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Wstęp 

Kiedy idziesz śladem Jana Pawła II, nie wiadomo, dokąd dojdziesz. Na pewno 
jednak poznasz wielu nowych ludzi i otworzysz wiele nowych drzwi. Przed 
pięciu laty Centrum Myśli Jana Pawła II i Fundacja Konrada Adenauera roz-
poczęły taką wspólną drogę, organizując serię John Paul II Memorial Lec-
tures. Niezmiernie cieszy nas, że książka, którą oddajemy w Państwa ręce 
nie tylko prezentuje teksty najwybitniejszych osobowości współczesnej Eu-
ropy, ale łączy także statutowe cele dwóch naszych instytucji. Pragniemy, aby 
treści artykułów w niej zawartych wpisały się w debatę publiczną na temat 
odpowiedzialności i chrześcijańskiego obrazu człowieka, ale także  aby stały 
się inspiracją do włączenia się w merytoryczną dyskusję na temat wartości 
w rzeczywistości, którą tworzymy. 

Kogo poznaliśmy w trakcie John Paul II Memorial Lectures? Najwybitniej-
szych specjalistów w swoich dziedzinach, którzy pochodzą z całego świata. 
Jan Paweł II jest zbyt ważny, żeby pozostawić interpretację jego nauczania 
wyłącznie Polakom. Dlatego obok głosów Wandy Półtawskiej, Tomasza Dołę-
gowskiego i ks. Piotra Mazurkiewicza usłyszeliśmy też przemówienia gości z: 
Niemiec, Włoch, Holandii, Norwegii, Finlandii i Australii. Usłyszeliśmy głosy 
bardzo różnych ludzi, tak różnych, jak różne były oblicza samego Jana Pawła 
II. Były to głosy jego najbliższych przyjaciół i tych, którzy się z nim nigdy nie 
spotkali, praktyków i teoretyków, wierzących i niewierzących, lekarzy, teo-
logów, filozofów, prawników, ekonomistów i socjologów. Z jednej strony, po-
znaliśmy tych, którzy niezależnie od twórczej działalności Karola Wojtyły 
doszli do bliskich mu tematów, takich jak: dialog (Inge Eidsvåg) i rozwój na-
rodów (Timo Hämäläinen), a z drugiej – tych, którzy pisali książki o Woj-
tyle (Rocco Buttiglione, Il pensiero di Karol Wojtyła), z Wojtyłą (Vittorio 
Possenti, Rewolucja Ducha), a nawet współtworzyli książki samego Woj-
tyły (jak Wanda Półtawska, którą jej przyjaciel uznawał za współautorkę Mi-
łości i odpowiedzialności). Przez nich wszystkich mogliśmy zbliżyć się do Jana 
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Pawła II w myśl zasady: powiedz mi, kto jest Twoim przyjacielem, a powiem 
ci, kim jesteś. Razem z kard. Gerhardem Müllerem i Johnem Finnisem mo-
gliśmy wczuć się w atmosferę mrówczej pracy watykańskich kongregacji, od 
których zależy kształt katolickiej nauki społecznej i kształt samego Kościoła, 
razem z Fransem Altingiem von Geusau przenieśliśmy się do słonecznego 
Castel Gandolfo, gdzie Jan Paweł II toczył debaty z najwybitniejszymi inte-
lektualistami naszych czasów, a z kolei razem ze Stefano Zamagnim i Silvano 
Petrosino wkroczyliśmy do powołanej przez Jana Pawła II Papieskiej Rady 
Nauk Społecznych, w której włoskie poczucie humoru i entuzjazm łączyły się 
ze żmudną pracą badawczą. 

Jakie drzwi otworzyliśmy? Najpierw drzwi do Europy, do Europejskiej 
Wspólnoty Ducha. Ta wspólnota, jeśli chce przetrwać, musi być oparta na: wol-
ności religijnej (D. Alton), solidarności (R. Buttiglione), miłości (V. Possenti) 
i dziedzictwie chrześcijaństwa (F. A. von Geusau). Nasi autorzy stworzyli ka-
talog wartości, które muszą lec u podstaw trwałego i sprawiedliwego porządku 
politycznego. Rozpoczęliśmy od Europy i polityki, a skończyliśmy na świecie 
i ekonomii. Ład ekonomiczny, jeśli ma być ładem, musi być nakierowany na 
dobro wspólne (S. Zamagni), prowadzić do rozwoju integralnego, tj. do roz-
woju każdego człowieka i wszystkich ludzi (T. Dołęgowski), jego zasadą musi 
być ciągłe uczenie się (T. Hämäläinen) i dialog (I. Eidsvåg). 

Przejście między Europą a światem zawsze wiedzie przez człowieka, naj-
pierw – przez rozumienie osoby. Osoby będącej duszą i ciałem (J. Finnis), nie-
naruszalnej (H. Joas), wolnej, (G. Müller), ukierunkowanej na transcendencję 
(M. Welker). Nasi prelegenci definiowali, czym osoba jest, ale definicja od 
razu łączyła się z normą. Osoba jest nam dana i zadana. Człowiek nie tylko 
jest wolny, on ma być wolny (P. Mazurkiewicz), nie tylko może odwołać się 
do wiary i rozumu, on się na nich powinien oprzeć (V. Possenti jeszcze raz), 
nie tylko jest stworzony do miłości, on także ma się uczyć kochać (W. Pół-
tawska), w środku niepokoju współczesnych czasów jego serce jest wciąż 
niespokojne, ale pokoju wciąż musi szukać (S. Petrosino). 

Niciami wiążącymi i spajającymi wszystkie wystąpienia były: integral-
ność i dialog. Integralność jako budowanie siebie w prawdzie i dialog jako 
wychodzenie poza siebie, żeby jeszcze raz siebie zbudować. Nasi autorzy, po-
przez odniesienie do nauki i działalności apostolskiej Jana Pawła II, prowadzili 
dialog ze sobą, czasem był to dialog nieoczekiwany. Dzięki Piotrowi Womeli, 
który koordynował projekt w Fundacji Konrada Adenauera przyjechał prof. 
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Hans Joas, jeden z najwybitniejszych współczesnych socjologów, a jednocze-
śnie jeden z najważniejszych katolickich intelektualistów. Kiedy zapytaliśmy 
go, kogo powinniśmy zaprosić jako następnego prelegenta, bez wahania od-
powiedział, że Michaela Welkera, protestanckiego teologa, „najmądrzejszego 
człowieka w Niemczech”. Tak też zrobiliśmy, a on zgodził się wygłosić wykład 
o Duchu Świętym i wolności. Miał przygotowany cały referat, lecz kiedy po-
szliśmy na plac Piłsudskiego, gdzie Jan Paweł II wezwał Ducha Świętego, Mi-
chael Welker zmienił plan swojego wystąpienia. Przepisywał je przez całą noc, 
ponieważ zrozumiał coś bardzo ważnego – Duch, którego wezwał Jan Paweł II, 
odmienił oblicze Ziemi, polityki i ekonomii, a także relacji polsko-niemieckich. 
Oto istota naszego dialogu: wskazany przez katolickiego socjologa niemiecki 
protestancki teolog komentuje gesty i encyklikę polskiego papieża. Mamy na-
dzieję, że ten dialog teraz będą kontynuować nasi Czytelnicy.

Czy powiedzieliśmy, że idąc za Janem Pawłem II, nie wiemy, dokąd doj-
dziemy? Zawsze dojdziemy do człowieka.

dr hab. Michał Łuczewski 
Dyrektor Programowy Centrum Myśli Jana Pawła II

dr Angelika Klein
Dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Polsce
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O przyszłości  

Europy

Część





Powszechne prawo – 
powszechnie łamane.  

 

David Alton1

Drogowskazem lub punktem nawigacyjnym dla mojego dzisiejszego wy-
kładu jest Artykuł 18 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, promulgo-
wanej w następstwie straszliwych wydarzeń Holokaustu. 

Artykuł 18 stwierdza z  naciskiem, że: „Każda osoba ma prawo do wol-
ności myśli, sumienia i religii; prawo to obejmuje wolność zmiany swej religii 
lub przekonań, jak również wolność manifestowania swej religii lub prze-
konań, indywidualnie lub wspólnie z innymi, publicznie lub prywatnie, po-
przez nauczanie, praktyki religijne, sprawowanie kultu i rytuałów”.

Celem tej deklaracji było ogłoszenie „wspólnego standardu do osiągnięcia 
przez wszystkie ludy i wszystkie narody”.

Z biegiem czasu jednak deklaracja ta zyskała charakter normatywny na 
gruncie prawa międzynarodowego. Eleonora Roosevelt, wspaniała przewod-
nicząca komitetu przygotowującego projekt, wskazywała na wolność reli-
gijną jako jedną z czterech podstawowych wolności człowieka. Jak mówiła: 
„Wolność religijna nie może być tylko wolnością dla protestantów. To musi 
być wolność dla wszystkich osób wierzących”. Cieszyła się też przyjaźnią 
przedstawicieli wszystkich wiar i wszystkich ras.

1 Autor to ceniony brytyjski polityk, twórca Jubilee Campaign – organizacji broniącej praw czło-
wieka (w brytyjskim parlamencie i na forum międzynarodowym).
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Artykuł 18 powstał jako odpowiedź na haniebne wydarzenia XX wieku, 
od ludobójstwa Ormian po ostateczne okropności stalinowskich gułagów 
i hitlerowskich obozów koncentracyjnych. Była to odpowiedź na podobną 
zarazie falę prześladowań, demonizacji, szukania kozłów ofiarnych oraz dyk-
towanych nienawiścią uprzedzeń. Niezależnie od przemocy motywowanej 
religijnie, fala ta narosła w związku z ideologią, narodem i rasą. Przy 100 mi-
lionach ofiar było to najkrwawsze stulecie w ludzkiej historii.

Czterech wielkich morderców XX wieku – Mao, Stalina, Hitlera i Pol Pota 
– łączyła ściśle nienawiść do wiary religijnej.

 Lecz jakże szybko potrafimy zapominać. Podczas dzisiejszego wykładu 
chciałbym przyjrzeć się uważnie kilku przykładom współczesnego ludobój-
stwa, prześladowań i dyskryminacji, bo wszystkie one pokazują, że o Arty-
kule 18 pamięta się tylko przy okazji jego naruszeń. Pokazują one również, 
że choć słowa mają znaczenie, czyny idące w ślad za słowami znaczą więcej, 
a także demonstrują, do czego dochodzi, gdy nie traktujemy poważnie obo-
wiązków wynikających z Artykułu 18.

Zacznę od omówienia ludobójstwa, a następnie przejdę do prześladowań, 
ukazując to, jak jedna rzecz może wypływać z drugiej, a w warunkach kultury 
obojętności i bezkarności – występować w skali masowej.

Ludobójstwo

W zeszłym roku przeczytałem powieść Franza Werfela Czterdzieści dni Musa 
Dah2, wydaną w 1933 r. i opartą na prawdziwej historii związanej z ludobój-
stwem Ormian. Jego książki były palone przez nazistów, niewątpliwie w celu 
wymazania tych faktów z ludzkiej pamięci. Słynne pytanie Hitlera brzmiało 
przecież: „Kto dziś pamięta Ormian?”.

Deportacje i ludobójstwo Ormian skutkowały śmiercią około 1,5 mln or-
miańskich chrześcijan. Werfel opowiada historię kilkunastu tysięcy chrze-
ścijan, którzy znaleźli schronienie na wzgórzu Musa Dah. Ocaleli oni w wyniku 
interwencji francuskiej marynarki wojennej.

Sto lat później – w kolejnym okrutnym paroksyzmie systematycznych 
prześladowań tego, co odmienne – uratowano Jazydów obleganych na innym 
2 Czterdzieści dni Musa Dah, tłum. R. Stiller, Poznań 2013; oryg. niem.: Die vierzig Tage des Musa 

Dagh [przypis tłumacza].



Powszechne prawo – powszechnie łamane…

15

wzniesieniu: Górze Sindżar. Jednak to, przez co przeszli, oraz to, co spotkało 
chrześcijan w Syrii i Iraku unaocznia, że mamy tu do czynienia z wolno po-
stępującym ludobójstwem, zapoczątkowanym jedynie przez Otomańskich 
Turków i mającym swoje źródło w prześladowaniach, dyskryminacji i naru-
szaniu Artykułu 18. Trwa ono po dziś dzień, a my, cieszący się tyloma wolno-
ściami, tak często odwracamy od niego wzrok.

Jego Świątobliwość papież Benedykt XVI, wezwał tych spośród nas, 
którzy cieszą się wolnością słowa i przekonań, do głośniejszych wystąpień 
w sprawie losu chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Ostrzegał on, nie dawniej 
niż w 2007 r., że „Kościoły na Bliskim Wschodzie są zagrożone jeśli chodzi 
o samo ich istnienie”.

Papież Franciszek otwarcie przyznał, że chrześcijan spotyka ludobójstwo, 
podczas gdy Jego Wysokość Książę Walii potępił te wydarzenia jako „okropne 
i wstrząsające” prześladowanie, a mówiąc o swoim bólu w związku z niedolą 
chrześcijan na Bliskim Wschodzie, gdzie przyszedł na świat, określił wyda-
rzenia w Syrii i Iraku jako „tragedię nie do opisania”.

Lecz pomimo ostrzeżeń i słów, iraccy chrześcijanie stwierdzają: „Ataki na 
chrześcijan trwają nadal, a świat w związku z tym milczy kompletnie. Jakby 
pochłonęła nas noc”.

Irak – Mezopotamia – jest nie tylko kolebką cywilizacji, stanowi on także 
istotną część kolebki chrześcijaństwa. Pismo Święte mówi o wielkim mieście 
Niniwie, o wodach rzek Babilonu, o Ur Chaldejskim. Dzisiaj, ta kolebka staro-
żytnych Kościołów stała się miejscem, w którym dusi się je i unicestwia.

W 1914 r. chrześcijanie stanowili jedną czwartą ludności tego regionu. 
Teraz jest ich tam mniej niż pięć procent. Dwa lata temu arcybiskup Irbilu, 
Baszar Warda, goszcząc na spotkaniu, któremu przewodniczyłem w brytyj-
skim parlamencie, podkreślał, w jak traumatyczny, degradujący i nieludzki 
sposób traktowani są tam chrześcijanie. Prosił wówczas społeczność mię-
dzynarodową o zapewnienie im ochrony. 

Tam, gdzie doszło do ludobójstwa, mamy obowiązek zapobiegać, chronić 
i karać. Nasze zobowiązania w tym względzie określone zostały w szó-
stym akapicie preambuły Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Try-
bunału Karnego z 1998 r., który przypomina, że: „obowiązkiem każdego 
Państwa jest wykonywanie jurysdykcji karnej w stosunku do osób odpowie-
dzialnych za zbrodnie międzynarodowe”, podczas gdy postanowienia Kon-
wencji w Sprawie Zapobiegania i Karania Zbrodni Ludobójstwa z 1948 r. nie 
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ograniczają terytorialnie zobowiązań państw-stron w tym zakresie. Ludo-
bójstwo zostało zdefiniowane w Artykule 2 tejże Konwencji w następujący 
sposób:

„W rozumieniu Konwencji niniejszej ludobójstwem jest którykolwiek 
z następujących czynów, dokonany w zamiarze zniszczenia w całości lub 
części grup narodowych, etnicznych, rasowych lub religijnych, jako takich:

a)  zabójstwo członków grupy,
b)  spowodowanie poważnego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia 

psychicznego członków grupy,
c)  rozmyślne stworzenie dla członków grupy warunków życia, obliczo-

nych na spowodowanie ich całkowitego lub częściowego zniszczenia 
fizycznego,

d)  stosowanie środków, które mają na celu wstrzymanie urodzin w ob-
rębie grupy,

e)  przymusowe przekazywanie dzieci członków grupy do innej grupy.”

W 1948 r., gdy Artykuł 18 został promulgowany, Zgromadzenie Ogólne 
Organizacji Narodów Zjednoczonych jednogłośnie przyjęło Konwencję 
w Sprawie Zapobiegania i Karania Zbrodni Ludobójstwa. Stało się to wkrótce 
po dokonaniu największych aktów okrucieństwa w dziejach. Była to też kul-
minacja prowadzonej przez wiele lat kampanii, w którą zaangażował się 
żydowski prawnik, Raphael Lemkin, przekonany o tym, że „współpraca mię-
dzynarodowa” jest konieczna, aby „uwolnić ludzkość od tak odrażającej plagi”.

Gdy przedstawiciele państw złożyli swe podpisy pod Konwencją, podjęty 
został moralny i prawny obowiązek zapobiegania ludobójstwu i karania go 
jako zbrodni niewątpliwie najgorszej ze wszystkich.

Lecz wszystko, co od rządów państw zachodnich otrzymały mniejszości 
na Bliskim Wschodzie – mniejszości, których przetrwanie jest bezpośrednio 
zagrożone – to mgliste zapewnienie, że dowody w tej sprawie zostaną zebrane.

Wizytowałem miejsca w Rwandzie, gdzie dokonano ludobójstwa. Było to 
doświadczenie zbawienne i mrożące krew w żyłach zarazem.

Wciąż porusza mnie to, że prezydent Bill Clinton i ówcześni ministrowie 
brytyjskiego rządu uważają za swoją największą porażkę na arenie międzyna-
rodowej fakt, iż nie zorientowali się w porę, że dochodzi tam do ludobójstwa 
ani nie podjęli działań, aby mu zapobiec, co skończyło się śmiercią miliona 
Tutsich. W ciągu ostatnich dwóch lat dwaj kolejni brytyjscy ministrowie 
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spraw zagranicznych w podobny sposób wyrażali żal, że wspólnota między-
narodowa nie zdołała wystarczająco szybko nagłośnić zbrodni ludobójstwa 
w Rwandzie i Bośni, mimo że były na to przekonujące dowody.

William (Lord) Hague, występując w roli ministra spraw zagranicznych 
w 20. rocznicę rwandyjskiego ludobójstwa, powiedział: „Prawda jest taka, że 
nasza zdolność do zapobiegania konfliktom jest wciąż ograniczana przez roz-
dźwięk między zobowiązaniami, jakie podjęły poszczególne państwa, a tym, 
co faktycznie w tych sprawach robią”.

Jego następca, Philip Hammond, oświadczył rok temu, że groza wydarzeń 
w Srebrenicy „domaga się, abyśmy wszyscy spróbowali pojąć, jak to się stało, 
że ludzie, którzy w obliczu groźby ludobójstwa złożyli swoją nadzieję w spo-
łeczności międzynarodowej, tak srodze się na niej zawiedli”.

Według obowiązującego stanu rzeczy, gdy tylko wiadomym się staje, 
że ma miejsce ludobójstwo, moc zyskują bardzo poważne zobowiązania 
prawne, lecz państwa niechętnie włączały się do realizacji swoich zobo-
wiązań. Tu jednak mamy tylko dwie opcje.

 Jeśli do ludobójstwa nie doszło, nasze zobowiązania wynikające z kon-
wencji o ludobójstwie nie zachodzą, lecz jeśli zaistniało ludobójstwo, jak 
można spać spokojnie w nocy, zlekceważywszy jeżące włosy na głowie lekcje 
minionych zbrodni i ciągłego braku reakcji na nie? Zamiast robić to, co w na-
szej mocy, aby to bezbrzeżne cierpienie zakończyć, wystarcza nam po prostu, 
że pozwalamy sprawie przycichnąć?

W zeszłym roku przewodniczyłem spotkaniu w parlamencie, na którym 
obecni byli Syryjczycy wraz z arcybiskupem Aleppo. Opowiedziano nam 
o tym, jak w wiosce w pobliżu miasta bojownicy ISIS odcięli końce palców 
u rąk 14-letniemu chłopcu, gdyż jego ojciec odmówił przejścia z chrześci-
jaństwa na islam. Następnie chłopca tego ukrzyżowano, a jego ojca zamor-
dowano. Tego samego tygodnia odkryto masowy grób Jazydów w pobliżu 
Sindżar. Nie później niż kilka miesięcy temu była jazydzka posłanka oświad-
czyła w parlamencie, że nie jest w stanie pojąć, dlaczego Zachód nie uznał 
tych wydarzeń za ludobójstwo.

To ludobójstwo obejmuje: zamachy na życie przywódców religijnych, 
masowe mordy, tortury, porwania dla okupu, niewolnictwo seksualne i sys-
tematyczne dokonywanie gwałtów na chrześcijańskich dziewczynkach i ko-
bietach, przymuszanie do przyjęcia islamu, burzenie kościołów i klasztorów, 
równanie z ziemią cmentarzy, niszczenie przedmiotów odnoszących się do 
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chrześcijańskiej wiary oraz zabór ziemi i majątku należącego do duchow-
nych i świeckich chrześcijan.

Kalifat publicznie ogłaszał swoją odpowiedzialność za masowe morder-
stwa chrześcijan, wyrażając zamiar wyeliminowania tej mniejszości, jak rów-
nież innych grup, np. homoseksualistów, na swoim terenie.

Antoine Audo, chaldejski biskup Aleppo, powiedział, że dwie trzecie sy-
ryjskich chrześcijan zostało albo zabitych, albo zmuszonych do ucieczki 
z kraju. Zainab Bangura, specjalny przedstawiciel ONZ do spraw przemocy 
seksualnej w konfliktach zbrojnych, potwierdził doniesienia o tym, że chrze-
ścijańskie i jazydzkie dziewczynki – w wieku od roku do lat siedmiu – są 
przedmiotem handlu, a najwyższe ceny osiągają te najmłodsze.

Pewna osiemdziesięcioletnia chrześcijanka, która nie uciekła z Niniwy, 
została, według doniesień, spalona żywcem. W przypadku innej rodziny 
chrześcijan bojownicy ISIS gwałcili matkę i 12-letnią córkę na oczach ich 
męża i ojca, który widząc to, popełnił samobójstwo. Według jednej z kobiet, 
która zdołała uciec, jej męża ukrzyżowano na drzwiach ich domu.

23 czerwca 2014 r., ostrzegałem w komentarzu napisanym dla „Times’a”: 
„Ostatni chrześcijanin został właśnie wypędzony z Mosulu […]. W biblijnym, 
wielkim mieście Niniwa wraz z końcem obecności chrześcijan zgasło też 
światło wolności religijnej […]. Nastąpiło to po wystosowaniu przez dżiha-
dystów ultimatum: przejdźcie na islam, albo zginiecie”. Powiedziałem też: 
„Świat musi pilnie zainteresować się tragicznym losem starożytnych Ko-
ściołów w całym tym regionie. Grożą im masowe mordy i masowe ucieczki 
z miejsc zamieszkania”.

Lecz świat się nie zainteresował. Ci zaś, których dotykają te barbarzyń-
skie wydarzenia, zagrożeni są w samej swojej egzystencji.

Słowa „ludobójstwo” nigdy nie używa się do spraw błahych. Nie wiąże się 
też ono z jakąś odpowiednio dużą liczbą zabitych – decyduje ludobójczy za-
miar. Stanowisko rządu mojego kraju w tej sprawie jest takie, że fakt ludo-
bójstwa deklaruje nie rząd, lecz władza sądownicza. Rząd nie wniósł jednak 
żadnych dowodów przed jakikolwiek sąd, czy to w Wielkiej Brytanii, czy 
gdziekolwiek indziej. I podczas gdy w kwestii odpowiedzialności trwa maka-
bryczna zabawa w „podaj dalej”, ludzie nadal są celem brutalnych ataków, po-
dobnie jak ich kultura i historia.

W Mosulu ISIS obróciło w gruzy starożytny, stojący tam od VI wieku, ka-
mienny klasztor św. Eliasza, na którego ścianach mnisi wyryli „chi” oraz „ro” 
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– pierwsze litery słowa Chrestos. Tej próbie wymazania z pamięci towarzy-
szyła zagłada tych, których przekonania były odmienne. W zeszłym roku 
porwano asyryjskich chrześcijan z doliny rzeki Kabur, a w internecie dżiha-
dyści zamieścili drastyczne relacje filmowe z egzekucji części z nich, co miało 
być ostrzeżeniem, że reszta zginie, jeśli okup za nich nie zostanie wypłacony. 
Również w zeszłym roku, w środkowej Syrii, zniszczono klasztor św. Eliana, 
założony tam ponad 1500 lat temu, a kilkudziesięciu syriackich katolików zo-
stało uprowadzonych. 

W raporcie ONZ z 2015 r. stwierdzono, że „ISIS celowo i otwarcie doko-
nuje aktów grabieży i niszczenia miejsc kultu religijnego oraz zabytków kul-
tury […], które uznane są za nie-islamskie. Takie miejsca są z reguły najpierw 
grabione, a następnie niszczone”.

Chrześcijanom, podobnie jak wspólnocie Jazydów, nakazuje się przyjąć 
islam lub zginąć. Dzieci odbiera się rodzicom, poddaje działaniu propagandy 
i indoktrynuje w zakresie ideologii dżihadu.

Ten sam raport ONZ ostrzega, że sytuacja wciąż się pogarsza: „UNAMI/
OHCHR nie przestaje żywić poważnych obaw co do warunków bytowych 
i bezpieczeństwa osób przetrzymywanych przez Państwo Islamskie”. We-
dług raportu, w niewoli ISIS znajduje się 3,5 tys. osób, głównie kobiet i dzieci, 
a czyny popełnione przez ISIS wyczerpują znamiona zbrodni wojennych, 
zbrodni przeciw ludzkości, a także możliwego ludobójstwa w stosunku do 
grup mniejszościowych. Raport stwierdza również, że skala stosowanej 
przez ISIS systematycznej przemocy, wyrażającej się m.in. w odcinaniu lu-
dziom głów, rozstrzelaniach i paleniu żywcem, jest zatrważająca.

Region ten usiany jest masowymi grobami. Jeden z ministrów brytyj-
skiego rządu powiedział mi: „Znamy treść raportów o odkryciu masowych 
grobów […], z których co najmniej jeden krył w sobie pozostawione przez 
Daesz bomby-pułapki”.

Morderstwom towarzyszą inne okropności. Młode Jazydki, uprowadzone 
przez ISIS, poddawane są straszliwym i długotrwałym nadużyciom na tle 
seksualnym. Więzione są miesiącami, a przy tym bite, przypalane, codziennie 
gwałcone i torturowane. Grozę powiększa fakt, że część z nich ma po dzie-
więć lat. Niestety, niektóre z tych dziewcząt odbierają sobie życie, aby uciec 
od okropności tej niewoli.
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Nic zatem dziwnego, że – jak już wspomniałem – była jazydzka posłanka 
powiedziała mi, że nie jest w stanie pojąć, dlaczego Zachód nie uznał tych wy-
darzeń za ludobójstwo i dlaczego w tej sprawie milczeliśmy.

W artykule wstępnym jednego z wydań „Timesa” stwierdzono, że „de-
strukcja [wspólnot] bliskowschodnich chrześcijan nosi już wszelkie zna-
miona ludobójstwa […]. Ta zbrodnia, w najbardziej odrażający sposób 
dokonana przez nazistów, domaga się, by teraz inni podjęli aktywne kroki, 
mające na celu ochronę ofiar”.

Wielce Szanowny Pan Boris Johnson, pisząc dla „The Daily Telegraph” 
oświadczył, że „to, co robi ISIS nie da się nazwać inaczej, jak tylko ludobój-
stwem […], lecz z jakichś niewytłumaczalnych powodów Foreign Office nie 
zdecydowało się użyć tego terminu”. Teraz, gdy mianowano go szefem tego mi-
nisterstwa, być może on sam zastąpi to, co niewytłumaczalne, czymś, co będzie 
jasne, a słowa przekuje w czyny, kładąc nacisk na zachowanie zasad prawa.

W starciu idei zachowanie zasad prawa jest najlepszym antidotum na 
ISIS. Schwytanie i pociągnięcie do odpowiedzialności tych, którzy popełnili 
te okrucieństwa – czy to w Syrii, w Paryżu, Tunezji, na Synaju, czy gdziekol-
wiek indziej – podkreśliłoby sprawiedliwy charakter naszych działań. Zade-
klarowanie faktu ludobójstwa stanowiłoby z kolei wstęp do dalszych działań 
militarnych. Powinniśmy nazwać tę rzecz po imieniu.

Podczas gdy rządy nie podejmowały działań, parlamentarzyści i legisla-
torzy wypowiedzieli się i przedstawili jasno sformułowane deklaracje.

W Sztrasburgu Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy przyjęło re-
zolucję potępiającą działania Daesz/ISIS na obszarze Bliskiego Wschodu 
jako ludobójstwo. Rezolucja dotycząca „zagranicznych bojowników w Syrii 
i Iraku” mówi o tym, że: „ISIS dokonała aktów ludobójstwa oraz innych cięż-
kich zbrodni, ściganych na mocy prawa międzynarodowego”.

Parlament Europejski uchwalił podobnie brzmiącą rezolucję. Tak uczy-
niły również: Izba Reprezentantów w Stanach Zjednoczonych i Australii oraz 
brytyjska Izba Gmin.

Hilary Clinton twierdzi, że choć wahała się przed użyciem terminu „ludo-
bójstwo”, jej zdaniem dowody „są obecnie wystarczające”, aby mogła ona zacząć 
określać tym terminem morderstwa przedstawicieli mniejszości religijnych 
dokonywane przez grupy dżihadystów. Jak powiedziała, „To, co się dzieje, to 
ludobójstwo, z rozmysłem przeprowadzane w celu nie tylko odbierania życia, 
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lecz całkowitego wymazania chrześcijan i innych mniejszości religijnych na 
obszarach kontrolowanych przez ISIS na Bliskim Wschodzie”. 

Kongres i Departament Stanu otrzymał 300-stronicowy raport, szczegó-
łowo opisujący ponad 1000 przypadków zaplanowanych i przeprowadzo-
nych przez ISIS masakr, zabójstw, tortur, niewolnictwa, porwań lub gwałtów 
na chrześcijanach. Podobnie udokumentowany został los Jazydów. Raport 
zawierał również ustalenia Międzynarodowego Stowarzyszenia Badaczy Lu-
dobójstw.

Amerykańska Izba Reprezentantów, stosunkiem głosów 393 do zera, 
uchwaliła, że groteskowe i z premedytacją przeprowadzane ścięcia, niewol-
nictwo, masowe gwałty oraz inne akty okrucieństwa wymierzone w chrze-
ścijan i inne mniejszości są ludobójstwem: „bestialskie akty okrucieństwa 
wobec chrześcijan oraz innych mniejszości etnicznych i religijnych, dokony-
wane ściśle z pobudek religijnych stanowią i niniejszym zostają określone 
jako «zbrodnie przeciw ludzkości» i «ludobójstwo».”

 W imieniu Białego Domu, Sekretarz Stanu John Kerry powiedział, że 
„właściwe nazwanie tych zbrodni jest istotne”, podobnie jak to, że Daesz, ata-
kując mniejszości w celu ich wyniszczenia, „ukazuje charakter ludobójczy na 
mocy ogłaszanych przez siebie deklaracji, swojej ideologii i czynów” – w tym, 
co mówi, w co wierzy i czego dokonuje. Wezwał do postawienia zarzutów 
kryminalnych osobom za to odpowiedzialnym.

W Wielkiej Brytanii, były szef armii i były szef wywiadu znaleźli się wśród 
tych, którzy podpisali list do premiera, w którym czytamy: „Nie mamy żad-
nych wątpliwości, że ataki Daesz na chrześcijan i inne mniejszości mieszczą 
się w tej definicji”. W liście podkreślono z naciskiem: „To nie jest po prostu 
kwestia semantyki. Uznanie przez Narody Zjednoczone, że dokonywane jest 
ludobójstwo, przyniesie dwa dobre skutki”. Pierwszym będzie to, że odpo-
wiedzialne za to osoby pewnego dnia zostaną osądzone. Drugim skutkiem 
będzie natomiast to, że wszystkie 147 państw-sygnatariuszy konwencji „bę-
dzie musiało podjąć działania, aby wypełnić swoje obowiązki w zakresie ko-
nieczności zapobiegania [dalszym zbrodniom] i ścigania sprawców”.

Lecz pomimo tych wszystkich słów zachodnie rządy, wzorem Brytyj-
czyków, szukają po prostu sposobów na uniknięcie zobowiązań do działania: 
„Rząd od wielu lat stoi na stanowisku, że wszelki osąd co do możliwości za-
istnienia ludobójstwa jest kwestią leżącą w kompetencji międzynarodowego 
wymiaru sprawiedliwości, a nie rządów czy organów pozasądowych”.
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To frustrujący i zapętlający się argument. Które międzynarodowe sądy 
i sędziowie mieliby więc decydować, na podstawie jakiego procesu i po rozpa-
trzeniu jakich dowodów? Ministrowie rządu przekazali mi: „Nie zamierzamy 
podawać żadnych dowodów możliwego ludobójstwa Jazydów i chrześcijan 
do międzynarodowych trybunałów, ani też nie byliśmy o to proszeni”.

W związku z kwestią przekazania tej materii Międzynarodowemu Try-
bunałowi Karnemu powiedziano mi: „Według mojej wiedzy, na tym etapie, 
główny prokurator, Fatou Bensouda, uznał, że nie będzie tej sprawie nadawał 
dalszego biegu”.

Nic dziwnego, że John Pontifex z organizacji charytatywnej Pomoc Ko-
ściołowi w Potrzebie, który ostatnio odwiedził Syrię, twierdzi: „Chrześcijanie 
mają poczucie, że Zachód opuścił ich całkowicie, i to w czasie, gdy dotyka ich 
wszystko, co tylko najgorszego może przynieść ze sobą ekstremizm […]. Mu-
simy rzucić im «koło ratunkowe nadziei» i pokazać, że są ludzie, których ob-
chodzi to, co się stało, i że są zdeterminowani, by sprawców postawić przed 
sądem, wysyłając w ten sposób jasny sygnał, że świat nie będzie tolerował tej 
rzezi”.

Rządy powinny teraz nie tylko zbierać dowody: nazwiska, daty, foto-
grafie zbrodni, dane o liczbach zabitych, torturowanych, porwanych lub 
sprzedanych w seksualną niewolę, relacje o przymusowych przejściach na 
islam, o zniszczonych kościołach, kaplicach i rękopisach – lecz także urucha-
miać proces zmierzający do postawienia sprawców przed sądem i nazwania 
rzeczy po imieniu. Słowa mają znaczenie.

Historia udowadnia, że gdy słowo „ludobójstwo” zostaje użyte na okre-
ślenie ohydnych i z rozmysłem dokonanych zbrodni przeciwko jakiemuś wy-
cinkowi ogółu ludzkości, jak np. w byłej Jugosławii czy Kambodży, towarzyszy 
temu szybka międzynarodowa akcja, która ma na celu powstrzymanie tych 
zbrodni. Proces ścigania Czerwonych Khmerów wciąż się toczy i stawiane są 
w nim zarzuty ludobójstwa Czamów i Wietnamczyków. Istnieją więc prece-
densy.

Naszym obowiązkiem jest chronić ofiary, zapobiegać ludobójstwu, ale 
przecież nie prześladować ofiar. Tym jednak, którym udało się szczęśliwie 
zbiec, nie przyznajemy żadnej formy pierwszeństwa w staraniach o azyl.

Zobrazować to może ostatnio ujawniona w Stanach Zjednoczonych 
„wielka niesprawiedliwość” (jak to nazwała Nina Shea): spośród 10 tys. 
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syryjskich uchodźców przyjętych do procesu starań o azyl tylko 56 osób to 
chrześcijanie.

W oficjalnie stosowanych procedurach w Wielkiej Brytanii nie uznaje się 
tych ofiar ludobójstwa nawet za osoby szczególnie podatne na ryzyko, dzięki 
czemu mogłyby one uzyskać zachodnią pomoc.

Na jaką więc ironię zakrawa fakt, że prowadzimy politykę otwartych 
drzwi wobec tych, którzy mieli związki z dżihadem, a zamykamy je przed ich 
ofiarami.

Prześladowane mniejszości są często zbyt zastraszone, aby przekroczyć 
bramy obozu dla uchodźców, tam bowiem stają się ponownie obiektem prze-
śladowań. Niektórzy wyrzucani są za burtę łodzi płynących do Europy, inni, 
dostawszy się do Europy opisują, jak teraz stali się celem ataków ze strony is-
lamistów.

Nasza niezdolność do przystosowania zasad przyznawania azylu tak, aby 
odpowiadały śmiertelnym zagrożeniom, przed którymi stoją jednostki i ro-
dziny uciekające z krajów swojego pochodzenia, to hańba.

 Pomoc ludziom narażonym na ryzyko nie powinna wyglądać jak nieprze-
myślany „wolny dostęp dla wszystkich”, który promuje się w Niemczech. Nie 
może też ona zamykać się w kwotach i niestosownej wojnie o liczbę ludzi do 
przyjęcia przez takie czy inne państwo. Zamiast tego nasze procedury przy-
znawania azylu powinny skupić się na ludziach, którzy zetknęli się z ludo-
bójstwem i przyznać im pierwszeństwo. Naszym priorytetem powinni być 
zawsze ci, których wyszczególniono z powodu ich religii, etnicznej przyna-
leżności lub koloru skóry.

Chociaż ludzi pozostających w pułapce cierpień w Syrii i Iraku jest wielu, 
zapisy konwencji o ludobójstwie nakładają na nas szczególny obowiązek 
przyjścia z pomocą grupom mniejszościowym w pierwszej kolejności.

Wiemy także, że ci, którzy stali się celem ataków, nie stanowią zagrożenia 
dla bezpieczeństwa Europy i innych krajów, a także, w przeciwieństwie do in-
nych kategorii ludzi, żaden kraj regionu na dłuższą metę nie będzie dla nich 
bezpieczny. Nie mają gdzie się udać.

Niedawno skontaktowali się ze mną asyryjscy chrześcijanie, którym po-
wiedziano, że ich proces starania się o azyl może potrwać nawet do sześciu 
lat. Wielu chrześcijańskich uchodźców z Libanu nie jest nawet zarejestrowa-
nych przez UNHCR, bo zbyt boją się oni wejść na teren obozów. W kontekście 
ciągłego zagrożenia dla ich bezpieczeństwa, utraty majątku, braku dostępu 
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do pracy i edukacji, bez nadziei na własny dom, te opóźnienia z pewnością 
ważą przy podejmowaniu decyzji o przedsięwzięciu ryzykownej podróży.

Przemawiając w Dniu Pamięci o Holokauście, gen. dywizji Tim Cross po-
wiedział: „Co jest szczególnie ważne, rozmaite mniejszości w tym regionie 
przeżywają straszne cierpienia. Nie ma cienia wątpliwości, że dochodzi tu 
do ludobójstwa Jazydów i ludności chrześcijańskiej, a zbiorowa niemożność 
przyznania tego faktu przez Zachód i społeczność międzynarodową będzie 
w przyszłości powodem naszego zbiorowego wstydu”. Przeszedł następnie 
do wskazania na ironię faktu, iż zaniedbując nasz obowiązek ochrony tych 
mniejszości, otwarliśmy zarazem drzwi komu innemu, kto zagrozić może 
samej tkance naszego społeczeństwa.

Gen. Cross zacytował premiera Libanu, który przekazał ówczesnemu 
brytyjskiemu premierowi, Davidowi Cameronowi, że w jego przekonaniu, 
w każdym tysiącu nielegalnych imigrantów docierających do Europy jest co 
najmniej dwóch ekstremistów – wewnętrznie zmotywowanych dżihadystów 
– co oznacza, że w mniej więcej rok do Europy przedostało się około 16 tys. 
bojowników ISIS. Postępując w ten sposób, nie zapewniliśmy ochrony tym, 
których mieliśmy obowiązek chronić na mocy prawa międzynarodowego. 
Gen. Cross zauważył: „nasz dylemat bierze się z tego, w jaki sposób oddzie-
lamy od siebie wartości i interesy”.

Wielu cierpi, lecz tu chodzi o tych, którzy zostali dotknięci szczególnie 
i których mamy obowiązek chronić na mocy konwencji o ludobójstwie. Ofiary 
ludobójstwa powinny mieć zapewniony priorytet przy staraniu się o azyl.

W sytuacji, w której żaden rząd nie chce nazwać rzeczy po imieniu lub 
podjąć tej kwestii, konwencja o ludobójstwie staje się niczym więcej, jak pu-
drowaniem rzeczywistości i obrazą intencji tych, którzy jej tekst przygotowali 
i ratyfikowali, bo to, co miało już „nigdy więcej” nie nastąpić, nieuchronnie 
powraca wciąż na nowo.

Społeczność międzynarodowa musi zlikwidować rozdźwięk między 
zobowiązaniami, jakie podjęliśmy ratyfikując konwencję o ludobójstwie 
w 1948 r., a tym, co faktycznie w tych sprawach robimy. Skoro prawo między-
narodowe, określone w traktacie, jest lekceważone, a setki tysięcy niewin-
nych ludzi, których ochronę nakazuje przepis tego prawa, są mordowane, zaś 
miliony są wypędzane ze swoich domów, to na sygnatariuszach tego traktatu 
ciąży absolutny obowiązek podjęcia działań w celu wyegzekwowania tego 
prawa i wypełnienia w ten sposób ich własnych zobowiązań.
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Niestety, aż po dziś dzień sprawa ta nie znalazła się wysoko na liście prio-
rytetów żadnego z przywódców ponad setki państw-sygnatariuszy kon-
wencji o ludobójstwie.

Jaki jest pożytek z konwencji i proklamowania artykułów takich jak Ar-
tykuł 18, jeśli brak jest podstaw do ich egzekwowania?

Czyjeś prawa niewiele w istocie znaczą, gdy ci, których prawa są naru-
szane, nie mają dostępu do środków zaradczych.

Tym, co różni nas radykalnie od ISIS (lub innych odpowiedzialnych za 
takie zbrodnie), jest nasze przekonanie o poszanowaniu państwa prawa 
i musimy w związku z tym postawić krok naprzód, przechodząc od bombar-
dowań z powietrza do rozważenia kwestii sprawiedliwości, do żądań, aby 
– w ramach naszego zaangażowania po stronie państwa prawa, jakkolwiek 
długo by to nie trwało – wszyscy odpowiedzialni za te odrażające, masowe 
egzekucje, seksualne niewolnictwo, gwałty i inne formy przemocy uwa-
runkowanej płcią, tortury, okaleczenia, przymuszanie dzieci do służby woj-
skowej, stanęli przed obliczem sprawiedliwości.

Pod koniec II wojny światowej prawnik z Liverpoolu, Hartley Shawcross, 
pełniący wówczas funkcję brytyjskiego Prokuratora Generalnego, został wy-
znaczony do roli głównego oskarżyciela w czasie procesów norymberskich.

W swojej mowie końcowej w Norymberdze Shawcross zauważył: „W na-
szych krajach, gdy ktoś zostaje zabity – czy to w przypływie niepohamowa-
nych emocji, czy w zawiązku z jakimś innym motywem, który niweczy ludzką 
powściągliwość – morderstwo staje się sensacją. Nasze współczucie wzbiera. 
Nie spoczywamy też dopóty, dopóki zbrodniarz nie zostanie ukarany, a po-
rządek wynikający z prawa – zaprowadzony. Czyż nie to samo powinniśmy 
zrobić, gdy nie jedna osoba, lecz 12 milionów mężczyzn, kobiet i dzieci przy-
prawiono o śmierć – i to nie w czasie toczonych walk, nie w afekcie, lecz 
w chłodnym, przemyślanym zamiarze wyniszczenia całych narodów i ras?” 

Shawcross przypomniał sobie współczesnym, że takiej tyranii i brutal-
ności oprzeć się może nie tyle „militarny sojusz, ile stanowcze opowiedzenie 
się po stronie państwa prawa”. 

Jego gorąca wiara w poszanowanie prawa i wymiar sprawiedliwości to 
samo sedno poszanowania wartości świata cywilizowanego, sedno zacho-
wania praw człowieka i ciężko wywalczonych wolności. Państwo prawa 
określa sposób, w jaki sami się rządzimy. To fundament systemu parlamen-
tarnego i kamień węgielny naszych demokratycznych instytucji. Bez niego 
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wszyscy pogrążymy się w chaosie. A czy u innych narodów wystarczy nam 
mniej?

Zapowiedziałem również, że omówię inne naruszenia Artykułu 18, które, 
choć nie spełniają definicji ludobójstwa, stanowią jednak poważny atak na 
prawo do swobody posiadania, nie posiadania lub zmiany przekonań reli-
gijnych.

Prześladowania

Na całym świecie, od Korei Północnej po Pakistan, Artykuł 18 jest „prawem 
osieroconym”, prawem lekceważonym, prawem, które ignoruje się z pogardą. 
Dowodem na to są wciąż powstające obozy koncentracyjne i gułagi, porwania 
i gwałty, uwięzienia i prześladowania, publiczne chłosty i masowe morder-
stwa, obcinanie głów i miliony zmuszonych do ucieczki ludzi.

Artykuł 18 jest prawem powszechnym, lecz na wielu obszarach jurys-
dykcji na całym świecie nie jest on wart papieru, na którym go wydrukowano.

Zasadniczy postulat, który chcę teraz uzasadnić, dotyczy rządów państw: 
one muszą uczynić Artykuł 18 na nowo częścią swojego patrymonium 
i nadać temu artykułowi wyższy priorytet w ramach bieżącej polityki i dy-
plomacji. Powiem też, dlaczego znajomość kwestii religijnych (religious li-
teracy) musi zostać zaliczona do poważnych kompetencji, omówię kwestię 
związków między wolnością religijną (tudzież wolnością przekonań) a do-
brobytem i stabilnością państw, podzielę się też refleksją na temat cierpień 
tych, którym tej podstawowej wolności odmówiono.

Studium, sponsorowane co roku przez Pew Charitable Trusts3, wykazało, 
że w krajach, gdzie dochodzi do naruszeń Artykuł 18 – a zamieszkuje je 74 
procent populacji światowej – występują poważne ograniczenia wolności 
religijnej. Wynikają one z polityki prowadzonej przez rządy lub z wrogich 
aktów dokonywanych przez jednostki, organizacje i grupy. Jak podaje stu-
dium Pew, na 185 badanych państw występowanie represji na tle religijnym 
stwierdzono w 151 z nich.

3 Dosłownie: The Annual Pew Study (b.d.). Pew to wpływowa na świecie, amerykańska, niezależna 
i niedochodowa organizacja, które sponsoruje badania naukowe w związku z trendami w polity-
ce światowej na tle przemian współczesnych [przypis tłumacza].
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Obok chrześcijan, prześladowanych w każdym z krajów, gdzie notuje się 
pogwałcenia Artykuł 18 – od Syrii i Iraku po Sudan, Pakistan, Erytreę, Ni-
gerię, Egipt, Iran, Koreę Północną i wiele innych państw – cierpią też mu-
zułmanie i inni, zwłaszcza w religijnych wojnach toczonych przez sunnitów 
przeciwko szyitom, jakże podobnych do sytuacji w XVII-wiecznej Europie.

Ale na tym nie koniec.
Proszę też pomyśleć o tych, którzy nie podzielają żadnych religijnych 

przekonań, jak Alexander Aan, którego więziono w Indonezji przez dwa lata 
ze względu na to, iż oświadczył, że nie wierzy w Boga. Artykuł 18 dotyczy 
również praw niewierzących. Proszę też pomyśleć o Raifie Badawim. Ten ate-
ista i bloger z Arabii Saudyjskiej został skazany na publiczną chłostę w wy-
miarze 1000 batów za to, że publicznie o swoim ateizmie mówił. Potępił to 
Wysoki Komisarz Praw Człowieka ONZ jako „okrutną i nieludzką formę kary”.

Faktem budzącym zdumienie i prześmiewczym w stosunku do Artykułu 
18 jest to, że Arabia Saudyjska – odpowiedzialna za tyle aktów pogwałcenia 
praw człowieka i nie dopuszczająca pluralizmu religijnego – otrzymała czo-
łowe stanowisko w strukturach ONZ w zakresie praw człowieka. Jak skomen-
towała to żona Raifa Badawiego, powierzenie tego stanowiska ambasadorowi 
Arabii Saudyjskiej w Genewie, Faisalowi bin Hassan Tradowi, oznacza fak-
tyczne „przyzwolenie na to, by jej męża nadal chłostać”.

Papież Jan Paweł II zauważył kiedyś, że skoro Arabia Saudyjska – eks-
portująca whabizm na cały świat – tak chętnie buduje meczet w Rzymie, 
oczekiwałby w związku z tym zezwolenia na budowę kościoła, przynajmniej 
jednego, w Arabii Saudyjskiej. Wskazywał tym samym na wzajemność, jaka 
powinna obowiązywać w tym względzie, oraz na to, że wymagając szacunku 
dla odmienności we własnych krajach, musimy domagać się tego samego 
w każdej innej jurysdykcji. Jednak wiele krajów ustanawia prawa i praktyki, 
które stoją temu na przeszkodzie.

W jednej czwartej państw świata obowiązują ustawy o bluźnierstwie, 
a więcej niż jedno na dziesięć państw penalizuje apostazję. W obydwu przy-
padkach prawo stosowane jest by fałszywie oskarżać, zastraszać i prześla-
dować tych, którzy odważą się żywić przekonania odmienne od nakazanych 
w obowiązującym reżimie.

Prowadzi to do wyroków śmierci, jak w przypadku Asii Bibi z Pakistanu, 
oraz do publicznych chłost, jak w przypadku Raifa Badawiego.
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W Iranie, gdzie w zeszłym roku wykonano prawie 1000 egzekucji (w tym 
egzekucji na bahaistach), jaskrawy brak szacunku dla Artykułu 18 dopro-
wadził do uwięzienia Saida Abediniego. Otrzymał on wyrok 10 lat więzienia 
za „narażenie bezpieczeństwa państwowego”, gdyż w jego domu odbywały 
się spotkania chrześcijan. Cmentarze bahaistów w Iranie są bezczeszczone. 
W więzieniach przebywa 136 z nich, niektórzy od 2008 roku. Jako nie chro-
nieni prawem niewierni mogą stawać się celem bezkarnych ataków.

W ramach represji wobec chrześcijan w Iranie stosuje się: fale zatrzymań 
i osadzeń w aresztach, naloty policji na zebrania religijne, interwencje na spo-
tkaniach prywatnych, brutalne przesłuchania, fizyczne i psychiczne tortury, 
w tym również żądania do wyrzeczenia się wiary lub wydania innych współ-
wyznawców, przedłużanie aresztu bez postawienia zarzutów, naruszenia 
prawa procesowego, wyroki skazujące na podstawie błędnie zdefiniowanych 
przestępstw lub sfałszowanych i politycznie motywowanych zarzutów, po-
zbawianie majątku poprzez ustanawianie niebotycznych kaucji i wreszcie – 
groźby zastosowania kary śmierci za apostazję.

Naruszanie Artykułu 18 doprowadza do sytuacji, w której chińscy kato-
licy, tacy jak zmarły rok temu, w wieku 94 lat, śp. bp Cosmas Shi Enxiang, 
spędzili lub spędzają połowę swojego życia w więzieniu. Od początku 2016 
r. chińscy protestanci byli świadkami dewastacji lub zburzenia 49 swoich ko-
ściołów. Krzyże są usuwane, a żona jednego z pastorów zginęła pod gruzami 
w czasie, gdy błagała władze o wstrzymanie działań. W zeszłym miesiącu 
byłem na premierze Krwawiącego orła (The Bleeding Eagle) – wydarzeniu 
filmowym, które poprowadził Przewodniczący Izby Gmin. Ten dokument 
opowiada o obrocie organami pobieranymi od wyznawców Falun Gong 
w Chinach. W 2009 r. odwiedziłem Tybet i opublikowałem raport pt. Prze-
rwać impas (Breaking the Deadlock). Wskazując na wymiar religijny, napi-
sałem: „Każda próba rozwiązania sytuacji politycznej […] musi wziąć w pełni 
pod uwagę głębokie życie duchowe mieszkańców Tybetu”.

Proszę też pomyśleć o krajach, takich jak: Nigeria, Sudan i Kenia.
Jeśli chodzi o Sudan, proszę pomyśleć o barbarzyńskim potraktowaniu 

Meriam Ibrahim – młodej matki dwojga dzieci, która została oskarżona 
o apostazję i cudzołóstwo, skazana na śmierć za to pierwsze i sto batów za 
drugie. Odmówiwszy wyrzeczenia się swojej wiary, zmuszona była urodzić 
dziecko w kajdanach, w celi więzienia w Chartumie.
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Meriam Ibrahim została w końcu uwolniona, lecz jej przypadek nie jest 
odosobniony. Archaiczne i okrutne prawa skutkują przypadkami kamieno-
wania i chłosty. Według stacji Al-Jazira w ubiegłym roku 43 tys. kobiet zostało 
publicznie wybatożonych.

W tym czasie przywódcy Sudanu, wobec których wniesiono zarzuty 
przed Międzynarodowy Trybunał Karny, nadal bombardują Darfur, połu-
dniowy Kordofan i region Błękitnego Nilu – obszary zamieszkałe przez wielu, 
którzy nie podzielają religijnej ideologii reżimu.

Jeśli chodzi o Nigerię, proszę pomyśleć o 200 dziewczynkach porwanych 
w Chibok przez Boko Haram – grupę, której dżihadystyczna ideologia rów-
nież zmierza do likwidacji różnic i różnorodności.

W Egipcie, jako honorowy prezes stowarzyszenia brytyjskich Koptów, 
widziałem, w  jaki sposób Kopci stają się celem ataków ze strony Bractwa 
Muzułmańskiego. W największym od XIV wieku, jednorazowym ataku na 
chrześcijan w Egipcie ponad 50 kościołów spalono lub odpalono w nich 
bomby. To była egipska „Noc Kryształowa”. A czy ktoś mógłby zapomnieć 
o egzekucji wykonanej przez ISIS na egipskich Koptach w Libii po tym, jak 
odmówili wyrzeczenia się swojej wiary?

Widziałem na własne oczy pogardę okazywaną Artykułowi 18 w wielu 
innych sytuacjach: w nieludzkich warunkach więzień Południowo-Wschod-
niej Azji, gdzie osadzeni są uciekający z Pakistanu chrześcijanie i zwolennicy 
ruchu Ahmadija, albo wśród muzułmanów z plemienia Rohingya prześla-
dowanych w Birmie. W marcu 2013 r. wizytowałem wioskę położoną nie-
daleko Naypyidaw. Wśród zwęglonych szczątków spalonej szkoły religijnej 
(madrasy) zebrałem świadectwa kilku tych, którzy nie uciekli. Spotykałem 
się z przedstawicielami Rohingya, słuchałem relacji chrześcijan – przedsta-
wicieli grup etnicznych z prowincji Kaczin i Czin, którzy cierpią straszliwe 
prześladowania. Nowe prawo, które ma ograniczyć religijne konwersje i mał-
żeństwa międzywyznaniowe, niewiele tu pomoże. Więcej zdziałać mogą 
praktyczne inicjatywy wymierzone przeciwko mowie nienawiści i aktom 
nietolerancji.

Również w innych miejscach Azji poziom nietolerancji religijnej wzrasta. 
Oczywistym przykładem jest tu Indonezja. Ale zagrożenia dla Artykułu 18 
występują także w Indiach, gdzie członkowie Indyjskiej Partii Ludowej za-
atakowali kościół w stanie Uttar Pradesz; na Sri Lance, gdzie dochodzi do 
wybuchów przemocy wymierzonej w muzułmanów; w Bangladeszu, gdzie 
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zakonnice są brutalnie atakowane i bite, a ateiści mordowani; w Malezji, 
gdzie wyrokiem sądu tylko muzułmanom wolno używać słowa „Allah”, po-
mimo że chrześcijanie też używali go tradycyjnie we własnych tekstach i języ-
kach; w Brunei, gdzie przepisy karne prawa szariatu stają się obowiązującym 
prawem państwowym. Niebezpieczna sytuacja panuje też w Laosie i Wiet-
namie. Artykuł 18 jest zagrożony w każdym niemal zakątku świata.

Istnieje także pewien zakątek świata, o którym często zapominamy – 
Korea Północna, którą odwiedziłem czterokrotnie, i o której pisałem w jednej 
ze swoich książek. Komisja Śledcza ONZ do spraw Korei Północnej podsumo-
wała, że „prawa do wolności myśli, sumienia, religii, wypowiedzi, informacji 
i stowarzyszania są tam nieobecne w stopniu prawie zupełnym”. Tamtejszy 
reżim, jak stwierdzono, „uznaje szerzenie chrześcijaństwa za szczególne za-
grożenie”, w rezultacie czego „chrześcijanom nie wolno praktykować ich re-
ligii, a zamiast tego spotykają ich prześladowania”. Surowe kary spotykają 
tych, którzy „zostają przyłapani na praktykowaniu chrześcijaństwa”.

Przewodniczyłem posiedzeniom, w trakcie których zbierane były do-
wody w postaci przerażających relacji dotyczących życia w północnokore-
ańskich gułagach, gdzie przetrzymywanych jest około 300 tys. osób, a także 
w sprawie stosowania tortur i przeprowadzania publicznych egzekucji.

Wśród tych, którzy dostarczyli dowodów, jest Hea Woo. Jej relacja z po-
bytu w obozie jest pełna dramatycznych szczegółów: tortury i bicie są na po-
rządku dziennym, a więźniowie są tak głodni, że jedzą szczury, węże, a nawet 
poszukują ziaren w krowich odchodach. Jak stwierdziła: „W takich miej-
scach ludzkie życie i jego godność są niczym. Strażnicy powiedzieli nam, że 
jako więźniowie nie jesteśmy już ludźmi, nie mamy więc żadnego prawa do 
współczucia. Jesteśmy po prostu zwierzętami. Gdy ktoś umierał, nie powia-
damiano o tym żadnych krewnych z zewnątrz”.

Głos ludzi takich jak Hae Woo, to przeciwwaga dla reżimu, który – gdy 
przemawia – czyni to za pomocą mieszanki nieopisanej dumy z siebie i wła-
snych dokonań oraz szantażu, już to grożąc wysłaniem nas na tamten świat, 
już to domagając się, byśmy milczeli o gułagach, gdzie reżim ten więzi i zabija 
ogromne rzesze własnych obywateli.

Możemy traktować te mordercze praktyki albo jako wyraz siły albo jako 
działanie reżimu w istocie słabego, trzymającego się władzy w sposób pa-
ranoiczny i za wszelką cenę. Oczywiście, masowe zastraszanie to technika 
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sprawdzona wielokrotnie, stosowana przez dyktatorów od Nerona i Kaliguli 
po Causescu i Stalina.

Przywodzi mi to na myśl moją pierwszą podróż do Polski, Rosji, Rumunii, 
Albanii i na Ukrainę. We Lwowie spotkałem się z biskupem Pawło Wasyły-
kiem, który [łącznie] spędził 18 lat w obozach i więzieniach, oraz z Iwanem 
Gelem, przewodniczącym komitetu obrony Kościoła greckokatolickiego, 
który spędził w więzieniach 17 lat. Spotkałem się również z młodym ka-
płanem, którego przymusowo skierowano do usuwania radioaktywnych od-
padów w Czarnobylu, co było formą kary za publiczne sprawowanie liturgii. 
Pomogło mi to dobrze zapamiętać, jak cenne są wolności i indywidualne swo-
body, którymi cieszymy się w naszych własnych krajach, i które tak wychwa-
lamy – i jak bardzo są one kruche.

Stalin, jak wiemy, zapytał kiedyś kpiąco: „Ile dywizji ma papież?”. Odpo-
wiedzią więcej niż wystarczającą na to pytanie był wybór papieża Polaka 
w 1978 r. oraz kluczowa rola, jaką on wraz z kościołami Europy Wschodniej, 
odegrał w walce z totalitarnymi, marksistowskimi reżimami.

W czasie wizyty w Albanii widziałem opuszczone mauzoleum, wznie-
sione przez tamtejszego marksistowskiego dyktatora, Enwera Hodżę, w cen-
trum Tirany. Hodża przedsięwziął misję wyplenienia religii z Albanii. Jedną 
z ostatnich jego ofiar był kapłan, którego stracono w 1975 r. za przeprowa-
dzenie – wbrew prawu – ceremonii chrztu dziecka. Marmurowe mauzoleum 
służyło miejscowym dzieciom za stok śnieżny, podczas gdy po drugiej stronie 
jezdni trwała już budowa nowej katedry. Dzień przed naszym przyjazdem 
miejscowy arcybiskup wyświęcił na diakonów 10 spośród setki seminarzy-
stów, przygotowujących się do kapłaństwa.

Lecz jak widać na przykładzie odwagi i wierności ukazanym przez Jana 
Pawła II, zmiany – od Korei Północnej po Syrię – nie następują same przez się. 
Jak to ujął były Naczelny Rabin brytyjski, dr Jonathan Sacks, gdy pisał o okrop-
nościach, które doprowadziły do Dachau, Auschwitz i Belsen, „Ludzie pytają, 
gdzie w Auschwitz był Bóg. A powinni pytać o to, gdzie tam był człowiek”.

Dr Sacks słusznie sprzeciwia się postawie kwietyzmu albo wiary piety-
stycznej, a zachęca do politycznego i obywatelskiego zaangażowania się na 
rzecz tych, którzy cierpią prześladowania oraz afirmacji Artykułu 18.

Po tym, jak w Wielkiej Brytanii upamiętniliśmy 800-lecie uchwalenia 
aktu Magna Carta, powinniśmy uświadomić sobie że akt ten, na długo przed 
Artykułem 18, potwierdził wagę wolności religijnej.
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Społeczeństwa, które odmawiają uznania takich wolności, są zawsze spo-
łeczeństwami nieszczęśliwymi. Badania dowodzą, że istnieje bezpośredni 
związek między gospodarczym dobrobytem a wolnością religijną.

Społeczeństwa takie, gdy zajdą okoliczności najgorsze z możliwych, stają 
się zarzewiem ludobójstwa grup takich, jak chaldejscy i asyryjscy chrześci-
janie, czy Jazydzi, o których już mówiłem.

Lecz pierwsze przed ludobójstwem były prześladowania, co do których 
byliśmy obojętni. Teraz zaś, jak w przypadku Pakistanu, nie chcemy nawet 
używać słowa „prześladowania”, bo wolimy mówić raczej o dyskryminacji. 
Jeśli jednak nie zdusimy tego w zarodku, to jedno nieuchronnie doprowadzi 
do drugiego.

 W lecie byłem gościem honorowym odnowionego Centrum Pakistań-
skiego w Liverpoolu. To był wspaniały wieczór, spędzony w atmosferze święta.

Zielono-biała pakistańska flaga reprezentuje zieleń islamu i biel religij-
nych mniejszości. W 1947 r. wielki pakistański mąż stanu i założyciel tego 
państwa, Muhammad Ali Jinnah, opracował konstytucję, która gwarantowała 
pluralizm, różnorodność i ochronę wszystkich obywateli. Jinnah stwierdził: 
„Możecie przynależeć do każdej religii, kasty czy wyznania – to nie ma nic 
wspólnego z tym, czym zajmuje się Państwo […]. Mniejszości, do którejkol-
wiek wspólnoty przynależące, będą chronione. Ich religia, wiara, ich przeko-
nania będą bezpieczne. Nie będzie żadnej ingerencji w jakiejkolwiek postaci 
w ich wolność praktykowania kultu. Zapewniona im będzie ochrona w za-
kresie wyznawanej religii, wiary, sposobu życia i kultury. Będą oni, w każdym 
wymiarze, obywatelami Pakistanu bez względu na ich kastę i wyznanie”.

To są wartości nie tylko pakistańskie, lecz również nasze. Te wartości są 
zagrożone i nie nagłaśniając tego faktu, nie oddajemy sobie nawzajem żadnej 
przysługi.

Patrząc na to, jak pięć lat temu z rąk zamachowca zginął pakistański 
Minister ds. Mniejszości (a przy tym chrześcijanin), Shahbaz Bhatti, który 
sprzeciwiał się ustawom o bluźnierstwie, albo obserwując orgię zama-
chów bombowych, zabójstw, gwałtów, uwięzień i porwań, której ostatnim, 
krwawym i szokującym przykładem była masakra w Lahore, widać, że w Pa-
kistanie zapanowała kultura bezkarności, w której istnieje przyzwolenie na 
systematyczne ataki wymierzone przeciwko mniejszościom religijnym.

Parlamentarny raport dotyczący Pakistanu, nad którym prace zapocząt-
kowałem, kataloguje przejawy tej systematycznie prowadzonej kampanii, 
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korzystając też z wyników posiedzeń dowodowych, relacji świadków i wi-
zyty, którą złożyłem w miejscu odosobnienia, gdzie przetrzymywani są paki-
stańscy chrześcijanie, uciekający przed prześladowaniami.

Jeden z uciekinierów relacjonował to, jak jego kolega o imieniu Basil – 
syn pastora – stał się celem działań pakistańskich islamistów, próbujących 
nakłonić go do konwersji. Odmówił im, przypominając, że przynależność re-
ligijna nie może być wynikiem przymusu. Ich odpowiedzią było podpalenie 
jego domu. Ogień doszczętnie strawił budynek, a Basil, jego żona i 18-letnia 
córeczka zginęli w pożarze.

Po ich śmierci, ta sama grupa obrała za cel jego kolegę. Został napad-
nięty i pobity. Zgłosił to policji, która następnie poinformowała o tym fakcie 
sprawców pobicia. Ci zadzwonili do niego, zapowiadając, że go zabiją. Wraz 
z żoną i córką uciekł wtedy z kraju.

Patrząc na tę systematycznie prowadzoną, szokującą kampanię niena-
wiści, trudno znaleźć dowody na to, że pakistańscy przywódcy robią cokol-
wiek, by utrzymać w mocy wizję państwa, jaką miał Jinnah. Podobnie nie ma 
żadnego potwierdzenia, że brytyjska pomoc – świadczona w wysokości mi-
liarda funtów w ciągu ostatnich dwóch lat – przydaje się na cokolwiek mniej-
szościom będącym w potrzebie (a są to często najbiedniejsi z biednych), brak 
też dowodów na to, że pomoc ta promuje religijną wolność i zasady pokojo-
wego współistnienia.

Niezdolność zapobieżenia tak rażącym aktom bezprawia połączona z nie-
możnością ukarania sprawców, to czynnik, które w istotny sposób podsycają 
konflikt.

Arcybiskup Canterbury, Justin Welby, stwierdził, że „cechą najbardziej 
powszechną” anglikanizmu na świecie jest to, że jest prześladowany. Dwa-
dzieścia cztery z 37 prowincji anglikańskich leży w obszarach trwających lub 
właśnie zakończonych konfliktów. Odnosząc się do sprawy 150 kenijskich 
chrześcijan, zamordowanych w Wielki Czwartek zeszłego roku, Justin Welby 
powiedział: „W zeszłym roku mieliśmy tak wielu męczenników […]. Zostali 
więc świadkami – wbrew własnej woli, w sposób niesprawiedliwy i niego-
dziwy. Ponieśli męczeństwo w każdym sensie tego słowa”.

Jego Świątobliwość Dalai Lama, wzywając do położenia kresu aktom 
przemocy w Birmie, podkreślił: „Przemoc w krajach zamieszkanych przez 
większość buddyjską wymierzona przeciwko religijnym mniejszościom jest 
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całkowicie nie do przyjęcia. Zachęcam buddystów z tych krajów do przywo-
łania w myślach obrazu Buddy zanim popełnią tego rodzaju zbrodnię”.

Patrząc na ludzi uciekających przed pogwałceniami Artykułu 18, którzy 
próbują wydostać z obszarów działania prześladowców, dostrzec możemy, jak 
znacząco przyczynia się to do kryzysu migracyjnego. Już 55 mln ludzi żyje dziś 
jako uchodźcy, ubiegający się o azyl lub emigranci wewnętrzni. Następne 60 
mln to ludzie, którzy siłą zostali usunięci z miejsc swojego zamieszkania. I od-
wrotnie: w krajach, gdzie panuje poszanowanie dla wolności religijnej i wol-
ność przekonań, zachodzi bezpośrednia korelacja z poziomem dobrobytu, 
stabilności, oraz poczuciem zadowolenia i szczęścia ludności. Tam, gdzie Ar-
tykuł 18 jest deptany, obserwujemy tego przeciwieństwo – widać to od razu po 
choćby pobieżnej analizie kulejących gospodarek Korei Północnej czy Erytrei.

Jakże celne są słowa odważnej Naczelnej Korespondentki BBC, Lyse Do-
ucet, która stwierdziła: „Jeśli się nie rozumie religii – w tym także naduży-
wania religii – jeszcze trudniej przychodzi zrozumieć nasz dzisiejszy świat”.

Zachodnie rządy cechuje często analfabetyzm, gdy chodzi o wiarę re-
ligijną i z tego też powodu nie pojmują one, co kieruje ludźmi, którzy za-
mordowali chrześcijańskich uczniów w Kenii, albo szyitów modlących się 
w kuwejckim meczecie, pakistańskich anglikanów sprawujących Eucharystię 
w Peszawarze lub brytyjskich turystów na wakacjach w Tunezji. Tak samo 
kończą się próby zrozumienia dramatycznego wzrostu prześladowań chrze-
ścijan, ale też oczerniania islamu w niektórych częściach świata, tudzież stanu 
wojny między sunnitami a szyitami, oraz niepokojącego przebudzenia się an-
tysemityzmu w Europie. Nazywają to po prostu „terrorem”, a z naszej strony 
odpowiada temu [analfabetyzmowi] budząca głęboki niepokój postawa mo-
ralnego zrównywania ze sobą [zjawisk głęboko różnych] lub niechęć do na-
zywania zła po imieniu z lęku przed tym, że ktoś się poczuje urażony.

Uczenie się, jak żyć we wzajemnym poszanowaniu i tolerancji – czy je-
steśmy ludźmi wierzącymi czy nie – to prawdziwie wielkie wyzwanie na-
szych czasów, a uczeni, media i politycy muszą zacząć upowszechniać lepszą 
znajomość kwestii religijnych i kształtować własne priorytety inaczej.

Jonathan (Lord) Sacks, w swojej błyskotliwej, krytycznej pracy pt.  Not in 
God’s Name: Confronting Religious Violence, dostarcza cennego wglądu w opo-
wieści, które są wspólne dla wiar Abrahamowych, do których należą przecież 
historie o pobytach na wygnaniu, dotyczące: Izaaka, Izmaela, Jakuba, Ezawa, 
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Lei, Racheli, Józefa i jego braci4. Twierdzi on, że to może być środek promocji 
wzajemnego poszanowania, współistnienia, pojednania i leczenia ran prze-
szłości.

To tylko podkreśla, jak pilnie potrzeba uczonych reprezentujących te re-
ligie, którzy zwalczać będą zło popełniane w imię Boga i podkreślać znaczenie 
starożytnych tekstów w taki sposób, aby ukazać godność tkwiącą w odmien-
ności – co też jest tytułem innej książki Jonathana Sacksa. W The Dignity of Dif-
ference pisze on: „Wielkie religie nadają sens i cel [życiu] swoich wyznawców. 
Powstaje pytanie, czy są one w stanie stworzyć przestrzeń dla tych, którzy do 
nich nie należą, którzy śpiewają inną pieśń, słuchają innej muzyki, opowiadają 
inną historię? Na tym pytaniu zasadza się kolei losu XXI stulecia”5.

