po raz pierwszy tak blisko i tak brutalnie zetknąłem się z reprezentantami 
poprzedniego systemu. Do tej pory tylko czytałem o komunistach w książkach 
lub słuchałem w relacjach starszych ludzi, którzy byli na wygnaniu lub w łagrach, 
którzy przeżyli wojnę. Szl iśmy na spotkanie z pokojowym nastawieniem. 
Chcieliśmy zaprotestować. Nawet na myśl mi nie przyszło, że będę bity, że ktoś 
da mi w twarz, że mnie opluje, skopie i sponiewiera - mówi jeden z maturzystów. 

Eugeniusz Kwiatkowski, „Tygodnik Małopolski AWS", za „Gazetą Polską", 14 

maja 1997 r. 

M a l u c h y t o u w i e l b i a j ą 

„JonBenet Ramsey była najpiękniejszą dziewczynką Kolorado. I nie była to 
opinia jej matki i ojca; była to ocena „oficjalna". W ubiegłym roku JonBenet, 
wyszminkowana, upudrowana i wytapi rowana, z kolczykami w kształcie 
czerwonych serduszek w uszach i z różową kokardą we włosach została 
ukoronowana na Małą Miss Kolorado w ramach jednego z tych słodkich - jak 
sacharyna - konkursów dziecięcej piękności, które są typowo amerykańskie, jak 
szarlotka czy morderstwo. Na główkę włożono jej koronę Miss. 

[...] Ale w drugi dzień świąt, zanim słońce wzeszło znad Gór Skalistych, 
otaczających miasto Boulder w stanie Kolorado, sześcioletnia JonBenet Ramsey 
była martwa. Jej małe ciało znaleziono w piwnicy jej ocenianego na parę milionów 
dolarów domu rodzinnego. [...] Została uduszona garotą, miała strzaskaną 
czaszkę, nadgarstek okręcony liną, usta zaklejone taśmą, i była wykorzystywana 
seksualnie. 

[...] Mimo że zbrodnię popełniono 11 tygodni temu, bulwersuje ona Amerykę 
coraz bardziej. Początkowo zainteresowanie sprawą mogło wynikać przede 
wszystkim stąd, że ten okrutny akt popełniono na niewinnym dziecku, a więc nie 
tylko z faktu, że zdarzyło się to w bogatej rodzinie, mieszkającej w miejscu 
uważanym za jedno z najspokojniejszych, najbezpieczniejszych i najporządniejszych 
w kraju. Ale w miarę jak pojawiająsię najdrobniejsze szczegóły tego najwyraźniej 
skomplikowanego śledztwa, rodzą się przypuszczenia, że charakter tej zbrodni 
jest jeszcze okropniejszy, niż się tego obawiano; może się okazać, że za 
zabójstwem kryje się koszmar zrodzony ze zbiorowej psychozy, będącej reakcją 
na urodę małej J o n B e n e t , j a k i m ś n i e s a m o w i t y m s z a l e ń s t w e m w a r t y m 
dreszczowca Stephena Kinga, w którego utworach okrucieństwo i zło czyhają na 
każdym kroku w codziennym życiu Ameryki. 
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Morderstwo to ujawnia pewne wynaturzenie ogólnoamerykariskiego kultu 
dziecięcej urody; coś nieprawidłowego w wystawianiu dzieci na - takie czy inne -
groteskowe popędy nienormalnej - czy nawet normalnej - społeczności, jako że 
obie czasami wzajemnie się przenikają. Zabójstwo JonetBenet Ramsey jest także 
requiem Ameryki dla dzieciństwa, które kończy się zbyt wcześnie; dzieciństwa, 
w którym najpierw jest Myszka Miki, zaraz potem są lalki Barbie, i nagle - za 
sprawą jakiegoś przeklętego świra - Milczenie Owiec. 

[...] Do Wielkanocy w Ameryce odbędzie się 2 tysiące tego rodzaju 
konkursów: jest to biznes oceniany na miliard dolarów. Weźmie w nich udział 
około 100 tysięcy dziewczynek, wypacykowanych przez zwariowane matki 
szminkami, tuszami i kremami, wyćwiczonych w strojeniu min i tańczeniu jak 
JonBenet, nauczonych wdz ięczenia się swoim dz iec ięco-kok ietery jnym 
uśmiechem do kamer telewizyjnych, do rodziców, do wszystkich dookoła. Niektóre 
z tych konkursów mają w programie nawet „paradę w strojach kąpielowych" - na 
przykład podczas konkursu Cutest Kids w San Fernando przewidziane są występy 
maluchów w bikini i innych kostiumach kąpielowych. 

Tegoroczny konkurs South A l a b a m a Mini-state LM'Darlin' w y g r a ł a 
siedmioletnia Brigitte Bacon - zdobywając swój s iódmy z kolei tytuł. Na 
prowizorycznej scenie w hotelu Holiday Inn, w Dothan, w Alabamie wystąpił cały 
korowód dziewczynek - niektóre z nich piękne, niektóre nie; niektóre kroczące 
zawadiacko, niektóre całkiem wystraszone. Pewien bobas - nazywany Brooklyn 
Mock, ubrany w sukieneczkę z falbankami - uczestniczył w konkursach przez 
pięć miesięcy pod rząd. Dziewczynka ma sześć miesięcy. „Maluchy to uwielbiają" 
- powiedziała jedna z członkiń jury Lauren Chapin, która sama była kiedyś 
cudownym dzieckiem kina. 

Nieczęsto się zdarza, aby gwiazdy telewizji rugały swój własny biznes, ale 
zrobił to niedawno (znany) prezenter Dan Rather, który na antenie CNN oskarżył 
telewizję o nadawanie obrazów graniczących z dziecięcą pornografią. Miał na 
myśli popularny obecnie film wideo z ostatnim triumfem małej JonBenet, lalkowatej 
piękności, roztańczonej na scenie. Imprezy te mimo swoich wynaturzonych 
konotacji są sektorem amerykańskiego życia, który rozkwita poza zasięgiem tyrad 
prawicowych stróżów cnoty, atakujących z furią seks w telewizji i amoralność elit 
kulturalnych Nowego Jorku i Hollywood. Jest raczej tak, że rodziny dziewcząt 
udzielające wywiadów takim pismom jak Pageant World (Świat konkursów 
piękności) są z reguły przyzwoitymi Amerykanami z klasy średniej, utożsamiają 
się z wie lką konserwatywną większością kraju i nieustannie podkreśla ją 
zamiłowanie swoich milusińskich „do studiowania Biblii i do modlitwy": rodzice 
JonBenet określili siebie jako „bogobojną chrześcijańską rodzinę". 

Forum nr 14 (1653), 6 kwietnia 1997 za The Guardian z 18 marca 1997 
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Z a ł a d u j b r o ń p r z e c i w pol ic j i 

Joey Starr i Kool Shen są gwiazdami popularnego francuskiego zespołu 
rapowego NTM, czyli Nigue Ta Mere (w języku rosyjskim znaczy „job twoju mat'"). 
Ta buntownicza grupa nagrała trzy lata temu album „Naciskam na spust", z którego 
pochodzi song „Nigue la police" (znaczenie analogiczne do nazwy zespołu). 

Od wydania płyty, song wzbudził silne sprzeciwy i dyskusje, ale nikt nie 
postawił jego wykonawców przed sądem. Uczyniono to dopiero w Tulonie. 
Pretekstem do oskarżenia raperów stał się dla miejscowego prokuratora ich 
występ w pobliskim La Sey-nesur-Mer, gdzie liderzy zespołu wskazując palcami 
na obecnych policjantów rzucali następujące słowa: „policja, szambo mętów, 
nakręcane przez sprawiedliwość, na którą szczę" albo „wszystkie te sukinsyny 
są umazane w świństwie, którym cuchną" i „załaduj mi broń przeciw policji 
miejskiej". 

Tuloński sąd skazał solistów na pół roku aresztu, z czego trzy miesiące 
ścisłego, i półroczny zakaz NTM występowania we Francji. Skazani natychmiast 
odwołali się od wyroku, więc tymczasem są na wolności. 

Wyrok ten jednomyślnie potępili politycy i sympatycy lewicy, a nawet politycy 
tzw. prawicy. Obrońcy wyroku wskazują na szybki wzrost przestępczości 
i bezradność policji, na rosnącą agresję, której ofiarami padają policjanci (np. 
młoda policjantka wielokrotnie zgwałcona w podmiejskim pociągu) i prawdziwą 
epidemię samobójstw w tej grupie zawodowej. 

Wyrok skazujący grupę NTM największe oburzenie wywołał wśród lewicowej 
młodzieży. Minister sprawiedliwości Jacques Toubon po spotkaniu z jednąz grup 
młodzieży powiedział, że nie ma bezpośredniego wpływu na orzeczenie 
niezawisłych sądów. Ale zwróci się do prokuratury w Tulonie o ponowne 
rozpatrzenie sprawy. 

„Gazeta Warszawska", numer sygnalny, 1997 

K a r a c h ł o s t y z o s t a n i e p r z y w r ó c o n a , a e g z e k u c j e b ę d ą p u b l i c z n e 

[...] Wolność biorą zarówno ci, którzy mają poczucie odpowiedzialności wobec 
niej, jak i ci, których żadna odpowiedzialność nie interesuje, a tylko sama wolność. 
I najgorsze jest to, że ci pierwsi ulegają tym drugim. Myślę o tym często, kiedy 
czytam naszą kochaną „Gazetę Wyborczą" - pismo, które miało przecież 
powołanie i które o tym wysokim powołaniu wciąż przypomina, kiedy drukuje 
wspaniałych autorów i głębokie analizy kraju i świata. Ale i tu daje czasem znać 
o sobie syndrom Larry Flynta: żeby robić swoje, „Gazeta" musi przede wszystkim 
utrzymać wysoki nakład. Może dlatego na pierwszej stronie czytam poważny 
komentarz Adama Michnika do procesu zabójców Grzegorza Przemyka, będący 
pochwałą niezależnego sądownictwa, a na czwartej reportaż, z którego wnoszę, 
że Przemyk był osobą tak konfliktową, że mógł zdenerwować tych milicjantów, 
którzy go być może nie bez racji pobili. Jakie jest właściwie stanowisko „Gazety"? 
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- Przepraszam, nie chcę odwoływać się do tego przykładu, bo nie czuję się 
kompetentny do jego analizy. Broniłbym jednak metody: bo co zrobić, jeżeli 
komentarz na pierwszej stronie broni słusznej sprawy, a reportaż na czwartej 
mówi prawdę, c h o ć b y to była p r a w d a s p r z e c z n a z i d e ą s ł u s z n e g o 
komentarza? 

Nie, nie mogę się z tym pogodzić. Od tego jest wolność prasy, żeby jedna 
gazeta pisała jedno, a druga - drugie. Jeżeli jedna gazeta pisze i jedno, i drugie, 
oznacza to bezradność, a nie szerokość poglądów 

Dlatego podoba mi się desperacja, z jaką Forman pokazuje Flynta. 
[...] Jest w początkowej fazie filmu ciekawy moment, który nie powinien 

przejść niezauważony: protest społeczny, ludzie pikietują punkty sprzedaży 
kolportujących „Hustlera", próbując odegnać kupujących. Gdyby im się wtedy 
udało uniemożliwić kolportaż jednego czy drugiego numeru pisma, mogłoby to 
doprowadzić Flynta do ruiny. Ale - co tu mówić - w tak wielkim kraju trzeba mieć 
mnóstwo pieniędzy, żeby na odpowiednio dużym terenie móc przeciwstawić się 
skutecznie i wygrać. Dość że Flynt wznosi się w powietrze swoim czarnym 
odrzutowcem i od tej chwili podlega innym prawom. 

To w a ż n y m o m e n t , bo w s k a z u j e na n i e s k u t e c z n o ś ć ł a t w y c h akcj i 
protestacyjnych. Rozmawiamy akurat w niewiele dni po tym marszu protestu 
przeciw zabójcom krakowskiego studenta. Zastanawiam się, przeciwko komu 
takie akcje są wymierzone? Jak pan to odczuwa? 

- Nie tyle przeciwko komuś, ile do nas. Uświadamiają nam, że jest nas więcej. 

Do nas samych? Ale co my możemy zrobić? Zaopatrzyć się w broń? Nie ma 
u nas na razie takiej możliwości. Może szkoda, bo gdyby krakowski student miał 
pistolet, mógłby może uprzedzić napastników, strzelając do nich. 

- Byłoby to zgodne z tą logiką amerykańskiego kina popularnego, głoszącą, 
że sami powinniśmy wymierzać sprawiedliwość. 

Oczywiście. Może więc nie powinniśmy pochylać się z takim zdumieniem 
nad zbrodniarzem i jego czynem? Jestem przekonany, że jeszcze w pierwszej 
ćwierci przyszłego wieku przywrócona zostanie kara chłosty. Bo to jedyne, co 
zdoła przemówić do wyobraźni takich prymitywnych przestępców. Oczywiście, 
taka kara ma sens tylko wtedy, kiedy jest publiczna, a więc łatwo zgadnąć, że 
z kolei telewizja publiczna będzie miała wyłączność na te transmisje, co zapewni 
jej środki na odpowiednie programy edukacyjne, gdyż te egzekucje będą-jestem 
tego pewien - najchętniej oglądanym programem TVP. 

- Scenariusz jak z dawnych opowiadań futurologicznych Lema. 

Nie ośmieliłbym się go zastępować, zwłaszcza na łamach „Tygodnika". Ale 
proszę sobie przypomnieć, że kiedyś te jego przepowiednie rozśmieszały 
czytelników, a potem się okazało, że większość z nich - jeżeli nie wszystkie -
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sprawdziła się ku naszemu przerażeniu. Jeżeli społeczeństwo nie chce, żebym 
sam - wzorem obyczajowości amerykańskiej - wymierzał sprawiedliwość i np. 
strzelał do Flynta, skoro oburza mnie jego działalność, musi powołać prawo, które 
w e ź m i e n a s i e b i e w y m i e r z a n i e s p r a w i e d l i w o ś c i r ó w n i e ż w i m i e n i u 
poszkodowanych, a nie tylko przestępców, jak to dziś odczuwa w Polsce większość 
społeczeństwa. 

- Paradoks polega na tym, że tego samego dnia, kiedy gazety doniosły na 
pierwszych stronach o marszu protestu w Krakowie, w którym tysiące osób 
dały milczący wyraz swemu oburzeniu i wstrząsowi, na tych samych 
pierwszych stronach można było przeczytać o liberalizacji przepisów 
karnych w Polsce. Zastanawiam się jednak, czy nie ma ukrytej logiki w tym 
pozornym paradoksie. Nie przypadkiem przecież kojarzymy zwycięstwo 
Flynta z bezkarnością młodocianych zbrodniarzy. Postępowanie ich obu 
wynika z podobnego sposobu rozumienia demokracji: że mianowicie 
wszystko wolno. Że j e d n o s t k a ma prawo w y r a ż a ć siebie w s p o s ó b 
nieograniczony: jeśli chce wydawać pismo pornograficzne i obrażać na jego 
łamach kogo jej się żywnie podoba - wydaje i obraża, jeśli chce mordować 
- morduje. Jeśli tak może się dziać - to przypomina to o słabości demokracji. 
Ale i o jej sile. O słabości już mówiliśmy: to, co lepsze, wypierane jest przez 
to, co gorsze. Natomiast siła polega na tym, że jeżeli wszyscy mamy na coś 
wpływ, to także za coś odpowiadamy. Pośrednio wszyscy ponosimy 
odpowiedzialność. Czy jest więc dobrym wyjściem zaostrzanie kar, włącznie 
z cofaniem się do chłosty? 

To jest na pewno przygnębiające, ale i konieczne. Skoro takie korzystanie 
z wolności, jakie widzimy teraz wokół siebie, zaczyna zagrażać społeczeństwu, 
to musi się ono bronić. Owszem, możemy się przyznać, że być może nasze filmy, 
książki czy artykuły nie zdziałały wystarczająco wiele dobrego z naszym 
społeczeństwem. Z drugiej strony, przed kimś takim trzeba się bronić skutecznie. 
Tu nie wystarczą prasowe artykuły... 

Rozumiem, że zakaz obrazów gwałtu i przemocy - w telewizji, w kinie, na 
kasetach - byłby pociągnięciem względnym. Sąjednak pewne środki prewencyjne, 
które stosuje się w szczególnych sytuacjach. Wydaje mi się, że jest taka potrzeba, 
żeby ludzie, którzy czują się za ten kraj odpowiedzialni, powiedzieli głośno: -
Niestety, jakiś rodzaj cenzury obyczajowej jest konieczny. Konieczne jest 
przestrzeganie pewnej granicy wieku w dostępie do obrazów przemocy w kinie, 
a w telewizji obrazy przemocy w ogóle powinny być zabronione. Podobnie z 
granicą wieku przy podawaniu alkoholu. Przecież ci chłopcy, którzy zabili w 
Krakowie, byli po iluś tam piwach; nie słyszę, żeby dochodzono teraz, kto je im 
sprzedał. 

Odnoszę wrażenie, że polska inteligencja skrzyknęła się cała, by nim jeszcze 
zastosowało się jakiekolwiek ograniczenia i zabezpieczenia, dowodzić, że są one 
z zasady nieskuteczne. Przez ostatnie lata w Polsce zrobiono wszystko, co tylko 
możliwe, aby pod pozorem wolności obalić wszystkie kryteria, które określają 
konieczne ograniczenia, cóż więc dziwnego, że pojawiło się wszędzie tyle agresji, 
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głupoty i chamstwa. To prawda, wszyscy skorzystaliśmy z tej wolności, ale 
najwyższy czas, żeby ktoś wziął na siebie tę niewdzięczną rolę i powiedział głośno, 
że wolność musi mieć swoje granice, próbując przy tym określić, gdzie te granice 
przebiegają. Może wtedy zostanie spełniony ten wychowawczy obowiązek, o który 
panu chodzi. 

- [...] Oto, co przeczytałem w wywiadzie, jakiego Forman udzielił dla 
marcowego numeru „Positif": „Oczywiście, w każdym z nas jest trochę 
zwierzęcia. Ale cenzura sprawia, że agresywne i destrukcyjne instynkty 
w y c h o d z ą na w i e r z c h , p o n i e w a ż nie ma nikogo, kto by je u j a w n i ł 
i kompromitował". 

Ja jednak wolę, kiedy Forman robi filmy, niż kiedy wygłasza poglądy. Bo 
jego poglądy dziwnie mi przypominają nasze przekonania polityczne z przeszłości. 
Kiedy żyliśmy wszyscy w zniewolonym kraju. Biorąc nawet poprawkę, że cenzura 
w PRL-u eliminowała wiadomości o przestępstwach, mamy dziś jednak w naszym 
kraju coraz więcej agresji i zbrodni. Czyli cała ta wolność - prasy, repertuaru 
kinowego, wideokaset itd. - wcale nie doprowadziła do zmniejszenia zjawisk 
negatywnych. 

- Toteż i Forman konstatuje smutne fakty. Oto prymitywny facet, który 
osiągnął wszystko, zwyciężył, społeczeństwo poddało się jego woli. Ale 
ani społeczeństwu nic z tego nie przyszło, ani on nic nie ma z tego sukcesu. 
Jest sparaliżowany, rozgoryczony i samotny. 

I gorzej. Jedyne, co dał ludziom, to ohydna pornografia. Daliśmy ludziom 
całkowitą wolność. Ale jej konsekwencje coraz bardziej nas teraz niepokoją. To, 
co ogląda się dziś w polskiej telewizji, przypomina bardzo sytuację w telewizji 
jugosłowiańskiej sprzed dziesięciu lat. Mógł pan tam obejrzeć wszystkie filmy -
najbardziej drażliwe, najbardziej drastyczne. Tylko skończyło się to niestety wojną 
w Bośni. 

Proszę zwrócić uwagę, że nasz wymiar sprawiedliwości ma wiele z dawnego, 
bolszewickiego sposobu myślenia. To bolszewicy uważali kryminalistów za tzw. 
element socjalnie bliski; ludzi skrzywdzonych przez poprzedni ustrój kapitalizmu, 
których ich zdemoralizował. W rezultacie przestępstwa kryminalistów karane były 
mniej surowo niż wykroczenia polityczne. Odnoszę wrażenie, że dziś nadal tak 
jest: znajduje się dla nich okoliczności łagodzące. Tymczasem nie możemy 
odwoływać się do ludzkich cech tych młodocianych przestępców, skoro im tych 
cech brakuje. 

- [...] W opisach trybu życia tych chłopców, którzy napadają na swoich 
rówieśników, stale powtarza się motyw kaset wideo, które oni oglądają od 
rana do wieczora, bo najczęściej ani nie pracują, ani się nie uczą. Stale 
więc - w dużej ilości, na szybkich obrotach - oglądają filmy amerykańskie 
z obrazami przemocy, z których nie wynikają żadne konsekwencje. 
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To, że młodzi oglądają te kasety na przyspieszonym ruchu, to nie byłoby 
jeszcze takie nieszczęście Nieszczęście polega na tym, że oni także cofają akcję. 
A to jest dopiero zagrożenie, którego kino nigdy przedtem nie znało. Kiedy Maciek 
Chełmicki pada w filmie „Popiół i diament" postrzelony na końcu fi lmu, wiadomo, 
że już nie wstanie; gdyż film zmierza do końca zgodnie z wolą jego twórców. Dla 
młodych on się tylko efektownie przewraca, a kiedy wstaje, jest tylko śmieszny. 
Cóż zatem prostszego, jak wypróbować to w życiu? 

Oni przyzwyczaili się, że realne życie nie istnieje. Jeżeli ktoś siedzi 4 godziny 
w szkole a potem 6 godzin przed telewizorem, to nikt mi nie powie, że szkoła ma 
na niego większy wpływ niż bełkot telewizora. 

Andrzej Wajda w rozmowie z Tadeuszem Lubelskim, „Tygodnik Powszechny", 

20 kwietnia 1997 

W y z n a n i a E u r o p e j c z y k a 

„[...] Uznając, że uzyskanie w pierwszych latach trzeciego tysiąclecia 
członkostwa w Unii Europejskiej jest problemem nr 1, wychodzę z założenia, że 
będzie to najskuteczniejszy środek do zwalczania gnębiących nad od kilkuset lat 
chorób narodowych. Tylko umocnienie Polski w strukturach Unii Europejskiej 
może wyzwolić nas z zaściankowego myślenia, zamykania się w narodowych 
opłotkach, uwolnić od stałych, ale bezproduktywnych westchnień za utraconą 
wielkością, nieustannego zajmowania się przeszłością, wyleczyć z megalomanii 
narodowej, uodpornić na kołtuństwo, klerykalizm, zminimalizować wszelkiego 
rodzaju narodowe aberracje..." 

Mieczysław F. Rakowski „ Europa nie zaczeka ", „Polityka " nr 9 (2078), 1 marca 

1997 

D e f i n i c j a h o m o s e k s u a l i z m u 

Homoseksualizm nie jest [...] żadną nowofalową, dającą się skorygować 
subkulturą, lecz jedną z cech humanistycznego bogactwa człowieka. 

Tomasz Raczek „Serce homofoba ", „ Wprost", 7 września 1997 

Globalny K o m i t e t C e n t r a l n y 

Kiedyś działał wydział propagandy KC, który decydował, co się pokaże 
w telewizji. Teraz z wolna tworzy się światowe KC: z globalnym wydziałem kultury, 
który będzie ustalał, co ma świat oglądać, co ma wiedzieć o rzeczywistości. 

Media coraz częściej nie pokazują rzeczywistości, ale jątworzą. Ma to istotne 
konsekwencje. Dawniej człowiek miał do czynienia z jedną rzeczywistością - tą, 
która go otaczała; mógł więc ją zobaczyć, czasem nawet dotknąć. Od 20 czy 
30 lat ma do czynienia z drugą rzeczywistością wirtualną, której nie może 
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doświadczyć, ale której jest świadkiem. Nasz obraz świata jest w coraz mniejszym 
stopniu naszym własnym obrazem świata, przeżywanym i doświadczanym. Staje 
się coraz częściej obrazem podawanym nam do oglądania. 

Ryszard Kapuściński w rozmowie z Krzysztofem Burtenko,,, Apokryf -Tygodnik 

Powszechny"nr 11, czerwiec 1997 

P r e c z z n i e r o b a m i a l b o o d d a j c i e p o k ł o n b e s t i i 

Uczniowie szkół r e l i g i j n y c h Izraela m a j ą p r z e k w a l i f i k o w a ć się na 
programistów komputerowych. Taką propozycję złożył ortodoksyjnym studentom 
tekstów religijnych minister finansów Izraela, Jaków Neeman. Izraelski przemysł 
jest w stanie zatrudnić natychmiast 20 tys. wykwalifikowanych programistów 
i inżynierów informatyków. Tymczasem studenci szkół religijnych po zakończeniu 
nauki utrzymują się często z zasiłków dla bezrobotnych. 

Neeman uważa, że po uzyskaniu z p o m o c ą rządową odpowiedniego 
wykształcenia każdy absolwent jesziwy zostałby znakomitym informatykiem, 
ponieważ lata spędzone na studiowaniu Tory, Talmudu i innych teksów religijnych 
stanowią doskonałe ćwiczenie umysłowe. Konserwatywni rabini odnieśli się 
negatywnie do projektu ministra finansów. 