Gdyby Żydzi, muzułmanie, chrześcijanie i ateiści przestali postrzegać 
się wzajemnie jako zagrożenie dla własnego istnienia, tego rodzaju narracja 
– z Artykułem 18 w jej sercu – będzie zdolna zapobiec nieprzerwanemu 
podżeganiu do nienawiści, jakie wylewa się z internetu i pociąga za sobą nie-
uformowane umysły.

Pilny, na miarę życia lub śmierci, charakter tego zadania został szcze-
gólnie jaskrawo ukazany przez niedawne zabójstwo 84-letniego francu-
skiego kapłana, Jacques’a Hamela, a także przez zamordowanie Asada Shaha, 
właściciela sklepu w Glasgow, otwartego w stosunku do swoich chrześcijań-
skich sąsiadów i klientów. Domniemany zabójca, Tanyeer Ahmed, miał przy-
jechać aż z Bradford, aby zabić Asada Shaha za to, że nie respektuje on zasad 
islamu. Shah należał do ruchu Ahmadija, którego członkom w Pakistanie od-
mawia się obywatelstwa, o ile nie wyprą się faktu bycia muzułmanami. Teraz, 
jak widać, stali się celem ataków również na ziemi brytyjskiej.

Europa, przy wszystkich swoich wadach, to miejsce, gdzie cudzołożnicy 
nie są batożeni, na gejach nie wykonuje się wyroków śmierci, kobiet nie ka-
mienuje się za nienoszenie zasłony na twarzy, kościoły nie płoną, tzw. apo-
staci, aż do niedawna, nie byli mordowani, a niewierzących nie zmusza się do 
konwersji ani nie traktuje się jako „dimmich” – obywateli drugiej kategorii.

My, którzy cieszymy się tymi wolnościami, musimy pracować na rzecz 
zapewnienia tych wolności wszystkim i w ramach tego zadania Artykuł 18 
musi pozostać dla nas drogowskazem. Być może potrzeba nam jakiejś nowej 

4 J. Sacks, Not in God’s Name: Confronting Religious Violence, London 2015.
5 Tenże, The Dignity of Difference: How to Avoid the Clash of civilizations, London 2002.
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konwencji o wolności religijnej, która stanęłaby obok Konwencji o Ludobój-
stwie, mając ogólnoświatową moc obowiązującą. Z tym jednak, że popierając 
tego rodzaju Konwencje, powinniśmy też poświęcać się na rzecz ich zacho-
wywania i egzekwowania.

Artykuł 18 to fundamentalne prawo człowieka – wielu powiedziałoby 
nawet, że to prawo fundamentalne w ogóle – ponieważ mimo tego, że nie po-
winno być hierarchii praw i wszystkie prawa są od siebie współzależne, bez 
wolności wyboru własnych przekonań religijnych, wolności praktykowania 
ich, dzielenia się nimi bez przymusu i wolności do ich zmiany – jaka wolność 
jeszcze pozostanie?

A jakie będą konsekwencje zaprzepaszczenia wolności religijnej?
W 1965 r. Sobór Watykański II poprawnie stwierdził w Deklaracji o Wol-

ności Religijnej Dignitatis humanae, że społeczeństwa pielęgnujące religijną 
wolność będą ożywione i wzbogacone, te zaś, które tego nie robią, czeka roz-
kład6.

Lecz niech mi będzie wolno skończyć tam, gdzie rozpocząłem.
Eleonora Roosevelt nazwała Powszechną Deklarację Praw Człowieka z 1948 

r. „międzynarodowym aktem Magna Carta całej ludzkości”. Artykuł 18 to, we-
dług jej słów, jedna z czterech najważniejszych wolności rodzaju ludzkiego.

 Kto zatem może wątpić, że w obecnych, trudnych czasach na tę najważ-
niejszą wolność należy położyć znacznie większy nacisk i dać jej wyjątkowe 
pierwszeństwo? Tutaj, w Warszawie, nikomu nie trzeba przypominać prze-
strogi autorstwa Dietricha Bonhoeffera, protestanckiego teologa, straconego 
przez nazistów: 

„Milczenie wobec zła samo jest złem: Bóg nie uzna, że jesteśmy bez winy. 
Nie mówić oznacza mówić. Nie działać oznacza działać”.

 
Tłumaczył Maciej B. Stępień

6 Ta deklaracja soborowa wskazuje wielokrotnie na korzyści płynące z zagwarantowanej w pra-
wie cywilnym wolności religijnej (tak dla jednostek, jak i dla całych społeczności), nie formułu-
je wszakże żadnych dosłownych przestróg o jakimś możliwym „rozkładzie” społeczeństw (ang.: 
decay), w których ta wolność nie jest gwarantowana. Przestroga kierowana jest tylko pod adre-
sem władzy cywilnej, która „przekracza wyznaczone dla niej granice” gdy „pozwala sobie kiero-
wać aktami religijnymi albo przeszkadzać im”, zob. Dignitatis humanae, nr 3 [przypis tłumacza].
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Brytyjski polityk, długoletni członek Izby Lordów, posiada dożywotnie 
prawo zasiadania w Izbie jako Baron Alton of Liverpool. Znany z działal-
ności w obszarze praw człowieka. Twórca Jubilee Campaign – organizacji 
broniącej praw człowieka i w brytyjskim parlamencie, i na forum mię-
dzynarodowym. Prowadzi kampanie na rzecz ratowania najmłodszych. 
Współzałożyciel Jubilee Action – chrześcijańskiej organizacji charyta-
tywnej działającej na rzecz ochrony dzieci. Zajmuje zdecydowane stano-
wisko pro-life. Patron Międzynarodowej Sieci Młodych Liderów. Autor 
dzieła pt. Signs of Contradiction: People Who Changed Our World (1996), 
w którym jeden z rozdziałów zadedykował Janowi Pawłowi II. Poświęcił 
ambicję polityczną dla działań zgodnych z sumieniem.





Ocalić Europę – czy to jest 
możliwe?

Rocco Buttiglione1

Europa przypomina dziś piękny zamek, w którym wiszą na ścianach wie-
kowe gobeliny i piękne obrazy, w jego wielkich salach stoją artystycznie wy-
konane meble, gdzie jest duże i odpowiednio wyposażone zaplecze kuchenne 
oraz wszelkie inne wygody. Brakuje tylko dachu i podłogi. Gdy pada, deszcz 
leje się do środka i już po chwili wilgoć zaczyna zmywać farby z obrazów, ko-
lory gobelinów bledną, tynk odpada ze ścian, a drewniane umeblowanie traci 
kształty, wypacza się i pęka. W krótkim czasie wszystko obraca się w ruinę.

Mieliśmy dla Europy wielki projekt, lecz nie został on zrealizowany do 
końca i w rezultacie zaczął rozchodzić się w szwach. Czy można go ocalić? 
Tak, o ile znajdą się odważni i mądrzy ludzie: mądrzy na tyle, by dostrzec, co 
trzeba zrobić i odważni na tyle, aby wprowadzić to w życie.

W okresie, w którym projekt europejski dopiero nabierał kształtu, Unia 
była dla narodów Europy Środkowowschodniej przedmiotem nadziei, pod-
czas gdy główna odpowiedzialność za współtworzenie nowej Europy leżała 
po stronie państw Zachodu, które do struktur unijnych należały. Dziś jest ina-
czej. Wy, Polacy, bierzecie dziś pełną odpowiedzialność za przyszłość Europy. 
Nie wystarczy dziś zapytać: czy Europa jest dla nas wciąż przedmiotem po-
litycznych nadziei? Trzeba odpowiedzieć na inne, dużo trudniejsze pytanie: 
czy zechcecie stać się tymi, którzy nieść będą nadzieję dla Europy na wła-
snych barkach? Jeśli wyglądacie tych, którzy mogliby ocalić Europę, nie szu-
kajcie ich w odległych krajach, spójrzcie wokół siebie i na siebie samych. Czy 

1 Autor to włoski polityk, profesor i wykładowca nauk politycznych na Uniwersytecie św. Piu-
sa V w Rzymie, współzałożyciel i prorektor w Międzynarodowej Akademii Filozoficznej (IAP) 
w Liechtensteinie.
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jesteście tymi ludźmi mądrości i odwagi? Czy jesteście – czy zechcecie być – 
w akcie niczym nie wymuszonego, duchowego posłuszeństwa, nadzieją Eu-
ropy?

Czy warto ratować Europę?

Zanim rozwiniemy ten wywód potrzebna będzie odpowiedź na jedno py-
tanie wstępne: czy warto ratować Europę? Z niektórych krajów europejskich 
dochodzą głosy, że nie.

 W Grecji, Hiszpanii, Portugalii czy we Włoszech wielu ludzi krytykuje 
Unię Europejską za to, że nie zezwala na powiększanie – ogromnego już prze-
cież – długu publicznego, zwiększanie wydatków publicznych i pobudzanie 
gospodarki w taki sposób. Zapominają, że prawdziwym powodem, dla któ-
rego nie można powiększać tych długów nie jest wzgląd na ewentualną re-
prymendę ze strony Komisji Europejskiej lecz prosty fakt, iż rynki nie będą 
udzielać dalszych kredytów ani kupować obligacji rządowych. Skończy się to 
bankructwem. Reprymendy ze strony Komisji to tylko ostrzeżenie: „Uwaga, 
zły pies!”. Nie idziemy tam ze względu na tego psa, a nie sam napis.

 W Niemczech zaś występuje inny syndrom, o wprost przeciwnej naturze. 
Wielu ludzi mówi: ta Unia Europejska chce, abyśmy wydawali zbyt dużo na-
szych cennych pieniędzy, celem podtrzymania upadających gospodarek 
naszych słabszych sąsiadów. Skoro nie mogą nam dotrzymać kroku, to dla-
czego się z nimi nie rozstać? Zapominają, że jest to droga do odtworzenia wa-
runków najpierw dla niemieckiego imperium, a następnie – wybuchu wojny 
w Europie.

Niektórzy, zwłaszcza w Polsce, mówią: nie podoba nam się Europa, która 
hołduje tzw. kulturze praw, w której aborcja jest osobistym prawem, a życie 
już nie; w której wielkie wartości naszego judeochrześcijańskiego dzie-
dzictwa nie są szanowane, a słowa Bożego już się nie przepowiada. Zapo-
minają, że jest to jedyna Europa, jaką mamy. Możemy podjąć walkę o to, aby 
zbudować lepszą Europę, nie możemy jednak uciec stąd do jakiejś innej, nie-
istniejącej Europy, której też zapewne nigdy nie było. Jeśli opuścimy Europę, 
dokąd pójdziemy? Najprostsza prawda jest taka, że jesteśmy Europejczykami 
i nie możemy zaprzeczać swojej tożsamości.
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Europa współtworzona jest przez wielką różnorodność narodowych cha-
rakterów i kultur. Polak jest inny od Niemca, a obaj różnią się od Francuza 
i Włocha. To jest coś dobrego i to się nie zmieni. Jeśli jednak spojrzeć na nas, 
Europejczyków, z innej perspektywy – jeśli porównać nas z narodami nale-
żącymi do innych kręgów kulturowych, odkryć można uderzające podobień-
stwa w zakresie szacunku dla wartości ludzkiego życia, sposobu pojmowania 
relacji między mężczyzną i kobietą czy postawy w obliczu przemocy.

Nie chcę powiedzieć, że wartości ogólnoludzkie, tak szczególnie jasno 
przez nas wyrażone, są wyłącznie naszą sprawą. W ostatecznym rozra-
chunku wszystkie kręgi ludzkich kultur składają się na jedną kulturę ludzką, 
tak jak jeden jest człowiek. Lecz ludzka kultura to symfonia i bez europej-
skiego wkładu będzie w niej brakować czegoś istotnego.

Ponadto gospodarczy i polityczny krajobraz, który obserwujemy, zmienia 
się gwałtownie. Nowe państwa i ośrodki władzy rosną w siłę, podczas gdy 
inne tracą na znaczeniu, a jeszcze inne mogą zupełnie zaniknąć. Nowemu po-
działowi pracy w skali globalnej towarzyszy globalna redystrybucja władzy 
i zasobów. Niektóre ubogie kraje osiągają bogactwo, niektóre bogate kraje 
mogą stać się ubogie. Wystarczy rzucić okiem na statystyki dotyczące go-
spodarki światowej, żeby zobaczyć, że Włochy nie są już ósmą co do wiel-
kości gospodarką świata i de facto pogrzebały swoje szanse na utrzymanie 
się w tym ekskluzywnym klubie państw, których rola w zachowaniu global-
nego ładu zwiększać się będzie gwałtownie w najbliższych latach. A Francja? 
A Wielka Brytania? Jak długo one utrzymają swoje pozycje wśród najwięk-
szych gospodarek świata? Do 2020 roku? Trochę dłużej? Na pewno nie do 
roku 2050. A co z Niemcami? One też, „choć wydają się nam tak stabilne” 
nie utrzymają się w gronie ośmiu wielkich potęg do 2050 r. Wiek XXI należy 
do Chin, Indii, Brazylii, a także do Rosji, Meksyku i Indonezji. Czy należy on 
też do Europy – nie wiemy. Pozostawieni sami sobie, każdy z osobna, nie bę-
dziemy w stanie przebić się z naszym głosem tam, gdzie zapadać będą klu-
czowe decyzje. Wszyscy razem będziemy jednak ważnym graczem w ramach 
nowego porządku świata, będziemy członkiem wielkiej trójki, na równi ze 
Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Jeśli chcemy bronić naszych wartości i na-
szych uzasadnionych interesów w nadchodzącym stuleciu, lepiej trzymajmy 
się razem. Jeśli tego nie zrobimy, będziemy przegrani na polu globalizacji.
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Waluta euro nie funkcjonuje dobrze

Jednym ze zworników systemu europejskiego jest wspólna waluta oraz in-
stytucje i regulacje prawne, które ją wspierają. W związku z obecnym kry-
zysem trzeba przyznać, że ta waluta nie funkcjonuje dobrze. Popełniliśmy 
błędy w zakresie przywództwa politycznego, a słabości naszych instytucji 
stały się wyraźnie widoczne.

Błędy w zakresie przywództwa politycznego

Wszystko zaczęło się od Grecji. Rząd grecki postępował nieuczciwie względem 
Unii, powiększając dług publiczny do poziomu, którego państwo nie było 
w stanie unieść. Grecja przez długi czas konsumowała więcej niż produko-
wała. Gdy to wszystko stało się jasne, światowi spekulanci zaatakowali Grecję 
poprzez narzucanie lichwiarskich stawek w zamian za refinansowanie jej pu-
blicznego długu. Dodatkową zachętą dla spekulantów było to, że dostrzegli 
oni, iż Grecja stanowi najsłabsze ogniwo w łańcuchu państw strefy euro. Mieli 
nadzieję na to, że zmuszą Grecję do rezygnacji ze wspólnej waluty. Gdyby to 
się udało, za Grecją szybko podążyłyby: Irlandia, Portugalia, Hiszpania…

Grecji potrzebna była natychmiastowa pomoc. Należała jej się również 
kara.

Unia Europejska od początku powinna była powiedzieć: będziemy bronić 
Grecji (i euro) za wszelką cenę. Ostrzegamy: jeśli zaryzykujecie swoje pie-
niądze w ramach spekulacji wymierzonych przeciwko Grecji (i euro), stracicie 
je. Wiemy, że Grecję należy ukarać i tego rodzaju kara zostanie wymierzona, 
lecz trzymajcie ręce z dala od Grecji – nie ważcie się jej tknąć.

My jednak mówiliśmy coś wprost przeciwnego: nie będziemy wydawać 
pieniędzy naszych podatników na długi Greków. To było otwarte zaproszenie 
dla światowych spekulantów, by rozerwać Grecję na sztuki – i to właśnie zro-
biono. Kara, która spadła na Grecję, była niewspółmierna do popełnionego 
występku. Dopiero później zorientowaliśmy się wszyscy, że załamanie gospo-
darki greckiej będzie miało dramatyczne konsekwencje dla naszych (głównie 
francuskich i niemieckich) banków, narażonych na ryzyko z powodu Grecji, 
jak również dla naszych firm, których działalność rynkowa była z Grecją zwią-
zana. Podczas gdy wciąż myślimy o Niemczech, Polsce, Włoszech czy Grecji 
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w kategoriach oddzielnych bytów państwowych, w rzeczywistości te gospo-
darki są tak ze sobą splecione, że jakakolwiek szkoda wyrządzona tkance go-
spodarki europejskiej pociąga za sobą bolesne i dramatyczne następstwa dla 
wszystkich. Grecja została w końcu uratowana, lecz koszt finansowy tego ra-
tunku okazał się znacznie większy niż w przypadku, gdybyśmy jednomyślnie 
przeciwstawili się spekulantom od samego początku. W tym samym czasie 
Grecja doświadczyła straszliwego kryzysu społecznego. Z naszej strony za-
brakło solidarności, czego rezultatem był ten i wiele innych kryzysów. Uka-
zują one, że solidarność jest nie tylko czymś szlachetnym, lecz jest to również 
użyteczny i najmądrzejszy sposób postępowania.

Słabe punkty naszych struktur instytucjonalnych

Kryzys finansowy był początkiem ukrytego kryzysu gospodarczego. Jeśli 
porównać nasze stopy wzrostu do tych, które charakteryzują państwa roz-
wijające się, stanie się jasne, że jesteśmy coraz mniej konkurencyjni. Po-
trzebujemy wspólnej polityki gospodarczej, a takiej nie ma. Potrzeba nam 
wielkiego programu inwestycyjnego, który podniósłby naszą wydajność i po-
prowadził nas w kierunku nowej „ekonomii wiedzy”. Obecnie komisja pod 
przewodnictwem Jeana-Claude’a Junckera podejmuje kroki w tym kierunku. 
To dobry znak, lecz to nie wystarczy. Potrzeba nam wspólnej polityki gospo-
darczej, lecz nie możemy jej prowadzić bez Europejskiej Unii Politycznej.

Unia Polityczna to dach, którego brakuje naszej Europie. Próbowaliśmy 
zastąpić tę polityczną unię systemem sztywnych parametrów dla deficytów 
budżetowych (do 3% PKB), dla długów publicznych poszczególnych państw 
(blisko 60% PKB), itd. To wszystko ma swoje uzasadnienie, lecz jest to mniej 
więcej tak, jakbyśmy skierowali żaglówkę dziobem w kierunku portu i zablo-
kowali koło sterowe. Przy dobrym wietrze wszystko pójdzie dobrze. Lecz jeśli 
pogoda się zmieni i rozpęta się wichura, trzeba chwycić za ster i zmienić usta-
wienie żagla. Dlaczego Stany Zjednoczone poradziły sobie z kryzysem szyb-
ciej i lepiej niż my? Otóż dlatego, że tam istnieje władza polityczna zdolna 
podejmować decyzje – to są „zjednoczone stany Ameryki”, podczas gdy my 
jesteśmy „podzielonym państwami Europy”. Ponadto naszych decyzji nie 
możemy oddawać w ręce biurokratów z Brukseli – ludzi co prawda wysoce 
kompetentnych i pełnych dobrych intencji, lecz nie mających absolutnie żad-
nego demokratycznego mandatu.
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Waluta euro była częścią szerszego projektu, który zakładał stworzenie 
unii politycznej. Ta waluta nigdy nie będzie funkcjonowała dobrze bez 
wsparcia ze strony takiej właśnie unii.

Potrzebujemy wspólnej polityki obronnej…

Ponieważ nie ma unii politycznej, nie możemy też mieć wspólnej polityki 
obronnej i drżymy, gdy z Ukrainy dochodzi nas szczęk oręża. Populacja Rosji 
to mniej niż jedna trzecia Unii Europejskiej, a jej PKB to niewiele ponad 10% 
naszego.

Według wszelkich szacunków wydajemy na obronę od dwóch do trzech 
razy więcej niż Rosja. Jednak gdy Rosja zajęła Krym, czuliśmy się całkowicie 
niezdolni do działania i bezbronni. Barack Obama musiał przyjechać tutaj, do 
Warszawy, aby zapewnić państwa położone wzdłuż wschodniej granicy Unii, 
że mogą być i zostaną obronione przed wszelką możliwą agresją. Nasze wy-
datki wojskowe to 30% wydatków wojskowych Stanów Zjednoczonych, lecz 
nie przekłada się to na 30% ich potęgi militarnej. Dlaczego tak jest? Powód 
jest prosty i łatwy do zrozumienia. Z naszych środków na ten cel utrzymu-
jemy 28 różnych biurokracji wojskowych, podczas gdy Stany Zjednoczone 
utrzymują tylko jedną. Nie mamy ujednoliconego systemu pozyskiwania 
uzbrojenia i innych dóbr, których potrzebują poszczególne rodzaje wojsk, co 
niebotycznie powiększa nasze koszty w porównaniu do wydatków Amery-
kanów. W razie potrzeby nie mamy też ujednoliconego systemu dowodzenia 
i kontroli, który pozwalałby na koordynację naszej odpowiedzi – chyba że 
sięgnęlibyśmy po system natowski, czyli działalibyśmy pod kierownictwem 
Stanów Zjednoczonych. Prezydent Obama nalegał, abyśmy wydawali więcej 
na obronę. Czy nie lepiej by było wydać inaczej i lepiej środki już włożone 
w utworzenie wspólnego, europejskiego systemu obrony? Niektórzy sądzą, że 
tak naprawdę nie jest on potrzebny, ponieważ Amerykanie zajmą się kwestią 
naszej obrony, gdy zajdzie taka potrzeba. Tak działo się w przeszłości, lecz czy 
tak będzie nadal? W momencie zakończenia II wojny światowej Stany Zjed-
noczone dysponowały 50% światowego PKB i mogły dawać gwarancje bez-
pieczeństwa zarówno w obszarze Pacyfiku, jak i Atlantyku. W tym stuleciu 
pozostaną one jedną z największych potęg gospodarczych i militarnych, lecz 
różnica między Ameryką a resztą świata będzie już znacznie mniejsza. W tej 
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chwili tamtejsza gospodarka to już tylko 20% gospodarki światowej. Czy to 
wystarczy, żeby gwarantować bezpieczeństwo w obszarze i Pacyfiku, i Atlan-
tyku? Ponadto demograficzny, ekonomiczny i polityczny punkt ciężkości ame-
rykańskiego życia przesuwa się szybko z obszaru atlantyckiego na pacyficzny. 
Nie jest wcale pewne, że w przyszłości Amerykanie będą w stanie zająć się 
kwestiami naszego bezpieczeństwa tak, jak to robili dawniej. Prawdą pozo-
staje natomiast to, że dzielimy ze Stanami Zjednoczonymi podstawowe war-
tości i wspólną wizję. To, czego naprawdę nam potrzeba, to nie oddzielanie 
kwestii naszego bezpieczeństwa od polityki Stanów Zjednoczonych w tym za-
kresie, lecz nowy sojusz między Stanami i Unią Europejską w ramach odno-
wionej Wspólnoty Atlantyckiej. Unia Europejska kontroluje dziś kolejne 20% 
produkcji światowej. Razem ze Stanami Zjednoczonymi będziemy więc na 
tyle silni, aby bronić naszych wartości i uzasadnionych interesów, a nasz głos 
będzie mógł rozstrzygać w XXI wieku kwestie o znaczeniu ogólnoświatowym. 
To jest powód, dla którego obecnie negocjowany układ handlowy między Eu-
ropą i Stanami Zjednoczonymi2 nie jest tylko układem handlowym. Powinien 
stać się kamieniem węgielnym nowego porządku świata w nadchodzącym 
stuleciu.

Nie możemy jednak prowadzić wspólnej polityki obronnej i nie będziemy 
równym partnerem dla Stanów Zjednoczonych, jeśli nie osiągniemy [ogólno-
europejskiej] Jedności Politycznej.

....i wspólnej polityki zagranicznej 

W końcu – i z pomocą Stanów Zjednoczonych – udało nam się zaha-
mować napór putinowskiej Rosji na Ukrainie (lub przynajmniej tak się nam 
teraz wydaje)3. Czy to wystarczy?

Musimy powiedzieć Putinowi: ręce precz od Ukrainy. Owszem, ale czy to 
wszystko?

2 Chodzi o Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), czyli Transatlantyckie Partner-
stwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji. Negocjacje w tej sprawie zostały zawieszone w 2017 r. 
[przypis tłumacza]. 

3 Jest to komentarz do sytuacji politycznej z dnia wygłoszenia niniejszego referatu z cyklu John 
Paul II Memorial Lectures, tj. 26 listopada 2014 r. 
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Potrzeba nam wspólnej polityki wobec Rosji – polityki, która pokaże, że 
w naszej Europie jest również i miejsce dla niej. Przez ostatnią dekadę Ro-
sjanie mieli poczucie izolacji, marginalizacji i całkowitego odrzucenia. Nowy, 
rosyjski imperializm Putina to rezultat tego poczucia frustracji i związanej 
z tym chęci rewanżu. Rosja potrzebuje nas, aby powrócić na drogę wiodącą do 
demokracji. Rosja potrzebuje nas, aby rozwijać własną gospodarkę. Rosja zaj-
muje około 17 mln km2 powierzchni Ziemi, a zamieszkuje ją zaledwie 149 mln 
osób, skupionych głównie na obszarze na zachód od Uralu. I chociaż pewna 
obsesyjnie serwowana nam propaganda głosi, że jest nas na świecie zbyt 
dużo, naga prawda jest taka, że wielkie połacie Ziemi pozostają niezamiesz-
kane, a na Syberii żyje zaledwie 40 mln ludzi na 13 mln km2 tego obszaru. 
Znajdują się tam gigantyczne bogactwa jeśli chodzi o rolnictwo, wydobycie 
kopalin i energetykę, które mogą być wykorzystane tylko dzięki pomocy Unii 
Europejskiej. Rosja nas potrzebuje. I my potrzebujemy Rosji. Rosja należy do 
naszej kultury. Pewne wielkie archetypy naszej wspólnej, europejskiej kultury 
to owoc rosyjskich umysłów, przynależny duchowi Europy. Wystarczy pomy-
śleć o Piotrze Bezuchowie z Wojny i pokoju albo o Sonii Marmieładowej ze 
Zbrodni i kary. Silna i rosnąca gospodarka rosyjska wsparłaby również nasz 
rozwój gospodarczy, pomagając nam uporać się z zastojem ostatnich lat. Jan 
Paweł II zwykł mawiać, że Europa musi oddychać dwoma płucami, zachodnim 
i wschodnim, a wschodnie płuco to Rosja4. Koniecznie potrzebujemy wspólnej 
polityki zagranicznej wobec Rosji, lecz nie będziemy mieć żadnej wspólnej po-
lityki zagranicznej, jeśli nie staniemy się Unią w wymiarze politycznym.

Rozszerzenie UE było sukcesem…

Kolejnym filarem projektu politycznego lat 90. XX wieku było rozszerzenie 
Unii. Z jednej strony był to oczywisty sukces, pomimo tego, że szanse na po-
wodzenie były nikłe. Pamiętam, na przykład, wielkie wzburzenie w Polsce 
tuż przed referendum akcesyjnym w czerwcu 2003 r. Wielu wówczas pytało: 

4 Jan Paweł II nie wspominał dosłownie o Rosji, lecz mówił o łacińskiej i bizantyjskiej kulturze 
chrześcijańskiej jako wspólnym dziedzictwie Europy. U niego, te „dwa płuca” to zatem „dwie for-
my wielkiej tradycji Kościoła” oraz „dwie formy kultury [które] uzupełniają się wzajemnie”, zob. 
Jan Paweł II, List Apostolski Euntes in mundum z okazji tysiąclecia chrztu Rusi Kijowskiej, 25 stycz-
nia 1988 r., nr 12. Więcej zob. S. Sowiński, R. Zenderowski, Europa drogą Kościoła. Jan Paweł II 
o Europie i europejskości, Wrocław–Warszawa–Kraków 2003 [przypis tłumacza].
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czy nasz przemysł wytrzyma konkurencję z niemieckim, francuskim lub bry-
tyjskim przemysłem, skoro wszystkie są znacznie silniejsze? Co stanie się 
z naszym rolnictwem, z naszymi rolnikami, którzy wciąż używają przestarza-
łych technik produkcji, w warunkach otwartej konkurencji z krajami zachod-
nimi? Trzy czwarte polskich wyborców zagłosowało za Europą. Mieli rację. 
Polska gospodarka rozkwitła. Gość z zagranicy, przylatujący dzisiaj do War-
szawy, jest pod ogromnym wrażeniem żywotności polskiej gospodarki i wra-
żenie to pogłębia się jeszcze, gdy porównuje on ten obraz Polski do obrazu 
z nie tak odległej przeszłości, albo gdy dowiaduje się, że Polska rozwijała się 
nadal w latach wielkiej recesji w Europie, po 2008 r. A więc – sukces gospo-
darczy i porażka polityczna jednocześnie. Dlaczego?

 …lecz nie udało się osiągnąć ponownie 
europejskiej jedności

Projekt europejski zakładał nie tyle rozszerzenie Unii, ile ponowną unifi-
kację Europy. Rozszerzenie oznacza tylko, że pod względem jakościowym 
Europa Zachodnia była już Europą, a dzięki rozszerzeniu obecny system zo-
staje rozbudowany pod względem ilościowym. Ponowna unifikacja nato-
miast oznacza, że tylko razem stanowimy rzeczywiście Europę i w czasie, gdy 
państwa Europy Środkowej pozostawały pod jarzmem komunizmu, czegoś 
naszej europejskiej tożsamości brakowało. W obliczu komunizmu zarówno 
wśród zachodnich intelektualistów, jak i w kręgach opozycji krajów bloku 
wschodniego, przyjmowano dwie różne strategie duchowe.

Dla intelektualistów na Zachodzie komunizm był ideologiczną siłą, która 
uzurpowała sobie pozycję właściciela pewnej nauki dotyczącej dziejów. Ci, 
którzy posiedli prawdę absolutną nie są skłonni do poszanowania praw tych, 
którzy się z nimi nie zgadzają. Absolutny relatywizm wydawał się więc ide-
ologią demokracji idealnie przeciwstawioną totalitaryzmowi. Absolutny 
relatywizm szedł jednak ręka w rękę z modelem społeczeństwa konsumpcyj-
nego, które było nawet bardziej materialistyczne od komunizmu. W końcu, 
przedmiotem krytyki stał się już nie tylko komunizm, lecz sama idea prawdy.

Dla opozycji w Polsce, jak również w innych krajach komunistycznych, ko-
munizm nie był przede wszystkim ideologią, lecz faktycznie istniejącą władzą. 
Rządzące elity nie wierzyły w komunizm. Wierzyły we własną władzę. 
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Społeczeństwa pod ich władzą były społeczeństwami posttotalitarnymi. Ta 
konstelacja duchowych postaw została poddana analizie przez Vaclava Havla 
w jego dziele Siła bezsilnych5. Komunistyczna władza domagała się przestrze-
gania tego, co dyktuje ideologia po to jedynie, aby wymusić u obywateli prze-
konanie, że nie warto przeciwstawiać się władzy w imię prawdy. Ściślej rzecz 
biorąc, możemy to opisać jako sytuację, w której nie tylko władza staje się 
ważniejsza od prawdy, lecz w której władza wytwarza [sztuczną] prawdę. 
W ramach sprzeciwu wobec tej posttotalitarnej ideologii opozycja odkryła na 
nowo prawdę jako podstawę demokracji, jako źródło mocy dla dawanego oso-
biście i wspólnie świadectwa. Ta duchowa postawa stanowiła przeciwieństwo 
postawy przyjętej przez zachodnich intelektualistów. Dla jednych filozofię de-
mokracji stanowił absolutny relatywizm, dla drugich była nią idea prawdy.

Z Konstytucji usunęliśmy pamięć 
o wartościach europejskich, odkrytych  
na nowo dzięki walce o wolność

Idea prawdy nie jest wyłącznie chrześcijańską ideą. Legła ona u korzeni całej 
intelektualnej tradycji Europy. Jan Patocki i Stanisław Grygiel odkryli u Pla-
tona – w jego idei prawdy – podstawę naszego etosu i właściwe uzasadnienie 
walki z władzą w sytuacji, gdy władza nie opiera się na prawdzie.

Decyzja o tym, aby nie wspominać wartości chrześcijańskich w Konstytucji 
daje do zrozumienia, że polskie doświadczenia nie będą brane pod uwagę ani 
też nie zostaną włączone w ramy wspólnej, europejskiej świadomości.

Nie twierdzę, że te doświadczenia mają charakter „kanoniczny”, wyklu-
czający doświadczenia innych. Konstytucja to dokument polityczny, a nie fi-
lozoficzny esej. Może wyróżniać elementy, które są ze sobą sprzeczne, i co 
do których panuje przekonanie, że są w równym stopniu istotne dla naszej 
wspólnej samoświadomości, pozostawiając ścisłe określenie ich wzajemnego 
stosunku (albo wypracowanie jakiejś ich syntezy) jako temat do dalszej, swo-
bodnej dyskusji o kulturze i polityce. Brak wzmianki o wartościach chrześci-
jańskich w Konstytucji miał jednak znaczyć: „Dla nas wasze doświadczenia nie 

5 V. Havel, Siła bezsilnych i inne eseje, Warszawa 2011.
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są europejskie. Nie życzymy sobie, aby nasze sumienia niepokoiło to, przez co 
przeszliście i czego doświadczyliście w waszej walce o wolność i Europę”. 

Efektem walki o wartości chrześcijańskie nie była afirmacja jakiejś innej 
podstawy duchowej. Efektem było to, że teraz nie mamy w Konstytucji żad-
nych wartości. Powodem tego jest jednak prosty fakt, iż nie mamy żadnej 
Konstytucji. To, co mieliśmy i mamy, to nie Konstytucja lecz traktat, system 
zapisów normatywnych dotyczących funkcjonowania różnych struktur in-
stytucji europejskich, których nie ustanowiono na fundamencie uznanych 
wartości wspólnych, zaś kwestia samego dialogu dotyczącego wartości zo-
stała w naszej europejskiej samoświadomości zmarginalizowana. Ta samo-
świadomość zawisła w próżni. Nie ma teraz wokół niej niczego.

Czy stanowimy lub jesteśmy w stanie 
utworzyć europejski demos?

Kilkanaście lat temu Lord Ralph Dahrendorf wątpił w możliwość powstania 
Europejskiej Unii Politycznej, mówiąc że nie ma jakiegoś „europejskiego 
ludu” – demosu. Nie mamy wspólnego języka, wspólnej opinii publicznej, 
wspólnych wszystkim narodom uprzedzeń i resentymentów. Jak może za-
istnieć demokratyczna, polityczna reprezentacja ludu, który nie istnieje? To 
krytyczne spostrzeżenie trzeba potraktować poważnie. Jeśli to prawda, że 
„lud europejski” nie istnieje, Unia Europejska nie może być demokratyczna, 
a jeśli rozwój wypadków pociągnie ją w kierunku jedności, ta jedność może 
być zarządzana tylko w warunkach technokracji, a nie – demokracji. W rzeczy 
samej, wydaje się, że właśnie tą drogą obecnie idziemy.

Odpowiedziałem Lordowi Ralphowi, że demos nie jest pojęciem biolo-
gicznym. Jedność w sensie biologicznym to po grecku ethne (plemię). Demos 
nie należy do sfery biologii ani przyrody lecz raczej do sfery kultury i sta-
nowi rezultat decyzji podejmowanych przez ludzi. Pewnego razu mieszkańcy 
wiosek wokół Akropolu w Attyce zdecydowali się utworzyć z nich jedną 
wspólnotę i żyć razem (gr. sun oiken). Założyli miasto Ateny, w którego cen-
trum znalazła się świątynia bogini, od której miasto wzięło nazwę, a wszyst-
kich nowych obywateli tego miasta łączyła znajomość mitu opowiadającego 
o ich wspólnym początku. Prawdziwy problem nie leży w tym, czy jest jakiś eu-
ropejski demos, czy go nie ma. Prawdziwy problem dotyczy tego, czy chcemy, 
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czy nie chcemy, żeby zaistniał – czy weźmiemy za niego odpowiedzialność? 
Szanse na to są nikłe, ale nie jest to coś niemożliwego. Czy język stanowi prze-
szkodę nie do pokonania? Romulus zjednoczył w początkowym okresie two-
rzenia państwowości rzymskiej trzy plemiona: Ramnes (którzy byli Latynami), 
Tities (którzy byli Sabinami) i Luceres (którzy byli Etruskami). Mówili różnymi 
językami, ale chcieli być obywatelami tego samego miasta i takimi właśnie się 
stali. Grecy określali to wszystko terminem „synechizm”6, czyli wybór i akt po-
wzięcia zamiaru życia razem. Jest to akt woli, który stanowi też pewien zakład 
– wyzwanie rzucone przyszłości. Problemem jest to, czy zechcemy podjąć to 
wyzwanie, jak również to, na czym polega alternatywa dla niego. Bo nie Eu-
ropa jest problemem, lecz globalizacja. Czy ktoś naprawdę myśli, że wobec za-
grożeń, jakie niesie niepewne jutro, lepiej stanąć w pojedynkę a nie razem?

Z drugiej strony jednak o tyle nie będziemy mieć wspólnego miasta, o ile 
nie będziemy mieć w nim sanktuarium – wspólnego miejsca czci i kultu – ani 
przekonania o jednym, wspólnym przodku (kulturowym, nie biologicznym), 
który łączy nas w jedną kompanię braci. Nieprzypadkowo europejski hymn, 
Oda do radości, zawiera słowa: „Bracia – nad sklepieniem gwiazd / Mieszka 
Ojciec upragniony”. Fryderyk Schiller wiedział, co znaczy synechizm.

 Nie zbudowaliśmy żadnego sanktuarium i w konsekwencji nasza jedność 
jest krucha, a nasza solidarność zbyt wątła, aby oprzeć się trudnościom, jakie 
przynosi ze sobą kryzys. Dlaczego Niemiec miałby poświęcać się dla Greków, 
albo dlaczego Anglik lub Włoch miałby być gotów umierać za Gdańsk? Schiller 
daje na to bardzo prostą i bezpośrednią odpowiedź: bo jesteśmy braćmi. Ale 
czy chcemy nimi być? I czy możemy być braćmi bez wspólnych korzeni, bez 
Ojca, który nas kocha i czyni nas braćmi? Zagadnienie chrześcijańskich korzeni 
[Europy] nie jest kwestią abstrakcyjną ani odległą od konkretnych problemów 
codziennego życia politycznego, jak się niektórym wydaje. To, co uczynimy, za-
leży od tego, kim jesteśmy i od tego, jaką mamy świadomość nas samych.

Tłumaczył Maciej B. Stępień

6 Grecki jest rdzeń: syneches (ciągły, wspólny). Angielski synechism – rozpropagowany przez Wil-
liama Jamesa – to pogląd (na gruncie filozoficznego pragmatyzmu) o wzajemnej współzależności 
i przenikaniu się poszczególnych, sąsiadujących ze sobą elementów i części rzeczywistości: teo-
ria płynności rzeczy [przypis tłumacza].
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Włoski polityk, profesor i wykładowca nauk politycznych w Uniwersy-
tecie św. Piusa V w Rzymie, współzałożyciel i prorektor Międzynarodowej 
Akademii Filozoficznej (IAP) w Liechtensteinie. W 1993 r. powołany 
w skład Papieskiej Akademii Nauk Społecznych, został też osobistym 
doradcą papieża Jana Pawła II. Związany jest ze środowiskami chrze-
ścijańsko-demokratycznymi. Wieloletni poseł Izby Deputowanych, w la-
tach 2008-2013 wiceprzewodniczący włoskiego parlamentu. Sprawował 
mandat eurodeputowanego (1999-2001), funkcję ministra kultury oraz 
szefa resortu spraw europejskich. W 2004 r. był kandydatem na stano-
wisko członka Komisji Europejskiej. Autor kilkunastu książek i setek ar-
tykułów, w tym publikacji Chrześcijanie a demokracja (1993), która jest 
w Polsce dobrze znana.





Chrześcijańskie dziedzictwo 
i zjednoczenie Europy – czy coś 
je łączy?

Frans A. M. Alting von Geusau1

 […] Dzisiejsza Europa może z pewnością za znak czasu uznać ten 
stan pokoju i współpracy, który zapanował ostatecznie między jej 
narodami, trawiącymi swe siły w poprzednich wiekach we wzajem-
nych wojnach i w próbach narzucania hegemonii. Znakiem czasu jest 
też wyostrzona wrażliwość na prawa człowieka i na wartości demo-
kracji, […]. 

 Pragnieniem moim [...] jest to, by Europa suwerenna i wyposażona 
w wolne instytucje rozszerzyła się kiedyś aż do granic, jakie wyznacza 
jej geografia, a bardziej jeszcze historia. Jakże miałbym tego nie pra-
gnąć, skoro inspirowana wiarą chrześcijańską kultura tak głęboko 
naznaczyła dzieje wszystkich ludów naszej Europy, ludów greckich 
i łacińskich, germańskich i słowiańskich, mimo wszelkich dziejowych 
tragedii, ponad systemami społecznymi i ideologiami? 

Fragment przemówienia Jana Pawła II w Parlamencie Europejskim,  
11 października 1988 r.

1  Autor jest holenderskim naukowcem i dyplomatą, pracował jako profesor prawa międzynarodo-
wego w Uniwersytecie w  Tilburgu.
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Związki bezpośrednie

Gdy Jan Paweł II po raz pierwszy odwiedził swój kraj jako papież-pielgrzym 
w czerwcu 1979 r., żadne z codziennie oglądanych przez ludzi, komuni-
stycznych haseł na murach i transparentach nie zostało usunięte, za to kilka 
zostało anonimowo zredagowanych. Pod hasłem „Partia z narodem” ktoś do-
pisał „a naród z papieżem”. Wyśmiewanie wszechpotężnej Partii było jednym 
ze sposobów manifestowania obywatelskiego oporu wobec komunistycznej 
władzy2. Partia uczyniła wszystko, co było w jej mocy, aby papieska piel-
grzymka nie doszła do skutku, a gdy to się nie udało, wizytę usiłowano za-
kłócić, nie dopuszczając Polaków do miejsc liturgicznych spotkań. Słusznie 
obawiano się najgorszego. Nic to jednak nie dało. Pielgrzymka papieża do Oj-
czyzny rozpoczęła proces, w wyniku którego upadły komunistyczne rządy: 
Polski, Czechosłowacji, Niemiec Wschodnich, Węgier, a w końcu też i całego 
bloku wschodniego. Dziesięć lat później, w 1989 r., zakończył się powojenny, 
jałtański porządek3.

Swoją pierwszą pielgrzymkę Ojciec Święty nazwał, zupełnie słusznie, „dzie-
więcioma dniami, które zmieniły świat” albo Drugim Chrztem Polski. Przewod-
niczący związku zawodowego „Solidarność”, Lech Wałęsa, zauważył: „Przed 
wizytą papieża miałem dwudziestu zwolenników, po niej – dziesięć milionów”.

Drugi Chrzest Polski oczywiście bardzo się różnił od pierwszego. W 966 r., 
dzięki małżeństwu z chrześcijanką, Dobrawą Czeską, pogański władca Polan, 
Mieszko I, przyjął chrzest i rozpoczął życie jako chrześcijanin. To wydarzenie 
przyjmuje się za moment założenia państwa polskiego i wejścia Polski do 
wspólnoty tworzącej Respublica Christiana Kościoła Łacińskiego. Dwadzieścia 
dwa lata później, w 988 r., kijowski książę Włodzimierz, poślubiwszy księż-
niczkę Annę, siostrę cesarza Bizancjum, przyjął chrzest w greckim Kościele 
prawosławnym. To z kolei wydarzenie, do którego doszło w greckim mieście 
Chersones na Krymie, przyjmowane jest za moment duchowych narodzin Rusi. 
Obydwie konwersje były w oczywisty sposób krokami politycznymi o trwałych 
następstwach dla wiary chrześcijańskiej i obecnych w niej podziałów.

2 Zob. M. Kundera, Księga śmiechu i zapomnienia, tłum. P. Godlewski, A. Jagodziński, Warszawa 
1984.

3 Por. G. Weigel, The End and the Beginning. Pope John-Paul II – The Victory of Freedom, the Last 
Years, the Legacy, New York 2010.
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Proces, w którym upadły reżimy komunistyczne to z kolei historia nad-
zwyczajna, wyjątkowa w całych politycznych dziejach świata. Wbrew 
wszelkim staraniom podejmowanym przez tajne służby bloku wschodniego 
– pomimo wykorzystywania dezinformacji, środków czynnych, a nawet 
próby zabójstwa – papież Jan Paweł II nie porzucił misji przywrócenia ludz-
kiej godności i wolności religijnej na drodze pokojowej i dzięki pojednaniu. 
Tajne służby zdawały sobie sprawę z zagrożenia, nie dotarły jednak do sedna 
tego posłannictwa. Doszukiwano się spisku, ale nie znaleziono wszak ni-
czego. Uszy ateistycznych służb były na to orędzie zamknięte! Papież mówił 
o Jezusie Chrystusie. Bo papież zdawał sobie sprawę, co to oznacza. W czasie 
swojej pierwszej pielgrzymki w czerwcu 1979 r. przywrócił Polakom wiarę 
w samych siebie i odwagę życia w prawdzie. Rezultatem było utworzenie 
pierwszych za żelazną kurtyną wolnych związków zawodowych. W czasie 
drugiej pielgrzymki do Polski (gdy trwał stan wojenny a „Solidarność” zo-
stała zdelegalizowana) pomógł ludziom wytrwać. W czasie pielgrzymki trze-
ciej, w 1987 r., położył moralne i duchowe fundamenty pod polskie przejście 
do wolności. Od dwóch lat Gorbaczow był już wówczas sekretarzem gene-
ralnym Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego.

Muszę pozostać nieco dłużej przy temacie tła i charakteru tej jedynej 
w dziejach Europy, pokojowej i zakończonej sukcesem rewolucji. Zimna 
wojna, nazywana również „porządkiem jałtańskim” była ostatnim stadium 
wojny XX wieku. Ten porządek zanikł, zupełnie niespodziewanie, w 1989 r. – 
tak, jakby był pustynną fatamorganą. To było dość zaskakujące. Politycy i pro-
fesorowie nauczyli się żyć w tym porządku, zakładając, że będzie on stabilny 
i trwały. Upadek totalitarnych reżimów we Wschodniej i Środkowej Europie 
nie przypominał żadnego z obrazów dotąd kojarzonych z europejskimi rewo-
lucjami. Żadne armie nie przekroczyły niczyich granic (chyba, że w drodze do 
domu), nie rozegrała się żadna decydująca bitwa, nikt nie odnotował żadnych 
militarnych sukcesów, nie było żadnych tłumów szturmujących więzienia czy 
pałace. Cała żelazna kurtyna – zarówno mur berliński, jak i zasieki ciągnące 
się od Bałtyku po Adriatyk – po prostu rozpłynęła się. Na potężne, stojące na-
przeciw siebie armie NATO i Układu Warszawskiego nikt nie zwrócił uwagi 
w wielkim pędzie ku niemieckiemu i europejskiemu ponownemu zjedno-
czeniu. To, co niegdyś wyglądało na stały, dwubiegunowy porządek świata, 
nagle stało się niczym innym, jak tylko reliktem Absurdystanu. W czasie, któ-
rego upływ liczony był zaledwie w miesiącach, świat doszedł do punktu 
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zwrotnego dla historii ludzkości4. Punkt bardzo słabo pojęty, niedokładnie 
śledzony i w większej części już zapomniany.

Rewolucja przeciwko totalitarnym, komunistycznym reżimom Wschod-
niej i Środkowej Europy była pierwszą europejską rewolucją, która osiągnęła 
swoje cele bez rozlewu krwi. Przywódcy „Solidarności” w Polsce, „Karty 77” 
w Czechosłowacji oraz mniejsze grupy współpracujących z nimi dysydentów 
w Niemczech Wschodnich i na Węgrzech nauczyli się na przykładach: Wiel-
kiej Rewolucji Francuskiej, XIX-wiecznych ruchów rewolucyjnych, a także re-
wolucji bolszewickiej, jak się tego nie robi.

Józef Tischner, bliski przyjaciel papieża Jana Pawła II i pierwszy kapelan 
„Solidarności”, wyjaśniał lepiej niż ktokolwiek inny, co należy czynić i ukie-
runkowywał cały ten proces. Do innych przywódców „Solidarności” wysto-
sował następujące pouczenie:

Świadomość rewolucyjna to jeszcze nie rewolucja. To dopiero jej ewentu-
alne zarzewie. Co więcej: zrodzony z niej bunt może potoczyć się błędnym 
torem, torem pozornej etyki. Powstaje wtedy iluzja rewolucji. Iluzja polega 
na tym, że do słusznych początków dołącza się błędna zasada etyczna – za-
sada odwetu. Oko za oko, ząb za ząb. Wtedy zbuntowani zajmują trony ty-
ranów i aby bronić swych intencji, przejmują metody tyranów. Na miejscu 
jednej dyktatury rodzi się druga. Zasada odwetu funkcjonuje nadal. Rewo-
lucja zjada własne dzieci. Trzeba dopiero morza krwi, by wyszła na jaw 
prosta prawda, iż na samym buncie niczego zbudować nie można5.

Tischner wyjaśnia dalej, że świadomość rewolucyjna stanowi odbicie po-
czucia niezgody na odbieranie ludziom ich godności, stając się w ten sposób 
źródłem postulatu sprawiedliwości społecznej. Według niego, nowożytne 
rewolucje są blisko związane z rozwojem nauki i wynikającym z niego roz-
wojem techniki. Z tego rozwoju „wyłania się szansa dla nadziei uciśnionych 
[…]. Marzenie zbuntowanych łączy się z rozumem ludzi nauki. Nie chodzi 
o to, żeby rewolucja była krwawą zemstą nad tyranami, lecz o to, by była 

4 Rok rewolucji był głównym tematem moich publikacji. Wcześniejsze to: Beyond Containment and 
Division. Western Cooperation from a Post-Totalitarian Perspective, Springer, 1992, 1993 (w serii 
książkowej Footprints of the Twentieth Century, t. I, III, IV oraz V). Dalsze dostępne są na mojej 
stronie internetowej, zob. www:fransamaltingvongeusau.com.

5 J. Tischner, Etyka Solidarności oraz Homo Sovieticus, wyd. 2 rozsz., Kraków 2005, s. 71–72.
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zaprowadzeniem rozumnego ładu wśród ludzi”. I stąd, na pytanie o to, czym 
w takim razie jest rewolucja, Tischner odpowiada: „Rewolucja jest wyda-
rzeniem w świecie ducha […]. Kryje się w niej nowe przeświadczenie o god-
ności człowieka”, z którego „tylko jeden krok do przyjęcia odpowiedzialności 
za urzeczywistnienie nadziei uciśnionych”. Według niego, „prawdziwa rewo-
lucja jest rewolucją na poziomie poddanych, a nie na poziomie władzy”. Jej 
sens widać w owocach, które przynosi. Pierwszym z nich jest to, że „zmienia 
się człowiek”: z niewolników, wasali i mas uciśnionych ludzie zmieniają się 
w nowe i odpowiedzialne osoby, przeświadczone o własnej, przyrodzonej 
godności. Owocem drugim jest „zanik dawnej władzy”. Tę refleksję Tischner 
kończy następującą konkluzją:

Rewolucja, która jest wydarzeniem w świecie ducha, jest tym bardziej au-
tentyczna, im bardziej jest bezkrwawa. Duch włada poprzez perswazję, 
a nie poprzez strach. Dlatego naprawdę wielka rewolucja jest zarazem 
świętem wyzwolenia człowieka od strachu przed człowiekiem6.

Rewolucyjny duch 1989 r. we Wschodniej i Środkowej Europie miał uni-
kalny charakter z kilku powodów. Wyraźnie inspirowany był katolicką nauką 
społeczną. Był przewidujący, nie stosował przemocy i pozostawał wolny 
od przemożnej chęci odwetu na dotychczasowych ciemiężcach. Przede 
wszystkim jednak osiągnął swoje cele na własnych warunkach.

Sukces obywatelskiego oporu wobec najbardziej ingerencyjnego totali-
tarnego systemu w ludzkich dziejach to prawdziwe przesłanie nadziei. Jak-
kolwiek głęboko system ten wtargnął w wewnętrzne sanktuarium człowieka, 
nie zdołał jednak sparaliżować ludzkich sumień.

Takie posłuszeństwo okazywane prawu wypisanemu w sercach dało po-
czątek „Karcie 77” i „Solidarności” w 1980 r. Posłuszeństwo tych ludzi zmie-
niło bieg historii ich ojczyzn, Europy i świata.

Powołanie do życia „Solidarności” było niczym początek wielkiego trzę-
sienia ziemi w systemie komunistycznym. Ani stan wojenny, ani starannie 
przygotowany zamach na papieża, ani internowanie przywódców związ-
kowych nie mogły już złamać oporu obywateli. Najbardziej ingerencyjny 
i – pod pewnymi względami – najpotężniejszy system totalitarny upadł bez 

6 Tenże, Streszczenia i cytaty, s. 72–74. 
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większych wybuchów przemocy. Armie nie ruszyły z miejsc swojego stacjo-
nowania, nie stoczono żadnych bitew, nie przekroczono żadnych granic.

Lecz to nie Michaił Gorbaczow zmienił bieg historii ogłoszonymi przez 
siebie głasnostią i pieriestrojką. On chciał reformować ten system od góry 
(i oczywiście poniósł na tym odcinku porażkę). Jego głównym wkładem 
było powstrzymanie się od użycia siły we wrześniu 1989 r., gdy w Polsce 
formował się pierwszy niekomunistyczny rząd. W tym momencie wszyscy 
komunistyczni przywódcy zdali sobie sprawę, że ich dni są policzone. I to 
również nie Zachód „wygrał zimną wojnę”. Wszyscy zachodni przywódcy i in-
telektualiści zostali całkowicie zaskoczeni przez rozwój wydarzeń. Niemała 
ich liczba działała w przekonaniu, że system komunistyczny zadomowił się 
w świecie na stałe i co najwyżej można próbować wesprzeć jakąś jego re-
formę przez zastosowanie taktyki détente oraz negocjacje.

To duch solidarności, w którym uformował się nie odwołujący się do 
przemocy, obywatelski opór, pokonał ośrodki represji. Jak powiedział Józef 
Tischner do swoich kolegów z „Solidarności”: kluczem do naszej sprawy 
jest wiara, a naszym zadaniem jest „jeden drugiego ciężary nosić, i w ten 
sposób wypełnić prawo Boże”7. To było wezwanie do solidarności sumień. 
Ta moralna postawa8 nie może być narzucana siłą, z zewnątrz – ona rodzi 
się w sercu. Do jej spotęgowania nie potrzeba przeciwnika, ona jednoczy nas 
w podążaniu za prawdą i sprawiedliwością.

Vaclav Havel z kolei pisał: „Nie ma żadnej możliwości, aby życie w kłam-
stwie mogło koegzystować z życiem w prawdzie, a w związku z tym każdy, 
kto wykracza poza wyznaczone granice, zasadniczo sprzeciwia się syste-
mowi i zagraża mu jako całości”9. To samo można powiedzieć o życiu wiarą 
i praktykowaniu cnót chrześcijańskich: one zagrażały temu systemowi jako 
całości. W rezultacie 1989 r. stał się rokiem prawdy dla komunizmu i Europy.

Jestem głęboko przekonany, że papież Jan Paweł II, „Solidarność” i przy-
wódcy ruchów obywatelskiego oporu we Wschodniej i Środkowej Europie 
powinni zostać zaliczeni do grona ojców założycieli Europy, a zwłaszcza – 
ojców jej ponownego zjednoczenia i pokojowego rozszerzenia Unii Europej-
skiej. 

7 Tamże, s. 12; por. Ga 6,2.
8 Autor nazywa ją „cnotą” [przypis tłumacza].
9 V. Havel, The Power of the Powerless, w: Vaclav Havel or Living in Truth, red. J. Vladislav, Meulenhof 

1986.
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„Rok Prawdy” – rok 1989 – to jeden z największych zwrotów w dziejach 
ludzkości. Dla większości z nas, Europejczyków, zakończył on proces jedno-
czenia Europy na podstawach pokoju, solidarności i pojednania zapoczątko-
wany przez Roberta Schumana w 1950 r. Papież Jan Paweł II z pewnością 
może być ogłoszony Świętym Patronem Całej i Wolnej Europy.

Deklaracja Roberta Schumana z dnia 9 maja 1950 r., a więc sprzed sześć-
dziesięciu sześciu lat, to drugi punkt zwrotny w dziejach Europy i świata10. 
W jej drugim akapicie czytamy:

Europa nie powstanie od razu ani w całości: będzie powstawała przez 
konkretne realizacje, tworząc najpierw rzeczywistą solidarność. Zgroma-
dzenie narodów europejskich wymaga, by usunięta została odwieczna 
wrogość Francji i Niemiec: podjęte działanie musi w pierwszym rzędzie 
dotyczyć Francji i Niemiec.

Schuman – tak jak przywódcy „Solidarności” – działał w oparciu o głębsze 
źródło: swoją wiarę w Jezusa Chrystusa i wynikające z niej poczucie odpo-
wiedzialności za to, aby doprowadzić do zmiany. Już w 1942 r. pisał do jed-
nego z przyjaciół: 

Wszyscy, bez względu na nasze ułomności, jesteśmy narzędziami Opatrz-
ności, która używa nas w celu przeprowadzenia planów, które nas prze-
rastają. To z pewnością nas zobowiązuje do wielkiej pokory lecz także 
zapewnia nam głęboki pokój serca, którego nie są w stanie uzasadnić 
nasze osobiste doświadczenia, jeśli spojrzymy na nie z czysto ludzkiego 
punktu widzenia11.

Dla Schumana zjednoczenie Europy było częścią jego misji powszechnej. 
Jak później to objaśnił:

Europa jest kolebką i strażnikiem demokracji. Demokracja zawdzięcza 
swoje istnienie wspólnocie chrześcijańskiej. Zrodziła się w dniu, w którym 

10 Tekst dostępny na mojej stronie internetowej: www.fransamaltingvongeusau.com w zakładce: 
European Union, Part II, Ch.1.

11 Cyt. za: M. Krijtenburg, Schuman’s Europe. His Frame of Reference, Leiden 2012. Słusznie uważa 
ona, że to Schuman, a nie Monnet, był siłą napędową stojącą za Deklaracją z 1950 r.
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człowiek został wezwany do urzeczywistnienia swojej osobowej godności 
w codziennym życiu, w ramach swoich indywidualnych praw i wolności, 
w poszanowaniu praw wszystkich, i w praktyce braterskiej miłości do 
wszystkich. Nikt przed Chrystusem nigdy takich idei nie sformułował12.

W tym duchu Schuman zainicjował ideę swojej Deklaracji i napisał jej 
pierwszą wersję.

Idea pojednania z Niemcami (Republiką Federalną Niemiec) w 1950 r. nie 
była ani oczywista, ani też popularna we Francji, ani w ogóle nigdzie w ów-
czesnej Europie. Zjednoczona Europa, zorganizowana na fundamencie zasad 
demokracji, federalizmu i efektywnej solidarności znajdowała się daleko 
poza horyzontem powojennych, europejskich rządów centralnych. Tym nie-
mniej propozycja Schumana przeszła w rządzie francuskim i przyjęta została 
następnie jako podstawa do negocjacji przez rządy: Zachodnich Niemiec, 
Włoch, Belgii, Holandii i Luksemburga. Po upływie roku podpisano traktat 
ustanawiający Europejska Wspólnotę Węgla i Stali (ECSC), wcielając podsta-
wowe idee Schumana w ramy pierwszych instytucji i wyznaczonych celów 
Wspólnoty Europejskiej13. Ta Schumanowska Wspólnota Europejska zapo-
czątkowała niezwykły proces europejskiego zjednoczenia, najpierw na po-
ziomie sześciu państw zachodnich, a później, stopniowo rozrastając się, na 
poziomie dzisiejszej Unii Europejskiej, złożonej z 27 państw. 

Osiągnięcie punktu zwrotnego w 1950 r. miało daleko idące następstwa. 
Powiększona Unia Europejska stała się terenem pokojowej współpracy, w ra-
mach której różnice zdań rozwiązywane są raczej na drodze negocjacji niż 
wojny. Solidarność na tym terenie nie została jeszcze tak skutecznie wcie-
lona w życie, jak to wyobrażać mógł sobie Schuman. Unii nie zorganizowano 
też jeszcze na zasadach federalnych, ale stoi ona na fundamencie wspól-
nych instytucji i wspólnych zasad – tak jak od początku zakładał plan Schu-
mana14. Zarówno on, jak i polska „Solidarność” mówią nam jasno i wyraźnie, 

12 R. Schuman, Pour l’Europe, Genève 1963. Por. René Lejeune, Robert Schuman. Père de l’Europe 
1886-1963. La Politique, chemin de sainteté, Paris 2000.

13 Na temat ewolucji idei zjednoczonej Europy, zob. moją pracę European Unification into the Twen-
ty First Century. Fading, Failing, Fragile?, Oisterwijk 2012 (tom IV w serii „Footprints of the 
twentieth century”) z nowym Epilogiem. Dostępna na mojej stronie internetowej, zob. www:fran-
samaltingvongeusau.com.

14 Powtarzam tu fragment własnego artykułu pt.: The Past is not Another Country, w: Secularisation 
& Europe, red. F. De Rycke et al., Kraków-Betsaida 2016.
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że zachodzi bezpośredni związek między dziedzictwem chrześcijańskim a zjed-
noczeniem Europy, tak samo jak między dziedzictwem chrześcijańskim a de-
mokratycznymi rządami. Ten związek powstał dzięki buntowi ludzkich sumień 
ukształtowanych przez wiarę w Chrystusa.

Bunt ludzkich sumień w obydwu przypadkach czerpał swą siłę z ogrom-
nego i świadomie dokonywanego pogwałcenia ludzkiej godności przez tota-
litarne reżimy zrodzone z pierwszej wojny światowej. Panorama zniszczeń, 
niemieckich obozów śmierci, obozów koncentracyjnych i sowieckich gu-
łagów domagała się „prawdziwie wielkiej rewolucji”.

Chrześcijańskie dziedzictwo – znak sprzeciwu

Wizerunek Chrystusa Ukrzyżowanego jest znakiem sprzeciwu. Z tego na-
rzędzia, którego Rzymianie używali do zadawania okrutnej i upokarzającej 
śmierci, Jezus uczynił znak miłości miłosiernej i zwycięstwa nad śmiercią, za-
praszając nas do naśladowania Go jako drogi, prawdy i życia. Jak napisał św. 
Paweł Apostoł w Pierwszym Liście do Koryntian:

Skoro bowiem świat przez mądrość nie poznał Boga w mądrości Bożej, 
spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących. 
Tak więc, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy 
Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głup-
stwem dla pogan (1 Kor 1,21–23).

Faktycznie, jak pisze Christopher Dawson:

W to, że Bóg wybrał sobie jakieś nikomu nieznane palestyńskie plemię – 
plemię nieszczególnie też cywilizowane, ani niczym specjalnym nie im-
ponujące – aby stało się platformą Jego powszechnego planu wobec całej 
ludzkości, ciężko jest uwierzyć. Ale że ów plan miał zostać wypełniony 
w osobie jakiegoś galilejskiego pastucha, za rządów Tyberiusza, i że był 
to punkt zwrotny w dziejach ludzkości, tudzież klucz do zrozumienia 
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dziejów w ogóle – umysł ludzki broni się przed zaakceptowaniem tego 
wszystkiego15.

Nauka o Wcieleniu – pisze dalej Dawson – która stanowi centrum dok-
tryny chrześcijańskiej, jest również centralnym punktem historii, a przez 
to naturalnym i właściwym jest, że nasza tradycyjna, chrześcijańska hi-
storia opowiadana jest w ramach systemu chronologii, który obiera 
sobie rok Wcielenia za punkt odniesienia, porządkując własne annały 
wstecz i wprzód od tego ustalonego środka – [co też czynimy do dziś]. 
– Dzięki temu chrześcijańska koncepcja dziejów jest zasadniczo jedno-
lita. Ma swój początek, środek i koniec. Jednak ten początek, ten środek 
oraz ów koniec wykraczają poza dzieje. Nie są to wydarzenia historyczne 
w zwykłym tego słowa znaczeniu. To są Boże akty stworzenia, którym 
podporządkowany jest proces historyczny16.

W innym rozdziale Dawson stwierdza:

Tak więc katolicka interpretacja dziejów różni się od jakiejkolwiek innej 
dzięki połączeniu uniwersalizmu z poczuciem jedyności i nieodwracal-
ności procesu historycznego17.

W tym miejscu należy podkreślić sprzeczność zachodzącą między chrze-
ścijańskim spojrzeniem na dzieje a ich greckim, żydowskim czy rzymskim 
pojmowaniem, powszechnym w tamtych czasach. Spojrzenie chrześcijań-
skie jest linearne, a nie cykliczne: dzieje toczą się od momentu stworzenia do 
ich wyznaczonego, ostatecznego i transcendentnego kresu. W takim ujęciu 
ludzka osoba jest niepowtarzalna, stworzona raz na zawsze, przechodząc 
przez ziemskie życie do życia wiecznego – stąd też jej godność.

Między historią zbawienia a dziejami świata zachodzi interakcja. Wraz 
z historią ludzkości toczą się dzieje poszczególnych ludzkich osób. W procesie 
historycznym obecny jest więc zasadniczy dualizm, zakorzeniony w ludzkiej 
zdolności do podążania za dobrem lub popełniania zła.

15 C. Dawson, Dynamics of World History, Wilmington 2002, s. 247 (w rozdziale The Christian View 
of History).

16 Tamże, s. 247, 249.
17 Tamże, s. 268 (w rozdziale History and the Christian Revelation).
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Czerpanie nauk z historii jest z naszego, chrześcijańskiego punktu wi-
dzenia oparte na fakcie, że – jak to ujął Romano Guardini – jesteśmy odku-
pieni przez Jezusa Ukrzyżowanego, a nie przez fakt ustanowienia Bożego 
królestwa na ziemi. Napisał on:

Pierwsza, nieograniczona niczym ewentualność została utracona. Teraz 
zbawienie równa się złożeniu ofiary. Dlatego też Boże królestwo nie przy-
chodzi do nas w taki sposób, w jaki mogłoby przyjść, w ramach otwar-
tego, rewolucjonizującego całość dziejów spełnienia. Ono pozostaje, aż 
do końca czasów, w zawieszonym procesie „nadchodzenia” – jego przy-
jęcie lub odrzucenie, jego następowanie lub nienastępowanie, zależy 
od odpowiedzi danej przez jednostki i grupy na każdym etapie dziejów 
świata18.

Ustanowienie królestwa Bożego związane jest ściśle z momentem po-
wtórnego przyjścia Jezusa, jak możemy przeczytać w Ewangelii św. Łukasza:

Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą 
i wielką chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście 
głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie (Łk 21,27-28).

Okres poprzedzający to przyjście, który nazywamy końcem czasów, na-
znaczony będzie grozą i lękiem przed tym, co zagraża światu. Wiara chrześci-
jańska do tego właśnie okresu należy. Jako chrześcijanie żyjemy w czasach, 
w których Boże królestwo wciąż nadchodzi, a jego nastąpienie lub nie zależy 
od odpowiedzi, którą sami damy.

Żaden kościół, żadne imperium czy państwo nie może sobie rościć prawa 
do bycia ucieleśnieniem przyszłego królestwa Bożego. Samych chrześcijan 
natomiast charakteryzują trzy podstawowe cechy. Są oni wezwani do sze-
rzenia swojej wiary poprzez ewangelizację. Są wezwani do nieustannego 
odnawiania samych siebie – przez pojednanie i nawrócenie. Skłonni są oni 
również do ciągłego dyskutowania i prowadzenia sporów dotyczących tego, 
jak naśladować Jezusa, i to od samego początku, co też możemy wyczytać 
z kart Dziejów Apostolskich.

18 R. Guardini, The Lord, Washington DC 2012, s. 245.
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Pierwsza z powyższych cech jest najważniejsza. Ewangelizacja to podsta-
wowa misja każdego chrześcijanina i dotyczy ona całego świata – jest uni-
wersalna. Wiara, która przestaje być szerzona, skazana jest na obumarcie. 
W przeciwieństwie do działań podejmowanych w ramach krzewienia islamu, 
chrześcijańska ewangelizacja rozpoczęła się pokojowo, oddolnie, a nie po-
przez podbój z użyciem przemocy. W przeciwieństwie do wiary Żydów, nie 
miała pozostać wiarą ograniczoną do jednego, wybranego narodu.

Wewnętrzna odnowa jest rezultatem pokory i przebaczenia jako funda-
mentalnych postaw w codziennym życiu człowieka. Jedność, o którą modlił się 
Chrystus w Ewangelii wg św. Jana, była nieustannie – przez całe dwa tysiące 
lat dziejów chrześcijaństwa – zagrożona podziałami: na Żydów i chrześcijan, 
na prawdziwą naukę wiary i herezje, na Wschodnie i Zachodnie chrześcijań-
stwo, na katolików i członków kościołów reformowanych, a w końcu też i na 
kościoły narodowe.

Przywołany wcześniej cytat z książki Guardiniego dostarczyć nam może 
głębokiego wglądu w obecną sytuację. Świat nie jest podzielony na „tych do-
brych” i „tych złych”, na chrześcijan i barbarzyńców, na dobre i złe partie po-
lityczne, ani na chrześcijan i „imperia zła”. Granica między złem a dobrem 
przebiega przez wnętrze każdego z nas, przez nasze rodziny, nasze kościoły, 
społeczeństwa i instytucje publiczne. I my, jako jednostki i wspólnoty je-
steśmy w stanie dużo zmienić. Musimy jednak być świadomi naszych sła-
bości i ograniczeń. 

Przed powtórnym przyjściem Syna Bożego nie dojdzie do powstania „Ko-
ścioła idealnego”, nie będzie też tysiącletniego panowania Chrystusa. Boże 
królestwo pozostaje w zawieszeniu – jest w trakcie swego nadejścia. Historia 
zbawienia przenika zatem dzieje ludzkości, ale nie jest z nimi tożsama.

Poszukiwanie chrześcijańskiego dziedzictwa to poszukiwanie znaków zba-
wienia w dziejach ludzkości, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Europy.

Wiara chrześcijańska uznawana jest za jedną z wielkich religii świato-
wych, wciąż żywą19. Wraz z wiarą Żydów i islamem jest to wiara w Jedynego 
Boga takiego, jakim On się objawił ludzkości. W tym sensie te trzy przeciw-
stawiają się trzem innym wielkim religiom: hinduizmowi, buddyzmowi oraz 
filozofii chińskiej. Te bowiem nie opierają się na objawieniu, dopuszczają po-
liteizm, a nawet ubóstwienie osoby politycznego przywódcy.