AL, Reuter,,,Z klęcznika przed komputer", ,,Gazeta Komputer" , 23.09.1997, 

nr 38 (2515) 

N i e b ę d z i e Murzyn... 

Czarnoskóry prezenter radia RMF FM został oskarżony przez działaczy ZChN 
o demoralizację młodzieży. Brian Scott prowadzi w RMF nocnąaudycje erotyczną, 
w której słuchacze dzielą się na antenie swoimi przeżyciami erotycznymi. 

informacja serwisu radiowego RMF FM 

S k ą d t o z n a m y ? 

W 1926 roku zmarła w Youngston, w stanie Ohio, USA, polska 
stygmatyczka, Helena Pelczar. I ona musiała wiele znieść dla ratowania dusz od 
wiecznego potępienia. Wszystkie swoje f izyczne cierpienia of iarowała za 
grzeszników. Także w stosunku do niej szatan stosował siłę fizyczną. [...] Kiedyś 
pod postacią obrzydliwego Murzyna nastawał na jej cnotę. Uciekł dopiero wtedy, 
kiedy Helena uderzyła go różańcem. 

o. Melchior Fryszkiewicz OFM Conv., „Rzecz o aniołach", Wydawnictwo 

Michalineum 1993, s.68. 
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o g ł o s z e n i e płatne ( B - 9 9 9 ) 

PRZEPRASZAMY ZA JEZUSA! 
Już tylko trzy lata zostały do wielkiego jubileuszu - dwutysięcznej rocznicy 

narodzin założyciela chrześcijaństwa - Jezusa z Nazaretu. Jako odpowiedzialni, 
świadomi i dojrzali wyznawcy chrześcijaństwa uważamy, że nadszedł właściwy 
moment, aby wyrazić skruchę i przeprosić wszystkich naszych braci niewierzących 
lub wierzących inaczej za wszelkie zło, jakiego nasi przodkowie dopuścili się 
w przeszłości. Niestety, sądzimy, że akt skruchy będzie niepełny, o ile nie 
przyznamy się do błędów popełnionych przez założyciela naszej religii. 

Dlatego chcieliśmy przeprosić za wszystkie czyny i słowa Jezusa z Nazaretu, 
a także jego uczniów i naśladowców, w tym szczególnie za postawę tak zwanych 
apostołów. Musimy przyznać, że Jezus okazywał brak tolerancji dla osób 
sprzeciwiających się jego roszczeniu do tytułu Mesjasza. Co gorsza, dopuścił się 
on aktów przemocy w Świątyni Jerozolimskiej. Wielokrotnie wyrażał się z brakiem 
należytego szacunku o naszych starszych braciach Żydach, nazywając ich niekiedy 
wręcz „synami diabła", co niewątpliwie przyczyniło się do późniejszych aktów 
antysemityzmu. Uległ on propagandzie rzymskiego okupanta i dał się wykorzystać 
w politycznych rozgrywkach. 

Jezus z Nazaretu nie potrafił zaakceptować pluralizmu w interpretacji tak 
zwanych pism świętych, przypisując sobie całą rację. Okazywany przez niego 
wielokrotnie fanatyzm stał się przyczyną wzrostu postaw fundamentalistycznych 
w późniejszych wiekach. To samo dotyczy postawy takich jego naśladowców jak 
chociażby Paweł z Tarsu, który wielokrotnie dał dowody swej homofobii 
i nietolerancji dla homoseksualistów. 

Biorąc to wszystko pod uwagę, wyrażamy stanowczą skruchę i przepraszamy 
za nietolerancyjną, fanatyczną i sekciarską postawę Jezusa z Nazaretu. W pełni 
solidaryzujemy się ze wszystkimi przeprosinami za postawę katolików 
w przeszłości. Tym niemniej są one zdecydowanie niewystarczające, nie sięgają 
bowiem do źródła nietolerancji, antysemityzmu i fundamentalizmu, a mianowicie 
poglądów i postępowania Jezusa z Nazaretu. 

Wzywamy wszystkich ludzi dobrej woli, by w roku 2 000 
uroczyście przeprosili za Jezusa z Nazaretu! 

Otwarte Forum Dialogiczne „Jutrzenka" z Moguncji 

Bezwarunkowa Inicjatywa Ekumeniczna 
„Jedność ponad wszystko i dialog" z Hamburga 

Klub dyskusyjny „My jesteśmy Dialogiem" z Hanoweru 

Stowarzyszenie Anonimowych Chrześcijan „Niewidzialny Kościół" 
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W N i e b i e i P i e k l e t e ż r z ą d z ą p r a w a r y n k u 

Firma LucasArts przedstawia: 
Wirtualne Niebo i Wirtualne Piekło, czyli grę: 

AFTERLIFE 
Chciałem zbudować grę zupełn ie r ó ż n ą od wszystk ich innych gier 

symulacyjnych. AFTERLIFE jest zupełnie inna, jest niczym nieograniczonym 
szaleństwem - mówi Mike Stemmle, projektant AFTERLIFE. 

[...] Twoim celem jest zbudowanie sprawnie funkcjonujących zaświatów dla 
EMBO - mieszkańców pewnej planety. Jako archanioł otrzymasz spory kawał 
Nieba i Piekła, a pomocą będą ci służyć anioł Aria i diabeł Jasper. 

[...] Tu nie trzeba się bać, tylko śmiać. 
[...] Gra nie ma jednak mrocznego charakteru, jest typową symulacją 

ekonomiczną, zaświatami też kieruje prawo popytu i podaży. 
[...] Myśl o sobie jak o lokalnym menadżerze Innego Świata. Twoim zadaniem 

będzie zaspokojenie potrzeb wędrujących dusz pewnej planety - w zależności 
od wierzeń każdej z nich. 

[...] Jak zwykle będziesz musiał rozwiązać problemy z zakresu komunikacji 
i transportu między sferami budownictwa, finansów, a zarabianie nie jest tu wcale 
proste. Niezbędny będzie też marketing; ingerowanie w cywilizacje EMBO, 
w zmiany ideologii, reformy religii oraz wywołanie wojny w razie braku klienteli 
czy też kuszenie dla zmiany jej profilu. W zaświatach nie ma buntów, jest tylko 
kryzys. 

[...] Szybko zdecydowaliśmy się uwzględnić w grze zarówno Niebo jak 
i Piekło. Po pierwsze: każdy słyszał o Niebie i Piekle, nawet jeśli w nie nie wierzy. 
Po drugie i najważniejsze: podwójne Zaświaty wyglądają ekstra na ekranie 
monitora oraz wpływają dynamicznie na strategię gry. 

[...] W Niebie musisz zapewnić duszy maksimum zróżnicowanej rozrywki 
plus krótkie trasy komunikacyjne, w piekle - maksimum nudy. Ale uwaga: dla 
wierzących w re inkarnację (słaba k l ientela) jest Karma S t a t i o n , stacja 
przeładunkowa powrotna na planetę EMBO. 

[...] I pamiętaj: co jest dobre dla Nieba, jest złe dla Piekła. 

zasady gry komputerowej Afterlife firmy LucasArts 

W i d m o f a s z y z m u k r ą ż y n a d ś w i a t e m 

[...] Zdaniem niektórych, wiek XX jest również okresem wielkich osiągnięć 
moralnych. 

Najbardziej oczywistym z nich jest prawo kobiet do głosowania. A także -
wzrastająca tolerancja rel igi jna. Mam na myśli to, że religia nie jest już 
zagadnieniem takiej rangi, jak w roku 1900. Jest też więcej tolerancji seksualnej. 
Sprawy mają się lepiej dla homoseksual istów. Rewolucja seksualna lat 
siedemdziesiątych pozwoliła pokonać przeszkody ze strony Kościołów i kleru. 
W wieku XX ludzie nauczyli się nie traktować seksu tak poważnie, jak wcześniej 
nakazywały im Kościoły, i to jest korzystne. 
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- (...] Czy po upadku komunizmu widzi Pan jakiekolwiek nowe wyłaniające 
się idee, coś, co mogłoby stanowić polityczny fundament dla nadchodzącego 
stulecia? 

Zwyczajna liberalna demokracja jest wszystkim, czego potrzeba - ideologia 
dla każdego. Z tym że liberalna demokracja sprawdza się w czasach gospodarczej 
prosperity, a nie funkcjonuje w warunkach gospodarczej niepewności. A ponieważ 
uważam, że właśnie wkraczamy w okres niepewności gospodarczej, nie rokuję 
liberalne} demokracji zbyt wielkich nadziei na przetrwanie. Ale nie z braku idei, 
tylko z braku pieniędzy. W okresie prosperity nie ma takiego dystansu między 
zwykłymi ludźmi a intelektualistami - liberalno-demokratycznymi liberałami. Kiedy 
sytuacja jest zła, p o j a w i a j ą się sekty, f u n d a m e n t a l i ś c i , Kościoły, ruchy 
faszystowskie, różnego rodzaju dziwne rzeczy. Widziałbym to raczej jako 
odzwierciedlenie sytuacji gospodarczej aniżeli nurt idei, dysponujący własną siłą. 

Przypuszczam zatem, że w przyszłości będziemy mieli więcej dyktatur. 
Trudno sobie wyobrazić powstanie liberalnej demokracji w Chinach. Jest całkiem 
możliwe, że w Rosji zdarzy się kontrrewolucja, która przywróci dyktaturę 
w Moskwie. Nie ma zbyt wiete nadziei, że da się tego uniknąć. Podejrzewam, że 
w obrębie Europy i Ameryki Północnej prawicowe ruchy faszystowskie będą się 
coraz bardziej umacniać. Powiedziałbym, że Zachód może być zmuszony do 
podjęcia prób odizolowania się od reszty świata. Ale nawet jeśli to zrobi, nie 
sądzę, żeby to było skuteczne, bo nie wyobrażam sobie, aby poszczególne 
państwa narodowe były w stanie prowadzić własną politykę ekonomiczną, kiedy 
gospodarka ulega globalizacji. Globalizacja ekonomiczna może przeszkodzić 
istnieniu indywidualnych demokratycznych państw narodowych. 

- [...] Jeśli nie poczucie solidarności, to być może odrodzenie wartości 
religijnych, tych co ukształtowały Zachodnie społeczeństwa - mogłoby stać 
się lekarstwem? 

Mogę zrozumieć zwrot ku Kościołowi w Europie Środkowej i Wschodniej, 
gdzie tak wielu ludzi przywykło do państwa opiekuńczego; teraz państwo nie ma 
zamiaru robić dla nich niczego znaczącego, więc wciąż pokładają nadzieję 
w Kościele. Czeka ich rozczarowanie, nie wierzę, aby Kościół zastąpił państwo. 

Podobnie nie przypuszczam, żeby religia nabrała dużego znaczenia 
w Ameryce, gdzie tolerancja religijna jest dość mocno ugruntowana i gdzie różnice 
między chrześcijanami, żydami i muzułmanami nie są zasadnicze, istotny jest 
kontrast między religiami fundamentalistycznymi i niefundamentalistycznymi -
ponieważ jest to różnica między fanatykami i n iefanatykami, faszystami 
i demokratami. Członkowie Kościołów fundamental istycznych w USA mają 
skłonność do fanatycznych uprzedzeń i fanatycznej agresji, po prostu nie są 
godnymi zaufania obywatelami. To oni właśnie wracają do Kościołów, aby 
s t w o r z y ć s o b i e p o c z u c i e t o ż s a m o ś c i , k t ó r e w y k l u c z a n i e w i e r n y c h , 
niefundamentalistów i niewierzących. Pod tym względem Kościoły działają raczej 
w kierunku wykluczania a nie obejmowania: nie funkcjonują jako apostołowie 
braterstwa, działają jako czynniki dalszego podziału społeczeństwa. Jak długo 
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fundamentalizm rośnie na skutek niepewności ekonomicznej, religia będzie 
w Ameryce czymś ważnym. Nie wydaje mi sie, żeby antagonizmy między 
katolicyzmem, prawosławiem, protestantyzmem i islamem miały ogólnoświatowe 
znaczenie - w rozterkę wprawia nas przykład Bośni. 

- [...] Istnieje opinia, że wszelkie idee zawsze przychodzą do USA z zewnątrz? 

Nie jestem pewien, czy idee europejskie, amerykańskie albo japońskie 
bardzo się różnią między sobą. Nie sądzę, aby w przyszłości czekały nas jakieś 
wielkie rewolucje intelektualne. Wykształcone klasy polityczne wszystkich krajów 
będą myślały w kategoriach europejskiego Oświecenia, a cywilizacja będzie miała 
charakter eurocentryczny. A politycy w takich miejscach, jak Chiny, Birma czy 
Singapur będą próbowali temu zapobiec i może im się to udać, ale jeśli środki 
komunikowania pozostaną faktycznie wolne, to europejskie Oświecenie może 
zwyciężyć. 

Richard Rorty w rozmowie ze Zbigniewem L. Stańczykiem, „Nadchodzi czas 

kryzysu", Rzeczpospolita z 20-21.09.1997 

M r o c z n e d z i e d z i c t w o R e w o l u c j i F r a n c u s k i e j 

- Polska ma nową Konstytucję, Episkopat Polski wyraźnie komunikuje o tym, 
że Konstytucja budzi poważne zastrzeżenia i niepokoje sumienia. Jak wierni 
mają żyć z taką Konstytucją? 

Może najpierw powiem, że głos Kościoła w tej kwestii został nagłośniony 
jako mieszanie się do polityki. A to przecież nieprawda. To typowy przykład 
zastraszania ludzi wierzących. Konstytucja ma być fundamentalnym prawem, 
ustawą zasadniczą myślenia i prawodawstwa w sensie ochrony praw człowieka 
na stałe. Ale stało się tak, jak się stało. Jednak to nie znaczy, że trzeba obrażać 
się na naród, odwrócić się odeń, przestać mówić. Nie! Trzeba ten proces formacji 
prowadzić. Wychodzimy jakby z pewnej choroby, z której nie chcą nas leczyć. 
Musimy próbować uruchomić procesy samowyleczenia. Będą tu potrzebni dobrzy 
ludzie i pomoc Boża. 

Drugi problem związany z Konstytucją - to problem kłamstw. Dzisiaj w świecie 
idzie walka z Kościołem, jak szła dawniej, tylko forma jest nowa. Dawniej chodziło 
o to, by zabić, wyłączyć Kościół. Gdy uważniej przyjrzeć się korzeniom myślenia 
laickiego, libertyńskiego, laickiego, modernistycznego, to przecież spod tego 
wszystkiego, aż kipi Rewolucja Francuska. Spod pokrywki tej pary aż kotłuje 
duch tamtego czasu! A cóż proponowała Rewolucja? Hasła, których nie myślała 
zrealizować. Od początku! Gdy ogłoszono hasła równości, wolności i braterstwa 
oraz sprawiedliwości społecznej - wymordowano strajkujących z głodu robotników, 
wymordowano chłopów z Wandei, wymordowano 400 tysięcy ludzi, połowę 
mieszkańców Lyonu uśmiercono, w Paryżu zl ikwidowano wszystkie dzieła 
miłosierdzia, a obok biskupów i kapłanów zgładzono dzieci niedorozwinięte - dla 
zastraszenia. Czy to jest postęp? Konsekwentnie realizowano hasło: zabić Kościół! 
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Dziś też jest aktualne: zabić moralnie Kościół, zakłamać religię albo milczeniem 
skazać Kościół na niebyt. To jest ta sama polityka, tylko że w rękawiczkach. To 
ten sam duch. Bo los Kościoła jest ciągle niewygodny. Znak, któremu sprzeciwiać 
się będą. Jak sprzeciwiali się samemu Chrystusowi. Widzimy w Konstytucji 
wyraźną tendencję oddzielenia sumienia od prawa stanowionego. A przecież nie 
można z serca ludzkiego wyeliminować więzi z Bogiem. Bo to jest stan wewnętrzny 
w każdym uczciwym człowieku - sumienia, którego nie można zlikwidować poprzez 
zewnętrzne „zarządzenia". Pozostaje więc: wyeliminować nauczyciela prawdy -
Kościół - z życia publ icznego. Nie dopuścić do głosu, zamknąć mu usta 
milczeniem. Ojciec Święty trafnie powiedział: „Tak - Chrystusowi, to jest 'tak' -
Kościołowi, a 'nie' - Kościołowi, to jest 'nie' - Chrystusowi!". Bo nie ma innego 
Kościoła, niż ten, w którym żyje Chrystus i przebywa Duch Święty. A nie czynić 
Go znakiem publicznym - to sprzeniewierzyć się Chrystusowi i własnej misji. 
Kościół nie może iść do podziemia. I sprawa głosu Kościoła o Konstytucji była 
tego przykładem. No, ale Konstytucja już jest. I trzeba już jasno powiedzieć, że w 
tych punktach, gdzie zgadza sie z Bożym prawem, trzeba jej słuchać! Natomiast 
w tych punktach, gdzie Konstytucja przekreśla Boże prawo - nie wolno jej słuchać. 
Ta ustawa to antysukces chrześcijańskiego Narodu. Bowiem w wielu punktach 
nie ma miejsca w niej na sumienie człowieka wierzącego. Na przykład nie do 
przyjęcia jest stwierdzenie Konstytucji, iż jest ona najwyższym prawem w Polsce. 
A wystarczy dodać słowo „stanowionym", aby być w zgodzie z etyką. 

- Jest jakieś wielkie misterium iniquitatis w tym, że spuścizna Rewolucji 
w dalszym ciągu funkcjonuje i zbiera plony. Niejednokrotnie zaprzecza 
rozumowi i to w imię ideału kultu rozumu. I jest naszą polską biedą, że wielu 
ludzi skądinąd oświeconych, inteligentów, kurczowo trzyma się tego modelu 
widzenia Kościoła. 

Ja nie sądzę, że jest to przypadek czyjegoś słabego myślenia. To jest rodzina 
duchowa, z której wyszli ci ludzie. Oni naprawdę są przekonani do swoich idei. 
I proszę zauważyć: oni ciągle sądzą, że licencja na decydowanie o tym, co dobre 
a co złe, należy do nich. Ta ogromna buta często zamyka im oczy na prawdę, 
która jest przecież siostrą pokory. 

To jest zamykanie się na rozwój, bo nie ma otwartości. Ci ludzie sami skazują 
się na to, by być poza narodem mocnym prawdą o własnej słabości. Zamykają 
się w sobie. Absurdalnie przeciwstawiają się temu, co dobre, co jest gwarancją 
wolności, a co jest misją Kościoła. Proszę zauważyć, że walka z religią w szkołach 
od zawsze wychodzi z ich środowisk. Oto przedstawiciel Rady Katolików Świeckich 
w wypowiedzi na temat duszpasterstwa ma odwagę mówić, że niewłaściwą 
decyzją Kościoła w Polsce jest religia w szkołach. Bywa, że i Papieżowi ci ludzie 
próbują dawać lekcje poprawnego bycia w Kościele. Ich wizja Kościoła jest jedynie 
społeczną. A to jest prosta droga do wyłączenia się, stanięcia obok Kościoła, 
który jest rzeczywistością o wiele bogatszą wewnętrznie. Jest rzeczą oczywistą, 
że Kościół potrzebuje wykładów intelektualistów-katolików, głębszej refleksji, 
głębszej wiary. Trzeba bić na alarm, budzić sumienia do odpowiedzialności za 
Kościół. Si łą Kościoła będą jednak nie wyseparowane elity, lecz związek 
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wszystkich, nawet najmniejszych grup, żyjących w jedności z całym Kościołem. 
Są dzisiaj wielkie znaki, że taki Kościół się budzi. Formują się nowe środowiska, 
które mają szansę ożywienia całego Kościoła. 

[...] Ludzie Radia Maryja - to są nasi ludzie, ludzie Kościoła. To jest nasza 
siła. Popularność Radia Maryja pomaga nam zrozumieć, że spełnia ono ważną 
wielką misję i trzeba mu za to wyrazić wdzięczność. I nie ma sensu gniewać się 
na ich opcję. Błędy - jeśli są - są i po innych stronach, na przykład elit promujących 
wzorzec zbytniego otwarcia na relatywizm moralny. One subtelnie szydzą 
z Papieża i Kościoła, kwestionują ich prawa do pełnienia misji nauczania. I kto 
ujmie się za prawem Boga do człowieka? Broni się dziś rozmaitych zagubionych 
ludzi, którzy budzą współczucie, ale nie mogą być autorytetami. Nikt nie ma prawa 
zwrócić uwagi Drewermannowi, który odszedł od prawdy Objawienia o Jezusie 
Chrystusie. Nikt nie ma prawa bronić życia, bo zaraz będzie publ icznie 
wyszydzony... I tu Radio Maryja wykonuje wielką i ciężką formacyjną robotę. 
W swych jasnych rozstrzygnięciach jest naszym głosem, jest głosem sumienia. 

[...] Kościół - to wielki organizm, któremu potrzebne są różne charyzmaty 
i jest w stanie zaakceptować różne ich formy. Intelektualiści (ci autentyczni) 
zrozumieją, że jest dla nich miejsce w Kościele, ale pod warunkiem, by byli 
otwartymi, postrzegali racje bytu innych, by chcieli usłużyć swą wiedzą, mądrością 
i świętością. Polska potrzebuje intelektualistów. Trzy opasłe tomy „Pamiętników" 
Marii Dąbrowskiej pokazują, jak elity intelektualistów zgubiły Polskę powojenną. 
Przecież oni na kolanach biegali do Belwederu. Dziś z tej lichoty moralnej nie 
wolno robić bohaterów. Trzeba oczyścić idee. Pokazać: tu były wasze błędy i teraz 
usiłujcie je naprawić! Naród był gnębiony najbardziej nie przez wroga, lecz przez 
swoje elity, jeszcze od przedwojny socjalizujące, zauroczone komuną, może nie 
do końca świadome ogromu zła, jakie fundował system przez ich ręce. Dziś 
potrzebne są elity wielkich mędrców (ale moralnych!), twórczych i odważnych 
umysłów. Potrzebne są elity eklezjalne, elity jedności z narodem, otwarte, 
tolerancyjne, gotowe do wspólnej pracy, pokornie poszukujące doskonałości, 
umiejące pokazać uniwersalne zastosowanie katolickiej myśli. 

[...] Różne motywacje k ieru ją ludzkimi p o c z y n a n i a m i . Aby nie było 
wątpliwości, może powiem jasno: wiara jest Łaską. Wielka wiara, żywa przez 
rodzone owoce, jest wielką łaską. Jeśli ktoś otrzymał Łaskę wiary (bądź uważa, 
że ją otrzymał), to musi z wielką pokorą przyjąć konsekwencje tego faktu. Iść za 
tym światłem, które odkrywa w ciemnościach, uczepić się Pana Boga i żyć Jego 
obecnością. I pamiętać, że istnieje realne zagrożenie dobra ze strony grzechu 
pierworodnego w każdym ludzkim sercu. Są bardzo wyraźne struktury zła, które 
od wieków zwalczają wszystko, co stanowi wiarę, moralność, Kościół. Walczą 
różnymi sposobami. I trzeba sobie jasno powiedzieć, że albo się służy Bogu, 
albo Jego nieprzyjacielowi. Albo buduje się drogę do zbawienia, przez zachowanie 
przykazań, miłość do ludzi - albo się od Boga odwraca, innej drogi nie ma. 

[...] Ksiądz Kardynał Wyszyński Prymas Tysiąclecia pisał, że masoneria 
czerwona nie różni się od czarnej, bo podały sobie ręce. Punktem rozpoznawczym 
tych środowisk jest niechęć do Kościoła katolickiego, nawet nienawiść. Drugim 
punktem jest zwalczanie zdrowej tradycyjnej moralności, etyki, traktowanie jej 
wybiórczo. Z tych ich założeń wynika określona koncepcja tamtego pierwszego 
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pytania: kto ma prawo do tego świata? Szatan podszywa się pod Stwórcę i chce 
zaprzeczyć prawu człowieka do zbawienia. Walka idzie o rząd dusz, o serce 
i umysł człowieka. Masoneria jest faktem. Czasem można usłyszeć pytanie: czy 
masoneria robi samo zło, czy i dobro? 

Jeśli robi dobre rzeczy, jeśli prowadzi akcje charytatywne, ratuje ludzi -
wykonuje dzieła humanitarne. Dlaczego jednak zwalcza nadzieję zbawienia, 
odgradza od Boga? Nie wolno zamykać oczu na to, że prawdę o zbawieniu 
przyniósł na świat Jezus, Syn Boży i że On ma prawo do serca ludzkiego. 

Każdy, kto stawia sobie jako zadanie zagradzanie drogi do zbawienia, czy 
stawianie człowieka po stronie niemoralności i zła, nazywając to jeszcze 
wyzwoleniem człowieka, jest po prostu niebezpieczny. Poza tym ta słynna 
masońska tajemniczość. Jeśli jesteś porządny, pokaż na światło dnia swoje czyny. 
Nie jestem za spiskową teorią dziejów, ale jestem za prawdą. I jeśli prawdą są 
zamachy na moralność, na integralność wspólnoty rodzinnej, świętość małżeństwa 
i widzę, jak to się przekłada na strategie międzynarodowe oraz na deklaracje 
pewnych światowych kół przeciwko Papieżowi (o czym wyraźnie sami powiedzieli), 
to nie jest ważne dla mnie, czy to się nazywa masoneria, faszyzm czy komunizm, 
czy jakiś intelektualizm. Ja widzę owoce. A one są nie do przyjęcia i drzewo, 
które je zrodziło, jest zatrute. 