19 Por. The World’s Great Religions, New York 1957.
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Wiara w jednego Boga-Stwórcę zakłada również wiarę w wyjątkowość 
i godność każdej osoby ludzkiej, w czym sprzeciwia się rozmaitym koncep-
cjom reinkarnacji, obecnym w innych religiach.

Chrześcijańska wiara w Trójjedynego Boga – Ojca, Syna i Ducha Świętego 
– pozostaje też w niezgodzie ze ściśle pojętą wiarą Żydów i muzułmanów, 
wyznających jednego i jedynego Jahwe czy Allaha. Trójjedyny Bóg daje zba-
wienie na mocy wcielenia Jezusa oraz nieustannie wspiera człowieka działa-
niem Ducha Świętego, czyli: wiarą, nadzieją i miłością.

Żydzi, chrześcijanie i muzułmanie toczyli ze sobą wojny, walczyli też we-
wnętrznie przez całe swoje dzieje w imię prawdy objawionej przez Boga 
– prawdy takiej, jaką ci lub tamci uznawali. Wielu wyznawców wiary chrze-
ścijańskiej również oddało się żądzy krwi, okrucieństwu i przemocy. Naród 
żydowski uformował się w trakcie toczonej przezeń świętej wojny, czemu 
daje świadectwo Księga Wyjścia. Nie inaczej zrodził się islam. Chrześcijanie 
też podążyli tą drogą, gdy ich wiara stała się religią Cesarstwa Rzymskiego 
w czwartym stuleciu naszej ery.

Odwieczne kontrasty

Czy chrześcijański sprzeciw wobec „świata” pomoże w usunięciu lub złago-
dzeniu niektórych drastycznych kontrastów, które dostrzec możemy na prze-
strzeni dziejów?

Kontrastów tych jest wiele i występują one w połączeniu. Wśród nich, 
najbardziej uporczywie utrzymującym się, a zarazem najbardziej problema-
tycznym, jest podział na bogatych i biednych. Bogactwo i ubóstwo istniały 
i istnieją nadal obok siebie we wszystkich okresach dziejów, w tym samym 
kraju, w tym samym mieście, nawet na tej samej ulicy. W jakim punkcie znaj-
dują się chrześcijanie w ramach wysiłków na rzecz likwidacji ubóstwa i ogra-
niczenia nadmiernego bogacenia się jednostek?

Innym kontrastem, powiązanym z powyższym, jest podział na posiadaczy 
i pracowników lub, innymi słowy, na szlachtę – albo klasę rządzącą – oraz rol-
ników i robotników. W jakim punkcie znajdują się chrześcijanie w ramach 
wysiłków na rzecz likwidacji niewolniczych stosunków pracy i włączenia 
klasy posiadaczy do ogółu siły roboczej?

W dziejach zaobserwować też możemy drastyczne kontrasty w postę-
powaniu jednej i tej samej osoby. Cesarze tacy, jak Justynian czy Napoleon, 
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posługiwali się przemocą i okrucieństwem, a zarazem wspierali dzieło kody-
fikacji prawa. Królowie tacy, jak Ludwik XIV, czy też papieże epoki Renesansu 
osiągnęli szczyty osobistego bogactwa i politycznej potęgi, a jednocześnie 
z ogromną hojnością wspierali rozwój nauki i sztuki.

Ten ostatni przykład prowadzi do innego, bardzo istotnego, a zarazem 
odwiecznego kontrastu, który objaśniają Pitrim A. Sorokin i Walter A. Lunden 
w książce Power and Morality20. Tematem ich rozważań jest kontrast między 
postępowaniem moralnym i mentalnością rządzących (zarówno przy-
wódców politycznych, jak i właścicieli wielkich firm) oraz postępowaniem 
moralnym członków populacji, którymi tamci rządzą. W rozdziale drugim 
poznać możemy pięć ogólnych tez:

1. Gdy moralność i mentalność rządzących i rządzonych mierzona jest 
tą samą miarą okazuje się, że moralność i umysłowość rządzących ce-
chuje się wyższym dualizmem – mamy u nich do czynienia z większą 
mentalną i moralną schizofrenią niż w przypadku członków rzą-
dzonej przez nich społeczności.

2. W grupach rządzących występuje większy odsetek umysłowości o ce-
chach skrajnych – zarówno pod względem osobistych uzdolnień, jak 
i schorzeń umysłowych – niż wśród członków rządzonej społeczności. 
Ogólnie rzecz biorąc, rządzący są wyżej intelektualnie uzdolnieni 
oraz bardziej umysłowo wykolejeni niż ludzie przez nich rządzeni. 
Ponadto, warstwa rządzących zawiera większy odsetek osób domi-
nujących, agresywnych, wysoce egoistycznych, śmiałych, żądnych 
przygód, a także brutalnych i nieczułych wobec innych, hipokrytów, 
kłamców i cynicznych manipulatorów międzyludzkimi relacjami, niż 
to ma miejsce w warstwie rządzonych.

3. Postępowanie moralne grupy rządzących przejawia wyższą ten-
dencję do podejmowania działań przestępczych i niezgodnych z mo-
ralnymi standardami niż w przypadku grupy rządzonych w obrębie 
tej samej społeczności.

4. Im większa – bardziej zbliżona do absolutnej i dysponująca większymi 
środkami przymusu – jest władza rządzących, przywódców politycz-
nych, szefów firm, związków zawodowych i innych organizacji, oraz im 

20 P. A. Sorokin, W. A. Lunden, Power and Morality: Who Shall Guard the Guardians?, Boston 1959, cy-
tat pochodzi z fragmentów zamieszczonych na stronie internetowej: http://w.ww.panarchy.org/
Sorokin/power.html [dostęp: 20.06.2018].



67

 Chrześcijańskie dziedzictwo i zjednoczenie Europy – czy coś je łączy?

mniejszy ma na nią wpływ wola populacji rządzonej, tym bardziej ze-
psuta i przestępcza staje się grupa rządzących i szefów.

5. Wraz z rosnącym stopniem ograniczenia ich władzy stopień prze-
stępczych zachowań wśród rządzących i szefów zmniejsza się pod 
względem jakościowym (ich zachowania nie są już tak poważne 
i mordercze) oraz ilościowym (maleje częstotliwość tych zachowań). 
W przypadku dużego ograniczenia władzy rządzących (tak pod 
względem prawnym jak i faktycznym), a także gdy rządy funkcjonują 
w otoczeniu silnie zintegrowanej i zjednoczonej opinii publicznej, po-
ziom ich przestępczych zachowań może zrównać się z poziomem ta-
kich samych zachowań notowanych u członków populacji rządzonej, 
a nawet spaść poniżej tego poziomu.

Tak więc istnieje olbrzymi kontrast między moralnością i mentalnością 
tych, którzy mają władzę a rządzoną przez nich resztą społeczeństwa. W dal-
szych partiach książki autorzy słusznie podkreślają, że moralny dualizm sta-
nowi problem dotykający przede wszystkim ludzi władzy. Historia uczy nas, 
że władcy chrześcijańscy zupełnie nie różnili się od innych21. A czy w społe-
czeństwach demokratycznych rządzący są inni? Wydaje się, że nie, gdy patrzy 
się na wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, czy w ogóle – wybory 
gdziekolwiek indziej. 

Kłopot w tym, że imperia, monarchie, państwa i wielkie firmy posiadają 
własną historię – często pisaną na zamówienie tych, którzy nimi rządzą. Na-
tomiast znakomita większość ludzi rządzonych swojej własnej (pisanej) hi-
storii nie posiada – są to osoby „bez-historyczne” (geschichtlos)22. Do nich 
należą rolnicy Cesarstwa Rzymskiego, nieznani żołnierze niezliczonych 
wojen, biedota miejska Paryża czy Rzymu, niewolnicy importowani z Afryki, 
przedstawiciele XIX-wiecznego proletariatu czy wielka liczba dzieci pracu-
jących i umierających w zakładach przemysłowych. I są to jedynie wybrane 
przykłady. Lecz właśnie ci ludzie przede wszystkim zachowali i rozwinęli 
dziedzictwo chrześcijaństwa.

Wśród nich było też dwunastu Apostołów Jezusa. To byli zwykli rybacy. 
A jednak to ich wybrał Bóg, aby – jak to ujął Dawson – „stali się platformą Jego 

21 Por. moją książkę Neither Justice nor Order (seria „Footprints of the Twentieth Century”, t. 5).
22 Por. F. Heer, Europa Unser, Braunschweig 1977.
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powszechnego planu wobec całej ludzkości”. A wiara rozprzestrzeniła się 
gwałtownie na obszarze śródziemnomorskiej części Cesarstwa Rzymskiego.

Wciąż wiemy bardzo mało o Apostołach. W katolickim kalendarzu litur-
gicznym wszyscy oni, za wyjątkiem św. Jana, wspominani są jako męczennicy 
nowej wiary, lecz nie mamy żadnej pewności, gdzie dokładnie udali się, by 
głosić Ewangelię. Z czterech Ewangelii i Dziejów Apostolskich dowiadujemy 
się o św. Piotrze, jego charakterze i jego wyborze na przywódcę Apostołów, 
dokonanym przez Jezusa. Św. Marek, który towarzyszył Piotrowi, napisał 
swoją Ewangelię w okresie poprzedzającym wojnę żydowską, prawdopo-
dobnie w Rzymie. Potem tracimy Piotra z oczu, aż do momentu, w którym Eu-
zebiusz z Cezarei powie nam, że ukrzyżowany został w Rzymie, najpewniej 
w 67 r., a więc sporo ponad 30 lat po tym, jak wygłosił swoją mowę w dzień 
Pięćdziesiątnicy. Jeśli chodzi o braci Jakubów wiemy, że jednego ukamieno-
wano. Drugi z nich, który był pierwszym biskupem Jerozolimy, został ścięty 
na krótko przed oblężeniem miasta. Św. Jan z kolei żył najdłużej ze wszyst-
kich Apostołów. Został biskupem Efezu, otrzymał wyrok zesłania na wyspę 
Patmos, gdzie napisał Księgę Objawienia, a zmarł w pierwszych latach dru-
giego stulecia. Inni Apostołowie mieli głosić Ewangelię w krainach tak odle-
głych, jak: Imperium Persów, Indie, Etiopia czy wybrzeża Morza Czarnego, 
lecz nie wiemy o nich właściwie nic. Według Historii kościelnej Euzebiusza: 
„Święci Apostołowie i uczniowie naszego Zbawiciela rozeszli się po całym 
świecie” w czasie wojny żydowskiej. „A te nieszczęścia [tj. wojna] spadły na 
Żydów jako pomsta za Jakuba Sprawiedliwego, który był bratem Jezusa, zwa-
nego Chrystusem, jako że Żydzi go zamordowali, chociaż był wzorem czło-
wieka sprawiedliwego”. Według Euzebiusza „klęski wszelkiego rodzaju, aż 
do ostatniego oblężenia za Wespazjana” to była „kara Boża [która] dosięgła 
Żydów za ich zbrodnie, popełnione przeciwko Chrystusowi”23. Św. Augustyn 
podzielał tę opinię, gdyż napisał: „Żydzi zaś, którzy Go zabili i nie chcieli weń 
uwierzyć, iż należało mu umrzeć i zmartwychwstać, okropnie przez Rzymian 
zniszczeni […] z królestwa swego, gdzie już cudzoziemskich władców mieli, 
do cna wyplenieni [zostali] i po wszech krainach rozproszeni […]”24.

23 Józef Flawiusz, Wojna Żydowska, cyt. przez Euzebiusza w jego Historii kościelnej. Por. Euzebiusz 
z Cezarei, Historia kościelna. O męczennikach palestyńskich, tłum. A. Lisiecki, Poznań 1924, s. 86 
(cytat), 60 (własna opinia Euzebiusza).

24 Św. Augustyn, Państwo Boże. De civitate Dei, tłum. W. Kubicki, t. 3 [księga XVIII, rozdz. 46], Poznań 
1937, s. 305.
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Św. Paweł

Karen Armstrong25 ma zapewne rację, gdy dochodzi do wniosku, iż chrześci-
janie – po raz pierwszy tak nazwani w Antiochii – byliby niczym więcej jak 
tylko żydowską sektą, gdyby nie Apostoł Paweł. To on ogłosił Ewangelię po-
ganom, a nie tylko wspólnotom Żydów w Cesarstwie Rzymskim. Czyniąc tak, 
św. Paweł został pierwszym uczniem, który wziął sobie głęboko do serca misję 
„bycia znakiem sprzeciwu”. Gdy głosił Ewangelię poganom, sprzeciwił się je-
rozolimskiej wspólnocie chrześcijan, wystąpił też przeciwko rzymskiemu po-
liteizmowi, gdy głosił w całym Cesarstwie wiarę w jednego Boga. Listy pisane 
przez niego do wiernych w miastach, które odwiedził, to najstarsze i najbar-
dziej wiarygodne źródła nowej, chrześcijańskiej wiary. Wszystkie napisane 
zostały przed wojną żydowską i zniszczeniem Jerozolimy przez Tytusa i jego 
wojska w 70 r. Ewangelia wg św. Marka, jak mówi jej współczesna egzegeza, 
prawie dosłownie cytuje zaginione źródło, określane jako Q (od niem. Qu-
elle – „źródło”). Didache (czyli Nauka Dwunastu Apostołów) podająca chrze-
ścijańską naukę dotyczącą dziesięciu przykazań, odkryta w 1875 r., jest być 
może również źródłem pochodzącym sprzed wojny żydowskiej26. 

Powyższe datowania mają niebagatelne znaczenie. Przed tą wojną chrze-
ścijanie byli prześladowani głównie przez Żydów. Wojna oddzieliła i oddaliła 
od siebie Żydów i chrześcijan. Ci pierwsi zostali rozproszeni po całym świecie 
i uznali – zgodnie ze starotestamentalną koncepcją Boga Jahwe – że zniszczenie 
Jerozolimy było karą Bożą. W tym samym czasie chrześcijanie żyli w przeświad-
czeniu, że „koniec czasów” i powrót Chrystusa nastąpią jeszcze za ich życia.

Saul był wyjątkowo gorliwym faryzeuszem, który prześladował chrze-
ścijan aż do chwili, gdy na drodze do Damaszku ukazał mu się Pan, Jezus 
Chrystus, około dwóch lat po swojej śmierci i zmartwychwstaniu. Po zmar-
twychwstaniu, jak czytamy w Pierwszym Liście św. Pawła do Koryntian, 
Jezus ukazywał się Apostołom. Widziało Go ponad 500 braci, a „w końcu, już 
po wszystkich, ukazał się także i mnie jako poronionemu płodowi” (1 Kor 
25 K. Armstrong, St. Paul The Misunderstood Apostle, London 2015. To, co dotyczy św. Pawła, opie-

ram na tej właśnie, fascynującej biografii, którą Autorka napisała na podstawie treści siedmiu 
przypisywanych mu listów.

26 Ben H. Swett opublikował jeden z angielskich przekładów tego tekstu 30 stycznia 1998 r., zawie-
rając w komentarzach wniosek, że Didache napisano przed 49 r., zob. na stronie internetowej: 
http://www.earlychristianwritings.com/didache.html [dostęp: 28.06.2018].



70

Frans A. M. Alting von Geusau

15,5-8)27. Paweł został Apostołem dzięki udzielonej mu łasce. Bo dla Pawła 
„najważniejszym w jego doświadczeniu było to, że faktycznie widział Pana, 
i że Jezus ukazał mu się tak samo, jak ukazywał się Dwunastu”28. Jego spo-
tkanie z Jezusem było objawieniem, a nie tylko jakimś rodzajem wizji. Paweł 
następnie nie zawrócił do Jerozolimy, by spotkać się z resztą Apostołów, lecz 
udał się do Arabii, jak napisał w liście do Galatów. Dopiero po trzech latach 
zawitał do Jerozolimy, aby zobaczyć się (jedynie) z Kefasem (Piotrem) i spę-
dzić z nim piętnaście dni. Aż czternaście lat upłynęło zanim zjawił się w Je-
rozolimie ponownie. Jako Apostoł pogan Paweł wybrał swój własny sposób 
głoszenia dobrej nowiny o Jezusie. Jak pisze Karen Armstrong: „Swoich listów 
nie pisał «do wszystkich» i nigdy nie zamierzał ogłaszać ogólnych rozstrzy-
gnięć obowiązujących każdego, lecz zawsze odpowiadał na konkretne pro-
blemy występujące w konkretnej wspólnocie wiernych. Nie tworzył zbiorów 
zasad przeznaczonych dla przyszłych pokoleń chrześcijan, bo przeżył paruzję 
już za swojego życia”29. Jego listy wprowadzały w życie to, co sam przyjął jako 
objawienie i do czego sam doszedł w czasie lat życia w odosobnieniu. 

Dla św. Pawła „śmierć i zmartwychwstanie Jezusa przekształciły całko-
wicie dzieje i zmieniły losy wszystkich narodów, bez względu na ich wie-
rzenia czy etniczny rodowód”. Jezus „radykalnie odwrócił wszystkie, dotąd 
publicznie obowiązujące normy” i stąd brała się pasja, z którą Paweł ruszył 
zmieniać świat i rzucić wyzwanie zarówno rzymskiemu społeczeństwu jak 
i Żydom30. Wolność, która jest skutkiem wyzwolenia z niewoli grzechu była 
tematem jego listu do Galatów. Paweł zachęcał ich do odrzucenia poddań-
stwa wraz z grecko-rzymską religią, do niewzruszonej postawy niezgody na 
jarzmo niewoli. Gdy pisał słowa, że „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” (Ga 3,28), zakwestio-
nował podstawowe założenia porządku społecznego swoich czasów31.

„O ile [państwowy] kult cezara ubóstwiał władzę i bogactwo, o tyle krzyż 
objawiał zupełnie nowy zestaw boskich wartości”. Paweł „kładł nacisk na 

27  Autor polega na przekładzie angielskim, który mówi „[…] także i mnie – narodzonemu, gdy nikt 
się tego nie spodziewał” [przypis tłumacza].

28 K. Armstrong, St. Paul…, dz. cyt., s. 27. Tutaj również korzystam z jej opracowania.
29 Tamże, s. 73.
30 Tamże, s. 52, 105.
31 Tamże, s. 55.
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zerwanie z tym, co było dotychczas, lecz czyniąc to, dokonywał też zamachu 
na najbardziej fundamentalne wartości swojej epoki”. Ukazywał Boga jako 
„tego, który solidaryzuje się ze wszystkimi pominiętymi w rzymskim prawie 
i łączy się z ofiarami ucisku”32. W swoim liście do Koryntian Paweł „z naci-
skiem bronił równych praw mężczyzny i kobiety w małżeństwie”33.

Na koniec warto dodać, że Paweł żył zgodnie z tym, co głosił. Pracował 
ciężko przy wyrobie namiotów, by zarobić na własne utrzymanie, stając tym 
samym w opozycji do opinii wyrażanej przez większość ówczesnej wyższej 
klasy społecznej, że ktoś taki jak on, Apostoł, powinien móc żyć i głosić słowo 
bez potrzeby podejmowania pracy zarobkowej34. Żyjąc i pracując solidarnie 
ze zwykłymi robotnikami, Paweł potwierdzał godność nie tylko pracy rąk 
własnych, ale i samych pracowników.

Św. Paweł był niewątpliwie pierwszym, który głosił i praktykował to, 
czym jest naśladowanie Chrystusa i bycie znakiem sprzeciwu dla świata. Za-
niósł wiarę chrześcijańską do: Azji Mniejszej, Grecji, Rzymu i Hiszpanii35.

Wiara chrześcijańska jako kontrkultura

W okresie trzech stuleci, które upłynęły od śmierci św. Pawła do objęcia 
władzy cesarskiej przez Konstantyna Wielkiego, wiara chrześcijańska rozwi-
nęła się i rozprzestrzeniła gwałtownie jako kontrkultura Cesarstwa Rzym-
skiego. Najlepszym źródłem historycznym dotyczącym tego okresu jest 
Historia kościelna Euzebiusza z Cezarei. Antiochia długo pozostawała wów-
czas centrum nowej wiary.

Wiara chrześcijańska miała charakter kontrkultury z wielu powodów. 
Chrześcijanie wierzyli głęboko, że koniec czasów nadejdzie jeszcze za ich 
życia. Żyli więc zgodnie z tym przeświadczeniem, nie robiąc żadnych planów 
na przyszłość. Zbierali się w lokalne kościoły (eklezje) z biskupami na czele, 
miały one jednak bardziej charakter braterskich wspólnot niż religijnych 
instytucji. Byli „obcymi przybyszami” w Cesarstwie Rzymskim i w rezul-
tacie cierpieli prześladowania z powodu odmowy oddawania boskiej czci 

32 Tamże, s.71, 75.
33 Tamże, s. 81. Fragmenty o przeciwnej treści w Liście do Rzymian i w Liście do Efezjan nie są Paw-

łowe, lecz dodane zostały później. 
34 Tamże, s. 33–34.
35 Tak podaje św. Klemens, drugi papież, w swoim Liście do Koryntian.
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cezarowi i składania ofiar pogańskim bóstwom. Prześladowania były jednak 
zjawiskiem raczej przejściowym niż stałym, raczej lokalnym niż ogólnopań-
stwowym, wymierzonym w konkretne osoby – np. chrześcijan służących 
w wojsku – a nie w całe społeczności. Wielu chrześcijan pożądało wówczas 
męczeństwa za wiarę po to, aby umrzeć i zmartwychwstać jak Chrystus, któ-
rego zdecydowali się naśladować.

Największe prześladowania nastąpiły za panowania cezarów: Marka 
Aureliusza (w II wieku) i Decjusza (w III wieku) oraz na terenie całego ce-
sarstwa za Dioklecjana, którego bezpośrednim następcą był Konstantyn. Te 
ostatnie prześladowania wyróżniało szczególne okrucieństwo i skala zasto-
sowanej przemocy.

Oprócz konfliktu z Żydami, chrześcijanie waśnili się, często z użyciem 
przemocy, również między sobą. Dotyczyło to właściwej drogi naśladowania 
Chrystusa. Tymi konfliktami zajmowali się Ojcowie Apostolscy i Ojcowie 
Kościoła pierwszych trzech wieków. Nie należy potępiać tych sporów jako 
kłótni o nieistotne szczegóły – co właśnie czyni się od czasów Oświecenia. Na 
pierwszym etapie dziejów chrześcijaństwa religia i polityka nie były od siebie 
oddzielone, lecz ściśle zespolone jako część życia społecznego i publicznego. 
Jedność celów i głoszonej doktryny miała podstawowe znaczenie dla prze-
trwania młodej wiary. Prawda religii chrześcijańskiej wymagała odpowied-
nich postaw moralnych, by rosnąć i rozszerzać się. Życie oparte na cnotach 
zyskuje podziw w oczach świata, a zarazem budzi lęk i respekt w oczach jego 
władców. Chrześcijanie byli i będą zatem zawsze prześladowani za praktyko-
wanie swojej wiary w cnocie36.

Justyn Męczennik

Justyn, który urodził się w początkach drugiego stulecia a poniósł męczeń-
stwo w 166 r., był jednym z tych mężnych, oddanych cnotom chrześcijan. Był 
filozofem i uznał za swoją misję głoszenie prawdy. Jak pisze Henry Chadwick:

Myślący chrześcijanin w roku 150, po bacznym przyjrzeniu się niesły-
chanie małym rozmiarom własnej wspólnoty oraz ogromowi sił będą-
cych w opozycji do jej rewolucyjnego programu, nie mógł nie dojść do 

36 Zob. P. Bamm, Welten des Glaubens, München–Zürich 1959.
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wniosku, że w świetle wszelkich kryteriów trzeźwego osądu przyszłość 
Kościoła nie wygląda różowo. Justyn pozostał jednak pogodnym ekstra-
wertykiem, pewnym, że chrześcijaństwo jest drogą wyznaczoną przez 
Boga, a w związku z tym – odniesie zwycięstwo. Był pierwszym eks-
ponentem dziś powszechnie uznawanej koncepcji, że chrześcijański 
apologeta ma jedno podstawowe zadanie, a mianowicie precyzyjnie in-
formować innych o własnej wierze. Skoro chrześcijaństwo jest praw-
dziwe, nie ma się ono czego obawiać przy bliższym oglądzie. Apologeta 
nie może więc nigdy zejść do poziomu wymyślnej sofistyki, aby zwy-
ciężyć w sporze. Musi zabierać głos bez lęku czy stronniczości jako ten, 
który nie ma nic do ukrycia. Zdolność do rozumnego myślenia, którą ob-
darzył wszystkich Bóg, stanowi opatrznościowe narzędzie po to, aby 
dotrzeć do prawdy. Uczciwa argumentacja pociągnie za sobą uczciwie 
myślących czytelników. Jedyni wrogowie, których chrześcijaństwo po-
winno się obawiać, to ludzka ignorancja oraz uprzedzenia, które nie po-
zwalają ludziom podjąć wysiłku uwolnienia się od niej.

Łatwo sobie wyobrazić, że Justyn takie właśnie poglądy podzielał, pa-
trząc na to, ile ignorancji i uprzedzeń otaczało Kościół drugiego stulecia. 
W czasach Justyna wierzono chętnie w wulgarne oskarżenia mówiące o tym, 
że w czasie nocnych obrzędów chrześcijanie oddają się kazirodczym orgiom 
i kanibalizmowi. […] Przekonanie o prawdziwości tych pogłosek nie ograni-
czało się swoim zasięgiem do niewykształconej tłuszczy. […] Jeszcze w po-
łowie trzeciego wieku, gdy wierzenia chrześcijan stały się de facto częścią 
wiedzy ogólnej, Orygenes wspominał, że zdarzało mu się spotykać ludzi do-
brych, którzy jednak przekonani byli o tym, że „nie ma dymu bez ognia” i nie 
chcieli nawet witać się z członkiem społeczności chrześcijan, owianej tak złą 
sławą. Gdy Justyn, przy końcu swojej Pierwszej Apologii (61–62, 65–67) opi-
suje chrzest i Eucharystię, widać wyraźnie, jak przekonuje on swoich po-
gańskich czytelników, że nie są to obrzędy czarnej magii, lecz coś w istocie 
zupełnie nieszkodliwego i moralnie budującego. Fałszywe zarzuty dotyczące 
niewysłowionych bezeceństw usprawiedliwiały zarówno spontaniczne akty 
przemocy ze strony rozwścieczonych tłumów, jak i oficjalne podejście władz 
sankcjonujących prześladowania37.
37 H. Chadwick, Justin Martyr’s Defence Of Christianity – wykład wygłoszony w ramach publicznej se-

rii odczytów w John Rylands Library (Oxford University), s. 275–297. Dostępny na stronie interne-
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Prześladowania

Ostatnie trzy księgi Historii kościelnej Euzebiusza z Cezarei zawierają opis 
ciężkich i szeroko zakrojonych prześladowań chrześcijan za rządów Diokle-
cjana (począwszy od 301 r.), Maksymiana i Galeriusza. Ich pierwszymi ofia-
rami byli chrześcijańscy żołnierze.

Rok to był właśnie dziewiętnasty panowania Dioklecjanowego, miesiąc 
dystros, czyli marzec u Rzymian, kiedy tuż przed samym świętem męki 
Zbawiciela zostały wszędzie porozwieszane edykty cesarskie z rozkazem, 
by kościoły zrównać z ziemią, a pisma ogniem zniszczyć, tudzież z ob-
wieszczeniem, że dostojnicy będą pozbawieni swych godności, a ludzie 
prywatni38, o ile trwać będą w wyznawaniu chrześcijaństwa, wolność swą 
utracą. To był pierwszy dekret przeciwko nam wydany. Krótko potem na-
stąpiły inne edykty, z rozkazem, by wszędzie wszystkich zwierzchników 
kościelnych najpierw uwięziono, a potem ich na wszelki sposób zmu-
szano do składania ofiar39.

Prześladowania były okrutne, objęły cały obszar Cesarstwa i uczyniły 
wielu męczennikami za wiarę. Trwały dziesięć lat, aż do momentu, w którym 
Konstantyn mógł objąć władzę jako jedyny cesarz całego imperium.

Cesarz Konstantyn zainaugurował stulecie, w którym wiara chrześci-
jańska została oficjalnie uznana na mocy Edyktu Mediolańskiego.

Kościół Cesarstwa

Niedługo później Konstantyn zdecydował się zbudować swoją własną, chrze-
ścijańską Jerozolimę obok istniejącej, pogańskiej Aelia Capitolina – taką 

towej: https://www.escholar.manchester.ac.uk/api/datastream?publicationPid=uk-ac-man-scw:1
m2877&datastreamId=POST-PEER-REVIEW-PUBLISHERS-DOCUMENT.PDF [dostęp: 3.07.2018]. 
Angielskie przekłady [trzech zachowanych] dzieł Justyna znaleźć można w: Christian Classics Ethe-
real Library, ANFO 1, ed. P. Schaff, s. 244. [Na język polski dzieła te przełożyli: L. Misiarczyk i M. Mi-
chalski – przypis tłumacza].

38  W przekładzie angielskim, cytowanym przez Autora, stoi: „ludzie trudniący się służbą domową” 
[przypis tłumacza].

39 Euzebiusz z Cezarei, Historia kościelna…, dz. cyt., [księga VIII, rozdz. 2], s. 363.



75

 Chrześcijańskie dziedzictwo i zjednoczenie Europy – czy coś je łączy?

nazwę otrzymało to miasto od cesarza Hadriana w 135 r. Jerozolima stała się 
świętym miejscem chrześcijaństwa. Cesarz Julian Apostata zwrócił miasto 
Żydom w 362 r., lecz już po upływie roku decyzje Juliana zostały zniesione, 
chrześcijaństwo przywrócone, a Żydom zabroniono wstępu do tego miasta.

Wiara chrześcijańska stała się oficjalną religią państwową za cesarza Teo-
dozjusza, w 385 r. Wkrótce po jego śmierci cesarstwo rozpadło się wskutek 
inwazji tzw. ludów barbarzyńskich. Zachodnie cesarstwo upadło i zaniknęło 
w okresie między 410 a 476 r. Cesarstwo Wschodnie, zwane Bizantyjskim, 
przetrwało mając chrześcijański (prawosławny) Kościół za religię pań-
stwową i cesarza jako władcę – aż do 1453 r. Jeszcze w VI wieku, na krótko, 
cesarz Justynian zjednoczy dwie połowy Cesarstwa Rzymskiego, zaś Jerozo-
lima trwać będzie jako bizantyjskie, chrześcijańskie miasto aż do czasu, gdy 
– po krótkiej okupacji perskiej – zostanie zajęta przez kalifa Omara w 632 r.

Plemiona pogańskie, tj.: Wandale, Goci i Hunowie, przeszły w tym czasie 
na chrześcijaństwo, często jednak przyjmowały heretycki nurt arianizmu. 
W 499 r. Chlodwig, król Franków, przyjął chrzest, przechodząc z arianizmu 
na prawdziwą wiarę.

W V wieku rozpoczęła się era masowych migracji i niekończących się 
konfliktów zbrojnych. Inwazje na cudzy teren nie oznaczały w tamtym 
okresie li-tylko wypraw zbrojnych, lecz przemieszczanie się całych ludów. 
Ostatnią fazą tej ery była arabsko-islamska inwazja, która nastąpiła w kilka 
lat po śmierci Mahometa (632 r.). Gdy sto lat później arabskie armie po raz 
pierwszy poniosły klęskę pod Tours, imperium Persów już nie istniało, a Ce-
sarstwo Bizantyjskie zostało poważnie nadwątlone. Królestwo Franków wy-
rosło wówczas na główną siłę polityczną na Zachodzie Europy.

Inwazje barbarzyńców i dezintegracja Cesarstwa Zachodniego uczyniły 
papieży kościoła chrześcijan jedynym znaczącym ośrodkiem władzy, jaki po-
został w Rzymie. Jak zobaczymy, niezależność papieży od władzy świeckiej 
uczyniła z papiestwa główną siłę mogącą obronić obywateli Rzymu i szerzyć 
wiarę. Kościół przyjął struktury Cesarstwa Rzymskiego jako swój model or-
ganizacyjny. Nawet papieski tytuł Pontifex Maximus został zapożyczony z no-
menklatury rzymskiego Senatu.
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Św. Ambroży

Długo trwały zmagania o to, aby (oficjalnie) zastąpić tradycyjny, rzymski poli-
teizm nową, chrześcijańską wiarą w Trójjedynego Boga. Symboliczne zwycię-
stwo w tej walce odniósł św. Ambroży, błyskotliwy świecki rządca Mediolanu, 
a następnie – z wyboru – biskup tego miasta, tocząc dysputę z Symmachem 
dotyczącą wizerunku boga Serapisa, który zdobił budynek rzymskiego Se-
natu. Wizerunek został usunięty. Lecz Ambroży ustanowił też inną, ważną 
zasadę, wymierzoną wprost przeciwko gorliwemu w wierze, chrześcijań-
skiemu cesarzowi Teodozjuszowi. Jak pisze Teodoret z Cyru:

Thessalonike (Saloniki) to wielkie obszarem i ludne miasto w prowincji 
Macedonii. W wyniku wznieconego tam buntu cesarz [Teodozjusz] za-
płonął straszliwym gniewem i zaspokoił swą żądzę zemsty, wyciągając 
miecz w sposób jak najbardziej niesprawiedliwy i tyrański przeciwko 
wszystkim pospołu: winnym i niewinnym. Powiadają, że siedem tysięcy 
zginęło pomimo braku jakiegokolwiek wydanego w ich kwestii prawa 
i bez żadnego prawnego wyroku przeciwko nim. Jak ziele i zboże w czasie 
żniw, wycięci zostali wszyscy.

Gdy Ambroży dowiedział się o tej opłakanej katastrofie, wyszedł na-
przeciw cesarza, który, powróciwszy do Mediolanu, chciał – jak miał to 
w zwyczaju – wejść do świątyni, lecz Ambroży zabronił mu wstępu, mó-
wiąc: «Nie wydajesz się rozumieć, o cesarzu, winy, którą zaciągnąłeś 
wskutek tej wielkiej rzezi. Teraz jednak, gdy zaspokoiłeś swą wściekłość, 
czyż nie widzisz ogromu swojej zbrodni? Niech ci nie przesłania wzroku 
splendor purpury, którą nosisz. Nie zapominaj o słabości ciała, którą ona 
spowija. Twoi poddani, o cesarzu, dzielą z tobą tę samą naturę, i nie tylko 
ją, lecz także i to, że wraz z tobą są współsługami – bo jeden jest Pan 
i Władca wszystkich, Ten, który wszystko stworzył, czy to władców czy 
poddanych. Jak miałbyś zatem spojrzeć na świątynię Jedynego Pana nas 
wszystkich? Jak mógłbyś wznieść w modlitwie ręce splamione krwią tak 
niegodziwej rzezi? Odejdź zatem, i nie dodawaj drugiego występku do 
winy, którą ponosisz za ów pierwszy».
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Cesarz, którego wychowano w znajomości Pisma Świętego, mając też 
świadomość różnicy między władzą duchowną a doczesną, przyjął to 
napomnienie i wśród wielu łez i jęków powrócił do swego pałacu. Za-
mknął się tam i wylewał potoki łez. Po nieudanych próbach zjednania 
sobie Ambrożego, Teodozjusz w końcu osobiście udał się do niego pry-
watnie i poprosił o miłosierdzie tymi słowy: „Błagam cię, na miłosierdzie 
naszego Pana, uwolnij mnie z moich więzów i nie zamykaj przede mną 
drzwi, które Pan otwarł dla wszystkich, którzy prawdziwie pokutują”. 
Ambroży zażądał, by cesarz okazał swą skruchę, odwołując niesprawie-
dliwe rozkazy, szczególnie zaś poprzez zarządzenie, by «w razie wyroku 
śmierci lub pozbawienia praw wydanego na kogokolwiek, trzydzieści dni 
minęło do momentu egzekucji, a przed upływem tego czasu sprawa po-
nownie została wniesiona przed ciebie, gdyż wówczas twoja niechęć bę-
dzie mniejsza i sprawiedliwe będziesz w stanie osądzić sprawę». Cesarz 
posłuchał tej rady, a doceniwszy jej walor natychmiast nakazał, by prawo 
to zapisać i osobiście złożył podpis pod dokumentem. Wówczas św. Am-
broży zdjął z niego ciążące na nim zakazy.

Cesarz, pełen wiary, z odwagą wstąpił teraz w mury świątyni, gdzie roz-
począł modły, nie stojąc jednak, ani nie klęcząc, lecz leżąc twarzą do 
ziemi. Potargał swe włosy, uderzył czołem i wylał wiele łez, prosząc Boga 
o przebaczenie. Ambroży przywrócił go do łaski lecz zabronił mu wcho-
dzić za przegrodę ołtarza, pouczając swojego diakona, aby tak mówił: 
«Tylko kapłanom, o cesarzu, wolno wejść za przegrodę przy ołtarzu. 
Odejdź więc i pozostań razem z resztą wiernych świeckich. Purpurowa 
szata czyni cesarzem, lecz nie kapłanem […]».40 Teodozjusz przyjął to po-
kornie, wychwalając Ambrożego za jego ducha i mówiąc: «Jedynie Am-
broży godzien jest miana biskupa»41.

40 Purpurowy barwnik, uzyskiwany w Europie aż do XIX wieku z wydzieliny jednego tylko rodzaju 
morskiego mięczaka, poławianego u wybrzeży Tyru („purpura tyryjska”), wart był swojej trzy-
krotnej wagi w złocie. Wielu władców zastrzegało pod karą śmierci noszenie purpurowych szat 
jedynie dla siebie i członków swojej rodziny [przypis tłumacza]. 

41 Przekład na podstawie angielskiego tłumaczenia w: Ancient History Sourcebook: Theodoret: St. Am-
brose Humiliates Theodosius the Great. Jest to fragment dzieła Teodoreta z Cyru (ok. 393–466), Ecc-
lesiastical History [Historia Kościoła], V, 17-18.
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Rozróżnienie na władzę kościelną i potęgi doczesne to jeden z wyraźnych 
śladów wiary chrześcijańskiej (a przy tym łacińskiej) w ludzkiej historii. Stoi 
ono w jaskrawym kontraście do wywyższania organizmu państwowego – 
czy to w Cesarstwie Rzymskim, czy w świętych monarchiach typu oriental-
nego – jako nadludzkiej potęgi, wobec której jednostka nie ma żadnych praw 
ani żadnej mocy42. To rozróżnienie czyni jasnym to, że najwyższa, suwerenna 
władza kraju jest również związana prawem Bożym.

Św. Augustyn

Św. Ambroży udzielił też chrztu pewnemu uczniowi retoryki, pobierają-
cemu lekcje u Symmacha, który nosił imię Augustyn i który został następnie 
ostatnim, a być może też największym Ojcem Kościoła. Augustyn prowadził 
burzliwe życie w burzliwych czasach. Przyszedł na świat w Afryce Północnej 
w 354 r. Miał syna z konkubiną. Na chrześcijaństwo nawrócił się dzięki Mo-
nice, swojej matce, przyjmując chrzest w 387 r. Święcenia kapłańskie i wybór 
na biskupa Hippony przyjął w 396 r. Żył tam następnie aż do swojej śmierci 
w 430 r. W rok później jego miasto oblegli i zniszczyli Wandalowie. Nie po-
zostało dzisiaj nic ani z tego miasta, ani też z wiary chrześcijańskiej na 
większości obszaru Afryki Północnej. Św. Augustyn pozostaje jednak żywy 
w swoich licznych dziełach i zgromadzeniu, które kontynuuje życie według 
podanej przez niego reguły. Spośród wielu jego pism Wyznania oraz Państwo 
Boże wywierają wciąż wpływ na myśl zachodnią i europejską.

Państwo Boże, jedno z głównych dzieł św. Augustyna, odzwierciedla zamęt 
doświadczony zarówno w jego osobistym życiu, jak i ten panujący w jego cza-
sach. Zaczął je pisać w rok po złupieniu Rzymu (410), a ukończył – docho-
dząc do objętości 20 ksiąg – w 426 r. Rozprawił się w tym dziele nieomal ze 
wszystkimi i wszystkim: niemoralnością społeczeństwa Rzymu, politeizmem, 
pogaństwem, herezjami chrześcijańskimi i [przeciwnymi chrześcijaństwu] 
filozofami. Augustyn, jak pisze Dawson, „toczyć musiał nieustanną walkę, 
nie tylko przeciwko pogaństwu i niewierze manifestowanej przez otwartych 
wrogów Kościoła, lecz także przeciwko fanatyzmowi i sekciarstwu swoich 

42 C. Dawson, Dynamics…, dz. cyt., s. 338.
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współwyznawców”43. A czasy, w których żył, były – dodajmy – epoką triumfu 
chrześcijaństwa i rozkładu wiary pogańskiej.

Podstawowym źródłem dla Państwa Bożego są księgi biblijne. Augustyn 
pisał na podstawie własnej wiary w Chrystusa jako źródło zbawienia ludz-
kości. Podstawowa argumentacja o nieprzemijającej wartości dla zachodniej 
i europejskiej myśli znajduje się w jego objaśnieniach dotyczących dwóch 
miast/państw: ziemskiego i Bożego. Eschatologiczny i społeczny dualizm Au-
gustyna był charakterystyczny dla wczesnej myśli chrześcijańskiej, opartej 
na tym, w jaki sposób Dobrą Nowinę przekazał Apostoł Paweł44.

W Księdze XIV Augustyn przeciwstawia państwo Boże państwu ziemskiemu, 
ukazując zasadniczy kontrast pomiędzy miłością Boga i miłością własną:

Dlatego też uczą nas księgi święte, że w Państwie Bożym i Państwu Bo-
żemu nade wszystko zaleca się pokorę, która też się i w królu państwa 
tego, w Chrystusie, najwięcej uwydatnia; natomiast przeciwny tej cnocie 
występek wyniosłości panuje najwięcej w przeciwniku Chrystusowym, 
w diable. I w tym jest, zaiste, różnica wielka, po której poznaje się obydwa 
państwa, czyli społeczności ludzi zbożnych i ludzi niezbożnych, a każdą 
z nich wraz z należącymi do niej aniołami. Bo w aniołach pierwszej spo-
łeczności naprzód okazała się miłość Boga, w aniołach drugiej – miłość 
siebie (XIV, 13).

Dwojaka tedy miłość dwojakie państwo uczyniła: ziemskie państwo 
uczyniła miłość własna aż do pogardy Boga posunięta; niebieskie pań-
stwo uczyniła miłość Boża aż do pogardy siebie samego posunięta. Ziem-
skie – w sobie chwały szuka, niebieskie – w Panu. Bo ziemskie szuka jej 
u ludzi; dla niebieskiego Bóg, sumienia świadek, jest chwałą najwyższą. 
Tamto we własnej chwale podnosi głowę swoją, a to mówi do Boga 
swego: «Chwała moja i podwyższający głowę moją». Nad ziemskim – 
władzę ma żądza panowania w jego książętach i w tych narodach, które 
sobie zhołdowało; w niebieskim służą sobie wszyscy wzajemnie: przeło-
żeni pieczę mając, poddani słuchając z uległością. Ziemskie miłuje moc 

43 Tamże, s. 322.
44 Por. tamże, s. 323.
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w możnych swoich; niebieskie mówi do Boga swego: «Będę cię miłował, 
Panie, mocy moja» (XIV, 28).

Jak podsumowuje Dawson:

Nie da się utożsamić Państwa Bożego z Kościołem, jak to czynili niektórzy 
pisarze, ponieważ w państwie niebiańskim nie ma miejsca na zło i niedo-
skonałość, nie ma żadnej domieszki grzeszników w gronie świętych. Lecz 
z drugiej strony jeszcze większym błędem byłoby całkowite oddzielanie 
od siebie obojga […]. Kościół z pewnością nie jest wiekuistym Państwem 
Bożym, lecz jest jego narzędziem i reprezentantem na tym świecie […] 
mostem, po którym stworzenie może przejść z czasu do wieczności45. 

Dualizm przedstawiony przez Augustyna akceptuje w duchu realizmu 
ów chrześcijański rozziew między dwoma państwami: jednym „nie z tego 
świata” oraz drugim, będącym „ziemską potęgą” – rozziew oparty ostatecznie 
na przeciwieństwie zachodzącym pomiędzy dobrem i złem we wnętrzu 
każdej osoby ludzkiej. Ta sprzeczność między historią zbawienia a historią 
świata, między pielgrzymim posłannictwem Kościoła a władzą w ziemskim 
państwie – będzie istniała zawsze. Tej sprzeczności nie pokona nadanie Ko-
ściołowi władzy nadrzędnej nad państwem ani państwu – władzy w Ko-
ściele. Włodarze Kościoła powinni opierać się pokusom przypisywania sobie 
władzy najwyższej, a cesarze, królowie, królowe i prezydenci muszą oprzeć 
się pokusie czynienia siebie samych głowami kościołów.

Prawdziwa relacja między tymi dwoma została ukazana najlepiej na przy-
kładzie przytoczonej wcześniej opowieści o św. Ambrożym i cesarzu Teodo-
zjuszu. Misją Kościoła jest upominać sumienia przywódców politycznych, nie 
zaś panować nad nimi. Przywódca polityczny z kolei nie może chcieć rządzić 
w Kościele, lecz uszanować jego wolność do bycia mostem, po którym osoba 
ludzka przejść może z czasu do wieczności.

45 Tamże, s. 335 (rozdział St. Augustine and the City of God).
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Dziedzictwo chrześcijańskie a dzieje Europy

Koniec świata starożytnego nadszedł w ciągu następnych czterech stuleci, od 
panowania cesarza Konstantyna w początkach IV wieku do czasów Karola 
Wielkiego, króla Franków, którego papież ukoronował na cesarza w 800 r. 
Koniec ten był wynikiem trzech wielkich procesów historycznych46. Pierw-
szym z nich były wielkie migracje wywołane „nieustannym naporem ludów 
barbarzyńskich napływających z Azji do Europy” i Afryki Północnej. To wła-
śnie w kontakcie świata rzymskiego ze światem barbarzyńców „narodził się 
byt zwany «światem królestw chrześcijańskich» (Christendom) – fundament 
cywilizacji Europejskiej”. Drugim z tych procesów było coraz większe odda-
lanie się od siebie części Wschodniej i Zachodniej świata rzymskiego. Wschód 
trwał jako Cesarstwo Bizantyjskie, Zachód rodził z siebie powoli „świat kró-
lestw chrześcijańskich”. Trzecim procesem były narodziny islamu, który „wy-
buchł gwałtownie w dalekiej Arabii w wieku VII”.

Migracje, podział Wschód-Zachód i narodziny islamu

Po upadku Zachodniego Cesarstwa w 476 r. Rzym był co jakiś czas łupiony 
przez barbarzyńskich królów, a w pewnych okresach także podlegał ich władzy. 
Cesarstwo Rzymskie trwało jako Cesarstwo Wschodnie ze stolicą w Konstan-
tynopolu. Sobory powszechne były zwoływane przez cesarza, który też prze-
wodniczył ich obradom aż do siódmego z kolei, czyli II Soboru Nicejskiego 
w 787 r.47 Tych siedem soborów określiło naukę wiary Kościoła, przeciwsta-
wiając ją herezjom: arianizmu, nestorianizmu, monofizytyzmu, monotele-
tyzmu i ikonoklazmu. Papież był na nich zawsze reprezentowany w osobach 
swoich legatów, którzy wyrażali jego zgodę na podjęte postanowienia sobo-
rowe. Przez długi czas to Konstantynopol raczej niż Rzym postrzegany był 
jako centrum chrześcijaństwa. W Konstantynopolu cesarz sprawował naj-
wyższą władzę, zaś patriarcha sprawował posługę pod jego zwierzchnictwem 
46 N. Davies, Europe, a history, London 1997 (Rozdział 4: Origo, the Birth of Europe, A.D. c.330–800).
47 Ósmy z kolei sobór powszechny Kościoła, Sobór Konstantynopolski IV (869–870), ma dwie „wer-

sje” [na Wschodzie miano tego soboru nadano zjazdowi biskupów w Konstantynopolu w latach 
879–880, który z kolei na Zachodzie znany jest jako Pseudosynodus Photiana – przypis tłumacza]. 
Od tamtej pory [na Zachodzie – przypis tłumacza] „soborami powszechnymi” (czyli „ekumenicz-
nymi”) nazywano zjazdy biskupów zwoływane przez Kościół łaciński (rzymskokatolicki).
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jako głowa Kościoła. To był również okres, w którym „Wschód” i „Zachód” 
coraz bardziej oddalały się od siebie. Związki cesarstwa z Półwyspem Ape-
nińskim i samym Rzymem wątlały. Próby przywrócenia tej łączności, podjęte 
w VI wieku przez Justyniana, zakończyły się niepowodzeniem. Jego monu-
mentalnym osiągnięciem w tym zakresie pozostaje Codex Justinianus.

Biskupi Rzymu uznawani byli za pierwszych spośród patriarchów Ko-
ścioła chrześcijańskiego. Tym niemniej, ich pozycja wobec kolejnych „bar-
barzyńskich” władców była co najmniej chwiejna. Rzym (jako miasto) oraz 
rozległe obszary Italii należące do Kościoła były nie do obrony. Papieska 
władza jako głowy Kościoła potrzebowała politycznej protekcji, by fak-
tycznie zaistnieć. Cesarstwo Rzymskie nie mogło już pomóc, tym bardziej, że 
Wschodnie prowincje cesarstwa w VII wieku najechali Arabowie. W rezul-
tacie papieże zaczęli szukać protekcji w królestwie Franków – rosnącej po-
tędze na północnym zachodzie Europy.

Pod koniec VIII wieku papież Stefan przeprawił się przez Alpy i złożył wi-
zytę królowi Pepinowi (753–756), aby zawrzeć sojusz przeciwko Lombard-
czykom. Zaowocowało to przekształceniem własności ziemskich Kościoła 
w organizm państwowy. Od tego czasu Państwo Kościelne gwarantowało pa-
pieżom suwerenną władzę świecką jako dodatek do ich władzy duchownej. 
W 800 r. papież Leon III ukoronował Karola Wielkiego na cesarza i zapocząt-
kował tym samym istnienie Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Przetrwało ono 
aż do 1806 r., gdy zlikwidował je Napoleon Bonaparte.

W czasach, gdy papieże uzyskali swoje własne państwo, a Zachodnia Eu-
ropa – swoje własne cesarstwo, setki lat napływu nowych ludów doprowa-
dziły do utworzenia późniejszej, trwałej mozaiki etnicznej Europy. 

W tym kontekście rodzący się, nowy porządek europejski musiał stawić 
czoła największemu i nieustępującemu zagrożeniu ze strony gwałtownie po-
stępującego, ekspansywnego podboju arabskiego, którego siłą napędową była 
nowa religia – islam. Za czasów Karola Wielkiego, cesarza na Zachodzie, więk-
szość wschodnich ziem Cesarstwa Rzymskiego została zajęta przez Arabów, 
podobnie jak większość obszaru dzisiejszej Hiszpanii. Imperium Persów 
upadło. Morze Śródziemne przestało być „wewnętrznym jeziorem” świata 
rzymskiego, a zamiast tego stało się pierwszym teatrem wojny pomiędzy 
chrześcijańskimi potęgami Europy a islamskimi kalifatami (których było trzy) 
na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. Tam, gdzie władza duchowna zo-
stała połączona z suwerenną władzą polityczną, wynikiem stawała się idea 
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świętej wojny jako obowiązku walki przeciwko niewiernym – muzułmanów 
przeciwko chrześcijanom i chrześcijan przeciwko muzułmanom.

Wzrost znaczenia i ekspansja islamu zamknęły drogi ewangelizacji poza 
terenem Europy. Trzy spośród pięciu patriarchatów Kościoła chrześcijań-
skiego zanikły. Pozostały jedynie Rzym i Konstantynopol. Chrześcijaństwo 
utraciło swoje rodzime obszary na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. 
Wysiłek ewangelizacyjny został w związku z tym skierowany na obszary 
Wschodniej, Zachodniej i Północnej Europy.

Respublica Chrisitiana

Z braku lepszego słowa, „średniowieczem” nazywamy okres w historii Eu-
ropy od narodzin Świętego Cesarstwa Rzymskiego (w 800 r.) po kres Ce-
sarstwa Bizantyjskiego na Wschodzie i zmierzch supremacji papieskiej na 
Zachodzie w XV wieku.

Warto przypomnieć w tym miejscu o odwiecznym marzeniu o imperium, 
którego wzorcem pod względem organizacji i żywotności było Cesarstwo Rzym-
skie. To niespełnione marzenie próbowano ziścić aż do zakończenia pierwszej 
wojny światowej w 1919 r. Zarówno Kościół katolicki, jak i wschodnie Kościoły 
prawosławne wzorowały swój – w istocie imperialny – model organizacyjny 
na Cesarstwie Rzymskim. Wiara i polityka związane były ze sobą bardzo blisko 
w obydwu częściach Europy.

De facto mieliśmy do czynienia z dwoma Europami: jedną zdomino-
waną przez Kościół łaciński i Święte Cesarstwo Rzymskie oraz drugą – Eu-
ropą Cesarstwa Bizantyjskiego, w której zachowana została zcentralizowana 
struktura władzy cesarskiej i symbioza między władzą cesarza i patriarchy 
Kościoła. Aż do Wielkiej Schizmy w 1054 r. Bizancjum było największą tamą, 
która istniała pomiędzy Europą a arabsko-islamskim podbojem, zaś Konstan-
tynopol stanowił najokazalszą ze wszystkich stolic chrześcijaństwa. Wraz ze 
wzrostem potęgi Seldżuków, którzy stali się główną siłą świata islamskiego, 
Bizancjum słabło – i to była podstawowa przyczyna tego, że papież Urban 
II wezwał w 1095 r. do wyprawy krzyżowej, która miała ocalić Bizancjum 
i odbić Jerozolimę.

W średniowieczu osie konfliktów i współpracy przebiegały następująco:
– między chrześcijaństwem i islamem;
– między Świętym Cesarstwem Rzymskim a Bizancjum;
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– między papiestwem a Świętym Cesarstwem Rzymskim;
– między Cesarstwem a rosnącymi w siłę, suwerennymi monarchiami.

Papiestwo było głęboko uwikłane we wszystkie powyższe konflikty. 
Z jakim skutkiem dla Stolicy Świętej – to możemy zobaczyć sięgając po sta-
tystyki do obiektywnych opracowań historycznych48. Od 857 r. do końca ist-
nienia Państwa Kościelnego w 1870 r. – a więc na przestrzeni tysiąclecia 
– papieży wyniesionych na ołtarze było trzech: Leon III, Grzegorz VII i Pius 
V (ten ostatni w XVI wieku)49. Św. Klemens V, pustelnik wybrany na papieża, 
aby zakończyć okres dwóch lat bezowocnych sporów o papieski tron, zrezy-
gnował z urzędu po pięciu miesiącach. W większości przypadków papieże 
nie różnili się wówczas – moralnie i mentalnie – od tych, którzy w tamtym 
czasie sprawowali jakąkolwiek władzę50.

Papieże, monarchowie, książęta, szlachta i biskupi zapisali się w dziejach 
– i były to dzieje wojen, nadużywania władzy i walk o tę władzę: dzieje walk 
o ziemskie posiadłości, dzieje „prywatnych wojen” z sąsiadami, dzieje wy-
zysku i represji. Jaskrawa sprzeczność między pragnieniem rzeczy Bożych 
a pokusą bogactw tego świata stanowiła w średniowieczu główny problem 
wszystkich Kościołów, zarówno łacińskiego, jak i prawosławnego. Wyraźne 
ślady wiary chrześcijańskiej odciśnięte zostały przez kogo innego. Poza jed-
nostkami uznanymi za osoby święte w tej epoce, znakomita większość ludzi 
wiernych chrześcijańskiemu przesłaniu nie posiada w ogóle historii. Zostali 
oni z niej całkowicie odarci.

Świat królestw chrześcijańskich i islam

Król Karol, cesarz nasz Wielki, siedem pełnych lat zostawał w Hiszpanii, 
aż po samo morze zdobył tę pyszną ziemię. Nie masz zamku, który by mu 
się ostał; nie masz muru, który by był cały, nie masz miasta, krom Sara-
gossy stojącej na górze. Włada tam król Marsyl niemiłujący Boga: Maho-
metowi służy, do Apollina się modli. Nie ustrzeże się nieszczęścia.

48 M. Caporilli, The Popes, wyd. 6, Trento 1999.
49 Klemens V miał opinię człowieka świętego jeszcze przed swoim wyborem na papieża.
50 Por. http://w.ww.panarchy.org/Sorokin/power.html [dostęp: 20.06.2018].
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[…] Kiedy cesarz uczynił sprawiedliwość i uśmierzył swój wielki gniew, 
wówczas kazał ochrzcić Bramimondę. ǲień się skończył, nadeszła 
czarna noc. Król ułożył się do snu w sklepionej komnacie. I przyszedł od 
Boga święty Gabriel i rzekł: „Karolu, w całym swym cesarstwie zwołaj 
wojsko pod broń. Z wielką siłą pójdziesz do ziemi birskiej, wspomożesz 
króla Wiwiana w jego mieście Imfie, gdzie go oblegli poganie. Chrześci-
janie wzywają cię tam i wołają”. Cesarz rad by nie iść: „Boże (powiada) 
ileż męki w mym życiu!”. Oczy jego leją łzy, targa siwą brodę51.

Z tych dwóch fragmentów Pieśni o Rolandzie wywnioskować można, że 
rekonkwista terenów Europy zajętych przez Arabów – Maurów i Saracenów 
– stanowiła najwyższy priorytet od czasu, gdy w 732 r. ich pochód został zatrzy-
many pod Tours. Karol, władca Franków, od 771 r. rozpoczął kampanię zbrojną 
w Hiszpanii w pierwszym roku swojego panowania. Nie minęło jeszcze sto lat 
od śmierci Mahometa, gdy arabskie armie zajęły większość obszarów rdzennie 
chrześcijańskich na Bliskim Wschodzie, w Północnej Afryce i na Półwyspie Ibe-
ryjskim. W kontekście militarnym zagrożenie saraceńskie, a później tureckie, 
było w średniowieczu (a także później) głównym zagadnieniem politycznym, 
z którym miały do czynienia potęgi chrześcijańskie. Karol na tyle zasłużył się 
jako zwycięski wódz w tej walce, by zostać władcą Świętego Cesarstwa Rzym-
skiego w 800 r. Cesarstwo Bizantyjskie miało dość sił, aby odpierać Turków na 
Wschodzie aż do czasu sromotnej klęski pod Manzikertem w 1071 r.

Wiek XI zaowocował schizmą Kościołów prawosławnego i łacińskiego 
(1054), lecz przyniósł również wielkie reformy, zapoczątkowane przez papieży. 
Papiestwo potrzebowało Świętego Cesarstwa Rzymskiego w roli protektora, 
lecz nie w roli rządcy. Cesarze nie uważali się już za istoty boskie, lecz za tych, 
którym powierzono zadanie zachowania politycznego porządku świata chrze-
ścijan i jego obrony przed niewiernymi i heretykami. Między papieżami dążą-
cymi do reform a cesarzami musiało – prędzej czy później – dojść do konfliktu.

Deus le volt – Bóg tak chce

W tym skomplikowanym kontekście papież Urban II wezwał w 1095 r. do 
wyprawy krzyżowej przeciwko Turkom. Była to odpowiedź na prośbę o taką 

51 Piesń o Rolandzie, tłum. T. Żeleński. Wersety początkowe i końcowe (I, CCXCI).
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pomoc, wystosowaną przez cesarza bizantyjskiego, do której papież dodał 
jako cel odbicie Jerozolimy, mając też nadzieję na zaprowadzenie nowej jed-
ności wśród chrześcijan obrządku łacińskiego, jeżeli udałoby się odwrócić 
ich uwagę od prywatnie prowadzonych wojen i skierować ją ku sprawie łą-
czącej wszystkich.

Wezwanie do wojny miało więc, najprawdopodobniej, u podstaw ideały 
chrześcijańskie i zbożny cel. Tym niemniej, w każdym przypadku, wojna nie 
jest sprawą zbożną. Trzeba mieć w pamięci to rozróżnienie, aby uniknąć 
z gruntu błędnego sformułowania „święta wojna”. Jeżeli jakiekolwiek mo-
tywy, nakierowane na dobro, stać mogą za wszczęciem wojny, to ona sama, 
już od początku, otwiera przestrzeń dla najmroczniejszych ludzkich żądz. 
Pierwsi krzyżowcy napadali zbrojnie, mordowali i rabowali na długo przed 
tym, zanim dotarli do Azji Mniejszej.

Aleksander Sołżenicyn powiedział w swoim wykładzie noblowskim 
z 1970 r.: 

Ktokolwiek odwołał się do przemocy jako metody działania, musiał też 
z konieczności przyjąć kłamstwo jako zasadę nadrzędną. Z początku bo-
wiem przemoc działa otwarcie i z dumą. Ale gdy tylko urośnie w siłę 
i okrzepnie, zaczyna dostrzegać, że otaczająca ją atmosfera rzednie 
i dłużej nie jest w stanie funkcjonować inaczej, jak tylko we mgle kłamstw, 
ubieranych w gładkie słowa. Nie zawsze też, i niekoniecznie, przemoc po 
prostu chwyta swoje ofiary za gardło. Częściej domaga się ona od tych, 
którzy się jej poddają, jedynie przysięgi na wierność kłamstwu, jedynie 
ich udziału w tymże kłamstwie. A prostym gestem zwykłego, odważnego 
człowieka jest nie godzić się na udział w kłamstwie, nie wspierać działań 
kłamstwem naznaczonych! Niechby i zalało cały świat, niechby nawet 
władało światem – ale beze mnie52. 

To spostrzeżenie jednak nie zabłysło w umysłach ludzi średniowiecza. 
Trudnienie się walką zbrojną było powszechnie szanowaną profesją ludzi 

52 Wykład pt.: One Word of Truth (Jedno słowo prawdy), dostępny na stronie internetowej, zob. 
https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1970/solzhenitsyn-lecture.
html [dostęp: 27.06.2018].
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wolnych i szlachetnie urodzonych, co widać na kartach Le Morte d’Arthur53. Za-
bijanie innych rycerzy nie było postrzegane jako grzech, jeśli zwycięzca wy-
spowiadał się przed walką. Treuga Dei – pokój Boży – wprowadzony przez 
Kościół, dotyczył tylko wojen toczonych „prywatnie”. Największe wsparcie 
krucjaty otrzymały ze strony klasztorów mniszych – np. od św. Bernarda z Cla-
irvaux – i tych spośród mnichów, którzy zostali papieżami. Kłamstwo „Bóg 
tak chce” rozpowszechnione zostało jako wezwanie do wypraw krzyżowych. 
A ponieważ ogłoszone zostało przez najwyższą władzę Kościoła łacińskiego, 
pociągnęło też za sobą wielu.

Walka zbrojna, jakkolwiek nazwana, pozostaje sprawą nie-świętą. Kru-
cjaty nie były od tego wyjątkiem. Pierwsza wyprawa krzyżowa zdobyła Je-
rozolimę, ale Królestwo Łacińskie przetrwało mniej niż stulecie (do 1187 
r.). Druga i trzecia krucjata zakończyły się fiaskiem. Krucjata czwarta (1204) 
odeszła od zaplanowanych celów – krzyżowcy zdobyli i złupili Konstanty-
nopol. I chociaż nie tego chciał papież Innocenty III, próbował on, już po 
fakcie, uratować sytuację, narzucając unię kościelną. Łacińscy „cesarze” pa-
nowali w Konstantynopolu do 1261 r. 

Wybawieniem był moment – jak pisze Steven Runciman – gdy w 1261 
roku wojska Michała Paleologa wtargnęły do miasta, a cesarz Bal-
dwin, wraz z patriarchą łacińskim i reprezentantem Wenecji, ratowali 
się ucieczką do portu, by odpłynąć stamtąd na Zachód. […] Trudno jest 
opisać szkody, jakie wyrządziło cywilizacji europejskiej zdobycie i złu-
pienie Konstantynopola. Skarby, zgromadzone w tym mieście, dzieła 
pisane i dzieła sztuki sprzed wielu stuleci, zostały rozproszone i w więk-
szości zniszczone. Cesarstwo, wielkie wschodnie przedmurze chrześci-
jaństwa, zostało wewnętrznie złamane jako siła polityczna. Jego wysoce 
zcentralizowana struktura organizacyjna legła w gruzach. Prowincje, aby 
się utrzymać, musiały zacząć funkcjonować praktycznie samodzielnie. 
Bramę do podboju otomańskiego otwarł zbrodniczy czyn krzyżowców54.

53  Jest to pierwsza całościowa (licząca 21 ksiąg i ponad 500 rozdziałów) kompilacja legend artu-
riańskich, autorstwa Thomasa Mallory’ego (1485) [przypis tłumacza].

54 S. Runciman, Byzantine Civilisation. wyd. 7, London 1975, s. 57, 55–56.
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Schizma pomiędzy Wschodem i Zachodem stała się nieodwracalna. Ce-
sarstwo Bizantyjskie zmierzało ku swojemu upadkowi, podczas gdy zrabo-
wana, odlana w brązie kwadryga ozdobiła bazylikę św. Marka w Wenecji.

Wyprawy krzyżowe nie przywróciły w sposób trwały chrześcijańskiego 
panowania na terenach Azji Mniejszej – w kolebce chrześcijańskiej wiary. Za 
to wojna chrześcijaństwa z islamem na stałe wpisała się do polityki świa-
towej.

Celem papiestwa, realizowanym poprzez wezwanie do wypraw krzyżo-
wych, była również próba zjednoczenia świata chrześcijańskiego pod naj-
wyższą, papieską władzą. Te dążenia zatruły relacje papiestwa ze Świętym 
Cesarstwem Rzymskim.

Do krucjat wzywano również, aby usuwać herezje wewnątrz chrześcijań-
skiego świata, czego przykładem były tzw. krucjaty bałtyckie i trwająca 20 lat 
krucjata przeciwko albigensom55. 

Wezwania do wypraw krzyżowych miały bliski związek z linią reform 
zapoczątkowaną przez papieża Grzegorza VII. Ich punktem wyjścia było 
pragnienie uwolnienia papiestwa od cesarskiego nadzoru, lecz ostatecznie 
doprowadziły one do prób ustanowienia władzy papieskiej jako zwierzch-
niej w stosunku do cesarzy i suwerennych władców. To z kolei było przyczyną 
rozpadu Respublica Christiana w czasie drugiej wielkiej schizmy między 
„Rzymem” a Reformacją, poprzedzonej Wielką Schizmą Zachodnią, która po-
dzieliła Kościół w latach 1347–1417.

Renesans i reformacja

Koniec średniowiecza około 1500 r. naznaczony został przez szereg zmian 
o fundamentalnym znaczeniu. Renesans i reformacja położyły kres za-
chodnioeuropejskiej Respublica Christiana. Papieska walka o zwierzchność 
władzy ustała w epoce panowania Habsburgów. Zajęcie Konstantynopola 
przez Turków w 1453 r. położyło kres istnieniu drugiego (wielonarodo-
wego) cesarstwa. Hiszpanię odbito i odzyskano dla wiary katolickiej. Chry-
stianizacja Europy była zakończona, a odkrycie kontynentu amerykańskiego 
otwarło nowy etap podbojów i ewangelizacji. Jak pisze Philip Jenkins: 

55 Por. J. Riley-Smith, The Crusades. A short history, New Haven 1987 (tam pełna ich lista).
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Klęski schyłku średniowiecza oddzieliły chrześcijaństwo od jego ko-
rzeni – kulturowo, geograficznie i pod względem językowym. To «wyko-
rzenienie» ukształtowało chrześcijaństwo, które znamy dziś, czyniąc je 
historycznym wzorcem, co jednak w rzeczywistości odnosi się do final-
nego produktu, który powstał w drodze eliminacji alternatywnych dróg 
rozwoju. Chrześcijaństwo stało się faktycznie «europejskie», lecz nastą-
piło to całe tysiąclecie później, niż zwykło się przyjmować. […] Wtedy 
dopiero powstała Europa z gruntu chrześcijańska oraz chrześcijaństwo 
gruntownie europejskie56.

Kościół i państwo zjednoczyły się ponownie pod hasłem cuius regio eius 
religio. Rosja stała się imperium prawosławnym, Polska – katolicką monar-
chią, Szwecja – królestwem luterańskim, Hiszpania i Austria – dwoma katolic-
kimi monarchiami w imperium domu Habsburgów. Północna Holandia stała 
się protestancką republiką, Anglia – królestwem anglikańskim, podczas gdy 
Francja zachowała tytuł najstarszej córy Kościoła katolickiego. Po krwawych 
wojnach religijnych w Anglii, Francji i na terenach Świętego Cesarstwa Rzym-
skiego Kongres Westfalski zniósł hierarchiczne struktury odziedziczone po 
średniowieczu, uznając porządek suwerennych potęg (państw), niemających 
nad sobą władzy zwierzchniej, oraz negując jakąkolwiek autonomię panów 
feudalnych im podległych. Święte prawa narodów ustąpiły świeckiemu 
prawu międzynarodowemu, obowiązującemu na mocy traktatów zawiera-
nych między państwami. Ta ewolucja miała ogromne znaczenie dla całego, 
omawianego tu tematu. Prerogatywy prawodawcze w obszarze spraw mię-
dzynarodowych zastrzeżone zostały dla tych, którzy dzierżą władzę (według 
tego, co miał na myśli cytowany wyżej Sorokin). Prawo międzynarodowe 
w większości przestało odnosić się do chrześcijańskiego dziedzictwa Europy, 
co zauważył już Hugo Grocjusz, pisząc: „W całym chrześcijańskim świecie 
widać taką chęć i skłonność do wojny, której nawet barbarzyńskie ludy wsty-
dzić by się mogły”57.

Była to także epoka odkryć i rozwoju nowożytnych nauk ścisłych, między 
innymi: heliocentrycznej teorii Kopernika i praw grawitacji Galileusza. Ziemia 
przestała być centrum Bożego stworzenia, lecz małym ciałem niebieskim 
56 P. Jenkins, The Lost History of Christianity. The Thousand-Year Golden Age of the Church in the Mid-

dle East, Africa and Asia – And How it Died, New York 2008.
57 Cyt. za moją książką Neither Justice Nor Order…, dz. cyt.
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wśród milionów innych w nieskończonym i ekspandującym wszechświecie. 
Ten porządek przyrody stał się przedmiotem niezależnych, naukowych badań.