Arcybiskup Józef Michalik, metropolita przemyski, w rozmowie z ks. 

Mieczysławem Gładyszem CSMA, ,, Czas próby, czas Łaski", Powściągliwość 

i Praca 9/97 

D w i e ś m i e r c i 

[...] Wszystkich uderzyła ta osobliwa koincydencja - dwa zgony bardzo 
sławnych kobiet, w odstępie kilku dni. Zgon księżnej Diany przyćmił śmierć Matki 
Teresy, a koincydencja w czasie spowodowała liczne komentarze, w których obie 
te kobiety były porównywane. W rzeczywistości trudno o większy kontrast. Matka 
Teresa nie robiła nic dla własnej sławy. Księżna Diana nie robiła nic innego. Matka 
Teresa na pewno tego nie planując - zrobiła coś, co niesłychanie rzadko w dziejach 
się udawało: ukazała światu to, co w doktrynie chrześcijańskiej jest wprawdzie 
wiadome i nawet banalne, o czym mówić łatwo, ale co bez żadnych dodatkowych 
warunków praktykować jest wybitnie trudno. 

Leszek Kołakowski, Tygodnik Powszechny nr 39 z 28.09.97 

W i e l k a Bogini z a p r a s z a d o N i r w a n y 

W Kalifornii robi karierę nowa dziedzina chirurgii plastycznej: vaginoplasłia. 
Nie tylko poprawia wygląd tych części ciała, które pokazuje się nielicznym 
i wybranym, ale zapewnia rewelacyjne doznania erotyczne. Najpopularniejsze 
jest usunięcie nadmiaru tłuszczu ze wzgórka łonowego. Po intymnym liposuction 
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kobieta łatwiej się podnieca i bez trudu przeżywa wielokrotne orgazmy. Dużym 
powodzeniem cieszy się też kosmetyka pochwy. 

[...] Operacja plastyczna wyzwala z kompleksów. Lekarze naciągają skórę, 
zmniejszają to co trzeba, tu i ówdzie podciągają i modelują. Świadomość bycia 
piękną pozwala kobiecie wreszcie cieszyć się seksem. Życie erotyczne najbardziej 
wzbogaca klitoroplastia. Ten zabieg podobny do obrzezania zwiększa wrażliwość 
intymnych miejsc i zapewnia seksualną nirwanę. 

„ Twój Styl" nr 2 (79), Luty 1997, „Seksualny skalpel" s.20 

Szymon M a g w SLD! 

Wybory do sejmu 1997 

Ja, MAREK NOWIŃSKI, startuję w wyborach do sejmu, ponie
waż chcę być orędownikiem medycyny naturalnej, psychotroniki, ezoteryki. 
Chcę bronić tych dziedzin przed bardzo poważnymi próbami delegalizacji 
i zepchnięcia do podziemia. 

Doświadczenia zebrane podczas prowadzenia Centrum Natura Vera 
i pracy w Polskim Towarzystwie Medycyny Naturalnej pozwalają mi działać 
skutecznie. Jeżeli zostanę wybrany, będę jedynym posłem, który związany jest 
z medycyną naturalną i psychotroniką. 

Glosujcie na mnie! 

Startuję w Warszawie, znajdziecie mnie 
na liście Sojuszu Lewicy Demokratycznej z numerem 28. 

Razem będziemy silni! 

„Nieznany świat" 9 (1997) 81, s.41, ogłoszenie płatne (R-747). Podkreślenia 

oryginalne. 
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0 stosunku postkomunistów do naszej suwerenności wiele 
mówi pamiętny „żart" Kwaśniewskiego (że Polacy łatwo i bez 
emocji wyrzekną się suwerenności na rzecz Brukseli, bo 
przecież przez wiele lat byli jej pozbawieni przez Moskwę). 
Wydawałoby się, że kraj, który dopiero niedawno odzyskał 
niepodległość, powinien być bardziej, a nie mniej niż inne 
wyczulony na ewentualność jej ograniczenia... Kwaśniewski 
był jednak szczery, tyle że przedstawiał po prostu punkt 
widzenia swojej formacji, dla której suwerenność wartością 
nie była nigdy. 

PIOTR SKWIECIŃSKI 

Demokratyczny szantaż, czyli dwa narody 

Termin „zimna wojna domowa" na określenie stanu, panującego w Polsce, 
wymyślili publicyści obozu lewicowo-liberalnego. Ukuli to pojęcie w oczywistych 
celach propagandowych. Wojna, a zwłaszcza wojna domowa, odbierana jest jako 
największe zło i zagrożenie. Chodziło o to, by formację niekoniunkturalnego 
antykomunizmu, w myśl publicystyki „Gazety Wyborczej" odpowiedzialną za ów 
stan zimnej wojny domowej, skojarzyć z owym złem i zagrożeniem. 

I zapewne proweniencja tego terminu jest główną przyczyną, dla której strona 
prawicowa do tej pory nie ustosunkowała się do niego. Wydaje się, że 
antykomunistyczni publicyści w sensie intelektualnym wrzucili to pojęcie do kosza, 
gdz ie s p o c z y w a j ą inne s f o r m u ł o w a n i a u k u t e w l i b e r a l n y c h k u ź n i a c h 
propagandowych, na przykład „iranizacja Polski" czy „zagrożenie klerykalne". 
„Zimna wojna domowa" została przez prawicowców zaliczona do tego samego 
sortu pojęć - do tego stopnia skompromitowanych, a zarazem ideologicznych 
1 oderwanych od rzeczywistości, że nie zasługujących na ustosunkowanie się. 

Moim zdaniem publicyści prawicowi popełnili tu błąd. Bo choć propagandowe 
intencje lewicowo-liberalnych ideologów są dla mnie oczywiste, to zarazem muszę 
stwierdzić, że w odróżnieniu od innych wyżej wymienionych pojęć, zimna wojna 
domowa jest według mnie bytem w pewnym zakresie realnym. Co więcej, jest 
ona - moim zdaniem - jednym z najistotniejszych zjawisk, od których nie można 
abstrahować, jeśli chce się prawdziwie opisać obecną polską rzeczywistość. 

Gdyby m o g l i , z a b i l i b y nas... 

Określenie „zimna wojna domowa" jest prawdziwe choćby dlatego, że między 
głównymi aktorami polskiego pol i tycznego d r a m a t u - czyl i k o m u n i s t a m i 
i antykomunistami - panuje stan wrogości, którego nie spotykamy w krajach 
zachodnich. Stopień tej wrogości można natomiast porównać do istniejącego 
w krajach, w których trwają wewnętrzne konflikty zbrojne. 
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Oczywiście, określenie to jest bardzo umowne. Ta wojna domowa jest nie 
tylko zimna, ale i wyspowa. Bo większość społeczeństwa - i tu trzeba przyznać 
rację tym lewicowym publicystom, którzy w swej walce z konsekwentnym 
antykomunizmem sięgają do tego argumentu - ma światopogląd eklektyczny, 
a w każdym razie nie podziela skrajnych emocji żadnej ze stron. 

Ale to znaczy niewiele. Bo wojny domowe często (jeśli nie zawsze) były na 
początku dziełem zantagonizowanych mniejszości, pomiędzy którymi sytuowała 
się większość, wahająca się i nieskłonna do popierania radykałów. Kto zbadał 
stopień podzielenia ludu hiszpańskiego rok czy pół roku przed zamachem Franco? 
Albo też amerykańskich kolonistów przed wybuchem wojny o niepodległość? 

Tego zapewne nie będziemy wiedzieć nigdy. Wiemy natomiast (świadczą 
o tym wyniki przeprowadzonych tam wówczas wyborów), że tuż przed wybuchem 
wojny bośniackiej ani wśród Muzułmanów, ani wśród Serbów, ani wśród 
Chorwatów nie przeważały nastroje secesjonistyczne. To istniejące w każdej z tych 
społeczności mniejszości rozkręciły spiralę konfliktu, która potem wciągnęła 
większość bośniackich narodów. 

Dlatego fakt, że zimna wojna domowa ma u nas póki co charakter wyspowy, 
nie dowodzi, że zjawisko to nie istnieje. 

Z ową wrogością powiązane są też inne, charakterystyczne dla wojny 
domowej, zjawiska, które w krajach zachodnich de facto nie istnieją. 

Na Zachodzie demokratyczna gra sił politycznych upowszechniła szacunek 
dla przeciwnika i - co więcej - nie tylko dla przeciwnika jako człowieka, ale też dla 
wyznawanych przez niego wartości. I na prawicy, i na lewicy (nawiasem mówiąc, 
granice między tymi obozami są co najmniej w europejskich krajach Zachodu 
coraz bardziej umowne) panuje przekonanie, że to dobrze, iż ów przeciwnik (co 
znamienne, teraz już częściej nazywany „partnerem") istnieje. Że odwołując się 
do nieco innych segmentów społeczeństwa, realizując nieco inny program, 
współtworzy on ważną część politycznego equilbrium demokracji. Banalne byłoby 
rozpisywanie się o tym, że w Polsce jest zupełnie inaczej. 

Na Zachodz ie d e m o k r a t y c z n a gra sił p a r l a m e n t a r n y c h praktycznie 
zlikwidowała zjawisko chęci definitywnego zniszczenia przeciwnika politycznego. 
Natomiast w Polsce niekoniunkturalna część prawicy nie ukrywa dążenia do trwałej 
politycznej likwidacji formacji komunistycznej. Odróżnia się tym od komunistów, 
którzy swoje dążenia do politycznego zlikwidowania polskich antykomunistów 
ukrywają. Czynią to jednak mało przekonująco, a ich słowom zaprzeczają czyny. 
Bowiem w odróżnieniu od prawicy, posiadanie machiny państwowej i gigantycznej 
przewagi kapitałowej dawało im wielokrotnie rzeczywistą możliwość realizowania 
swych strategicznych planów. I kilka razy wyszły już na jaw prowadzone przez 
nich działania eksterminacyjne (sprawy „Życia Warszawy", RTL7, czystki w 
telewizji), jak również dążenie, aby dla zabezpieczenia swej pozycji właścicieli III 
RP „brać wszystko" (sprawa korpusu służby cywilnej, Rady Nadzorczej TVP, wyboru 
sędziów Trybunału Konstytucyjnego i tym podobne). 

Odwrotną stroną tego zjawiska jest strach obu formacji przed polityczno-
społeczną eksterminacją. Ludzie prawicy niekoniunkturalnej dobrze wiedzą, co 
czekałoby ich w wypadku przedłużenia niekontrolowanej władzy postkomunistów. 
A niekłamany strach, jaki czasem widać było po komunistach, gdy rozważali 
perspektywę objęcia władzy przez prawicę, wydawał się aż przesadny. 
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Wydaje się zresztą, że wbrew intensywnie demonstrowanemu przez nich 
„europejskiemu" obliczu instynkty obecnych komunistów mogą w sprzyjających 
okolicznościach zawieść ich ku nie tylko polityczno-społecznym rozwiązaniom. 
Jeden z najwybitniejszych prawicowych intelektualistów, który z racji swych 
obowiązków zawodowych od kilku lat codziennie przebywa w otoczeniu 
postkomunistycznej elity z chowu Kwaśniewskiego (między innymi Siwca 
i Kwiatkowskiego) powiedział mi niedawno: „Oni nas nienawidzą i widać, że gdyby 
mogli, to po prostu by nas pozabijali...". 

Z ł o t o i p a p i ś c i 

Trudno mówić o jakiejś jednej, po marksistowsku ścisłej, przyczynie zjawiska 
zwanego „wojną domową". Niemniej bez większego ryzyka można stwierdzić, że 
wojny domowe wybuchały - najogólniej biorąc - wtedy, gdy jakimś krajem targały 
potężne konflikty ideowe lub konflikty interesów materialnych, albo też jedne i 
drugie jednocześnie. Otóż w Polsce istnieje właśnie ta trzecia sytuacja. 

Kwestia konfliktu ideowego jest dla czytelników „Frondy" zapewne oczywista, 
a o pewnych jego aspektach napiszemy niżej. Mniej oczywista - a moim zdaniem 
niemniej istotna - jest kwestia konfliktu interesów materialnych. 

Nad tym, że komuniści przejęli praktycznie całość lukratywnych sfer 
gospodarki i cały wielki biznes, rozwodzić się już nie wypada, aż tak to jest 
oczywiste. Znacznie istotniejsze jest jednak to, że jest to oczywiste również i dla 
samych komunistów. Mają oni wielokrotnie większą niż my świadomość wagi 
i zakresu przeprowadzonej przez siebie operacji pod tytułem „zamiana władzy 
politycznej na władzę ekonomiczną". Mająteż (świadczą o tym choćby fragmenty 
ujawnionej w zeszłym roku konferencji SdRP w Mierkach) świadomość i wiedzę 
o tym, jakie materialne koszty płaci społeczeństwo za okres ich obecnych rządów. 
Wiedzą, że jeśli niekoniunkturalna prawica będzie chciała w realny sposób 
p r z e p r o w a d z i ć s w e d e k o m u n i z a c y j n e z a p o w i e d z i , t o b ę d z i e m u s i a ł a 
przeprowadzić operację odsunięcia ich od władzy ekonomicznej. A co za tym 
idzie, ich pozycja materialna (zarówno jako formacji, jak i jako pojedynczych osób) 
zostanie stracona, a przynajmniej w zasadniczy sposób zagrożona. Uważam, że 
ich eksterminacyjne zapędy wobec niekoniunkturalnej prawicy wynikają między 
innymi - a być może wręcz głównie - z tego powodu. 

Z drugiej strony - niekoniunkturalna część prawicy wie, że z problemem 
gospodarczej pozycji komunistów będzie musiała coś zrobić, by zmienić Polskę. 
A co może nawet istotniejsze - wśród niekomunistycznej części młodszego 
pokolenia zaczyna kiełkować świadomość (niekoniunkturalna prawica mogłaby 
wykorzystać to zjawisko) że pozostając poza dominującym obecnie układem, nie 
ma możliwości awansowania w świecie biznesu powyżej pewnego szczebla. 
Świadomość, że oligarchia ogranicza ekonomiczne aspiracje większości nowego 
pokolenia do polowego łóżka na bazarze. Taki układ jest chory, gdyż premiuje 
oportunistów z odpowiednimi powiązaniami, dyskryminuje natomiast ludzi rzutkich, 
przedsiębiorczych i pełnych inicjatywy, nie posiadających jednak należytych 
„pleców". 
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Na jakimś, oglądanym przeze mnie, nakręconym w latach 40. angielskim 
filmie o dzielnych korsarzach królowej Elżbiety, brytyjscy piraci planujący napad 
na któryś z h iszpańskich portów konk ludują s w o j ą dyskusję o k r z y k i e m : 
„Zdobędziemy dużo złota i zabijemy wielu papistów!". Połączenie haseł natury 
ideowej z perspektywą awansu materialnego było we wszystkich epokach 
historycznych mieszanką, która w największym stopniu mogła skłonić do działania 
warstwy społeczeństwa, nie należące do ścisłej elity polityczno-intelektualnej... 

K w a ś n i e w s k i t o n i e B r a z a u s k a s 

Dlaczego w Polsce między niekoniunkturalną prawicą a komunistami panuje 
tak daleko idąca wrogość? Innymi słowy: dlaczego komuniści i my jesteśmy sobie 
dogłębnie obcy? Dlaczego w części polskiego społeczeństwa wrogość do 
komunistów jest tak silna, że nawet wielu spośród tych, których w sensie wartości 
ideowych dzieli od tego, co deklarują „europejscy" SLD-owcy niewiele lub zgoła 
nic, na ich powrót do władzy reaguje uczuciem osobistego wręcz upokorzenia? 

Jest wiele przyczyn tego stanu rzeczy. Po pierwsze: istniejące w naszym 
kraju bardzo silne poczucie obcości „czerwonych" wynika z różnic pomiędzy 
sytuacją, poziomem rozwoju i charakterem, jaki miały poszczególne, ogarnięte 
przez komunizm narody w chwili komunistycznego zwycięstwa. A także - w jakiejś 
mierze z różnicy roli, jaką komuniści odgrywali w różnych krajach dawnego bloku 
wschodniego. 

Wyjaśnijmy: sądzę, że polska formacja komunistyczna była w pewnym sensie 
bardziej kolaborancka, bardziej narzucona z zewnątrz, a także w pewnym zakresie 
bardziej szkodl iwa dla n a r o d u , na k t ó r y m p a s o ż y t o w a ł a , niż f o r m a c j e 
komunistyczne większości innych krajów bloku wschodniego. Nie mówmy o samej 
Rosji, gdzie bolszewicy zwyciężyli w wojnie domowej. Nie mówmy o Ukrainie, 
gdzie w latach 1918-20 próby niepodległościowe zostały wprawdzie stłumione 
przez Armię Czerwoną, ale zarazem zachowanie większości ludności tego kraju 
stawiało pod znakiem zapytania tezę, że wynik miejscowej wojny domowej byłby 
inny, g d y b y o d b y w a ł a s ię ona bez u d z i a ł u R o s j i . M ó w m y n a t o m i a s t 
o Czechosłowacji, gdzie komuniści w demokratycznych wyborach stali się 
największą partią w parlamencie, a władzę przejęli wprawdzie niedemokratycznie, 
ale własnymi siłami (na terenie Czechosłowacji nie stacjonowały wtedy wojska 
radzieckie). Mówmy o byłej Jugosławi i , gdzie samodzielność zwycięstwa 
miejscowych komunistów nie ulega chyba wątpliwości. Mówmy o byłej NRD, gdzie 
pruski charakter narodowy, połączony z kacem po Hitlerze i przebudzonymi 
wspomnieniami o silnym przecież niemieckim ruchu rewolucyjno-komunistycznym 
lat 1918-30, dodatkowo wzmocniony trwającym przez kilkanaście lat odpływem 
elementów niezadowolonych do zachodnich Niemiec, sprawił, że - jak się wydaje 
- władza SED została w końcu zaakceptowana przez większość ludności tego 
dziwnego kraju. Mówmy o Bułgarii, gdzie podobne efekty przyniosło tradycyjne 
słowianofilstwo i rusofilia. Mówmy też o Węgrzech. Pamiętamy, że spłynęły one 
krwią w październikowym powstaniu. Rzadziej jednak przypominamy sobie, że 
wcześniej, po 1945 roku, węgierska partia komunistyczna zdobyła samodzielnie 
pozycję znacznie silniejszą, niż w Polsce PPR. I o tym, że potem, w latach 60., 
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70. i 80., Kadar potrafił zyskać znaczniejszą akceptację większości swoich 
rodaków niż jakikolwiek polski przywódca komunistyczny. Mówmy o państwach 
bałtyckich, które, wcielone do imperium, były tak małe i słabe, tak dalece zagrożone 
ostatecznym rozwiązaniem w stalinowskim wydaniu, że przystępowanie miejscowej 
inteligencji do partii komunistycznej miało tam - oprócz aspektu kolaboranckiego 
- także aspekt specyficznej samoobrony narodów przed eksterminacją. O 
państwach bałtyckich, w których (najwyraźniej miało to miejsce na Litwie) gdy 
ostatecznie załamało się imperium, spora część miejscowych elit partyjnych zdała 
egzamin z patriotyzmu w warunkach osobistego, fizycznego zagrożenia. „Litwa 
ma dwóch patronów i opiekunów: świętego Kazimierza w niebie i sekretarza 
Brazauskasa w Moskwie" - te słowa, cytowanej wówczas w polskiej prasie, 
wileńskiej staruszki ilustrują to zjawisko. Mówmy wreszcie o wielu krajach byłego 
ZSRR, w których wprowadzenie komunizmu de facto poprzedziło ukształtowanie 
się nowoczesnego poczucia narodowego i w miarę nowoczesnych struktur 
społecznych. 

F o r m a c j a z d r a d y n a r o d o w e j 

W Polsce było inaczej. Choć między bajki można włożyć popularną niegdyś 
wśród części prawicowych polityków wizję zjednoczonego, czystego, katolickiego 
narodu, który przez 50 niemal lat prowadził podskórną wojnę z systemem, choć 
oczywiste jest, że w różnych okresach zaplecze społeczne reżimu miało różny 
zasięg, choć i lud, i inteligencja wchodzili z tymże reżimem w rozmaite interakcje, 
to zarazem równie oczywiste jest, że w Polsce stopień społecznej legitymizacji 
władzy part i i k o m u n i s t y c z n e j był z a w s z e na jmnie jszy, n a j s z e r s z e zaś 
(co oczywiście nie znaczy, że zawsze dominujące) było zjawisko odrzucenia 
systemu. 

Co więcej, przez cały okres istnienia PRL w szerokich masach istniało 
przeświadczenie, że robienie partyjnej kariery jest czymś niegodnym. Ci, którzy 
to przeświadczenie żywili, niekoniecznie musieli umieć zdefiniować, dlaczego 
tak uważają. Ale nie zmienia to faktu, że zjawisko istniało. 

„Istniało" to niekoniecznie znaczy, że zawsze dominowało. Ale wydaje się, 
że w innych krajach komunistycznych nie miało ono miejsca na taką skalę lub po 
prostu w ogóle nie istniało. 

Otóż Polak, który decydował się na robienie partyjnej, ubeckiej czy wojskowej 
kariery, wiedział o tym społecznym odczuciu. Co więcej - w porównaniu ze swym 
kolegąz innego kraju komunistycznego zwykle wiedział też więcej (co oczywiście 
nie znaczy „wszystko", ani nawet - „dużo") o komunistycznych zbrodniach, a także 
o kolaboranckim charakterze afirmowanej przez siebie władzy. Aby zrobić karierę, 
musiał nad tym wszystkim przejść do porządku dziennego. 

I między innymi dlatego uważam, że polscy komuniści od początku podlegali 
selekcji bardziej negatywnej niż ich towarzysze z innych krajów między Łabą 
a Władywostokiem. Było tak zresztą nie tylko po przejęciu władzy, ale i długo, 
długo przedtem, praktycznie od samego początku istnienia ich formacji. Bo już 
w latach 20. tacy na przykład Czesi, Węgrzy czy Niemcy, wstępujący do partii 
komunistycznej, podejmowali decyzję w sensie etycznym inną niż wstępujący do 
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KPP Polacy. Ci pierwsi przechodzili jedynie na stronę utopii. Utopii, powiązanej 
z ZSRR, które to państwo było jednak dla nich abstrakcją. Ci ostatni natomiast 
świadomie przechodzili na stronę mocarstwa, które dla Polaków abstrakcją 
bynajmniej nie było. Mocarstwa, które - a Polacy doskonale o tym wiedzieli -
chciało pozbawić nas niepodległości i zabrać wschodnią połowę kraju. Polak, 
wstępujący do partii komunistycznej, musiał się na to godzić (podobnie zresztą, 
jak - aż do 1933 roku - musiał się godzić na oddanie przyszłym rewolucyjnym 
Niemcom Górnego Śląska i Pomorza, bo te z iemie KPP też uważała za 
„okupowane przez polski imperializm"). Musiał więc godzić się na to, że efektem 
zwycięstwa jego partii będzie znacznie bardziej dotkliwa i dalej idąca degradacja 
jego kraju niż w wypadku chyba wszystkich innych państw europejskich. Krótko 
mówiąc: Polak, który stawał się komunistą, w odróżnieniu od komunistów innych 
nacji, dokonywał aktu narodowego zaprzaństwa. 

Świadome dokonanie zdrady narodowej to akt dość wyjątkowy. Można 
założyć, że w kraju, w którym natężenie uczuć patriotycznych jest tak wysokie, 
jak jeszcze niedawno było w Polsce, podjęcie takiej decyzji jest przeżyciem, 
kształtującym osobowość człowieka. Polska formacja komunistyczna powstała 
zaś niegdyś - a w sensie osobistych wyborów powstawała przez ostatnich 70 lat 
- właśnie dzięki takiemu aktowi. Dlatego uważam, że narodowe zaprzaństwo, 
które pozostaje do dziś cechą polskiej formacji komunistycznej, nie jest jedną 
z wielu jej cech, ale jej cechą najważniejszą, konstytutywną. 

N i e n a w i ś ć d o t r a d y c j i 

Jest ono jednak również e lementem zjawiska szerszego. Formacja 
komunistyczna jest formacją - po prostu - antynarodową, to znaczy całkowicie 
obcą polskiej tradycji, więcej - przeciw tej tradycji zwróconą wszystkimi swoimi 
instynktami. 

Przedwojenni PPS-owcy mogli sobie być największymi społecznymi 
radykałami, ale był to społeczny radykalizm najwyższej, patriotycznej próby; 
radykalizm, wywodzący się w prostej linii ze społecznego radykalizmu XIX-
wiecznych spiskowców. Radykalizm socjalistów - w odróżnieniu od radykalizmu 
komunistów - nie wynikał z nienawiści do społeczeństwa. Chcieli społeczeństwo 
przebudować, ale w odróżnieniu od komunistów nie chcieli go zniszczyć. 