Oświecenie i narodziny nowożytnych ideologii

Idea „oświecenia” miała dużo wspólnego z nowym duchem wolności, 
mobilności i ciekawości świata, który zrodził się w wyniku odkryć nowych 
lądów i postępów nauk ścisłych. Takich „oświeceń” było w rzeczywistości 
kilka. Oświecenie angielskie charakteryzowało się odrodzeniem wiary re-
ligijnej i dowartościowaniem filantropii. Ojcowie Pielgrzymi, którzy uciekli 
przed prześladowaniami religijnymi z Anglii i popłynęli do Ameryki Pół-
nocnej (spędziwszy wpierw 11 lat w Holandii, na Uniwersytecie w Lejdzie), 
byli w najwyższym stopniu religijni. Chcieli pełnej wolności dla wyzna-
wanej przez siebie wersji Protestantyzmu. W 1776 r., gdy kolonie amery-
kańskie zbuntowały się przeciwko władzy króla Wielkiej Brytanii, zrobiły to 
ze względu na uzurpowaną przez niego władzę. Wolność religijna była dla 
nich zasadą podstawową. Rewolucja Amerykańska okazała się w efekcie lep-
szym fundamentem demokracji i wolności dla religii niż rewolucja francuska. 
„Oświecenie” zatem było z pewnością czymś więcej niż tylko projektem fran-
cuskich, niewierzących filozofów i antyklerykalnych zwolenników republiki.

Oświecenie, według słów historyka Johana Huizingi58, było punktem 
zwrotnym w dziejach myśli ludzkiej. Odtąd nie dążono już do odtworzenia 
idealnej przeszłości lecz złożono nadzieje w ludzkim rozumie i inteligencji. 
Epokę Oświecenia inspirowały trzy przekonania: wiara w postęp, wiara 
w naturalną dobroć człowieka oraz wiara w potęgę ludzkiego rozumu.

Dla Immanuela Kanta filozofia była autonomiczną nauką, dziedziną ro-
zumu i mądrości. Dla większości francuskich filozofów tego okresu rozum 
stał się panem i władcą, Objawienie natomiast przestało być istotne. Mając 
za sobą takich filozofów, rewolucja francuska obróciła ostrze swego gniewu 
przeciwko monarchii oraz szlachcie, a w szczególności – przeciwko Kościo-
łowi katolickiemu59.

Rewolucja francuska wybuchła, mając za fundament zasadę odpłaty, przed 
którą w początku lat 80. XX w. przestrzegał swoich kolegów z „Solidarności” 

58 J. Huizinga, De Taak der cultuur-geschiedenis, Bijzonderheden 1995, s. 214.
59 Por. F. Furet, D. Richet, La Révolution Française, Paris 1973.
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Józef Tischner. Napoleon dodał do niej jeszcze swoją bezwzględną władzę 
wojskową i polityczną – toksyczną mieszankę, w której dziedzictwo chrze-
ścijańskie uznane zostało za coś przestarzałego i przypisane jako zespół 
poglądów reakcyjnym kręgom zwolenników ancient regime. Ideologie totali-
tarne zostały wyniesione do poziomu idei postępowych, a wśród nich: nacjo-
nalizm, antyklerykalizm oraz idące za nimi: komunizm, faszyzm i narodowy 
socjalizm.

Powstały w wyniku tego wszystkiego, XIX-wieczny filozoficzny materia-
lizm usunął Boga całkowicie z ludzkiej myśli. Marks uznał religię za opium 
dla mas. Marksizm był bez wątpienia filozofią ateistyczną, przekształconą 
następnie w ideologię Marksizmu-Leninizmu. Darwin ogłosił teorię ewolucji 
jako autonomicznego procesu i ona również jest już teraz ideologią „Darwi-
nizmu”. Comte przedstawił teorię, według której tylko nauki empiryczne sta-
nowią jedyne źródło weryfikowalnej wiedzy, czym zapoczątkował ideologię 
pozytywizmu. A zgodnie z tym, co ogłosił Freud, Bóg miał być iluzją wieku 
dziecięcego, wynikającą z potrzeby obecności rodzicielskiego autorytetu. 
Wreszcie Nietzsche wyprowadził filozofowanie poza chrześcijańskie kate-
gorie dobra i zła, otworzył tym samym drogę zarówno dla totalitarnych ide-
ologii XX wieku60, jaki i obecnie panującej ideologii sekularyzmu.

Chrześcijańskie dziedzictwo i chrześcijańskie 
sumienie

W grudniowym numerze miesięcznika „National Geographic” z 2015 r. główny 
artykuł zatytułowano Maryja: najbardziej wpływowa kobieta świata61. Maryja 
– Święta Maryja, Matka Boża, zawsze Dziewica – jak pisze autorka tego arty-
kułu, Marueen Orth – to najpotężniejsza kobieta na świecie. Powołuje się ona 
na objawienia maryjne w takich miejscach jak Medjugorje, Guadeloupe, Ki-
beho, Leżajsk czy Lourdes, i przypomina o milionach pielgrzymów, którzy 
podążają do tych miejsc każdego roku. „Modlitwa o wstawiennictwo Matki 
Bożej i nabożeństwo do niej to zjawisko o zasięgu światowym” – pisze au-
torka, wskazując również na jego realne efekty: „Wkrótce po zakończeniu II 

60 Por. Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005, rozdział 1. 
61 Artykuł na s. 30 i nn. Zob. też: J. Pelikan, Mary Through the Centuries, New Haven 1996.
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wojny światowej, byli francuscy i niemieccy żołnierze spotkali się w Lourdes, 
by pojednać się ze sobą i leczyć rany zadane przez wojnę”. Weterani zjawiają 
się tam teraz wśród tłumów pielgrzymów każdego roku na wiosnę.

Święty papież Jan Paweł II był przekonany, że Maryja pokierowała kulą 
jego niedoszłego zabójcy w taki sposób, że przeżył on zamach z 13 maja 
1981 r. – dokonany w rocznicę pierwszego objawienia Matki Bożej w Fa-
timie (1917). Niedługo później, 24 czerwca 1981 r., Matka Boża zaczęła uka-
zywać się sześciorgu dzieciom w Medjugorje, znajdującemu się wówczas na 
obszarze komunistycznej Jugosławii. W lipcu 1987 r. papież przyjął Mirjanę 
Soldo w Castelgandolfo i poprosił ją, by troszczyła się o to miejsce, bo – jak 
powiedział – „Medjugorje jest nadzieją dla świata”. W 1981 r., zanim zaczęły 
się tam objawienia maryjne, papież wzywał Matkę Bożą w modlitwie, aby 
ponownie ukazała się światu: „Nie zdołam zrobić tego sam, Matko. W Jugo-
sławii, w Czechosłowacji, w Polsce, i w tylu innych krajach komunistycznych 
ludzie nie mogą swobodnie wyznawać swojej wiary. Matko najdroższa, po-
trzebuję Twojej pomocy!”62 I taką pomoc otrzymał!

Europa narodziła się w pielgrzymce a chrześcijaństwo  
jest jej mową ojczystą63

Pielgrzymi i poeci należą do tych, którzy kształtowali na przestrzeni wieków 
chrześcijańskie sumienia. W tle przykładu pielgrzymów udających się do sank-
tuariów maryjnych ciągnie się długa historia pielgrzymek, obejmująca całość 
dziejów chrześcijaństwa, od jego początków64. Wyprawy krzyżowe, obok in-
nych motywów stojących za nimi, miały przywrócić szlaki pielgrzymie do Je-
rozolimy. Królowie i rycerze, tak samo jak chrześcijanie niezapisani w historii, 
pielgrzymowali, aby przeżyć nawrócenie i oczyścić własne sumienia. Poeci65 
towarzyszyli im w pielgrzymkach, tak samo jak podążały ich śladem dzieła 

62 M. Soldo, My Heart will Triumph, New York 2016, s. 198. Zob. też. Jan Paweł II, Pamięć i tożsa-
mość…, dz. cyt., rozdział 26.

63 Sentencja przypisywana Johannowi Wolfgangowi Goethemu.
64 J. Chélini, H. Branthomme, Les Chemins de Dieu. Histoire des pélerinages chrétiens des origines à 

noss Tours, Paris 1982.
65 W takim sensie, jaki terminowi „poeta” nadaje F. R. Chateaubriand. Por. tenże, Genie du Christiani-

sme, Paris 1978. Cytaty w niniejszym tekście oparte zostały na angielskim przekładzie: C. I. Whi-
te, The Genius of Christianity or the Spirit and Beauty of the Christian Religion, Baltimore 1871.
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sztuki, literatury, architektury i muzyki. Opowieści kanterberyjskie Chaucera 
zrodziły się na kanwie pielgrzymek do grobu Tomasza Becketa.

Królowie, kardynałowie i kompozytorzy. Już wspominaliśmy od-
wieczny kontrast pomiędzy grupami rządzących i rządzonych. To z własnej 
próżności rządzący sponsorowali rozwój sztuk, dając możliwość kompozy-
torom, malarzom i architektom, aby obdarzyli przyszłe pokolenia najpiękniej-
szymi dziełami sztuki. Oratorium Händla La Resurrezione, skomponowane 
dla kard. Ruspoliego i wystawione po raz pierwszy w Niedzielę Wielkanocną 
1708 r., stało się większą atrakcją niż to przewidywał ówczesny papież. Wcze-
śniej papież Juliusz II, słynny bynajmniej nie z powodu swoich obyczajów, dał 
nam Bazylikę św. Piotra w Rzymie. Król Ludwik XIV sponsorował takich kom-
pozytorów, jak Rameau czy Lully, oraz poetów, takich jak: Molière i Corneille. 
Aż do XIX wieku tematyka religijna utrzymywała się jako główny nurt mu-
zyki, architektury i sztuk pięknych, zostawiając dla potomności dzieła: Bacha, 
Giotta, Rafaela, Rembrandta i wielu, wielu innych.

Mnisi i misjonarze. Św. Benedykt z Nursji (480–547) to założyciel ro-
dziny zakonów benedyktyńskich i ojciec całego zachodniego monastycyzmu. 
Był to, według słów papieża Pawła VI:

Posłaniec pokoju, twórca jedności, nauczyciel cywilizacji, a nade 
wszystko herold religii Chrystusowej i ten, który zapoczątkował życie 
monastyczne na Zachodzie: takie są właściwe, chwalebne tytuły, które 
należą się św. Benedyktowi, opatowi. W obliczu upadku kruszejącego Ce-
sarstwa Rzymskiego, gdy część obszaru Europy wydawała się pogrążać 
w mroku, podczas gdy inne pozostawały jeszcze poza kręgiem cywilizacji 
i wartości duchowych, on był tym, który poprzez stały i nieustępliwy wy-
siłek, doprowadził do narodzin nowej epoki. To on, wraz ze swoimi sy-
nami, zasadniczo, dzierżąc krzyż, księgę i pług, zanieśli chrześcijański 
postęp ludom rozproszonym od Morza Śródziemnego po Skandynawię, 
od Irlandii do równin Polski. Poprzez krzyż, to jest prawo Chrystusowe, 
dodał on zwartości porządkowi życia publicznego i prywatnego, pobu-
dzając jego rozwój. W tym celu, co trzeba pamiętać, pouczył on ludzkość 
o pierwszeństwie danym modlitwie w ramach opus Dei, to znaczy w mo-
dlitwie liturgicznej, ujętej w obrzęd. W ten sposób utwierdził on tę du-
chową jedność w Europie, dzięki której ludzie podzieleni ze względu 
na swój język, pochodzenie etniczne i rodzimą kulturę poczuć mogli, że 
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stanowią jeden lud Boży. Była to jedność, która – dzięki nieustannym 
wysiłkom mnichów, idących w ślady tak wybitnego nauczyciela – stała 
się szczególnym wyróżnikiem okresu średniowiecza. Dalej, poprzez 
księgę, to jest kulturę, tenże św. Benedykt – od którego tyle klasztorów 
czerpie swoje imię i gorliwy zapał – dzięki opiece Opatrzności ocalił kla-
syczną tradycję starożytną w czasie, gdy dziedzictwo humanistyki zani-
kało, przekazując tę tradycję w stanie nienaruszonym swoim następcom 
i przywracając uwielbienia dla zdobywania wiedzy. Wreszcie, także po-
przez pług, to jest uprawę roli i inne związane z tym przedsięwzięcia, 
z powodzeniem przekształcił on nieużytki w żyzne pola i wdzięczne dla 
oka ogrody. Czynił to, łącząc modlitwę z pracą rąk własnych, zgodnie 
z jego słynnym mottem «ora et labora», uszlachetniając w ten sposób 
i uwznioślając ludzki trud66.

Św. Grzegorz Wielki, który sam był benedyktyńskim mnichem, sprawował 
władzę papieską w latach 590–604. W Księdze II swoich Dialogów spisał bio-
grafię św. Benedykta. Pierwszeństwo Kościoła oraz prymat papieski, o które 
tak bardzo się troszczył, opierać się miało raczej na pokorze i służbie niż na 
prestiżu i splendorze. Zapoczątkował misję na terenach zamieszkałych przez 
Anglów i Sasów w Brytanii (wysyłając tam Augustyna z Canterbury, jak póź-
niej nazwano tego świętego). Z tejże, anglosaskiej Brytanii, św. Willibrord 
(658–739) i św. Bonifacy (zamordowany w 754 r.) zanieśli wiarę do Europy 
Północnej – na tereny obecnych Niemiec i Holandii. Jak to ujął Eamon Duffy, 
Grzegorz był największym papieżem późnej starożytności i wczesnego śre-
dniowiecza zarazem67.

Przez wiele stuleci klasztory były głównymi punktami łączności z na-
szym chrześcijańskim dziedzictwem czy to w dziejach Europy czy poza nią. 
To stamtąd wyruszali misjonarze, tam organizowano i humanizowano agry-
kulturę, tam znajdowały się ośrodki studiów i nauczania nie tylko religijnego, 
lecz również studiów w zakresie wszelkich nauk, wiedzy historycznej, znajo-
mości języków i matematyki. 

66 Paweł VI, List Apostolski Pacis nuntius proklamujący św. Benedykta Opata Głównym Patronem 
Europy, 24.10.1964 [fragment przetłumaczony z jęz. angielskiego; Stolica Apostolska nie udo-
stępniła oficjalnego polskiego przekładu tego dokumentu – przypis tłumacza].

67 E. Duffy, Saints & Sinners. A history of the Popes, New Haven 1997, s. 57.
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W wielu miejscach, w które przybyli, mnisi [a później także członkowie 
zakonów żebraczych] wprowadzili trwałą zmianę na lepsze. Jeden z tych 
ostatnich, dominikanin Bartolomeo de Las Casas, przeżywszy głębokie, we-
wnętrzne nawrócenie, stał się niezmordowanym orędownikiem uznania 
praw podbitych ludów indiańskich68.

Zakonnicy i filozofowie. Opowieść na tym się nie kończy. Św. Benedykt, 
św. Franciszek z Asyżu, św. Bernard, św. Tomasz z Akwinu i św. Ignacy Loyola 
– to tylko najznamienitsi spośród tych, którzy chrystianizowali, nauczali 
i kształtowali moralnie ludy Europy i reszty świata.

Poświęcić swoje życie ulżeniu cierpień ludzkości – oto pierwsza z wielu 
korzyści. Drugą jest to, by ludzi oświecić. Na tym odcinku spotykamy 
owych hołdujących przesądowi kapłanów, którzy uleczyli nas z igno-
rancji, którzy przez dziesięć stuleci trudzili się w kurzu sal szkolnych, by 
wyrwać nas ze stanu barbarzyństwa. Nie bali się oświaty, bo otwierali 
dla nas jej źródła. Żądni byli jedynie tego, by przekazać nam te bezcenne 
skarby, które zebrali z narażeniem życia wśród ruin Grecji i Rzymu. […] 
Wszystkie uniwersytety Europy zostały założone albo przez pobożnych 
władców, albo przez biskupów, albo przez księży. I wszystkie one znajdo-
wały się pod kuratelą takiego czy innego zakonu.

To byli uczeni i pisarze. Stanowi duchownemu, zarówno diecezjalnemu, 
jak i  żyjącemu podług reguły, zawdzięczamy kunszt uprawy roli, jak rów-
nież nasze szkoły wyższe i szpitale. Rekultywacja ugorów, budowa dróg, 
rozwój miast i wsi, ustanowienie zajazdów i schronisk dla podróżnych, 
rozwój sztuk, usług, rzemiosła, handlu lokalnego i zagranicznego, po-
rządku praw, tak obywatelskich, jak i ustrojowych, słowem – wszystko, 
od samego początku, otrzymaliśmy od Kościoła. Nasi przodkowie byli 
barbarzyńcami, których chrześcijaństwo było zmuszone uczyć nawet 
sztuki dbania o podstawowe potrzeby życiowe – czy to przez poddanie 
pod uprawę pustkowi w Polsce, lasów we Francji, czy też przez zamianę 
naszych bagnisk w żyzną ziemię69.

68 Por. moją książkę Neither Jusice nor Order… dz. cyt. (rozdział 4).
69 F. R. Chateaubriand, Genie du Christianisme…, dz. cyt., s. 633, 634, 644.
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Rycerze. W średniowieczu:

[…] charakterystyczny dla społeczeństw Zachodu był dualizm moralny, 
który łączył się z dualizmem kulturowym. Ideał wojownika był od-
mienny od ideału chrześcijanina, a ten pierwszy korzeniami sięgał wciąż 
barbarzyńskiego świata pogańskiej Północy. Dopiero w XI wieku grupa 
społeczna trudniąca się walką zbrojną została włączona w szerszą, na-
kierowaną na duchowość, politykę Zachodniego chrześcijaństwa dzięki 
oddziaływaniu ideału krzyżowca. Instytucja rycerstwa to symbol połą-
czenia tradycji nordyckiej i chrześcijańskiej w ramach szerszej jedności, 
zaprowadzonej w średniowieczu70. 

To połączenie nie stworzyło jednak „Europy chrześcijańskiej”, lecz Europę 
naznaczoną etycznym dualizmem, wynikającym z zestawienia ze sobą chrze-
ścijańskich cnót i pogańskich tradycji71. Mówiąc słowami Chateaubrianda:

Oto teraz, duch epoki herosów przekształcany zostaje w połączeniu 
ułomnej cywilizacji z systemem religijnym, który znajduje się u szczytu 
swoich wpływów. […] Jakaż przepaść dzieli w istocie owych prostodusz-
nych, bezinteresownych i wrażliwych na los człowieczy rycerzy od pod-
stępnych, pożądliwych i gwałtownych wojowników dawnych czasów, 
bezczeszczących martwe szczątki swoich wrogów. Tak poetyckim byli te-
matem ci ostatni w swych występkach (Homer), jak ci pierwsi (Tasso) 
stali się w swoich cnotach72.

Lecz niezupełnie tak to wyglądało, jak już wyżej wspomniałem. Tym 
niemniej rycerskość to zestaw cnót przynależny rycerzom właśnie, a nie 
klasycznym herosom. „Rycerskość w unikalny sposób prezentuje się jako 
ujmująca mieszanina prawdy i fikcji”. Dodatkowo wspomnieć trzeba o za-
konach rycerskich, takich jak Zakon Maltański, ustanowionych dla podejmo-
wania dzieł miłosierdzia.

70 C. Dawson, The Making of Europe: An Introduction to the History of European Unity, Washington 
DC 2003, s. 252, 254, 253. Cytat ten powtarzam za moją książką European Unification…, dz. cyt. 
(rozdział 1).

71 Zob. także: D. de Rougemont, L’Amour et l’Occident, Paris 1972.
72 F. R. Chateaubriand, Genie du Christianisme…, dz. cyt., s. 262, 263, 265.



97

 Chrześcijańskie dziedzictwo i zjednoczenie Europy – czy coś je łączy?

Siostry zakonne. One, pośród całego naszego chrześcijańskiego dzie-
dzictwa, mogą służyć za najbardziej wymowną ilustrację chrześcijańskiej 
miłości miłosiernej. Chateaubriand zetknął się „z tyloma wspaniałymi insty-
tucjami, tak niewyobrażalnym ogromem poświęceń”, że święcie wierzył, iż 
„ta jedna jedyna zasługa religii chrześcijańskiej wystarczyłaby, aby zadość-
uczynić za wszystkie grzechy ludzkości. Niebiańską jest religia, która pociąga 
do umiłowania tych samych, upadłych stworzeń, przez które jest znieważana”.

Wszędzie tam, gdzie pojawiła się wiara chrześcijańska, powstawały 
dzieła miłosierdzia. Miłość – a szczególnie miłość miłosierna – to według 
niego „specyficznie właściwa chrześcijaństwu cnota, nieznana starożytnym, 
zapoczątkowana w Jezusie Chrystusie”73.

Wśród wielu przykładów podawanych przez Chateaubrianda jest Hôtel-
-Dieu Sióstr Augustianek Matki Bożej w Paryżu. Szpital ten został założony 
przez biskupa Paryża, św. Landeryka, w VII wieku. Z początku opiekowali 
się nim zakonnice i zakonnicy żyjący według reguły św. Augustyna, lecz od 
długiego już czasu te pierwsze sprawują nad nim wyłączną pieczę. Chateau-
briand pisał o nich, że „własne uczucia potrafiły pokonać, znieść z radością 
i bez odrazy najbardziej nawet odpychający widok ludzkich dolegliwości” 
i w jego osobistej opinii „żadna pokuta nie dorówna tego rodzaju męczeń-
stwu”. Siostry nie zamknęły swoich cnót w murach szpitala – rozszerzyły je 
na miasto, na dalsze rejony, a w XVIII wieku dotarły aż do Kanady.

Cnoty i występki 

Tak pięknie zilustrowana miłość chrześcijańska każe powrócić, na koniec, do 
najważniejszego rozdziału naszego chrześcijańskiego dziedzictwa: formacji 
sumień chrześcijańskich przez nauczanie i praktykę cnót.

Jak napisał papież Jan Paweł II w encyklice Veritatis splendor:

54. Więź między wolnością człowieka a prawem Bożym ma swą żywą 
siedzibę w «sercu» osoby, czyli w jej sumieniu. «W głębi sumienia — pisze 
Sobór Watykański II — człowiek odkrywa prawo, którego sam sobie nie 
nakłada, lecz któremu winien być posłuszny i którego głos wzywający go 
zawsze tam, gdzie potrzeba, do miłowania i czynienia dobra, a unikania 

73 Tamże, s. 619–628 (Księga VI, rozdziały 1–2).
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zła, rozbrzmiewa w sercu nakazem: czyń to, tamtego unikaj. Człowiek 
bowiem ma w swym sercu wypisane przez Boga prawo, wobec którego 
posłuszeństwo stanowi o jego godności i według którego będzie sądzony 
(por. Rz 2,14-16)» .

Jesteśmy wezwani do prowadzenia życia cnotliwego. Głównym zadaniem 
rodziców wychowujących swoje dzieci jest dać im przykład i naukę doty-
czące praktykowania cnót.

Czym jest cnota?

„Wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co 
miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym 
– to miejcie na myśli!” (Flp 4,8). 

Ten piękny cytat z Listu św. Pawła do Filipian otwiera Artykuł 7 części 
Katechizmu Kościoła Katolickiego poświęconej cnotom. Po nim następuje ich 
definicja: „Cnota jest habitualną i trwałą dyspozycją do czynienia dobra. Po-
zwala ona osobie nie tylko wypełniać dobre czyny, ale także dawać z siebie to, 
co najlepsze. Osoba cnotliwa wszystkimi swoimi siłami zmysłowymi i ducho-
wymi dąży do dobra; zabiega o nie i wybiera je w konkretnych działaniach”. 
Celem życia cnotliwego jest upodobnienie się do Boga74.

Cnoty nazywa się i rozróżnia na wiele sposobów. Katechizm wprowadza 
rozróżnienie na cnoty ludzkie (główne lub moralne), „zdobywane wysiłkami 
człowieka” oraz cnoty teologiczne (także teologalne): wiary, nadziei i miłości 
– „wszczepione przez Boga w dusze wiernych, by uzdolnić ich do działania 
jako dzieci Boże i do zasługiwania na życie wieczne”. Cztery ludzkie cnoty 
– roztropności, sprawiedliwości, męstwa i umiarkowania – to cnoty „nabyte 
przez wychowanie, świadome czyny i wytrwale podejmowane wysiłki”. Ich 
listę podali filozofowie greccy, Platon i Arystoteles, na których myśli św. To-
masz z Akwinu oparł później swój własny traktat o cnotach.

Jak stoi w Katechizmie, cnoty ludzkie „są oczyszczane i podnoszone przez 
łaskę Bożą”. Ale też w rzeczywistości przytrafia się im znacznie więcej, co 
sugerował już (wyżej przytoczony) cytat ze św. Grzegorza z Nyssy. Według 
74 Katechizm Kościoła Katolickiego, 1803. Ostatnie zdanie autorstwa Ojca Kościoła, św. Grzegorza 

z Nyssy.
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Katechizmu: „cnoty ludzkie są zakorzenione w cnotach teologalnych, które 
uzdalniają władze człowieka do uczestnictwa w naturze Bożej”, zaś „miłość 
jest cnotą teologalną, dzięki której miłujemy Boga nade wszystko dla Niego 
samego, a naszych bliźnich jak siebie samych ze względu na miłość Boga”. 
Ponadto „miłość przewyższa wszystkie cnoty; jest pierwszą z cnót teologal-
nych: «Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy: z nich zaś największa 
jest miłość» (1 Kor 13,13)”. Cnoty teologalne, zwłaszcza miłość, przeistaczają 
przedmiot, ku któremu cnota jest skierowana, z „dobra” w Boga samego, to 
jest z abstrakcyjnego ideału w żywego, Trójjedynego Boga.

Od momentu ogłoszenia światu Dobrej Nowiny fundament moralny 
ludzkich czynów zmienił się, przynajmniej dla chrześcijan. Starożytni, na 
przykład, pokorę brali za małość charakteru, a pychę za wielkoduszność. 
Dla chrześcijan, wprost przeciwnie, pycha była pierwszym z występków, 
pokora natomiast – najwyższą z cnót75.

Jak wyjaśnia Jacques Maritain:

Nie figurują one na liście cnót Arystotelesowych. To św. Paweł je nazwał, 
i to on – w jednym, całościowym odwróceniu wartości – dał pierwszeń-
stwo wewnętrznym ludzkim dyspozycjom przed siłą cnót kardynalnych: 
przywiązaniu umysłu do przedmiotu, którego ujrzeć nie sposób, za-
ufaniu do kogoś potężniejszego niż ja, miłości, a więc tych, które w czysto 
ludzkim porządku spraw były zbyt niskie i małe, by uważać je za cnoty, 
lecz które w porządku nadprzyrodzonym – a także przez to, że zwrócone 
były ku samemu Bogu – zostały odtąd uznane za cnoty par excellence. […] 
Ludzka pycha tego żywota została zdetronizowana, a pokora, w której 
jest Moc Boża, została wywyższona. To odwrócenie wartości związanych 
z wyobrażeniem o doskonałym, ludzkim życiu, odtąd pojmowane jako 
doskonałość w miłości, której działania w duszy ludzkiej nic i nikt po-
wstrzymać nie może, wiąże się ściśle z podobnym odwróceniem hierar-
chii w odniesieniu do mądrości i kontemplacji76. 

75 F. R. Chateaubriand, Genie du Christianisme…, dz. cyt., s. 269.
76 W książce Moral Philosophy (rozdział 5: Christianity and Philosophy). Cytuję za tekstem dostęp-

nym na stronie internetowej Jacques Maritain Center, Notre Dame University.
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U samych korzeni wiary, nadziei i miłości zapoczątkowana zostaje praw-
dziwa transmutacja ludzkich cnót. Cnoty ludzkie wyjęte zostają, by tak 
rzec, z ciasnego kaftana greckiej filozofii i zasadzone, by rosnąć razem, ni-
czym jedno drzewo podlewane miłością. Jednocześnie musimy zdać sobie 
sprawę z tego, jak bardzo boska cnota miłości zakorzeniona była już w Torze 
– w pierwszych pięciu księgach biblijnych. Miłość bliźniego stanowi tam fun-
dament całego prawodawstwa, mającego na celu sprawiedliwość, oraz usta-
nowionych tam nakazów kulturowych. Kwestia tego, jak postępować, aby 
sprawiedliwość owocowała miłością, otwiera serce człowieka na niczym nie-
ograniczone wezwanie do praktykowania cnót77. Na drzewie cnót jest wiele 
miejsca dla tych spośród nich, o których medytował Guardini jako cnotach 
prowadzących do Boga, lecz często już zapomnianych78.

Teoria i praktyka

Cnoty kardynalne mogą stanowić przedmiot zainteresowania filozofów, 
lecz niewiele mają zastosowań w naszym życiu codziennym. Z kolei cnoty, 
takie jak: wdzięczność, wierność, uwaga (poświęcana innym), okazywanie 
szacunku, pokora, przejrzystość (charakteru) i gotowość przebaczenia, nie 
dają się pomieścić w czterech cnotach kardynalnych, lecz wszystkie zako-
rzenione są w Torze i trzech cnotach boskich. Romano Guardini rozpoczyna 
swoje medytacje od omówienia cnoty umiejętności zachowania porządku – 
podstawowej w kontekście wychowania dzieci. Wierność jest bez wątpienia 
podstawowa w małżeństwie. Rodzinie zaś potrzebna jest praktyka: wdzięcz-
ności, prawdomówności, pokory i gotowości przebaczenia.

Cnota pokory ma pierwsze miejsce zarówno u św. Augustyna, jak i w re-
gule św. Benedykta. Jej rozdział siódmy podaje 12 stopni pokory i podsumo-
wuje je następująco:

Przeszedłszy wszystkie owe stopnie pokory, mnich dojdzie wkrótce do 
tej miłości Boga, która, jako doskonała, usuwa precz lęk (1 J 4,18). I co 
poprzednio tylko z obawy wypełniał, tego wszystkiego będzie teraz 
przestrzegał bez żadnego trudu, z przyzwyczajenia, niejako w sposób 

77 A. Abecassis, Droit et Religion dans la societe hebraique, „Archives de Philosophie du Droit” t. 38.
78 R. Guardini, Learning the Virtues that lead to God, Sophia 1998.
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naturalny, już nie ze strachu przed piekłem, lecz z miłości do Chrystusa, 
bo nawykł już do dobrego i znajduje radość w cnocie. Oto, co przez Ducha 
Świętego zechce Pan objawić łaskawie w słudze swoim oczyszczonym 
z błędów i grzechów79.

Wdzięczność. W społeczeństwie zdominowanym przez wartości eko-
nomiczne i dochodzenie indywidualnych praw niewiele zostaje przestrzeni 
dla praktykowania wdzięczności. Tym bardziej cnoty tej trzeba uczyć się – 
i wpajać ją – we wspólnocie rodziny. Romano Guardini poświęca osobny roz-
dział cnocie wdzięczności, z którego warto zacytować poniższe słowa:

Wdzięczność zaistnieć może tylko między pewnym „ja” i pewnym „ty”. 
Zawsze, gdy zanika świadomość osobowej wartości drugiego człowieka, 
a górę bierze idea instrumentów działania, wdzięczność umiera. Ona 
może istnieć tylko w obszarze wolności. Gdy tylko pojawia się przymus 
działania lub fakt uznania czyjegoś prawa, wdzięczność traci znaczenie. 
Ona może istnieć tylko w kontekście aktów czci i szacunku. Tam, gdzie 
nie ma wzajemnego szacunku, wdzięczność ginie, a jej miejsce zajmuje 
rezerwa, bądź niechęć, bądź uraza.

Obdarowywanie i dziękowanie, które wynosi człowieka ponad poziom 
funkcjonowania maszyny i instynkty zwierzęce, są w istocie echem 
czegoś boskiego. Albowiem fakt, że świat istnieje i zawiera w sobie tak 
niewyczerpane bogactwa, nie jest wcale czymś oczywistym. On taki jest, 
bo jest chciany jako taki – jest czynem, jest dziełem.

Otrzymywać samego siebie – nieprzerwanie – z rąk Bożych i dziękować 
za to Bogu jest rzeczą najgłębiej ludzką, charakteryzującą człowieka 
prawdziwego – takiego, jakim miał właśnie być80.

Jako osoby ludzkie nie mamy z natury nieomylnej predyspozycji do czy-
nienia tego, co dobre. Cnota potrzebuje pracy rozumu i pracy nad sobą, aby 
móc wzrastać. Cnoty muszą być kształtowane poprzez ćwiczenie się w nich 
79 Św. Benedykt z Nursjii, Reguła, tłum. T. M. Dąbek OSB, dostępny na stronie internetowej: https://

opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/regula_osb_01.html#m2 [dostęp: 02.07.2018]
80 R. Guardini, Learning the Virtues…, dz. cyt., s. 145, 147, 148.
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i zbieranie doświadczeń. Same nie urosną, bo takich cnót nie ma, a ponadto, 
jak pisze Guardini:

Postawy moralne nie zawsze kształtowane są przez wciąż te same cnoty. 
Rzec by można, iż cnoty są jak gwiazdozbiory, które pojawiają się w pew-
nych epokach i rządzą firmamentem wartości, a następnie odchodzą 
stopniowo za horyzont, ustępując miejsca innym. […] Wciąż wywierają 
pewien wpływ, bo żadna epoka nie kończy się ostrą cezurą. Tym nie-
mniej, w ludzkiej świadomości moralnej schodzą one już z pierwszego 
planu. Oczywiście jednak, mogą powrócić jako rezultat przemian, które 
zajdą przez kolejne wieki w ludzkich duszach81. 

Zarówno według Tory, jak i Ewangelii Chrystusa miłość jest podstawową 
cnotą, która pociąga za sobą cały ich porządek. Praktykowaniu każdej z cnót 
towarzyszy bowiem pytanie, na ile ta praktyka zgadza się z przykazaniem 
miłości Boga i bliźniego. Cnoty poznawane być muszą i praktykowane w po-
łączeniu, a miłość dyktować będzie w każdym konkretnym przypadku czy 
np. podążać za sprawiedliwością czy miłosierdziem, albo czy wybrać raczej 
szczerość czy roztropność.

Przeciwny cnocie jest występek. Wierze przeciwstawia się niewiara. 
Przeciwko nadziei występuje rozpacz, miłości sprzeciwia się nienawiść, 
a sprawiedliwości przeciwna jest niesprawiedliwość. Życie cnotliwe zakłada 
umiłowanie prawdy i właściwie uformowane sumienie, zdolne rozróżnić 
między dobrym a złym czynem i odrzucić zło precz. Prawdomówność, wia-
rygodność, szczerość i uczciwość są kluczem do życia cnotliwego. „Cnotą, 
która doznała wielkiego uszczerbku w naszych czasach, jest prawdomów-
ność. Zawiera ona w sobie, ujmując rzecz szeroko, także umiłowanie prawdy 
oraz postanowienie woli, by prawda została poznana i przyjęta” – napisał 
Guardini. Nieco dalej, w tym samym rozdziale, dodał: „Mamy więc do czy-
nienia z dwoma elementami, które muszą towarzyszyć pragnieniu prawdy, 
jeśli ta cnota ma się w pełni rozwinąć: troska o osobę, do której się zwra-
camy i odwaga w sytuacji, w której mówienie prawdy staje się trudne”. Lecz 

81 Tamże, s. 141.
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powinniśmy przy tym pamiętać, że „wszelkie relacje międzyludzkie, życie 
społeczne w ogóle, zależą od wierności prawdzie” 82.

Marginalizowanie cnót poprzez podkreślanie „wartości”, praw należnych 
jednostkom, potrzeby posiadania wysokiej samooceny, autoafirmacji oraz 
wagi osobistego sukcesu – to elementy pejzażu postmodernistycznego spo-
łeczeństwa. Prowadzą one do katastrofalnych skutków na polu edukacji, for-
macji charakterów i przyszłości naszych dzieci. Cnoty prowadzić mają do 
Boga i kierować naszymi zachowaniami społecznymi na drodze do naszego 
ostatecznego celu. Wiążą się z umiłowaniem prawdy oraz miłością Boga 
i bliźniego co też jest raczej stałym zaproszeniem dla człowieka niż ciężkim 
dla niego brzemieniem. Kto żyje w prawdzie i czyni wokół siebie dobro, staje 
się radością dla innych oraz dla samego siebie83.

…oraz zjednoczenie Europy?

[…] Ponieważ uznanie przyrodzonej godności oraz równych i niezbywal-
nych praw wszystkich członków rodziny ludzkiej stanowi podstawę wol-
ności, sprawiedliwości i pokoju na świecie;

Ponieważ brak poszanowania i pogarda dla praw człowieka doprowa-
dziły do czynów barbarzyńskich, które wstrząsnęły sumieniem ludz-
kości, a nadejście świata, w którym istoty ludzkie będą korzystać 
z wolności słowa i przekonań oraz wolności od strachu i niedostatku, zo-
stało ogłoszone jako najwyższy cel człowieka [...]

(ze Wstępu do Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, 10 grudnia 1948 r.) 

Siłą napędową dla buntu ludzkich sumień, widocznego po II wojnie świa-
towej i pod koniec okresu zimnej wojny, była ogromna skala i premedytacja, 
z jaką totalitarne reżimy, zrodzone z I wojny światowej, deptały ludzką 
godność. Morza ruin, niemieckie obozy śmierci i obozy koncentracyjne, 

82 Tamże, s. 13–17.
83 Fragmenty dotyczące cnót oparte są na tekście mojej książeczki pt.: Become What You Are. On the 

family as Vital Cell in Society (2015). Oryginalnie napisana została jako lektura dla dzieci, wnu-
ków i kręgu przyjaciół.
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sowieckie gułagi – to wszystko domagało się „rewolucji prawdziwie wiel-
kiej”. W odniesieniu do zniszczeń wojennych rewolta zaznaczyła się bardzo 
szeroko. Deklaracja Schumana stanowiła część buntu sumienia nieomal po-
wszechnego wówczas wśród przywódców politycznych. Wcześniej Zgro-
madzenie Ogólne ONZ przyjęło Powszechną Deklarację Praw Człowieka, 
której fragmenty, zapisane w preambule, są wyżej cytowane. Europejska 
Konwencja Praw Człowieka została podpisana jeszcze w tym samym roku.

Wspólnoty europejskie

Pierwsza, Europejska Wspólnota Węgla i Stali, powstała jako rezultat Planu 
Schumana. Następnie, w całkowitej zgodności z „moralnością i mentalnością 
rządzących”, politycy nieomal natychmiast zaczęli podważać ducha tej wspól-
noty i odchodzić od zasad solidarności i jedności. Europejska Wspólnota 
Obronna została zablokowana sprzeciwem Francji w 1952 r. Prezydent de 
Gaulle dążył do zastąpienia struktur ponadpaństwowych cyklami spotkań na 
szczycie, idąc za iluzją, że najważniejsze decyzje mogłyby zapadać wyłącznie 
na forum spotkań przywódców. Po przyłączeniu się Wielkiej Brytanii w 1970 
r. jedność i solidarność zostały zastąpione przez nowy fundament, jakim był 
rynek wewnętrzny. Solidarność, jedność i pojednanie zostały zredukowane 
do poziomu zasad dobrowolnie przyjmowanych lub odrzucanych. Dlatego 
dzisiejszy Brexit nie różni się zbytnio od argumentacji McMillana z 1950 r. za 
tym, aby nie przystępować do Wspólnoty Europejskiej. W zwycięskiej wów-
czas Wielkiej Brytanii nie było miejsca na jakikolwiek bunt i opór84.

Rok prawdy

Pod koniec czasów zimnej wojny, w latach 80. XX wieku, bunt ludzkich su-
mień przeciwko sowieckiemu totalitaryzmowi nie był ani powszechny, ani 
nawet rozpowszechniony. Większość zachodnich polityków i profesorów nie 
miała nic przeciwko stabilnemu – jak się wydawało – porządkowi Wschód-Za-
chód, opartemu na doktrynie powstrzymywania. Uwielbiali oni przywódcę 
Związku Radzieckiego, Gorbaczowa, i generalnie rzecz biorąc – postrzegali 
opór stawiany przez robotników zrzeszonych w polskiej „Solidarności” jako 

84 Por. moją książkę European Unification…, dz. cyt.
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przeszkodę w prowadzeniu polityki détente. Po niepokojach, jakie miały 
miejsce w latach 60., wielu z nich zaczęło traktować „socjalistyczną władzę 
biurokratów” za prosty odpowiednik „kapitalistycznej władzy biurokratów” 
w swoich własnych krajach. Rok prawdy, rok 1989, zaskoczył ich całkowicie. 
Wielu pojmowało już wtedy Europę jako rzeczywistość pozbawioną jakie-
gokolwiek wymiaru transcendentnego85. Większość ignorowała też powagę 
etycznego i chrześcijańskiego wymiaru ruchu „Solidarności” i nie potrafiła 
pojąć podstawowego znaczenia osoby Jana Pawła II i tego solidarnościowego 
ducha dla [realizacji idei] przyszłej Europy Całej i Wolnej. Bez wielkiego en-
tuzjazmu, za to z uwagą skupioną wyłącznie na ekonomicznych aspektach 
poszerzenia wspólnoty, Unia Europejska rozpoczęła długi proces przyjmo-
wania nowych członków spośród państw Europy Środkowej i Wschodniej86.

Przyjęta oficjalnie polityka zakładała najpierw pogłębienie integracji eu-
ropejskiej, a później dopiero powiększanie europejskich wspólnot. To za-
owocowało Traktatem o Unii Europejskiej z Maastricht z 1991 r. Jak wskazuje 
zmiana nazwy ze „Wspólnoty” na „Unię” polityka pogłębienia integracji już 
wówczas zawiodła. Z trzech pryncypiów przedstawionych przez Schumana – 
pojednania, solidarności, jedności – dążenie do jedności federalnej zostało 
zarzucone pod naciskiem brytyjskim. Francja parła z kolei do unii mone-
tarnej – stawiając to jako warunek zezwolenia na zjednoczenie Niemiec – 
ale bez wprowadzania instrumentów koniecznych, aby zarządzać eurostrefą. 
W konsekwencji euro stało się koncepcją wadliwą u swych podstaw, jeszcze 
bardziej uszczuplającą solidarność i jedność. Sny de Gaulle’a o prowadzeniu 
polityki przez spotkania na szczycie ziściły się w końcu wraz z ustanowie-
niem – jako najwyższej struktury unijnej – Europejskiej Rady Głów Państw 
i Rządów (Rady Europy). Potem wysiłki w kierunku pogłębienia integracji 
podejmowano już równolegle z negocjacjami o poszerzeniu Unii. W maju 
2004 r. przyjęto dziesięć nowych państw członkowskich, a Traktat ustana-
wiający Konstytucję dla Europy podpisano w październiku tegoż roku. Po jego 
odrzuceniu w referendach przez Francuzów i Holendrów porzucono ten pro-
jekt, a zamiast niego wprowadzono Traktat z Lizbony – niezbyt różniący się 
w treści od poprzedniego, lecz głosowany już tylko przez większości parla-
mentarne. Odniesienie do chrześcijańskiego dziedzictwa, obecne w projekcie 
85 Pomimo ostrzeżeń wystosowanych przez papieża Jana Pawła II w jego przemówieniu w Parla-

mencie Europejskim w 1988 r.
86 Por. moją książkę: Euroepan Unification…, dz. cyt. (cz. II, rozdział 2).
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Traktatu, zostało z niego usunięte pod naciskiem Francji i Włoch. Zgodnie 
z panującymi tam ideologiami świeckości państwa, w czasach poprzedzają-
cych wyprane z religii i religijności francuskie oświecenie, nie zaszło nic, co 
miałoby jakąkolwiek wartość dla demokracji i praw człowieka.

Niestety chrześcijański wymiar rewolucji roku 1989 wykroczył całko-
wicie poza możliwości pojmowania ludzi na Zachodzie. W samej Polsce duch 
„Solidarności” ucierpiał wskutek głębokich politycznych podziałów we-
wnątrz samego ruchu. Platforma Obywatelska oraz Prawo i Sprawiedliwość 
postrzegają się nawzajem raczej jako zaprzysięgłych wrogów niż jako współ-
dziedziców najwspanialszej europejskiej rewolucji i uczciwych, politycznych 
oponentów w wielopartyjnej demokracji, regulowanej przez jedną i tę samą 
Konstytucję.

Jako stosunkowo nowe, lecz znaczące państwo członkowskie Unii Polska 
wydaje się stać przed dwoma głównymi problemami: pierwszym jest nieza-
kończone w pełni przejście od komunistycznych, totalitarnych rządów do 
pluralistycznej demokracji. Drugim problemem jest idący z Zachodu atak se-
kularyzmu na państwo, którego duchowa tożsamość związana jest z wiarą 
katolicką.

Chrystofobia jako ideologia laicka

Unia Europejska przeżywa dziś duże trudności wskutek trapiących ją kry-
zysów: w strefie euro między Północą a Południem, w kwestii imigracji i ro-
snącego zagrożenia ze strony Rosji między Wschodem a Zachodem, w sprawie 
Brexitu, w sprawie islamskiego terroryzmu i w sprawie stosunków ze Sta-
nami Zjednoczonymi.

Wewnątrz krajów członkowskich widać rosnące niezadowolenie z „mo-
ralności i mentalności rządzących”, eurokratów i samej Unii Europejskiej. 
Nie zamierzam przedstawiać politycznej analizy kryzysów, które Unia Eu-
ropejska przeżywa. Tym, co mnie niepokoi, i co powinno niepokoić także 
wszystkich Was, jest wciąż powiększający się rozziew między naszym chrze-
ścijańskim dziedzictwem a Unią Europejską. Naszych demokratycznych 
przywódców opanowuje coraz większa Chrystofobia87. W reakcji na to ro-
snąca liczba katolików i chrześcijan innych wyznań staje się coraz bardziej 
87 Tego terminu użył po raz pierwszy prof. Joseph H. H. Weiler, zob. tenże, Un’Europa Cristiana: Un sag-

gio esplotarivo, Milano 2003, Milano 2003. Publikację tę przełożono na języki: niemiecki i flamandzki.
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antyunijna („eurofobiczna”). Wraz z konserwatywnymi nacjonalistami cieszą 
się oni z Brexitu, zaczynają żądać tego dla swych własnych krajów, a prezy-
denta USA, Donalda Trumpa, uważają za swojego zaufanego sojusznika. Jed-
nocześnie wyrażają oni sprzeciw wobec imigracji, globalizacji i wolnego 
handlu. Co najmniej z zakłopotaniem przychodzi patrzeć na ten nowy „so-
jusz w niechęci” między nacjonalistami a chrześcijanami. Nacjonalizm jest 
ideologią antychrześcijańską, a niechęć jest występkiem w chrześcijańskim 
porządku moralnym.

Tym niemniej, zrozumiała jest głęboka niechęć wobec Chrystofobii, która 
powoli staje się nową ideologią sekularyzmu. Ta nowa ideologia laicka po-
czątku XXI wieku charakteryzuje się trzema połączonymi wzajemnie cechami.

Po pierwsze, jak zauważył Tony Judt już w 2008 r.:

Na Zachodzie pośpiesznie pozbywaliśmy się, kiedy to tylko było możliwe, 
ekonomicznego, intelektualnego i instytucjonalnego bagażu XX wieku, 
zachęcając przy tym innych, by czynili podobnie. W obliczu wydarzeń 
1989 roku, z niczym nieograniczoną pewnością, niepopartą wszakże 
odpowiednią refleksją, zostawiliśmy wiek XX za sobą i odważnie wkro-
czyliśmy w wiek następny, otuleni w służące naszemu dobremu samo-
poczuciu półprawdy: zwycięstwo Zachodu, koniec Historii, unipolarny 
moment Ameryki, niepowstrzymany pochód globalizacji i wolny rynek. 
[…] Kładliśmy też wielki nacisk na to – w naszych przewidywaniach go-
spodarczych, naszych praktykach życia publicznego, naszych strategiach 
międzynarodowych, nawet w naszych priorytetach na polu edukacji – że 
przeszłość nie może już nam nic interesującego zaoferować. To do nas – 
twierdziliśmy z uporem – nowy świat należy; ryzyka i możliwości z nim 
związane nie mają precedensu88.

Usuwanie przeszłości w cień oraz zorganizowane działania, by zapadła 
w niepamięć są typowe dla ideologicznych reżimów, co powinniśmy wie-
dzieć z lektury Roku 1984 George’a Orwella i Żartu Milana Kundery. Władzę 
nad ludźmi można uzyskać przez odebranie im pamięci oraz ich transcen-
dentnego przeznaczenia.

88 T. Judt, What Have We Learned If Anything?, „The New York Review of Books” 1/2008; tenże, Re-
appraisals, Reflections and the Forgotten twentieth century, London 2008.
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Po drugie, w związku z tolerancją i niedyskryminacją, islamowi należy 
się szacunek, włączając w to fakt zachowywania islamskiego prawa szariatu 
oraz rozprzestrzenianie się radykalnego salafizmu poprzez sieć meczetów. 
Sekularyści zapominają, że szariat pozostaje prawem zwyczajowym, tak jak 
za czasów Mahometa, podczas gdy prawo w Europie zostało zhumanizowane 
pod wpływem Ewangelii i prawa kanonicznego.

Po trzecie, religia chrześcijańska musi zostać usunięta z przestrzeni pu-
blicznej i zamknięta w sferze prywatnej. Prawa krajowe muszą zostać oczysz-
czone z wszelkich chrześcijańskich pryncypiów. Przykładem na to niech 
będzie porównanie trzech tekstów prawnych dotyczących tego samego te-
matu – prawa do małżeństwa.

(1) Artykuł 16. 
 1. Pełnoletni mężczyźni i kobiety, bez jakichkolwiek ograniczeń ze 

względu na rasę, narodowość lub religię, mają prawo do zawierania 
związku małżeńskiego i zakładania rodziny. Korzystają oni z rów-
nych praw co do zawierania małżeństwa, w czasie jego trwania i po 
jego rozwiązaniu. 2. Małżeństwo może być zawarte wyłącznie na pod-
stawie dobrowolnej i pełnej zgody przyszłych małżonków. 3. Rodzina 
jest naturalną i podstawową komórką społeczeństwa oraz jest upraw-
niona do ochrony ze strony społeczeństwa i państwa. (Powszechna 
Deklaracja Praw Człowieka, 1948)

(2) Artykuł 12. Prawo do małżeństwa
 Mężczyźni i kobiety w wieku małżeńskim mają prawo do zawarcia 

małżeństwa i założenia rodziny zgodnie z ustawami krajowymi regu-
lującymi korzystanie z tego prawa (Europejska Konwencja Praw Czło-
wieka, 1950).

(3) Artykuł 9. Prawo do małżeństwa i założenia rodziny
 Prawo do zawarcia małżeństwa i prawo do założenia rodziny są gwa-

rantowane zgodnie z ustawami krajowymi regulującymi korzystanie 
z tych praw. (Europejska Karta Praw Człowieka będąca częścią Trak-
tatu z Lizbony, 2009).

Pierwsze dwa artykuły, uchwalone tuż po zakończeniu II wojny światowej, 
odzwierciedlają w otwarty sposób dziedzictwo chrześcijaństwa, obecne 
w procesie tworzenia prawa, a związane z przesłaniem Ewangelii i zapisami 
prawa kanonicznego. Dzięki temu prawo rodzinne w Europie zostało oparte 



109

 Chrześcijańskie dziedzictwo i zjednoczenie Europy – czy coś je łączy?

na chrześcijańskiej koncepcji małżeństwa: związku opartego na obopólnej 
zgodzie jednego mężczyzny i jednej kobiety oraz – ze względu na dzieci – oto-
czonego szczególną ochroną ze strony prawa cywilnego.

Trzeci z przedstawionych artykułów (Art. 9 Karty z 2009 r.) – jak twier-
dzono – poszerza zakres poprzednich. Niezupełnie. Obejmując swoim za-
pisem związki jednopłciowe, artykuł ten podważył szczególną ochronę, 
o której słusznie mówiły artykuły wcześniejsze.

Ten przykład ukazuje najbardziej niepokojący trend obecny w legislacji 
poddanej laicyzmowi i pozytywizmowi. Aborcja, niegdyś traktowana jako 
przestępstwo kryminalne, została zaakceptowana ze względu na prawo 
matki do prywatności i jest teraz na drodze do stania się jednym z praw czło-
wieka. Eutanazja przeszła tę samą drogę i zaczęła być traktowana jako prawo 
do godnej śmierci. 

Grupy nacisku ideologów genderyzmu stosują – w najwyższy sposób iro-
nicznie i cynicznie – te same techniki, które służyły totalitarnym reżimom 
XX wieku: po pierwsze, zmanipulować język („nowomowa”) tak, aby pewne 
rzeczy stały się nie do pomyślenia; po drugie, wprowadzić do porządku 
prawa niejasne, ogólne i jak najszersze kategorie i zasady (takie jak szeroko 
rozumiany rasizm, niedyskryminacja czy mowa nienawiści); po trzecie, za-
cząć zgłaszać sądom skargi, zakładając, że w do tego czasu sędziowie staną 
się już politycznie poprawnymi legalistami.

Nie bójcie się być znakiem sprzeciwu

Jak już powiedziałem, między dziedzictwem chrześcijańskim a demokracją 
i zjednoczeniem Europy istnieją bezpośrednie związki.

Demokracja zawdzięcza swe istnienie światu chrześcijańskiemu. Jako 
chrześcijanie mamy obowiązek być znakami sprzeciwu i bronić ludzkiej 
godności i demokracji. Historia uczy, że nasi władcy, politycy, muszą bez 
przerwy być poddawani presji – oczywiście, z rozsądkiem. Sekularyzacja sa-
mych ośrodków władzy cywilnej jest częścią naszego chrześcijańskiego dzie-
dzictwa. Chrystofobia zaś jest aberracją, którą napędza niechęć wyrażana 
zwłaszcza przez tych, którzy od chrześcijaństwa odeszli. Sekularyzm niszczy 
wiarę, po niej cnotę, a w końcu także i całą cywilizację.

Zjednoczenie Europy to koncepcja chrześcijańska, rozwinięta i za-
inicjowana przez Schumana oraz przez ducha „Solidarności”. To była i jest 
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konieczna odpowiedź na totalitarne represje i widmo totalnej wojny. W oczy-
wisty sposób, w procesie zjednoczenia Europy ujawnia się poważny kontrast 
między jej politycznymi przywódcami a mieszkańcami w zakresie moral-
ności i mentalności.

Ani Unia Europejska, ani nasze demokracje nie stanowią „społeczności 
doskonałych”. Jak wyraził to Romano Guardini, Boże królestwo na ziemi po-
zostać musi w stanie zawieszenia, będąc w trakcie swojego nadejścia. Jego 
przybliżanie się lub oddalanie, jego przyjęcie lub odrzucenie, zależy od każ-
dego z nas, na każdym etapie dziejów89. My, chrześcijanie, możemy wprowa-
dzić zmianę na lepsze o tyle, o ile tylko będziemy mieć odwagę bycia znakiem 
sprzeciwu, oraz pokorę, dzięki której dostrzeżemy nasze słabości.

Jeśli chcemy podążać śladami św. Jana Pawła II, nie możemy pozwolić sobie 
na bycie tzw. eurofobami. Wprost przeciwnie. Naszym obowiązkiem jako wie-
rzących chrześcijan jest chronić demokrację i promować zjednoczenie Europy. 
„Nie bać się być znakiem sprzeciwu” – to było motto podane przez papieża i ob-
jaśnione w zakończeniu jego książki Przekroczyć próg nadziei:

«Ażeby wyzwolić człowieka współczesnego od lęku» przed sobą samym, 
przed światem, przed innymi ludźmi, przed potęgami tego świata, przed 
systemami, przed tym wszystkim, co jest symptomem niewolniczego 
lęku tak zwanej siły wyższej, którą człowiek wierzący nazywa Bogiem, 
«trzeba temu człowiekowi z całego serca życzyć, ażeby nosił i pielę-
gnował w swym sercu tę bojaźń Bożą», która jest początkiem mądrości. 
Taka bojaźń Boża jest «zbawczą siłą Ewangelii». Ona jest twórcza, nigdy 
zaś nie destruktywna. Ona rodzi ludzi, którzy kierują się odpowiedzial-
nością, odpowiedzialną miłością. Ona rodzi ludzi świętych, czyli prawdzi-
wych chrześcijan, a przyszłość świata ostatecznie do nich należy.

Tłumaczył Maciej B. Stępień

89 Pełny cytat podany został wyżej, podpunkt Teoria i praktyka, s. 96 i nn.
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Wiara i rozum:  
o jaką relację tu chodzi?

Vittorio Possenti1

Relacja między wiarą a rozumem była w chrześcijaństwie od samego po-
czątku kwestią najgłębszą i nieodłączną, dyskutowaną na przestrzeni całych 
dziejów teologii i ogólnie – myśli Kościoła. Wprowadzić w ten temat można na 
wiele sposobów. Jednym z nich jest zwrócenie się do dzieł najwybitniejszych 
teologów i myślicieli chrześcijaństwa, którzy zastanawiali się nad tą relacją 
i o niej pisali. Na potrzeby niniejszego artykułu wystarczą dwa dokumenty: 
encyklika Fides et ratio (FR) Jana Pawła II z 1998 r. oraz przemówienie wy-
głoszone przez Benedykta XVI w Ratyzbonie, w 2006 r. Różnica między tym, 
w jakim celu powstały – adresowana do katolickich biskupów i starannie opra-
cowana encyklika oraz krótki, akademicki wykład Benedykta XVI – sprawia, że 
ich fundamentalna zbieżność nabiera nowego, jeszcze większego znaczenia. 
Ponadto Wykład Ratyzboński (WR) staje się lepiej zrozumiały dzięki uwzględ-
nieniu fundamentu, jaki położony został przez encyklikę2.

Ramy zakresowe encykliki Fides et ratio

Fides et ratio (FR) to prawdopodobnie najważniejszy nowożytny dokument 
Kościoła dotyczący tematu wyrażonego w jej tytule oraz filozofii rozumianej 
1 Autor afiliowany w Uniwersytecie Ca’Foscari (Wenecja, Włochy) oraz w Papieskiej Akademii 

Nauk Społecznych.
2 Rozdziały FR noszą następujące tytuły: (Wstęp:) Poznaj samego siebie; I. Objawienie mądrości Bo-

żej; II. Credo ut intellegam; III. Intellego ut credam; IV. Relacja między wiarą a rozumem; V. Wypo-
wiedzi Magisterium Kościoła w dziedzinie filozofii; VI. Wzajemne oddziaływanie teologii i filozofii; 
VII. Potrzeby i zadania chwili obecnej; Zakończenie.
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jako „zwierciadło kultury narodów” (nr 103). Osią tego dokumentu jest wska-
zanie na właściwą relację, jaka powinna zaistnieć między prawdą objawioną 
a prawdą odkrywaną dzięki filozofii. Encyklika z 1998 r., promulgowana 124 
lata po encyklice Aeterni Patris papieża Leona XIII (1879) i poświęcona temu 
samemu tematowi, bierze pod uwagę i rozwija dorobek zarówno Pierwszego 
(1869–1870), jak i Drugiego (1962–1965) z Soborów Watykańskich.

Sens FR podany jest już na samym jej początku: „Wiara i rozum są jak 
dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Sam 
Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy, którego osta-
tecznym celem jest poznanie Jego samego”3. Poszukiwanie prawdy zajmuje 
zatem centralne miejsce w tym dokumencie, a proponowany sojusz wiary i ro-
zumu zmierza do osiągnięcia nowego poziomu mądrości. Encyklika zauważa, 
że nie ma żadnej ludzkiej kultury, która – obok poszukiwań prawd jednostko-
wych – nie rozważałaby zagadnienia prawdy samej w sobie, co widać w pyta-
niach zadawanych zarówno na Wschodzie, jak i Zachodzie: „Kim jestem? Skąd 
przychodzę i dokąd zmierzam? Dlaczego istnieje zło?” (nr 1). W związku z tym 
tematem argumentowana jest teza, że każda kultura ludzka dysponuje poten-
cjałem, dzięki któremu może przyjąć Boże objawienie (nr 71nn). 

Wiara i rozum, pomimo wszelkich trudności, jakie napotyka relacja 
między nimi, nie stoją w opozycji wobec siebie, gdyż zarówno Objawienie, 
ku któremu zwraca się i wiara, i rozum, pochodzi ostatecznie od Boga, który 
„nie myli się ani nie zamierza zwieść człowieka” (nr 8). Jezus Chrystus, Słowo 
Wcielone, ukazany jest jako pełnia Objawienia (nr 10; w związku z czym uka-
zywanie chrześcijaństwa jako „religii Księgi” jest niewłaściwe i nieprecy-
zyjne). Trzeba uwzględniać różnice między wiarą i rozumem, podkreślając to, 
w czym się ze sobą zgadzają, a nie to, w czym się nie zgadzają (i wiara, i rozum 
zamiast albo wiara, albo rozum). Idąc drogą filozofii oraz drogą ukazywaną 
przez Pismo Święte, musimy mieć świadomość, że odcinanie wiary chrześci-
jańskiej od filozofii jest nierozumne. Obiektywny sposób pojmowania wła-
ściwy wierze – to znaczy taki, który angażuje całą osobę ludzką – nie może nie 
skłaniać się ku formom myślenia, które nie wykluczają możliwości odkrycia 
prawdy. Dlatego „filozofia o charakterze zdecydowanie fenomenalistycznym 
3 Warto zwrócić uwagę Czytelników, że oficjalny angielski przekład (sic!) encykliki Fides et ratio, 

z którego korzysta Autor, ma w tym miejscu: a desire to know the truth – in a word, to know him-
self co znaczy: pragnienie poznania prawdy, a więc – pragnienie poznania samego siebie. Wierny 
przekład angielski tych słów powinien brzmieć: a desire to know the truth, ultimately aimed at 
cognizing [lub: gaining the knowledge of] God Himself [przypis tłumacza]. 
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czy relatywistycznym nie byłaby w stanie dopomóc w poznawaniu bogactw 
zawartych w Słowie Bożym” (nr 82).

Encyklika nie pomija problemów, jakie występują w związku z wiarą, ro-
zumem i relacją między nimi w czasach współczesnych: „Mimo to jednak 
obecna relacja między wiarą a rozumem domaga się wysiłku wnikliwego 
rozeznania, ponieważ zarówno rozum, jak i wiara zostały zubożone i osła-
bione w swych wzajemnych odniesieniach”. Rozum, pozbawiony tego, co 
ma do zaproponowania Objawienie, ryzykuje tym, że utraci z pola widzenia 
swój ostateczny cel. „Wiara, odarta z rozumu, skupiła się na uczuciach i prze-
życiach, co stwarza zagrożenie, że przestanie być propozycją uniwersalną”  
(nr 48). Po obu stronach widać potrzebę poprawy stanu rzeczy. Podsta-
wowym i tradycyjnym elementem stanowiska katolickiego jest to, aby de-
monstrować umiarkowaną, tym niemniej istotną wiarę w lumen rozumu 
naturalnego i jego poznawczy potencjał, przeciwstawioną stanowiskom 
sceptycznym, które odmawiają ludzkiemu rozumowi jakiejkolwiek kogni-
tywnej kompetencji, wykraczającej poza ramy wiedzy naukowej. W rezul-
tacie, zachodni racjonalizm – opierający się na rozumie, któremu nakładane 
są ograniczenia i kształtowany wyłącznie w kręgu nauk szczegółowych – 
gubi się w kontakcie z rzeczywistością i zasobami wiedzy, które nie mieszczą 
się w ramach poznania naukowego. Poza tym, lumen naturale rozumu to coś, 
w co wyposażona jest każda istota ludzka, co pozwala z jednej strony prze-
zwyciężyć elityzm, tak charakterystyczny dla poszukiwań prawdy prowadzo-
nych w starożytności (nr 38), a z drugiej – potwierdzić powszechny charakter 
prawa dostępu do prawdy.

W coraz większym dystansie między rozumem i wiarą, filozofią i teo-
logią, Jan Paweł II dostrzega duchową postawę, która w czasach nowożyt-
nych rzadko zezwalała na zaistnienie jakiejkolwiek owocnej relacji między 
filozofią i Słowem Bożym: „słuszne rozgraniczenie między dwoma obszarami 
wiedzy [teologią i filozofią] przekształciło się w szkodliwy rozdział” (nr 45). 
Ta sytuacja została rozpoznana jako coś niewłaściwego również w Aeterni 
Patris, zgodnie z którą „ci, którzy studium filozofii łączą z uległością wobec 
wiary, ci właśnie filozofują najlepiej” (nr 9). Harmonia rozumu i wiary, osią-
gnięta w epoce patrystycznej i zachowana w filozofii średniowiecznej zo-
stała naruszona przez tych filozofów, którzy uznali wiedzę racjonalną za coś 
nie tylko oddzielonego od wiary, ale ją zastępującego, stojącego wobec niej 
w radykalnej opozycji. Programowo lekceważyli oni światło prawdy, zawarte 
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w przekazie skierowanym do człowieka przez Boga. Ten nurt, zapoczątko-
wany w XVII i XVIII wieku, osiągnął szczyt swoich wpływów w XIX stuleciu 
wraz z ekspansją: idealizmu, ateizmu, pozytywizmu i przejściem od ro-
zumu metafizycznego do rozumu instrumentalnego. Można powiedzieć, że 
wszystko to razem przyczyniło się do zagubienia wymiaru mądrościowego 
w ramach ludzkich poszukiwań sensu. Te stanowiska, uznane w encyklice 
za stojące na wątłych podstawach i niewystarczające człowiekowi, są często 
wyrazem postawy antyrealistycznej, która zaprzecza możliwości osiągnięcia 
obiektywnej wiedzy ontologicznej, zatracając się w fenomenalizmie, relaty-
wizmie i odrzuceniu metafizyki, bez której myśl o dostępie do tego, co trans-
cendentne, to jedynie mrzonka.

FR stwierdza, że właściwa relacja między wiarą i rozumem stoi pod zna-
kiem dwukierunkowości (circularity)4. Teologia, nakierowana na zrozu-
mienie Słowa Bożego, wspomaga swoje wysiłki wiedzą ludzką, zwłaszcza 
filozoficzną, rozum z kolei „jest pobudzany [przez wiarę] do wejścia na ścieżki, 
których istnienia sam nigdy by się nie domyślił” (nr 14 i 73). Studiowanie fi-
lozofii w żywotnym związku z wiarą wskazane jest jako metoda, dzięki której 
myśl filozoficzna rozwinęła się w kierunki „które nie powstałyby bez bezpo-
średniego lub pośredniego wkładu wiary chrześcijańskiej” (nr 76). Można tu 
wspomnieć źródła koncepcji osoby, biorącej swój początek z chrystologicz-
nych i trynitologicznych dyskusji toczonych w IV i V wieku.

Dwukierunkowość oznacza, że energia rozumu może wejść na grunt poj-
mowania właściwego wierze, nie powodując przy tym zafałszowań, podczas 
gdy wiara, która wychodzi od Objawienia, może zagościć na gruncie rozumu 
bez wystawiania go na szwank. To może otworzyć przed obydwojgiem nowe 
horyzonty i nową głębię znaczeń. Rozdział 6 Księgi Tobiasza pomoże to zi-
lustrować. Wiara dla filozofii może być czymś analogicznym do tego, co robi 
Archanioł Rafał w czasie podróży Tobiasza. Jest mu przewodnikiem po wła-
ściwej ścieżce, pomaga, gdy atakuje go wielka ryba i radzi, jak przygotować 
lekarstwo zdejmujące z oczu bielmo i zapewniające lepszy wzrok. W spo-
tkaniu z Objawieniem filozofia otrzymuje impuls, aby pozostać sobą i osią-
gnąć pełnię siebie samej. Żeby to osiągnąć, konieczne jest przezwyciężenie 
zasady immanencji – zasadniczej części dziedzictwa racjonalizmu. Przyj-
rzymy się dwóm spośród wielu sposobów, w jakie ta zasada była wyrażana: 
4 W oryginale polskim jest to jednak relacja dwukierunkowa, czyli angielskie bidirectional relation-

ship [przypis tłumacza]. 
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1) założeniu, że Ogół i Wszystko są skończonymi systemami przyczyn fizy-
kalnych, czyli przekonaniu, że przedmiotem filozofowania jest wyłącznie 
świat, oraz 2) idei, która głosi, że człowiek [w swoim człowieczeństwie] nie 
jest zależny od niczego i winien ustanawiać wartości etyczne samodzielnie, 
w procesie absolutnego samookreślenia. Wielokrotnie w epoce nowożytnej 
zasadą immanencji posługiwano się jako kamieniem węgielnym, na którym 
następnie budowane były obiekcje wobec samej możliwości zaistnienia ja-
kiegoś Objawienia. Uwzględnianie takiego parametru dusi w zarodku 
jakikolwiek dialog rozumu z Objawieniem: Objawienie zostaje wyparte, a ro-
zumowi, teraz już samotnemu, pisana jest laudacja dotycząca jego potęgi.

Uznanie, z jakim Kościół traktuje filozofię, znajduje potwierdzenie w za-
proszeniu ze strony Jana Pawła II do tego, aby wejść w dwukierunkową re-
lację filozofii i teologii. Kościół „widzi w filozofii drogę wiodącą do poznania 
podstawowych prawd o życiu człowieka. Zarazem uznaje filozofię za nie-
odzowne narzędzie, pomagające głębiej rozumieć wiarę i przekazywać 
prawdę Ewangelii tym, którzy jeszcze jej nie znają” (nr 5). Joseph Ratzinger 
podkreślał niejeden raz, że wiara chrześcijańska częściej miała do czynienia 
z filozofią, niż z innymi religiami.

Jednym z celów wydania FR było ponowne zainicjowanie studiów filozo-
ficznych w ramach ogólnie pojętej myśli katolickiej i powołanych do jej rozwi-
jania instytucji, przeżywających po Soborze Watykańskim II okres trudności. 
Filozofia przedstawiona została jako „jedno z najwznioślejszych zadań ludz-
kości”, u którego podstaw legły: zawsze obowiązujące zasady niesprzecz-
ności, przyczynowości i celowości, do których odwoływały się rozmaite 
szkoły filozoficzne (nr 3 i 4), koncepcja osoby jako bytu wolnego i rozum-
nego, zdolnego do poznania Boga, prawdy i dobra, oraz pewne fundamen-
talne i powszechnie uznawane normy moralne. To wszystko składa się na 
swoiste dziedzictwo duchowe ludzkości.

FR wskazuje na potrzebę [powrotu do] rozumienia metafizyki jako ra-
cjonalnej wiedzy, która, rozpoczynając od danych zmysłowych, zdolna jest 
dosięgnąć przyczyny, która leży u źródła całej postrzeganej rzeczywistości 
(nr 22). Mowa św. Pawła Apostoła w Atenach z rozdziału 17 Dziejów Apo-
stolskich (do której jeszcze powrócimy) ukazana jest jako próba odnale-
zienia wspólnego fundamentu, na którym oprzeć można naturalne poznanie 
Boga. Takie poznanie było wówczas obecne bardziej w wywodach filozofów 
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dotyczących boskiej transcendencji niż w politeizmie religii praktykowanej 
przez masy (nr 24 i 36).

Chrześcijańskie zainteresowanie filozofią pobudza do myślenia i wła-
śnie na tym polu doszło do najbardziej zażartej i najdłużej przeciągającej się 
konfrontacji między nowożytną myślą Zachodu a Kościołem. Najdalej idąca 
dialektyka, najostrzejsze spory, do jakich dochodziło, a także najważniejsze 
intelektualne problemy zapisane na kartach ksiąg, wtargnęły na arenę na-
szych dziejów w namacalnej, cielesnej postaci. Myśl o tym, że duża część wy-
padków historii nowożytnej miała swoje źródło w umysłach filozofów, nie 
jest twierdzeniem bezpodstawnym. Od czasów Oświecenia i rewolucji fran-
cuskiej spory, które w XVI i XVII wieku pozostawały w uśpieniu, wybuchły od 
nowa z wielką mocą, osiągając swoje apogeum w stuleciach: XIX i XX.