Działający w PPS kolejarz mógł mieć radykalne poglądy społeczne, ale żył 
w normalnej rodzinie, w której panowały normalne stosunki, w której hołdowano 
mniej więcej takim samym wartościom jak w większości innych polskich rodzin. I 
- co ważniejsze - ten kolejarz chciał, żeby rodziny jego dzieci i wnuków były 
podobne. 

Przedwojenna polska lewica często wadziła się z Kościołem. Ale zarazem 
polscy lewicowcy - nawet ci z PPS-u - często byli katolikami. Postawę tych spośród 
nich, którzy do związków z religią się nie poczuwali, z rzadka jedynie można było 
zakwalifikować jako wrogą wobec wiary i Kościoła. Przedstawiciele przedwojennej 
po lsk ie j lewicy w o g r o m n e j w i ę k s z o ś c i nie byl i też l u d ź m i n a r o d o w o 
wykorzenionymi. Byli osadzeni w polskiej tradycji. W odróżnieniu od komunistów, 
nie byli wrodzy kulturze europejskiej w jej tradycyjnej wersji. 
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„ T e r a z b ę d ą n a s w i e s z a ć . . . " 

Wszystko to razem sprawiło, że jedną z konstytutywnych cech formacji 
komunistycznej było i jest poczucie a n t a g o n i z m u z n a r o d e m , poczucie 
wyobcowania z tego narodu. Więcej - był i jest przed tym narodem strach. Gdy 
w 1956 roku przebywający w Paryżu i aktualnie brylujący na jakimś salonie 
komunistyczny koryfeusz kultury, Jan Kott, dowiedział się o powstaniu poznańskim, 
zbladł i wyszeptał: „Teraz będą nas wieszać". 

Od lat 20. i od lat 50. formacja komunistyczna zmieniła się. Ale te akurat jej 
cechy nie uległy zmianie. Pouczające jest pod tym względem ich zachowanie po 
ujawnieniu sprawy Oleksego. Choć SLD miało wtedy po swojej stronie prezydenta 
wybranego przez większość obywateli i największą frakcję parlamentarną, choć 
kończyło przejmować pełnię władzy nad wojskiem, policją i służbami specjalnymi, 
choć od dawna było popierane przez ogromną większość funkcjonariuszy tych 
służb, to w czasie pierwszych kilku tygodni afery sejmowi obserwatorzy widzieli, 
jak bardzo komuniści się boją. Był to strach bardzo pierwotny. 

Niezwykle charakterystyczny jest też sposób, w jaki komuniści reagują na 
działania Ligi Republikańskiej. Liga jest stowarzyszeniem bardzo aktywnym 
i dynamicznym, ale zarazem przecież małym. Komuniści natomiast - powtórzmy 
- mieli za sobą potężny odłam społeczeństwa (wraz z koalicjantem - większość) 
rząd, wojsko, policję i UOP. A mimo to przywiązywali do działań Ligi wielkąwagę. 
Najwyraźniej bo ją się je j i n ienawidzą. Oczywiście, jest w tym e lement 
p r o p a g a n d o w e j gry ( e k s p l o a t o w a n i e m o t y w u r z e k o m e g o z a g r o ż e n i a 
„faszystowskiego"), ale zarazem reakcje komunistów s a n a tyle emocjonalne, że 
nie sposób pozbyć się wrażenia, iż ich strach jest całkowicie autentyczny. 

Te reakcje zaczynają być zrozumiałe dopiero, kiedy uwzględnimy fakt, że 
choć po 1993 roku komuniści zdobyli legitymację w demokratycznych wyborach, 
to nie przestali czuć się obco wobec narodu, i nie przestali się go bać. 

„A c o , on j e s z c z e żyje?" 

Tu zbliżamy się do sprawy najważniejszej. Uważam, że to poczucie obcości 
jest słuszne. Bo - moim zdaniem - komuniści Polakami nie są. Nie są Polakami 
ludzie, którzy afirmują obcą okupację Polski - a tak postępują komuniści. Nawet, 
jeśli deklaratywnie mówią, że okupacja ta była złem, to zarazem i intelektualnie, 
i - zwłaszcza - instynktownie utożsamiają się z tymi, którzy wtedy kolaborowali, 
a nie z tymi, którzy wtedy z okupacją walczyli. A wobec ówczesnej opozycji 
odczuwają ledwie maskowaną wrogość i pogardę. 

W tym kontekście pouczające jest przypomnienie, jak „światowy i elegancki" 
zwykle Kwaśniewski zareagował kiedyś słowami: „a co, on jeszcze żyje!?!", na 
wymienienie nazwiska byłego prezydenta RP na uchodźstwie, Ryszarda 
Kaczorowskiego. A zwłaszcza - przypomnienie właściwie nie skrywanej nienawiści 
i satysfakcji z własnej zemsty, jaka wprost emanowała z komunistów, gdy zimą 
1997 roku wzięli się za likwidowanie Stoczni Gdańskiej. Pouczające jest też 
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przypomnienie, że to na pozycjach zdobytych w okresie okupacji komuniści 
opierają swoją obecną pozycję finansowo-ekonomiczną. 

H a n s K l o s s w p o s z u k i w a n i u c e n t r a l i 

Nie są Polakami ludzie, którzy tworzą formację o charakterze agenturalnym. 
Bo odczuwana przez komunistów przez cały okres istnienia tej formacji wrogość 
wobec własnego narodu i strach przed nim owocowały i owocują poszukiwaniem 
u obcej potęgi najpierw wsparcia przeciw temu narodowi, a potem - obrony przed 
nim. 

W latach 20., 30, i w czasach PRL potęgą tą był Związek Radziecki. Gdy 
ZSRR zabrakło, postkomuniści zaczęli szukać nowego obrońcy. I znaleźli go (choć 
jak do tej pory ciągle bardziej potencjalnego niż rzeczywistego) w strukturach 
Unii Europejskiej. Strukturach, tak jak i oni, często niechętnych tradycjonalizmowi. 
A co chyba równie ważne - nie zorientowanych w niuansach polskiej sytuacji, za 
to przepojonych ideologią stabilności prawa i taką interpretacją praw człowieka, 
która w rzeczywistości kraju postkomunistycznego bardzo utrudnia rozliczenie 
komunistycznych zbrodni i niemal uniemożliwia rozbicie finansowo-gospodarczych 
pozycji postkomunistów. 

O stosunku postkomunistów do naszej suwerenności wiele mówi pamiętny 
„żart" Kwaśniewskiego (że Polacy łatwo i bez emocji wyrzekną się suwerenności 
na rzecz Brukseli, bo przecież przez wiele lat byli jej pozbawieni przez Moskwę). 
Wydawałoby się, że kraj, który dopiero niedawno odzyskał niepodległość, powinien 
być bardziej, a nie mniej niż inne wyczulony na ewentualność jej ograniczenia... 
Kwaśniewski był jednak szczery, tyle że przedstawiał po prostu punkt widzenia 
swojej formacji, dla której suwerenność wartością nie była nigdy. 

Dodajmy, że zmiana suwerena przez polskich komunistów nie jest całkowita. 
Bo choć szczerze dążą do wyzbycia się przez Polskę suwerenności na rzecz 
struktur zachodnich, to zarazem pozostają połączeni szeregiem niejawnych 
więzów z Moskwą. Ich część odsłoniła afera Oleksy-Ałganow, sprawa Gawriłowa 
czy sprawa moskiewskich pieniędzy. 

Mniej istotne jest, czy mamy tu do czynienia z nieszczerością postkomunistów 
wobec zachodnich partnerów, czy też z więzami na tyle uzależniającymi, że nawet 
dokonany już fundamentalny wybór geopolityczny nie potrafi ich do końca 
potargać. Ważne, że mamy do czynienia z formacją, której stanowiska w wypadku, 
m o ż l i w e g o p r z e c i e ż , k r y z y s u i p r ó b y o d b u d o w a n i a p r z e z M o s k w ę 
środkowoeuropejskiego imperium nie możemy być pewni. 

P o l s k a t r o c h ę n i e m i e c k a . . . 

Wreszcie - nie są Polakami ludzie, którzy nie o d c z u w a j ą polskiego 
patriotyzmu. Chcę być dobrze zrozumiany - nie uważam bynajmniej, aby 
wymogiem polskości było składanie jak najczęstszych, patriotycznych deklaracji. 
Lewicowi (nie tylko komunistyczni) publicyści podkreślają często, że od prawicy 
różni ich nie brak patriotycznych uczuć, a jedynie niechęć wobec ostentacji w ich 
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wyrażaniu. Sugerują, że kierująsię słowami poety: „Rzadko na moich wargach... 
jawi się krwią przepojony, najdroższy wyraz - Ojczyzna". 

Ale jeśli chodzi o komunistów, nie jest to prawdą. Dla nich polskość jest co 
najwyżej urzędowym zapisem w dowodzie osobistym. A jeśli ktoś ma co do tego 
wątpliwości, to polecam mu pouczającą deklarację nieformalnego ideologa tej 
formacji - Jerzego Urbana, który w tygodniku „Nie" wezwał liderów SLD, aby 
zaprzestali koniunkturalnego schlebiania potencjalnym wyborcom poprzez 
przedstawianie się jako polscy patrioci. „Ugodowość wobec klerykal izmu 
i nacjonalizmu to głupota" - pisze niekoronowany mistrz duchowy komunistów. 
„Należy powiedzieć jasno, że Polska zachodnia będzie trochę niemiecka, 
a wschodnia z czasem białorusko-ukraińsko-rosyjska. {...] Mówmy więc otwarcie, 
iż tradycjonalna polskość przegra, suwerenność będzie się umniejszać, ale Polacy 
na tym wygrają. Ludzie zaś, nie narodowa wspólnota... wrzucają głosy do urn. 
Któż widział przy urnie ducha narodu, wartości chrześcijańskie lub straceńczą 
tradycję przodków?" 

Jeśli ktoś otwarcie deklaruje, że nie ma nic przeciw stopniowemu rozmyciu 
Polski i wzywa do działań, mających na celu zagładę polskości, to ja osobiście 
mam trudności z uznaniem go za Polaka. 

J e d n a z i e m i a , d w a n a r o d y 

Naród Polaków nie zdołał do końca ukształtować się przed 1944 rokiem. 
W sporej części mas plebejskich poczucie narodowe było wtedy jeszcze bardzo 
świeże, a więc wrażliwe na zmiany. W 1944 roku Polacy - określam tak świadomą 
część narodu, czyli naród rzeczywisty - zostali napadnięci i podbici. W ciągu 
kilkudziesięciu lat napastnicy zasymilowali część Polaków, a przede wszystkim 
sporą część tubylców-czyli „etnicznych Polaków", mieszkańców tej ziemi de facto 
narodowo indyferentnych. W efekcie w latach 90. na obszarze między Odrą a 
Bugiem zamieszkują dwa, wrogie sobie, plemiona, a pomiędzy nimi zalega masa 
indyferentnych tubylców, których sprzeczne instynkty pchają raz w stronę Polaków, 
a innym razem - w stronę komunistów. Plemiona te mają zupełnie różne tradycje, 
zupełnie różne autorytety, zupełnie różne wizje przyszłości. 

Plemię komunistów (a także pozostająca pod ich wpływami część tubylców) 
stworzyło społeczność, której podstawowym wyróżnikiem jest agresywna laickość. 
Jest wrogość wobec Kościoła (czasem jawna, czasem maskowana zasłonądymną 
w postaci haseł dotyczących roli odgrywanej przez Kościół w życiu publicznym), 
a często wręcz - jawna wrogość wobec religii. 

Inną, związanąz tym cechą społeczności ukształtowanej przez komunistów, 
jest specyficzna permisywność. Chodzi tu jednak nie tylko o permisywność 
w wąskim, obyczajowym jedynie aspekcie. Jest ona efektem swego rodzaju 
deifikacji ludzkiego egoizmu. Przekonania, że do własnego zadowolenia 
(w dowolnej sferze życiowej) jednostka ludzka ma prawo zmierzać po trupach. 
I że społeczeństwo - to tylko suma egoizmów jednostek. 

W efekcie członkowie społeczności komunistycznej są skłonni traktować 
jako opresywne wszelkie ustanowione przez tradycję bariery - nie tylko te 
dotyczące spraw obyczajowych, ale i inne. Przedstawiciel tej społeczności - od 
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warszawskiego nomenklaturowego biznesmena czy polityka, do bezrobotnego 
fornala z PGR w Koszalińskiem - w głębi duszy uważa, że ma prawo kraść. I choć 
w wypadku pierwszego z nich skok na kasę będzie oznaczał zagarnięcie jakiegoś 
banku, a w wypadku drugiego na przykład kradzież paliwa z traktora czy 
miedzianych elementów transformatora, to „filozoficzne" przyczyny będą w obu 
wypadkach takie same. 

O d f o r n a l a d o P r z y w i e c z e r s k i e g o 

Znamienny jest skądinąd niejednokrotnie już opisywany fakt, że społeczność 
komunistyczna składa się w swej większości z ludzi kulturowo wykorzenionych. 
Ludzi żyjących na ziemiach, na których polska społeczność zaczęła kształtować 
się dopiero w okresie peerelowskim, a więc nie miała szansy przemienić się 
w normalny, zdrowy organizm. Na ziemiach, gdzie nigdy nie istniały normalne, 
polskie instytucje. Zasiedlonych natomiast przez ludność najpierw totalnie 
wymieszaną, co potężnie nadwątliło tradycyjne struktury społeczne, a potem 
poddaną ciśnieniu komunistycznego państwa, co nakładając się na postępującą 
pod wpływem Zachodu kulturową modernizację Polski uniemożliwiło odbudowę 
tych struktur. 

I odwrotnie - znamienny jest też fakt, że społeczność polska dominuje na 
z i e m i a c h , na k t ó r y c h od p o k o l e ń o d k ł a d a się t k a n k a p o l s k i e g o życ ia 
instytucjonalnego i kulturalnego, na ziemiach, na których w znacznie większym 
stopniu przetrwały tradycyjne struktury społeczne. 

Bo społeczność komunistyczna - i to jej najważniejszy chyba rys, a zarazem 
najważniejsze jej spoiwo - składa się w ogromnej mierze z ludzi kulturowo 
wykorzenionych. Właśnie kulturowe wykorzenienie - rozumiane jako formalna 
lub faktyczna nieobecność w tradycyjnych strukturach społecznych - łączy 
wymienianą już wyżej symbol iczną parę - fornala z PGR z warszawskim 
nomenklaturowym biznesmenem. 

Wielokrotnie też opisywano ostatnio inną, c h a r a k t e r y s t y c z n ą cechę 
społeczności komunistycznej. Chodzi o zjawisko zwane „socpostmodernizmem". 
O quasi-ideologię, którą komunistyczna elita przyjmuje obecnie świadomie, 
a większość komunistycznej społeczności - bezwiednie i instynktownie. 
Najistotniejszym dla nas elementem tej quasi-ideologii jest hasło, że prawda nie 
istnieje, a twierdzenie odwrotne to już niemal faszyzm. 

Ideologia ta bardzo odpowiada zarówno komunistom, jak i - szerzej - w ogóle 
ludziom wykorzenionym. Tym pierwszym, bo umożliwia komfortowe przejście do 
porządku dziennego nad kwestią odpowiedzialności za okres komunizmu (co dla 
jednych było okupacją, dla drugich mogło być najlepszym okresem suwerennej 
Polski - obie interpretacje są równouprawnione), a także szybkie i eleganckie 
odwracanie zarzutów (twierdzicie, że jesteśmy zdrajcami? skoro stać was na tak 
bezapelacyjny osąd, skoro nie dostrzegacie, że świat rozmywa się w szarościach, 
to jesteście niebezpiecznymi totalistami i to wy jesteście niebezpieczni). Tym 
drugim, bo sankcjonuje życie w dowolny sposób, czyni normę z braku autorytetów 
oraz daje teoretyczny podkład do wyalienowania się z tradycyjnych struktur 
społecznych. 
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K o n s e r w a t y z m i n s t y n k t o w n y 

Członkowie społeczności polskiej nie są oczywiście wolni od wymienionych 
powyżej negatywnych, związanych z procesami modernizacyjnymi cech. Ale 
dokonały one wśród nich zdecydowanie mniejsze spustoszenie. Wśród Polaków 
bowiem w ciągu ostatnich 40 lat postąpiły wprawdzie procesy laicyzacyjne, Polska 
wprawdzie zdegenerowała się pod tym względem wraz z Zachodem, ale bardziej 
od Zachodu selektywnie - zarazem pozostało w pewnych grupach więcej 
k o n s e r w a t y z m u . Konserwatyzmu nie zawsze p r a k t y k o w a n e g o , bardzie j 
instynktownego, ale za to silnego. 

Społeczność komunistyczną od Polaków dzieli wszystko - oprócz języka. 
Ale wspólnota języka o niczym nie świadczy - znamy przecież wiele języków, 
którymi mówi więcej niż jeden naród. 

Warto przy tym pamiętać, że choć socjologowie i historycy spierają się, „od 
czego" zaczyna się świadomość narodowa, to według jednych - decydującym, 
a według innych - co najmniej ważnym jej elementem jest poczucie własnej 
odrębności... I choć komuniści osobnym narodem oczywiście nie są, to różnice 
pomiędzy „nimi" a „nami" są już tak fundamentalne, że trudno tę sytuację 
rozpatrywać w kontekście zwykłych kontrowersji politycznych. 

P r z e d z a g ł a d ą 

Co stałoby się, gdyby w trwającym starciu społeczności polskiej ze 
społecznością komunistyczną zwyciężyła ta druga? Oczywiście, nie w sensie 
nawrócenia wszystkich mówiących po polsku na komunistyczną wizję przeszłości 
czy też uznania SLD za swych reprezentantów, ale w sensie szerszym i, niestety, 
bardziej realnym - stopniowego upowszechnienia przekonania, że prawdy nie 
ma? Czy przynajmniej że, jak to powiedział Aleksander Kwaśniewski, prawda 
istnieje być może w matematyce, a nie na przykład w historii? Otóż oznaczałoby 
to, po prostu, ostateczną zagładę narodu. 

Zdaję sobie sprawę, że to daleko idące stwierdzenie. Ale przecież naród nie 
może na dłuższą metę istnieć bez tożsamości - a zwłaszcza w sytuacji polskiej 
podważenie istnienia historycznej prawdy oznacza tej tożsamości zagładę. 
Doskonale zdają sobie sprawę z tej prawidłowości na przykład Żydzi z Izraela -
i dlatego nie szczędzą wysiłków ani kosztów dla utrwalenia i przekazywania 
z pokolenia w pokolenie pamięci o Holocauście, jednolitej i żywej emocjonalnie 
wizji przeszłości. 

Naród (czy szerzej - każda żywa społeczność nie będąca jedynie masą 
egoistycznych jednostek) nie może też na dłuższą metę istnieć bez podstawowych 
instytucji, które niosą zarówno jego tożsamość, jak i podstawowy społeczny 
porządek - bez zinstytucjonalizowanej religii, czyli bez Kościoła, i bez rodziny. 
Otóż obu tym instytucjom komunistyczno-postmodernistyczna ideologia niesie 
zagładę. 

Bo jak może Kościół przetrwać w świecie, w którym dogmatem jest brak 
prawdy? Bo jak może przetrwać rodzina w świecie, w którym brak usankcjonowanych 
norm? W którym na każdym kroku znaleźć można sto ideologicznych wykrętów, 
uzasadniających najdzikszy egoizm jednostki? Jaka może być przyszłość, jaka 
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trwałość s p o ł e c z e ń s t w a , w którym za cnoty uznane z o s t a n ą hedonizm 
i konformizm? A takie przecież jest przesłanie komunistycznego postmodernizmu. 

Komunistyczny postmodernizm prowadzi - drogą długą, lecz prostą - do 
uczynienia z Polski pod względem społecznym czegoś na kształt zamożniejszego 
murzyńskiego getta. Czyli obszaru, na którym rodzina jest w zaniku, w coraz 
większym stopniu zaludnionego natomiast przez totalnie niepodległe i realizujące 
się w sposób dowolny, zgodny ze swoim ego, jednostki. Obszaru, na którym dla 
młodych ludzi wzorcem społecznym jest gangster, aktor lub sportowiec. Obszaru 
śmierci społecznej. 

Tym, którzy tę diagnozę uznają za przesadną, zaproponuję inną metaforę: 
skrzyżowanie murzyńskiego getta z Amsterdamem. Miastem estetycznym 
i bogatym. A zarazem - będącym europejską stolicą narkomanii, pornografii, 
h o m o s e k s u a l i z m u i A I D S . M i a s t e m - s y n o n i m e m w o j u j ą c e g o la icyzmu 
i anytradycjonalizmu. 

„ N i e c h s i ę pobawią..." 

Komunistyczną władzę nad Polską można rozumieć jako połączenie władzy 
politycznej z władzą ekonomiczną. Można też inaczej - również jako sytuację, 
w której komuniści oddają co prawda formalną władzę nad państwem, zachowują 
jednak swe ekonomiczne imperium, bezkarność i perspektywy rychłego do 
formalnej władzy powrotu. 

„Rządy Krzaklewskiego to więcej frazesów, bankietów, modłów i afer. Niech 
się pobawią" - napisał w „Nie" o takiej właśnie sytuacji Urban. - „Nawet rządząc, 
prawica będzie za słaba, żeby nam coś naprawdę zrobić, ale na tyle mocna 
w gębie, żeby stworzyć wrażenie, że lewica podlega p r z e ś l a d o w a n i o m . 
Prześladowania j e d n o c z ą i krzepią p r z e ś l a d o w a n y c h . Wyborcy k o c h a j ą 
prześladowanych." 

Niezależnie od tego, jaką formę komunistyczna władza nad Polską przybiera, 
to jedno wydaje się oczywiste - A.D. 1997 trwałe zlikwidowanie jej nie jest już 
możliwe metodami, które powszechnie uważane są za demokratyczne. Dzieje 
się tak z bardzo wielu powodów. Choćby dlatego, że zbyt wiele zbyt wpływowych 
środowisk jest zdecydowanie temu przeciwnych. (Pouczające jest pod tym 
względem zachowanie sędziów, którzy w swej masie świadomie zdecydowali, by 
poprzez bojkot Sądu Lustracyjnego uniemożliwić przeprowadzenie lustracji nawet 
w przyjętej przez Sejm niezwykle umiarkowanej wersj i . I na dłuższy czas 
uniemożliwili rozpoczęcie tej procedury. Wyobraźmy sobie teraz, że prawicowy 
rząd rozpoczyna bardziej zdecydowane działania antykomunistyczne. Ileż 
środowisk, znacznie potężniejszych od sędziów, tak jak sędziowie użyłoby 
wszelkich swoich możliwości, by te działania uniemożliwić, by sparaliżować 
państwo?) 

By rzeczywiście Polskę zdekomunizować, trzeba byłoby złamać opór bardzo 
wielu niezwykle potężnych, wpływowych i licznych grup interesu. Rzeczywista 
dekomunizacja musi obejmować uderzenia, wymierzone przeciw komunistycznemu 
imperium finansowemu. Trudno wyobrazić tu sobie działania, które byłyby zarazem 
skuteczne i niemożliwe do zaatakowania jako sprzeczne z ideą wolnego rynku 
oraz państwa prawa. Wreszcie - trudno wyobrazić sobie sytuację, w której większość 

412 FRONDA JESIEŃ 1997 



uprawnionych do głosowania obywateli poprze niezbędne do osiągnięcia tego celu 
radykalne rozwiązania. A gdyby to niemożliwe nagle okazało się możliwe, to trudno 
sobie wyobrazić, aby poparcie to utrzymało się w sytuacji, w której antykomunistyczny 
rząd stałby się (co nieuniknione) obiektem wściekłego ataku propagandowego, a 
jednocześnie krajem wstrząsnęłyby (co również nieuniknione) będące efektem 
sabotażu ze strony komunistycznego układu finansowo-biznesowego trudności 
gospodarcze. 

O k u p a c j a 

Czy więc k o m u n i s t y c z n ą d o m i n a c j ę nad P o l s k ą należy u z n a ć za 
wiecznotrwałą? Otóż niezależnie od tego, jaką formę komunistyczna władza nad 
Polską przybiera, dla autora niniejszego tekstu jest ona - po prostu - formą obcej 
okupacji. Jeśli przyjmiemy takie założenie, to nasuwają się oczywiste wnioski, które 
zasadniczo zmieniają tradycyjne widzenie polskiej polityki. Po pierwsze: obca okupacja 
to stan najwyższego zagrożenia narodu. W takiej sytuacji na dalszy plan powinny 
schodzić różnice o charakterze na przykład ekonomicznym. Najistotniejszy - jeśli nie 
jedynie istotny - jest potrójny podział na sprzeciwiających się okupacji, okupantów i 
kolaborantów. Po drugie: w sytuacji okupacyjnej nie są - pod względem moralnym -
istotne proporcje liczbowe między okupowanymi a okupantami. Innymi słowy: żadne, 
nawet najbardziej demokratycznie przeprowadzone wybory, nie mogązalegalizować 
władzy okupanta. Trudno bowiem wymagać od podbitego narodu, aby uznał się za 
mniejszość w swojej własnej ojczyźnie - nawet jeśli okupanci i wynarodowiona przez 
nich część rdzennej ludności stanowią w sumie większy odsetek ogółu populacji. 
Wynika stąd pośrednio wniosek trzeci. A mianowicie: w walce z okupantem nie 
obowiązują reguły walki politycznej, jakie wytworzyły wolne narody. Innymi słowy: 
jeśli likwidacji władzy komunistycznej nie da się przeprowadzić metodami 
demokratycznymi, to nie oznacza to, aby trzeba było rezygnować z osiągnięcia tego 
celu w inny sposób. W jaki sposób? Nie znam odpowiedzi na to pytanie. Ale z 
pewnością polscy antykomuniści nie znajdąjej, jeśli będą bezkrytycznie dawać się 
szantażować pojęciem demokracj i . Bowiem obecnie szantaż ten pęta ich 
intelektualnie, koncepcyjnie i programowo. 