U kresu tej dialektyki pojawia się zjawisko najbardziej niepokojące: nihi-
lizm, ujęty w FR jako zrodzony w wyniku usunięcia w cień zagadnień bytu, co 
„prowadzi nieuchronnie do utraty kontaktu z obiektywną prawdą, a w konse-
kwencji z fundamentem, na którym opiera się ludzka godność. W ten sposób 
stwarza się możliwość wymazania z oblicza człowieka tych cech, które ujaw-
niają jego podobieństwo do Boga, aby stopniowo wzbudzić w nim destruk-
cyjną wolę mocy albo pogrążyć go w rozpaczy osamotnienia” (nr 90). Dzięki 
tej wzmiance nihilizm – koncept kluczowy dla nowoczesności i dyskutowany 
żywo przez ostatnie 150 lat – w końcu doczekał się chwili, w której zauwa-
żony został również w nauczaniu Kościoła (Sobór Watykański II nie poświęcił 
mu przecież ani jednego słowa).

Wykład Ratyzboński: prawda i przemoc 

Przechodzimy teraz do Wykładu Ratyzbońskiego, którego tytuł: Wiara, rozum 
i uniwersytet jest rozwinięciem tytułu FR. Wielu zauważyło, że słowem klu-
czowym tego wykładu był „rozum”, powtórzony aż 46 razy. Wiemy dobrze, 
jak wyglądały szczegóły pierwszych, wyolbrzymionych przez media świa-
towe reakcji na fragment tego wykładu, w którym zacytowany został dialog 
między Cesarzem Bizancjum, Manuelem II Paleologiem (XIV w.) a pewnym 
perskim uczonym. W mediach przewijał się w zasadzie wyłącznie ów cytat, 
pomimo tego, że sam wykład poświęcony był związkom między wiarą chrze-
ścijańską i rozumem. Warto zauważyć, że słowa z Ratyzbony odniosły skutek 
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– pobudziły one filozofów, teologów i innych intelektualistów do namysłu 
nad zagadnieniem prawdy.

Benedykt XVI zwrócił uwagę na moment dziejowy zetknięcia się prze-
kazu biblijnego z filozofią grecką oraz na późniejszą „dehellenizację” [chrze-
ścijaństwa], do jakiej doszło na przestrzeni drugiego tysiąclecia. Skupmy się 
jednak na okresie, w którym chrześcijaństwo dopiero się rodziło – gdy Obja-
wienie biblijne i rozum filozoficzny szukały u siebie nawzajem uznania. Etapy 
ich dialogu następowały w rytm wydarzeń z pierwszych lat życia Kościoła.

Dialog, który prowadzono od tamtego czasu, nie był abstrakcyjnym pro-
jektem, lecz wynikał z żywotnych potrzeb, ponieważ z obydwu stron toczono 
zmagania o prawdę. Porozumienie zostało osiągnięte na podstawie zało-
żenia, że odpowiedzi na pytania o człowieka, dobro i Boga są możliwe do uzy-
skania – że to poszukiwanie nie jest z góry skazane na porażkę, oraz że myśl 
biblijna nie jest czymś spoza kręgu poszukiwań prawdy. Porozumienie było 
trudne do uzyskania i tylko częściowe, lecz wcale przez to nie mniej ekscytu-
jące. Stanowiło też rezultat wydarzeń i podjętych decyzji. Do rzeczywistego 
i jak najbardziej „opatrznościowego” zbiegu okoliczności doszło w trakcie 
jednej z podróży św. Pawła, gdy Apostoł dotarł do Troady, zamierzając iść 
dalej na Wschód. Dzieje Apostolskie (16, 6-10) przekazują relację o we-
zwaniu, które usłyszał we śnie, aby udać się do Macedonii, co też uczynił. Na-
stąpiła zmiana kierunku podróży ewangelizacyjnej: ze Wschodu – na Zachód. 
Trudno o obraz bardziej jednoznaczny w swojej wymowie. Ta zmiana miała 
też istotne następstwa. Po przybyciu do Macedonii Paweł wygłosił mowę na 
Areopagu w Atenach, następnie udał się do Koryntu, a w końcu – do Rzymu. 
W ten sposób, w tych strategicznych miejscach, rodzące się chrześcijaństwo 
zetknęło się z kulturą grecką i rzymską, wchodząc z nimi – oraz z ich filozofią 
– w relację, która trwa nieprzerwanie do dziś.

W swoim wykładzie Benedykt XVI nawiązał do podróży św. Pawła do Ma-
cedonii i Aten: „Spotkanie pomiędzy przesłaniem biblijnym a myślą grecką 
nie nastąpiło przypadkowo. Wizja św. Pawła, który zobaczył zamknięte drogi 
do Azji i ujrzał we śnie Macedończyka, błagającego go: «Przyjdź do Macedonii 
i pomóż nam» (por. Dz 16, 6-10) – ta wizja może być zinterpretowana jako 
«kwintesencja» wewnętrznej konieczności zbliżenia pomiędzy wiarą biblijną 
a dociekaniami greckimi”. Zbliżenie to zapoczątkowane zostało już wcze-
śniej, jak zauważa Ratzinger, przypominając rozstrzygające momenty, takie 
jak: objawienie Mojżeszowi Bożego imienia („Jestem, Który Jestem”, zob. Wj 
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3, 14) i zerwanie z mitem, nowe pojmowanie Boga poświadczone w tekstach 
Psalmów i literaturze mądrościowej oraz grecki przekład Septuaginty, któ-
rego waga została w WR szczególnie podkreślona: „Wiemy dziś, że greckie 
tłumaczenie Starego Testamentu stworzone w Aleksandrii – Septuaginta – 
jest czymś więcej niż prostym (i w tym znaczeniu nie w pełni satysfakcjo-
nującym) tłumaczeniem tekstu hebrajskiego: jest niezależnym świadectwem 
tekstualnym i wyraźnym oraz ważnym krokiem w historii Objawienia, która 
doprowadziła do tego spotkania w sposób decydujący dla narodzin i rozpo-
wszechnienia się chrześcijaństwa”.

Interesujące, że objawienie Mojżeszowi przez Boga Jego Boskiego Imienia 
jest w oczach papieża cezurą, zamykającą czasy politeistycznego mitu i wie-
lości imion bogów, podobną do tej, którą w środowisku Aten stanowiła 
działalność Sokratesa. Te nowe podejścia, reprezentowane przez Mojżesza 
i Sokratesa, możemy w sposób uprawniony nazwać „sojuszem Sokratesa 
i Mojżesza” – sojuszem filozofii i Objawienia. Ten sojusz pociągnął za sobą 
długi szereg następstw5.

Do przemówienia św. Pawła w Atenach odwołują się zarówno FR jak i WR, 
przedstawiając je jako punkt węzłowy spotkania rozumu z wiarą, którego za-
istnienie było możliwe dzięki dialogowi, świadectwu i „ubogim środkom”, nie 
mającym nic wspólnego z przemocą. Tekst biblijny (Dz 17, 22nn) zwraca się 
ku Bogu Stwórcy, który stworzył wszystko i pozostaje władcą tego wszyst-
kiego, który nie mieszka w świątyniach zbudowanych ludzką ręką, i który 
daje życie wszystkiemu. Kończy się zaś słowami: „w Nim żyjemy, poruszamy 
się i jesteśmy, jak też powiedzieli niektórzy z waszych poetów: «Jesteśmy bo-
wiem z Jego rodu»”.

Badania egzegetyczne wykazały, że to, o czym mówił św. Paweł, było „teo-
logią naturalną” w rozumieniu stoickim. Użył on jej, aby pojęcie Boga, które 
przedstawiał, było czymś do przyjęcia dla słuchaczy, wśród których znaj-
dowali się stoicy i epikurejczycy (zob. Dz 17, 18). Przechodząc następnie 
do krytyki starożytnego politeizmu (przeprowadzonej z punktu widzenia 
zhellenizowanego judaizmu), Apostoł odwołał się do kilku znanych cytatów 
z dzieł poetów i myślicieli greckich, rozwijając w ten sposób ideę monote-
izmu jako przeciwstawną wobec politeizmu, będącego wówczas religią po-
wszechną. Pod tym względem mowa św. Pawła stanowiła sukces. Dostarczyła 
5 Więcej na ten fundamentalny temat w: V. Possenti, L’alleanza socratico-mosaica. Postmetafisica, 

deellenizzazione, terza navigazione, „Aquinas”, 1-2/2009, s. 175–206.
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ona bowiem impulsu do lepszego, wzajemnego zrozumienia filozofii i tra-
dycji biblijnej. Innym pozytywnym elementem było to, że niektórzy z jego 
słuchaczy przyjęli chrześcijaństwo. Ale już wzmianka o zmartwychwstaniu 
przyniosła niepowodzenie: większość nie chciała przyjąć tego faktu do wia-
domości. Całe to wydarzenie wskazuje na kontekst, w którym spotkanie 
greckiej myśli z Pismem Świętym mogłoby osiągnąć – w świetle Objawienia 
– pełnię swojego sensu6.

Pierwsi „filozofowie chrześcijańscy”, tacy jak Justyn czy Klemens Aleksan-
dryjski, szukali odniesień pomiędzy rodzącą się kulturą chrześcijańską a kul-
turą grecko-rzymską, czym zapoczątkowali metodę naśladowaną później aż 
do XX wieku. Klemens dostrzegał w filozofii Greków praeparatio evangelica, 
tzn. drogi i ścieżki, którymi trzeba podążać, aby przygotować się na przyjęcie 
Dobrej Nowiny, czym podniósł temat, który później odnaleźć można u św. Au-
gustyna w związku z filozofią platońską. Dla Klemensa „przymierzem” (testa-
mentum), z którego korzystali Grecy, była filozofia – to ona usprawiedliwiała 
Greków, którzy, według Klemensa, dostrzegli dwie fundamentalne prawdy 
dotyczące Boga: był On dla nich Stwórcą i Wynagrodzicielem. Tej tezie sprze-
ciwili się następnie gnostycy i marcjonici, dla których filozofia była mądro-
ścią diaboliczną, podsuniętą ludzkości przez upadłe anioły – wiedzą o owocu 
podanym przez węża7.

6 Mowa Ateńska demonstruje zarówno doniosłość, jak i granice spotkania chrześcijaństwa z kul-
turą grecką, przed którą chrześcijaństwo otworzyło nowy obszar, wcześniej tej kulturze niedo-
stępny, a związany z tematyką creatio ex nihilo, Wcielenia i Zmartwychwstania. Bóg jako Stwórca 
był rzeczywistością chyba przeczuwaną przez greckich filozofów, jednak nieznana im była pełnia 
prawdy o Stworzeniu. Jako Stwórca, Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba i Mojżesza nie jest On Bogiem 
greckich pisarzy, w oczach których był On raczej Demiurgiem (Timajos, 28c). Tylko dzięki bi-
blijnej wierze i objawieniu Bożego Imienia w Starym Testamencie („Jestem, Który Jestem” – Ego 
sum qui est, Rdz 3,14) filozofia była w stanie objąć myślą istotę prawdy Stworzenia. „Stworzyć” 
znaczy uczynić coś z niczego – i dlatego tylko Bóg, który jest Istnieniem samym w sobie (esse ip-
sum) może być Stwórcą. Bóg nie będzie zatem tylko pierwszą przyczyną tego, co ziemskie, nawet 
w koncepcji myśli, która myśli samą siebie (noesis noeseos), do czego sprowadza Boga koncep-
cja Arystotelesa, który doszedł, co prawda, do monoteizmu, lecz Stworzenia nie spostrzegł. Ist-
nieje fundamentalna różnica między stworzeniem a produkcją (albo: transformacją) – między 
stworzeniem (creatio) i stawaniem się (mutatio). W ramach Stworzenia Przyczyna Pierwsza jest 
wszech-przyczyną (total cause), która ustanawia rzeczy stworzone jako istniejące, podczas gdy 
koncepcja „stawania się” wymaga jedynie przyczyny dostatecznej dla zachodzącej transformacji. 
Z tego powodu arystotelesowski Bóg jest jedynie nieporuszoną przyczyną stawania się, a nie – 
pierwotną i jedyną przyczyną, która ustanawia to, co skończone extra nihil.

7 „Przed przyjściem na świat Pana filozofia była niezbędna dla Hellenów, aby ich prowadzić ku spra-
wiedliwości. Teraz natomiast przydaje się do tego, aby ich prowadzić ku bojaźni Bożej. Stanowi 
więc wstępne przygotowanie do wiary dla tych umysłów, które pragną ją zdobyć poprzez dowo-
dy. Bo noga twoja – jak mówi Pismo – nie zwadzi o nic, jeśli Opatrzności powierzasz wszystko, co 
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Według Ratzingera chrześcijaństwo pierwotne, zwracając się ku Bogu 
filozofów i ich naturalnej teologii, a także dystansując się od bóstw re-
ligii powszechnej8, poszło w tym kierunku pod wpływem dyskursu biblij-
nego, a zwłaszcza Prologu Ewangelii wg św. Jana: „Na początku było Słowo” 
(a Słowo było Bogiem). Te słowa znaczą, że źródłem racjonalności i ludz-
kiego rozumu jest Bóg, w którym intelekt i wola współistnieją: Jego wola 
jest rozumem i nie może niweczyć tego, co przez Niego samego zostało usta-
nowione. Nie można więc mówić, że zasada niesprzeczności nie odnosi się 
do Boga, jak gdyby mógł On być podmiotem jakichś zewnętrznych wobec 
Niego praw lub przeznaczeń. Należy raczej stwierdzić, że Bóg jako Absolutny 
Rozum jest sam w sobie niesprzeczny.

Wychodząc od tego, WR demonstruje, że działanie wbrew rozumowi 
jest sprzeczne z Bożą naturą, i że nie jest to jedynie paradygmat grecki, lecz 
coś, co pozostaje w zgodzie z Pismem Świętym: „Sądzę, że możemy dojrzeć 
tu głęboką zgodność pomiędzy tym, co greckie – w najlepszym znaczeniu 
tego słowa – i bliblijnym rozumieniem wiary w Boga”. Pierwsze słowa Pro-
logu Ewangelii Janowej: „Na początku było Słowo” stanowią finał długiej 
drogi, której początek znajduje się w Starym Testamencie wiele stuleci wcze-
śniej, i która przeszła etap poszukiwań w postaci ksiąg mądrościowych i ich 

dobre, bez względu na to, czy pochodzi ono od Hellenów, czy od nas. Wszelkiego bowiem dobra 
sprawcą jest tylko Bóg, w jednym przypadku bezpośrednio i pierwszoplanowo, jak w odniesieniu 
do Starego i Nowego Testamentu, w innych pośrednio i przez następstwa, jak w zastosowaniu do 
filozofii. Być może nawet, że filozofia została dana Hellenom bezpośrednio i celowo, zanim jeszcze 
Pan ich także powołał. Bo przecież i ona prowadziła żywioł helleński do Chrystusa, podobnie jak 
Prawo prowadziło do Niego Hebrajczyków. A więc filozofia pełni funkcję przygotowawczą, toruje 
drogę temu, którego Chrystus z kolei doprowadza do doskonałości”. Zob. Klemens Aleksandryjski, 
Kobierce zapisków filozoficznych dotyczących prawdziwej wiedzy, tłum. J. Niemirska-Pliszczyńska, 
t. 1, Warszawa 1994, s. 20 [w tekście oryg.: Stromata 1, 5, 28]. Należy dodać, że Klemens był prze-
konany, jakoby Grecy przejęli niektóre swoje nauki od żydowskich proroków.

8 „Gdy powstało pytanie, któremu z bogów odpowiada Bóg chrześcijański, czy może Zeusowi, czy 
Hermesowi lub Dionizosowi, czy jakiemuś innemu, odpowiedź brzmiała: żadnemu z nich. Żad-
nemu z bogów, do których się modlicie, tylko wyłącznie temu, do którego się nie modlicie, Naj-
wyższemu, o którym mówią wasi filozofowie. Kościół pierwotny zdecydowanie odrzuca cały 
świat starożytnych religii, uważając go za złudę i zaślepienie. Wypowiada swą wiarę słowami: 
niczego takiego nie czcimy ani o niczym takim nie myślimy, gdy mówimy: Bóg, lecz o samym 
bycie, o tym, co filozofowie uznali za podstawę wszelkiego bytu, za Boga ponad wszelkie moce 
– tylko to jest naszym Bogiem” – J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, tłum. Z. Włodko-
wa, Kraków 1996, s. 126–127. Stanowisko Autora wyrażone zostało w sekcji tekstu zatytułowa-
nej Pierwotny Kościół opowiada się za filozofią. Waga tego sięgnięcia do filozofii jest nieustannie 
podkreślana przez Ratzingera w jego dziełach związanych z tą tematyką, stanowiąc jakby echo 
intencji ponownego zainicjowania studiów filozoficznych, zgodnie z wyraźnym wskazaniem, za-
wartym w FR.
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antybałwochwalczego „oświecenia”: „Jan w ten sposób wypowiedział osta-
teczne słowo na temat biblijnej koncepcji Boga, a w słowie tym wszelkie 
– często mozolne i kręte – ścieżki wiary biblijnej znajdują swą kulminację 
i syntezę. Na początku był logos, a logos jest Bogiem, mówi Ewangelista”. 
Między przekazem biblijnym a myślą grecka doszło do „wewnętrznego zbli-
żenia”, co stanowi „zdarzenie o decydującym znaczeniu” – zwrot w dziejach 
powszechnych.

„Na początku było Słowo” (J 1, 1). Przekładając grecki wyraz logos na ła-
cińskie verbum św. Hieronim sięgnął po jedno ze znaczeń tego słowa, pozosta-
wiając w cieniu znaczenie drugie: ratio. Gdyby przyjąć to właśnie znaczenie, 
moglibyśmy powiedzieć: „Na początku był Rozum”. Którekolwiek ze znaczeń 
wybierzemy, pierwszy werset Ewangelii Janowej musi być zawsze odczyty-
wany w łączności z wersetem 14.: „A Słowo ciałem się stało…” – oczywiście 
o tyle, o ile chcemy dobrze zrozumieć nowość chrześcijaństwa.

Tekst Janowy to punkt węzłowy zagadnienia prawdy, gdyż mówi on o tym, 
że u początku wszechrzeczy było światło i stwórcza energia Rozumu. Mo-
żemy z tego wysnuć dwa istotne wnioski: po pierwsze – działanie sprzeczne 
z rozumem jest sprzeczne z Bożą naturą, oraz – po drugie – u początku znaj-
dują się: racjonalność, sens, miara. To podejście bierze pod uwagę zarówno 
wieczysty cud, jak i wieczystą niespodziankę, którą jest świat, tzn. fakt, że 
świat jest co najmniej częściowo zrozumiały i „daje się odczytywać”. Stwier-
dzenie, że na początku był Logos, nie ma charakteru tylko religijnego. Jest 
to pełna wielorakiego znaczenia intuicja: intelekt nie dokonuje a priori pro-
jekcji własnej racjonalności na rzeczy, lecz w nich tę racjonalność odnajduje. 
To rozstrzygnięcie odegrało kluczową rolę w rozwoju nowożytnej fizyki, od 
Galileusza i Newtona po Einsteina i Plancka, i przynajmniej pośrednio ożywia 
badania naukowe prowadzone do dziś.

 WR przechodzi następnie do trzech fal „dehellenizacji”, które na różne 
sposoby zmierzały do uwolnienia chrześcijańskiej wiary od połączonego 
z nią dziedzictwa filozofii greckiej, zwłaszcza metafizyki. Były to: reformacja, 
działalność Immanuela Kanta oraz przedstawicieli liberalnej teologii prote-
stanckiej, reprezentowanej przez Adolfa von Harnacka, oraz – jako fala trzecia 
– inkulturacja wiary, w ramach której pewne nurty odeszły od rozstrzygnięć 
dokonanych na gruncie ścisłego związku pomiędzy wiarą i rozumem. Papież 
Benedykt zauważył, że w okresie późnego średniowiecza w teologii zazna-
czyły się tendencje, „które chciały rozdzielić tę syntezę pomiędzy duchem 



124

Vittorio Possenti

greckim a duchem chrześcijańskim”, oddzielając w Bogu rozum od Jego woli. 
Było to stanowisko zwane teologicznym woluntaryzmem, dystansujące się 
od intelektualizmu Augustyna i Akwinaty, a prowadzące do rozważania je-
dynie wolności Boga, „mocą której mógłby uczynić On wszystko wprost 
przeciwnie w stosunku do tego, co w rzeczywistości uczynił”. Końcem tego 
jest idea Boga jako czystej Woli. To krytyczne spojrzenie Benedykta XVI na 
teologiczny woluntaryzm i nominalizm, które sprowadzały Boga do nieod-
gadnionej i irracjonalnej Woli, można przedłużyć na pewne aspekty Boga 
Kartezjańskiego. Descartes pojmował Boga jako nieskończoną [stwórczą] 
Skuteczność, która jest w stanie wytworzyć kwadratowe koło albo górę bez 
doliny. Nawet w XX wieku niektórzy myśliciele pojmowali jeszcze Boga jako 
Wolność, której przeniknąć nie sposób. W przeciwieństwie do nich, Benedykt 
XVI sięga po wielki temat analogii, do którego myśl Kościoła nieustannie na-
wiązuje. W takim ujęciu między boskim Duchem-Logosem a ludzkim, ograni-
czonym rozumem zachodzi realna analogia, której w żaden sposób nie usuwa 
twierdzenie o tym, że różnice między Bogiem a człowiekiem idą znacznie 
dalej, niż podobieństwa (Sobór Laterański IV, 1215 r.).

Ostatnia z kluczowych kwestii, również poruszona w Ratyzbonie, dotyczy 
zachęty do pokonywania ograniczeń, które rozum nakłada sam na siebie, gdy 
twierdzi, że jego możliwości wyczerpują się w tym, co jest eksperymentalnie 
weryfikowalne. Takie samoograniczenie rozumu szeroko rozprzestrzeniło się 
dziś w wielu dziedzinach. Towarzyszą mu głosy twierdzące, że jedynym moż-
liwym rodzajem poznania jest to, za którym stoi naukowy dowód. Ponadto, od 
Kanta poczynając, wielu zaczęło przyjmować bez zastrzeżeń ideę, że rozum 
teoretyczny nie ma jakiegokolwiek dostępu do Boga, a w związku z tym religia 
to coś leżącego poza kręgiem [autentycznych poszukiwań] prawdy.

Jeden ze znaczących aspektów tematyki „Zasady-Logosu” dotyczy prze-
mocy oraz jej stosowania (co jest w istocie straszliwe) w imię religii, lub 
nawet w imię samego Boga. Rozum musi uwolnić się od pychy a religia – stać 
się wolną od przemocy. Uwikłanie w przemoc, w różny sposób widoczne we 
wszystkich religiach, domaga się jasnego postawienia sprawy: Bóg i religia 
od Niego pochodząca nie mogą zachęcać do przemocy i zabijania innych. 
Jeśli prawdą jest, że działanie niezgodne z rozumem jest sprzeczne z Bożą 
naturą, to działanie z użyciem przemocy jest analogicznie sprzeczne z na-
turą religii jako relacji między Bogiem a człowiekiem. Stosowanie przemocy 
w imię Boga nie ma żadnych podstaw. On jest Logosem i Miłością, Bogiem 
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pokoju, wzywającym do okazywania szacunku drugiemu, a nawet – do po-
noszenia ofiar dla innych, nigdy zaś – do nienawiści wobec nich. W przemocy 
jest coś szatańskiego i straszliwego, a religię ogarnia rozkład, gdy zaczyna 
wskazywać wrogów do wyeliminowania i zachęcać do aktów przemocy, wy-
mierzonych w ludzkie życie.

Dziś, bardziej niż kiedykolwiek, trzeba konieczne osłabić więzy łączące 
religię z przemocą. W tym celu należy wskazywać na transcendentny cha-
rakter postawy cichości, pokoju i wyrzeczenia się przemocy, nie zapomi-
nając przy tym, że przemoc tkwi korzeniami w samym człowieku, a nie 
w ludziach wierzących, czy też w religiach w szczególności, nawet jeśli będą 
one w jakiś sposób podsycać tę wewnętrzną, ludzką skłonność. Przemoc 
musi zostać „zlaicyzowana” i ukazana jako właściwość ludzka, niemająca nic 
wspólnego z Bogiem.

Przypadkowe czy wrodzone, związki religii z przemocą nie zostaną ze-
rwane bez udziału modlitwy. Wagę tego widzieliśmy na spotkaniu przedsta-
wicieli różnych religii, którzy modlili się o pokój w Asyżu 27 października 
1986 r. To połączenie modlitwy, idei pokoju i odrzucenia przemocy było 
czymś bardzo pozytywnym. Spotkanie to ukazało niemożliwość pogo-
dzenia Ewangelii z przemocą: Ten, który umarł na Krzyżu był ofiarą, a nie 
katem. Męka i Śmierć Jezusa były aktami demaskującymi przemoc kultywo-
waną w religiach pogańskich – zapoczątkowała rewolucję, której teraz nie 
można już powstrzymać. Tym, co ta rewolucja proponuje, jest ikona Sługi 
cierpiącego w imię miłości – symbol wyrzekającego się przemocy obdaro-
wania miłością. Przemoc natomiast to cios wymierzony w niepoprawny 
optymizm ludzkości, która – wbrew dowodom na swą własną kruchość 
i przewrotny charakter – wciąż jeszcze nie przestała wierzyć w nieznisz-
czalną, ludzką dobroć.

Bóg jest „praktyczny”: stworzenie 

Relację między wiarą i rozumem można zrozumieć jeszcze lepiej, gdy 
przestaniemy się ograniczać do momentu gnozeologicznego, w którym dwa 
źródła poznania stoją naprzeciw siebie i rozpoczynają dialog. Można bo-
wiem zechcieć zrozumieć ogół Bożych działań, zaczynając od stworzenia. 
Objawienie biblijne to przekaz nie tylko słowny, lecz również oparty na 
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wydarzeniach historycznych. To oznacza, na poziomie zupełnie podsta-
wowym, że Bóg jest „praktyczny” – choć wykracza On poza ramy dziejów, to 
jest w tych dziejach aktywnie obecny.

Bóg jest blisko nas. Nie jest „Bogiem nieobecnym”, lecz Bogiem, który 
skłania się ku człowiekowi. Działanie Boga w historii to Jego obecność w dzie-
jach w ramach paradoksu „immanentnej transcendencji”, w której łączą się: 
największy dystans i najbardziej intymna bliskość. Immanentna transcen-
dencja oznacza, że to, co jest Wieczne, wchodzi w czas i przestrzeń świata. 
Zarówno bóstwa politeistyczne, jak i Platoński bóg wykluczały jakąkolwiek 
immanentną transcendencję. Te pierwsze były zbyt immanentne, aby mieć 
wpływ na dzieje, ten drugi zaś był zbyt transcendentny, aby działać w świecie, 
od którego był całkowicie odseparowany i ku któremu nic go nie skłaniało.

Stworzenie zapoczątkowuje relację między Bogiem a światem, którą na-
zwać można „uczestniczeniem” w najbardziej radykalnym sensie tego słowa 
– „partycypować” oznacza: mieć udział (partem capere) w czymś, czerpać coś 
z czegoś. To jest pierwsze, bierne znaczenie uczestnictwa, za którym idzie 
jego znaczenie drugie – czynne, wskazujące na dawanie albo komunikowanie 
czegoś (partem dare vel comunicare). I to właśnie znaczenie nabiera szcze-
gólnej wagi w kontekście nauki o stworzeniu.

Metafizyczne dziedzictwo platonizmu dotyczące idei uczestnictwa zna-
lazło uznanie w oczach chrześcijańskiej nauki o stworzeniu, w którym Bóg 
komunikuje coś o Sobie światu, a w szczególności – człowiekowi. Stworzenie 
nie jest przede wszystkim produkcją, lecz uczestniczeniem i komunikowaniem 
się: oznajmianiem bytu, życia i światła. Ten wewnętrzny rdzeń nauczania 
o stworzeniu został całkowicie przeoczony przez tych, którzy sprowadzali 
Boga do poziomu technika, albo matematyka czy też zegarmistrza. Poprzez 
stworzenie Bóg komunikuje się, a nie produkuje, gdyż produkcja przynależy 
do sfery transformacji i zmian, a nie stwarzania z niczego. Bóg jest prakty-
kiem, nie technikiem.

 W ramach stworzenia, jeśli wziąć pod uwagę zakres komunikowania się 
Bytu, który to stworzenie ustanawia, dostępna jest iluminacja pochodząca od 
Boga i rozsiana [w stworzeniu] powszechnie. Mówią o niej Psalmy: „Wznieś 
ponad nami, o Panie, światłość Twojego oblicza” (4,7) oraz: „w Twej światłości 
oglądamy światłość” (36,10). Według Tomasza z Akwinu taka iluminacja 
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potwierdza obecność Bożego światła w nas samych9. W tym sensie stwo-
rzenie jest gwarancją „czytelności świata”, wskazując na to, że Bóg odcisnął 
w kosmosie racjonalny ślad. Ta czytelność zakorzeniona jest w Inteligencji, 
która w ten właśnie sposób [tj. stwarzając świat jako „czytelny”] komunikuje 
coś o Sobie Samej, lecz czyni to niejako w półmroku, co też jest powodem, dla 
którego pełne „odczytanie” świata nie będzie możliwe.

Głębia ujęcia, którą zapewnia metafizyka uczestnictwa, widoczna jest na 
wielu przykładach, z których tutaj wystarczą dwa. Pierwszym przykładem 
może być to, co św. Piotr mówi w swoim drugim liście o wielkich i cennych 
darach przekazanych wierzącym, dzięki którym mogą oni stać się „uczest-
nikami Boskiej natury” (2P 1,4). Drugim zaś – nauczanie teologiczne, że 
naturalne prawo moralne to uczestnictwo prawa wiecznego w stworzeniu ro-
zumnym, a to oznacza komunikowanie się Boga z człowiekiem

Zakończenie

Trzeba, żebyśmy odkryli na nowo pasję, jaka towarzyszy rozumowi stawia-
jącemu pytania o wszystko i otwartemu na inność – rozumowi na nowo od-
krywającemu wielorakość przekraczającą to, jak rozum wykorzystywany jest 
teraz, gdy tak drastycznie ogranicza się go do tego, co naukowe i obserwo-
walne. Jest to obowiązkowe zadanie dla integralnego humanizmu, a nawet 
– obowiązek w świetle samej godności uniwersytetu. Nie możemy przy tym 
zapomnieć o mądrości: „Epoka nasza bardziej niż czasy ubiegłe potrzebuje 
takiej mądrości, która by wszelkie rzeczy nowe, jakie człowiek odkrywa, czy-
niła bardziej ludzkimi” (Gaudium et spes, 15).

Wiara i rozum nie stanowią odrębnych od siebie narzędzi poznawczych: 
działają one we wnętrzu człowieka, w jego życiu, krocząc przez ludzkie dzieje. 
Dotyczy to zwłaszcza wiary chrześcijańskiej, której związki z abstrakcyjnymi 
zasadami są luźniejsze niż te, które łączą ją z wydarzeniam założycielskimi, 
zdolnymi nie tylko wytworzyć wiedzę, lecz również relacje międzyoso-
bowe. Objawienie prawdy w ludzkich dziejach, jeśli rozumieć je w katego-
riach dialektyki odsłaniania (revelatio) i przysłaniania (re-velatio), ukazuje 
objawienie biblijne jako coś, co rozwijało się w czasie. Ta progresywność 

9 Zob. ST, I II, q. 91, a. 2.
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Objawienia zachodzi wewnątrz kręgu Ogółu i Absolutu, zaczynając od tego, 
że wszystkie rzeczy pochodzą od Boga, a kończąc na powrocie do Niego, „aby 
Bóg był wszystkim we wszystkich” (1Kor 15,28). Na tej drodze – wychodzącej 
i powracającej do źródła (exitus a Deo et reditus ad Deum) –człowiek jest we-
zwany przez łaskę do naśladowania Boga i stania się częścią Boskiej natury. 
Jak to ujmowali Ojcowie Kapadoccy i Aleksandryjscy: „Bóg stał się człowie-
kiem, aby człowiek stał się Bogiem”10.

Najgłębszym rdzeniem FR, a być może i najważniejszym przekazem pły-
nącym z tej encykliki, jest zaproszenie do rozsadzenia ciasnych ram imma-
nencji, nakładanych na nas przez obecną, zsekularyzowaną epokę – ram, które 
stanowią jedynie obciążenie dla nowożytnej i współczesnej myśli, sięgając 
głębiej nawet niż jej materialistyczny profil11. Mówiąc o wierze, Objawieniu 
i Bogu FR nakierowana jest na ponowne odkrycie triady Bóg-człowiek-świat 
i przezwyciężenie często spotykanego i nad wyraz ciasnego zamknięcia filo-
zofii w zakresie pary „człowiek-świat”. Każdy, kto zastanawia się nad stanem 
współczesnej filozofii, dostrzega, jak nikłą wagę przywiązuje się obecnie do 
zagadnień związanych z Bogiem i filozofią pierwszą (metafizyką). Według FR 
„potrzebna jest filozofia o zasięgu prawdziwie metafizycznym, to znaczy umie-
jąca wyjść poza dane doświadczalne, aby w swoim poszukiwaniu prawdy od-
kryć coś absolutnego, ostatecznego i fundamentalnego. [...] A zatem refleksja 
filozoficzna, która wykluczałaby wszelkie otwarcie na metafizykę, byłaby zu-
pełnie nieprzydatna do pełnienia funkcji pośredniczącej w zrozumieniu Ob-
jawienia” (nr 83). 

Ten cytat kieruje nas do najistotniejszej kwestii, dotyczącej metafizyki 
bytu. FR wyraża się w związku z nią bardzo jasno: „Jeżeli intellectus fidei ma 
ogarnąć całe bogactwo tradycji teologicznej, musi się odwoływać do filozofii 
bytu. Filozofia ta winna być w stanie sformułować na nowo problem bytu 
zgodnie z wymogami i z dorobkiem całej tradycji filozoficznej, także nowszej, 
unikając jałowego powielania przestarzałych schematów. Filozofia bytu jest 
w ramach chrześcijańskiej tradycji metafizycznej filozofią dynamiczną, która 
postrzega rzeczywistość w jej strukturach ontologicznych, sprawczych i ko-
munikatywnych. Czerpie swą moc i trwałość z faktu, że punktem wyjścia jest 
dla niej sam akt istnienia, co umożliwia jej pełne i całościowe otwarcie się 

10 Atanazy Aleksandryjski, De incarnatione Verbi, 54, MG 25, 192 B.
11 Zob. C. Taylor, A Secular Age, Cambridge 2007.
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na całą rzeczywistość, przekroczenie wszelkich granic i dotarcie aż do Tego, 
który wszystko obdarza spełnieniem” (nr 97). Ta najwyższa pochwała filo-
zofii bytu wyznacza filozofom zadanie, z którego – jako filozofowie – będą 
rozliczeni12.

Tłumaczył Maciej B. Stępień

Vittorio Possenti

Włoski filozof, profesor w Katedrze Filozofii Polityki w Uniwersytecie 
w Wenecji.  Członek Narodowego Komitetu Bioetyki, Papieskiej Akademii 
Nauk Społecznych i Papieskiej Akademii św. Tomasza z Akwinu. Zajmuje 
się filozofią moralną i metafizyką. Autor ponad 25 książek, z których po 
polsku ukazały się m.in.:  Filozofia i wiara (2004), Religia i życie publiczne 
(2005), Trzecie żeglowanie: filozofia bytu a przyszłość metafizyki (2006). 
Prof. Possenti sformułował 30 pytań dotyczących doktryny społecznej 
Kościoła katolickiego, które skierował do kard. Karola Wojtyły krótko 
przed konklawe w 1978 r. Pisemne odpowiedzi, udzielone przez przy-
szłego papieża po polsku, przez ponad dwadzieścia lat były zamknięte 
w archiwach. W roku 2007 r. ukazała się – wydana przez Centrum Myśli 
Jana Pawła II – książka pt. Rewolucja ducha, która jest opracowanym na-
ukowo zapisem tego dialogu.

12 W sprawie istotnych zadań filozofii, zob. V. Possenti, Nihilism and Metaphysics. The Third Voyage, 
New York-Albany 2014.





Część 2 
Wokół definicji 

osoby





Świętość osoby

Hans Joas1

Jedna z najbardziej jałowych debat w historiografii i filozofii dotyczy tego, 
czy prawa człowieka wywodzić należy ze źródeł religijnych czy humani-
styczno-świeckich2. Wszystkim znany jest szeroko rozpowszechniony po-
gląd, że prawa człowieka to produkt rewolucji francuskiej. Mówi się o nich, 
że skodyfikowane zostały po raz pierwszy w dziejach w postaci słynnej de-
klaracji z dnia 26 sierpnia 1789 r. Zakłada się, że treść tej deklaracji odzwier-
ciedla ducha francuskiego oświecenia, który był duchem – i to także jest 
część owego upowszechnionego poglądu – jeśli nie otwarcie wrogim religii, 
to przynajmniej antyklerykalnym. Z tej perspektywy prawa człowieka nie są 
owocem żadnej tradycji religijnej, lecz wynikiem oporu wobec władzy Ko-
ścioła (katolickiego) czy też chrześcijaństwa w ogóle. Ostatnim elementem 
tego poglądu jest założenie, że francuscy rewolucjoniści, choć byli w stanie 
ułożyć tekst owej deklaracji, nie zdołali jednak przedstawić prawdziwie kon-
sekwentnego fundamentu pojęciowego dla dokonanego przez siebie dzie-
jowego przełomu. W poszukiwaniu tego fundamentu trzeba zwrócić się ku 
krajom niemieckim, w których filozofia moralności i prawa, głoszona przez 
Immanuela Kanta, zapewniła w większym lub mniejszym stopniu nieoba-
lalny fundament dla idei praw człowieka i ludzkiej godności w znaczeniu po-
wszechnym.

1 Autor jest niemieckim socjologiem oraz teoretykiem myśli społecznej; profesorem socjologii re-
ligii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Humboldta w Berlinie. Związany również z uniwer-
sytetami we Fryburgu oraz w Chicago.

2 Zob. H. Joas, The Sacredness of the Person. A New Genealogy of Human Rights, Washington DC 2013, 
rozdział 1. Niniejszy artykuł jest podsumowaniem tej książki, oryginalnie wydanej w Niemczech 
pt.: Die Sakralität der Person. Eine neue Genealogie der Menschenrechte, Berlin 2011. Podsumo-
wanie zostało opublikowane po niemiecku w: Hans Joas in der Diskussion. Kreativität – Selbst-
transzendenz – Gewalt, ed. H. W. Schäfer, Frankfurt a.M. 2012, s. 147–165. 
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Ten obiegowy w zasadzie pogląd nigdy jednak nie uchodził za niekwe-
stionowany. Istnieją ponadto różne warianty tej genealogii praw człowieka, 
w zależności od kraju, z którego się wywodzą. Pomijając wszakże szczegó-
łowe różnice pomiędzy konkurującymi ze sobą narracjami, wydaje się, że 
zachodzi swoista bliskość wyboru pomiędzy tym obiegowym poglądem 
a świeckim humanizmem, jak również występuje pewna tendencja wśród 
myślicieli chrześcijańskich, bardzo często katolików, by przedstawiać alterna-
tywne do tego poglądu wersje narracji zasadniczej. Doszła ona do głosu naj-
dobitniej w XX wieku, w którym Kościół katolicki zaprzestał potępień praw 
człowieka jako przejawu liberalnego indywidualizmu, stając się ich gorącym 
orędownikiem. Zwolennicy alternatywnych poglądów dotyczących źródeł 
praw człowieka najczęściej wskazują na wielowiekowe tradycje religijne i in-
telektualne. Według nich drogę do praw człowieka w znaczeniu współcze-
snym utorowało to, jak osoba ludzka rozumiana jest w Ewangelii oraz to, jak 
wyartykułowane zostało owo rozumienie w języku filozoficznym, w związku 
z personalistycznym ujęciem Boga w średniowiecznej filozofii chrześcijań-
skiej. Są też tacy, którzy zajmują stanowisko niejako kompromisowe, a mia-
nowicie: Oświecenie może i było antychrześcijańskie, lecz jego najgłębsza 
motywacja to nic innego jak tylko rezultat nacisku położonego przez chrze-
ścijaństwo na indywidualność, uczciwość i współczucie.

Przed chwilą określiłem tę debatę mianem „jałowej”. Wcale nie dlatego, 
że wymiana poglądów na tym polu wydaje się po prostu nie owocować żad-
nymi modyfikacjami dotychczas przedstawianej argumentacji każdej ze 
stron. Istotniejsze i osobiście przykre dla mnie jest to, że zdobyłem pewność, 
iż żadnego z wyżej naszkicowanych stanowisk obronić się nie da. Obiegowa, 
świecko-humanistyczna narracja jest empirycznie nie do utrzymania, o czym 
powiem więcej za chwilę. Lecz chociaż uważam, że wypacza ona realia dzie-
jowe XVIII stulecia, to przynajmniej wyjaśnia pewną kulturową innowację 
w świetle uwarunkowań tego właśnie okresu dziejów, w którym innowacja 
ta powstała – i to już można poczytać jej za zasługę. Opowieść alternatywna 
z kolei nie potrafi w sposób przekonujący wykazać, dlaczego pewne ele-
menty nauki chrześcijańskiej, współistniejące przez wieki z politycznymi re-
żimami rozmaitego rodzaju – reżimami, z których żaden nie opierał się na 
prawach człowieka – mogły stać się nagle siłą napędową procesu instytu-
cjonalizacji tych praw. „Dojrzewanie przez wieki” nie jest kategorią socjolo-
giczną, a nawet jeśli przejdziemy od historii czysto intelektualnej do tradycji 
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instytucjonalnych, takich jak historia prawa, musimy pamiętać o tym, że tra-
dycje nie trwają ot, tak po prostu, lecz że ich trwanie jest możliwe dzięki 
działaniom podejmowanym przez konkretnych ludzi. Nawet jeśli ktoś bę-
dzie skłonny uznać, spojrzawszy wstecz, że idea praw człowieka może być 
– w jakimś zakresie – postrzegana jako współczesna, ponowna artykulacja 
chrześcijańskiego etosu, będzie on też musiał dać odpowiedź na pytanie, dla-
czego aż 1700 lat minęło, zanim Ewangelia została przełożona na taką wła-
śnie, prawnie skodyfikowaną formę. Ponadto zachowuję głęboką rezerwę 
wobec stanowiska kompromisowego, o którym wspomniałem. Przypomina 
ono nieco sceniczną sztuczkę, której celem jest przypisanie sobie czegoś jako 
osiągnięcia, mimo że samemu się tę rzecz potępiało, gdy tylko się pojawiła.

Moim głównym przesłaniem jest to, że istnieje alternatywa dla całości 
tego zbioru konkurujących ze sobą narracji. Hasłem wywoławczym tej alter-
natywy jest słowo „sakralność” albo „świętość”. Proponuję, byśmy rozważyli 
przekonanie dotyczące należnych człowiekowi praw i powszechnego cha-
rakteru ludzkiej godności jako efekt szczególnego procesu sakralizacji – pro-
cesu, w którym każda pojedyncza istota ludzka jest coraz wyraźniej i pełniej 
postrzegana jako świętość. Po krótkim podsumowaniu pewnych powodów, 
dla których uważam obiegowy pogląd za empirycznie nie do utrzymania, 
(1) krótko scharakteryzuję, co rozumiem przez sakralizację czy też świętość 
osoby; (2) pokażę schemat, który przygotowałem na potrzeby analizy pro-
cesu sakralizacji; (3) wyjaśnię, w jaki sposób należałoby zobrazować sto-
sunek procesów sakralizacji do tradycji religijnych, oraz (4) zilustruję, jak 
zmienia się znaczenie „uzasadnienia” pomiędzy filozoficzną, racjonalną ar-
gumentacją a tym, co nazywam „generalizacją wartości”. Posłużę się w tym 
celu, jako przykładem, procesem formułowania zapisów Powszechnej Dekla-
racji Praw Człowieka z 1948 r.

Dlaczego więc obiegowy pogląd jest empirycznie nie do utrzymania? 
Pozwolę sobie wspomnieć tylko dwa spośród większej liczby powodów. Po 
pierwsze, już od 1895 r., tj. od czasu publikacji badań Georga Jellinka3, wia-
domo, że francuska Deklaracja nie może rościć sobie prawa do chrono-
logicznego pierwszeństwa w dziejach praw człowieka. Była ona bowiem 

3 G. Jellinek, The Declaration of the Rights of Man and of Citizens: A Contribution to Modern Con-
stitutional History, Westport 1979. Jedno z niemieckich wydań to: G. Jellinek, Die Erklärung der 
Menschen- und Bürgerrechte: Ein Beitrag zur modernen Verfassungsgeschichte, wyd. 3, München 
1919.
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bezpośrednio inspirowana przez amerykańską Deklarację Niepodległości, 
a nawet na niej wzorowana. Dotyczy to również rozmaitych „kart praw”, pro-
klamowanych na terenie Virginii, Pennsylvanii i innych, niepodległych już 
stanów Ameryki Północnej w 1776 r. Ważniejsze jednak od kwestii chronolo-
gicznej jest to, że amerykańskie deklaracje w ogóle nie opierały się na wrogości 
wobec religii. Jellinek doszedł nawet do twierdzeń o religijnych korzeniach 
tych dokumentów – sięgających nie tyle chrześcijaństwa jako takiego ani też 
nie jego protestanckiej wersji, lecz szczególnego procesu nawarstwiania się 
wiedzy, który popchnął pewnych XVII-wiecznych protestantów do walki o re-
ligijną wolność nie tylko dla ich współwyznawców, ale także „dla Żydów, pogan 
i Turków”. Główną tezą Jellinka było to, że „idea zagwarantowania sobie nie-
zbytych, wrodzonych i świętych praw jednostki w zapisach prawa ma pocho-
dzenie raczej religijne niż polityczne. To, co dotąd postrzegano jako produkt 
rewolucji (francuskiej), jest tak naprawdę owocem reformacji i jej zmagań. Jej 
pierwszym apostołem nie był Marie Joseph de La Fayette lecz Roger Williams, 
który, pchany potężnym i głęboko religijnym entuzjazmem, wyruszył w nie-
znane, aby tam odnaleźć krainę religijnej wolności” 4.

Z uwagi na dzisiejszy stan badań nad tymi kwestiami, wiele pomniejszych 
aspektów tezy Jellinka należałoby z pewnością zmodyfikować, np.: faktyczną 
rolę kalwinistów w tej historii w stosunku do roli, jaką odegrali baptyści 
i kwakrzy, związki pomiędzy rewolucją amerykańską i francuską, albo fak-
tyczną rolę kwestii wolności religijnej w rewolucji amerykańskiej. Zasad-
nicze ujęcie Jellinka zostało jednak potwierdzone.

Drugim powodem jest to, że antyreligijność rewolucji francuskiej to mit, 
od którego musimy się uwolnić. W literaturze fachowej panuje dziś całko-
wita zgoda co do tego, że we wczesnej fazie rewolucji „żadne spotkanie nie 
mogło się odbyć bez wezwań kierowanych do Nieba, każdemu sukcesowi to-
warzyszył śpiew Te Deum, a każdy przyjmowany symbol musiał być poświę-
cony”5. I chociaż łączność „tronu i ołtarza” została przerwana, zadzierzgnięte 
zostały nowe więzi – pomiędzy rewolucją i ołtarzem. W pierwszych latach 
rewolucji frekwencja w kościołach wzrosła. „Święto Federacji, ustanowione 
w rocznicę zburzenia Bastylii, nadal obchodzono w oprawie religijnego ce-
remoniału. Tradycyjne święta i procesje były celebrowane powszechnie tak 
4 Tamże, s. 77.
5 M. Reinhard, Paris pendant la Révolution, vol. 1, Paris 1966, s. 196, cyt. za: H. McLeod, Religion and 

the People of Western Europe, 1789-1989, wyd. 2, Oxford 1997, s. 1.
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w Paryżu, jak i na prowincji, przynajmniej jeszcze w lecie 1793 r. Przed tą 
datą wysiłki niektórych radykałów, by zabronić procesji w Paryżu, spotkały 
się nawet z ostrym oporem ze strony samej ludności”6.

Nie można jednak zaprzeczyć, że rewolucja francuska doprowadziła w Eu-
ropie do pierwszego (od czasów Imperium Rzymskiego) „ataku na chrze-
ścijaństwo ze strony państwa”7. Jednak kluczowa dla tej eskalacji procesów 
rewolucyjnych w kierunku antychrześcijańskim była rola, którą Kościół od-
grywał w gospodarce i polityce, a nie jego rola religijna. Pierwsze kroki do-
tyczyły „całkowitego zniesienia zarówno dziesięcin, jak i praw feudalnych 
przyznanych Kościołowi”8, potem dopiero nastąpiły: próba stworzenia Ko-
ścioła narodowego, wynikający z niej podział na lojalnych i „opornych” wobec 
Republiki członków duchowieństwa, coraz częstsze (i często mordercze) 
akty wrogości wobec „opornych” w czasie wojny (począwszy od 1792 r.), aż 
wreszcie – „quasi-millenarystyczny kontekst”, w którym „pewne agresywnie 
antyreligijne lub ateistyczne stanowiska – wspierane na początku rewolucji 
przez marginalną grupkę XVIII-wiecznych filozofów tudzież nikłą mniej-
szość paryskich intelektualistów – cieszyły się przez pewien czas szerszym 
poparciem”9. Jednym z tragicznych efektów tej narastającej eskalacji było 
oczywiście papieskie potępienie rewolucji i zasad przez nią deklarowanych 
– włącznie z prawami człowieka – jako: świętokradczych, heretyckich i schi-
zmatyckich. Już Alexis de Tocqueville, w swojej książce z 1856 r.10 na temat 
Ancien Régime’u, zapisał inteligentne spostrzeżenia, które mogłyby pomóc 
w rozwianiu mitu „antyreligijnej rewolucji francuskiej”. Jednak chciałbym już 
przejść do zaproponowanej przeze mnie alternatywy.

(1) Proces taki, jak instytucjonalizacja praw człowieka, nie jest po prostu 
zjawiskiem z zakresu historii państwa i prawa, a w jeszcze mniejszym stopniu 
przynależy do historii filozofii. Jest to bowiem dogłębna, kulturowa transfor-
macja. Bez tej transformacji, kartka papieru zawierająca kodyfikację prawną 
nie będzie niczym więcej, jak jedynie kartką. Prawa będą nieutrwalone 

6 T. Tackett, The French Revolution and Religion to 1794, w: Enlightenment, Reawakening and Re-
volution, 1660-1815. The Cambridge History of Christianity, vol. 7, ed. S. J. Brown, T. Tackett, Cam-
bridge 2006, s. 550 (dotyczy również kwestii frekwencji w kościołach).

7 Tamże, s. 536. 
8 Tamże, s. 542.
9 Tamże, s. 552.
10 A. de Tocqueville, The Ancien Régime and the Revolution, London 2008. Opublikowana w orygina-

le jako L’Ancien Régime et la Révolution (1856).
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i nieustannie zagrożone. Kulturowa transformacja w pełnym tego słowa zna-
czeniu następuje, gdy nowe wartości stają się dla człowieka subiektywnie 
oczywiste i w intensywny sposób angażują go afektywnie. Te dwie cechy cha-
rakteryzują, w mojej opinii, głęboko zakorzenioną postawę zaangażowania 
na rzecz wartości. Nie odczuwamy potrzeby racjonalnego uzasadniania 
czegoś, gdy to coś jest subiektywnie oczywiste. Każde zaś naruszenie tego 
czegoś o tyle prowadzić będzie do wybuchu moralnego sprzeciwu, o ile je-
steśmy intensywnie w to zaangażowani od strony afektywnej. Oczywiście 
istnieje tradycyjne określenie takiego czegoś: „świętość”. Ponieważ jednak 
ten termin bywa ograniczany do swojego ściśle religijnego znaczenia, wielu 
ludzi nie chce go używać w związku z wartościami świeckimi. Dlatego nie-
miecka Konstytucja używa terminu unantasbar (nienaruszalna) zamiast he-
ilig (święta), przydając ten atrybut ludzkiej godności, a lekkiej ironii dodaje 
temu wszystkiemu fakt, że użyte słowo wywodzi się wprost z zasad regulu-
jących możliwość kontaktu fizycznego (antasten), która od zawsze stanowiła 
istotny komponent pojmowania świętości właśnie w sensie religijnym.

Z punktu widzenia nauk społecznych świętość nie jest po prostu in-
herentną cechą jakiegoś przedmiotu, lecz czymś przypisanym doń przez 
ludzi, którzy weszli z tym przedmiotem w kontakt, lub którzy doświadczyli 
czegoś, co ich przekonało do dokonania takiej atrybucji. To oznacza, że je-
steśmy w stanie badać procesy sakralizacji następujące w ramach tradycji 
religijnych, albo – w sposób szczególnie spektakularny – gdy dochodzi do po-
jawienia się religijnych lub kulturowych innowacji. Sacrum albo, jak powie-
działby Max Weber, „to, co charyzmatyczne”, nigdy po prostu nie „jest”, lecz 
jest płynne. Różne rzeczy mogą być sakralizowane, a nawet cały system sa-
kralizacji może ulec przekształceniu, jak np. wtedy, gdy w okresie między VIII 
a III wiekiem p.n.e. (czyli w okresie „osiowym”)11 pojawiła się idea transcen-
dencji jako źródła wszelkiej świętości.

Największy wkład w socjologiczną analizę takich dynamicznych pro-
cesów sakralizacji wniósł Francuz Emile Durkheim – wielki założyciel tej ga-
łęzi nauk. I już on sam zastosował tę ideę do treści świeckich, mówiąc np. 
o sakralizacji narodu przez XIX-wieczne nacjonalizmy, gdzie pewne atrybuty 

11  Ang. axial age. Autor mówi o „okresie osiowym” nawiązując do niemieckiego terminu Achsenze-
it, ukutego przez Karla Jaspersa na określenie epoki, w której – według niego – w wielu częściach 
świata i niezależnie od siebie uformowane zostały duchowe fundamenty ludzkości, którą znamy 
dzisiaj [przypis tłumacza].
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państwa narodowego, takie jak flaga, zostały obdarzone do tego stopnia ce-
chami świętości, że ludzie stali się gotowi oddawać za nie życie. Durkheim 
był wojującym sekularystą, dla którego deklerykalizacja francuskiego sys-
temu oświaty oznaczała dziejowy krok naprzód. Nie trzeba jednak podzielać 
jego politycznych intencji, by docenić to, że idea sakralizacji przez niego po-
dana ma swoją wagę, zwłaszcza patrząc na sposów, w jaki odniósł on tę ideę 
do praw człowieka. Durkheim był zagorzałym zwolennikiem filozofii Kanta, 
próbował jednak również wyjść poza nią, analizując prawa człowieka jako re-
zultat procesu sakralizacji jednostki albo „osoby”. Proszę przyjrzeć się, w jaki 
sposób sparafrazował on, w czasie zamętu związanego ze sprawą Dreyfusa 
w 1898 r., prawa człowieka jako rezultat procesu sakralizacji osoby:

Ta oto ludzka osoba, której definicja jest niczym probierz dobra i zła, 
uważana jest za świętą w rytualnym sensie tego słowa. Ma ona udział 
w transcendentnym majestacie, użyczanym bogom przez świątynie 
wszystkich epok. Pojmowana jest jako byt obdarzony ową tajemniczą 
właściwością, która wytwarza przestrzeń wokół rzeczy świętych, która 
zabezpiecza je przed nieczystym dotykiem, usuwa je poza codzienny 
bieg spraw. A szacunek jej okazywany bierze się z nie innego, jak właśnie 
tego źródła: ktokolwiek zamierza się na ludzkie życie, na ludzką wolność, 
na ludzki honor, wywołuje w nas poczucie zgrozy na wszelki sposób ana-
logiczne do tego, którego doświadcza wyznawca, widząc jak jego idol jest 
profanowany12.

Durkheim wracał do tej idei w wielu swoich pismach i stosował ją do 
wielu przedmiotów swoich badań: dlaczego samobójstwo staje się czymś 
coraz bardziej, a nie coraz mniej szokującym w toku procesu indywiduali-
zacji; dlaczego wrażliwość w stosunku do form kontaktów seksualnych nie-
akceptowanych przez podmiot rośnie; w jaki sposób powiązany jest z tym 
etos dyskusji naukowej. Inni zwrócili swoją uwagę na pokrewne zjawiska 
życia codziennego, np. zwyczaje powitalne, albo na zmiany zachodzące w in-
terakcji pomiędzy lekarzem i pacjentem. Chyba najważniejszym zastoso-
waniem wspomnianej idei były badania prawa karnego, zwłaszcza zakazu 
stosowania tortur. Ten sam proces, który odpowiada za naszą wrażliwość na 
12 E. Durkheim, Individualism and the Intellectuals, w: Durkheim on Religion, ed. W. S. F. Pickering, 

London 1975, s. 61. Oryginalnie opublikowany jako L’individualisme et les intellectuels (1898).
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okrucieństwo popełnionej zbrodni, skłania nas do dezaprobaty wobec okrut-
nych form wymierzania kary. Diametralnie różne od Foucaltowskiego spoj-
rzenie na możliwość zmian w zakresie zasądzania kar było w XVIII wieku 
konsekwencją tej właśnie, fundamentalnej idei sakralizacji jednostki.

(2) Byłoby jednak przesadą twierdzić, że Durkheim w zadowalający 
sposób zanalizował tego rodzaju procesy sakralizacji. Musimy rozróżnić ich 
trzy wymiary, którymi są: instytucje, wartości i praktyki. Instytucje, np. in-
stytucje prawa, przekładają wartości na wiążące regulacje prawne. Są one 
znacznie bardziej precyzyjne od wartości, lecz poprzez ich ograniczenie 
do postaci wiążących regulacji, potencjalne znaczenie wartości zostaje zre-
dukowane do bardzo uszczegółowionej treści. Wartości w tym połączeniu 
są dyskursywnymi artykulacjami doświadczeń, które budują postawę za-
angażowania wobec czegoś, co jest subiektywnie oczywiste i afektywnie 
intensywne. W praktykach natomiast mamy do czynienia z przed- lub nie-
-dyskursywną świadomością tego, co jest dobre lub złe. Jeśli zamkniemy 
nasze myślenie w trójkącie instytucji, wartości i praktyk, to nie będzie zasko-
czeniem, że napięcia pomiędzy tymi trzema wymiarami będą wciąż narastać. 
Instytucje znajdują swoje uprawomocnienie w artykułowanych wartościach. 
Prawa człowieka mogą być oparte np. na jakimś sposobie pojmowania ludz-
kiej godności i sprzeciw wobec tej koncepcji, mówiący że jest ona mniej kon-
kretna niż zestawienie katalogu praw człowieka, nie będzie sprzeciwem 
uzasadnionym. I właśnie o to tu chodzi: artykulacje doświadczeń oraz po-
stawy zasadniczego zaangażowania się nigdy nie będą ostatecznie ustalone. 
Wartości z kolei nie wyczerpują całego zakresu praktyk, zaś napięcia między 
instytucjami a praktykami codziennego życia są czymś oczywistym.

Aby zrozumieć procesy przemian kulturowych, a w związku z tym 
zwłaszcza procesy sakralizacji, trzeba przede wszystkim mieć na uwadze, 
że tego rodzaju procesy mogą mieć punkt wyjścia w każdym z trzech wierz-
chołków naszego trójkąta. Pierwsza może być instytucjonalizacja w postaci 
kodyfikacji prawnej. Zachodnioniemieckie Prawo Podstawowe, jak sądzę, po-
przedziło późniejszy rozwój kultury demokratycznej w Niemczech. Pierwsze 
mogą być też wartości. Debata intelektualna na temat tego, co jest w sposób 
uzasadniony dobre, może mieć chronologiczne pierwszeństwo, ale dotyczy 
to w takim samym stopniu praktyki. To, czy torturowanie więźnia, bicie wła-
snego dziecka albo zmuszanie do stosunku płciowego jest czymś normalnym 
czy moralnie skandalicznym zależy od kierunków rozwoju w wymiarze 
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wartości i praktyk. To, jak przebiegał każdy konkretny proces sakralizacji jest 
natomiast kwestią czysto empiryczną. Nie rządzi tymi procesami jakiekol-
wiek ahistoryczne prawo. Jaka była rola odgrywana przez oświeceniowego 
intelektualistę, Cesare Beccarii albo króla Prus, Fryderyka II, w dopro-
wadzeniu do zakazu tortur, a jaką rolę odgrywał w tym podskórny proces 
uwrażliwienia, trzeba sprawdzać w każdym kraju z osobna, epoka po epoce. 
W dziejach praw człowieka napotykamy na spektakularne momenty kody-
fikacji, ale również na rozciągnięte w czasie procesy rozwoju ruchów spo-
łecznych (np. abolicjonizmu). W niniejszym wykładzie nie będę mógł wejść 
w szczegóły z tym związane. To wymagałoby uprzedniego, uważnego przyj-
rzenia się dziejom przemocy i uwarunkowaniom transformacji, jakiej uległo 
doświadczenie pogwałcenia godności, aby móc przyjąć postać zintensyfiko-
wanego zaangażowania na rzecz tejże godności.

(3) Religie odgrywają pewną rolę w dynamice procesu sakralizacji, lecz 
rola ta jest bardzo zróżnicowana. Pomimo iż prawdą jest, że wszystkie tra-
dycje religijne rozwijające się po okresie „osiowym” kładą nacisk na godność 
istot ludzkich, obowiązek udzielania pomocy cierpiącym bez względu na to, 
kim są, na świętość życia, etos miłości lub chociaż ogólnego poszanowania 
innych, prawdą pozostaje również i to, że historia religii pełna jest prób uza-
sadniania, dlaczego owe postulaty wcale nie są powszechnie obowiązujące, 
lecz stanowią przywilej specyficznej wspólnoty religijnej lub politycznej, 
z wykluczeniem „innych plemion, barbarzyńców, wrogów, niewiernych, […] 
niewolników, czy też osób trudniących się pracą ręczną”13. To niebezpieczeń-
stwo zagraża również świeckim wersjom uniwersalizmu. W debatach do-
tyczących wartości religie mogą zatem pełnić rolę siły napędowej, prącej 
w kierunku uniwersalizacji, lecz mogą także stanowić przeszkodę. Rola re-
ligijnie motywowanych aktorów w procesach instytucjonalizacji zależy od 
ich politycznych i ekonomicznych interesów oraz tego, jak oni sami określą 
daną sytuację. Wszelkie próby odczytywania wprost z doktrynalnego rdzenia 
religii tego, jaką polityczną rolę ona odegra, mijają się z celem. Gdy pojawia 
się kulturowa innowacja, taka jak kodyfikacja praw człowieka, aktorzy reli-
gijni – indywidualni i zbiorowi – muszą zająć wobec niej jakieś stanowisko. 
13 E. Troeltsch, Christian Thought: Its History and Application, London 1923. Przedruk w: E. Tro-

eltsch, Fünf Vorträge zu Religion und Geschichtsphilosophie für England und Schottland. Kritische 
Gesamtausgabe 17, ed. G. Hübinger, Berlin 2006, s. 135 (oryginał niemiecki: E. Troeltsch, Politik, 
Patriotismus, Religion, w: Der Historismus und seine Überwindung, Berlin 1924, s. 84–103 (ca-
łość), cyt. s. 85.
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Możliwe tu jest, w zasadzie, pełne spektrum reakcji – od natychmiastowego 
potępienia do pełnego przyjęcia. Papież Pius VI, niestety, utożsamił bru-
talne prześladowania Kościoła katolickiego przez francuskich rewolucjoni-
stów (ponad 3 tys. kapłanów zabito, a dziesiątki tysięcy wygnano) z wiarą 
tych ostatnich w prawa człowieka. Wielu ludzi, zwłaszcza w wiejskich regio-
nach Francji i w krajach okupowanych przez francuską armię rewolucyjną, 
podzielało tę reakcję. Papież nie był w stanie rozróżnić między faktem utwo-
rzenia kościoła narodowego, co słusznie odrzucał, a instytucjonalizacją wol-
ności religijnej, do czego powinien był się przychylić. Nastąpiła polaryzacja, 
której w Ameryce Północnej uniknięto. Dopiero pod wpływem doświadczeń 
faszyzmu i nazizmu nastawienie Kościoła katolickiego do praw człowieka 
zmieniło się całkowicie. Ta reewaluacja praw człowieka dała początek re-
ewaluacji nauczania Kościoła (Vaticanum II), a także zaowocowała próbami 
odkrywania prawdziwych korzeni wiary w prawa człowieka w chrześcijań-
skiej koncepcji nieśmiertelnej duszy jako świętego rdzenia każdej osoby oraz 
naszego życia jako daru, który pociąga za sobą obowiązki wykraczające poza 
czysto indywidualne samookreślenie. W ten sposób, przynajmniej w chwili 
spojrzenia wstecz na dzieje, tradycja religijna wydaje się praformacją w sto-
sunku do nowo powstałych wartości i instytucji. Podobne napięcia można 
dostrzec i w innych światowych religiach. Świętość osoby należy tam jednak 
odnieść do odmiennych sakralizacji – religijnych lub świeckich – co nie bę-
dzie zadaniem prostym.

(4) Jeśli ujmiemy pojęciowo dzieje praw człowieka jako proces sakra-
lizacji osoby, nasz sposób mówienia o takim procesie zacznie wpływać na 
sposób, w jaki uzasadniamy nasze zaangażowanie po stronie bliskich nam 
wartości. Będziemy musieli przyznać, że wiara w prawa człowieka i godność 
każdego człowieka jest rodzajem utrzymywanego przekonania, nie zaś umo-
tywowanym poznawczo lub normatywnie postulatem obowiązywalności. 
Z jednej strony dysponujemy dobrze rozwiniętą teorią racjonalnej argumen-
tacji wspierającej poznawcze i normatywne postulaty obowiązywalności, ale 
z drugiej – nie mamy czegoś takiego w odniesieniu do tzw. logiki komuniko-
wania się w sprawie wartości. Twierdzę, że istnieje „logika”, która jest różna 
od struktury racjonalnego dyskursu argumentacyjnego w sensie ścisłym, ale 
też jest daleka od zwykłego zderzenia wartości, tożsamości czy cywilizacji, tu-
dzież każdej formy irracjonalistycznego decyzjonizmu, w jakiej wybór war-
tości ostatecznych następowałby na sposób egzystencjalny, bez rozumowania 
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i uwzględnienia ich intersubiektywnej wiarygodności. Ponownie mogę tylko 
wskazać jeden element znacznie bardziej złożonego wywodu. Ten element 
można nazwać: konieczną narratywnością komunikowania się w sprawie 
wartości. Nie możemy uwiarygodnić naszego zaangażowania po stronie war-
tości i bronić ich bez własnych opowieści: o doświadczeniach, z których wy-
nikają nasze postawy zaangażowania, o doświadczeniach innych ludzi, albo 
o konsekwencjach, jakie w przeszłości wywołało pogwałcenie naszych war-
tości. Nigdy nie pojmiemy, dlaczego inni czują się zaangażowani po stronie 
innych wartości lub w odmienny sposób artykułują wartości bardzo do na-
szych zbliżone, jeśli nie wysłuchamy ich opowieści. Biograficzne, historyczne 
i mitologiczne narracje są w tym kontekście nie tylko pomocnymi ilustra-
cjami do celów dydaktycznych, lecz konieczną częścią składową naszego sa-
mopojmowania i naszej komunikacji w sprawie wartości. Ścisłe oddzielenie 
kwestii genezy i obowiązywalności nie jest możliwe w przypadku wartości. 
Zamiast tego potrzeba nam połączenia elementów narracyjnych i argumen-
tacyjnych, dla których ukułem termin „genealogia afirmatywna”14. Potrzeba 
nam struktury argumentacji, która byłaby „genealogiczna”, bo musi uwzględ-
niać możliwość genezy wartości, co nie znaczy, rzecz jasna, że jej efekty będą 
„destrukcyjne”, jak sądzili: Nietzsche i Foucault. „Genealogia afirmatywna” jest 
w związku z tym nazwą, która odpowiada mojemu podejściu do zagadnienia.

Podczas gdy ta koncepcja – czy też metodologia – badań nad genezą war-
tości i zaangażowania po ich stronie odwołuje się do specyficznego połączenia 
narracji i argumentacji w naszej komunikacji dotyczącej wartości, potrzebne 
nam jest również zrozumienie tego, w jaki sposób konkurujące ze sobą war-
tości mogą ulec przekształceniu w takim procesie komunikacji. Amerykański 
socjolog, Talcott Parsons, wpadł w związku z tym na genialny pomysł. Jego 
teoria zmiany społecznej posiada, jako jeden ze swoich wymiarów, „gene-
ralizację wartości” – proces, w którym wzór wartości jest „usadowiony” na 
wyższym poziomie ogólności, „jeśli jego zadaniem jest uprawomocnić bar-
dziej szczegółowe wartości wszystkich wyodrębnionych części systemu 
społecznego”. Bez trudu można wskazać, jaki konkretny przykład miał Par-
sons na myśli, opracowując swoją teorię. Było to rozdzielenie – wyodrębnio-
nych w ten sposób – Kościoła i państwa oraz instytucjonalizacja [na mocy 
tego faktu] „wspólnoty moralnej” wewnątrz społeczeństwa – wspólnoty, 

14 H. Joas, Sacredness…, dz. cyt., rozdział IV. 
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która przecina linie zarówno denominacyjne (w węższym, religijnym sensie 
tego słowa) jak i etniczno-kulturowe. „Przecinanie” oznacza tu – i można to 
przyjąć za definicję generalizacji wartości – „integrację, na gruncie jednego, 
uprawomocniającego wzoru wartości, komponentów, które nie tylko są zróż-
nicowane i wyodrębnione od siebie nawzajem, lecz z których wiele zgłaszało 
również w przeszłości pretensje do „absolutystycznie” rozumianego mono-
polu na prawowitość moralną”15.