Podstawowym warunkiem, aby realnie zagrozić okupantom, jest jasne 
stwierdzenie, że ani demokracja, ani państwo prawa nie są wartością najwyższą. 
A jeśli wartość najwyższa znajduje się w konflikcie z wartością wysoką wprawdzie, 
ale niższą, to ta druga w oczywisty sposób musi ustąpić. A wartością w porządku 
doczesnym najwyższąjest Polska. Polska, której nie wolno upokarzać utożsamieniem 
jej z ogółem obecnego pokolenia ludzi, mówiących w języku polskim. 

Piotr Skwieciński 

Artykuł ukończono przed wyborami parlamentarnymi. Wykorzystano w nim 
fragmenty tekstu, opublikowanego w „Życiu". 
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Nawet pamięć o tym, że idealnie oczyszczone, wolne od pokus 
korupcji państwo próbował kiedyś tworzyć Robespierre, nie 
powinna zwalniać od prób budowania państwa bardziej 
uczciwego. Być może i poprzez próbę dokonania takiego 
wstrząsu, który we Włoszech wymiótł - co prawda z inicjatywy 
nie samych polityków, a urzędników wymiaru sprawiedliwości 
- znaczną część tamtejszej klasy politycznej. 

PIOTR Z A R E M B A 

O WOJNIE DOMOWEJ 
( w o d p o w i e d z i P i o t r o w i S k w i e c i ń s k i e m u ) 

Wojny domowe były dziełem zantagonizowanych mniejszości, twierdzi Piotr 
Skwieciński i przypomina wojnę o niepodległość Stanów Zjednoczonych czy wojnę 
domową w Hiszpanii. „Kto zbadał, jak duża część społeczeństwa opowiadała się 
za jedną bądź drugą stroną tuż przed konfliktem?" - pyta publicysta. 

Służy to uzasadnieniu tezy, że w Polsce toczy się zimna wojna domowa 
niezależnie od tego, jak wielu Polaków ma tego świadomość. Jest to wojna między 
postkomunistami i antykomunistami. Jest to równocześnie wojna między 
postkomunistami i Polakami, jako że spadkobiercy PZPR (przede wszystkim 
działacze, ale w jakimś sensie i zwolennicy SLD) właściwie nie przynależą do 
narodu polskiego. Z pewnością nie da się policzyć stopnia społecznego 
z a i n t e r e s o w a n i a k o n f l i k t e m W a s z y n g t o n a i J e f f e r s o n a z a n g i e l s k i m i 
gubernatorami. I z pewnością ów konflikt nie był jedyną sprawą, która zaprzątała 
czy dzieliła ówczesne społeczeństwo buntujących się kolonii. Niemniej w pewnym 
momencie zarówno interesy, jakie za tym konfliktem stały, jak i emocje, jakie 
temu towarzyszyły, zdominowały wszystkie inne interesy i wszystkie inne konflikty 
na tych ziemiach. 

W tym sensie niezależnie od tego, czy zgodzimy się na tak drastyczny 
werdykt, jak ten, że postkomuniści to nie Polacy (moim zdaniem, rzecz warta 
odrębnych rozważań), widać analogie z sytuacją w Polsce. Po siedmiu latach 
zdawałoby się czysto historyczny podział odżył, co znalazło wyraz w wyniku 
ostatnich wyborów. U podstaw zwycięstwa AWS, stanęło przecież nie tylko 
potępienie peerelowskiej przeszłości partii rządzących od 1993 roku... Także 
przeświadczenie, że ta szczególna, trudna do jednoznacznego społecznego 
zdefiniowania grupa, jaką są postkomuniści, uczyniła z Polski państwo nie tyle 
nawet mniej efektywne, ile mniej uczciwe. 

Czy jest to przeświadczenie słuszne? Zapewne uproszczone, można by 
bowiem wskazywać na wielu przykładach, że nie za wszystkie patologie, 
nadużycia czy pokusy korupcji, odpowiedzialność ponoszą ludzie dawnej PZPR. 
Zarazem mocno uzasadnione, gdy okazuje się, że wiele zjawisk (od marazmu 
w państwowych urzędach po różnorakie machinacje służb specjalnych) ma jednak 
swoje korzenie w peerelowskich nawykach i peerelowskich metodach (a także 
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peerelowskich kadrach). W tym sensie prosty antykomunizm wydaje się 
wprawdzie wytrychem, a nie subtelnym dłutem, ale też w wielu dziedzinach być 
może tylko wytrych mógłby pomóc w dokonaniu prawdziwych, a nie pozorowanych 
zmian. Nawet jeśli antykomunizm to coś w rodzaju bojowego hasła, za którym 
dopiero powinny następować realne działania, to może bez takiego hasła nie 
będzie również tych działań. 

W tym sensie mój ogląd rzeczywistości zbliża się do oglądu Skwiecińskiego. 
Coś istotnego nas jednak różni. 

Zgodzę się, że za amerykańską rewolucją i za wojna domową Hiszpanii 
stały być może zdeterminowane mniejszości. Niemniej, po pierwsze: było jasne, 
czego chcą, o co im chodzi, jakimi metodami mają zamiar się posługiwać. Co 
więcej, były to metody typowe dla ich czasów oraz ich szerokości geograficznych. 
W XVIII wieku po broń sięgano chętnie, a kolonistom amerykańskim przychodziło 
to do głowy jeszcze łatwiej niż innym. W latach 30. XX wieku wobec ogólnego 
kryzysu demokracji w wielu krajach Europy także jakby nie dziwiono się temu, że 
zapętlony spór polityczny rozstrzyga karabin, bagnet, granat, a czasem również 
czołg i bomba zrzucana z samolotu. 

Tymczasem Skwieciński proponuje na końcu swojego tekstu odrzucenie 
metod demokratycznych, (czy może raczej nie odrzucanie z góry myśli, że się ją 
odrzuci) dla „likwidacji władzy komunistycznej" we współczesnej Polsce. Można 
by to interpretować jako sugestię najprostszą: nie wykluczam rewolucji. 

Rzecz w tym, że u schyłku XX wieku dla państwa europejskiego o takim 
stopniu rozwoju i takich aspiracjach jak Polska, wzięcie władzy przez ulicę jest 
na tyle mało typowe, że - pomijając już problem, czy byłoby to szczególnie zdrowe 
dla społeczeństwa - należy wątpić, aby owa zdeterminowana mniejszość 
antykomunistów chciała w swojej masie po taką metodę sięgać. Myślę, że nawet 
wiele lat misjonarskiej aktywności zwolenników poglądu Skwecińskiego mogło 
by doprowadzić co najwyżej do podziału antykomunistów na rzeczników 
i oponentów tej metody. Przy czym rzecznikom wróżyłbym przyszłość małej, choć 
zapewne gotowej na wszystko sekty. We współczesnych czasach takie sekty na 
ogół niczego nie dokonują. Kontentują się natomiast czasami terroryzmem -
metodą tyleż jałową, co straszliwą, groźną także dla tych, którzy ją stosują (są 
to, co gorsza, najczęściej ludzie młodzi). 

Jest możliwy i inny wariant wizji publicysty. Oto mamy już do czynienia 
z w y b r a n ą demokratycznie w ł a d z ą antykomunistycznej prawicy, która w 
rozmaitych działaniach napotyka na opór materii (a może nie tyle opór materii, 
co ludzi). Taki opór można sobie wyobrazić - przedsmak stanowił swoisty sabotaż 
sędziów wobec procedur lustracyjnych. Taki sabotaż występował w jakiś sensie 
i we wcześniejszych latach. Był to problem prokuratorów, policjantów, urzędników 
opóźniających wszystko: od rozl iczeń k o m u n i s t y c z n y c h przestępstw po 
jakąkolwiek, choćby czysto symboliczną, walkę z korupcją. 

Jeśli dodać do tego możliwość bezwzględnej walki z samym rządem - przez 
rozmaite instytucje, od przeważającej części mediów po banki nie kierujące się 
kryteriami czysto ekonomicznymi a politycznymi, pokusa bezwzględnego łamania 
oporu może okazać się przemożna. Zwłaszcza jeśli na drodze takiej skłonnej do 
reform ekipie stanie też sama logika państwa prawa (pojęcia interpretowanego 
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w sposób nader korzystny dla ludzi PRL-u) i jeśli tę logikę zaczną stosować sądy, 
w tym Trybunał Konstytucyjny. Podeptanie demokratycznych reguł byłoby w takim 
przypadku odruchem. 

Jednak warto się tak iego odruchu wystrzegać. Pominę już pytania 
pomocnicze - od ważnych dla żywotnych polskich interesów reakcji zagranicy, 
po gotowość samych elit prawicowych do posłużenia się taką metodą (efektem 
byłby zapewne podział tego obozu). Najistotniejszy wydaje mi się fakt podstawowy. 
P o d n i e s i e n i e ręki na d e m o k r a c j ę nie byłoby p r a w d o p o d o b n i e g e s t e m 
jednorazowym i pozostającym bez konsekwencji. Wymagałoby poszukania sobie 
stałego zbrojnego ramienia. I nie byliby nim chłopcy z Ligi Republikańskiej 
pośpiesznie przebrani w mundury. Byliby to chłopcy generała Wileckiego i chłopcy 
generała Jasika, wywodzący się z tradycji PRL-u i w PRL-u skąpani po uszy. To 
oni staliby się w większym czy mniejszym stopniu ostoją nowej władzy. Z wszelkimi 
konsekwencjami - kto nie wie jakimi, niech sobie przypomni najczarniejsze karty 
prezydentury Wałęsy 

Co więcej, z tekstu i ze znanych skądinąd poglądów autora nie wynika, aby 
podeptanie demokracji miało być jakimś proceduralnym epizodem. Jest to wizja 
totalnej, robionej od góry rewolucji, włącznie z dokonywaną na przykład przy 
protestach wszystkich możliwych trybunałów i międzynarodowych społeczności 
renacjonalizacją mienia postkomunistów. Pytanie pierwsze: czy elity wojskowo-
policyjne rzeczywiście o tym marzą i na to czekają? Pytanie drugie: czy jeśliby 
nawet na to przyzwoliły, taka odgórna rewolucja nie wymagałaby trwałego 
porzucenia demokracji i nie groziła nowymi nie wyobrażalnymi konsekwencjami, 
jak: chaos gospodarczy, izolacja od Zachodu i w konsekwencji wepchnięcie Polski 
w objęcia rosyjskiej strefy wpływów, czego przecież polscy antykomuniści tak 
bardzo się boją? 

Demokracja jest dla mnie osobiście wartością samoistną, bo oznacza 
wolność dyskusji i kontrolę opinii publicznej nad rządzącymi. Bywa jednak, że 
popada ona w kolizję z innymi wartościami, może chwilowo ważniejszymi. Bywa 
też, że fetysz demokracji jest nadużywany. Okazuje się nagle, że na przykład 
s t w o r z e n i e j a k i e g o ś s z c z e g ó l n e g o t r y b u s ą d o w e g o dla w y m i e r z e n i a 
sprawiedliwości jest „bolszewickim zamachem na demokrację i prawa człowieka". 

Na pewno polscy antykomuniści pamiętając o wszelkich uwarunkowaniach 
- od koalicjantów po opinie zagranicy - powinni być gotowi również do działań 
niekonwencjonalnych. Do próby wybicia z głowy polskim elitom schematycznego, 
czasem zupełnie wydumanego, obrazu „państwa prawa", służącego utrwalaniu 
interesów grup, które najbardziej skorzystały na PRL-u. Ale jeśli się proponuje 
taki skok na głęboką wodę, jak odrzucenie metod demokratycznych, warto 
powiedzieć, o co naprawdę chodzi. Kto ma odrzucać i na ile? W jaki sposób? 
Taka prowokacja intelektualna ma przecież swój ciężar gatunkowy, zwłaszcza 
teraz, kiedy przed prawicą stanęła niepowtarzalna szansa zreformowania czegoś 
metodami jak najbardziej demokratycznymi. 

Te metody mogą być jak najbardziej zawodne, a część elit prawicowych 
może okazać się oportunistyczna. Nawet pamięć o tym, że idealnie oczyszczone, 
wolne od pokus korupcji państwo próbował kiedyś tworzyć Robespierre, nie 
powinna zwalniać od prób budowania państwa bardziej uczciwego. Być może 
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i poprzez próbę dokonania takiego wstrząsu, który we Włoszech wymiótł - co 
prawda z inicjatywy nie samych polityków, a urzędników wymiaru sprawiedliwości 
- znaczną część tamtejszej klasy politycznej. Natomiast wyruszenie na front 
permanentnej wojny domowej ma jednak swoje konsekwencje moralne. Prawica 
to także zwolennicy tradycyjnych, chrześci jańskich norm moralnych. Typ 
wiecznego rewolucjonisty jest zazwyczaj z takimi normami trochę na bakier. O tym 
również - nie odrzucając dogmatycznie odrobiny rewolucyjnego zapału - radziłbym 
pamiętać. 

Piotr Zaremba 
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Zaraz po swej śmierci Bernard ukazał się we śnie jednemu 
z opatów. Święty zaprowadził go pod górę Liban i oznajmił, że 
ma zamiar na nią wejść. Ponieważ zakonnik nie mógł zrozumieć 
sensu tej wspinaczki, Bernard zdradził mu, że w ten sposób 
chce się czegoś nauczyć. Opat jeszcze bardziej się zdumiał, 
nie wiedział bowiem, czego mógłby chcieć się nauczyć ten, 
który dzięki mistycznym uniesieniom był jednym z największych 
mędrców chodzących po ziemi. Wtedy Bernard powtórzył mu 
to, co przez całe życie głosił i co niewielu, niestety, zrozumiało: 
„Tu na ziemi nie ma żadnej wiedzy, żadnego poznania prawdy, 
tam jest prawdziwe poznanie". Gdy skończył mówić, wszedł 
na górę i zniknął. 

RAFAŁ TICHY 

MIŁOŚĆ WEDŁUG BERNARDA 

Bóg jest Miłością. Te słowa świętego Jana nie pozostawiają chrześcijanom 
wątpliwości co do drogi, jaką powinni kroczyć, by osiągnąć doskonałość. Miłość 
do Osoby Boga - i to niejednej, ale trzech - jest istotą chrześcijańskiej duchowości 
obowiązującą na każdym etapie jej rozwoju. Czy jednak prawda ta dotyczy również 
mistyków? Czy nie doświadczają oni Boga na tyle bezpośrednio, by wszelkie 
teologiczne rozróżnienia były im z gruntu obce? Mistycy wyznający inną wiarę 
niż chrześci jańska spotykają przecież tego samego Boga, rzadko kiedy 
wspominająjednak o miłości do Niego, prawie nigdy nie określają Go jako Osoby, 
tym bardziej zaś do głowy im nie przyjdzie, że Osób tych jest Trzy. 

Jednak mistycy nie dlatego inaczej opisują swoje doświadczenia, że nie 
udało im się spotkać i ustalić jednego obiektywnego przebiegu wypadków. Różnią 
się właśnie dlatego, że wyznają inną wiarę. Religia bowiem nie jest, jak chciałoby 
wielu współczesnych jej badaczy, jedynie zespołem pojęć opisujących lepiej lub 
gorzej zawsze tę samą rzeczywistość sakralną. Jest konkretnym egzystencjalnym 
kontaktem z Bogiem. Jest poszukiwaniem Go, traceniem z oczu i, jeżeli wybrało 
się dobrą drogę, odnajdywaniem. W przypadku zaś chrześcijaństwa przybierające 
postać wiary przymierze z Bogiem jest na tyle poważną sprawą, że ludzie, którzy 
je zrywają za „trzydzieści srebrników", są w stanie odebrać sobie życie. Wybór 
więc drogi wiary jest zarazem wyborem konkretnego kontaktu z Tym, który po tej 
drodze nas prowadzi. Jest wyborem decydującym o jakości tego kontaktu, również 
w sytuacjach wyjątkowych, kiedy odsłania On przed nami swoją twarz, aby dodać 
nam otuchy do dalszego marszu. Prawdą więc jest, że mistycy różnych wiar 
spotykają tego samego Boga, lecz nie znaczy to, że spotykają Go w ten sam 
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sposób. Wbrew wyznawcom „czystej mistyki" Bóg nie jest monolitycznym 
kamieniem, do którego można dojść wszystko jedno j a k ą drogą i obejrzeć 
dokładnie ze wszystkich stron. 

Bóg jest miłością i to bardzo konkretną. Miłością, która objawiła się 
Abrahamowi, przeprowadziła Mojżesza przez Morze Czerwone, dała nam dziesięć 
przykazań, urodzi ła się w Jezusie z N a z a r e t u , weszła z nim na Krzyż 
i zmartwychwstała. Może o tym nie wiedzieć hindus, buddysta czy Indianin, i być 
może na zawsze tajemnicą dla nas pozostanie to, w jaki sposób żyją oni 
w przyjaźni z Bogiem. Lecz mistyk modlący się w imię Chrystusa, choćby osiągnął 
wszystkie bogactwa stanów satori, nirwany czy poszerzonej świadomości, a nie 
spotkał Boga jako Miłości, będzie z punktu widzenia wiary, którą wyznaje, 
bankrutem. Trzeba przyznać, że nie zawsze chrześcijanie tę „mało ekumeniczną" 
prawdę głosili dość radykalnie. W XII wieku żył jednak mistyk - Bernard z Clairvaux 
- który pogląd, że poznanie czegokolwiek poza tą Miłością, która umarła na Krzyżu, 
jest mało sensowne i raczej do niczego niepotrzebne człowiekowi, głosił na tyle 
bezkompromisowo, że przez p o s t o ś w i e c e n i o w ą naukę został uznany za 
najgorszego przedstawiciela średniowiecznego obskurantyzmu, bardziej liczącego 
się z Bogiem niż z człowiekiem. Z tych samych przyczyn Kościół przyznał mu 
tytuł „Doktora Miłości". 

Idź t a m , g d z i e n ie c h c e s z 

Prorocze sny, czyli coś, co dzisiaj należy do rzadkości, w średniowieczu 
dosyć często nawiedzały matki mające urodzić przyszłych świętych. Występujące 
w wizjach dziwne postaci i zdarzenia zapowiadały wielkie czyny, jakich dokonają 
jeszcze nie narodzone dzieci. Alecie, żonie rycerza Tescelina, przyśnił się biały 
pies pokryty rudymi plamami odganiający intruzów. Zaniepokojona „nieludzką" 
symboliką występującą w wizji postanowiła poradzić się pustelnika mieszkającego 
w okolicach jej zamku. Ten wyjaśnił bez trudu, że przyszły święty, o charakterystycznym 
rudawym zaroście, z żarliwością będzie bronił Kościoła przed jego wrogami. Zanim 
więc urodził się Bernard z Clairvaux, jego matka wiedziała już, że przysporzy on 
wiele kłopotów różnym ludziom, budząc tym zadowolenie samego Boga. 

Jednak gdy Bernard podrósł, podjął decyzję, która wydawała się podważać 
sensowność wiary w senne wizje. Zakochał się. Ponieważ zaś przedmiotem 
miłości był Bóg, postanowił wieść życie zamkniętego w klasztorze zakonnika, 
oderwanego od świata, nie myślącego o spieraniu się z kimkolwiek, lecz 
szepczącego po cichu "swoje" psalmy. Jednocześnie „szczekać" i trwać w cichej 
kontemplacji jest trudno. Wybrał więc kontemplację, właśnie z powodu miłości 
do Boga. 

W czasie kiedy Bernard ugruntowywał się w swoim powołaniu i zastanawiał 
nad wyborem zakonu, do którego miałby się na resztę życia udać, kilkunastu 
starych, schorowanych i zabiedzonych cysterskich mnichów mieszkających 
niedaleko jego domu przeżywało kryzys zaufania w opatrzność Boską. Minęło 
niecałe trzydzieści lat od założenia przez świętego Roberta zakonu cystersów. 
Mnisi ci pragnęli z całą surowością przestrzegać sposobu życia, jaki proponowała 
Reguła świętego Benedykta, co nie do końca udawało się ich braciom z zakonu 
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benedyktyńskiego. Ubóstwo i prostotę życia cystersi rozumieli bardzo dosłownie, 
nie dlatego jednak, że byli ascetami z zamiłowania, lecz dlatego, że według nich 
był to jedyny sposób, w jaki - tacy marni grzesznicy jak oni - mogli oddawać 
chwałę Stwórcy. Nosili więc proste stroje, niewiele jedli, ich sprzęt liturgiczny nie 
miał żadnych ozdób, jedyną zaś ozdobą ich kościołów miało być przenikające 
przez okna światło. Wszystko po to, by myśli „skomplikowanego" człowieka nie 
ulegały rozproszeniu i zawsze mogły kontemplować najprostszą Prawdę. 
Surowość życia w Citeaux - pierwszym i jedynym jak dotąd klasztorze cysterskim 
- tak pełna sensu dla zakonników, ludziom z zewnątrz wydawała się, delikatnie 
mówiąc, niczym nie uzasadniona. Jeżeli można poświęcić się Bogu w „pobożnym" 
klasztorze benedyktyńskim, to po co tracić zdrowie i nerwy w cysterskim. Nowi 
kandydaci do Citeaux nie przybywali, zaś starzy zakonnicy umierali. Dla opata 
Stefana był to niepokojący znak, że być może nowy zakon nie jest Bogu potrzebny 
i należy zawrócić z obranej drogi. Postanowił spytać o to Boga w bezpośredni 
sposób: jednemu z umierających braci w imię świętego posłuszeństwa nakazał, 
by ten po śmierci wpierw porozmawiał z Bogiem o trapiących cystersów 
problemach, a następnie powrócił na ziemię i przekazał Jego wolę. Tak też się 
stało. Opat Stefan usłyszał słowa pełne otuchy i od tej chwili oczekiwał jakiegoś 
„szalonego" młodzieńca, który miał nie tylko sam zdecydować się przyjść do 
klasztoru, ale przekonać do tego również trzydzieści innych osób. 

W okolicy, w której mieszkał Bernard, krążyły mrożące krew w żyłach 
opowieści o sposobie życia zakonników z Citeaux. Zresztą zgodnie z prawdą 
mówiono: „Do Citeaux idzie się po to, by umrzeć". To jednak, co innych odpychało, 
Bernarda zaczynało coraz bardziej pociągać. Śmierć jest czymś bardzo bolesnym, 
lecz właśnie z tego powodu może być znak iem największego oddania. 
Szczególnie, gdy ma umrzeć to wszystko, co nas oddziela od osoby, którą 
kochamy. Bernard widział, jak jego przyjaciele tracili życie na turniejach rycerskich, 
by zdobyć choć jedno przychylne spojrzenie ukochanych dam. On miał inny, choć 
w pewnym sensie podobny pomysł na życie. Chciał, aby Bóg skupił na nim swój 
wzrok. Wybór Citeaux miał mu w tym pomóc. 

Gdyby zebrać wszystkie cechy jego charakteru i spróbować określić je 
jednym słowem wyrażającym samo sedno jego osobowości, to brzmiałoby ono 
„radykał". Jeżeli w coś się angażował, to zawsze groziło to niebezpieczeństwem 
doprowadzenia sprawy do granicy szaleństwa. Można dziękować Bogu, że to 
On, a nie kto inny kierował jego drogami. Jednym z pierwszych „szaleństw", których 
dokonał Bernard, było zaciągnięcie z sobą do zakonu całej rodziny i większości 
przyjaciół. Niewiele go obchodziły łzy żony jego brata Gwidona, lamenty 
dziewczyn, którym zostali obiecani inni bracia i przyjaciele, jak również to, że 
większość z nich nie mogła wyobrazić sobie życia innego niż rycerskie. Kiedy 
wiódł ze sobą do Citeaux trzydziestu rycerzy, a wśród nich czterech braci, dwóch 
wujów, kilku kuzynów, przyjaciół i kolegów ze szkoły, porzucona przez swojego 
męża bratowa Bernarda, Elżbieta, krzyczała: „Matki! Ukryjcie synów! Żony, ukryjcie 
mężów, zwiążcie ich potró jnymi p o w r o z a m i , inaczej w s z y s c y p ó j d ą za 
Bernardem!". Czy za tą okrutną sytuacją krył się miłosierny Bóg? Bernard głęboko 
w to wierzył. 

Czy wiara Bernarda nigdy nie była wystawiona na próbę podobną tej, jaką 
zgotował swoim braciom? Czy usłyszał kiedyś słowa, jakie Jezus wypowiedział 
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do Piotra: "Kiedy się zestarzejesz, przepaszę cię i powiodę tam, gdzie nie chcesz"? 
Do klasztoru zawiódł Bernarda poryw serca. Gdzie mu mogło być lepiej, jak nie 
w miejscu, w którym cały rytm dnia kierował go w stronę Boga. Chcąc dać swojemu 
Stwórcy dowód, że jest naprawdę szczęśliwy i nie potrzebuje już niczego innego, 
podejmował w ukryciu przed braćmi ćwiczenia ascetyczne, których innym nigdy 
by nie polecił w obawie o ich życie. Mówiono w klasztorze, że „zanim począł się 
pożywiać, samą myślą bywał nasycony". Był tak skoncentrowany na modlitwie, 
że często nie zdawał sobie sprawy, co się wokół niego dzieje, a współbracia 
musieli mu opisywać miejsca, w których przed chwilą przebywał. Wydawało się, 
że będąc tak blisko Boga Bernard lada moment zrezygnuje z ziemskiej przygody 
i na własną prośbę zostanie jak Eliasz wzięty przez Ojca do nieba. Wtedy 
doświadczył ekstatycznej wizji. Zobaczył ocean, po którego drugiej stronie 
znajdował się raj - kraina wiecznej szczęśliwości. Przy jego nogach stała łódź 
mogąca przewieźć go do celu. Kiedy jednak próbował do niej wsiąść, ta, pchana 
jakąś niewidzialną siłą, odpływała. Usłyszał słowa: „Bernardzie, jeszcze nie teraz!" 
i zrozumiał, czego chce od niego Bóg. Z miłości do Niego miał umrzeć nawet dla 
„raju". 

Niedługo potem Kościołem zaczął wstrząsać głęboki kryzys. Bernard wierny 
temu, czego doświadczył podczas wizji, opuścił mury wybudowanego przez siebie 
klasztoru w Clairvaux i zaangażował się w rozwiązywanie problemów i intryg 
drążących chrześcijańską Europę. Od tej chwili większość życia musiał spędzić 
w świecie, który chciał porzucić, jedynie na krótkie chwile wracając do ukochanego 
klasztoru. Tylko jeden Bóg wie, czy nie było innej metody na to, by ten „radykał" 
doświadczył tego, czego tak bardzo pragnął - tajemnicy „totalnej" miłości. 
W każdym razie wypełniło się proroctwo jego matki Alety... 

P o z n a j s i e b i e 

Podobno, kiedy przyszły opat Clairvaux przebywał jeszcze w nowicjacie, 
dość często można było go spotkać chodzącego w zamyśleniu i powtarzającego 
w kółko jedno zdanie: „Bernardzie, po coś tu przyszedł?". Pytanie, jakie kierował 
do samego siebie, nie było bynajmniej wywołane kryzysem powołania. Bernard 
intuicyjnie wiedział, że dobrze zrobił przybywszy do Citeaux. Chciał jednak 
zrozumieć, co było najgłębszą przyczyną determinującą go do tego typu decyzji, 
co powodowało, że chciał pozostać w miejscu „niebezpiecznym dla zdrowia" i co 
wzmagało w nim tęsknotę za wciąż jeszcze odległym i trochę „abstrakcyjnym" 
Bogiem. Powtarzał więc do znudzenia to dziwne pytanie i coraz brutalniej zagłębiał 
się w sobie. 

Już s tarożytn i m ę d r c y w i e d z i e l i , że z a g l ą d a n i e we w ł a s n ą duszę 
niekoniecznie musi być oznaką autoerotyzmu. Może równie dobrze wypływać 
z pobudek bardziej wzniosłych, na przykład religijno-etycznych. „Poznaj samego 
siebie" - usłyszał Sokrates od wyroczni delfickiej, by następnie przystąpić do 
zadawania sobie i innym kłopotliwych pytań. Czynił to, gdyż wiedział, że tylko 
prawda o samym sobie pozwoli człowiekowi odkryć, co jest dla niego dobre 
i postępować tak, by to osiągnąć. Dobrem tym był świat cnót, które można było 
osiągnąć wyrzekając się doraźnych korzyści. Aby jednak człowiek nie skupiał się 
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na sobie zdobywając kolejne cnoty, jedną z najważniejszych była ta, w której 
ucieleśniał się ideał, że więcej jest szczęścia w dawaniu niż w braniu. Mimo to 
etyczne dobro stawiane ludziom za cel nie mogło ich zupełnie wydobyć z okowów 
egoizmu. Sokratyczne poznanie siebie zaczynało się bowiem od człowieka i na 
nim się kończyło. 

Pierwsi chrześcijańscy teolodzy podzielili przekonanie pogan, że jedyną 
szansą dla człowieka uwikłanego w sprawy tego świata jest zatrzymać go 
i zapytać, po co to robi. Ich refleksja jednak zmierzała dalej niż refleksja Greków. 
Święty Augustyn uważał, że aby móc poznać ostateczny cel ludzkiego życia, 
trzeba najpierw dowiedzieć się, co kryje się u jego źródeł. Każdy, kto chce 
autentycznie nawrócić się, musi mieć odwagę skonfrontować się ze swoją 
pamięcią i wydobyć na powierzchnię świadomości wszystkie wydarzenia, które 
dotąd napawały go lękiem bądź budziły zadowolenie, cofając się w tym procesie 
jak najdalej. W ten sposób będzie coraz lepiej widział, co jest ukrytą przyczyną 
jego postępowania i w jakim kierunku zmierza. Jeżeli jednak zatrzyma się w tym 
psychoanalitycznym procesie i pozostanie skupiony na sobie, będzie wciąż 
spotykał tego samego, szamoczącego się ze swoim życiem człowieka. Dlatego 
chrześcijanin dokonuje autorefleksji, by zobaczyć coś więcej niż siebie. Według 
świętego Augustyna wędrówka człowieka w głąb duszy powinna trwać dotąd, aż 
wykroczy on poza własne „ja". Wtedy dopiero będzie mu dane odkryć prawdziwe 
źródło jego egzystencji, najgłębszą przyczynę kierującą krokami każdego 
człowieka. Przebijając dno własnego „ja" chrześcijanin nie natrafia na nicość, 
lecz na Boga. Tego, który go stworzył, wciąż podtrzymuje w istnieniu, uczestniczy 
w historii jego życia i najlepiej wie, co może zapewnić jej szczęśliwy koniec. 
Poznając siebie chrześcijanin spotyka Boga. 

Człowiek współczesny odczuwa kruchość i małość swojego istnienia, gdy 
wpatruje się w nieprzeniknione gwiaździste niebo. Mistycy średniowieczni idący 
śladem świętego Augustyna czuli podobną trwogę, gdy przyglądali się swoim 
duszom. Zewnętrzny świat był dla nich zagadką, lecz to wewnątrz siebie stykali 
się z prawdziwą, przyprawiającą ich o zawrót głowy tajemnicą - skończony byt 
człowieka dokładnie t a m , gdzie powin ien się kończyć, o t w i e r a ł się na 
Nieskończoność. Nie tyle więc nie doceniali oni „śladów" obecności Boga 
w otaczającym ich stworzeniu, ile czuli się zdumieni, że jest On tak blisko nich. 
„Nie masz potrzeby człowieku - pisał Bernard - przepływać morza, przenikać 
chmur, przekraczać Alp. Zapewniam cię, nie masz dalekiej drogi do przebycia. 
Wystarczy ci tylko zwrócić się do samego siebie, by w swoim wnętrzu spotkać 
Boga". 

Z n a j d ź o b r a z 

Cała doktryna mistyczna świętego Bernarda wspiera się na głębokiej tradycji 
teologicznej określającej człowieka jako obraz Boga. Żaden mistyk nie odważyłby 
się w ten sposób nazwać jakiegokolwiek stworzenia, gdyby nie wyraźne 
świadectwo Biblii, że człowiekowi rzeczywiście przysługuje ta niezwykła godność: 
„I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boży stworzył go". Ojców 
Kościoła próbujących z interpretować natchnione słowa z księgi Rodzaju 
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najbardziej zaskakiwało to, że Bóg w żaden sposób nie zarezerwował możliwości 
bycia Jego obrazem jedynie dla świętych i mistyków. Głównym znamieniem obrazu 
Bożego okazuje się być jego bezwarunkowa powszechność. Nie jest on związany 
z żadną specjalną łaską czy sakramentem, nie jest dodatkiem do naszej natury, 
lecz samą jej istotą. Nie istnieje więc człowiek, który by nie był uczyniony na 
obraz Boży. Każdy, bez względu na to, co robi, nosi w sobie odciśnięte piętno 
łączące go z Absolutem. 

Czym jednak w człowieku jest ten „obraz"? Teologowie nigdy nie uzgodnili 
wspólnego stanowiska w tej kwestii. Bez ujmy dla nich można powiedzieć, że 
sprawa ich przerasta. Tradycja zachodnia, wraz ze świętym Augustynem, 
zazwyczaj kładła nacisk na podkreślanie tych wyjątkowych władz duchowych 
człowieka, które czynią go najbliższym Bogu. Umysł, rozum, wola, intelekt, pamięć 
- to są znamiona naszego „pokrewieństwa" z Duchem. Z kolei tradycja wschodnia 
Kościoła buntowała się przeciw takiemu ujmowaniu problemu uważając, że w ten 
sposób „boską" czyni się jedynie jakąś część człowieka, a nie samą jego istotę. 
Człowiek nie jest „jakby podobny" Bogu dzięki wyjątkowym cechom swojego 
umysłu. Jedynym i najgłębszym sensem jego natury jest być obrazem Boga. To, 
w czym zgadzają się najwięksi spośród teologów Wschodu i Zachodu, to 
przekonanie, że pojęcie „obrazu" wskazuje na jakąś wspólną cechę, łączącą 
skończony byt ludzki z Nieskończonym Bogiem. Czyż obraz nie musi być w jakimś 
stopniu tożsamy ze swoim oryginałem? Gdyby zabrakło tego rysu tożsamości, 
przestałby spełniać funkcję obrazu. Człowiek nie jest więc już tylko człowiekiem. 
Jego natura, w tajemniczy sposób włączona w tajemnicę natury Bożej, z samej 
swej istoty wykracza poza siebie. Jest otwarta na Nieskończoność, gdyż jest jej 
skończonym obrazem. 

Dopiero dzięki doktrynie obrazu Bożego można właściwie zrozumieć 
przekonanie Bernarda, że trzeba starać się poznać siebie do końca, by zacząć 
poznawać Boga. Ujrzenie własnej natury jako obrazu kierowało wzrok na oryginał. 
Jednak w punkcie, który wydawał się być o krok od celu, koło się zamykało. 
W jakim bowiem stopniu ten wytłoczony w niedoskonałym i ciągle psującym się 
materiale obraz może ukazywać prawdę o Bogu? Bernard, dobrze znający swoją 
„małość", nie musiał się długo zastanawiać, by stwierdzić, że w niewielkim. 
Człowiek jest niepodobny do Boga. Jest stworzeniem i to grzesznym. Nie ma 
w nim nic, co pozwoliłoby mu o własnych siłach przekroczyć metafizyczną granicę 
dzielącą niedoskonały byt od Bytu samego w sobie. Jest obrazem Bożym - to 
prawda - lecz na tyle mglistym i wykoślawionym, że trudno rozpoznać w nim 
cokolwiek z Tego, którego ma przedstawiać. 

Dychotomia obrazu i podobieństwa (czy raczej niepodobieństwa) nadaje 
drodze, którą Bernard chce podążać, właściwy i ostateczny sens. Jesteśmy 
obrazem, który jest nieskończenie niepodobny do Boga. Jednak nie w sensie 
statycznym, skostniałym, raz na zawsze namalowanym, lecz dynamicznym, 
otwartym, ulegającym przemianie. Naszym powołaniem jest dać się malować 
dotąd, aż będziemy nieodróżnialni od oryginału. Stać się podobnym Bogu - to cel 
ludzkiej natury uczynionej na Jego obraz i wciąż popychanej do tego wewnętrznym 
impulsem. Bernard i inni mistycy obrazu nie mieli adamowej pokusy, by zająć 
miejsce Boga. Wręcz przeciwnie, przejmujące poczucie niepodobieństwa i 
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bezsilności wzmagało w nich wołanie do Boga, by zszedł i zajął ich miejsce, by 
wydźwignął ich z niepodobieństwa. Tylko On sam mógł to uczynić, gdyż to oryginał 
nadaje właściwy sens temu, czym jest obraz. 

Droga poznania Boga okazała się więc drogą wewnętrznej przemiany. Nie 
możemy zbliżyć się do Niego inaczej, jak tylko przez coraz większe podobieństwo 
do Tego, Kim jest. Dążąc do mistycznej wizji, w której Bóg ukazałby nam swoje 
oblicze, odkrywamy coś o wiele wspanialszego i bardziej podstawowego - wpisaną 
w naszą naturę możliwość zjednoczenia z Nim. Aby Go ujrzeć, musimy przylgnąć 
do Niego całą swoją naturą. Dlatego mistyka świętego Bernarda nie skupia się 
na wysiłkach naszego intelektu, nie lekceważąc ich bynajmniej. O wiele ważniejsza 
jest, według opata z Clairvaux, aktywność naszej woli, dzięki której jesteśmy w 
stanie zakochać się w Bogu. Skoro mamy upodobnić się do drugiej osoby, musimy 
starać się zapomnieć o sobie i skupić się całkowicie na niej. Tylko miłość czyni 
taki akt możliwym. 

W s ł u c h a j s ię w s w o j ą p o ż ą d l i w o ś ć 

Zazwyczaj im bardziej stajemy się pobożni, tym szybciej chcielibyśmy 
wyrzucić z naszej pamięci wszelkie wspomnienia grzesznej przeszłości. „Najlepiej 
by było - myślimy - gdyby na okres, kiedy byliśmy jednym wielkim kłębkiem 
niezaspokojonych żądz kierowanych przez rozrastający się do rozmiarów świata 
egoizm, spadła 'zasłona milczenia' pozwalająca nam zacząć wszystko od nowa." 
Takie pragnienie miała zapewne większość młodych mnichów cysterskich, którzy 
przekroczyl i bramę k lasztorną w Clairvaux z g łębokim p o s t a n o w i e n i e m 
pozostawienia za sobą „starego świata" wraz z zamieszkującym go „starym 
człowiekiem". Jednak ku ich zdziwieniu opat Clairvaux, znany już na całym świecie 
mistyk, który miał ich na swoich konferencjach duchowych prowadzić pewną 
i prostą drogą do „umiłowania Boga", namawiał ich, by nie przekreślali swojej 
przeszłości. Więcej nawet - chciał, by szukali w niej pierwszych śladów miłości 
do Niego. 

Po grzechu pierworodnym nie ma bliższego człowiekowi stanu ducha niż 
egoizm. Nie jest to fakt zbyt chlubny, lecz trudny do pominięcia, jeżeli mistyk 
budując swoją duchową doktrynę nie chce rozminąć się z rzeczywistością. Dlatego 
Bernard, zanim zacznie nam mówić o najbardziej wzniosłych miłosnych 
uniesieniach, chce, byśmy zwrócili uwagę na naszą pożądliwość. Natura ludzka 
zraniona i osamotniona, przeniknięta egzystencjalną trwogą przed zapadnięciem 
się w nicość, wciąż domaga się troski o siebie. Z tego powodu cały dynamizm 
naszego pożądania ukierunkowuje się na zaspokajanie jej potrzeb. Pragniemy 
więc siebie, a wszystkiego innego ze względu na siebie. W procesie zaspokajania 
własnych potrzeb nigdy zapewne nie dostrzeglibyśmy nic niepokojącego, gdyby 
nie narastające z czasem wrażenie, że cel naszych dążeń jest coraz mniej 
uchwytny. Łagodzimy więc narastający w nas ból nienasycenia pragnąc coraz to 
nowych rzeczy, jednak gdy tylko je posiądziemy, cierpimy dalej. „Człowiek chce 
ciągle przerzucać się od jednej rzeczy do drugiej, - stwierdza Bernard - tak iż 
jedynie przejście od jednego stanu do drugiego pokrzepia go trochę; to zupełnie 
tak, jakby ktoś przechodził od ognia do wody i od wody do ognia, nie mogąc 
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znosić stale ani wody, ani ognia". Absurdalność nie mającej końca sytuacji wydaje 
się być przekleństwem. 

W tym jednak, co wydaje się klęską naszych pragnień, Bernard widzi ich 
zwycięstwo. Przechodząc przez cierpienie nienasycenia stajemy się świadomi, 
że nic, co stworzone, nie może zaspokoić tego stworzenia, jakim jest człowiek. 
Wtedy zwracamy się do Stwórcy. Jego cały czas pragnęliśmy, szukaliśmy i nie 
mogliśmy znaleźć, to On jest przyczyną naszych „ziemskich" niepowodzeń. Będąc 
egoistami bardzo dbamy o naszą naturę i przedstawiamy jej coraz to nowe dobra, 
by zaspokoić jej głód doskonałości, ona jednak wciąż oczekuje Boga. Woła o Niego 
i czuje się coraz bardziej oszukana, gdy nie możemy Go jej dać. Dlatego, gdy w 
końcu Go znajdujemy, rozumiemy, że to Jego pragnęliśmy w każdej rzeczy, którą 
z zachłannością wyrywaliśmy dla siebie ze świata. „Człowiek bowiem - zgodnie z 
prawem pożądania - szuka tego, czego nie posiada, i odrzuca to, co posiadł 
częściowo; chociażby zdobył i niebo i ziemię, niemniej czułby się zmuszony 
uważać, iż jest to zaledwie nikła cząstka dobra, którego oczekuje w pełni, i 
doszedłby wreszcie do przekonania, że pozostał mu jeszcze cel najwyższy: Bóg. 
Wtedy bez wątpienia doznałby uciszenia wewnętrznego, bo jak bez Boga 
niespokojne jest serce człowieka, tak z Bogiem wszystko staje się pokojem". 

Bernard znajduje Boga tam, gdzie nie wypada zazwyczaj Go znajdować. 
Nie szuka bowiem śladów miłości do Niego jedynie w najwznioślejszych 
uniesieniach naszego ducha, lecz również w najbardziej egoistycznych, plugawych 
i grzesznych poruszeniach naszej woli. Według niego właśnie ból, jaki rodzi się w 
nas, gdy nie możemy nasycić naszych pożądań, jest dowodem na to, że w 
najgłębszej części natury wciąż kochamy swojego Stwórcę. Pragnienie spotkania 
z Bogiem kieruje tak krokami grzesznika, jak i świętego. Nie możemy uwolnić się 
od faktu, że zostaliśmy stworzeni na obraz Boży. Im bardziej więc stajemy się do 
Niego podobni, im bliższa jest nam Jego natura, im mniej się od Niego odróżniamy, 
tym bardziej jesteśmy sobą, lepiej wypełniamy nasze powołanie, dotykamy celu 
naszego istnienia, w końcu stajemy się szczęśliwi. Nie możemy więc Go nie 
pragnąć. Podobnie jak odbicie w lustrze, gdyby mogło czegoś chcieć, miałoby 
tylko jedno pragnienie, żeby Ten, który się w lustrze odbija, nie odszedł gdzie 
indziej, gdyż wtedy zniknęłoby, tak nasza natura, uczyniona na obraz Boży, pragnie 
Jego ciągłej i pełnej obecności w sobie, gdyż tylko wtedy wie, po co istnieje. 
Dlaczego więc to pragnienie, które ma tak głębokie podstawy, by sięgnąć celu, 
wciąć trafia w próżnię? 

Bóg powołując do istnienia człowieka, zgodnie ze specyfiką natury, którą go 
obdarzył, dał mu zdolność do kochania Siebie ponad wszystko. Jednak zanim 
historia zakochania się człowieka w Bogu na dobre się rozpoczęła, natrafiła na 
wywracający wszystko do góry nogami grzech pierworodny. Ta sama miłość, 
która miała w nas wzbudzić pragnienie upodobnienia się do Boga, by doprowadzić 
nas do jedności z Nim, zostaje pod wpływem naszego egoizmu skierowana na 
nas samych. Siebie widzimy jako Boga i do tego błędnego wyobrażenia chcemy 
się upodobnić. Wszystko więc pragniemy sobie podporządkować myśląc, że jeśli 
będziemy napełniać naszą naturę niedoskonałymi dobrami w nieskończoność, 
staniemy się Dobrem absolutnym. Natura ludzka jednak, mimo naszych usilnych 
starań i dzięki wierności Boga, nie przestaje być sobą. Nie pozwala się oszukać, 
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gdy chcemy jej dać nawet najbardziej doskonałe (w naszym przekonaniu) 
stworzenie zamiast Stwórcy. Wsłuchując się więc w naszą pożądliwość, w jej ból 
i niespełnienie, możemy odkryć strzępy tej wykoślawionej miłości, k tórą 
uczyniliśmy tak absurdalną, ukazując jej różne cele, tylko nie ten, ku któremu 
naprawdę dąży. 

Wyrzekając się egoizmu nie powinniśmy wyrzekać się naszej natury, 
potępiając zaś grzeszne pragnienia tracić z oczu kryjącego się w nich pragnienia 
Boga. Jeżeli bowiem zaczniemy Go kochać, to tą samą miłością, którą już raz 
nam dał, i która drzemiąc w nas zawsze czeka, byśmy na nowojąobudzil i. Właśnie 
ją chce Bóg uzdrowić i przemienić tak, by mogła Go dosięgnąć. 

N i e z a p o m n i j s i ę z a k o c h a ć 

Bernard zdawał sobie sprawę, że egoistyczne przyzwyczajenia będą 
człowieka prześladować nawet wtedy, gdy zakocha się w Bogu. Widząc jak 
doskonały jest Stwórca, i że dzięki temu może On ugasić nienasycone ludzkie 
pragnienia, człowiek zaczyna kochać Boga w ten sam sposób, w jaki pożądał 
dotąd wszystkich innych dóbr, a więc ze względu na siebie. Żadna pokusa tak 
nie dręczy młodych, pragnących doskonałości zakonników, jak właśnie ta, która 
popycha ich do kochania Stwórcy ze względu na ich własną świętość. Złamany 
cierpieniem i rozpalony nową nadzieją grzesznik dostrzega, że tylko Bóg jest 
godny pożądania. Porzuca więc wszystkie dobra doczesne i stara się być bardzo 
pobożny. Zapomina jednak porzucić samego siebie. W ten sposób, realizując 
obłędną logikę egoistycznej pseudo-miłości, wraca do punktu wyjścia z pustymi 
rękoma. Jeżeli bowiem kocha się Boga ze względu na coś innego niż On sam, to 
kocha się wszystko, tylko nie Jego. 

Opat z Clairvaux nie potępia jednak egoistycznej pseudomiłości, którą 
w pierwszym odruchu kierujemy do Boga. Uważa nawet, że jest ona etapem na 
drodze ku Niemu. Trudno przecież żądać od chorego, by od razu zaczął tańczyć. 
Grzesznik, który wsłuchuje się w swoje pożądania, odkrywa, że jest chory, 
dostrzegając zaś Boga dowiaduje się, że jego powołaniem jest taniec. Musi teraz 
poczekać, by Ten, który umie tańczyć, nauczył tej czynności również jego. Kochać 
bowiem Boga absolutnie to mieć taką miłość, do jakiej tylko On, właśnie jako 
Bóg, jest zdolny. 

„Miarą miłości Boga jest miłość bez miary" - twierdził Bernard. Dobro 
absolutne bowiem można ogarnąć tylko absolutną miłością - dodałby każdy filozof. 
Kto nas nauczy tej miłości? - mógłby zapytać wtedy grzesznik. Jeżeli w rozmowę 
tych trzech osób włączyłby się teolog i autorytatywnie stwierdził, że tylko Bóg jest 
w stanie dać nam miłość, którą możemy Go absolutnie pokochać - to miałby, 
oczywiście, rację. W czym jednak zmieniłby położenie grzesznika, albo jaki by 
dał dowód na swoje słowa f i lozofowi? Dlatego Bernard, przedstawiając 
zakonnikom swoje doświadczenia mistyczne, nie przestawał mówić o Chrystusie. 
Bał się teologii, która dobrze używając pojęć zapomina o historii, którą powinna 
opowiadać. Przyjaciół chcących zgłębić tajemnice wiary ostrzegał: „Cokolwiek 
piszesz, to wszystko jest niczym, jeśli bodaj nie wspomnisz o Jezusie. Gdy do 
mnie mówisz lub pytasz o radę, lękam się, jeżeli tego nie czynisz w Imię Jezusa. 
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Jezus bowiem jest miodem ust moich, najmilszym dźwiękiem dla ucha mojego, 
zachwytem serca!" Wciąż też powtarzał swoim zakonnikom: Bracia, niech Chrystus 
będzie jedynym przedmiotem waszych myśli... Połóżmy Go do serca jak pieczęć... 
Taka bowiem ma być droga, na której stanie Bóg, a stanie w całej swej 
wspaniałości, by majestatem swym napełnić świat cały". W końcu w jednym zdaniu 
streścił dla wszystkich chcących go słuchać całą swoją mistyczną mądrość: 
„Szczytem mojej mądrości jest poznanie Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego". 
W Nim została nam objawiona i ofiarowana absolutna miłość Boga. 