Pociąga mnie w tej koncepcji to, że daje ona możliwość przyjrzenia się 
procesowi, w którym różne tradycje wartości są w stanie rzeczywiście wy-
tworzyć bardziej ogólne (w większości też bardziej abstrakcyjne) rozumienie 
ich wspólnych cech nie odcinając ich przy tym od tradycyjnych korzeni i do-
świadczeń, po stronie których aktorzy czują się afektywnie zaangażowani. 
Deklaracja praw człowieka może być uznawana za owoc tradycji judeochrze-
ścijańskiej lub Oświecenia, lecz to nie znaczy, że inne tradycje kulturowe 
i religijne nie mogą zostać zreinterpretowane, czy może raczej: nie mogą zre-
interpretować się w odniesieniu do tej konkretnej artykulacji wartości w taki 
sposób, że uruchomiony zostanie ich własny potencjał artykulacji tychże 
wartości. Taka reinterpretacja nie może oczywiście polegać na intelektuali-
zacji. Odłączona od afektualnej strony tradycji pozostanie nieskuteczna. Ge-
neralizacja wartości jako możliwy efekt komunikacji w sprawie wartości nie 
byłaby wtedy ani konsensusem co do powszechnej zasady, którą każdy musi 
uznać za obowiązującą, ani decyzją, aby zwyczajnie żyć w ramach pokojowej 
koegzystencji pomimo różnic co do wyznawanych wartości. Efekt komuni-
kacji w sprawie wartości może być albo czymś większym, albo czymś mniej-
szym od rezultatu racjonalnego dyskursu: nie będzie to pełne porozumienie, 
lecz dynamiczna, wzajemna modyfikacja i stymulacja prowadząca do od-
nowy własnych tradycji.

W końcowej części chciałbym zademonstrować, jak owocnie zastosowana 
może być ta koncepcja – i całe to podejście w ogóle – w konkretnym przy-
padku, a mianowicie: w procesie formułowania Powszechnej Deklaracji Praw 
Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1948 r16. Rzecznicy najróż-
niejszych tradycji wartości, zgodnie odrzucając nazism i faszyzm, spotkali się 

15 Najszersze objaśnienie pojęcia generalizacji wartości znaleźć można w: T. Parsons, Comparative 
Studies and Evolutionary Change, w: Social Systems and the Evolution of Action Theory, New York 
1977, s. 279–320 (tu odwołuję się do s. 307 i nn).

16 H. Joas, Sacredness…, dz. cyt., s. 182–184.
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wówczas i sformułowali deklarację, która nie jest oparta o pojedyncze, racjo-
nalistyczne uzasadnienie, lecz ma charakter wspólnej artykulacji wszystkich 
tradycji wartości, które wzięły udział w tym procesie.

Proszę tylko spojrzeć na głównych aktorów indywidualnych w procesie 
tworzenia Deklaracji. Przewodniczącą komitetu była Eleanor Roosevelt, 
wdowa po właśnie zmarłym prezydencie Stanów Zjednoczonycy i doświad-
czona aktywistka, z pewnością jednak była ona bardziej przywódczynią orga-
nizacyjną oraz dyplomatyczną moderatorką tej grupy, niż jej intelektualnym 
duchem przewodnim. Przez wiele lat sądzono, że głównym autorem Dekla-
racji był francuski prawnik i uczony René Cassin, który otrzymał nawet za to 
Pokojową Nagrodę Nobla. Był synem ortodoksyjnej Żydówki i „laicko-repu-
blikańskiego” Francuza. W czasie wojny działał w ruchu oporu i należał do 
otoczenia gen. de Gaulle. Dwie rzeczy są istotne z punktu widzenia roli, jaką 
odegrał Cassin. Był on laickim racjonalistą, ale wydawał się przyjmować po-
stawę otwartości wobec niereakcyjnego skrzydła francuskiego katolicyzmu 
i „przy wielu okazjach” otrzymał „dyskretne osobiste zachęty od nuncjusza 
papieskiego we Francji”, którym był wtedy Angelo Roncalli, przyszły papież 
Jan XXIII17. Drugą istotną kwestią jest to, że przed zakończeniem wojny – 
i wbrew tradycyjnie francuskiej emfazie, z jaką podkreśla się, że prawa czło-
wieka to osiągnięcie francuskie – trudno jest znaleźć jakikolwiek ślad tej 
tematyki w jego pismach, co też dotyczy pozostałych postaci związanych 
z francuskim ruchem oporu.

W najnowszej historiografii panuje zgoda co do tego, że doświadczenie 
prawnicze Cassina było bardzo ważnym czynnikiem w procesie, ale pod-
kreśla się również, że większy wpływ na kształt sformułowań Deklaracji mieli 
inni. Dwaj najważniejsi z jej „autorów” to: Charles Malik i Peng-chung Chang. 
Malik był arabskim chrześcijaninem, grecko-prawosławnym filozofem z Li-
banu, dawnym uczniem Whiteheada w Stanach Zjednoczonych i Heideggera 
w Niemczech (gdzie został napadnięty przez nazistów za swój „semicki” wy-
gląd). Był też rzecznikiem ludności arabskiej w czasie konfliktu o podział 
Palestyny, pozostając pod wielkim wrażeniem, jakie wywarł na nim neo-
katolicki dyskurs dotyczący personalizmu i „godnościowego” pojmowania 

17 M. A. Glendon, A World Made New: Eleanor Roosevelt and the Universal Declaration of Human Ri-
ghts, New York 2001, s. 132; W. Vögele, Menschenwürde zwischen Recht und Theologie: Begrün-
dungen von Menschenrechten in der Perspektive öffentlicher Theologie, Gütersloh 2000, s. 220. 
Cyt. za M. A. Glendonem.



146

Hans Joas

praw (z którym zetknął się tam oraz w kontynentalnej Europie), w prze-
ciwieństwie do „bardziej indywidualistycznych dokumentów anglo-ame-
rykańskiego pochodzenia”18. Drugi z głównych autorów to postać jeszcze 
barwniejsza – Peng-chun Chang – chiński filozof, autor sztuk teatralnych i dy-
plomata o konfucjańskich korzeniach, który uzyskał doktorat w Columbia 
University w Nowym Jorku, pod kierunkiem Johna Deweya. Jako członek 
służby dyplomatycznej, jeszcze przed nastaniem komunizmu w Chinach, po-
stawił sobie zadanie nagłośnienia sprawy masakr ludności (m.in. rzezi nan-
kińskiej) dokonanych przez Japończyków. Gdy był ambasadorem w Turcji, 
wygłaszał odczyty, w których porównywał konfucjanizm z islamem, a także 
chińską i arabską historię. Jako ambasador w Chile zetknął się z żywą dys-
kusją o prawach człowieka, toczoną w Ameryce Łacińskiej. Jego nieustanna 
krytyka prób ukazywania już to oświeceniowego pojmowania „rozumu”, już 
to szczególnej, religijnej tradycji jako jedynych prawomocnych fundamentów 
praw człowieka, miała kluczowe znaczenie w intelektualnej dyskusji prowa-
dzonej w komitecie. Swój istotny wkład mieli również: Herman De la Cruz 
– chilijski socjalista i przyjaciel, od lat chłopięcych, Salvadora Allende, który 
zaszczepił w Ameryce Łacińskiej wspomnianą dyskusję, oraz Hansa Mehta – 
delegatka z Indii, dzięki której (między innymi) ujęto całość tekstu w sformu-
łowaniach nie wskazujących na płeć.

Nie zmierzam do nakreślenia wyidealizowanego obrazu dyskusji toczą-
cych się w komitecie. Bez wątpienia było tam wiele „niezgody, nieporozumień, 
osobistych dziwactw, narodowych rywalizacji i kolonialnych zaszłości”19, lecz 
mimo to, a także pomimo poważnych przeszkód zewnętrznych, proces gene-
ralizacji wartości zakończył się powodzeniem. Nawet to, co dzisiaj wydawać 
nam się może sprawą najtrudniejszą – a mianowicie stosunek przedstawi-
cieli świata muzułmańskiego do konwersji z islamu oraz kwestii statusu ko-
biet w rodzinie i poza nią – nie okazało się trudnością nieprzebytą. Wszystkie 
państwa o dużej populacji muzułmańskiej, z wyjątkiem Arabii Saudyjskiej, 
przyjęły Deklarację.

Tylko szczegółowa narracja mogłaby wyczerpać zagadnienie dynamiki 
procesu generalizacji wartości, być może jednak tych kilka wspomnianych 
elementów opisu uwiarygodnia moje twierdzenie, że mamy tu do czynienia 

18 M. A. Glendon, World…, dz. cyt., s. 227.
19 Tamże, s. 50.
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z jej prototypowym przypadkiem. Mit mówiący o zachodnim konstrukcie 
ideologicznym, który został narzucony reszcie świata, nie obroni się przy bli-
skim, historycznym oglądzie procesu tworzenia Deklaracji.

Niestety, nie mogę zakończyć tym stosunkowo optymistycznym ak-
centem. Prawdą jest, że możliwe jest przeprowadzenie z powodzeniem pro-
cesu generalizacji wartości, jak również prawdą jest to, że w przynajmniej 
w pewnej mierze, straszliwe zbrodnie mogą w efekcie umocnić poparcie 
dla zaangażowania po stronie warości uniwersalistycznych i ich przeformu-
łowań. Nie możemy więc pominąć pytania o to, jakie warunki umożliwiły 
zaistnienie takiego procesu swobodnej dyskusji. Skąd pochodziła wolność, 
z jaką te jednostki włączyły się w ów proces? Co otwarło tę szansę przed nimi 
i w ogóle, przed całym tym procesem przygotowywania dokumentu?

Im bliżej przyglądać się będziemy uwarunkowaniom tego procesu, tym 
bardziej będziemy rozczarowani. Nie było bowiem mowy ani o braku kon-
trowersji w reakcji na nazizm, ani też wyraźnie postępującego, choćby długo 
i powoli, procesu umacniania się postaw zaangażowania w ideę praw czło-
wieka. W okresie międzywojennym „niektórzy dalekowzroczni eksperci 
prawa międzynarodowego sformułowali szlachetne deklaracje, naciskając 
następnie Ligę Narodów na ich przyjęcie, jednak prawie nikogo wówczas to 
nie interesowało”20. Recepcja idei praw człowieka w kręgach antykolonial-
nych, a także wśród czarnej ludności Południowej Afryki i Stanów Zjednoczo-
nych wyglądała podobnie. Wybuch wojny zmienił sytuację o tyle, że Alianci 
– dzięki przemówieniu Roosevelta o „czterech wolnościach” – dysponowali 
sformułowaniami określającymi cele prowadzonych działań w języku praw 
człowieka, a ponadto dawną koncepcję ochrony mniejszości, na straży któ-
rych stała Liga Narodów, zastąpiono porządkiem nastawionym na ochronę 
praw jednostki. Dwa historyczne następstwa tych zmian nadają im dość zło-
wrogą wymowę. Pod koniec wojny, na krótko przed kapitulacją Niemiec, co 
najmniej dwie z wielkich potęg (Wielka Brytania i Związek Radziecki) pró-
bowały „zamieść prawa człowieka pod dywan”21 i tylko dzięki „burzy pro-
testów”22, jaka zerwała się ze strony (głównie amerykańskich) organizacji 
pracowniczych i pokojowych – katolickich, żydowskich i protestanckich 

20 M. Mazower, The Strange Triumph of Human Rights, 1933–1950, „The Historical Journal” 47 /2004, 
s. 380.

21 Tamże, s. 392.
22 Tamże
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– oraz rządów tzw. małych państw, zamiar ten się nie powiódł. Jednym zaś 
z powodów przyjęcia deklaracji praw człowieka przez niektórych – jak 
np. w przypadku Eduarda Benesa, prezydenta Czechosłowacji – było to, że 
umożliwiła ona masową ekspulsję niemieckich i węgierskich mniejszości, 
a więc coś, co byłoby prawnie niemożliwe, gdyby na nowo podjęto politykę 
skupioną na prawach mniejszości. „Innymi słowy: za zasłoną, którą stwo-
rzyły prawa jednostki, trup polityki etniczno-mniejszościowej Ligi Narodów 
mógł zostać bezpiecznie pochowany”23. Nawet uczestniczący w tym procesie 
przedstawiciele rządu amerykańskiego – chyba mniej cyniczni od Sowietów 
i Brytyjczyków – bardzo wyraźnie dawali znać zarówno Eleanorze Roosevelt, 
jak i innym, że nie będą tolerować jakiejkolwiek ingerencji w suwerenność 
państwową. Wyjściem z tej sytuacji była więc deklaracja. Przy braku pro-
cedur wcielania jej w życie – nie było przecież stosownych sądów ani podpi-
sanej konwencji – deklaracja wydawała się nie stwarzać żadnych trudności.

Na szczęście czas, który upłynął od ogłoszenia deklaracji pokazał, że war-
tości, wraz z deklaracją uogólnionych wartości, mogą mieć istotny wpływ 
na: dyskusje intelektualne, praktykę życiową, a nawet instytucje państwowe 
i prawne. Dzieje praw człowieka potrzegam jako złożoną i wzajemnie uwa-
runkowaną grę zmian w trzech wymiarach: wartości, praktyk i instytucji. Klu-
czowym terminem dla opisu tego procesu jest, w mojej opinii, „sakralizacja 
osoby”. Sakralizacja jest procesem na poziomie praktyk, często artykułowa-
nych w komunikacji dotyczącej wartości, a czasem instytucjonalizowanych 
w ramach regulacji obyczajowych lub prawnych. „Sakralizacja osoby” może 
wypływać z motywacji religijnej lub świeckiej, na takie też sposoby może być 
artykułowana. Może postępować w oparciu o doświadczenia zarówno pozy-
tywne i entuzjastyczne, jak i negatywne, traumatyczne. Instytucjonalizacje 
wymagają społecznej konstelacji, w której aktorzy o orientacji wartościowo-
-racjonalnej lub instrumentalnej zaczną przekładać swoją subiektywną pew-
ność co do zaangażowania po stronie oficjalnie zadeklarowanych wartości 
lub przepisów normatywnych. Nie ma logicznego powodu, dla którego jeden 
z tych trzech wymiarów – wartości, praktyk i instytucji – miałby mieć zawsze 
chronologiczne pierwszeństwo. Jednak jasne jest również i to, że na dłuższą 
metę prawa człowieka będą w naszym świecie oparte na pewnym funda-
mencie tylko wtedy, gdy wspierane będą we wszystkich tych wymiarach 

23 Tamże, s. 389.
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– gdy będą gwarantowane przez nasze państwowe i samorządowe instytucje, 
gdy będą propagowane przez sektor NGO, gdy będzie się ich rzeczowo bronić 
w intelektualnych debatach dotyczących wartości, oraz gdy wcielane będą 
w praktykę codziennego życia.

Hans Joas 
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Ciało i dusza

John Finnis1

Od stycznia do sierpnia 1986 r. Jan Paweł II poświęcał prawie wszystkie co-
tygodniowe Audiencje Generalne tematyce stworzenia, dochodząc w połowie 
kwietnia do kwestii, która stanowić będzie główny temat tego pierwszego 
z cyklu wykładów upamiętniających jego osobę – wystąpienia, które dla mnie 
osobiście jest ogromnym przywilejem – a mianowicie: kwestii ciała i duszy2. 
1 Autor jest australijskim filozofem, specjalizującym się w filozofii prawa, a właściwie – jednym 

z najważniejszych przedstawicieli współczesnej filozofii prawa natury.
2 Człowiek – obraz Boży – istotą duchowo-cielesną (Audiencja Generalna 16.04.1986): „1. Człowiek 

stworzony na obraz Boży jest istotą złożoną z duszy i ciała, istotą, która z jednej strony należy do 
świata zewnętrznego, z drugiej zaś jest w stosunku do niego transcendentna. Jako istota złożona 
zarówno z ciała, jak z duszy jest on osobą. Ta prawda o człowieku jest przedmiotem naszej wia-
ry, podobnie jak prawda biblijna o tym, że jest on stworzony na «obraz i podobieństwo» Boga; 
tę prawdę podaje stale na przestrzeni dziejów Magisterium Kościoła. Prawda o człowieku nie 
przestaje być na przestrzeni dziejów przedmiotem poznania rozumowego, zarówno na gruncie 
filozofii, jak też w orbicie wielu nauk szczegółowych: jednym słowem – jest ona przedmiotem an-
tropologii. 2. O tym, że człowiek jest duszą ucieleśnioną, albo – mówiąc inaczej – ciałem obdarzo-
nym nieśmiertelną duszą, dowiadujemy się już poniekąd z opisu stworzenia w Księdze Rodzaju, 
a zwłaszcza z opisu «jahwistycznego», który jest w pewnym sensie «inscenizacją» i posługuje się 
wyobrażeniami antropomorfistycznymi. Tak więc czytamy, że «Pan Bóg ulepił człowieka z pro-
chu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą» 
(Rdz 2, 7). Dalszy ciąg tekstu biblijnego pozwala nam wyraźnie zrozumieć, że stworzony w taki 
sposób człowiek różni się od całego świata widzialnego, a w szczególności od istot zwierzęcych. 
«Tchnienie życia» sprawiło, że człowiek poznaje te istoty, nadaje im nazwy, a równocześnie roz-
poznaje, że jest od nich różny (por. Rdz 2, 18-20). Chociaż więc w opisie «jahwistycznym» nie 
ma mowy o «duszy», to jednakże łatwo z tego opisu wywnioskować, iż życie, jakim człowiek 
został obdarzony w akcie stworzenia, posiada naturę, która przerasta zwykły wymiar cielesny 
(właściwy zwierzętom). Jest obdarzone ponadmaterialnym wymiarem duchowym, w którym za-
wiera się istotna podstawa «obrazu Bożego», którym – według opisu z Księgi Rodzaju 1, 27 – 
jest człowiek. 3. Człowiek jest jednością: kimś jednym, a równocześnie w tej jedności zawiera 
się dwoistość. Pismo Święte daje świadectwo zarówno owej jedności (osoba), jak też dwoistości 
(dusza-ciało). Można tu przytoczyć np. Księgę Syracha: «Pan stworzył człowieka z ziemi i znów 
go jej zwróci»; a równocześnie: «Dał im [ludziom] wolną wolę, język i oczy, uszy i serce zdolne 
do myślenia. Napełnił ich wiedzą i rozumem, o złu i dobru ich pouczył» (17, 1. 6-7). Szczególnie 
znany jest pod tym względem Psalm 8, który sławi dzieło stworzenia człowieka, zwracając się do 
Boga w następujących słowach: «Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz i syn człowieczy, że się 
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nim zajmujesz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich, chwałą i czcią go uwień-
czyłeś. Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich, złożyłeś wszystko pod jego stopy» (ww. 
5-7). 4. Podkreśla się często, że tradycja biblijna uwydatnia przede wszystkim osobową jedność 
człowieka, nie wahając się tej jedności nazywać również «ciałem» dla określenia całego człowie-
ka (por. np. Ps. 145 [144], 21; Jl 3, 1; Iz 66, 23; J 1, 14). Jest to słuszne spostrzeżenie. Niemniej 
przekonanie o dwoistości człowieka daje o sobie znać w tradycji biblijnej – i to czasem w sposób 
bardzo wyrazisty. Ta tradycja odzwierciedla się w słowach Chrystusa: «Nie bójcie się tych, którzy 
zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić 
w piekle» (Mt 10, 28). 5. Źródła biblijne uprawniają do tego, ażeby ukazywać człowieka jako oso-
bową jedność i równocześnie jako dwoistość duszy i ciała, co znajduje swój wyraz w całej Trady-
cji i nauczaniu Kościoła. W nauczaniu tym doszły później do głosu nie tylko źródła biblijne, ale 
także ich teologiczne interpretacje, które pogłębiły analizy niektórych szkół (Arystoteles) filozo-
fii greckiej. Te żmudne i pracochłonne refleksje zostały uwieńczone – głównie pod wpływem św. 
Tomasza z Akwinu – dokumentami Soboru w Vienne (1312 r.), gdzie dusza jest nazwana «formą» 
ciała: forma corporis humani per se et essentialiter (Denz. 481 [902]). Ta właśnie duchowa «for-
ma», dusza, jest nieśmiertelna, jak to z kolei przypomniał w swoim nauczaniu Sobór Laterański V 
(1513 r.): dusza jest nieśmiertelna w odróżnieniu od ciała, które podlega śmierci (por. Denz. 738 
[1440]). Równocześnie jednak szkoła teologiczna św. Tomasza podkreśla, iż mocą substancjal-
nego zjednoczenia ciała z duszą – ciało również po śmierci nie przestaje «dążyć» do połączenia 
się z duszą, co znajduje także swe potwierdzenie w objawionej prawdzie o zmartwychwstaniu 
ciał. 6. Chociaż filozoficzna terminologia, użyta dla wyrażenia jedności i złożoności (dwoistości) 
człowieka, bywa nieraz przedmiotem krytyki, to jednakże nie ulega wątpliwości, że sama nauka 
o jedności ludzkiej osoby i równocześnie dwoistości duchowo-cielesnej człowieka jest w pełni 
zakorzeniona zarówno w Piśmie Świętym, jak i w Tradycji. A chociaż często wyraża się prze-
świadczenie, że człowiek jest «obrazem Boga» tylko dzięki swej duszy, to w parze z tym idzie 
przekonanie, że również i ciało na swój sposób uczestniczy w godności «obrazu Bożego», tak jak 
uczestniczy w godności osoby. 7. W czasach nowożytnych szczególnym zagadnieniem dla obja-
wionej nauki o stworzeniu człowieka jako istoty złożonej z duszy i ciała stała się teoria ewolucji. 
Wielu specjalistów w zakresie nauk przyrodniczych, którzy przy pomocy metod sobie właści-
wych badają sprawę początków człowieka na ziemi, daje wyraz – w przeciwieństwie do wielu 
innych swoich kolegów – nie tylko przeświadczeniu o jego związku z całokształtem przyrody, ale 
także o pochodzeniu człowieka od najwyższych gatunków zwierzęcych. Jest to problem, który od 
ubiegłego stulecia nie przestaje zajmować uczonych, a także szerokiej opinii. Odpowiedź ze stro-
ny Magisterium przyniosła w tej dziedzinie encyklika Humani Genesis Piusa XII z 1950 r. Czytamy 
tam: «Z tych względów [encyklika mówiła przedtem o pewnych hipotezach] Magisterium Ko-
ścioła nie zabrania badań nad teorią ewolucji, mającą za przedmiot pochodzenie ciała ludzkiego, 
co do dusz bowiem, katolicka wiara każe nam przyjąć, że są one bezpośrednio przez Boga stwo-
rzone» (Denz. 2327 [3896]). Tak więc, z punktu widzenia nauki wiary, nie widać trudności, gdy 
chodzi o uzgodnienie problemu pochodzenia człowieka co do ciała z hipotezą ewolucjonizmu, 
chociaż trzeba dodać, że hipoteza wskazuje tylko na prawdopodobieństwo, a nie mówi o nauko-
wej pewności. Natomiast ta sama nauka wiary niezmiennie utrzymuje, że duchowa dusza ludz-
ka została stworzona bezpośrednio przez Boga. Tak więc zgodnie z wyżej wspomnianą hipotezą, 
ciało ludzkie, pozostające w ustalonym przez Stwórcę porządku sił witalnych, mogło się stop-
niowo ukształtować z istniejącej uprzednio materii ożywionej. Natomiast materia nie jest sama 
z siebie zdolna wyłonić duchowej duszy, która stanowi ostatecznie o «uczłowieczeniu». 8. Oma-
wiany przez nas problem stworzenia został doskonale ujęty przez Sobór Watykański II: «Czło-
wiek, stanowiący jedność ciała i duszy – czytamy – skupia w sobie dzięki swej cielesnej naturze 
elementy świata materialnego, tak że przez niego dosięgają one swojego szczytu» (Gaudium et 
spes, 14). I dalej: «Nie myli się człowiek, gdy uważa się za wyższego od rzeczy cielesnych, a nie 
tylko za cząstkę przyrody […] Albowiem tym, co zawiera jego wnętrze, przerasta człowiek cały 
świat rzeczy» (tamże). Oto ta sama prawda o jedności i dwoistości (złożoności) zarazem ludzkiej 
natury, wyrażona językiem możliwie bliskim współczesnej umysłowości. […]”. W oryginale kate-
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Podobnie jak Jan Paweł II, tak i ja zamierzam omówić tę kwestię, podejmując 
szerszą refleksję dotyczącą wszechświata i jego Stwórcy, lecz zamierzam korzy-
stać w tym celu – przez większą część tego wykładu – z zestawu danych i prze-
myśleń, za dobór których odpowiadam ja sam, a nie Jan Paweł II.

I

Wskutek rewolucji, jaka zaszła w pierwszej połowie XX wieku w zakresie poj-
mowania świata i mówienia o nim na polu nauki, nieożywione przedmioty 
i procesy – cała ta sfera nie-biologicznych, lecz częściowo organicznych 
elementów chemicznych, złożonych z molekuł, atomów oraz rzeczywi-
stości subatomowych, dających się do pewnego stopnia opisać jako cząstki, 
a w pewnym stopniu także jako fale – zaczęła być postrzegana zasadniczo 
jako sfera aktywności zachodzącej według pewnych wzorców, lub jako struk-
tura dynamiczna3. Była to rewolucja, która nie została w sposób dostateczny 
wzięta pod uwagę przez tych, dla których świat to wyłącznie mikroskopijne 
cząstki materii oraz ich ruch. Pojęcia materii nie sposób odrzucić, lecz to, do 
czego się ono odnosi – a jest to coś zaskakująco trudnego do ujęcia i opisania, 
nie mówiąc już o jasnym tego wyłożeniu – zostało całkowicie zdominowane 
przez wzorce aktywności, które w wielu przypadkach pozostają w miarę sta-
bilne, dające się wyrazić za pomocą tych samych lub analogicznych wzorów 
matematycznych, podczas gdy materia4 (czy też to, co jest materialne w ra-
mach – czy też w miejscu – aktywności kierowanej wzorcami albo: aktyw-
nych wzorców) pojawia się i znika. To pojawianie się i znikanie w niczym 

cheza wygłoszona w jęz. włoskim, przekład polski za: Jan Paweł II, Człowiek – obraz Boży – istotą 
duchowo-cielesną (16.04.1986), w: tenże, Wierzę w Boga Stworzyciela, red. S. Dziwisz, J. Kowal-
czyk, T. Rakoczy, Watykan 1987, s. 263–266.

3 Por. R. G. Collingwood, The Idea of Nature, Oxford 1945, s. 145–152.
4 W tym znaczeniu, w jakim ujmuje ją język potoczny i większość nauk, a nie w sensie nadawanym 

materii w ramach języka ściśle opracowanej teorii filozoficznej. Ta w ostatecznym rozrachunku 
przyjmować będzie, jak sądzę, coś na kształt arystotelesowskiego i tomistycznego pojęcia ma-
terii pierwszej, tzn. czegoś, co stanowi, by tak rzec, locus i czystą możliwość tego, by jakaś for-
ma substancjalna stała się aktem (jako forma) jednostkowego bytu, a w szczególności – jakiejś 
trójwymiarowej (cielesnej, „materialnej”) rzeczy, trwającej przez określony czas (a przez to też: 
czterowymiarowej). W kontekście takiej teorii stwierdzenie powyższe mogłoby zostać lepiej wy-
rażone, gdyby powiedzieć, że materiał, albo większość materiału, z którego zbudowany jest byt 
[ożywiony] jest nieustannie poddawana wymianie. Por. G. Kalinowski, L’Homme: Âme et Matière: 
À propos du ‘Problème de l’âme de Cl. Tresmontant, „Archives de Philosophie” 37/1974, s. 411-
433 (stosowny fragment na s. 422-432).
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bynajmniej nie narusza bytu, który istnieje – czy też może raczej powiedzmy: 
„został zaobserwowany” (bezpośrednio lub pośrednio), w niedawnej prze-
szłości (w ruchu lub w stanie spoczynku), jest pod obserwacją obecnie i… tak 
jeszcze przez pewien czas pozostanie.

Obecność zdominowania materii przez dynamiczne wzorce dostrzec 
można w nie mniejszym stopniu, a nawet w sposób bardziej uderzający, gdy 
przejdziemy na obszar biochemii i biologii, zrewolucjonizowanych w po-
łowie XX wieku oraz w kolejnych dekadach dzięki postępom czynionym 
na polu naukowego pojmowania świata, które w dodatku wcale nie zwal-
niają tempa. Naszkicuję kilka ujęć owej dominacji poprzez wskazanie na 
pewne powszechnie znane fakty. Chciałbym też od razu zaznaczyć, że prze-
nośnię dotyczącą „zdominowania” należy rozumieć w specyficzny sposób: 
nie chodzi w niej wcale o dominację zewnętrzną, gdy np. jakaś osoba, grupa 
czy naród dominuje nad innymi. Chodzi tu o coś jak najbardziej wewnętrz-
nego, pozbawionego jakichkolwiek negatywnych konotacji – jest to swoisty 
„dar” (zdolność) aktualizacji (czynienia faktycznym) czegoś, co jest zaledwie 
możliwością, i to za pomocą trzech wymiarów przestrzennych oraz upływu 
odcinka czasu; jest to „zdolność ucieleśniania się” (gift of bodiliness) – do za-
istnienia jako ciało na mocy tego dynamicznego wzorca, który też – jak zaraz 
zobaczymy – można równie dobrze nazwać inaczej. Mimochodem, takie ucie-
leśnianie się wzorców (w formie ich integralnych wypadkowych) oznacza też 
– zgodnie z tym, co nauka Baconowska, Galileuszowa, oraz każde jej dalsze 
stadium rozwoju tryumfalnie ogłaszało – że droga do odkrycia i zrozumienia 
dynamicznych wzorców (czy to na mocy wnioskowania czy też indukcji) wie-
dzie przez to, co ilościowe, mierzalne i obserwowalne za pomocą zmysłów 
lub przyrządów.

Jeden zbiór faktów, który chcę tu przywołać, dotyczy języka, a właściwie 
pojęć, za pomocą których to stosunkowo nowe, naukowe rozumienie świata 
– biofizyczne, biochemiczne czy też biologiczne – jest powszechnie wyrażane. 
Komórki i organizmy tworzące domenę życia, a więc wszystkie istoty żywe 
(a dokładniej: sposoby działania i utrzymywania się tych komórek i organi-
zmów przy życiu) są pojmowane i opisywane jako sterowane, na poziomie 
mikro, przez ciągi wewnątrzcząsteczkowych i międzycząsteczkowych rze-
czywistości, działań, związków i wzorców najlepiej dających się opisać jako 
informacja. Są to zatem: zapisy i przekaźniki, wyrażenia, programy, sens 
i jego brak, transkrypcja, odczyt, translacja, kopiowanie itd. – oto rozmaite 



155

 Ciało i dusza

aspekty funkcjonowania kodu złożonego z czterech lub pięciu „liter”: czte-
rech nukleotydów w DNA i ich nieznacznie różniącego się zestawu w RNA – 
kwasie, bez którego DNA nie mógłby pełnić swoich podstawowych funkcji. 
Oczywiście terminy, takie jak: „informacja”, „kod”, „program”, „przekaźnik” 
itd., powszechnie obecne w naukach o życiu, używane są analogicznie do 
ich głównych znaczeń w odniesieniu do naszych działań jako istot rozum-
nych, komunikujących się ze sobą nawzajem za pomocą intencjonalnych 
aktów znaczących. Dlatego informację, o której mowa na gruncie współcze-
snych nauk przyrodniczych, nazywać będę informacją analogicznego rodzaju 
w odróżnieniu od głównego (central-case) rodzaju informacji przekazywanej 
w tym, co np. naukowcy mówią sobie i innym. Trzeba też powiedzieć, że 
struktura analogii zmienia się nieco, gdy przechodzimy z gruntu nauk o życiu 
na tzw. technologię informacyjną (informatykę). W tej drugiej głównym pro-
blemem jest transmisja danych oraz groźba ich ewentualnej utraty w całości 
lub w części. Jakość i znaczenie informacji wejściowej to sprawy oczywiste. 
Z kolei jakość danych wejściowych ma ogromne znaczenie w kwestii prze-
trwania i rozwoju rzeczywistości biologicznych – podobnie jak w przypadku 
informacji rodzaju głównego, którą ostro odróżniamy od dezinformacji 
(kłamstw i błędów, nie wspominając o zamieszaniu czy bełkocie) i to nawet 
wtedy, gdy dezinformacja przekazywana jest równie chętnie i wiernie co in-
formacja dorzeczna (informacja sensu stricto).

Wśród rzeczywistości empirycznych, które skłaniają naukowców do wy-
korzystywania powyższej analogii – tego języka i tych pojęć – są: zdolność 
organizmów do regeneracji uszkodzeń, do samodzielnego (czasem pro-ak-
tywnego) wypracowywania własnych reakcji na uszkodzenia, uszczerbki, 
choroby i zagrożenia dla odporności, i to w stopniu niedostępnym ma-
szynom (jakkolwiek skomplikowanym) epoki przedinformacyjnej (zdol-
ność tę zaczynają dopiero imitować – w niewielkim stopniu i dość topornie 
– skomputeryzowane maszyny obecnej doby). Ta zdolność, wraz z możli-
wościami żywego organizmu w zakresie własnego metabolizmu lub odży-
wiania, a więc przyjmowania materiału zewnętrznego i przekształcania go 
w swój własny organizm, wraz ze zdolnością do reprodukcji przez replikację 
bez straty dla samego siebie, wynosi wszystko, co żywe, wysoko ponad to, co 
nie-biologiczne. Każda z tych zdolności jest też istotnym aspektem kwestii 
zdominowania materii przez informację – a używając języka Arystoteleso-
wego, można powiedzieć: przez „formę”, i to w pełnym znaczeniu, w którym 
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ten termin odnosi się do formy substancjalnej, będącej aktem podstawowym 
– aktualnością i procesem – ciała5.

Nasze ciała składają się z około 60 do 100 bilionów komórek. Każda ko-
mórka z kolei ma w sobie unikalny genom, który zawiera (obok miliardów 
innych składników) trzy miliardy par zasad DNA powstałych ze wspomnia-
nych czterech nukleotydów. Oznacza to, że owe miliardy par złożone są 
w każdej komórce naszego ciała w sposób unikalny dla każdego z nas, lecz 
także wspólny wszystkim komórkom tego właśnie ciała, umożliwiając w ten 
sposób nasz wzrost i funkcjonowanie jako organizmów specyficznie ludzkich, 
jak również jako jedynych w swoim rodzaju osób, którymi każdy i każda z nas 
jest. Jednakże „genom”, tak jak „molekuła” albo „atom”, albo „elektron”, ujmo-
wany jest zasadniczo jako rozwijające się działanie (aktywność) kierowana 
własnym wzorcem lub (w sensie dynamicznym) własną strukturą. Każde 
z miliardów wiązań wodorowych, utrzymujących w całości nici pojedyn-
czej cząsteczki DNA jest rozrywane i wymieniane prawdopodobnie miliardy 
razy na sekundę, podczas gdy to, co nazywamy „molekułą” nie przestaje ist-
nieć i nie traci ona również przy tym swojego realnego charakteru jako no-
śnika pewnej szczególnej informacji. Nie dochodzi też wcale do zakłócenia, 
a tym bardziej do podporządkowania tej utrzymującej się stabilności po-
wtarzanych według wzorca procesów, pomimo ich ekspozycji – na każdym 
etapie – na „burzę molekularną”, czyli pomimo faktu, że w każdej milisekun-
dzie każda molekuła bierze udział średnio w dziesięciu miliardach kolizji 
– przy prędkościach, z jakimi latają odrzutowce – z trójatomowymi cząstecz-
kami wody. Komórka funkcjonuje więc w gigantycznym wirze molekularnej 
aktywności, w której cząsteczki, z których ona sama się składa, a także skład-
niki tych cząsteczek, niewyobrażalnie liczne, są nieustannie naprawiane i wy-
mieniane, zachowując cały czas swoją tożsamość na mocy bardziej lub mniej 
stałego wzorca czy też struktury – „informacji”, co do której nieświadoma ko-
mórka „posiada wiedzę”, jak ma być odczytana i zastosowana w jej własnej 
aktywności. To samo zachodzi na poziomie organizmu. Jest to istotna, jeśli nie 
określająca cecha każdej istoty żywej: trwa ona w oparciu o swój własny, fak-
tycznie istniejący, dynamiczny wzorzec (albo: formę, albo: informację struktu-
ryzującą), nawet jeśli jej wszystkie materialne elementy zostaną wymienione. 
I tak, każdego dnia około 500 miliardów komórek tworzących nasz organiczny 

5 „Forma, inquantum forma, est actus” (ST, I q. 75 a. 2c).
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ustrój niszczeje i zostaje zastąpionych przez nowe, funkcjonujące zasadniczo 
w ten sam sposób. Żadnej z tych komórek nie wytworzy jakiekolwiek labora-
torium ani żadna sieć laboratoriów. Lecz nasz organiczny ustrój – zdomino-
wany przez informację dotyczącą zarówno bycia przedstawicielem ludzkiego 
gatunku, jak i bycia na swój, unikalny i jednostkowy sposób – „wie jak to robić”. 
„Wiedza” (analogicznie rozumiana), która tu funkcjonuje, jest właśnie tym, bez 
czego informacja (analogicznie rozumiana) nie mogłaby być informacją6.

O powyższych faktach, oraz o wielu innych – w mojej opinii znaczących 
– informują publikacje naukowców, którzy specjalizują się w zakresie: gro-
madzenia wiedzy, śledzenia, opisywania i wyjaśniania tej „analogicznej in-
formacji”. Tak dla nich (w momencie jej odkrycia), jak i dla nas (gdy zdano 
nam relację z jej odkrycia) stała się ona informacją rodzaju głównego. Jedną 
z tego rodzaju relacji – wśród setek, a nawet tysięcy innych – jest szeroko 
znana i pochlebnie przyjęta książka Petera M. Hoffmanna, Life’s Ratchet 
(New York 2012)7. Autor jest biofizykiem, skoncentrowanym przez to na ba-
daniu: „fizycznych uwarunkowań żywych systemów i zastosowaniu metod 
fizyki w badaniach nad życiem”. Pierwsze stopnie edukacji odebrał w Niem-
czech, następnie studiował w Stanach Zjednoczonych, a swoje podoktorskie 
studia w zakresie nanofizyki ukończył w Oksfordzie około 2000 r. Obawiam 
się, że – jak większość ludzi – daje on wiarę (czego potwierdzenie znaleźć 
można w książce) dawno przebrzmiałym baśniom o tym, jakoby Ewangelia 
wg św. Jana była „przepełniona filozofią platońską”, a chrześcijaństwo „ze-
pchnęło świat materialny do poziomu zepsutego odbicia świata duchowego”. 
Idąc dosłownie za przewodem starego, ateistycznego atomisty – Demokryta, 
próbuje on, raz po raz, przypisać wszystko, o czym w swojej książce mówi, 
6 „Pod powierzchnią” albo „wewnątrz” tych kompleksów wzajemnie (oraz w sposób poznawalny) 

powiązanych rzeczywistości molekularnych (rzeczy i procesów) istnieje, jak wszyscy wiemy, ba-
zowy kompleks atomów, konstytutywny w odniesieniu do poziomu cząsteczkowego. Atomy te 
przynależą do 84 naturalnie występujących, stabilnych typów określonych przez liczbę proto-
nów w jądrze (od 1, kolejno, do 84). Te zaś 84 typy, czyli naturalnie występujące pierwiastki che-
miczne, należą do 18 naturalnie występujących grup, czyli podzbiorów o istotnych, łączących je 
cechach – co ukazuje schematycznie układ okresowy pierwiastków. Podobnie też, trudna do wy-
obrażenia lecz do głębi poznawalna złożoność zbioru istot żywych, organicznych, jest (również 
na poziomie molekularnym) przede wszystkim funkcją lub wypadkową ciągów powtarzanych li-
ter, niejako analogicznie do niewyobrażalnego bogactwa znaczeń i informacji, które mogą zostać 
wytworzone za pomocą kilkudziesięciu liter naszych alfabetów.

7  Ang. ratchet to zapadka, mechanizm zapadkowy. Tytuł jest więc przenośnią, w której występu-
je „mechanizm życia”, lecz jest to mechanizm posiadający zabezpieczenie, blokadę, która nie po-
zwala na rozprzężenie, odkręcenie, rozluźnienie czy też cofnięcie raz dokonanego ruchu wprzód, 
zacisku czy też obrotu [przypis tłumacza].
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bez reszty, już to przypadkowi, już to konieczności (a czasami – obydwu im 
jednocześnie)8. Jednak tytuł jego książki pozostaje w całkowitej sprzecz-
ności z tym, co Hoffmann próbuje przedstawić jako całościowe podsumo-
wania wszystkiego, co nauka ujawnia o świecie: Zapadkowy mechanizm życia 
posiada podtytuł: jak molekularne maszyny wydobywają porządek z chaosu. 
Podobnie sprzeczna z jego tezami jest cała istotna treść naukowa, na którą 
powołuje się w swojej książce. Można ją otworzyć w dowolnym miejscu i na-
potkać stwierdzenia takie, jak np.:

Stabilność DNA jest też aktywnie podtrzymywana przez enzymy rege-
nerujące. Gdy z jakiegoś powodu partia cząsteczki DNA zostanie uszko-
dzona, enzymy regenerujące naprawią ten błąd, posługując się w tym 
celu przyległą, nieuszkodzoną sekcją cząsteczki jako chemicznym sza-
blonem, na podstawie którego odcinek uszkodzony jest naprawiany9.

A zatem, oprócz przypadku i przypadkowości (wszechobecnych, lecz 
w ogromnym stopniu zdominowanych przez porządek), istnieje nie tyle 
konieczność, ile to, na co wskazywałem, i co też sam Hoffmann artykułuje 
w podsumowaniu przedmiotu swoich naukowych dociekań: „życie to materia 
i program”10. Jeśli więc teraz poszukamy lepszego, całościowego podsumo-
wania tego, co nauka ujawnia o świecie – podsumowania refleksyjnego i wy-
jaśniającego (do czego mamy prawo z czysto rozumowego punktu widzenia) 
– odnajdziemy je wewnątrz otoczki jego własnych słów o mechanizmach za-
padkowych, biofizycznej maszynerii, regeneracji dzięki pracy enzymów itd. 
Będzie to szczególna inteligibilność projektu.

Taki stan rzeczywistości przyrodniczej – ten fakt wszechobecnego pro-
jektu, który jednak nie wyklucza przypadkowości – Hoffmann przyjmuje 
za oczywisty, gdy prezentuje uprawianą przez siebie naukę, lecz odrzuca 
go, gdy dochodzi do swoich refleksyjnych, filozoficznie wyjaśniających 

8 Rozdział 2, Przypadek i konieczność, opatrzony został mottem zaczerpniętym od Demokryta: 
„Wszystko, co istnieje we Wszechświecie, jest dziełem przypadku i konieczności”. Katechizm Ko-
ścioła Katolickiego w art. 295 mówi natomiast: „[…] Bóg stworzył świat według swojej mądrości. 
Świat nie powstał w wyniku jakiejś konieczności, ślepego przeznaczenia czy przypadku. […] Po-
chodzi z wolnej woli Boga”. Hoffmann wyraźnie optuje za koniecznością i to pomimo trudności 
wynikających z przyjęcia takiego stanowiska (z których zapewne zdaje on sobie sprawę).

9 P. M. Hoffmann, Life’s Ratchet..., dz. cyt., s. 117.
10 Tamże, s. 242 (wyróżnienie dodane).
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(lub mających coś wyjaśnić) podsumowań. Odrzuca on inteligentny pro-
jekt z dwóch, wzajemnie powiązanych powodów. Myli go z ideą „sił wital-
nych”, która była quasi-animizmem przyjmowanym w XVII- i XVIII-wiecznej 
nauce jako program badań albo hipoteza do sprawdzenia na drodze poszu-
kiwań siły obecnej w porządku przyrody – w jej naturalnym porządku przy-
czyn i zdarzeń. Była to hipoteza niewłaściwa nawet w stosunku do domeny 
istot żywych. A tym łatwiej pogrąża się w tym zamieszaniu, że nie dostrzega 
w ogóle podstawowej różnicy pomiędzy wewnętrznym porządkiem przy-
czyn w przyrodzie (w całym wszechświecie) – czyli tym, co teologowie i fi-
lozofowie nazywają często przyczynami wtórnymi – a przyczynowością 
transcendentną, stwórczą i/lub opatrznościową.

Jest to rozróżnienie, które zostało uchwycone w hebrajskim nauczaniu 
prorockim i mądrościowym (a następnie w filozofii chrześcijańskiej) daleko 
lepiej, niż to udało się Platonowi czy Arystotelesowi, dla których rzeczy bo-
skie przynależały w ostatecznym rozrachunku do ogólnego porządku natury. 
Chyba najprostszym sposobem, prowadzącym do pojęcia tego rozróżnienia, 
a przynajmniej jego wagi, jest przypomnienie sobie krytyki, której Tomasz 
z Akwinu poddał pewną islamską ideę stworzenia i opatrzności, a mianowicie 
nauczanie Mutakallimun, zgodnie z założeniami którego utrzymywano, że 
transcendentna władza boskiego projektodawcy działa i skutkuje nieustannie, 
w każdej chwili, całkowicie niezależnie od przyczynowości naturalnych, 
a w związku z tym te ostatnie są raczej pozorne niż rzeczywiste i nie warto ich 
szczegółowo badać. Odpowiedź św. Tomasza jest równocześnie zwrócona do 
tych wszystkich, którzy wyobrażali sobie, że Projektodawca, przedstawiony 
racjonalnie przez Żydów i chrześcijan (oraz Karola Darwina w słynnym frag-
mencie jego Autobiografii)11, tylko zainicjował wszystko w jednym, począt-
kowym, gigantycznym akcie stworzenia wszelkich naturalnych możliwości, 
które od tego momentu pozostawione są sobie i działają samodzielnie na 
podstawie własnego, nadanego im potencjału. Akwinata odpowiada „nie” im 
wszystkim: to, co uważamy za skutki przyczyn naturalnych jest właśnie ni-
czym innym, jak skutkiem przyczyn naturalnych – w przyczynowych łańcu-
chach, czy też sekwencjach, które mogą być owocnie badane na gruncie nauk 
przyrodniczych. Jednocześnie wszystkie te przyrodnicze (naturalne) skutki 
i przyczyny są uprzyczynowane – tu i teraz, tak samo, jak i na początku czasu 
11 Zob. J. Finnis, Darwin, Dewey, Religion, and the Public Domain, w: tenże, Collected Essays, vol. V, 

Oxford 2011, s. 21–25. 
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– mocą inteligentnego Projektodawcy. Są one w całości rezultatem przyczyn 
naturalnych i również w całości rezultatem transcendentnej (pozaprzyrodni-
czej) przyczyny, która stanowi wyjaśnienie zarówno stworzenia z niczego ca-
łości świata przyrody, jaki i wszelkich działań, jakie w nim zachodzą od tamtej 
pory. Poddając refleksji owo „w całości” – czyli nie przypisując tych rzeczy, czy 
też wydarzeń, po części przyrodzie i również częściowo boskiej mocy, lecz ra-
czej w całości przyczynom naturalnym i również w całości Bogu12 – możemy 
zbliżyć się do prawdziwego sensu słowa „transcendentny”.

Ta teza legła u podstaw (i nadal pozostaje podstawą) nauk przyrodni-
czych i ich integralności13. Pozwala nam ona uprawiać je swobodnie, bez żad-
nych uprzedzeń, za pomocą metod, które na gruncie tych nauk okazały się 
owocne i do dziś są stosowane. Odkładamy zatem do lamusa pomysł, że zja-
wiska przyrodnicze mogą zostać wyjaśnione poprzez wskazanie na jakieś 
„siły witalne”, przeciwko którym protestuje Hoffmann.

Jego protest, dodajmy, złożony został w towarzystwie fizyka i fizjologa, 
Hermanna von Helemholtza (twórcy biofizyki)14 z połowy XIX wieku, mate-
matyka i biologa D’Arcy W. Thompsona z początków XX wieku, biochemika 
Jacquesa Monoda, którego kariera przypadła na środek i drugą połowę XX 
stulecia, oraz niezliczonej rzeszy innych naukowców i ich sympatyków.

Zauważyć przy tym możemy, wraz z Hoffmannem, że różnica między tym, 
co ożywione a tym, co nieożywione jest ogromna – tak wielka w istocie, że 
mówi on, i to niejeden raz, o „braku pojęciowego przejścia”15 między nimi. 

12 „[…] non sic tenże effectus causae naturali et divinae virtuti attribuitur quasi partim a Deo, et par-
tim a naturali agente fiat, sed totus ab utroque secundum alium modum: sicut tenże effectus to-
tus attribuitur instrumento, et principali agenti etiam totus” (Summa contra Gentiles III c. 70 [8], 
wyróżnienia dodane przez autora). W ten sposób Stwórca, choć transcendentny, jest zarazem 
obecny we wszystkim jako przyczyna istnienia i działania wszystkiego, zaś jako rządca i ustano-
wiciel porządku obecny jest w tym, co stanowi prawo porządku, jak również w tym wszystkim, 
co porządkowi podlega (Compendium Theologiae, I c. 135).

13 Pozwala ona też wyjaśnić niebotyczną wyższość osiągnięć na terenach chrześcijańskich w dru-
gim tysiącleciu w zakresie badań i odkryć na polu nauk przyrodniczych w porównaniu z islamską 
ummą [ogólną zbiorowością, wspólnotą] (Hoffmann, na stronie 15 swojej książki, daje dowód 
swojej wiary w mit o tym, jakoby islam, czy też muzułmanie, zachowali arystotelizm, podczas gdy 
chrześcijanom miało się to nie udać).

14 P. M. Hoffmann, Life’s Ratchet…, dz. cyt., s. 90.
15 „[…] faktycznie brak jest jakiegoś istotnego związku pojęciowego pomiędzy wysoce skom-

plikowanym bytem i najbardziej podstawowymi poziomami materii i energii”, zob. P. M. Hoff-
mann, Life’s Ratchet..., dz. cyt., s. 240, stwierdzenie powtórzone stronę dalej. Podobnie na s. 238: 
„W skomplikowanych interakcjach pomiędzy poszczególnymi częściami powstają nowe procesy, 
struktury i zasady, które choć materialnie opierają się na częściach bazowych, są od nich koncep-
tualnie niezależne. Tego rodzaju wgląd nazywamy holizmem […] redukcjonizm i holizm to dwie 



161

 Ciało i dusza

Życie – dla przypomnienia jego własnych słów – to: „materia i program”16. 
Możemy jednak powiedzieć coś jeszcze. Program, który przewiduje (podając 
dynamiczny wzorzec) trwałość, homeostatyczną samo-stabilność i samo-re-
generację („ogół wszelkiego wewnętrznego ruchu”17) istot żywych, jak rów-
nież: ich wrażliwość na bodźce, ich wzrost oparty na samo-organizowaniu 
się i zdolnościach metabolicznych, ich możliwości reprodukcyjne i sygnali-
zacyjne – tak działający program, ujawniony na gruncie biofizyki, biochemii 
i biologii, jest właśnie tym, co Arystoteles nazwał „duszą” (psychē, anima): po-
ruszycielem rzeczywistości (bytu), która jest wprawiana w ruch. Nazywanie 
tego rodzaju programów duszami (w takim zakresie, w jakim faktycznie wy-
stępują one w indywidualnych bytach lub przysposabiają18 oraz ustanawiają 
je jako właśnie takie) nie jest odwoływaniem się do istnienia „sił wital-
nych” jako zasady wyjaśniającej. Nie jest to również propozycja nowej me-
todologii badawczej, ani też próba przywrócenia metodologii dawnej. Jest to 
raczej podsumowanie wrodzonej skuteczności, istotnego efektu i trybu dzia-
łania rzeczywistości na poziomie procesów molekularnych, komórkowych 
i organicznych (tj. działań cząstek, komórek i organizmów) takich, jakimi je 
przedstawiają nauki o życiu i jak postrzegane są w doświadczeniu (albo ob-
serwacji) życia cielesnego19.

strony tego samego medalu: obydwie składają się na to, czym właściwie uprawiana nauka po-
winna być”.

16 Tamże, s. 242.
17 G. E. M. Anscombe, Faith in a Hard Ground: Essays on Religion, Philosophy and Ethics, Charlotte-

sville 2008, s. 104.
18  Oryg. insofar as [...] informing and constituting individual beings. Autor pisze w kilku miejscach 

o „informowaniu” ciała przez duszę, tłumacząc również Tomaszowe infundo, infundere (łac. 
wlewać /~ się do czegoś, zalewać coś) na „informować”. Co ciekawe, tak postąpił też angielski 
tłumacz katechezy papieskiej z 16.04.1986 – w miejscu, gdzie polski (oryginalny) tekst mówi 
o człowieku będącym „ciałem obdarzonym nieśmiertelną duszą” (zob. przypis 1, pierwsze zda-
nie punktu 2 katechezy), przekład angielski mówił o „ciele informowanym przez nieśmiertelnego 
ducha” (a body informed by an immortal spirit), identycznie jak wersja włoska (corpo informato 
da uno spirito immortale). Doszło tu więc do przekłamań. „Przysposobić” tu użyte jest tłumacze-
niem łacińskiego infundo przyjętym w wielu polskich przekładach Akwinaty, a przy tym również 
kompromisem pomiędzy łacińskim „wlewaniem się do” lub „zalewaniem” oraz włoskim i angiel-
skim „informowaniem”, konsekwentnie stosowanym przez Autora jako termin techniczny [przy-
pis tłumacza].

19 Nie jest zaskoczeniem, że Hoffmann odrzuca taki krok, ale czyni to w sposób mętny i niezadowa-
lający: „Nowożytna fizyka, chemia, oraz ewolucja [sic!], są w stanie wyjaśnić, co sprawia, że ko-
mórka lub organizm żyje i co nadaje mu jego «formę». Ciała to kompleksowe złożenia wzajemnie 
oddziałujących na siebie komórek, funkcjonujących zgodnie z rozwiniętym na drodze ewolucji 
programem, zapisanym w komórkowym DNA. Dusza nie jest tu potrzebna jako źródło formy, ru-
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Mówienie o duszy w taki, podyktowany znajomością nauki sposób (a nie 
na sposób, który miałby przydawać coś nauce), pozwala wypowiedzieć się 
na temat „ciała i duszy” u zwierząt, pominąwszy – na razie – zwierzę ludzkie 
(ewentualnie: abstrahując przez chwilę od wszystkiego, co odróżnia zwierzę 
ludzkie od innych ich rodzajów). Pierwszą rzeczą będzie to, że zwierzę nie 
bytuje jako ciało z dodatkiem duszy, ani też dusza z dodatkiem ciałem, lecz 
jako ciało i dusza jednocześnie, gdyż życie ciała zwierzęcego, jego cielesność, 
jest [w całości wyrazem] posiadanej przez zwierzę duszy (jak to ujął Akwi-
nata)20. Albo, mówiąc inaczej, zwierzęca dusza jest tym, dzięki czemu zwierzę 
posiada własną cielesność, swój korporalny charakter. Będąc programem 
dominującym nad materią (poprzez kierowanie nią) oraz aktem, działa-
niem i aktualnością ciała w taki właśnie, a nie inny sposób aktualizowanego, 
dusza dominuje nad ciałem (lecz całkowicie w służbie temu ciału) w bycie 

chu, odżywiania ani reprodukcji (w przeciwieństwie do tego, co sądził Arystoteles)”, zob. P. M. 
Hoffmann, Life’s Ratchet…, dz. cyt., s. 16. 

 Zamęt dotyczy tego, że dusza w rozumieniu Arystotelesa nie jest źródłem ani formy, ani działa-
nia, lecz formą i aktem ciała jako żyjącego i działającego. W innych miejscach Hoffmann przy-
znaje, że wyjaśnienia podawane przez fizykę, chemię, prawo selekcji naturalnej itd. to wciąż za 
mało by uznać za niebyłą tajemniczość tej rzeczywistości, której wyłącznie jeden aspekt ujęty 
jest w terminie „dusza” – i jest to właśnie ten aspekt, który sam Hoffmann uznaje za tajemniczy, 
stwierdzając np. „świat bio-molekularny jest pełen niezwykłych struktur i tajemniczego pędu do 
zmiany i ruchu”, zob. tamże, s. 90. 

 Jego własny, oficjalnie podany jako ostateczny, substytut arystotelesowskiej duszy zdaje się od-
chodzić od przejrzystości i prostoty wypowiedzi, a zamiast tego zmierza w kierunku antropo-
morficznych przenośni i zwykłych uników: „Jeśli szukaliśmy «siły życia» – siły, która animuje 
życie – nasze poszukiwania zakończyły się powodzeniem. Ta animująca siła to działająca loso-
wo siła atomów, niesynchronicznie wibrujący poblask (jittering afterglow) stworzenia wszech-
świata. Molekularne maszyny, które tę nieukierunkowaną siłę chwytają i nadają jej kierunek, 
ucieleśniają w sobie ścisłe objęcia, w których funkcjonują przypadek i konieczność, a same one 
również stanowią produkt tego bliskiego uścisku. Rzeźbione przez ewolucję, molekularne ma-
szyny naszych ciał wyciszają molekularną burzę i zamieniają ją w taniec życia (s. 243, wyróżnie-
nia dodane). Niżej na tej samej stronie czytamy: „Życie toczy się na wielu poziomach, od zderzeń 
atomów po umysł geniusza. Molekularne maszyny to część tego, kim jesteśmy, ale nie determinu-
ją one tego, kim jesteśmy. Jesteśmy rozumnymi, twórczymi bytami, naturalnym przedłużeniem 
kreatywności wszechświata, lecz nie jesteśmy zdeterminowani przez przyrodę. Żyjąc w oparciu 
o maszyny, sami maszynami nie jesteśmy”. 

 Niewyjaśniony pozostaje fakt, czy krowy (o których mowa na s. 241–242) albo myszy są maszy-
nami. Arystoteles podjął jednak bardziej stanowczy wysiłek w celu podania wyjaśnień, które opi-
sują fakty za pomocą kategorii lepiej je ujmujących i do tego jeszcze pozostawił wiele miejsca dla 
dalszych wyjaśnień w zakresie przyczynowości materialnej i dostatecznej.

20 [Oryg.: its bodiliness is its ensouledness – przypis tłumacza] Akwinata pisze: „Cielesność (corpore-
itas), ponieważ jest substancjalną formą w [zwierzęcym] bycie, nie może być niczym innym niż 
[…] taką duszą, która – jako że stanowi akt ciała – wymaga, by jej własna materia posiadała trzy 
wymiary” Summa contra Gentiles (dalej: ScG) IV c. 81 n. 7. Zob. J. Finnis, Aquinas. Moral, Political, 
and Legal Theory, Oxford 1998, s. 178, 213.
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stanowiącym jedność, w organizmie, w zwierzęciu. Możemy do tego odnieść 
słowa Soboru Watykańskiego II, który mówi o innym zwierzęciu (tym na-
szego rodzaju), że jest „jednym ciałem i duszą” (corpore et anima unus – sta-
nowi jedność i całość na mocy zarówno posiadania ciała, jak i posiadania 
duszy). Dusza (program, dynamiczny wzór, informacja bezpośrednio działa-
jąca w tej konkretnej materii, współdziałająca z nią i oddziałująca na nią) jest 
w całości obecna i konstytutywna w stosunku do każdej części ciała, nadając 
mu: trwałość, zwartość, delikatność, jego powierzchnie, giętkość, siłę i podat-
ność na uszkodzenia. Przy takim pojmowaniu rzeczywistości Kartezjański 
problem dotyczący tego, jak i gdzie wskazać punkt łączności umysłu i ciała 
– ducha i maszynerii – nie występuje. Dodajmy też, że nazywanie śmierci 
zwierzęcia rozdzieleniem duszy i ciała nie jest właściwe. Jest to zakończenie, 
ustanie funkcjonowania, zarówno duszy (programu) jak też (oraz w związku 
z tym) ciała, czego efektem są jedynie zwłoki, dające się jeszcze opisać jako 
ciało tylko w przybliżeniu, w ramach ekwiwokacji lub wspomnienia tego, co 
minione21. Faktycznie zaś jest to stos – stos ciał, chemicznych składników (or-
ganicznych, przynajmniej po części, ale nie biochemicznych), również i ta-
kich, które rozkładają się na elementy nieorganiczne. 

II

Zapał, z jakim Peter Hoffmann oświadcza, że nie istnieje pojęciowy związek 
między najbardziej podstawowymi poziomami materii i energii a bytami tak 
niezwykle skomplikowanymi i tak tajemniczo zdolnymi do samodzielnego 
poruszania się, jakimi są żywe komórki i organizmy (rzecz niełatwa przecież 
do artykulacji i przyznania dla nanofizyka, tak samo jak i dla fizyka o każdej 
innej specjalizacji), ma duże znaczenie i to na kilku różnych poziomach. Po 
pierwsze, wskazuje na zasadniczy kierunek tej myśli –dość głęboko rozwa-
żany m.in. przez wielu francuskich filozofów katolickich, takich jak np. Claude 
Tresmontant – że zasób informacji obecnej we wszechświecie rośnie (i to 
coraz szybciej). To zaś prowadzi do rozważenia tezy, iż stwórcze działanie 
przyczynowości transcendentnej nie wyczerpało się w początkowym akcie 
stworzenia, aby następnie oddać pole opatrznościowemu zarządzaniu ładem 

21 In De Anima II l. 1 n. 16 [225]; l. 2 n. 5 [240].
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[stworzenia], lecz trwa nadal, i to bez ustanku. Jest to myśl, która – jeszcze 
raz to powiedzmy: odnosząc się do przyczynowości transcendentnej – w naj-
mniejszym stopniu nie narusza pola badań przyczyn wewnątrzprzyrodni-
czych. Nowość informacji – czy to całkowita, czy oznaczająca nieciągłość – nie 
tylko nie eliminuje, lecz uruchamia zasoby rzeczywistości uprzednio usta-
nowionych na bazie informacji. Tak przecież właśnie ustanowiona na pod-
stawie informacji cząsteczka wody stosuje informację ustanawiającą jej trzy 
atomy, sterując procesem usunięcia elektronów z atomów wodoru do atomu 
tlenu, przez co reszta jonów wodorowych ma odtąd ładunek dodatni, a atom 
tlenu – ładunek ujemny, co też stanowi podstawę do tworzenia wiązań wodo-
rowych pomiędzy sąsiadującymi ze sobą cząsteczkami wody22, a to z kolei ma 
fundamentalne znaczenie dla tworzenia cząsteczek daleko większych roz-
miarów, a przez to – w długim łańcuchu kierowanej informacją przyczyno-
wości – dla powstania życia komórkowego.

Nieciągłości w rodzaju tych, które zidentyfikowali i zaakceptowali biofi-
zycy tacy jak Hoffmann, stanowią dobre tło dla badań nad życiem, nad kwe-
stią posiadania duszy (ensouledness) przez nas, ludzi, osoby, a więc – dla 
poszukiwania odpowiedzi na pytanie: czy we wnętrzu ogólnie ujętych „wy-
soce złożonych”, poruszających się samodzielnie, żywych istot, istnieją nie-
ciągłości równie realne i istotne jak te istniejące między fizyką na poziomie 
nano a biologią na poziomie komórek organizmów? (Każda taka nieciągłość 
będzie oczywiście sugerować możliwość jakiegoś transcendentnego aktu 
stworzenia informacji nowego typu, nawet jeśli w żaden sposób nie będzie to 
informacja tak nowa, jak to, co jako pierwsze pojawiło się w akcie stworzenia 
głównym i zasadniczym – w kreacji ex nihilo.)

Oczywiste jest teraz, że tego rodzaju nieciągłość występuje na poziomie 
życia zwierzęcego i ma charakter znacznie poważniejszy niż nieciągłość, jaka 
zachodzi pomiędzy tym, co ożywione i nieożywione. Wśród zwierząt bowiem 
mamy do czynienia z niezliczonymi gatunkami, których przedstawiciele za-
trudnić mogą informację, dynamiczny wzór i duszę zwierzęcą, lecz wy-
łącznie w warunkach swoich teraźniejszych (i takich samych) materialnych 
ustrojów lub rozpoznanych zmysłowo poruszeń innych cielesnych rzeczywi-
stości, które wywierają na nie wpływ poprzez bezpośrednie (lub mniej bez-
pośrednie), lecz wciąż materialne przyczynowości, co nazywamy „zmysłami” 

22 P. M. Hoffmann, Life’s Ratchet…, dz. cyt., s. 110.
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oraz „zwierzęcą zdolnością reagowania” na tego rodzaju bodźce (ta reak-
tywność może też osiągać, jak w przypadku np. psów pasterskich, niezwykłe 
poziomy czułości). Istnieje też jeden rodzaj zwierzęcia, które jest w stanie 
dokonać wszystkiego tego (w jakimś stopniu) oraz może też rozważyć infor-
mację jako taką, wyszukać ją, podjąć namysł nad jej precyzją, podawać w wąt-
pliwość prawdziwość twierdzeń czy innych sugerowanych treści, sprawdzać, 
weryfikować i falsyfikować je na podstawie przyjętej świadomie hipotezy, że 
jeśli coś potwierdzone zostanie tu i teraz, będzie prawdziwe – przynajmniej 
w tych samych warunkach – powszechnie.

W tym ostatnim zdaniu omawiam przypadek, w którym czyjeś myśli do-
tyczą świata materialnego, lecz już w ramach jego powszechności, wyabstra-
howanej od tego, co tu i teraz. I ten przypadek od razu ujawnia duchowy 
charakter myśli, jej niezależność od tego, co materialne (w bardzo mocnym 
i dającym się ściśle przedstawić rozumieniu), bez względu na jej ewidentną za-
leżność od warunków materialnych związanych ze stanem zdrowia czyjegoś 
mózgu, sprawnością jego sieci neuronalnych, brakiem ewentualnego prze-
ciążenia sensorycznego czy wielu innych rodzajów cielesnych niedomagań. 
Wspomniana niezależność to zwłaszcza niemożliwość skorelowania jakich-
kolwiek stanów mózgu i innych materialnych warunków wyjściowych z pra-
widłowością czyichś myśli, ze słusznością bądź brakiem słuszności jego/jej 
rozumowania, z uzasadnionym lub nieuzasadnionym charakterem i/lub nie-
prawidłowością tymczasowych lub ostatecznie wydawanych sądów (afirmują-
cych, negujących lub decydujących o nierozstrzygnięciu jakiejś kwestii). Ludzka 
myśl pochłonięta jest w wysokim stopniu przez zagadnienie własnej prawi-
dłowości, słuszności, uzasadnionego charakteru, prawdy. W związku z tym 
rozważa też tematy dalekie od tego, co materialne, co też wszyscy czynimy za-
wsze, gdy zdroworozsądkowo aplikujemy spójniki i partykuły, takie jak: „jeśli”, 
„lecz”, „więc/a zatem”, „pomimo”, „nawet”, albo wyrażenie „i tak dalej”… i tak 
dalej. A zatem myśl rozważa kwestie: wieloznaczności, podwójnego sensu, ro-
dzaje przyczynowości, warunki godziwości i niegodziwości czynów i zanie-
dbań; albo np.: kwestię czy ktoś zostanie z zawodu psychologiem zwierzęcym, 
przeprowadzającym doświadczenia na szczurach czy taksówkarzem w War-
szawie, a w obydwu tych przypadkach – czy jest czymś nadzwyczajnie pożą-
danym, aby szukać przyjaźni jakiegoś transcendentnego Stwórcy i starać się 
w jakiejś skromnej mierze do Niego upodobnić. Myśl zarówno urządza otacza-
jącą rzeczywistość, jak i jest bezbłędnie świadoma jej obecności, podobnie jak 
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i zjawiska wolnego wyboru, którego każdy z nas dokonuje co jakiś czas, a który 
dotyczy istotnych dla nas spraw, gdzie naszego wyboru nikt i nic poza nami nie 
kształtuje i nań nie wpływa – wybór ten po prostu jest przed nami – i jest to 
wolność (wraz z idącymi w ślad za nią konsekwencjami), której człowiek do-
świadcza, czy tego chce czy nie, nawet wtedy, gdy decyduje się podjąć z kimś 
spór w imię tezy, że owa wolność to mit albo iluzja.

Nie ma żadnej wątpliwości co do tego, że wszystkie te przedmioty myśli – 
przedmioty ludzkiego myślenia – są radykalnie odmienne od stanów mózgu 
i innych uwarunkowań fizjologicznych i fizycznych naszego myślenia. Różnią 
się od nich tak radykalnie, że potrzeba nam osobnych terminów na ujęcie 
różnicy tego rodzaju działań. Mamy do dyspozycji terminy: „niematerialny” 
i „duchowy”. I całkiem słusznie filozofowie, zwłaszcza ogromna większość 
współczesnych filozofów, twierdzą, że zdanie „istnieją jakieś wolne wybory” 
(w takim sensie, w jakim np. Akwinata to stwierdza, co też pokrywa się z dzi-
siejszym sensem zdroworozsądkowym) nie daje się pogodzić z istotnymi 
stwierdzeniami, najczęściej powtarzanymi przez ateistów, a dotyczącymi za-
mkniętego systemu przyrody, który rządzony jest niepodzielnie przez przy-
padek i konieczność.

Mówiąc, że dusze tego rodzaju zwierząt są duszami duchowymi, niema-
terialnymi, robimy dobry użytek z wysoce niezawodnego, epistemologicz-
nego aksjomatu, który stosował św. Tomasz we wszystkich swoich dziełach: 
aby zrozumieć naturę czegoś, należy poznać to, do czego owo coś jest zdolne, 
aby jednak to poznać, należy wpierw pojąć akty lub działania, albo sposoby, 
w jakie to coś dokonuje aktualizacji tego, do czego jest zdolne, ale żeby zro-
zumieć to z kolei – trzeba poznać ich przedmiot (to, ku czemu się kierują i na 
czym się koncentrują te działania). Istoty ludzkie to byty mające taką naturę, 
że zdolne są dokonywać działań duchowych na przedmiotach duchowych, 
czego Państwo dokonują w najzwyklejszy i pozbawiony wszelkiej niesamo-
witości sposób, np. myśląc tak, jak wspomniałem wyżej w trywialnych przy-
kładach, a także – decydując się zażartować lub nie, podliczając słupki wciąż 
od nowa aż do chwili, gdy macie Państwo pewność, że suma się zgadza, roz-
myślając nad tym, co można lub czego nie można w sytuacji, gdy wasza mama 
czy współlokatorka pozostawiła pyszne ciastka w waszym kredensie, zasta-
nawiając się, czy świat przyrody da się wyjaśnić na podstawie tylko niego 
samego czy też może jest produktem transcendentnego aktu lub aktów, 
umysłu i wolności, a jeśli tak, to jak zwrócić się do tego umysłu i woli, do tego 
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osobowego, transcendentnego bytu w modlitwie, i tak dalej. To są akty i dzia-
łania duchowe (lub – jak woli mówić Akwinata – racjonalne), polegające na 
zastanawianiu się, rozumowaniu, które kończą się – a często też zaczynają 
– na gruncie sądów i decyzji dotyczących otwartych i uprawnionych możli-
wości wyboru.