W historii Chrystusa sam Bóg opowiada nam o swojej bezgranicznej miłości 
do nas. Zszedł w nasze życie, podjął jego trud, kochał nas nawet wtedy, gdy Go 
zabijaliśmy, umarł za nas, a następnie zmartwychwstał, by nadal nas kochać 
i jeszcze bardziej rozpalić naszą miłość do Niego. Kto czytając pisma Bernarda 
spodziewa się, że będzie on w jakiś niezwykły czy uczony sposób opowiadał 
o „tajemnicy" Mesjasza, ten zawiedzie się. Opat z Clairvaux dobrze rozumie, że 
filarem chrześcijańskiej nauki - o czym często zapominano w średniowieczu, 
a jeszcze częściej zapomina się dziś - jest proste przepowiadanie tego, co widzieli 
apostołowie. Nie chce też swoją elokwencją przesłaniać historii, która sama 
w sobie, tak jak została nam opisana, jest już w wystarczającym stopniu 
niesamowita. Jedyną więc jego „mistyczną" propozycją dla nas jest to, byśmy 
wierząc w historię zbawienia, włączyli się w nią. Chce, by dane nam było tak jak 
apostołom patrzeć ze smutkiem na Krzyż i radować się w dzień Zmartwychwstania. 
Nigdy bowiem nie będziemy wiedzieli, czym jest absolutna miłość Boga do nas, 
dopóki jej nie doświadczymy. Pojęcia nie są w stanie dotknąć naszego serca 
a tym bardziej go rozpalić. Może to zrobić tylko Ktoś, kto kocha i sam daje się 
kochać. 

W1135 roku Bernard wraca do Clairvaux z kolejnej swojej podróży do Włoch. 
Jest bardzo zmęczony. Żył przez długi czas w ciągłym napięciu, łagodził brutalne 
spory między różnymi stronnictwami kardynałów i książąt, s p o w o d o w a n e 
wcześniejszym i tragicznym w skutkach wyborem dwóch papieży, mających objąć 
tę samą władzę w tym samym Kościele. Korzystając ze światła Ducha Świętego, 
jak też naturalnej przenikliwości swojego umysłu, Bernard dobrze widział, że 
Innocenty II jest prawdziwym następcą Piotra, zaś Anaklet II jego „imitacją". 
Wykorzystał z kolei autorytet, jaki zdobył swoim świętym życiem i dzięki 
umiejętności jasnego wykładania swoich racji przekonał do poparcia prawdziwego 
papieża większość wpływowych postaci chrześcijańskiego świata. Widmo schizmy 
na pewien czas przestało ciążyć nad Kościołem. Bernard, mimo że wrócił już do 
ukochanego Clairvaux, jest jeszcze rozdygotany, wciąż na nowo przeżywa to, co 
się wydarzyło. Wydaje mu się, że przez ciągłe wyjazdy nigdy nie osiągnie tego 
spokoju kontemplacji, którego tak pragnie. 

Wtedy właśnie nawiedza go Bóg i daje mu odczuć Swoją miłość w sposób 
tak intensywny, jak nigdy dotąd. Dlaczego właśnie teraz? Gdy był młody, Bóg 
uwiódł go swoją miłością. Pozwalał doświadczyć słodyczy swojej obecności. 
Potem jednak kazał mu, by wyrzekł się siebie i porzucił wszystkie wyobrażenia 
o łączącej ich miłości. Okazało się, że tylko po to, by dać mu miłość jeszcze 
większą. Bóg prowadził go po drodze wyrzeczeń, po której Sam wcześniej stąpał, 
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gdy zdecydował się umrzeć za niego na Krzyżu. Uczył go miłości, którą Sam do 
niego czuł. Tylko bowiem w absolutnej miłości, w której Bernard wyrzekał się 
siebie, Bóg mógł dać mu się Cały. 

Bernard zaczyna wtedy pisać najwspanialsze dzieło swojego życia: Kazania 
do Pieśni nad Pieśniami. Autor tekstu ze Starego Testamentu opisał w nim szaloną 
miłość między dwojgiem kochanków, pełną dramatycznych uniesień, wzajemnego 
szukania się, cierpienia z powodu nieobecności drugiej osoby i słodyczy, gdy się 
ją znalazło. W tym bardzo zmysłowym i erotycznym opisie miłości, jaka łączyła 
Oblubieńca z Oblubienicą, Bernard odczytuje opis swojej historii miłości i zmagań 
z Bogiem. Wie już, że miłość do Niego nie wyraża się w czytaniu książek, 
w pobożnych rozmyślaniach czy w największych nawet aktach ascezy. Kochać 
Boga to odczuwać to samo, co Oblubienica poszukująca Oblubieńca. To przede 
wszystkim zostać uwiedzionym przez Niego, odczuć wspaniałość Jego miłości, 
potem zaś, gdy nas nagle opuści, szukać Go z utęsknieniem aż do zatracenia 
siebie, gdy zaś już będziemy umierać z miłości, odkryć, że On w swojej miłości 
nie odstąpił nas na krok. „A więc ośmielmy się, być może, podnieść głowę aż do 
Ust samego Majestatu nie tylko, aby je kontemplować, lecz, mówię to z obawą 
i drżeniem, aby je ucałować: ponieważ duch, który znajduje się przed naszym 
obliczem, to Chrystus, Pan, z którym, dzięki Jego łaskawości, staniemy się jednym 
duchem, jeśli dochowamy wierności w tym świętym pocałunku". 

Zanim zaczęliśmy kochać Boga, On pierwszy nas pokochał. To Jego miłość 
do nas jest powodem naszego cierpienia i szczęścia. Stworzył nas na swój obraz 
i dał nam naturę niezdolną do cieszenia się jakimkolwiek dobrem, poza tym 
Absolutnym. Uczynił tak nie z zawiści, lecz właśnie z miłości, gdyż ze wszystkich 
dóbr, jakie mógł nam ofiarować, właśnie On sam jest najwspanialszym. Jednak, 
by móc Go ogarnąć swoją miłością, musimy Go kochać tak absolutnie, jak On 
sam jest Absolutny. Ponieważ zaś tylko On, Bóg, jest zdolny kochać miarą 
nieskończoną, nasza miłość musi upodobnić się do Jego miłości. Daje więc nam 
doświadczyć, jak bardzo nas kocha, i namawia nas, byśmy Go naśladowali. Jeżeli 
więc wyrzekamy się siebie, to po to, by się upodobnić do Boga, by być zdolnymi 
do tej absolutnej miłości, do której tylko On jest zdolny. Wtedy możemy się z Nim 
zjednoczyć. Taki jest zamysł Boga względem człowieka. 

Bóg nie może nam dać nic lepszego niż Siebie. Nie może też spowodować 
tego, byśmy Go „posiedli", inaczej jak ofiarowując nam swoją absolutną miłość. 
Nie możemy więc Go nie pragnąć, dopóki On pragnie nas. Każdy rodzaj miłości, 
jaką czujemy, jest bardziej lub mniej wypaczoną namiastką tej miłości, do jakiej 
zostaliśmy stworzeni, jaką On nas kocha i do jakiej uzdalnia. Odwracając się od 
niej doświadczamy piekła, zgadzając na nią - zbawienia. Nigdy jednak nie stanie 
się tak, że prawo miłości przestanie nas dotyczyć. Człowiek, który zapomniał 
zakochać się w Bogu, cierpi, gdyż kocha go Bóg. 
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T e r a z t y p o z w ó l s ię k o c h a ć 

„Lecz jest to dziwne - modli się w zachwycie Bernard - że nikt nie potrafi Cię 
szukać, jeżeli Cię już nie znalazł. Chcesz być znaleziony, abyś był szukany - i szu
kany, abyś był znaleziony. Możesz więc być szukany i znaleziony, ale nie można 
Cię uprzedzić". W każdym akcie miłości, jaki kierujemy do Boga, On sam szuka 
swojej Osoby. Obdarzając nas miłością chce, abyśmy się jej nauczyli i pokochali 
Go. Czy jednak tylko w tym sensie Jego miłość do nas wyprzedza naszą do Nie
go? Myśl Bernarda idzie jeszcze dalej: to Bóg kocha w nas Siebie, miłość zaś, jaką 
do Niego czujemy, jest tą, jaką On do Siebie nieustannie kieruje. Doskonała Mi
łość dąży bowiem zawsze i wyłącznie do doskonałego Dobra. W jaki więc osta
tecznie sposób Bóg kocha człowieka? Według Bernarda dokładnie w ten sam, w 
jaki kocha Siebie. Inaczej bowiem nie potrafi. 

Mistyczna droga, którą podąża Bernard, jest tą samą, którą opisuje 
chrześcijańska doktryna. Nie ma między nimi sprzeczności, gdyż pierwsza wypełnia 
w doświadczeniu to, co druga objawia w słowach. Bernard potępiał teologów, gdy 
tracili z oczu Chrystusa lub przesłaniali swoimi pojęciami Jego realną obecność 
naszym życiu. Nie tylko jednak nie odrzucał, ale również na swój sposób przyczyniał 
się do rozwoju tej myśli teologicznej, która znając swoje miejsce i swoją 
ograniczoność, starała się wyjaśnić „tajemnicę" spotkania człowieka z Bogiem. 
Ci, którzy uważają Bernarda za ograniczonego umysłowo fanatyka wiary, 
zapominają, że pod wpływem jego pism powstał w średniowieczu głęboki mistyczny 
prąd intelektualny nie przez przypadek zwany „mistyką spekulatywną". Jednym z 
pierwszych współczesnych myślicieli chrześcijańskich, który wydobył na światło 
dzienne głębokie teologiczne intuicje kryjące się w mistyce Bernarda, był wybitny 
mediewista Etienne Gilson. Twierdził on, że teologiczna prawda mówiąca, iż 
ostatecznym celem miłości Boga jest zawsze On sam, stanowi filar doktryny 
mistycznej opata z Clairvaux: „Czymże jest Bóg? Bóg jest miłością; znaczy to, że 
będąc z samej swej istoty miłością - żyje miłością. Miłość Jego jest Nim samym, a 
więc jest Jego życiem, a nawet w pewnym sensie - Jego prawem. Mistyka cysterska 
jest w całości oparta na takiej teologii Trójcy Świętej, której centralną ideą jest -
jak się zdaje - to, że sam Bóg żyje według pewnego prawa, a tym prawem, 
rządzącym wewnętrznym życiem Bożym, jest miłość. Ojciec rodzi Syna, a więzią 
łączącą Syna z Ojcem i Ojca z Synem - jest Duch, będący ich wzajemną miłością. 
A więc więzią zapewniającą jedność życia Bożego, a dzięki temu pokój Boży i 
szczęśliwość Bożą - jest miłość, która nie jest czymś w odniesieniu do Boga 
dodatkowym, lecz jest samą substancją Bożą. Gdy zaś ta miłość Boża znajduje 
się w nas i gdy w niej współuczestniczymy, nie jest już ona wówczas substancją 
Bożą, lecz jej darem. A więc to jakby sam Bóg żył wedle jakiegoś substancjalnego 
prawa i jakby to prawo miłości, w którym współuczestniczą rzeczy, było wieczystym, 
twórczym i kierowniczym prawem wszechświata, szczególnie zaś człowieka, którym 
włada ono jako caritas [doskonały rodzaj miłości - przyp. autora]". 

Powołując do istnienia inne byty Bóg chciał, by miłość, z jaką miłuje On sam 
siebie, stała się ich udziałem. Dlatego cały świat przenika wypływająca z Niego i 
ku Niemu skierowana energia miłości. Powodem, dla którego każde stworzenie 
istnieje, rozwija się, zmienia i dąży do doskonałości, jest wpisane w jego naturę 
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pragnienia zjednoczenia ze Stwórcą. W ten sposób uczestniczy ono w skończonym 
wymiarze w tej nieskończonej miłości, z jaką Bóg miłuje siebie. Jednak dopiero 
człowiek - korona stworzenia - może sobie tę miłość uświadomić i ją podjąć. 
Uczyniony na obraz Boży, jest zdolny do powiedzenia Bogu „tak" i bezwarunkowego 
otwarcia się na to, czego On chce. W nim ta energia miłosna pociągająca wszystkie 
istoty ku Źródłu, z którego wypłynęła, może znaleźć miejsce swojego spełnienia. 

„Przyczyną miłości Boga jest sam Bóg. Przyczyną sprawczą i celową. Sam 
wywołuje to pragnienie, rozpala uczucia, uwieńcza dążenia. Czyni tak, że może 
być kochany... Miłość Jego uprzedza nas i nagradza". Według Bernarda człowiek 
nie tyle wywołuje w sobie miłość do Boga, co raczej się w nią włącza. Kochać Go 
bowiem, to wejść w obszar miłości Boga do Boga. Jeżeli jednak energia miłości, 
dzięki której został stworzony świat, nie może zatrzymać się na stworzeniu, lecz 
musi powrócić do Stwórcy, to czy fakt ten nie przekreśla sensu istnienia stworzenia 
i nie czyni go instrumentem w rękach skupionego na sobie Boga? To prawda, że 
Bóg nie może przestać kochać Siebie, nie może też kochać czegokolwiek inaczej 
niż tą absolutną miłością, w której ogarnia Siebie. Jednak czy jest coś 
wspanialszego niż ta miłość i Ten, którego ona ogarnia? Nasz Stwórca nie jest 
egoistą, lecz Absolutem, który w totalnej miłości dąży do tego, co Najwspanialsze, 
oddając całego Siebie - tak jak Ojciec Synowi i Syn Ojcu. Gdy więc Bóg kocha 
w człowieku Siebie, nie tyle go pomija, co wywyższa, gdyż włącza go w ten rodzaj 
miłości, do którego żadne stworzenie nie jest samo z siebie zdolne, a w niej 
ofiarowuje mu to, po co żadne stworzenie sięgnąć samo nie może. Tylko dzięki 
temu, że w każdym naszym akcie miłości do Boga On sam kocha Siebie, staje 
się dla nas możliwe uczestnictwo w tej jedynej absolutnej miłości, która prowadzi 
do jedności z Nim samym. Wtedy też uczestniczymy w szczęściu, jakie daje 
absolutna Miłość do absolutnego Dobra. Bóg kocha Siebie w nas dla nas. 

Bądź podobny B o g u 

Miłość, jaką kierujemy do Boga, nigdy by nie mogła stać się podobna tej, 
jaką Bóg czuje sam do Siebie, gdybyśmy nie zostali uczynieni na Jego obraz. 
Właśnie to znamię podobieństwa wyryte w naszej naturze, pozwala nam czuć 
Jego miłość, odpowiadać na nią i zbliżać się do Niego. Jest ono podstawą tej 
przemiany, którą Bóg chce w nas dokonać i która ma nas doprowadzić do jedności 
z Nim. 

To jednak, że człowiek został uczyniony na obraz Boży, nie znaczy wcale, 
że posiada on jakieś „absolutne" możliwości doskonalenia się, pozwalające mu 
dzięki odpowiedniej duchowej dyscyplinie, stać się Bogiem. Stworzenie, chcące 
własną mocą sięgnąć nieba, w nieunikniony sposób spada do piekła. Dlatego 
Bernard tak często podkreśla ułomność ludzkiej natury, zdolnej o własnych siłach 
raczej się unicestwić niż „ubóstwić". Cała wyjątkowość człowieka, wywyższająca 
go ponad inne stworzenia, polega na tym, że może on świadomie pozwolić 
przemieniać się Bogu. Tylko na tym i aż na tym otwarciu się na działanie Boga 
opiera się nasze wrodzone „podobieństwo" do Niego. Ów rys tożsamości 
z Bogiem, który stanowi rdzeń naszego bytu, i o którym tak dużo mówią mistycy, 
nie jest jakąś „magiczną" cząstką substancji Boga tkwiącą w naszej duszy, lecz 
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0 wiele bardziej „tajemniczym" otwarciem naszego skończonego bytu na 
nieskończone działanie Boga. Nasze „absolutne możliwości" polegają więc na 
absolutnym zaufaniu w moc Stwórcy. Nie możemy nawet o krok zbliżyć się do 
Boga, jeżeli On sam tego kroku nie zrobi za nas. Zanim wejdziemy do nieba, 
musimy pozwolić Bogu zstąpić do naszej natury i dać się ku temu niebu 
poprowadzić. 

Bóg zaś jest hojny. Ponieważ tylko w doskonałym Obrazie może mieć miejsce 
doskonałe podobieństwo do Niego, więc do danego człowiekowi w akcie 
stworzenia podobieństwa do Siebie dodał dwa tysiące lat temu podobieństwo 
nowe, przynależne tylko Jego Synowi. To pierwsze, otwierające nas na działanie 
Boga, pozwala nam przyjmować drugie: włączające nas w tajemnice Bożej natury. 
Bóg stał się człowiekiem, by człowiek mógł stać się Bogiem. Chrystus, doskonały 
Obraz Boga, przyjmując naszą naturę czyni możliwym to, byśmy zaczęli żyć tak 
jak Bóg, kochać tak jak On kocha, w końcu stać się Jemu podobnymi. Dlatego 
też cała pedagogika mistyki Bernarda polega na naśladowaniu Chrystusa, który 
będąc Synem Boga może swojego Ojca kochać absolutną miłością prowadzącą 
do absolutnej jedności, będąc zaś człowiekiem może uzdolnić go do udziału w tym, 
co dzieje się między Synem a Ojcem. 

M i m o w s z y s t k o p o z o s t a ń c z ł o w i e k i e m 

Mówiąc o unii mistycznej z Bogiem Bernard jest j a k najdalszy od 
panteistycznych mrzonek chcących, by człowiek stał się swoim własnym Stwórcą. 
Chrześcijańska łaska buduje na ludzkiej naturze. Przebóstwienietej natury, które 
dokonało się w tajemnicy Wcielenia i Zmartwychwstania Chrystusa i które jest 
obiecane każdemu człowiekowi, nie niszczy jego stworzonej substancji, lecz 
powoduje jej głęboką transformację. Miłość bowiem nie niszczy, lecz ubogaca. 
Bóg w akcie stworzenia uczynił nas zdolnymi kochać Go tak, jak On chce, byśmy 
Go kochali. Kiedy więc przestajemy pragnąć siebie czy czegokolwiek ze względu 
na siebie, a zaczynamy kochać tylko Jego, spełniamy największe i właściwie 
jedyne pragnienie swojego Stwórcy. Nie zachowując dla siebie miłości, którą od 
Niego otrzymaliśmy, lecz Mu ją oddając sprawiamy, że nasza ułomna wola 
utożsamia się ze zdolną do absolutnej miłości i godną absolutnej nagrody wolą 
Boga. W ten sposób wchodzimy w unię z Nim, nie polegającą bynajmniej na 
utożsamieniu substancji ludzkiej z Boską, lecz na zgodności woli, które kochają 
dokładnie To samo. Bernard zdawał sobie sprawę, że opisując współbraciom 
zakonnym swoje miłosne uniesienia mógł się zapomnieć i, nie zwracając uwagi 
na zwodniczość poetyckiego języka, przedstawić przed ich oczyma wizję 
człowieka całkowicie spalającego się w Bogu. Często więc starał się wyjaśnić 
najistotniejsze punkty swojej doktryny bardzo jasno odgraniczając od siebie 
pojęcia: „Ponieważ człowiek i Bóg nie są z tej samej substancji, ani tej samej 
natury, nie można powiedzieć, że są jednym, jednak można podać jako prawdę 
pewną i absolutną, że są jednym duchem, jeśli zjednoczeni są ze sobą miłością. 
Zjednoczenie to dokonuje się nie tak poprzez jedność ich bytów, jak poprzez 
zgodność woli... Zjednoczenie to jest wspólnotą woli i zgodnością w miłości". 

Czy powyższe słowa Bernarda nie świadczą o tym, że był zbyt ostrożny 
1 bał się powiedzieć coś więcej o tajemnicy przebóstwienia, by nie przekroczyć 
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dogmatów wiary? Możemy myśleć co chcemy, on sam jednak wielokrotnie dawał 
świadectwo, że prawda o odrębności substancji ludzkiej i Boskiej w nadnaturalnej 
unii wcale mu nie przeszkadza, lecz wprowadza go w zachwyt. Czy w zamyśle 
Boga względem człowieka najbardziej nie zdumiewa fakt, że właśnie różniąc się 
od swojego Stwórcy może on osiągnąć tak absolutną skalę podobieństwa do 
Niego? Połączony miłościąz Bogiem i przemieniony przez niątak, by móc kochać 
Go jeszcze bardziej, człowiek pozostając sobą żyje i cieszy się tym, czym może 
żyć i cieszyć się tylko Bóg. 

Jeżeli w mistycznej unii człowiek znika, to tylko dlatego, że zapatrzony w Boga 
przestaje widzieć siebie. „Zdołaż pojąć - pisze Bernard - ten stan błogosławiony, 
ciało i krew, naczynie z gliny i ludzka doczesność? Kiedyż nastąpi upragniona 
odmiana, by dusza, napełniona Bogiem, zapomniała o sobie, jak o zbędnym 
naczyniu, a mogła bez reszty przylgnąć do Boga i z Nim się zjednoczyć, mówiąc: 
Ustało ciało moje i serce moje, Boże serca mojego i części moja, Boże na wieki 
(Ps 72, 26). Nie wahałbym się nazwać błogosławionym i świętym tego, któremu 
dane byłoby doświadczyć podobnego zespolenia w swym śmiertelnym życiu, 
chociażby rzadko i przez najkrótszą chwilę. Stracić bowiem niejako siebie, jakbyś 
nie istniał, nie patrzeć w siebie, zapomnieć o sobie, jakby unicestwić się całkowicie 
- to już przebywanie w niebie, a nie dzieło ludzkich uczuć". Kochając Boga tak, 
jak kocha Go Chrystus, człowiek włącza się w absolutną miłość, jaką Syn czuje 
odwiecznie do Ojca, a Ojciec do Syna. Wtedy zaczyna oglądać wszystko 
z perspektywy tej szalonej i bezwarunkowej miłości i nie może znieść widoku 
tego, co jest niepodobne do Boga. Pragnie, by wszystko, co stworzone, miało 
wygląd jego Umiłowanego. Ponieważ zaś szuka Go głównie w sobie, uważa siebie 
za największą przeszkodę w tym, by Bóg mógł być wszystkim we wszystkim. 
Wtedy porzuca w swojej naturze wszystko, co przesłania mu Boga i przeszkadza 
kochać Go coraz bardziej. Absolutna miłość, którą poczuł do Stwórcy pod wpływem 
Łaski, rozsadza jego stworzony i niedoskonały byt. Bóg widząc, że człowiek 
przestaje być przywiązany do swojej natury ze względu na miłość do Niego, 
pozwala, by miłość ta przemieniła go na swoje podobieństwo. Wtedy właśnie 
mistyk traci z oczu siebie, roztapiając się w absolutnej miłości. Tak jak Syn, 
kochając całkowicie Ojca, pozostaje z Nim w absolutnej jedności Boskiej natury, 
tak człowiek, włączając się w tę całkowitą miłość, może w stanie „przebóstwienia" 
przylgnąć do Boga tak, by przestać się od Niego odróżniać. 

Mistyk choć pozostaje nadal człowiekiem, naśladując Boga upodabnia się 
do Niego. Im głębiej próbowałoby się przedstawiać mistykę Bernarda, tym częściej 
powinno się jemu samemu oddawać głos. Tylko on sam, doświadczywszy 
„przebóstwienia" w mistycznym uniesieniu, może opisać je tak, by zjednej strony 
nie oszukać człowieka czyniąc go bogiem, z drugiej zaś by nie odmówić Bogu 
możliwości miłosnego włączenia ludzkiej natury w nagrodę, jaką za absolutną 
miłość jest On sam. „O, miłości czysta i święta! Słodkie uczucie rozkoszy! Tęsknoto 
porywająca i wspaniała! Tym bardziej wzniosła i wspaniała, że daleka od 
przywiązań ziemskich, tym słodsza i bardziej niebiańska, że napełniona boskością. 
Przeżywać to, znaczy - doznawać przebóstwienia. Jak maleńka kropelka wody, 
wlana do wielkiego naczynia z winem, rozpływa się w nim bez śladu, przyjmując 
jego smak i kolor; jak kawałek żelaza, wrzucony do ognia, traci swą postać i staje 
się ogniem; jak powietrze pod działaniem promieni słońca nie tylko jest przejrzyste, 
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ale samo staje się ś w i a t ł e m - p o d o b n i e z i e m s k i e uczucia ś w i ę t y c h w 
nieprzenikniony sposób rozpłyną się i złączą niepodzielnie z wolą Bożą. W 
przeciwnym razie, jakżeby Bóg był wszystkim we wszystkim (1 Kor 15,28), gdyby 
w człowieku zostało cokolwiek z człowieka? Pozostanie wprawdzie istota, ale w 
innym kształcie, w innej chwale, w innej mocy". 

S p o t k a j B o g a , a n i e d i a b ł a 

W jakim innym celu miałby człowiek spotykać Boga, jeśli nie po to, by Go 
pokochać. Jeżeli miłość rozpali nasze serce i pozwoli się z Nim zjednoczyć, to 
wszystko inne będzie nam dodane, również poznanie Jego tajemnic. 

Bernardowi obca była gnostycka pokusa mamiąca pseudo-mistyków iluzją, 
że zdołają poznać Boga nie kochając Go: „Jeśli znamy Boga i nie kochamy Go, 
wtedy to, co znamy, nie jest Bogiem". Jest raczej utworzonym przez zachłanny 
intelekt dążący do podporządkowania sobie tego, co widzi w ograniczonym 
pojęciu, widmem Boga. Jest demonem, który przybierając postać Stwórcy, 
pozwala nam cieszyć się j a s n ą i dość ł a t w ą do osiągnięcia wiz ją rzeczy 
nadprzyrodzonych, by pozbawić nas możliwości ujrzenia Go naprawdę. Jeżeli 
bowiem decydujemy się poznać Boga, to musimy przygotować się nie na jasność, 
lecz na ciemność, która ogarnie nasz umysł wobec tajemnicy Nieskończonego 
Bytu. Musimy też wiedz ieć, że przez te mroki n ie-poznania może nas 
przeprowadzić tylko miłość. Gdy pokochamy Go na tyle, by zaznać Jego bliskości, 
On sam objawi nam całą wspaniałość swojego Bytu. Bowiem jedynie Oblubienica, 
a nie postronna ciekawska kobieta, może, kochając swojego Oblubieńca, znać 
Go naprawdę. „Zaiste, zdumiewające i godne podziwu jest to podobieństwo -
pisze Bernard w jednym z Kazań do Pieśni nad Pieśniami - któremu towarzyszy 
oglądanie Boga, czy też raczej, które jest samym tym oglądaniem... Gdy nastanie 
to, co doskonałe, zniknie to co częściowe, i pomiędzy duszą a Bogiem powstanie 
czysta miłość, miłość ziszczona, pełne wzajemne poznanie, jasne widzenie, silny 
związek, niepodzielne współżycie, doskonałe podobieństwo. Dusza będzie 
wówczas znała Boga tak, jak znana jest przez Niego; będzie Go kochała tak, jak 
jest przez Niego kochana; oblubieniec będzie się radował swą oblubienicą -
poznający i poznany, kochający i wzajem kochany, Jezus Chrystus, Pan nasz, 
który będąc Bogiem jest błogosławiony ponad wszystko inne na wieki wieków". 

Kochając Boga stajemy się do Niego podobni, będąc podobni jednoczymy 
się z Nim, w tej jedności zaś On sam ukazuje nam, Kim jest. Jednak dopiero 
wtedy, gdy tak jak Chrystus przezwyciężymy śmierć i zmartwychwstaniemy, nasza 
natura zaś zostanie w całości przebóstwiona, będziemy mogli doświadczać pełnej 
jedności z Bogiem i widzieć Go twarzą w twarz. Przebóstwiony człowiek stanie 
się w niebie - jak to trafnie ujął Etienne Gilson - „prześwietlonym zwierciadłem, 
w którym Bóg widzi tylko siebie, dusza zaś widzi tylko Boga". Tu na ziemi, właśnie 
w doświadczeniu mistycznym, dane jest nam znaleźć się na moment w niebie 
i zobaczyć to, co Bóg przygotował dla tych, którzy Go kochają. Po tym przeżyciu 
niczego innego poza miłością nie można pragnąć dla siebie i dla innych ludzi. 
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W e j d ź n a G ó r ę 

Bernard przez całe życie wypełniał to, co w prorockim śnie zostało objawione 
jego świątobliwej matce. Walczył z antypapieżem, występował przeciwko teologom 
i filozofom podważającym dogmaty wiary, propagował nową reformę duchową 
Kościoła, wzywał rycerzy do podjęcia trudu drugiej krucjaty, godził zwaśnionych 
książąt i królów, pisał dla swoich przyjaciół teologiczne i mistyczne traktaty, wysyłał 
listy do wszystkich, którzy prosili go o radę, głosił kazania. Pod koniec życia, 
złożony bolesną chorobą, na prośbę arcybiskupa Trewiru podnosi się jeszcze z 
łoża śmierci, by zaprowadzić pokój w Lotaryngii. Na następną tego typu prośbę, 
złożoną znów przez innego biskupa, musi odpowiedzieć odmownie: „Już nie mogę, 
nie należę już do tego świata". Gdy dał z siebie wszystko, umarł. Jego zakonnicy 
dobrze wiedzieli, dlaczego to wszystko robił. Wiedzieli, że odszedł zakochany, i 
dlatego, gdy składali go do grobu, na jego piersi położyli tabliczkę z napisem 
będącym f r a g m e n t e m Pieśni nad Pieśniami, tak często im przez niego 
tłumaczonym: „Mój umiłowany jest mi bukietem mirry na piersi mej położonym". 

Zaraz po swej śmierci Bernard ukazał się we śnie jednemu z opatów. Święty 
zaprowadził go pod górę Liban i oznajmił, że ma zamiar na nią wejść. Ponieważ 
zakonnik nie mógł zrozumieć sensu tej wspinaczki, Bernard zdradził mu, że w ten 
sposób chce się czegoś nauczyć. Opat jeszcze bardziej się zdumiał, nie wiedział 
bowiem, czego mógłby chcieć się nauczyć t e n , który dzięki mistycznym 
uniesieniom był jednym z największych mędrców chodzących po ziemi. Wtedy 
Bernard powtórzył mu to, co przez całe życie głosił i co niewielu, niestety, 
zrozumiało: „Tu na ziemi nie ma żadnej wiedzy, żadnego poznania prawdy, tam 
jest prawdziwe poznanie". Gdy skończył mówić, wszedł na górę i zniknął. 

Potem widział go jeszcze Dante. Bernard podobno oprowadza świętych po 
najwyższej części nieba. 

Rafał lichy 
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ŚWIĘTY ATANAZY WIELKI 

SYMBOL ATANAZJAŃSKI 

1. Ktokolwiek chce być zbawiony, musi przede wszystkim wyznawać wiarę 
katolicką; 

2. Której jeśliby kto nie zachował całej i nienaruszonej, bez wątpienia zginie 
na wieczność. 

3. Wiara zaś katolicka polega na tym, abyśmy czcili jednego Boga w Trójcy, 
a Trójcę w jedności. 

4. Nie mieszając Osób ani nie rozdzielając istoty. 
5. Inna jest bowiem Osoba Ojca, inna Syna, inna Ducha Świętego: 
6. Lecz Ojca i Syna, i Ducha Świętego jedno jest Bóstwo, równa chwała, 

współwieczny majestat. 
7. Jaki Ojciec, taki Syn, taki Duch Święty. 
8. Nie stworzony Ojciec, nie stworzony Syn, nie stworzony Duch Święty. 
9. Niezmierzony Ojciec, niezmierzony Syn, niezmierzony Duch Święty. 
10. Wiekuisty Ojciec, wiekuisty Syn, wiekuisty Duch Święty. 
11. A jednak nie trzej wiekuiści, lecz jeden wiekuisty. 
12. Jak i nie trzej nie stworzeni ani trzej niezmierzeni, lecz jeden nie stworzony 

i jeden niezmierzony. 
13. Podobnie wszechmocny jest Ojciec, wszechmocny Syn, wszechmocny 

i Duch Święty. 
14. A jednak nie trzej wszechmocni, lecz jeden wszechmocny. 
15. Podobnie Bogiem jest Ojciec, Bogiem Syn i Bogiem Duch Święty. 
16. A jednak nie trzej bogowie, lecz jeden jest Bóg. 
17. Tak też Panem jest Ojciec, Panem Syn, Panem i Duch Święty. 
18. A jednak nie trzej panowie, lecz jeden jest Pan. 
19. Ponieważ jak każdą z osób osobno Bogiem i Panem prawda 

chrześcijańska wyznawać nam każe, tak katolicka religia zabrania nam 
mówić o trzech bogach lub trzech panach. 

20. Ojciec przez nikogo nie został uczyniony ani stworzony, ani zrodzony. 
2 1 . Syn pochodzi od samego Ojca, nie jest uczyniony ani stworzony, lecz 

zrodzony. 
22. Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna, nie jest ani uczyniony, ani stworzony, 

ani zrodzony, lecz pochodzący. 
23. Jeden więc jest Ojciec, a nie trzej ojcowie; jeden Syn, a nie trzej synowie; 

jeden Duch Święty, a nie trzej duchowie święci. 
24. I nic w tej Trójcy nie jest wcześniejsze lub późniejsze, nic większe lub 

mniejsze, lecz trzy osoby w całości są sobie współwieczne i zupełnie równe. 
25. Tak iż we wszystkim - jak już wyżej powiedziano - trzeba czcić i jedność 

w Trójcy, i Trójcę w jedności. 
26. Kto zatem chce być zbawiony, niech takie o Trójcy ma przekonanie. 
27. Lecz konieczne jest dla wiecznego zbawienia, by także należycie wierzyć 

we Wcielenie Pana naszego Jezusa Chrystusa. 

FRONDA JESIEŃ 1997 437 



28. Wiara katolicka polega na tym, aby wierzyć i wyznawać, że Pan nasz Jezus 
Chrystus, Syn Boży, jest Bogiem i człowiekiem. 

29. Jest Bogiem jako zrodzony z istoty Ojca przed wiekami i jest człowiekiem 
jako zrodzony z istoty matki w czasie. 

30. Prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, złożony z rozumnej duszy i ludzkiego 
ciała. 

3 1 . Równy Ojcu według bóstwa, mniejszy od Ojca według człowieczeństwa. 
32. A choć jest i Bogiem, i człowiekiem, to jednak Chrystus nie jest dwiema 

osobami, lecz jedną. 
33. Jedną zaś osobą jest nie przez przemianę Bóstwa w naturę cielesną, ale 

przez przyjęcie człowieczeństwa w Boga. 
34. Jeden najzupełniej nie przez zmieszanie natur, ale przez jedność osoby. 
35. Albowiem jak rozumna dusza i ciało jednym są człowiekiem, tak Bóg 

i człowiek jednym są Chrystusem. 
36. Poniósł On mękę dla naszego zbawienia, zstąpił do otchłani, trzeciego 

dnia zmartwychwstał. 
37. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego, 

stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. 
38. Na jego przyjście wszyscy ludzie mają powstać w swoich ciałach i zdadzą 

sprawę z własnych uczynków. 
39. Ci, którzy dobro czynili, przejdą do życia wiecznego, ci zaś, którzy zło czynili, 

do ognia wiecznego. 
40. Taka jest wiara katolicka. Jeśli ktoś nie będzie jej należycie i stanowczo 

wyznawał, nie może być zbawiony. 

Święty Atanazy Wielki 
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B A N A L N O Ś Ć D O B R A 

Od pewnego czasu z entuzjazmem acz powoli rozczytuję się w tekstach 
„ F r o n d y " nr 8 , k t ó r a p i e c z o ł o w i c i e z a p e ł n i ł a f o r m a c y j n ą l u k ę w b r e w 
postmodernistycznej hucpie. Smuci mnie jedynie brak archiwalnych egzemplarzy 
(moje ciche marzenie to dodruk albo tzw. „wydębienie" ich od kogoś). Z podobnym 
ładunkiem zainteresowania podchodzę również do medialnych eskapad Redakcji 
w ramach przekaźnika tworzącego „globalną wioskę". Jest to działalność godna 
jak najlepszej pochwały i wsparcia. 

Wśród wielu znakomitych artykułów szczególną uwagę zwróciłem na „Powrót 
do starożytności". Bynajmniej nie z chęci polemiki, gdyż zgadzam się z główną 
myślą: pozwól działać Chrystusowi, czyniąc dobro w sobie i wokół siebie. 
Dodałbym tutaj, jako kontynuację, następującą myśl: ale jednocześnie musisz 
bronić swego Kościoła, który jest atakowany z wielu stron, co, jak sądzą laicy, 
jest już sygnałem jego rychłego upadku. Musisz bronić swego Kościoła wedle 
reguły E. Burke'a: „Dla triumfu zła wystarczy tylko, żeby dobrzy ludzie nic nie 
robili". Jest to więc obrona wynikająca nie z powodu obawy czy lęku, lecz z prostej 
konsekwencji przyjęcia Chrystusa. Nie boję się o jego przyszłość - wierzę i wiem, 
że wytrwa. 

Problem tkwi gdzie indziej, w najbliższym otoczeniu i to jest kwestią do 
rozstrzygnięcia. O siebie się nie martwię, gdyż przede mną długa droga wykuwania 
wiary w codzienności. W perspektywie jest to proces na wiele lat, jeśli nie na całe 
życie. Człowiek nie rezygnuje tak łatwo z wniosków i prawd, do których dochodził 
latami, z dużym wysiłkiem, skupiając na sobie wiele ciosów. Mogę tylko pokornie 
zaufać słowom uwięzionego i skazanego Tomasa Morusa: „Święty Piotr, znacznie 
mniej lękający się ode mnie, wpadł jednakże w taki strach, że na słowa prostej 
dziewczyny wyrzekł się i opuścił Zbawiciela. Dlatego też nie jestem na tyle 
lekkomyślny, by zaręczać, że nie upadnę". 

Jednocześnie bolączką staje się najbliższe otoczenie. Wszak to ludzie 
najbliżsi - przyjaciele, znajomi. Na nich mi zależy - ludzie znani od lat, z nimi 
wciąż się spotykam i rozmawiam, czasem gdzieś wyjeżdżam itd. Ale co zrobić, 
jeśli nie szanują racji uznających życie jako wartość, jak by zapytał kardynał 
Lustiger? Chodzi o to, że bodaj najmniejsza próba ewangelizowania wywołuje 
niecierpliwe poruszenie, wręcz oburzenie: „Co on mi tutaj będzie...!". Nierzadko 
wyrażane mało parlamentarnie, mówiąc oględnie. 

Jeśli miałbym sprecyzować zagadnienie w języku mojej profesji - socjologii 
- to brzmiałoby mniej więcej tak: chodzi o wypracowanie „socjotechnik i 
ewangelizacyjnej" odpowiadającej współczesnej mentalności postoświeceniowej 
i permisywnej. Właściwie to samo napisał ostatnio Rafał Matyja w omówieniu 
książki-wywiadu z kardynałem Ratzingerem: „Dziś chrześcijaństwo stoi wobec 
wyzwania egoizmu i potrzeby samorealizacji jednostki podniesionych do rangi 
świeckiego dogmatu". Szkopuł w tym, że Dobro jest mało atrakcyjne, nie 
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pociągające dla młodzieży wobec furory indywidualizmu - stało się „banalne", co 
można określić parafrazą terminu H. Arendt: „banalność Dobra". To „banalne 
Dobro" jawi się rówieśnikom jako nuda mydlanych oper i trudno sobie wyobrazić, 
że poradzi sobie na inflacyjnym rynku idei. Jest mało krzykliwe, niedochodowe 
i nie odwołuje się do najniższych instynktów. Czy z tymi przywarami można sobie 
poradzić? Jak trzeba lawirować, jaki s lalom pokonywać, aby dotrzeć do 
pobratymców? 

Dwa fundamenty są tu nieodzowne: wiara i godne czy też prawe życie. Ale 
to chyba za mało, jeśli wziąć pod uwagę ich, nie rzucający się w oczy, charakter. 
Musi być coś jeszcze, alternatywa wobec wiary „coctailowej", jak to zjawisko 
określają zachodni socjologowie. Tym czymś jest właśnie aktywność. I wcale nie 
chodzi o aktywność na dużą skalę, w świetle jupiterów czy o zasięgu równym 
bombie atomowej. Wystarczy strategia „małych kroczków" zawarta w „Upomnieniu 
dla brata Jana" św. Tomasza z Akwinu: „byś przez strumyki, a nie od razu obrał 
drogę do morza, gdyż przez rzeczy łatwiejsze wypada do trudniejszych docierać". 
Tyle że sama próba dotarcia wywołuje reakcję No pasaran!, a efekty - inwazję 
w Zatoce Świń na Kubie, jeśli trzymać się tego porównania. 

Kolejna rzecz, która zaskakuje i przeraża, to niezwykłe skojarzenie 
z pewnymi fragmentami „Umysłu zamkniętego" Allana Blooma. Czyżby życie 
amerykańskich studentów, zwłaszcza w sferze zmysłowej, nie różniło się niczym 
od prowadzenia się miejscowej młodzieży, nawet w małej wiosce? Ze smutkiem 
przyznaję, że w istocie nie widzę żadnych odmienności. A jeśli widzę, to in minus. 
Co gorsze, to fakt, że im bardziej, wnikliwiej ich obserwuję, tym mocniej stają 
przede mną niesamowite obrazy Hieronima Boscha: panoramy pełne ciał 
torturowanych, coraz wymyślniejszymi, trybami machin konsumpcji i seksu. 
W przypływie czarnego humoru można mówić o dziełach klasyków, które weszły 
pod strzechy. Z tym, że nie w formie przykurzonej ramy obrazu, lecz jako 
nieświadome małpowanie. Zaiste, upiorny to żart, gdy życie cyrkowo przegania 
sztukę w niedorzecznej ekstazie (vice: sukces Love Paradę). 

Nowoczesny anszlus sztuki przez rzeczywistość, za sprawą akwizytorów 
kolportujących bez umiaru „hard-core'ową" estetykę, kwitnie teraz pornograficzną 
mentalnością. Rozmowy rówieśników przypominają „zapping", przywoływany 
przez Cezarego Michalskiego, tyle że owo „zapowanie" koncentruje się na 
wynajdowaniu coraz to śmielszych i „wyzwolonych" scen. Jak przebić się przez 
estetykę akrobatycznego seksu? Cezary Michalski pisze, że: „Estetyka przemawia 
do naszych zmysłów, do naszego ciała. A ciało jest mniej plastyczne od rozumu". 
Trudno więc oduczyć ciało i zmysły od skrajnie wyemancypowanego seksualizmu. 

Luksusem umycia rąk przez Piłata byłoby, w takiej sytuacji, warknięcie 
Jarosława M. Rymkiewicza: „J... was pies!". Idzie przecież o to, aby nie zostawiać 
ich samych sobie, a raczej: nie zostawiać na żer współczesnych areopagów. 
Chodzi przede wszystkim o efektywność (alias skuteczność). Co często zależy 
od wyboru środków i metod adekwatnych do nowoczesnych warunków, do 
kolejnego fin de siecle'u. 

Jak przekonać i pokazać, posługując się słowami A. Saint-Exupery'ego, że: 
„Człowiek zawiera się nie w swobodzie, lecz przyjęciu na siebie obowiązku"? 
Proszę mnie źle nie z r o z u m i e ć - wciąż cała kwest ia d o t y c z y loka lne j 
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rzeczywistości, własnego poletka: tych kilku czy kilkunastu osób, które dobrze 
znam i na których mi zależy. 

Proszę mi wybaczyć eklektyzm tego listu, gdyż jest jedynie próbą skupienia 
uwagi na problemie nurtującym dwudziestosześcioletniego człowieka, którego 
a u t o p i l o t e m są t y l k o : przyzwoi te w y c h o w a n i e , s tudia (szczęś l iw ie) na 
uniwersytecie katolickim plus kilka lektur. Niestety, nie miałem przyjemności 
zetknięcia się z jakąkolwiek wspólnotą świeckich w Kościele, zaś do tego, co 
wypracowałem, doszedłem sam, „nieomal śmiesznie sam", jak by napisał Franz 
Kafka. Ale nie narzekam, choć czas najwyższy, aby rozejrzeć się wokół za 
interakcyjną przestrzenią wiary, czyli właśnie wspólnotą formacyjną, której brak 
w przyszłości może nieco ostudzić dotychczasowy zapał, by nie rzec: poniżyć. 

Pozdrawiam całą Redakcję. 

Zdzisław Janeczko 

S Z T U K A C Z Y P O R N O G R A F I A ? 

Być może jestem prymitywny, nawet na pewno jestem, ale nie rozumiem, 
po prostu nie rozumiem, jak zwykły pisuar może być traktowany jako dzieło sztuki. 
Można sprawdzić w pierwszym lepszym podręczniku historii sztuki, że urządzenie, 
którego przeznaczeniem jest pochłanianie ciepłych strug moczu zostało wyrwane 
ze swojego środowiska naturalnego, jakim jest męska toaleta i przeniesione do 
sal wystawowych i muzealnych oraz dane do podziwiania obok dzieł Leonarda, 
Rafaela czy Rembrandta. Kto nie wierzy niech sprawdzi: klasyk dadaizmu Marcel 
Duchamp na wystawie w Nowym Jorku w roku 1915 pokazał pisuar. 

W Polsce A.D. 1997 artystka, Alicja Żebrowska wkłada sobie do rozwartego 
krocza różne rzeczy - guzik, borowinę czy lalkę Barbie - następnie to filmuje 
i tłumaczy, że mamy do czynienia z dziełem sztuki. Tak się składa, że zetknąłem 
się w życiu z filmami pornograficznymi, w których aktorki wkładały sobie do pochwy 
też różne rzeczy - kije od szczotki, odważniki, kieliszki - ale nikt przynajmniej nie 
wmawiał widzom, że obcująz dziełem sztuki, chociaż jakość i oryginalność zdjęć 
w tych pornosach biła na głowę VHS-owską amatorszczyznę Żebrowskiej. 
Producenci fi lmów pornograficznych są o tyle uczciwsi, że za ich wytwory 
erotomani muszą płacić z własnej kieszeni, podczas, gdy za film o doznaniach 
pochwy Żebrowskiej płacić musi podatnik. Film ten bowiem jako dzieło sztuki 
zakupiony został przez instytucję budżetową, czyli Centrum Kultury Współczesnej 
na Zamku Ujazdowskim w Warszawie za grubo ponad 100 milionów starych 
złotych. Trwałym efektem tego wszystkiego będzie z pewnością jedynie dalsze 
rozmywanie definicji granic pornografii. Od tej pory każdy pornosiarz może ze 
spokojnym sumieniem nazywać siebie artystą. 

Duchamp był na tyle uczciwy, że skoro stwierdził, iż sztuką może być pisuar, 
to znaczy, że sztuką może być wszystko, a skoro sztuką może być wszystko, 
oznacza to, że sztuka nie istnieje. Ogłosił więc śmierć sztuki i przestał tworzyć. 
Mam nadzieję, że nasi rodzimi „artyści" w rodzaju Żebrowskiej, Kozyro czy 
Rumasa też zechcą być konsekwentni i zamilkną. 
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Dziękuję za artykuł Natalii Budzyńskiej „Wojna 'sztuki' ze społeczeństwem" 
w ostatnim numerze „Frondy". Mam nadzieję, że takie teksty jak ten, czy też 
Leszka Juriewicza „Uwaga - krytyk!" w „Życiu" (30.05.1997), zwrócą uwagę na 
to, że w największych publicznych galeriach w kraju, takich jak „Zachęta" czy 
Zamek Ujazdowski, wydaje się ogromne kwoty z kieszeni podatników na 
działalność, która z prawdziwą sztuką nie ma nic wspólnego. 

Łączę pozdrowienia dla całej Redakcji. 

Andrzej Kalinowski (Warszawa) 

Dziękujemy, nie skorzystamy: 
za wiersze: Andrzej W. z Warszawy, 
Jarosław J.K. z Chorzowa, Bogusław 
D. z Dąbrowy Górniczej, Aleksander 
K. z Warszawy, Bartosz M. z Lęborka, 
Grzegorz W. z Kopenhagi, Bogdan K. 
z Krakowa, Katarzyna M. z Warsza
wy, Zbigniew T. z Jabłonki, Grzegorz 
R z Dobryszyc, Andrzej K. z Łodzi, 
Maria B. z Warszawy; 
za opowiadania: Arkadiusz J. z Łodzi. 
Sobiesław K. z Piły; 
za eseje: Maria B. z Warszawy, Paweł 
R. z Warszawy, 
za sztukę: Janusz W. z Nowej Huty; 
za aforyzmy: Wojciech W. z Krakowa; 
za krótką formę: S y l w e s t e r L. 
z Elbląga. 
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Sprzedaż kwartalnika „Fronda" odbywa się po uprzednim 
wpłaceniu 15,-zł (wysyłka za granicę jest 100% droższa) na konto: 

FRONDA Sp. z o.o., 
PBK XIII O/W-wa 11101053-15945-2700-1-63 

Uprzejmie prosimy o czytelne wypełnianie i wyraźne zaznaczanie 
numerów, ilości zamawianych egzemplarzy na wszystkich odcinkach 

blankietu. Nakład numerów: 1, 2/3, 4/5, 6, 7 i książki G. K. Chestertona 
„Ortodoksja" został definitywnie wyczerpany. Redakcja nie posiada 

egzemplarzy archiwalnych. 
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(pieniądze proszę przesyłać na wymienione wyżej konto) 
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- Bernard Nathanson, „Ręka Boga" 

- Vittorio Messori, „Śledztwo w sprawie Opus Dei" 

Dla osób zainteresowanych wsparciem funduszu wydawniczego 
„FRONDY" podajemy numer konta: 

FRONDA Sp. z o.o., 
Reymonta 30/61, 01-842 Warszawa, 

PBK XIII O/W-wa 11101053-15945-2700-1-63 

Księgarnie, które chcą bezpośrednio otrzymywać nasze pismo oraz 
pozycje książkowe „Biblioteki Frondy", prosimy o kontakt z redakcją. 
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Informacje dotyczące zakupu książki Majera Kraszana Kraszewskiego pt. „Żal" 
można uzyskać pod adresem: 

Janusz Kubicki, ul. Warszawska 74, 05-120 Legionowo, tel./fax (0-22) 774 44 04 
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