Zdolności tego rodzaju transcendują (przekraczają znacznie i w wyjąt-
kowy sposób) zdolności czysto biologiczne – zdolności, które są tylko mate-
rialne lub cielesne, nawet jeśli są też zwierzęce i zmysłowe, a nawet i wtedy, 
gdy demonstrowane są w tak wysokim stopniu wrażliwości i swobody dzia-
łania, jak zdolności owczarków23. Rozsądnie zatem będzie wnosić (i sądzić) 
że informacja potrzebna do tego, aby zwierzęta naszego rodzaju, czy też na-
tury, dokonywały działań duchowych – działały jako osoby – musi być infor-
macją wyższego i innego rzędu niż informacja przekazywana przez zwierzęce 
ciało/duszę przy tworzeniu kolejnych pokoleń. Dochodzimy zatem do myśli, 
którą Akwinata uargumentował filozoficznie, biorąc pod uwagę każde dające 
się pomyśleć wyjaśnienie. Ja przedstawię tę myśl w języku biologii prokreacji, 
która jest nam dziś znana doskonale i to w sposób zupełnie pewny, lecz nie 
była znana jemu. Pomijając rzadkie przypadki ciężkich wad, które uniemoż-
liwiają rozwój w kierunku aktywności ludzkiej (zaśniad groniasty, potwor-
niaki), możemy sformułować wniosek, że zarodek, efekt połączenia męskich 
i żeńskich gamet, posiada wyraźnie ludzką formę – a więc, że tę informację, 
program, system, wzór dynamiczny, duszę oraz swoją aktywność [ku której 
się rozwija] posiada na mocy inicjującego aktu boskiej, stwórczej mocy, dzia-
łającej tak, że powstaje nowy byt, bo dusza tej nowej istoty – jako że uzdalnia 
ją radykalnie do racjonalnego, duchowego, osobowego działania i dokony-
wania wolnych wyborów – nie jest produktem lub wypadkową biologicznego 
ustroju żadnej z gamet (ani żadnego z rodziców w żaden sposób). Tak samo 
nie będą żadne akty, gdy już on lub ona zaczną ich dokonywać, produktem ani 
wypadkową jego lub jej biologii, stanów mózgu, ani też [nie będą one pocho-
dzić od] rodziców. Raczej nie, bo dusza tej nowej osoby, która od początku bę-
dzie też formą jego lub jej ciała – źródłem tego, że jest ono właśnie jego lub jej 

23 „Sunt […] animalia irrationalia quodammodo liberi qutenże motus sive actionis, non autem liberi 
iudicii” (ScG, II c. 48.3).
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ciałem – jest czymś de novo, czymś zupełnie nowym. Akwinata ujął to szcze-
gólnie ostro: jest ona czymś ex nihilo24.

Eleganckie, teologiczne sformułowanie tego stanowiska odnaleźć mo-
żemy w Katechizmie Kościoła Katolickiego, promulgowanym przez Jana Pawła 
II w 1992 r.:

365. Jedność ciała i duszy jest tak głęboka, że można uważać duszę za 
„formę” ciała; oznacza to, że dzięki duszy duchowej ciało utworzone 
z materii jest ciałem żywym i ludzkim; duch i materia w człowieku nie 
są dwiema połączonymi naturami, ale ich zjednoczenie tworzy jedną na-
turę. 366. Kościół naucza, że każda dusza duchowa jest bezpośrednio 
stworzona przez Boga nie jest ona „produktem” rodziców […]

A w skrócie:

Człowiek jest jeden ciałem i duszą (por. Sobór Watykański II, Gaudium et 
spes, nr 14)25. Nauka wiary przyjmuje, że dusza duchowa i nieśmiertelna 
jest stworzona bezpośrednio przez Boga. 

Ten wniosek, oparty na rozumie i objawieniu, był dla Akwinaty o wiele 
trudniejszy do przyjęcia niż dla nas. Nie wiedział on nic o historycznym 
fakcie ewolucji, kolejnego pojawiania się, na przestrzeni miliardów lat, no-
wych rodzajów bytów, a zwłaszcza kolejnych, wciąż nowych gatunków 
bytów żywych26. Nawet przyjmując neo-darwinistyczną hipotezę o jednym 

24 ScG, II c. 87. Teza brzmi: „solus Deus animam humanam producit in esse”, a wniosek kończący 
argumentację to: „relinquitur ergo quod ex nihilo fiat. Et sic, creatur. Cum igitur creatio sit opus 
proprium Dei […] sequitur quod a solo Deo immediate creatur”.

25 Język angielski ma kłopot z przekładem GS 14 (“Man, though made of body and soul, is a uni-
ty”), lecz nagłówek paragrafów 362 KKK i następnych lepiej oddaje corpore et anima unus: “Body 
and soul but truly one”. Uwzględniłem to już w niniejszym tekście (pod koniec punktu I). Na temat  
GS 14, zob. też, co pisze Jan Paweł II w encyklice Veritatis splendor (1993), nr 48: „Taka teoria mo-
ralności jest niezgodna z prawdą o człowieku i o jego wolności. Sprzeciwia się nauczaniu Kościo-
ła o jedności ludzkiej istoty, której rozumna dusza jest per se et essentialiter formą ciała. Dusza 
duchowa i nieśmiertelna jest zasadą jedności człowieka, jest tym, dzięki czemu istnieje on jako 
całość — «corpore et anima unus» — jako osoba. Powyższe definicje oznaczają nie tylko to, że 
również ciało, któremu przyrzeczone zostało zmartwychwstanie, będzie miało udział w chwa-
le; przypominają także o więzi łączącej rozum i wolną wolę z wszystkimi władzami cielesnymi 
i zmysłowymi”.

26 Zob. ST, I q. 118 a. 3 ad 3; art. 3c. Tu podana zostaje podstawowa teza: „dusze są stwarzane w mo-
mencie w którym przysposabiają ciało” [animae… simul creantur cum corporis infunduntur]. Po-
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wspólnym przodku wszystkich gatunków, oczywiste jest, że gatunki są re-
alne, a ich ogromna stabilność jest w stanie wygrać z długofalowymi skut-
kami wszystkich epizodów wymierania. Takie dzieje ewolucji ukazują, jak już 
wspomniałem, wielki, progresywny wzrost zasobu i rodzajów informacji ist-
niejącej we wszechświecie i działającej jako formy bytów. Przekonanie o tym, 
że informacja ta była już jakoś obecna w początkowych fazach Wielkiego 
Wybuchu (gdy nie było jeszcze nic oprócz wodoru i niewielkiej domieszki 
helu) wydaje się27 jedynie przypuszczeniem, jeśli nie przesądem. Hipoteza 
o tym, że boskie stwórcze działanie, potrzebne do wyjaśnienia i zapoczątko-
wania (w takim czy innym sensie) wszechświata, nie było działaniem ogra-
niczonym do jednego momentu początkowego, lecz kontynuowane było 

dobnie ST, III q. 6 a. 3c:… quae simul creatur dum corporibus infunduntur [które stwarzane są 
w tym samym momencie, w którym przysposabiają ciało]. Na temat nauczania Kościoła na te-
maty z punktów 365 i 366 KKK, zob. R. North SJ, Teilhard and the Creation of the Soul, Milwaukee 
1967, s. 204–227. Ta zajmująca książka idzie w ślad za błędną tezą Karla Rahnera (zniuanso-
waną, jeśli chodzi o jej sformułowanie w Przedmowie, autorstwa Rahnera), iż boskie działanie 
polegające na bezpośrednim stwarzaniu ludzkich dusz „jest tym samym [boskim] działaniem, 
dzięki któremu powstaje nowe zwierzę czy byt nieorganiczny” (by dosłownie Northa zacytować, 
s. 239). Krytyczna odpowiedź na podstawowe pytanie retoryczne/tezę/argument Rahnera (tak 
to określa North na s. 236) zawarta jest w artykule: W. Norris Clarke SJ, The Immediate Creation 
of the Human Soul by God and Some Contemporary Challenges, w: tenże, The Creative Retrieval of 
Saint Thomas Aquinas: Essays in Thomistic Philosophy, New and Old, New York 2009, s. 180. Oto 
ona: „Jego koronny argument wydaje się sprowadzać do tego: «Ale my nie chcemy ingerencji 
w naturalny, toczący się proces ewolucji ze strony Boga, dokonującego całkowicie niezależnych 
aktów przyczynujących, nie opartych na istniejących siłach przyrody, nieprawdaż?» Czytelniko-
wi perswadowana jest więc odpowiedź: «Ależ oczywiście, że nie». Ja powiedziałbym, że «wła-
śnie tego chcemy – i potrzebujemy». Taka «ingerencja» byłaby niewątpliwie wielkim wsparciem 
dla godności ludzkich rodziców […]”. Ale i to nie jest do końca właściwa odpowiedź: „całkowicie 
niezależna… nie oparta na…” wydaje się wprowadzać kontrast ostrzejszy, niż zagadnienie tego 
wymaga, rodzi się ono bowiem (filozoficznie) na gruncie rozróżnienia pomiędzy bytami posiada-
jącymi ciało i duszę oraz tymi, które są nie tylko ciałem oraz duszą, lecz także posiadają potencjał 
duchowy [racjonalny], albo też: rodzi się ona na gruncie rozróżnienia między czyimś rozumem-
-wolą-duchem i resztą rzeczywistości, którą on/ona stanowi. Takie rozróżnienia, choć realne 
i bardzo głębokie, pozostają nieujęte w koncepcji „ingerencji całkowicie niezależnej… nie opartej 
na…”. Na marginesie warto odnotować, że North przyjmuje, iż obdarzenie duszą oraz poczęcie są 
równoczesne, jeśli nie tożsame (Theilard..., s. 252). Uważa jednak również, że dusza przysposa-
biająca ciało „nie ma nic wspólnego ze strukturą biologiczną” (s. 255). Staram się tu wyjaśnić coś 
wprost przeciwnego.

27 Z poważaniem, choć bez zgody na poniższe, zilustrować to może cytat z artykułu Ernana McMul-
lina, Evolution and Special Creation („Zygon” 28/1993, s. 299–335): „Nasiona z tej radosnej me-
tafory Augustyna istniały od samego początku. Wszechświat miał w sobie potencjał, by stać się 
tym, do czego od początku przeznaczył go Bóg: zostać miejscem zamieszkania ludzi, a z tego co 
już wiemy, również czymś jeszcze więcej” (s. 328). Wątpienie w te słowa nie oznacza odrzucenia 
tezy o wspólnym przodku, co niepokoi McMullina najbardziej, ani też jego wizji DNA Chrystusa, 
które posiada przeszłość „sięgającą daleko poza Adama, do płytkich wód niewyobrażalnie daw-
nych mórz”.
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w dziejach ewolucji, nakładając wyrównawczo na prawo rosnącej entropii 
empiryczną rzeczywistość rosnącej kompleksowości i żywotnego charakteru 
bytów – to jest hipoteza, którą krótko podsumować można, mówiąc: dzieło 
stworzenia (w sposób realny, nawet jeśli nie dotyczy to głównego i zasadni-
czego aktu) było kontynuowane, zwłaszcza w tworzeniu nowych gatunków. 
Akwinata jednak sądził28, iż na podstawie Księgi Rodzaju przyjąć można, że 
żadne nowe gatunki nie powstały od „chwili” zasadniczego stworzenia. Dla-
tego więc teza, iż dzieło stworzenia jest kontynuowane, dzień po dniu, w ak-
tach stwarzania nowych ludzkich dusz (a przez to nowych, ludzkich bytów), 
była dla niego – o wiele bardziej niż dla nas – czymś wyjątkowym. Oczywi-
ście, nie da się zapomnieć też o tym, że otaczająca nas kultura coraz bardziej 
zapomina o prawdzie, że wszechświat jest rezultatem stworzenia – wolnego, 
boskiego aktu, nie opierającego się na niczym, na żadnym materiale, ex ni-
hilo; nie można też zapomnieć, że kultura ta z coraz większą pogardą odnosi 
się do tego, co sobie sama wyobraża na temat rzekomej treści tej tezy. W ja-
kimś wymiarze, pełna, katolicka nauka o stworzeniu, zakładająca – jak wi-
dzimy – zarówno trwające aż do teraz akty stwórcze, jak i początkowy akt 
stworzenia, mogą być dla nas wyzwaniem większym niż dla Akwinaty, bynaj-
mniej nie dlatego, że miałby on być nieświadom ateizmu oraz niezliczonych 
innych zaprzeczeń i uników dokonywanych w związku z faktem stworzenia.

Papież Paweł VI, wkrótce po zamknięciu Soboru w grudniu 1965 r., był głę-
boko skonsternowany kondycją Kościoła – dokonującą się w nim „wewnętrzną 
apostazją”29, czyli szeroko rozpowszechnioną postawą odrzucania przez li-
beralnych katolików podstawowych elementów nauczania Kościoła, a w tym 
również nauczania jasno potwierdzonego zaledwie rok czy dwa lata wcze-
śniej przez Sobór Watykański II (postawą, która – zwłaszcza wśród biblistów – 
nadal podzielana jest szeroko i do głębi). Na zakończenie Roku Wiary wezwał 
on więc do uczczenia 1900 rocznicy męczeństwa św. Piotra i św. Pawła (które 

28 ST, I q. 118 a. 3 ad 1, co jednak porównać trzeba z: Sent. II d. 17 q. 2 a. 2.
29 L’apostasie immanente, jak wyraził się Paweł VI w rozmowie ze swoim przyjacielem, kardynałem 

Journetem w grudniu 1967 r., gdy ten określił sytuację Kościoła jako tragiczną i przekazał suge-
stię zaprzyjaźnionego z nimi obydwoma Jacques’a Maritaina, aby papież zakończył Rok Wiary 
tekstem deklarującym jej wyznanie – wielkim wołaniem na pustyni (un grand cri dans le désert 
– jak to ujął Maritain w późniejszym liście do Journeta z 20 stycznia 1968 r., do którego dołączył 
pierwszą wersję Wyznania Wiary). Zob. Journet Maritain Correspondance, vol. 6, 1965-1973, Fri-
bourg 2008, s. 502, 514.
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miało miejsce po wielkim pożarze Rzymu w 64 r.) i w czerwcu 1968 r. ogłosił 
Wyznanie Wiary Ludu Bożego. Jego początkowy artykuł brzmiał:

Wierzymy w jednego Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego, Stwórcę rzeczy 
widzialnych – do jakich należy świat, w którym żyjemy – oraz niewidzial-
nych – jakimi są czyste duchy, które nazywamy też aniołami – Stwórcę 
również duszy duchowej i nieśmiertelnej każdego człowieka.

Zauważmy, że „Stwórca duszy duchowej i nieśmiertelnej każdego czło-
wieka” brzmi znacznie bardziej potocznie, niż katechizmowe „dzięki duszy 
duchowej [stworzonej bezpośrednio przez Boga] ciało utworzone z ma-
terii jest ciałem żywym i ludzkim”30. W latach 1968–1991, a więc w okresie, 

30 Zgodny bardziej z Katechizmem niż z Credo z 1968 r. jest dokument Międzynarodowej Komisji 
Teologicznej Komunia i Służba. Osoba ludzka stworzona na obraz Boży (2004): „Nauka o bezpo-
średnim lub specjalnym stworzeniu każdej duszy ludzkiej nie tylko odpowiada ontologicznej 
różnicy (nieciągłości) pomiędzy materią i duchem lecz także ukazuje bliski związek człowieka 
z Bogiem, który obejmuje każdą ludzką osobę od pierwszej chwili jej istnienia” (nr 65). I dalej: 
„70. W odniesieniu do bezpośredniego stwarzania ludzkiej duszy katolicka teologia twierdzi, że 
to szczególne działanie Boże sprawia skutek przekraczający porządek przyczyn stworzonych, 
działających zgodnie z ich naturami. Odwołanie się do przyczyny boskiej celem objaśnienia luki 
ściśle przyczynowej, w odróżnieniu od luki w samym wyjaśnianiu nie zmierza do zastąpienia 
boskim sprawstwem „luk” w ludzkim, naukowym poznaniu (i tym samym ukazania Boga jako 
„tego, którym zapycha się dziury”). Struktury świata stworzonego pozwalają na ich ujęcie jako 
otwartych na działanie boskie, które wywiera bezpośredni wypływ na to, co dzieje się w świe-
cie. Katolicka teologia twierdzi, że pojawienie się pierwszych członków gatunku ludzkiego (czy 
to jako osobników, czy jako całych populacji) oznacza wydarzenie, które nie poddaje się czy-
sto naturalnemu wyjaśnieniu, i które można w sposób właściwy przypisać boskiej interwencji. 
Działając poprzez szereg łańcuchów przyczynowych, rozwijających się od początku dziejów ko-
smosu, Bóg przygotował drogę do tego, co papież Jan Paweł II nazwał «skokiem ontologicznym» 
i «momentem przejścia do tego, co duchowe». Podczas gdy nauka jest w stanie badać te łańcuchy 
przyczynowe, zadaniem teologii pozostaje wskazać miejsce takiego sposobu ujmowania specjal-
nego stworzenia ludzkiej duszy w ramach ogólnego planu Trójjedynego Boga, chcącego dzielić 
komunię trynitarnego życia z osobami ludzkimi, które stworzone są z niczego na obraz i podo-
bieństwo Boga, i które – w Jego imieniu i zgodnie z Jego planem – sprawują twórczą opiekę i wła-
dzę nad fizycznym wszechświatem”. Zawężenie głównej części wywodu w tym fragmencie do 
„pierwszych członków gatunku ludzkiego” rodzi pewną sprzeczność z punktem 65., a stwierdze-
nie o „ludzkich osobach stworzonych z niczego” to niezbyt szczęśliwy sposób na podejście do za-
gadnienia jedności osoby ludzkiej, która od poczęcia posiada racjonalną duszę dzięki boskiemu 
aktowi jej stworzenia ex nihilo. Porównać to jeszcze można z – również problematycznymi – wy-
siłkami dwóch rzymskich teologów wyznaczonych przez Komisję Kardynalską (do której należał 
kard. Journet), powołaną przez Pawła VI do zbadania Katechizmu Holenderskiego w 1967 r.: „[…] 
zaistnienie nowej istoty ludzkiej to chwila święta, w której Bóg działa w specjalny sposób. […] On 
chciał mnie jako osoby, jako ucieleśnionego ducha […]. Egzystencja każdej osoby ludzkiej wyni-
ka z przekazania przez rodziców ciała gotowego na przyjęcie duszy i domagającego się istnienia 
duszy. Poza tym, istnienie duszy zależy wyłącznie od Boga. Całkowite i bezpośrednie przekazanie 
ciała przez rodziców rozciąga się też pośrednio na samą duszę, w tym sensie, że ciało jest dla du-
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którego część przypada już po przyjściu na świat Louise Brown w 1978 r., 
Kościół musiał głębiej i konkretniej niż kiedykolwiek zastanowić się nad cha-
rakterem życia w fazie embrionalnej – życia, które czasami rozwijało się już in 
vitro pod okiem i kontrolą jego obserwatorów – i doszedł po stosownym na-
myśle i wielu konsultacjach do sądów wyrażonych szczegółowo w Donum vitae 
z 1987 r., wśród których znalazło się stwierdzenie: „Życie ludzkie jest święte, po-
nieważ od samego początku domaga się «stwórczego działania Boga» [Mater et 
Magistra AAS 53 (1961) 447] i pozostaje na zawsze w specjalnym odniesieniu 
do Stwórcy, jedynego swego celu [GS 24]”. Warto też odnotować, że pierwsza 
wersja Wyznania Wiary została przygotowana w styczniu 1968 r. przez Jacqu-
es’a Maritaina (na prośbę kard. Charlesa Journeta, którego do pracy nad tym 
projektem powołał Paweł VI w grudniu 1967 r.). W styczniu 1967 r. Maritain 
wygłosił dla swoich współbraci w Tuluzie wykład zatytułowany: Vers une 
idèe Thomiste de l’évolution (W stronę tomistycznej idei ewolucji), w którym 
energicznie potwierdzał Tomaszową teorię o tym, że duchowa dusza nie zo-
staje udzielona aż do momentu, w którym (słowami Maritaina) w okresie 
życia płodowego nie wykształcą się „dobrze uformowane (déjà fort élevés): 
mózg, system nerwowy, oraz zmysłowo-motoryczny system psychiczny 
(psychisme sensitivo-moteur)”, tzn. dopóki nie będą uformowane tak, że gó-
rować będą nad analogicznymi układami u przedstawicieli świata zwierzę-
cego31. Tezę (uznawaną wówczas przez większość katolickich teologów), że 
ludzki zarodek otrzymuje swą rozumną duszę w momencie poczęcia (sprze-
ciwiał jej się Karl Rahner, z którym Maritain poszedł ręka w rękę w tym przy-
padku, choć już nie w innych), Maritain określił jako: „będącą w jego oczach 
filozoficznym absurdem”. Pierwsza wersja jego artykułu Wyznania Wiary 
brzmiała: „[…] rzeczy niewidzialnych, takich jak […] dusze ludzkie; są one 
duchowe i nieśmiertelne, każda stworzona przez Boga […] i tchnięta przez 

szy i woła o nią. Tak zwykle, choć z pewnymi różnicami, teologowie wyjaśniają stworzenie ludz-
kiej duszy. Niewątpliwie, ta doktryna nie zabrania nikomu twierdzić, że gdy ludzka para tworzy 
dziecko, współpracuje ona z Bogiem w zakresie początków zarówno ciała, jak i duszy. Jednak 
tryb tej współpracy różni się co do ciała i duszy. W każdym razie współpraca ta polega na tym, 
że rodzice przekazują swoim dzieciom ludzką naturę. Są rodzicami całej osoby […]”. Zob. A New 
Catechism: The Catholic Faith for Adults, with Supplement, London 1970, Supplement, s. 4–5. Wy-
różnienia dodane, aby uwydatnić fragmenty problematyczne.

31 Por. Jacques et Raïssa Maritain: Oeuvres Complètes, vol. 13, Fribourg 1992, s. 586, 589 (dotyczy 
Rahnera), 596.
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Niego w każdego i każdą z nas odkąd wzrośliśmy w matczynych łonach”32. 
Późniejsze, mistrzowskie streszczenie tych kilkudziesięciu słów do jednej 
trzeciej ich pierwotnej objętości zachowało [w językach zachodnich] wyra-
żenie „w nas” (fr. en nous, ang. in us), co pozostawiło moment „tchnięcia” lub 
przysposobienia kwestią otwartą. Wypełnienie tej luki w Katechizmie i wyeli-
minowanie niejasności jest, w mojej opinii, uzasadnione zarówno od strony 
filozoficznej, jak i teologicznej. Argumenty Maritaina nie odnoszą się wystar-
czająco (o ile w ogóle się odnoszą) do wysokiego stopnia organizacji ustroju 
ustanowionego przez formę/duszę zarodka od momentu zapłodnienia – orga-
nizacji, w której nie tylko płeć zostaje określona, lecz również powstają od razu 
molekularne zawiązki (primordia) przyszłego mózgu i systemu nerwowego33. 

Jan Paweł II, ze swojej strony, powracał do tej prawdy wiary więcej niż 
jeden raz. W czasie Audiencji Generalnej 16 kwietnia 1986 r. powiedział:

nauka wiary niezmiennie utrzymuje, że duchowa dusza ludzka została 
stworzona bezpośrednio przez Boga. Tak więc […] ciało ludzkie, pozo-
stające w ustalonym przez Stwórcę porządku sił witalnych, mogło się 
stopniowo ukształtować z istniejącej uprzednio materii ożywionej. Na-
tomiast materia nie jest sama z siebie zdolna wyłonić duchowej duszy, 
która stanowi ostatecznie o «uczłowieczeniu».

I chociaż kontekst refleksji Jana Pawła II, czyli kwestia ewolucji, nie wy-
magał od niego rozwiązywania dwuznaczności ostatniego zdania, dodałby 
on z pewnością, gdyby miał po temu okazję, że to bezpośrednie stworzenie 
przez Boga jest prawdą nie tylko w odniesieniu do pierwszych istot ludzkich, 
lecz w odniesieniu do każdego i każdej z nas, bez wyjątku. W swoim prze-
słaniu do Papieskiej Akademii Nauk 22 października 1996 r. powiedział:

32 „[…] choses invisibles comme […] les âmes des hommes; celles-ci sont spirituelles et immortel-
les, chacune créée par Dieu…et infusé par lui en chacun de nous dès sa formation dans le sein 
maternel”, Journet Maritain Correspondance, vol. 6…, dz. cyt., s. 518.

33 Zob. J. Finnis, Aquinas..., dz. cyt., s. 186; na temat tego, dlaczego zasady przyjęte przez Akwinatę 
doprowadziłyby go do przyjęcia poglądu „od poczęcia”, gdyby tylko jego arystotelesowska bio-
logia reprodukcyjna została skorygowana przy pomocy współczesnych odkryć; tenże, Collected 
Essays, vol. II (art. 15–17 zawierają ogólne wyjaśnienia dotyczące m.in. istotnego znaczenia mó-
zgu).
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Cały człowiek, włącznie z ciałem, jest obdarzony taką godnością, po-
nieważ posiada duszę duchową. Pius XII [w encyklice Humani generis] 
zwrócił uwagę na tę istotną kwestię: jeśli ciało ludzkie bierze początek 
z istniejącej wcześniej materii ożywionej, dusza duchowa zostaje stwo-
rzona bezpośrednio przez Boga.

Czyli każda dusza, każdy i każda z nas. A zatem, już bardzo ogólnie: pojmu-
jemy przecież to, że Bóg jest i że działa, bardziej dzięki znajomości tego, czym 
to istnienie i działanie nie są, niż tego, czym one w istocie są, o czym z kolei 
wiemy tylko to, że są one konieczne – pomijając już wszystko, co się z tym 
łączy – do wyjaśnienia rzeczywistości, w której rzeczy dostępne naszemu do-
świadczeniu są takie, jakimi są. Nie możemy więc próbować wyobrażać sobie 
czy modelować przyczynowości, w której Bóg stwarza każdego i każdą z nas, 
co oczywiście jest sensem stwierdzenia, że Bóg stwarza ex nihilo czyjąś du-
chową duszę. Ta dusza jest jedyną formą duchową (czy też rozumną) oraz 
zmysłową, oraz organiczną (wegetatywną), która sprawia, że materia jest 
czyimś ciałem, czyli czyjąś własną, niepowtarzalną, jednostkową, cielesną 
i duchową rzeczywistością34. Jedyną rzeczą, którą wiemy o tym przykładzie 
boskiej przyczynowości, jest to, że sprowadza się ona do tego wszystkiego 
i czegokolwiek, co sprawia, że coś, co powstaje w zjednoczeniu matczynej i oj-
cowskiej gamety, staje się tym właśnie, czym jest: zadziwiającą jednością tego, 
co cielesne i tego, co duchowe w jednostce, która tam i wtedy, z tej właśnie 
przyczyny, już ma wszystko, czego jej potrzeba, aby rozwijać się, będąc w ca-
łości też dzieckiem swoich rodziców, jak również kimś, kto [kiedyś] wybierze, 
czy głośno wypowiedzieć kłamstwo, czy – jak Tomasz More stojący przed sę-
dziami – odmówić. Nazwałem tę jedność zadziwiającą, bowiem taka właśnie 
jest. Nie jest to jednak cud, jakieś odejście od porządku przyrody czy też jego 
nagięcie. Również Akwinata zaprzecza temu, jakoby stworzenie racjonalnej 
duszy wiązało się z cudem35, nawet jeśli (jak mówi) jest to coś dodanego 
do wszelkich zwykłych sposobów działania przyrody, szczególnie zaś – co 
teraz my powinniśmy powiedzieć – do chromosomalnych i innych struktury 

34 Por. Sent. II d. 17 q. 2 a. 2c and ad 2 & ad 4 & ad 5: „animae acquiritur esse inferius et minus nobi-
le [niż anielska], in quo corpus sibi unitur, ut unum sit animae esse et corporis, quod est esse con-
juncti: et ideo est forma corporis, et individuatio sua est ex unione ejus ad corpus”. 

35 Zob. ST, I q. 118 a. 1c [Quarto…].
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matczynej i ojcowskiej gamety, które zupełnie naturalnie zmierzają do tego, 
aby zaistniał ludzki zarodek36.

Możemy mieć pewność, że stworzenie racjonalnej duszy następuje 
„w głębi wnętrza” (within the inwardness), że tak powiem, tego, co już sta-
nowi duszę – tego, co już stanowi dynamiczny zapis inteligentnego projektu, 
dynamicznego odwzorowywania, jest informacją i substancjalną formą, którą 
próbowałem szkicowo tu przedstawić jako coś, co panuje nad istnieniem 
wszystkich bytów żywych w większym nawet stopniu i z większą zdolno-
ścią dostosowawczą niż to zachodzi na poziomie atomu (oraz cząstek suba-
tomowych) czy to [jako części łańcucha] informacji, czy też [części] systemu. 
„Nastanie” nowej osoby w momencie jej poczęcia jest (w porządku przyczyn 
naturalnych) całkowicie rezultatem cielesnych działań rodziców i substancji 
wydzielanych w ich ciałach oraz naturalnych efektów tychże, oraz, w równym 
stopniu całkowicie37, jest to rezultat bezpośredniego, szczególnego, Bożego 
działania, na mocy którego w tym przypadku – oraz w każdym następnym 
w przyszłości (jak również w przypadku pierwszych osób ludzkich) – ten za-
rodek jest ludzki, a przez to, jako ta właśnie ludzka istota, jest od samego po-
czątku radykalnie wyposażona, aby istnieć jako byt o racjonalnej (co znaczy 
również – duchowej) naturze.

Jednym z przejawów tej natury jest w oczywisty sposób (co też pod-
kreślałem) dokonywanie wolnych wyborów. Posiadanie wolnej woli, jeśli 
jest to faktyczne wyposażenie, a nie tylko radykalna, „skierowana do we-
wnątrz” zdolność zapanowania nad wieloma materialnymi elementami wła-
snego biologicznego ustroju – zdolność zbyt zadziwiająca (jak przed chwilą 
wspomniałem), aby zaakceptować ją mogła większość laicyzujących filo-
zofów dzisiejszej doby, pomimo że realnie obecna jest w każdej ich własnej 
argumentacji, bez względu na wybraną jej wersję (kompatybilistyczną lub 

36 De Potentia q. 3 a. 10 ad. 2: „Zatem dusze rozumne nie powstają z przyczyn naturalnych, atoli 
ciała, które [te dusze] na podstawie boskiego aktu przysposabiają jako sobie współ-naturalne, 
powstają przez działanie natury (przyrody) [animae vero rationales quamvis non fiant a causis 
naturalibus; tamen corpora quibus divinitus infunduntur, sicut sibi connaturalibus, per operatio-
nem naturae fiunt]”.

37 To „całkowicie / całkowicie” nie jest tożsame – ani też nie jest przyjmowane tak samo bez za-
strzeżeń – jak inne „całkowicie / całkowicie”, które odnosi się do transcendentnej przyczyno-
wości naturalnej w ramach ogółu działań tak przyrody, jak i Opatrzności (o czym wspomniałem 
wyżej, p. I, akapit 9 i 10 w dyskusji z Hoffmannem). Jest to jednak wyrażenie bardziej precyzyj-
ne niż jego alternatywa w postaci twierdzeń o „częściowym wkładzie rodziców i częściowym – 
Boga”.
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niekompatybilistyczną) – ta zdolność, okazana w pełni, jest niczym innym 
jak szczytem, w warunkach tego świata, wszystkiego, co zobaczyć możemy 
na wszystkich poziomach stworzonych bytów. Każdy poziom – subatomowy, 
atomowy, cząsteczkowy, wirusowy lub komórkowy – organizmu zwierzęcia 
czy człowieka w sposób integralny manifestuje dominację formy nad materią. 
Ta dominacja jest w ostatecznym rozrachunku (jak to próbowałem pokazać) 
także dominacją – pośrednią lub bezpośrednią – umysłu: na niższych pozio-
mach dotyczy to umysłu twórczego autora projektu i przejawia się w infor-
macji, która kształtuje lub ustanawia systemy dynamicznych wzorców, i to 
jest wszystko, co możemy wskazać na poziomach bytu od subatomowego do 
cząsteczkowego. Natomiast na najwyższym stworzonym poziomie, jaki do-
stępny jest naszej obserwacji, ta dominacja dotyczy też umysłów, które ujaw-
niacie Państwo w sobie i przed innymi, kierując uwagę na jakąś znaczącą 
różnicę między tym czy tamtym, albo po prostu wskazując palcem, albo wy-
powiadając czy przekazując na piśmie jakieś zrozumiałe słowo.

 I tak najwyższą, naturalną, dostępną na tym świecie manifestacją umysłu 
jest używanie wolności wyboru, dzięki której racjonalne (a zapewne i roz-
sądne) stworzenia takie jak my sprawują władzę, panują i dominują – rzec 
można: od niechcenia – nad własnymi aktami, dokonując wolnych wyborów 
i wprowadzając je w życie, co całkiem często oznacza wybór związany z wy-
korzystaniem rzeczywistości naturalnych (przyrodniczych) na każdym po-
ziomie bytu i rzeczywistości. Współcześni filozofowie laicyzmu – że jeszcze 
raz o nich wspomnę – znajdują się, chcąc nie chcąc, w kropce, przecząc re-
alnej wolności wyboru ze względu na swój materialistyczny naturalizm, lecz 
wynosząc pod niebiosa autonomię [jednostki] i powtarzając myśl (bez zna-
jomości jej sensu), którą podkreślał już Akwinata38 na długo przed Kantem: 
każdy i każda z nas jest celem samym w sobie39. U Tomasza nie było to wy-
razem arbitralnej preferencji dla samego siebie we wszystkim, lecz stwier-
dzeniem prawdy o naturze istoty ludzkiej. To jest prawda o godności każdego 
i każdej z nas w oczach własnych, w oczach cudzych, oraz tak samo przed 
Stwórcą, który podtrzymuje wszystko w istnieniu.

38 ScG, III c. 112.
39 Zob. J. Finnis, Aquinas…, dz. cyt., s. 313 (cytowana jest ScG III cc. 111–113).
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III

Pozwolę sobie zakończyć, wskazując na kilka zagrożeń związanych z oma-
wianiem kwestii ciała i duszy. 

Pierwszym i najbardziej oczywistym – co starałem się wykazać – jest to, że 
wyrażenie „ciało i dusza” może sugerować błędne przekonanie, iż ciało może 
istnieć bez duszy. O wszystkim, co żyje, od jednego końca skali do drugiego, 
nikt nie może mówić – gdy chodzi o czyjeś ciało, tudzież ciało jakiegokolwiek 
zwierzęcia – że mogłoby ono istnieć bez własnej duszy; tejże duszy, która 
sprawia, że on, ona lub ono istnieje jako to właśnie ciało oraz jako to ciało, a nie 
ten rozkładający się stos materii (choć w przypadku człowieka znamionuje to 
[oczywiście] traktowanie kogoś [po śmierci] po ludzku ze względu na jego czy 
jej minione życie jako takiej to a takiej osoby). Współcześnie rozpowszech-
niona, przenicowana (albo pokrewna) wersja tej myśli głosi, że osoba pojawia 
się sporo czasu po momencie poczęcia, a bardzo możliwe, że po narodzinach 
albo i jeszcze później, po czym zanika i obumiera w warunkach śpiączki lub 
starczego zniedołężnienia, opuszczając ciało, które kiedyś zamieszkiwała. 
Jest to działające na wyobraźnię i odwołujące się do uczuć kłębowisko zamie-
szania, które z wolna przygotowuje grunt pod wielkie zabijanie ludzi, jeśli nie 
już teraz, to w niedalekiej przyszłości. Lecz nawet nasz własny, tak dobrze 
nam znany język, w którym spisano Katechizm, gdy mówi o duszy, która od-
dziela się od ciała, może nas zwieść. Po tym oddzieleniu nie pozostaje bowiem 
ciało, lecz raczej zwłoki obracające się w proch. Śmierć jest w związku z tym 
nie tyle rozdzieleniem, ile rozdarciem i bardzo dogłębnym demontażem.

Drugim zagrożeniem jest to, że dwa połączone słowa mogą sugerować, 
iż dusza w jakiś sposób może preegzystować względem ciała, czyli właśnie 
to, w co wierzyli platonicy, neoplatonicy, a także pitagorejczycy, Orygenes 
i Plotyn, liczni gnostycy, manichejczycy, katarzy i ich następcy, a tym bardziej 
wszyscy ci, którzy wyobrażają sobie, że dusza jest w jakiś sposób przekazy-
wana przez ojca i matkę dziecku. „Heretyckie wyobrażenie” – mówi o tym św. 
Tomasz40. Wpływ tych dualizmów zaznaczył się tak potężnie, że uważam, iż 
istnieje pewne niebezpieczeństwo związane z używaniem wyrażeń, po które 

40 ST, I q. 118 a. 2c.
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sięgał czasem Jan Paweł II4142 oraz niektórzy prawosławni chrześcijanie43, 
zatroskani o to, aby walczyć z materializmem: „duch ucieleśniony” (embo-
died spirit) i „duch wcielony” (incarnate spirit). Lepiej by było, według mnie, 
trzymać się wyrażenia „zwierzę racjonalne”, a następnie dołożyć trochę wy-
siłku, aby duchowy charakter operacji dokonywanych przez rozum ukazać 
w pełnym świetle (co też próbowałem tutaj, pokrótce, uczynić). Bo rzeczy-
wiście, papież, używszy słów „duch wcielony” (incarnate spirit)44 w swojej 
adhortacji apostolskiej Familiaris consortio w 1981 r., w czasie Audiencji Ge-
neralnej 16 kwietnia 1986 r. powiedział z kolei: „człowiek jest duszą uciele-
śnioną, albo – mówiąc inaczej – ciałem obdarzonym nieśmiertelną duszą”45.

Herezja (jak to określił Akwinata) dotycząca rodzicielskiej transmisji 
dusz została powstrzymana i wykluczona dzięki doktrynie, która wskazuje 

41 Adhortacja Apostolska Familiaris consortio (1981), nr 11 („duch wcielony”). 
42 Autor sięga do angielskiego przekładu, gdzie stoi: „incarnate spirit” (czyli właśnie „duch wcielony”). 

Polski tekst adhortacji (czyli ten, który św. Jan Paweł II zapisał własną ręką) mówi jednak: „Czło-
wiek jako duch ucieleśniony, czyli dusza, która się wyraża poprzez ciało, i ciało formowane przez 
nieśmiertelnego ducha”. Trzeba też zwrócić uwagę Czytelników na wyrażenie „ciało formowane”. 
Otóż wyrażenie to zostało poprawnie przełożone w łacińskiej wersji adhortacji jako „corpus infor-
matus” (ciało kształtowane, formowane; ciało, któremu nadawana jest forma, bo łac. informo, in-
formare = nadawać kształt, nadawać formę, kształtować według formy). Jednak zarówno oficjalny 
przekład włoski, jak i angielski tej adhortacji zawierają w tym fragmencie błąd językowy: corpo in-
formato / body informed = „ciało informowane” (sic!). To może być najgłębsze źródło zamieszania 
terminologicznego w kwestii wyrażania związku ciała i duszy za pomocą współczesnego czasow-
nika „informować” w jęz. angielskim (tudzież włoskim), przy jednoczesnym powoływaniu się na 
rzekomo tak właśnie brzmiące wypowiedzi św. Jana Pawła II [przypis tłumacza].

43 W. Norris Clarke SJ, The Immediate Creation…, dz. cyt., s. 173–190, 254–256, oraz s. 176, 180 
i 189: „Jedynym właściwym opisem osoby ludzkiej – takim, który uwzględnia w pełni jej god-
ność i splendor jako bytu żyjącego – okazuje się to, czego tak nieustępliwie bronił św. Tomasz: 
jesteśmy ucieleśnionymi duchami” (wyróżnienie jak w oryg.). Artykuł jako całość to dobre i w od-
powiednim stopniu aktualne wprowadzenie do tematu sygnalizowanego w jego tytule, podkre-
ślające (np. s. 175, 177 i 256) ważną myśl: to zagadnienie nie zostanie prawidłowo ujęte, jeśli nie 
będzie temu towarzyszyć zrozumienie sensu oraz sposobów, jakimi duchowa natura, przejawia-
jąca się w aktach wewnętrznego wglądu, rozumowania i wolnego wyboru, przekracza to, co ma-
terialne, co też oznacza, że dusza tego zwierzęcia stoi po prostu na wyższym poziomie niż dusze 
innych zwierząt (dlatego też zwierzę w taki duchowy sposób uposażone, czyli osoba ludzka, stoi 
wyżej od zwierząt). A przejście na poziom aż tak wysoki, że nie da się go objaśnić dostępnymi 
zasobami przyrody, domaga się uwzględnienia specjalnego, bezpośredniego działania odwiecz-
nego Stwórcy.

44 W polskim przekładzie adhortacji: „duch ucieleśniony”. Są to ewidentnie efekty zamieszania, po-
wstałego w wyniku przekłamań, do jakich doszło między wersją polską, łacińską, włoską i an-
gielską adhortacji (1981), a następnie katechezy (1986) [przypis tłumacza].

45 Por. tekst katechezy w przypisie 1 (pierwsze zdanie w jej punkcie 2). (Tutaj Autor zamieścił tekst 
przekładu włoskiego katechezy in extenso, być może sądząc, że prezentuje tekst oryginalny. Ory-
ginał był jednak polski. Jego włoski przekład został natomiast odczytany publicznie przez papie-
ża tamtego dnia [przypis tłumacza]).
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na prawdziwe pochodzenie i początek racjonalnej duszy (ducha) w boskim 
akcie stwórczym dokonanym w momencie poczęcia – akcie, który powo-
łuje tę oraz każdą inną osobę do istnienia ex nihilo w najbardziej dosłownym 
sensie tego terminu, ale też nieodłącznie od jej ciała, które ta nowo stwo-
rzona dusza ustanawia (nie ex nihilo) jako ciało, jako tę cielesną zygotę czy 
embriona (tę osobę, różną od innych). Niebezpieczeństwo dotyczy tutaj 
możliwości błędnego rozumienia tej nauki jako gwarantującej nieśmiertel-
ność osób. Jednak największy z eksponentów tej nauki (choć pod żadnym 
względem nie jej twórca), Tomasz z Akwinu, mówi i powtarza, że moja dusza 
to nie ja (anima mea non est ego), i że „jeśli moja dusza będzie zbawiona, ja 
wciąż zbawiony nie będę”46 (lecz jedynie to coś, co po mnie zostanie) aż do 
chwili, gdy nastąpi zmartwychwstanie, które będzie moim własnym zmar-
twychwstaniem, w ciele i duszy („zmartwychwstanie umarłych”, jak to uj-
muje nasze najstarsze credo). Takie zmartwychwstanie rzeczywiście będzie 
cudem, i to z najwyższej półki. A jedynym zmartwychwstaniem, o którym co-
kolwiek nam wiadomo, jest to, o którym mówi nam objawienie Jezusa Chry-
stusa – objawienie potwierdzone przez znaki, niezwykłe wydarzenia i cuda, 
którym dali świadectwo ich naoczni świadkowie, którzy (jak naucza Vati-
canum II z największą powagą i jak najprecyzyjniej)47 w naszych czterech 
Ewangeliach opisują nam (korzystając z własnej pamięci i wspomnień lub 
relacjonując bezpośrednio to, czego byli naocznymi świadkami) objawienie, 
mówiące o zmartwychwstałym, ludzkim życiu, będącym w swojej cielesności 
życiem również na nowy sposób duchowym, transformującym ludzkie ciało.

Jednak nieśmiertelność – podobnie jak szeroki temat objawienia (albo 
wiary), ujętych jako obiektywna informacja głównego typu, o tym samym źródle 
co przyrodnicza, analogiczna informacja, która była tematem mojego dzisiej-
szego wystąpienia – trzeba zostawić na następną okazję. Na dziś wystarczy, jak 
sądzę, że uświadomiliśmy sobie – po części za pomocą kilku wielkich liczb – 
jak dalece niknie to, co dzieli rzeczywistości tak całkowicie różne od siebie, jak: 
przyroda i cud, umysł i materia, dusza (nawet dusza duchowa) i ciało.

Tłumaczył Maciej B. Stępień

46 J. Finnis, Aquinas…, dz. cyt., s. 318, 106 (oparte na: św. Tomasz z Akwinu, In I Cor. 15.2 ad v. 19; De 
Ente et Essentia c. 2 wiersz 207; Sent. IV d. 44 q. 1 a. 1 sol. 2 ad 3, i in.).

47 Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym Dei Verbum, nr 18-19.
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Australijski filozof, profesor z zakresu filozofii prawa. Obecnie emeryto-
wany profesor związany z Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Oksfordzie 
oraz z Uniwersytetem Notre Dame. Jeden z najważniejszych przedsta-
wicieli współczesnej filozofii prawa natury, którą wywodzi z neoto-
mizmu. Jego książka pt. Prawa naturalne i uprawnienia naturalne (1980) 
w istotnym stopniu przyczyniła się do ożywienia tradycji prawa natural-
nego w drugiej połowie XX wieku. Filozofia prawa Finnisa została sfor-
mułowana w opozycji do dominującego w krajach anglosaskich nurtu 
pozytywistycznego. 



Duch święty i ludzka wolność

Michael Welker1

Dnia 2 czerwca 1979 r. Jan Paweł II odprawił na placu Zwycięstwa pierwszą 
mszę św. na polskiej ziemi. Wtedy powiedział: „Ale, umiłowani rodacy – jeśli 
przyjąć to wszystko, co w tej chwili ośmieliłem się wypowiedzieć – jakżeż 
ogromne z tego rodzą się zadania i zobowiązania! Czy do nich naprawdę 
dorastamy?”. A potem zawołał: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze 
ziemi! (Ps 104, 30) Tej ziemi!”2. Rok później wybuchły strajki w całym kraju, 
które doprowadziły do powstania „Solidarności”. Dwadzieścia lat później, 
13 czerwca 1999 r., papież stanął ponownie na tym samym placu, teraz no-
szącym imię Józefa Piłsudskiego. Wspominał wówczas: „Wraz z Prymasem 
Tysiąclecia, Kardynałem Stefanem Wyszyńskim, z biskupami i licznie zgro-
madzonym Ludem Bożym stolicy zanosiliśmy wtedy gorące wołanie o dar 
Ducha Świętego. […] Czyż nie jest odpowiedzią Boga to, co w tym czasie do-
konało się w Europie i w świecie, poczynając od naszej ojczyzny? Na naszych 
oczach następowały przemiany systemów politycznych, społecznych i gospo-
darczych, dzięki którym poszczególne osoby i narody na nowo ujrzały blask 
swojej godności. Prawda i sprawiedliwość odzyskują swoją wartość, stając 
się palącym wyzwaniem dla wszystkich, którzy doceniają dar swej wolności. 
Za to dziękujemy Bogu, patrząc z nadzieją w przyszłość”3.

W pierwszej części artykułu zaprezentuję relację Ducha Bożego do ludz-
kiej wolności na podstawie słynnej encykliki Jana Pawła II Dominum et vivi-
ficantem z 1986 r. W częściach drugiej i trzeciej natomiast podjęta zostanie 
próba naświetlenia – pod kątem biblijnym i teologicznym – dwóch zagadnień: 

1 Niemiecki teolog od lat związany z Uniwersytetem w Heidelbergu, dyrektor tamtejszego Cen-
trum Międzynarodowej i Interdyscyplinarnej Teologii.

2 P. Zuchniewicz, Papal Warsaw, Warszawa 2007, s. 49.
3 Tamże, s. 49. Por. M. Łuczewski, Solidarność, Warszawa 2015, s. 8 i nn.
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„wylania Ducha Świętego” oraz odpowiedzi na pytanie o to, jak rozpoznawać, 
z pomocą Ducha Chrystusowego, duchy obdarzone szczególnie wielką mocą.

Duch Święty a wolność w encyklice Dominum 
et vivificantem 

Robiąca ogromne wrażenie encyklika papieża Jana Pawła II Dominum et vivi-
ficantem. O Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata z 1986 r. zawiera bogatą 
teologię Ducha Świętego4. Papież rozpoczyna od Credo nicejsko-konstanty-
nopolitańskiego, gdzie Trzecia Osoba Boska nazwana zostaje „Panem i Oży-
wicielem”, który „mówił przez proroków” (nr 1). Następnie papież sięga do 
różnorodnych cytatów biblijnych, zwłaszcza tych z Ewangelii wg św. Jana 
i listów św. Pawła, a ponadto – do encyklik swoich poprzedników i doku-
mentów Soboru Watykańskiego II, kreśląc szeroką perspektywę istoty i dzia-
łania Ducha Świętego: „Kościół […], pouczony słowem Chrystusa, czerpiąc 
z doświadczenia Pięćdziesiątnicy i własnych «dziejów apostolskich», od po-
czątku głosi wiarę w Ducha Świętego, jako Ożywiciela, poprzez którego nie-
zgłębiony Trójjedyny Bóg udziela się ludziom, zaszczepiając w nich zadatek 
życia wiecznego” (nr 1).

W subtelnej egzegezie tekstów biblijnych papież Jan Paweł II ukazuje 
działanie Ducha Świętego jako doradcy, nauczyciela, świadka wspierającego 
pamięć o Chrystusie, a także w Jego roli jako „światła ducha ludzkiego”, które 
ma doprowadzić ludzi „do całej prawdy” (nr 3-7; ze szczególnym odniesie-
niem do J 14-16). Wskazuje następnie na to, jak ogromną moc reprezentuje 
Duch Święty w przekazie objawienia jako Ten, który „przenika głębokości 
Boże” (1 Kor 2,10) oraz zapośrednicza samooddanie się Boga-Miłości w sercu 
człowieka. Jak pisze św. Paweł Apostoł: „miłość Boża rozlana jest w sercach 
naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany” (Rz 5,5; nr 9).

Jan Paweł II postrzega moc Ducha Świętego jako środek „zbawczego 
udzielania się Boga temu, co stworzył” (nr 12). Z jednej strony to udzielanie 
się w Duchu ujawnia, że świat pozostaje w mocy grzechu, z drugiej strony 

4 Autor korzystał z angielskiego przekładu, wydrukowanego przez Pauline Books and Media w 2003 
r. Polski tekst encykliki, wykorzystany w niniejszym przekładzie, dostępny jest pod adresem: 
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_18051986_
dominum-et-vivificantem.html [dostęp:14.09.2018] [przypis tłumacza]. 
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jednak ukazuje też, jak „smutek ten w radość się obróci” (J 16, 20) w związku 
ze zmartwychwstaniem, wylaniem Ducha i tym, że działa On nieustannie „od 
dnia Pięćdziesiątnicy” (nr 14).

Nawiązując do proroctwa Izajasza – zwanego „Piątą Ewangelią” albo 
„Ewangelią Starego Testamentu” – Jan Paweł II przedstawia działanie Ducha 
Świętego w Chrystusie i przez Chrystusa. „Teksty prorockie domagają się, aby 
je odczytywać w świetle Ewangelii […] [zaś] Nowy Testament nabiera szcze-
gólnej jasności dzięki przedziwnemu światłu, jakie zawarte jest w starotesta-
mentowych tekstach” (nr 16). Izajasz mówi o Mesjaszu („Namaszczonym”), 
który posiada pełnię Ducha Bożego, który przyniesie słabym i ubogim spra-
wiedliwość i miłosierdzie, zaś poznanie Boga (por. Iz 11, 1nn; 42, 1nn; 61, 
1nn) – nie tylko Izraelowi, lecz także poganom.

Następnie Jan Paweł II ukazuje, w jaki sposób Nowy Testament podej-
muje ten przekaz i jak mówi o Jezusie Chrystusie, który „rozradował się 
w Duchu Świętym” (Łk 10, 21n; Mt 11, 25nn), gdyż „dane Mu jest objawić 
Boże ojcostwo” oraz miłosierne „promieniowanie tego Bożego ojcostwa na 
«prostaczków»” (nr 20n).

Dwojaki charakter działania Ducha – objawienie świata pod panowa-
niem grzechu i zamiana smutku w radość – stanowi oś tej encykliki i wy-
znacza jej dalszą treść. W części drugiej (nr 27-48), zatytułowanej Duch, 
który przekonywa świat o grzechu (por. J 16, 8nn), Jan Paweł II łączy bardzo 
ściśle zagadnienie grzechu z odrzuceniem misji Chrystusa (nr 27). Podkreśla 
ogromną wagę Krzyża Chrystusowego jako części Objawienia (nr 31n, 36), 
aby następnie skupić się na temacie ludzkiego nieposłuszeństwa (nr 37nn) 
oraz cierpień, jakie ono powoduje. W tej złożonej sytuacji widzi on z jednej 
strony Ducha Świętego jako „wchodzącego w cierpienie ludzkie i kosmiczne 
z nowym obdarowaniem Miłości, która odkupi świat” (nr 39), z drugiej zaś 
widzi Apostołów, którzy (według J 20, 22n) otrzymali Ducha Świętego od 
zmartwychwstałego Chrystusa wraz z mocą odpuszczania grzechów (nr 40). 
Mówi także o „trudzie ludzkiego serca, trudzie sumienia, pośród którego do-
konuje się [… ] nawrócenie” (nr 45), a podsumowuje tę część słowami: „Duch 
Prawdy, który dopomaga ludziom – ludzkim sumieniom – poznawać prawdę 
grzechu, równocześnie też sprawia, że poznają prawdę tej sprawiedliwości, 
jaka wkroczyła w dzieje człowieka wraz z Jezusem Chrystusem” (nr 48).

 Trzecia i ostatnia część encykliki mówi o „Duchu, który daje życie” (nr 
49-67) i kieruje uwagę ku Jubileuszowi Roku 2000. W tej części podane jest 
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także – związane z treścią encykliki – pojęcie wolności. W oparciu o słowa 
św. Pawła „Pan zaś jest Duchem, a gdzie jest Duch Pański – tam wolność” (2 
Kor 3, 17) Jan Paweł II stwierdza: „Gdy Trójjedyny Bóg otwiera się wobec 
człowieka w Duchu Świętym, wówczas to Jego otwarcie się odsłania i daje 
zarazem stworzeniu-człowiekowi pełnię wolności” (nr 51). Lecz wyraża on 
przy tym żal, że ta „przedziwna kondescendencja Ducha, natrafia w naszym 
ludzkim wymiarze na opór i sprzeciw” (nr 55). Przywołuje Ef 3, 14-16, aby 
wskazać na „wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka” dzięki działaniu 
Ducha Świętego. Kończy zaś istotnymi uwagami na temat siły modlitwy i roli 
Ducha Świętego jako „ożywczego tchnienia modlitwy” (nr 65).

W encyklice wyrażenie „ludzkie serce” oddane jest często jako „ludzkie 
sumienie”, albo – mówiąc inaczej – połączone w niej zostały biblijne terminy 
cardia („serce”) i syneidesis („sumienie”). W ten sposób sięga ona współcze-
snych umysłów i współczesnej mentalności Zachodu oraz tego, jak gene-
ralnie pojmowane są dziś: duch i wolność. Od czasów Arystotelesa i stoików, 
na przestrzeni całych dziejów Zachodu, dyskursy dotyczące wolności były 
naznaczone – często w sposób ukryty – takim pojmowaniem wolności i ludz-
kiego ducha, które skoncentrowane było na poznawczo uwarunkowanej au-
toreferencyjności osób, społeczeństw i kultur. Duch i wolność stały się czymś 
namacalnym i znajdującym zastosowanie na gruncie myśli dotyczącej samo-
określenia.

W Księdze XII Metafizyki Arystoteles definiuje ducha jako siłę, która myśli 
samą siebie i wprawia wszystko w ruch, działając w takim zakresie, w jakim 
uczestniczy w tym, co myślane, i na ile częścią tego przedmiotu myśli sama 
się staje5. Duch jest siłą, która nie zatraca samej siebie w relacji z innym, 
lecz odbiera i utrzymuje samą siebie w relacji myślowej. Nasze pojmowanie 
świata i nas samych jest zapośredniczone przez tego ducha. Jakość wszel-
kiego myślenia i pojmowania zasadza się na jednoczesnym wzroście samo-
rozumienia oraz znajomości i zrozumienia otaczającej nas rzeczywistości. 
Arystoteles łączy tę duchową aktywność z samoaktualizacją, wolnością i po-
czuciem szczęścia. Nazywa ją nawet „boską”, gdyż stanowi ona doskonałą ak-
tualizację wszelkiej wiedzy o wszelkiej rzeczywistości, połączoną z absolutną 

5 Autor korzysta z przekładu angielskiego Metafizyki, który opracowany został przez  przez  
H. Tredennicka (Cambridge 1935, XII, 1072b, zwł. nr 19–32). Por. M. Welker, God the Spirit, Min-
neapolis 1992, s. 283.
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samowiedzą, a to przynależy boskiej naturze. Przysługuje jej też najlepszy 
i wieczny rodzaj życia – jest to życie w stanie doskonałej wolności6.

Ta genialna, filozoficzna teoria ducha i związany z nią pogląd na wolność 
wywarły potężny wpływ na kulturowe dzieje Zachodu. Dzięki niej społeczeń-
stwa i kultury tego kręgu miały do dyspozycji rozumienie wolności (często 
skrajnie indywidualistyczne i intelektualne), oparte na teoretycznym subiek-
tywizmie. Tego wielkiego osiągnięcia nie da się przecenić, nawet uwzględ-
niając związane z nim trudności i ograniczenia. 

Dalsza część tekstu dotyczyć będzie biblijnie zorientowanej relatywi-
zacji Arystotelesowego, zasadniczo autorefleksyjnego i intelektualnego rozu-
mienia ducha. W jej ramach nie mogę przedstawić szczegółowego omówienia 
myśli św. Pawła i jego odkrywczych rozróżnień pomiędzy sercem, psyche, su-
mieniem, rozumem i duchem, chciałbym jednak zaznaczyć, że niniejsze prze-
myślenia są w dużym stopniu oparte na jego antropologii, na rozróżnieniu, 
którego on dokonał pomiędzy duchem ludzkim a Bożym, oraz na pojmo-
waniu wolności, które się z tym wiąże7. Tylko pośrednio będę nawiązywał 
do wieloletniego, międzynarodowego i interdyscyplinarnego dialogu między 
teologami, filozofami i naukowcami, dotyczącego złożonej natury osoby ludz-
kiej. Moim głównym celem będzie podjęcie próby naświetlenia biblijnego po-
jęcia „wylania Ducha” oraz tego, jakie pojmowanie wolności wiąże się z tym 
wydarzeniem. 

Biblijne pojęcie „wylania Ducha”

Biblijnie zorientowana alternatywa dla myśli Arystotelesa dotyczącej 
ducha musi zacząć od zmiany perspektywy i oddalić się od obrazu autore-
ferencyjnej władzy poznawczej i umysłowej. Rozpocząć ona musi od wiel-
kiej, biblijnej wizji „wylania Ducha”. Mówiąc o wylaniu Boskiego Ducha, 
będziemy zmuszeni spojrzeć na bogactwo i mnogość relacji, na fakt usta-
nowienia duchowej wspólnoty z jej wielorakimi, wewnętrznymi powiąza-
niami, wzajemnymi wpływami i oddziaływaniami. To zupełnie inny punkt 

6 Por. Arystoteles, Metafizyka, XII, 1072b, nr 19–32.
7 Por. M. Welker, Flesh–Body–Heart–Soul–Spirit: Paul’s Anthropology as an Interdisciplinary Bridge 

Theory, w: The Depth of the Human Person: A Multidisciplinary Approach, ed. M. Welker, Grand Ra-
pids 2014, s. 45–57.
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wyjścia w porównaniu z refleksywnymi, mentalistycznymi, a często też indy-
widualistyczno-antropomorficznymi koncepcjami ducha, jakie powstały pod 
wpływem Arystotelesowej metafizyki oraz powiązanych z nią teorii. 

Niełatwo jest jednak sięgnąć po pomoc ze strony bogactwa relacji, jakie 
zawiera w sobie pojęcie „wylania Ducha” – a to dlatego, że różnorodność 
i mnogość, które z niego wynikają, nie dają się łatwo opanować. To podejście 
sprawia więc, że wielu ludzi uznaje, iż o Duchu Świętym w zasadzie niczego 
nie możemy wiedzieć, i że Duch to po prostu jakaś „siła nie z tego świata” 
(numinous power). Wydaje się zatem, że chcąc skupić się na Bożym Duchu, 
powinniśmy raczej pobożnie milczeć w obliczu tego boskiego, apofatycz-
nego misterium. Wbrew intelektualistycznemu redukcjonizmowi w duchu 
arystotelizmu z jednej strony, oraz wbrew woli (pobożnej tylko z pozoru) 
utrzymania klimatu nieprzejrzystości i mglistości, biblijne, klasyczne teksty 
dotyczące wylania Ducha dostarczają nam odkrywczych wglądów. Pierwszy 
i najważniejszy z nich, pochodzący z księgi proroka Joela (3, 1-2), mówi nam, 
że Duch Boży zostanie wylany na mężczyzn i kobiety, na starych i młodych, 
na niewolników i niewolnice. Inny wielki klasyk to narracja o Pięćdziesiąt-
nicy z drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich. Cytowany jest w niej Joel co 
do słowa, wraz z dodatkiem o tym, że Duch Boży zstępuje na ludzi różnych 
narodów, kultur i języków8.

Konsekwencji tego wylania Ducha nie da się ująć inaczej niż w kategorii 
wydarzenia zbawczego. Ludzie, którzy zostali obdarowani i napełnieni Du-
chem, uzyskują poznanie Boga, moc głoszenia i duchowej łączności ze sobą 
nawzajem, a także (i w związku z tym) uzyskują [nowe] władze, ukierunko-
wujące ich całe życie w wymiarze etycznym9. W tym miejscu trzeba podkre-
ślić, że biblijny przekaz nie traktuje każdego wylania ducha jako wydarzenia 
zbawczego. Bóg może bowiem wylać „ducha obłędu” (Iz 19, 14) lub nega-
tywnie oddziałującego „ducha twardego snu”, który oślepia nawet proroków 
(Iz 29, 10). W przeciwieństwie do tego negatywnego oddziaływania, zbawcze 
wylanie Ducha – o którym mowa u Joela i w Dziejach Apostolskich, a także 
u Izajasza (32, 15), Ezechiela (39, 29), Zachariasza (12, 10) i w Liście św. 

8 Por. M. Welker, God the Spirit, wyd. 2, Eugene 2014, s. 134–158, 228–248 (Gottes Geist. Theologie 
des Heiligen Geistes, wyd. 6, Neukirchen 2015). 

9 Por. The Work of the Spirit: Pneumatology and Pentecostalism, ed. M. Welker, Grand Rapids 2006; 
F. Macchia, Baptized in the Spirit: A Global Pentecostal Theology, Grand Rapids 2006.
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Pawła do Rzymian (5, 5) – ustanawia żywą, duchową, wieloraką oraz polifo-
niczną wspólnotę.

W świetle klasycznych tekstów biblijnych ta polifonia wydaje się bardzo 
szeroka. Można nawet powiedzieć: wywrotowa i rewolucyjna. Według pro-
roka Joela także kobiety zostaną owładnięte duchem – a głosi on to w środo-
wisku patriarchalnym. Ludzie młodzi będą owładnięci duchem – a głosi on 
to w kontekście panującej gerontokracji. Nawet „niewolnicy i niewolnice”, są 
owładnięci i obdarowani przez Ducha Bożego – a głosi on to w społeczeń-
stwie uznającym niewolnictwo, co było rzeczą oczywistą w czasach starożyt-
nych. Wreszcie relacja z Dziejów Apostolskich przeciwstawia się wszystkim 
etnocentrycznym, plemiennym i ekskluzywistycznym punktom widzenia na 
działanie Ducha, podkreślając, że ludzie reprezentujący różne narody i kul-
tury, posługujący się różnymi językami, zostają przez Niego owładnięci.

Idea takiej polifonii oraz wielości wzajemnych relacji we wspólnocie 
Ducha może łatwo wzbudzić obawę, że jej wynikiem będzie wyłącznie chaos. 
Oczywiście rodząca się rzeczywistość działania Ducha i nadchodzącego pano-
wania Bożego – tak jak przedstawia ją przekaz biblijny – stwarza wiele trud-
ności przed chcącymi zrozumieć ten proces i wydarzenie10. Wylanie Ducha 
zyskuje wszakże jasność dzięki połączeniu go z darami Ducha (charismata), 
na które szczególną uwagę zwraca św. Paweł (1Kor 12,4nn; 7,7; 13,1-3 oraz 
14,4nn; Rz 12,4nn).

Według św. Pawła, Duch i dary Ducha służą budowaniu i ożywianiu wie-
lowymiarowej i polifonicznej wspólnoty „ciała Chrystusowego” (1 Kor 12 
i Rz 12). Kościół jako ciało Chrystusa należy postrzegać jako pluralistyczną 
i organiczną jedność wielkiej liczby członków. Ogół tych członków związany 
jest z Chrystusem jako ich głową, lecz między sobą pozostają one w jedynie 
względnych, funkcjonalnych i hierarchicznych relacjach. Czasami szczególne 
znaczenie zyskują oczy, kiedy indziej ręce lub stopy (por. 1 Kor 12,12). „Jed-
ność ciała” ustanowiona jest i podtrzymywana przez wylanie Ducha i przez 
mnogość darów Ducha11. Na jakiej zatem podstawie św. Paweł twierdzić 

10 Por. M. Welker, M. Wolter, Die Unscheinbarkeit des Reiches Gottes, „Reich Gottes, Marburger Jahr-
buch Theologie” 11/1999, s. 103–116; M. Welker, God the Revealed: Christology, Grand Rapids 
2013, s. 223 i nn.

11 Por. J. Zizioulas, Being as Communion: Studies in Personhood and the Church, New York 1997, s. 
110; M. Welker, The Work of the Spirit…, dz. cyt., s. 221.
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może, że „Duch wolności” nie jest duchem nieładu, czy nawet chaosu (por. 1 
Kor 14,33)?

 Pierwsza z odpowiedzi, związana z formą i skutecznością działania 
Ducha, pomoże nam rozwiać obawy co do tego, że Duch Boży to jakiś „byt 
nie z tego świata” (numinous being), a jego wylanie prowadzi do religijnego 
i kulturowego „zamieszania” – chociaż zaznaczyć trzeba, że jest ono istotnym 
czynnikiem ożywiającym dyskurs międzyreligijny i światopoglądowy. Odpo-
wiedź ta mówi, że skuteczne działanie Ducha Bożego pozostaje w łączności 
a zarazem zrywa z tradycjami prawa, z Torą. Wśród kilkunastu mesjańskich 
zapowiedzi w Księdze Izajasza (rozdz. 11, 42 i 64), które Nowy Testament 
otwarcie i jednoznacznie wiąże z osobą i dziełem Jezusa z Nazaretu, znaj-
duje się wzmianka o „Wybrańcu Bożym”, na którym spoczął Duch Pański. Ma 
on zaprowadzić sprawiedliwość wśród ludów, dać ochronę słabszym i przy-
nieść poznanie Boga. Sprawiedliwość, współczucie i znajomość Boga – oto 
fundamentalne cele prawa biblijnego. Podkreślone jest to w Ewangelii wg św. 
Mateusza (23,23): „to, co ważniejsze jest w Prawie [to] sprawiedliwość, miło-
sierdzie i wiara”. Trudno jest przecenić, jak olbrzymi wpływ wywarło norma-
tywne przełożenie tych pojęć na kulturę Zachodu.

Nawet dziś to połączenie sprawiedliwości i ochrony zapewnianej słab-
szym kształtuje dynamikę ewolucji prawa odpowiadającego zasadzie spra-
wiedliwości i poszanowania człowieka. Również odwrotnie, połączenie 
ochrony słabszych i prawa doprowadziło do instytucjonalizacji „kultury 
wsparcia”, nie tylko w wymiarze kościelnych wysiłków społecznych, lecz 
także w formie prawnego, społecznego i państwowego interesu związanego 
z powszechnością oświaty, zapewnieniem każdemu podstaw bytowych i nie-
zawodnego systemu opieki zdrowotnej. Nie było dziełem przypadku, że po 
klęsce demonicznego reżimu nazistowskiego i grozie wydarzeń dwóch wojen 
światowych państwo niemieckie dążyło do odzyskania zaufania i uznania na 
arenie międzynarodowej jako „państwo prawa” i „państwo opiekuńcze”.

Brak jest czasu, aby w tym kontekście przyjrzeć się złożonej dynamice 
normatywnej, której źródłem jest biblijna tradycja prawa i jej potężne od-
działywanie, trwające aż po współczesność12. Dostrzec jednak trzeba, że 

12 Por. M. Welker, Justice – Mercy – Worship: The ‘Weighty Matters’ of the Biblical Law, w: Concepts of 
Law in the Sciences, Legal Studies, and Theology, (Religion in Philosophy and Theology 72), ed. M. 
Welker, G. Etzelmüller, Tübingen 2013, s. 205–224; M. Welker, The Power of Mercy in Biblical Law, 
„Journal of Law and Religion” 29/2014, nr 2, s. 225–235.
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ustanowienie dychotomii „prawa i Ducha” oraz „prawa i Ewangelii” okazało 
się fatalne w skutkach zarówno dla teologii, jak i dla Kościoła. Ważne jest 
również to, aby rozumieć, że nawet dobre prawo Boże, podobnie jak ludzki 
duch, może znaleźć się pod władzą grzechu. Zwłaszcza prawo może przybrać 
niezwykle niebezpieczne formy, a nawet przerodzić się w „prawo grzechu” 
(Rz 8,2). Gdyby jednak św. Paweł rzeczywiście posługiwał się jakąś prymi-
tywną dychotomią prawa i Ducha, nie mógłby mówić o „prawie Ducha” (Rz 
8,2), „prawie wiary” (Rz 3,27) albo „prawie Chrystusowym” (Gal 6,2). To, 
czym w istocie charakteryzuje się działanie Ducha Bożego, to rozwinięcie 
etosu prawa w etos miłości, nadziei i wiary. Intencje przyświecające prawu – 
promocja sprawiedliwości, miłosierdzia i poznania Boga (albo: poznawania 
prawdy) – pozostają przy tym nienaruszone. Zostają one, bardzo dosłownie, 
„wyniesione wyżej”. To wyniesienie nabiera jasności, gdy skupić się na Duchu 
Świętym jako Duchu Chrystusowym.

Duch Chrystusowy jako duch wolności

Według Jamesa Dunna – znanego, angielskiego biblisty, zajmującego się 
Nowym Testamentem – jednym z zasadniczych spostrzeżeń, które nadawały 
charakter wczesnemu Kościołowi, było to, że Jezus Chrystus, na którym spo-
czywa Duch Boży (Duch sprawiedliwości, miłosierdzia i poznania Boga), wy-
lewa [tego] Ducha na wszystkich „tych, którzy należą do Niego”13. Podobnie 
twierdził Jan Kalwin w swoich Zasadach religii chrześcijańskiej14, podkreślając, 
że Chrystus Mesjasz nie został namaszczony olejem lecz Duchem Świętym, 
aby ci, którzy do Niego należą, mogli mieć udział w jego mocy: „Króla zatem 
nie namaszcza się olejkiem ani pachnidłem. Jest on nazwany „Namasz-
czonym” [Christus] Boga ponieważ: „spocznie [na Nim] duch mądrości i ro-
zumu, duch rady, męstwa… i bojaźni Pańskiej” [Iz 11, 2] […]. Nie wzbogaci 
się on dla siebie samego [privatim], lecz po to, by mógł z własnej obfitości 
dać głodnym i spragnionym”15. W tym miejscu Kalwin podkreśla znaczenie 
13 J. Dunn, Towards the Spirit of Christ: The Emergence of the Distinctive Features of Christian Pneu-

matology, w: The Work of the Spirit…, dz. cyt., s. 3–26.
14 Institutes of the Christian Religion, ed. J. T. McNeill, Louisville 2006, t. 1, II, 15.
15 Tamże II, 15.5, 499n, por. II, 15.2; Kalwin mówi następnie: „O Ojcu powiedziane jest, że z niezmie-

rzonej obfitości udziela [mu] Ducha (J 3,34). Powód tego objaśniony jest następująco: Z Jego peł-
ności wszyscyśmy otrzymali (J 1,16)” (II, 15.5, 500). 
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tego, co znane było jako „chrzest Ducha” [otrzymywany] od Tego, który jest 
„Namaszczonym przez Ducha” – a było to rytualne doświadczenie o prze-
łomowym znaczeniu dla wczesnego Kościoła, teraz podjęte jako centralny 
punkt pobożnych praktyk ruchu zielonoświątkowego i XX-wiecznych zwo-
lenników tzw. odnowy charyzmatycznej16.

W ramach tego przekserowania uwagi na zmartwychwstałego i uwielbio-
nego Chrystusa Kalwin podaje też kolejne, istotne spostrzeżenie, które wiążą 
się z tradycją starotestamentalną i jej szerokim horyzontem pamięci o rze-
czach minionych oraz wskazuje oczekiwania na rzeczy przyszłe: „Aby po-
znać cel, dla którego Chrystus został posłany przez Ojca, oraz to, czego nam 
udzielił, musimy spojrzeć przede wszystkim na trzy rzeczy: Jego urząd pro-
rocki, królewski i kapłański”17. Nauka o „potrójnym urzędzie” Chrystusowym 
(munus triplex Christi) pomoże nam zrozumieć publiczne i eschatologiczne 
dzieło Jezusa Chrystusa w całym jego bogactwie i różnorodności. Zawiera 
ona w sobie odwołania do tradycji Starego Testamentu. Są to pewne przy-
kłady ciągłości zachodzącej między tym, co czynił Chrystus w okresie przed- 
i popaschalnym a czynami namaszczonych królów, kapłanów i proroków, 
o których nieustannie napomykają świadkowie w Nowym Testamencie. Frie-
drich Schleiermacher, Karl Barth i inni czołowi teologowie tradycji reformo-
wanej podjęli i rozwinęli naukę dotyczącą munus triplex Christi. Działalność 
Johanna Gerharda utorowała jej drogę na gruncie teologii luterańskiej18, 
przyjęta ona została także przez Kościół katolicki19 i prawosławie20. Edmund 
Schlink zauważa, że „patrząc na rozwój nauki o munus triplex Christi jesteśmy 
świadkami unikalnego zjawiska ekumenicznego. Ten punkt doktryny nie 
uzyskał bowiem swojej dogmatycznej formy przed, lecz właśnie po podziale 
Kościoła. Zawarte w nim ujęcie zbawczego działania Jezusa Chrystusa stało 
się wspólnym nauczaniem Kościołów ponad wszelkimi podziałami”21.

16 F. Macchia, Baptized in the Spirit: A Global Pentecostal Theology, Grand Rapids 2006. Poniższa 
część została opublikowana jako fragment książki w: M. Welker, God the Revealed…, dz. cyt., s. 
209–313.

17 Institutes II, 15, 494.
18 Loci theologici 1610–1622, Locus IV, rozdz. 15.
19 M. J. Scheeben, Handbuch der katholischen Dogmatik, vol. 5.2, Freiburg 1954, s. 226–305.
20 P. Trempela, Dogmatike tes orthodoxu katholikes ekklesias [grecki tytuł podany w transkrypcji], 

vol. II, Ateny 1959, s. 143–203.
21 E. Schlink, Ökumenische Dogmatik. Grundzüge, wyd. 2, Göttingen 1985, s. 414.



191

 Duch święty i ludzka wolność

Podchodząc poważnie, z pneumatologicznego punktu widzenia, do nauki 
o potrójnym urzędzie, będziemy musieli rozwinąć ją w pewien sposób poj-
mowania potrójnego „Gestaltu” panowania Chrystusowego. Ponieważ nauka 
o potrójnym urzędzie może często sprawiać wrażenie czegoś stworzonego 
na siłę lub naprędce, spróbujmy odnieść te trzy wymiary do: przedpascha-
lego życia Jezusa Chrystusa, Jego krzyża i zmartwychwstania. Ze względu 
na to, czym charakteryzowało się życie Jezusa, oraz ze względu na Jego oso-
bistą charyzmę, dzieła przez Niego dokonane w okresie przedpaschalnym 
są często łączone z „urzędem prorockim”, krzyż z kolei oznaczać ma „urząd 
arcykapłański” (bo wiąże się z ofiarą i tym, który ją składa), a zmartwych-
wstanie ukazuje Jego „urząd królewski”. Jeśli jednak wyjdziemy od Chrystusa 
zmartwychwstałego i Jego obecności w Duchu, i z tej perspektywy spojrzymy 
wstecz na wcześniejsze lata Jego życia, odkryjemy zgoła inny porządek.

W świetle przedpaschalnego życia Jezusa dostrzeżemy wyraźniejszy 
obraz królewskiego panowania Chrystusa i tych, którzy do Niego należą – 
obraz, który zawiera jasne przesłanie dotyczące realistycznie ujętej wolności. 
W świetle wylania Ducha, owo królewskie panowanie rewolucjonizuje hie-
rarchiczne i monarchiczne formy porządku, zarówno w Kościele, jak i w pań-
stwie, gdyż ten Król jest bratem i przyjacielem, a ponadto również ubogim 
i wyrzutkiem. W oczach niektórych Jemu współczesnych taka władza kró-
lewska wyglądała odstręczająco, kojarząc się raczej z chaosem. Z drugiej 
strony jednak, w oczach wszystkich, którzy chcieli ukierunkować swoje życie 
na promocję wolności we własnym otoczeniu, stała się przykładem do naśla-
dowania.

To panowanie cechuje praktyka wybaczającej, miłosiernej akceptacji, prak-
tyka uzdrawiania, wyzwalającego nauczania i edukacji. W ciągłości, lecz także 
i w zerwaniu z tradycją Tory, miłość i przebaczenie definiowane są [teraz] po-
przez „wolne i twórcze umniejszenie się”22 – aby pożytek z tego mogli odnieść 
inni. Moc, z jaką wolność promowana jest przez tego rodzaju wolne, twórcze 
i (jeśli chodzi o miłość) również radosne samo-wycofanie się, jest potężna. 
Celem miłości – ujętej w sposób na pewno niewystarczający w terminach 

22 W. Huber, Gerechtigkeit und Recht. Grundlinien christlicher Rechtsethik, wyd. 3, Gütersloh 2006, s. 
316; H. Bedford-Strohm, Vorrang für die Armen. Auf dem Weg zu einer theologischen Theorie der 
Gerechtigkeit, Gütersloh 1993.



192

Michael Welker

takich jak: eros, agape i filia23 – jest to, aby „wszystko [było] dla dobra” tych, 
którzy są kochani, aby „wyprowadzić ich na miejsce przestronne”24. W związku 
z panowaniem Boga ważne jest, aby mieć świadomość, że podstawowym 
celem nie jest tu pielęgnowanie w sobie postawy zaangażowania na rzecz wol-
ności w ramach jakichś podejmowanych działań lub sposobów zachowania, 
lecz upowszechnianie radosnego i nacechowanego wdzięcznością doświad-
czenia umniejszenia się, dokonanego w pełnej wolności dla naszego dobra. Z tego 
powodu mówi się, że dzieci są szczególnie blisko Królestwa Bożego25. Etos wy-
zwalającej radości i wdzięczności ma też jednak fundamentalne znaczenie dla 
eklezjalnego etosu dobroczynności i opieki nad słabszymi.

Nacechowana wdzięcznością wrażliwość na to, jak ogromny potencjał 
związany jest z twórczym i dokonanym w sposób wolny umniejszeniem się 
w kontekście naszych rodzin, kręgów przyjaciół, organizacji państwowych 
i społecznych, jak również uwrażliwienie na dzisiejsze, globalne wyzwania 
– w zakresach: edukacji, zdrowia i uzdrowienia, kwestii konstytucyjnych, 
eklezjalnych, ekonomicznych, prawnych i międzykulturowych – mogą praw-
dziwie otworzyć nam oczy na to, jak bardzo skuteczne – w sensie forma-
cyjnym i w zakresie promowania wolności – są moce munus regium Christi 
(władzy królewskiej Chrystusa). Panowanie Boga i panowanie Chrystusa na-
biera kształtu poprzez wiele, często z pozoru mało znaczących aktów miłości 
i przebaczenia. Udziału w tym niepozornym, lecz dysponującym niewiary-
godną mocą panowaniu nie mają wyłącznie jego bezpośredni świadkowie. 
„Chrześcijański humanizm”26 odciska swój ślad także w innych, religijnych 
i świeckich formach praktykowania miłości miłosiernej i wyrażania współ-
czucia. Sam również odbiera znaczące impulsy z ich strony. Granice pro-
mującego wolność panowania Chrystusa są szersze niż granice kościołów 
wszystkich miejsc i czasów. „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniej-
szych, którzy należą do Mojej rodziny, zrobiliście to dla Mnie” – bez względu 

23 M. Welker, Romantic Love, Covenantal Love, Kenotic Love, w: The Work of Love: Creation as Kenosis, 
ed. J. Polkinghorne, Grand Rapids–London 2001, s. 127–136.

24  Autor, nie podając parametrów, sięga odpowiednio po fragmenty: Rz 8,28; Ps 18,20 i Ps 31,9 – 
numeracja wierszy wg polskiego przekładu Biblii Tysiąclecia. (W wielu innych przekładach wier-
sze są numerowane inaczej: Ps 18,19 oraz Ps 31,8) [przypis tłumacza].

25 Zob. Mt 10,14; M. Welker, The ‘Reign’ of God, „Theology Today” 49 /1992, s. 500–515.
26 Por.: D. E. Klemm, W. Schweiker, Religion and the Human Future: An Essay on Theological Huma-

nism, Oxford 2008; W. Schweiker, Flesh and Folly: The Christ of Christian Humanism, w: Who is 
Jesus Christ for Us Today: Pathways to Contemporary Christology, ed. A. Schuele, G. Thomas, Lo-
uisville 2009, s. 85–102.
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na to, czy Mnie rozpoznaliście w nich czy też nie27. Ci, którzy chcą ograni-
czyć panowanie Chrystusa wyłącznie do „słowa i sakramentu”, nie potrafią 
uświadomić sobie tego, jak wielki zakres ma wyzwalająca obecność Chry-
stusa w mocy Ducha.

Sposób rozumienia wymiaru kapłańskiego władzy królewskiej Jezusa 
Chrystusa jest często zależny od tego, co przekazuje List do Hebrajczyków, 
którego autor koncentruje się na trudnych tematach „ofiary i zadośćuczy-
nienia”. W odróżnieniu od tego wąskiego ujęcia28, chcąc pojąć „urząd ka-
płański” powinniśmy raczej skupić naszą uwagę na biblijnych świadkach 
tego, jak w okresie popaschalnym zmartwychwstały Chrystus ukazywał 
swoją obecność. Katolicki teolog, Francis Fiorenza z Harwardu, pomógł nam 
dostrzec, że wszystkie wydarzenia, w których zmartwychwstały Chrystus 
ukazywał się swoim uczniom –pozdrowienia z przekazywaniem pokoju, ła-
manie chleba, objaśnianie Pism, nakaz chrzczenia i posłanie uczniów w świat 
– podają zarys podstawowych form życia wczesnego Kościoła i jego chary-
zmatycznych mocy (Ausstrahlungskräfte)29. Polifonia, na którą składa się 
życie kościelne oraz codzienny byt, wiąże się ściśle z urzędem kapłańskim – 
z tym właśnie, w którym ma udział, i w którym konkretyzuje się, „kapłaństwo 
powszechne wiernych”.

Ciągłość oddawania się w skupieniu praktykom kultu i sprawowaniu sa-
kramentów sama w sobie może zaowocować nadzwyczajnym doświadcze-
niem wyzwalającej mocy Ducha. W chrzcie, na przykład, dajemy świadectwo 
o zmianie władzy nad nami panującej. Osoba ochrzczona, której życie zagro-
żone jest nieustannie przez choroby, niedostatek, przemoc i śmiertelność, 
otrzymuje obietnicę trwałego życia we wspólnocie z Bogiem. Teksty biblijne 
opisują to nowe życie, otrzymywane przez chrzest, słowami, które trudno 
pojąć: uwolnienie od władzy grzechu i śmierci, wspólnota z Chrystusem, ob-
darowanie mocą Ducha Świętego, opieka i wsparcie na życie wieczne. Takimi 
sposobami opisane jest życie, które z jednej strony już zostało faktycznie 

27 Por. Mt 25,40 lub 25,34; J. Hoffmeyer, Christology and Diakonia, w: Who is Jesus Christ…, dz. cyt., s. 
150–166.

28 Por. S. Brandt, Opfer als Gedächtnis, Auf dem Weg zu einer befreienden Rede von Opfer, (ATM 2), 
Münster 2001.

29 F. Fiorenza, The Resurrection of Jesus and Roman Catholic Fundamental Theology, w: The Resur-
rection: An Interdisciplinary Symposium on the Resurrection of Jesus, ed. S. T. Davis, D. Kendall, G. 
O’Collins, Oxford 1997, s. 213–248; por. także: Die Wirklichkeit der Auferstehung, ed. H. J. Eckste-
in, M. Welker, wyd. 4, Neukirchen 2010, s. 318 i nn.
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ustanowione i zrealizowane w ramach królewskiej władzy Chrystusa, z dru-
giej strony jednak sięga ono znacznie poza zwykłą, ziemską egzystencję. 
Dodatkowo, sprawując obrzędy Wieczerzy Pańskiej, uczestniczący w nich 
wierni zostają ogarnięci przez uwielbionego Jezusa Chrystusa i Jego życie. 
Sprawują ten uroczysty posiłek „na Jego pamiątkę”; wspominają Jego życie 
i dzieło, a zwłaszcza „noc, w którą był wydany”; ogłaszają jego śmierć na 
krzyżu; świętują jego zmartwychwstanie i obecność oraz wyczekują paruzji 
– „śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie” (1 Kor 11,26).

Życie Jezusa Chrystusa obecne jest w trakcie sprawowania tych ob-
rzędów w całej pełni, ba! cały Trójjedyny Bóg jest w nich obecny. Po Eucha-
rystii – dziękczynieniu za stworzone dary chleba i wina, złożonemu Bogu 
Stwórcy i stwórczemu Duchowi Świętemu – następuje anamneza, w której 
wspominamy Jezusa Chrystusa i jego zbawcze dzieło w postaci wydarzeń 
krzyża i zmartwychwstania. Po tej części z kolei następuje epikleza: przepeł-
nione wdzięcznością, radosne wezwanie do Ducha Świętego, który obejmuje 
i unosi wiernych, czyniąc ich członkami ciała Chrystusowego i dając im udział 
w nowym stworzeniu30.

Właśnie w tej uroczystej celebracji, odnoszącej się do życiodajnej, zbaw-
czej i przemieniającej obecności Trójjedynego Boga, następuje wyzwolenie 
życia duchowego i liturgicznego, wyzwolenie duchowej wyobraźni i myśli. 
Sprawowanie sakramentów, wraz z biblijnie ukierunkowanym proklamowa-
niem [wiary] i [jej] nauczaniem, stawiają pod znakiem zapytania wszystkie 
banalne, sztuczne i opresyjne koncepcje Boga, oraz takież praktyki – czy 
to religijne czy moralne. Ten moment wspólnoty stołu, symbolicznie zwią-
zany z pokojem i sprawiedliwością, odnosi się do królewskiego panowania 
Chrystusa i do eklezjalnych dzieł miłości [miłosiernej]. W naszym rozpamię-
tywaniu nocy, w którą Jezus został zdradzony, oraz wydarzenia krzyża, skie-
rowani zostajemy teraz ku Jego urzędowi prorockiemu i promieniejącemu 
bogactwu Jego błogosławieństw.

Natura urzędu prorockiego, albo prorockiego wymiaru panowania Chry-
stusa staje się szczególnie jasna w świetle krzyża. Aby to odkryć, powinniśmy 
unikać redukowania przesłania płynącego z męki Pana do stwierdzeń, że 
objawiony tu zostaje „Bóg cierpiący”. Przepełniona dobrocią bliskość Boga 
wobec nas – bliskość w ubóstwie, słabości i bezsilności Ukrzyżowanego – ma 
30 M. Welker, What Happens in Holy Communion?, Grand Rapids 2000 (Was geht vor beim Abendmahl?, 

wyd. 5, Gütersloh 2015).
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podstawowe znaczenie31. Jednakowoż skupienie się na „Bogu ukrzyżowanym” 
nie powinno nigdy przesłonić wielkiej konfrontacji między Bogiem a potęgami 
i siłami tego świata – konfrontacji, która przybiera formę krzyża i zmartwych-
wstania. Jezus Chrystus, od którego otrzymaliśmy przesłanie o zbliżającym się 
panowaniu Boga, od którego otrzymaliśmy władzę: uzdrawiania, opieki nad 
dziećmi, słabszymi, odrzuconymi, chorymi i cierpiącymi – ten Jezus Chrystus 
został jednomyślnie potępiony przez „zwierzchności i moce” tego świata.

Religia, prawo, polityka, moralność publiczna i wyrażane [publicznie] po-
glądy – one wszystkie lubią prezentować się jako „siły dobra”, które istnieją 
po to, aby nas „cudownie wybawiać”. Jednak w wydarzeniu krzyża wszystkie 
one spiskują, aby działać przeciwko Bożej obecności w Jezusie Chrystusie. 
Krzyż objawia świat „pod panowaniem grzechu” – ciemną „noc opuszczenia 
przez Boga”, i to nie tylko w odniesieniu do Jezusa lecz także (i o wiele bar-
dziej) jako nieustanne zagrożenie dla całej ludzkości. Krzyż ukazuje nam, że 
wszystkie nasze publiczne, wyposażone we władzę mechanizmy ochrony, 
takie jak: prawo, polityka, religia, moralność i opinia publiczna – mogą za-
wieść nas samych i nasze wspólnoty. Wielka, wyzwalająca waga tego, co pro-
klamuje chrześcijaństwo, wielka waga nauczania teologicznego, nieodzowna, 
wyzwolicielska misja wspólnot poszukujących prawdy i sprawiedliwości – 
i chodzi tu nie tylko o Kościół lecz także o sferę nauki i prawa – wszystko to 
zyskuje jasność w świetle urzędu prorockiego.

Cały szereg działań, od analizy i krytyki obecnych, zakłóconych warunków 
życia społecznego i zaburzonej sytuacji globalnej, po bierny opór wobec sko-
rumpowanego i wynaturzonego życia politycznego, nieuczciwego wpływu 
mediów, korupcji w gospodarce, a nawet wobec skorumpowanej moralności 
i religii – takie działania w zakresie krytyki i oporu, zakorzenione w odpowie-
dzialnym poszukiwaniu prawdy, sprawiedliwości i sposobów pomagania i oka-
zywania szacunku słabym, stają się na nowo widoczne w kontekście urzędu 
prorockiego. Kościół Jezusa Chrystusa pozwala napełniać się Chrystusowym 
Duchem wolności jako wspólnota, która poszukuje prawdy i sprawiedliwości.

Tłumaczył Maciej B. Stępień

31 Macin Luter, Heidelberg Disputation 1518, w: Luther’s Works, vol. 31, ed. H. J. Grimm, H. T. Leh-
mann, Philadelphia 1957, s. 35-70; D. Bonhoeffer, Letters and papers from prison, ed. J. Bowden, 
E. Bethge, London 2001, s. 131-137; J. Moltmann, The Crucified God: The Cross of Christ as the Fo-
undation and Criticism of Christian Theology, Minneapolis 1993.
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Osoba, wolność 
i odpowiedzialność

kardynał Gerhard Müller1

Osoba od samego początku

W zsekularyzowanym społeczeństwie, które uległo metafizycznemu rela-
tywizmowi, trudno będzie chrześcijanom stanąć bezwarunkowo w obronie 
nierozporządzalności ludzkiego życia oraz obstawać przy godności każdego 
człowieka, również tego nienarodzonego lub chorego. Prawa człowieka nie 
są zależne od jakiegoś ludzkiego światopoglądu, bowiem podlegają uznaniu 
przez instancję niedostępną człowiekowi. Stanowi je Bóg – stwórca ziemi 
i człowieka. Ponowne sięgnięcie do pojęcia osoby da nam jasną odpowiedź. 
„Osoba” oznacza nie tylko duchowe doświadczanie samego siebie i dlatego 
należy ją również postrzegać w odniesieniu do ram ontologicznych. Człowiek 
jest również bytem metafizycznym – ens metaphysicum. Człowiek jest nie 
tylko sumą jego właściwości, predyspozycji biologicznych, ale również ośrod-
kiem i podmiotem, z którym łączą się różnorodne właściwości. Każdy czło-
wiek jest osobą od samego początku (a nie wskutek uprzedniego uznania) 
i pozostaje nią zawsze. Poszanowanie każdego człowieka jest nierozpo-
rządzalnym elementem charakterystycznym dla dyskursu z darwinizmem 
społecznym i będzie również w przyszłości kryterium humanistycznego spo-
łeczeństwa, które rozwinie się w pełni tylko wtedy, jeżeli prawa człowieka 
i bycie osobą staną się fundamentalną podstawą oceny człowieka. 
1 Autor jest niemieckim kardynałem, w latach 2012-2017 był prefektem Kongregacji Nauki Wiary, 

jest członkiem Papieskiej Rady ds. Kultury i Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich.
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Prawa człowieka – w drodze do 
międzynarodowego porządku prawnego 
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1948 r. rozpoczyna się od 

programowego stwierdzenia: „Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod 
względem swej godności i swych praw” (art. 1). Z wolności i godności wy-
nika „prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby” (art. 3) a z natu-
ralnej równości od samego początku wynika zakaz negatywnej i selektywnej 
dyskryminacji. Dalej idące uszczegółowienie i konkretne ukształtowanie lub 
wdrożenie w normatywnych przepisach konstytutywnych poszczególnych 
państw było najczęściej reakcją na istniejące, bądź wynikające z uwarun-
kowań historycznych, deficyty form stosunków międzyludzkich. Prawo do 
wolności było głosem przeciwko niewolnictwu, prawo do nienaruszalności 
cielesnej ochroną przed okrutnym traktowaniem i torturami. Podstawowe 
wolności liberalne, takie jak: wolność sumienia i wyznania, zostały wymie-
nione obok praw obywatelskich i politycznych, takich jak: prawo wyborcze, 
wolność zgromadzeń, oraz praw socjalnych, kulturalnych i ekonomicznych, 
takich jak: systemy ubezpieczeń społecznych czy prawo do pracy i wynagro-
dzenia. W 1966 r. Organizacja Narodów Zjednoczony uchwaliła Międzyna-
rodowe Pakty Praw Człowieka, czyniąc tym samym niejako pierwszy krok 
w stronę stworzenia międzynarodowego ładu prawnego opartego na ich 
podstawie. Dziś nadal istnieją dyktatury i państwa bezprawia, przeciwko 
którym głośno sprzeciwia się i protestuje światowa opinia publiczna, która 
ma swoją legitymizację w istniejących prawach człowieka.

Człowiek nie obdarzył siebie zewnętrzną formą prawną, lecz w konfron-
tacji z samym sobą, ze swoją istotą, swoim ludzkim istnieniem w świecie, do-
strzegł, że jego godność i prawo do bycia człowiekiem są stanowione przez 
samo bycie człowiekiem. Pozostają one poza zasięgiem ludzkich czy też po-
lityczno-państwowych manipulacji. Zadaniem społeczności ludzkich, na 
przykład państwa, jest bezwarunkowa ochrona immanentnej godności czło-
wieka, jego praw i wolności. 

Jak trudno jest wszystkim państwom opowiedzieć się za prawami podsta-
wowymi, widać na przykładzie konkretnych zróżnicowań kulturalnych i re-
ligijnych na poszczególnych etapach rozwoju historycznego, których zasięg 
jest wymierny i najczęściej ograniczony do jednego narodu lub regionu. Na 



199

 Osoba, wolność i odpowiedzialność

przykład oświecenie rozwijające się w Europie w wieku XVII i XVIII (nie po-
dejmując w tym miejscu krytyki tego prądu) było historycznym przełomem 
umysłowym i ustanowiło inne kryteria w kwestiach praw i wolności czło-
wieka czy odpowiedzialności państwa, niż miało to miejsce w pozostałych 
częściach świata. Podstawa postrzegania człowieka jako indywidualności 
i osobowości nie wynika – co należy w tym miejscu podkreślić – z dynamiki 
rewolucji politycznych, ale z wyzwolenia człowieka przez transcendentnego 
Boga, stwórcę świata, który obdarzył go nierozporządzalnością. Człowiek 
nie może stać się przedmiotem manipulacji politycznych, czy też ideologicz-
nych, ponieważ jest osobą, która wyprowadza swoją godność, swoją wartość 
i swoje prawa ze stanowiącej go zależności od Boga. 

Kościół i prawa człowieka 

W oparciu o wiarę chrześcijańską w całej Europie, od Portugalii aż po Rosję, 
odkryto obraz człowieka ustanowiony przez doświadczenie jego stwo-
rzenia z miłości Bożej i przez oddanie się człowieka Bogu. Już papież Jan 
XXIII uznał Powszechną Deklarację Praw Człowieka „za akt o najwyższej do-
niosłości”. Jego ocenę potwierdzili również jego następcy. Uwidaczniające 
się stopniowo i rosnące znaczenie powszechnych praw człowieka, stało się 
ważnym polem działania Kościoła. Chrześcijański obraz człowieka, jako 
osoby działającej w świecie w sposób etyczny i odpowiedzialny, stał się ele-
mentem nauki Kościoła. Skoro człowiek, każdy z osobna, zawdzięcza swoje 
istnienie woli Boga, to również jego wartość i godność są stanowione wy-
łącznie przez tę relację. 

Kościół nie przyłącza się w tej kwestii po prostu do jakiegoś poglądu poli-
tycznego, ale nie jest również biernym obserwatorem, który działa na margi-
nesie rozwoju społecznego. Ze względu na swoje ogromne dziedzictwo Kościół 
znajduje się pośrodku dyskursu o prawach człowieka i wywodzi je z ludzkiej 
godności, bo Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo (Rdz 1,28).

W dokumencie pt. Kościół i prawa człowieka, wydanym w 1976 r. przez 
Papieską Komisję Justitia et Pax, dobitnie podkreślono poczesne miejsce 
tych praw jako elementu nauki społecznej Kościoła, uznając je również za 
pewien rodzaj samozobowiązania, przede wszystkim do występowania „na 
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rzecz przestrzegania, poszanowania, ochrony i wspierania praw człowieka na 
świecie” (nr 62)2.

Sobór i prawa człowieka 

Kształtowanie praw człowieka jest głęboko zakorzenione w nauce Kościoła. 
II Sobór Watykański przedstawił w konstytucji duszpasterskiej Gaudium et 
spes swoją własną interpretację praw człowieka:

Kościół więc, mocą powierzonej sobie Ewangelii, proklamuje prawa 
ludzi, a dynamizm dzisiejszej doby, z jakim wysuwa się wszędzie te 
prawa, uznaje i ceni wysoko. Ruch ten trzeba jednak przepajać duchem 
Ewangelii i zabezpieczać przeciw wszelkiego rodzaju fałszywej auto-
nomii. Ulegamy bowiem pokusie mniemania, że nasze prawa osobiste są 
tylko wtedy w pełni zabezpieczone, kiedy wyłamujemy się spod wszel-
kiej normy prawa Bożego. Lecz ta droga nie ocala godności osoby ludz-
kiej, ale raczej ją zatraca (GS, 41).

Prawa człowieka nie są regułami skonstruowanymi przez wspólnotę 
państw, chociaż one nadały im formę skodyfikowaną. Pozostaną one trwałymi 
i wiążącymi normami, wolnymi od wpływu prawa stanowionego przez ustawo-
dawstwo parlamentarne, konsensus społeczny czy zmieniające się większości, 
ponieważ pozostają one w relacji z Bogiem. Prawa człowieka pozostające 
w gestii jakiejś ideologii politycznej są ograniczone pod względem czasowym 
i funkcjonalnym, ponieważ mogą zostać w dowolnym czasie odmiennie zinter-
pretowane i wdrożone przez rządzących. Umocowanie ich w Bogu chroni je 
przed ingerencją i arbitralnością ludzi. Prawa człowieka będą wszechstronnie 
stosowane, jeżeli w ich centrum stał będzie sam człowiek. 

Sobór kładzie nacisk na szacunek dla człowieka i ujmuje to w poniższych 
słowach: „poszczególni ludzie winni uważać bliźniego bez żadnego wyjątku 
za «drugiego samego siebie», zwracając przede wszystkim uwagę na zacho-
wanie jego życia i środki do godnego jego prowadzenia” (GS, 27). 

2 Zob. Dokument Papieskiej Komisji Justitia et Pax, Kościół i prawa człowieka, Watykan 1976, wyd. 
pol. „Więź” 21/1978, s. 7-31. 
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To stwierdzenie jest niejako magna charta praw człowieka. „To podo-
bieństwo ukazuje, że człowiek będąc jedynym na ziemi stworzeniem, któ-
rego Bóg chciał dla niego samego, nie może odnaleźć się w pełni inaczej jak 
tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego” (GS, 24). Prawa czło-
wieka postrzegane w świetle godności osoby nie są obroną przed ingerencją 
w fizyczną i duchową autonomię człowieka, lecz mają na celu samourze-
czywistnienie się człowieka zgodnie z jego przeznaczeniem i w oddaniu się 
miłości Boga ponad wszystko oraz miłości bliźniego, jak do siebie samego. 
Najwyższą godnością człowieka, stawiająca go ponad światem organicznym 
i nieorganicznym, jest jego osoba prześcigająca sama siebie w miłości po 
wieczne czasy. 

Nauka Kościoła o demokracji

Zapisy dotyczące podejścia do praw człowieka zawarte w Gaudium et spes 
można rozważać również w oparciu o niektóre teksty Jana Pawła II: „Auten-
tyczna demokracja możliwa jest tylko w państwie prawnym i w oparciu o po-
prawną koncepcję osoby ludzkiej [...]. Demokracja bez wartości łatwo się 
przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm” (Centesimus annus, 46). 

Jest to znana od dawna nauka Kościoła, która z jednej strony odrzuca, co 
prawda, niepohamowaną i nieposkromioną suwerenność ludu, ale z drugiej 
strony wskazuje na demokratyczne państwo prawne jako najlepszą formę 
państwowości. Państwo prawne nie polega na samym spełnieniu zasad for-
malnych i procedur, to musi być racja stanu tego państwa, która ucieleśnia 
w konstytucji i ustawach wartości odpowiadające naturze i przeznaczeniu 
człowieka. 

Nowoczesne konstytucje, które powstały po katastrofach II wojny świa-
towej i ideologicznych totalitaryzmach, ustanawiały prawa podstawowe, two-
rząc trwałe podwaliny dla demokracji, zgodnie z duchem powszechnych praw 
człowieka. „Wśród zasadniczych [praw] należy przede wszystkim wymienić 
prawo do życia, którego integralną częścią jest prawo do wzrastania pod 
sercem matki od chwili poczęcia; prawo do życia w zjednoczonej wewnętrznie 
rodzinie i w środowisku moralnym sprzyjającym rozwojowi osobowości; 
prawo do rozwijania własnej inteligencji i wolności w poszukiwaniu i pozna-
waniu prawdy; prawo do uczestniczenia w pracy dla doskonalenia dóbr ziemi 
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i zdobycia środków utrzymania dla siebie i swych bliskich; prawo do swobod-
nego założenia rodziny oraz przyjęcia i wychowania dzieci” (CA, 47).

Bóg powołał człowieka do miłości 

Ten obszerny katalog, zorientowany na życie człowieka, jest dobitnym pod-
kreśleniem praw człowieka, równocześnie wspomina jednak o odnośnych 
obowiązkach. Punktem wyjścia dla niego jest podstawowe chrześcijańskie 
przekonanie o naturze człowieka. W tym miejscu można również odwołać 
się do antropologii, którą Jan Paweł II rozwinął w swojej adhortacji Familiaris 
consortio: Bóg powołał człowieka do miłości. 

Tym samym w centrum chrześcijańskiej antropologii znajduje się ro-
dzina. Rodzina musi być chroniona jako miejsce, w którym człowiek jest 
przyjmowany z miłością, gdzie staje się dojrzałym człowiekiem, który w od-
daniu, gotowości do ponoszenia ofiar i włączeniu się do wspólnoty może się 
rozwijać, a dzięki refleksji – odnaleźć samego siebie. Rodzina jest z punktu 
widzenia pedagogii i mistagogii „naturalnym miejscem stawania się człowie-
kiem”. Antropologia chrześcijańska nie zajmuje się mglistymi spekulacjami, 
ale ma konkretne założenia i przesłania, które sobie często uświadamiamy 
dopiero wtedy, gdy są one pomijane lub kwestionowane. 

Od czasu oświecenia świat polityki wciąż dąży do zdobycia zwierzch-
nictwa w dziedzinie wychowania. W pierwszym rzędzie ma się być obywa-
telem państwa, który ma spełniać obowiązki, a dopiero potem człowiekiem, 
choć może nawet stworzonym przez Boga. O psychicznych skutkach, odczu-
wanych przez ofiary eksperymentów związanych z klonowaniem, możemy 
tylko snuć przypuszczenia. I jak to jest możliwe, że sądy i komisje lekarskie 
na podstawie subiektywnych kryteriów decydują o prawie do życia nienaro-
dzonych dzieci, niepełnosprawnych i dotkniętych demencją mężczyzn i ko-
biet, o tym, kto jest godny i kto jest niegodny życia? 

Kościół i wolność 

W Kompendium nauki społecznej Kościoła wydanym przez Papieską Radę 
Justitia et Pax rozdział o wolności nosi tytuł: Podstawowe wartości życia 
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społecznego3. Jednak istnienie w społeczeństwie oraz jego współkształto-
wanie dzięki własnemu zaangażowaniu zakłada posiadanie wolności. Tylko 
wolność połączona z solidarnością i wolną wolą daje możliwość współdzia-
łania przy realizacji celów i zadań społeczeństwa i państwa: „Wolność to naj-
wyższy znak obrazu Boga w człowieku, a w konsekwencji znak wzniosłej 
godności każdej osoby ludzkiej. Wolność wypełnia się w relacjach między-
ludzkich. «Każda osoba ludzka, stworzona na obraz Boży, ma prawo naturalne, 
aby być uznaną za istotę wolną i odpowiedzialną. Wszyscy są zobowiązani do 
szacunku wobec każdego. Prawo do korzystania z wolności jest nieodłącznym 
wymogiem godności osoby ludzkiej» (nr 199, z cytatem z KKK 1738).

Dalej czytamy, że wartość wolności, jako wyraz niepowtarzalności osoby 
ludzkiej, spotyka się z poszanowaniem wtedy, gdy społeczeństwo zapewnia 
każdemu swojemu członkowi możliwość zrealizowania swojego własnego, 
osobistego powołania. 

Co Kościół sądzi o wartościach podstawowych, o wolności i związanej 
z nimi równości, które legły u podstaw wszystkich nowoczesnych deklaracji 
praw człowieka? 

W przytoczonych słowach znajdujemy potwierdzenie wartości, jaką Ko-
ściół przypisuje wolności. Z pojęciem wolności łączy się jednak pewien 
wymóg; nie chodzi o wolność, która wyzbywa się wszelkich zasad i norm 
a „zamyka się niby w złotej samotni” (GS, 31), wskutek czego człowiek 
mógłby stać się pozbawionym skrupułów egoistą demoralizującym samego 
siebie i społeczeństwo – aż po świat polityki – degradując je do rangi mario-
netek wykorzystywanych do realizacji własnych interesów. 

O wiele bardziej chodzi o pojmowanie wolności jako przyjęcia ustanowio-
nych przez Boga w naturze ludzkiej podstawowych nakazów i wypełniania 
ich w miłości. Dopiero gdy dostrzeżemy, że jesteśmy powołani do miłości, 
możemy w sposób właściwy i odpowiedzialny korzystać z wolności, którą je-
steśmy wszyscy obdarzeni. Wolność urzeczywistnia się tylko wtedy, jeżeli nie 
jest nadużywana do wyizolowania się, lecz do czynienia dobra, dzięki czemu 
rozkwitnie istota osoby ludzkiej pochodząca od Stwórcy. 

3 Zob. Papieska Rada Justitia et Pax, Kompendium nauki społecznej Kościoła, dokument dostępny 
na stronie internetowej: http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/
documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_pl.html [dostęp: 6.12.2018].
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Wewnętrzne przekonanie – działanie 
w świecie 

Społeczną naukę Kościoła można by streścić w następujących słowach: na-
tura człowieka nie spełnia się w państwie, w procesach gospodarczych, pro-
dukcyjnych czy innych, mających na celu zapewnienie bytu materialnego. We 
wkładzie antropologii chrześcijańskiej i ujętych w niej podstawach godności 
człowieka i jego prawach nie chodzi wyłącznie o świadomość własnego ja 
poprzez uznanie bycia stworzonym przez Boga. 

Chodzi również o to, aby w sposób świadomy i celowy oddziaływać 
na społeczeństwo, aby stać się głosem świata nawiedzanego przez: wojny, 
terror, dyktatury, uciemiężenie i najróżniejsze formy nieludzkiego trakto-
wania. Chodzi tutaj o chrześcijańską egzystencję, która ma charakter świa-
dectwa. Mogą to być dzieła chrześcijańskiego caritas: troska o najuboższych 
i najsłabszych w społeczeństwie, dzieci, chorych i ludzi w podeszłym wieku, 
obrona sprawiedliwości tam, gdzie panuje niesprawiedliwość. Osobistym 
świadectwem, my chrześcijanie, dajemy przykład, który będzie namacalną 
miarą naszych „sukcesów” w naszym indywidualnym otoczeniu. 

Jednak pozostawanie wyłącznie we własnym indywidualnym środowisku 
to byłoby zbyt mało, musimy nastawić się na zadanie o większym wymiarze, 
na kształtowanie społeczeństwa. Ciągłym wyzwaniem, szczególnie dla nas, 
chrześcijan, pozostaje wspieranie ze wszystkich sił pokoju pomiędzy gru-
pami etnicznymi, państwami i narodami. Należy pamiętać o fundamentalnym 
przekonaniu, dotyczącym zarówno środowiska indywidualnego, osobistego, 
jak i również wymiaru społecznego, politycznego – a dziś nawet globalnego 
– że poszanowanie godności i praw człowieka nie może być zredukowane do 
wewnętrznego zagadnienia antropologii chrześcijańskiej, ponieważ w nim 
zawarte są współrzędne dla życia ludzi w ogóle. Godność człowieka i prawa 
człowieka to nie jedyne z wielu rozwiązań dla oceny współistnienia – obok 
innych form oceny wartości człowieka – lecz są one instrumentami rozwią-
zywania problemów ludzkości w ogóle. Oczywiście nie wierzymy w imma-
nentną doskonałość człowieka. Odniesienie do transcendencji, filozoficzna 
wiara w istnienie Boga i spotkanie z Nim w jego Słowie, które ciałem się stało, 
z Jego synem Jezusem Chrystusem, Panem Kościoła i kosmosu, to są bezgra-
niczne horyzonty ludzkiego ducha. 
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Osoba człowieka podstawą jego godności 

Już papież Jan XXIII przedstawił w swojej encyklice Pacem in terris własną 
kartę praw człowieka, która przerosła nawet Powszechną Deklarację Praw 
Człowieka, dzięki wyraźnemu zaakcentowaniu chrześcijańskiego pojmo-
wania tych praw: człowiek jako osoba stanowi sam o swojej godności. Tym 
samym Kościół przełamuje ramy argumentacji, które mogą się szybko zmienić 
i sprowadza całą dyskusję do jej sedna: obdarzona rozsądkiem i wolną wolą 
osoba – jako osobowość – ma prawa przynależne jej z natury. Uznanie i po-
szanowanie tego przez wszystkich powinno być podstawą wspólnego dzia-
łania. Wówczas pojawi się realna szansa na zlikwidowanie nierówności 
i ogromnych różnic w korzystaniu z zasobów Ziemi, a wolność obowiązu-
jąca wszystkich ludzi, stanie się fundamentalnym elementem wszelkich po-
rządków społecznych:

Wszelkie współżycie ludzi, jeżeli chcemy, aby było dobrze zorganizo-
wane i rozwijało się pomyślnie, musi opierać się na podstawowej zasa-
dzie, że każdy człowiek jest osobą, to znaczy istotą obdarzoną rozumem 
i wolną wolą, wskutek czego ma prawa i obowiązki, wypływające bez-
pośrednio i równocześnie z własnej jego natury. A ponieważ są one po-
wszechne i nienaruszalne, dlatego nie można się ich w żaden sposób 
wyrzec (Pacem in terris, 9).

Podstawowa idea praw człowieka odpowiada nie tylko w największej 
mierze biblijno- chrześcijańskiemu pojmowaniu człowieka, lecz jest również 
źródłem, z którego czerpały wszystkie inicjatywy, mające na celu poszano-
wanie życia ludzkiego. Dzięki Kościołowi te idee przenikają do współcze-
snego świata. Różnice etniczne, przynależność polityczna czy też tożsamość 
kulturowa, nie mogą być barierami dzielącymi ludzi. Wszelkie formy wyizo-
lowania są sprzeczne z pojęciem osoby jasno określonym przez Kościół.

Kościół może wnieść ponad granicami religijnymi, narodowymi i ide-
ologicznymi aktywny wkład dla wypracowania przednormatywnego 
konsensusu w kwestii godności i praw człowieka. Chrześcijańska odpowie-
dzialność za prawa człowieka przejawia się wyraźnie w działaniach eduka-
cyjnych i kształtowaniu świadomości społecznej we wszystkich kwestiach 
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dotyczących nienaruszalności osoby ludzkiej, poprzez wywieranie wpływu 
na ustawowe regulacje ochrony życia, dzięki działającym w skali między-
narodowej kościelnym organizacjom charytatywnym, których wkład w za-
kresie udzielania pomocy doraźnej i długoterminowej nie ogranicza się tylko 
do niesienia pomocy materialnej. Działanie Kościoła w obszarach ubóstwa, 
tam, gdzie brak nawet najprostszych warunków dla egzystencji, pomaga 
osobom dotkniętym dostrzec na nowo, lub może nawet po raz pierwszy, 
swoją wartość jako człowieka. 

Papież Benedykt XVI w swojej encyklice Deus Caritas est podniósł czy-
nienie caritas do rangi programu Kościoła: „Organizacje charytatywne Ko-
ścioła stanowią jego opus proprium, zadanie mu właściwe, w którym nie 
współpracuje jako dodatkowy partner, ale działa jako podmiot bezpośrednio 
odpowiedzialny, robiąc to, co przynależy do jego natury. Kościół nigdy nie 
może być zwolniony od czynienia caritas jako uporządkowanej działalności 
wierzących...” (DC, 29).

Nawiązując ponownie do poprzedniej myśli, można rzeczywiście stwier-
dzić, że człowiek odkrywa w miłości Boga i w miłości do ludzi własne prze-
znaczenie. Spełnia się ono w czasie i w wieczności. 

Wolność znajduje swoje urzeczywistnienie w solidarności, a równość 
wszystkich ludzi i narodów prowadzi do trwałego pokoju. Ochrona życia obo-
wiązuje na wszystkich etapach rozwoju ludzkiego i indywidualnego, a spra-
wiedliwość opiera się na poszukiwaniu prawdy. Dopiero wówczas godność 
człowieka staje się kryterium dla stosunków międzyludzkich, zapewniając 
w sposób niekwestionowany dostęp do istoty człowieka. 

„Ewangelia życia” drogą Kościoła 

Zadaniem Kościoła jest Ewangelia życia, jak Jan Paweł II zatytułował jedną 
ze swoich encyklik, przeciwstawiając ją kulturze śmierci. Podkreślił wielkość 
i wartość osoby ludzkiej, wskazał również na zagrożenia dla tej bezcennej 
wartości, które trzeba pokonać przez głoszenie radosnej nowiny. „Ewangelia 
miłości Boga do człowieka, Ewangelia godności osoby i Ewangelia życia sta-
nowią jedną i niepodzielną Ewangelię. To dlatego właśnie człowiek, żywy 
człowiek, stanowi pierwszą i podstawową drogę Kościoła” (EV, 2).
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Pragnę zakończyć słowami Jana Pawła II: „Każdy człowiek właśnie ze 
względu na tajemnicę Słowa Bożego, które stało się ciałem, zostaje powie-
rzony macierzyńskiej trosce Kościoła. Dlatego też każde zagrożenie godności 
i życia człowieka głęboko wstrząsa samym sercem Kościoła, dotyka samej 
istoty jego wiary w odkupieńcze wcielenie Syna Bożego i przynagla Kościół, 
by pełnił swą misję głoszenia Ewangelii życia całemu światu i wszelkiemu 
stworzeniu” (EV, 3).

Tłumaczył Janusz Obsada

Gerhard Müller 

Niemiecki kardynał, biskup Ratyzbony w latach 2002-2012, a następnie 
prefekt Kongregacji Nauki Wiary w latach 2012-2017, członek Papieskiej 
Rady ds. Kultury i Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich. Habilitację 
uzyskał w 1985 r. Od 1986 r. wykładał teologię dogmatyczną w Uniwer-
sytecie Ludwika i Maksymiliana w Monachium. Otrzymał cztery dok-
toraty honoris causa przyznane mu przez polskie uczelnie oraz przez 
Papieski Uniwersytet Katolicki w Peru. Autor ponad 400 prac na temat 
teologii dogmatycznej, ekumenizmu, objawienia, hermeneutyki, prezbi-
teratu i diakonatu, w tym m.in.: Chrystologia. Nauka o Jezusie Chrystusie 
(1998), Ubóstwo (2014), Dogmatyka katolicka (2015), Papież. Posłan-
nictwo i misja (2017).
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Wolny umysł w zniewolonym 
świecie

ks. Piotr Mazurkiewicz1

„Ludzkie problemy najszerzej dyskutowane i rozmaicie rozstrzygane we 
współczesnej refleksji moralnej sprowadzają się wszystkie — choć na 
różne sposoby — do zasadniczej kwestii: do kwestii wolności człowieka” 
(Jan Paweł II, Veritatis splendor, 31).

Św. Jan Paweł II należy do grona największych papieży drugiego tysiąclecia. 
W przemówieniu do kurii rzymskiej na Boże Narodzenie 2005 r. Benedykt 
XVI mówił o niezwykłej ilości tekstów pozostawionych przez papieża, nie-
przeliczonej liczbie pokonanych kilometrów i wreszcie o cierpieniu i mil-
czeniu, jakie naznaczyło końcówkę jego życia2.

Pochodził „z dalekiego kraju” nie tyle w sensie geograficznym czy kultu-
rowym, co politycznym. Z kraju zniewolonego, znajdującego się wówczas za 
żelazną kurtyną. Od początku pontyfikatu wyrażał głębokie przekonanie, że 
sytuacja podziału Europy jest nienaturalna, a wszystkie narody kontynentu 
mają pełne prawo, aby uczestniczyć w dziejących się na nim procesach inte-
gracji3. Przesłanie to przyjmowane było z oziębłością, gdyż panowało prze-
konanie, że – jak opisał to później w Centesimus annus – porządek jałtański, 
ustanowiony w wyniku II wojny światowej, może ulec zmianie jedynie za 

1 Autor jest profesorem politologii i wykładowcą akademickim w Uniwersytecie Kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego w Warszawie.

2 Benedykt XVI, Discorso alla curia romana in occasione della presentazione degli auguri natali-
zi, 22.12.2005, http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/speeches/2005/december/docu-
ments/hf_ben_xvi_spe_20051222_roman-curia. html [dostęp: 11.12.2018]. 

3 Jan Paweł II, Przemówienie w siedzibie EWG, 20.05.1985, w: tenże, Dzieła zebrane, t. 10, Kraków 
2008, s. 892.
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sprawą kolejnej wojny (por. CA, 23). Nikt nie brał pod uwagę „broni maso-
wego rażenia”, jaką dysponował papież, a mianowicie możliwości odwołania 
się do sumienia człowieka, niezależnie od tego, po której stronie frontu to su-
mienie się znajdowało. „Zwracam się do Pańskiego sumienia, Generale – pisał 
po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce do Wojciecha Jaruzelskiego – 
do sumień wszystkich tych ludzi, od których zależy w tej chwili decyzja”4. „Su-
mienia okazały się silniejsze od zniewolenia – pisał George Weigel – kiedy 
tylko zebrały się w odpowiedniej liczbie”5.

Wolny obywatel w wolnym państwie

Nazywając Jana Pawła II papieżem wolności, myślimy przede wszystkim 
o roli, jaką odegrał w procesie wyzwalania narodów, zwłaszcza narodów Eu-
ropy Środkowej i Wschodniej, spod jarzma komunistycznego zniewolenia. 
Chociaż był przekonany, że wolność człowieka realizuje się również w wa-
runkach zewnętrznego zniewolenia – vide: św. Maksymilian Kolbe – jednak 
za warunki normalne i najbardziej sprzyjające korzystaniu przez człowieka 
z wolności uważał niepodległe państwo. Chodzi, mówiąc w skrócie, o wol-
nego człowieka w wolnym państwie. W siedzibie UNESCO w 1980 r. mówił 
o roli kultury jako gwaranta wolności narodowej, zaś w siedzibie ONZ w 1995 
r. proponował swego rodzaju kartę praw narodów6. Jedne z tych praw odwo-
łują się do suwerenności w znaczeniu zewnętrznym (np. prawo narodu do ist-
nienia), drugie – do suwerenności duchowej, która jest jakby wewnętrznym 
wymiarem niepodległości narodu. Suwerenność ta realizuje się za sprawą 
kultury, która pozwala narodowi przetrwać pomimo utraty politycznej i eko-
nomicznej niepodległości. Warto o tym wspomnieć w roku, w którym wiele 
4 Jan Paweł II, List do generała Wojciecha Jaruzelskiego, za: G. Weigel, Świadek nadziei, Kraków 

2005, s. 549.
5 G. Weigel, Świadek nadziei…, dz. cyt., s. 766; Analizując przyczyny upadku komunistycznego sys-

temu Jan Paweł II mówi o tym, że „został on przezwyciężony wysiłkiem ludzi, którzy nie ucieka-
li się do przemocy, zaś odmawiając konsekwentnie ustąpienia przed potęgą siły, zawsze umieli 
znaleźć skuteczne formy świadczenia o prawdzie” (CA, 23). Praca sumień tych właśnie ludzi, 
skupionych w niezależnym od komunistów związku zawodowym „Solidarność”, liczącym w mo-
mencie wprowadzenia stanu wojennego około 10 mln członków, „rozbroiła przeciwnika, gdyż 
przemoc musi się zawsze usprawiedliwiać kłamstwem, przybierać fałszywe pozory obrony ja-
kiegoś prawa czy odpowiedzi na czyjąś groźbę”, zob. tamże.

6 Jan Paweł II, Przemówienie w siedzibie ONZ, 05.10.1995, w: tenże, Dzieła zebrane, t. 12, Kraków 
2009, s. 129.
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narodów Europy Środkowej i Wschodniej obchodzi stulecie uzyskania bądź 
odzyskania niepodległości, a to, że mogą je obchodzić jako niezależne pań-
stwa, zawdzięczają po części Janowi Pawłowi II.

„Wolność […] polega […] na stałej zdolności do rozumnego poszukiwania 
prawdy oraz do przylgnięcia do dobra, do którego człowiek tęskni w sposób 
naturalny, nie podlegając przy tym żadnym formom nacisku, przymusu lub 
przemocy”7. W papieskim przesłaniu na temat wolności wiele miejsca zaj-
muje kwestia wolności religijnej, która dotyka najgłębszej sfery duszy. Prawo 
do wolności religijnej jest niejako „punktem odniesienia i probierzem in-
nych podstawowych praw”8, dlatego też powinno być w pełni zagwaranto-
wane w prawie pozytywnym. Percepcja relacji wolność – religia jest różna 
w różnych kulturach. Niekiedy, także z powodu historycznych wydarzeń, ne-
gatywna. W polskiej kulturze, podobnie jak np. w amerykańskiej (czego wy-
razem są choćby słowa Alexisa de Tocqueville’a: „bez wiary może się obejść 
despotyzm, ale nie wolność”9), religia kojarzy się z wolnością.

Wydaje się, że uprawnione jest nie tylko mówienie o historii wolności re-
ligijnej, ale także o swoistej geografii wolności religijnej. W życiu narodów ist-
nieją szczególne miejsca, w których niejako „odnawiają one swoją młodość”. 
W Polsce jednym z takich miejsc jest sanktuarium w Częstochowie: „Tu, na 
Jasnej Górze, gdzie mieszkała Królowa Polski, w jakiś sposób zawsze byliśmy 
wolni” – mówił Ojciec Święty10. W czasach, gdy Polacy nie mogli się cieszyć 
niepodległym państwem, wolność przechowywana była w przestrzeni sa-
kralnej i w sercach wolnych ludzi.

Paradoks współczesnej debaty o wolności

Niepodległość państwa, choć istotna, sama w sobie nie gwarantuje jeszcze 
wolności człowieka. Podczas pierwszej pielgrzymki do wolnej już Polski 
w 1991 r. Jan Paweł II powiedział:

7 Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Pokoju – 1988 r., w: tenże, Dzieła zebrane, t. 4, Kraków 
2007, s. 739.

8 Tamże, s. 740.
9 A. de Tocqueville, O demokracji w Ameryce, t. 1, Kraków 1996, s. 302.
10 Jan Paweł II, Homilia w Częstochowie, 19.06.1983, w: tenże, Dzieła zebrane, t. 9, Kraków 2008, s. 

219; „Tutaj zawsze byliśmy wolni” (Jan Paweł II, Homilia w Częstochowie, 04.06.1979, w: tenże, 
Dzieła zebrane, t. 9, dz. cyt., s. 50).
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W odnowionej Polsce nie ma już urzędu cenzury, różne stanowiska i po-
glądy mogą być przedstawiane publicznie. Została przywrócona (…) 
«wolność mowy». Wolność publicznego wyrażenia swoich poglądów jest 
wielkim dobrem społecznym, ale nie zapewnia ona wolności słowa. Nie-
wiele daje wolność mówienia, jeśli słowo wypowiadane nie jest wolne. 
Jeśli jest spętane egocentryzmem, kłamstwem, podstępem, może nawet 
nienawiścią lub pogardą dla innych – dla tych na przykład, którzy różnią 
się narodowością, religią albo poglądami. Niewielki będzie pożytek z mó-
wienia i pisania, jeśli słowo będzie używane nie po to, aby szukać prawdy, 
wyrażać prawdę i dzielić się nią, ale tylko po to, by zwyciężać w dyskusji 
i obronić swoje – może właśnie błędne – stanowisko11.

Nikt nie potrafi przejść obojętnie słysząc słowo „wolność”. Często jednak 
przywiązanie do wolności jest jedynie deklaratywne. „Paradoksalna sprzecz-
ność – zauważa Jan Paweł II – polega na tym, że choć współczesna kultura 
przyznaje tak wielkie znaczenie wolności, zarazem radykalnie tę wolność 
kwestionuje” (VS, 33). Jedną z głównych przyczyn zakwestionowania wol-
ności są nadużycia w interpretacji badań naukowych z dziedziny antro-
pologii. Papież, nie bez dozy ironii, pisze: „W innych [dawnych] epokach 
sądzono, że człowiek jest całkowicie podporządkowany «naturze», a nawet 
przez nią determinowany. Jeszcze dzisiaj wielu uważa, że współrzędne cza-
soprzestrzenne świata postrzegalnego zmysłowo, stałe fizyczno-chemiczne, 
siły cielesne, skłonności psychiczne i uwarunkowania społeczne to jedyne 
czynniki, które mają naprawdę decydujący wpływ na ludzką rzeczywistość” 
(VS, 46). Nauka przynosi człowiekowi wyzwolenie od przesądów i zabo-
bonów. Jednak w naukowym obrazie świata często nie ma miejsca na wolność 
rozumianą jako możliwość inicjowania łańcuchów przyczynowo-skutko-
wych12. Wszystko przedstawiane jest jako zdeterminowane przez uprzednie 
zdarzenia. Wprawdzie dopuszcza się możliwość przeciwstawienia się czło-
wieka przymusowi przychodzącemu z zewnątrz za sprawą zachowań, które 
wynikają z jego wewnętrznych popędów, niemniej nie ma tu miejsca na rze-
czywistą wolność, skoro owe popędy są koniecznym następstwem działają-
cych we wnętrzu człowieka łańcuchów przyczynowo-skutkowych. „Chemia, 

11 Jan Paweł II, Homilia w Olsztynie, 06.06.1991, w: tenże, Dzieła zebrane, t. 9, dz. cyt., s. 512-513.
12 Por. F. Kutschera, Wielkie pytania, Warszawa 2007, s. 145.
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bracie, chemia! Trudna rada, wasza wielebność, trzeba się trochę posunąć, bo 
chemia idzie” – mówi do Boga Dymitr w Braciach Karamazow13. Nie tylko Bóg 
musi „się posunąć”, ustępując miejsca nauce. „Posunąć się” musi także czło-
wiek. Musi ustąpić miejsca albo genom (niewolnik natury), albo społecznym 
uwarunkowaniom (niewolnik kultury).

Człowiek, pragnąc wolności, często zarazem ucieka od odpowiedzial-
ności. Stąd możliwość przerzucenia jej na otrzymane od rodziców geny, fizjo-
logię, niepohamowane instynkty czy rozpowszechnione schematy myślenia, 
wartościowania, czy postępowania przyjmuje z pewną ulgą. Paradoksalność 
takiego podejścia dobrze oddaje uwaga kard. Johna H. Newmana w komen-
tarzu do opisu grzechu pierworodnego:

Pierwotnym usprawiedliwieniem, jakie przedstawili [pierwsi rodzice] 
popełniwszy grzech, było twierdzenie, że nie byli tak naprawdę wolni, 
lecz działali pod przemożnym wpływem kusiciela. Popełnili grzech, 
chcąc okazać swoją niezależność wobec swojego Stwórcy, usprawiedli-
wiają się zaś, wskazując na swoją zależność od Niego14.

Usprawiedliwianie się poprzez przywoływanie argumentu, że człowiek 
nie był wystarczająco wolny, aby móc naprawdę zgrzeszyć, a w związku z tym 
odpowiedzialność za zło może przerzucić na kogoś innego, ostatecznie na sa-
mego Boga, Newman określa mianem „szatańskiej sofistyki” (the sophistry 
of Satan). Nie ma wolności bez odpowiedzialności, a więc chęci wzięcia na 
siebie konsekwencji swojego działania. Człowiek nie jest wolny tak długo, jak 
długo wskazuje kogoś innego jako ostatecznego sprawcę własnych czynów.

Boski trialog w sercu człowieka

Wolność związana jest ze zdolnością do opowiedzenia się po stronie prawdy 
i dobra. Aby móc to uczynić człowiek musi mieć uprzednią możliwość ich po-
znania. Odsyła nas to do pytania o sumienie. Olbrzymi szacunek wobec ludz-
kiego sumienia wyraża m.in. domaganie się przez Kościół nie tylko uznania 

13 F. Dostojewski, Bracia Karamazow, w: tenże, Dzieła wybrane, t. 4, Warszawa 1984, s. 682.
14 J. H. Newman, Kazania uniwersyteckie, Kraków 2000, s. 138.
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w systemie prawa pozytywnego prawa do wolności sumienia, ale także prawa 
do sprzeciwu sumienia. Jan Paweł II mówi również o sytuacjach, w których 
istnieje nie tylko prawo, ale wręcz „powinność skorzystania z prawa do 
sprzeciw sumienia” (EV, 73)15. Z drugiej strony, podkreśla papież, Kościół nie 
tylko od innych domaga się uznania tego prawa, ale również sam je szanuje, 
prowadząc swoją misję ewangelizacji: „Kościół proponuje, niczego nie na-
rzuca (proponit, nihil imponit): szanuje ludzi i kultury, zatrzymuje się przed 
sanktuarium sumienia” (RM, 39).

Sumienie jest szczególnym miejscem dialogu człowieka z samym sobą. 
„W pewnym sensie – pisze Jan Paweł II – stawia człowieka wobec prawa, samo 
stając się «świadkiem» w jego sprawie: świadkiem jego wierności lub niewier-
ności prawu, to znaczy jego istotnej prawości lub niegodziwości moralnej. Su-
mienie jest świadkiem jedynym: to, co dokonuje się we wnętrzu osoby, jest 
zasłonięte przed oczyma jakiegokolwiek zewnętrznego obserwatora. Su-
mienie składa swoje świadectwo wyłącznie wobec samej osoby. Z kolei tylko 
ona sama zna własną odpowiedź na głos sumienia” (VS, 57). Mowa jest tu 
o wewnętrznym dialogu, jaki człowiek prowadzi ze swoim sumieniem. Możli-
wość nawiązania tego dialogu zakłada, że „ja” osoby i „głos sumienia” nie po-
krywają się ze sobą znaczeniowo. W samym człowieku zatem istnieje pewna 
naturalna dwoistość, która umożliwia mu dialog z samym sobą, inny niż solilo-
qium, tzn. rozmowa z samym sobą, która jest jedynie pewną formą myślenia.

„Nie sposób przecenić znaczenia tego wewnętrznego dialogu człowieka 
z samym sobą. W rzeczywistości jednak – zauważa Jan Paweł II – jest to dialog 
człowieka z Bogiem, Twórcą prawa, pierwszym Wzorem i ostatecznym Celem 
człowieka. «Sumienie — pisze św. Bonawentura — jest jakby Bożym zwia-
stunem i posłańcem, tak że nie głosi nakazów własnych, ale nakazy pocho-
dzące od Boga, na sposób herolda, który ogłasza królewskie rozporządzenia. 
Dlatego właśnie sumienie ma moc wiążącą»” (VS, 58). Gdyby zamiast dialogu 
z Bogiem, człowiek prowadził w swym wnętrzu jedynie rozmowę z samym 

15 Kardynał Karol Wojtyła postrzega sprzeciw – w przeciwieństwie do konformizmu i uniku – jako 
postawę wynikającą z poczucia solidarności ze wspólnotą. „Ludzie, którzy się sprzeciwiają, nie 
chcą przez to odchodzić od wspólnoty. Wręcz przeciwnie, szukają własnego miejsca w tej wspól-
nocie – szukają więc uczestnictwa i takiego ujęcia dobra wspólnego, aby oni mogli lepiej, pełniej 
i skuteczniej uczestniczyć we wspólnocie” (K. Wojtyła, Osoba i czyn, Kraków 1985, s. 352-353). 
Sprzeciw zatem jest postawą konstruktywną. Aby owa troska o dobro wspólne mogła się prawi-
dłowo wyrazić, konieczne jest zagwarantowanie takiej struktury wspólnoty, aby „słuszny sprze-
ciw miał w niej nie tylko prawo obywatelstwa, ale także taką skuteczność, jakiej domaga się 
dobro wspólne wraz z prawem uczestnictwa” (Tamże, s. 353).
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sobą, to jej rezultat albo nie byłby zobowiązujący dla człowieka – decyzja 
bowiem, podjęta nawet po najgłębszych wewnętrznych rozterkach, byłaby 
jedynie jego własną decyzją i jako taka zawsze mogłaby być przez niego 
zmieniona – albo – gdyby sumienie uznać za niezależnego od osoby władcę 
absolutnego (tzn. niepodlegającego żadnemu wyższemu autorytetowi), de-
cydującego w sposób nieskrępowany o uznaniu czegoś za prawdę czy dobro – 
dla człowieka, którego sumienie błędnie odczytałoby różnicę między prawdą 
i fałszem, dobrem i złem, gdyż byłoby np. zniewolone przez grzech, czy uwi-
kłane w jakieś „sieci” społeczne, nie byłoby ratunku. Nie miałby do kogo się 
odwołać. Bóg bowiem – jako partner w wewnętrznym dialogu – stanowi dla 
człowieka instytucję odwoławczą w stosunku do wszelkich subiektywnych 
sądów.

Kiedy Sobór określa sumienie jako „sanktuarium człowieka”, nie czyni 
tego z uwagi na świętość moralną człowieka, ale z uwagi na świętość samego 
Boga, który zamieszkuje w sumieniu i przez to czyni je „sanktuarium”. Su-
mienie jest więc miejscem, w którym człowiek przebywa sam na sam z Bo-
giem (por. GS, 16). „W głębi sumienia człowiek odkrywa prawo, którego sam 
sobie nie nakłada, lecz któremu winien być posłuszny i którego głos wzywa-
jący go zawsze tam, gdzie potrzeba, do miłowania i czynienia dobra, a uni-
kania zła, rozbrzmiewa w sercu nakazem: czyń to, tamtego unikaj. Człowiek 
bowiem ma w swym sercu wypisane przez Boga prawo, wobec którego posłu-
szeństwo stanowi o jego godności i według którego będzie sądzony (por. Rz 
2,14-16)” (GS, 16). Nie chodzi tylko o „głos prawa”, tzn. o intelektualną zdol-
ność człowieka do poznania norm, według których osądza się obiektywnie 
wartość moralną ludzkich czynów. „Można [wprawdzie] powiedzieć, że su-
mienie jest świadectwem o prawości lub niegodziwości człowieka składanym 
samemu człowiekowi, ale zarazem — a nawet przede wszystkim — jest świa-
dectwem samego Boga, którego głos i sąd przenikają wnętrze człowieka aż 
do tajników jego duszy, przywołując go fortiter et suaviter do posłuszeństwa: 
«Sumienie nie zamyka człowieka w niedostępnej i nieprzeniknionej samot-
ności, ale otwiera go na wołanie, na głos Boga. W tym właśnie i w niczym 
innym kryje się tajemnica i godność sumienia, że jest ono miejscem, świętą 
przestrzenią, w której Bóg przemawia do człowieka»” (VS, 58). Bóg zatem, 
przemawiając w sumieniu człowieka, wyprowadza go na wolność.

Rozgrywający się w sercu trialog odwołuje się do odróżnienia w czło-
wieku „ja”, swego rodzaju „się” (w rozumieniu Heideggera) oraz sumienia, 
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jako głosu samego Boga. Odróżnienie „ja” i głosu Boga przywołuje pytanie 
o autonomię człowieka. Czy obowiązek posłuszeństwa sumieniu nie stawia 
człowieka w sytuacji moralnej heteronomii, podporządkowania go woli przy-
chodzącej z zewnętrz, czego tak bardzo obawiał się Immanuel Kant? Odpo-
wiedź Jana Pawła II jest tu zdecydowana i jednoznaczna. Owszem, byłoby 
tak, gdyby nie to, że głos sumienia nie przychodzi do człowieka „z zewnątrz”, 
ale należy do jego natury. Stąd Jan Paweł II nazywa sumienie także „najgłęb-
szym «ja» człowieka” (RP, 26). „Posłuszeństwo woli Boga nie ma – jak sądzą 
niektórzy – charakteru heteronomicznego, tak jakby życie moralne było 
podporządkowane woli absolutnej wszechmocy, zewnętrznej wobec czło-
wieka i przeciwnej jego wolności” (VS, 41). Byłoby to jedynie formą alienacji, 
sprzeczną nie tylko z godnością człowieka, ale także z wolą Boga. „O ludzi – 
czytamy w Veritatis splendor – […] Bóg dba w inny sposób niż o istoty, które 
nie są osobami: nie «od zewnątrz», przez prawa natury fizycznej, ale «od we-
wnątrz», za pośrednictwem rozumu, który poznając dzięki przyrodzonemu 
światłu odwieczne prawo Boże, jest w stanie wskazać człowiekowi właściwy 
kierunek wolnego działania” (VS, 43). Ten sposób postępowania Boga, okre-
ślony przez Jana Pawła II mianem teonomii uczestniczącej, zakłada, że ludzki 
rozum i wola mają rzeczywisty udział w Bożej mądrości i opatrzności, a czło-
wiek – mogąc rozpoznać poprawnie, co jest dla niego obiektywnie dobre – 
ma naturalną skłonność do wyboru słusznego celu i słusznego działania. 
Poddając się zatem prawu Bożemu, wolność człowieka w sposób wolny pod-
daje się jedynie prawdzie stworzenia (por. VS, 41).

Czy każde „szczekanie psa” jest głosem 
sumienia?

Święta Katarzyna ze Sieny porównuje sumienie do psa strzegącego, aby wola 
podejmowała zawsze rozumne decyzje:

Starajmy się przeto pilnie strzec [miasta duszy], stawiając psa sumienia 
obok strażnika wolnej woli. Pies ten, gdy tylko poczuje, że ktoś zbliża 
się do bramy, budzi głośnym szczekaniem rozum, aby ten mógł rozpo-
znać, czy nadchodzi przyjaciel czy wróg. Dzięki czujnej straży spełniają 
się święte i dobre zamiary, bowiem wpuszcza ona do miasta przyjaciół, 
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a przepędza wrogów, zamyka bramę woli, gdy dobijają się do niej złe 
myśli i rady16.

Jednak czy każde szczekanie psa jest głosem sumienia? Beduińskie przy-
słowie mówi: „Pies szczeka, karawana idzie dalej”. John H. Newman w Liście 
do księcia Norfolku zwraca uwagę, że nie wszystko, czego „się” chce pochodzi 
od sumienia.

W dzisiejszych czasach dla znacznej części społeczeństwa prawo i wol-
ność sumienia zasadza się właśnie na obywaniu się bez sumienia, igno-
rowaniu Prawodawcy i Sędziego, niezależności od niewidzialnych 
zobowiązań. Stało się uznaną praktyką, że można przyjąć jakąkolwiek re-
ligię, podjąć się tego czy owego, po czym to zarzucić, chodzić do kościoła, 
chodzić do zboru, chwalić się byciem ponad wszystkimi religiami i pozo-
stawaniem bezstronnym krytykiem każdej z nich. Sumienie jest srogim 
kontrolerem, ale w tym wieku zostało wyparte przez podróbkę, o której 
osiemnaście wieków wcześniej nie słyszano, a gdyby nawet tak się stało, 
nikt nie wziąłby jej za sumienie. Jest to prawo samo-woli (the right of self-
will)17.

Wspomniane „się” może być – jak wiemy za sprawą Heideggera – jedynie 
podróbką wolnej woli i falsyfikatem sumienia. Gdy głos sumienia mylony jest 
z anonimowym „się”, sytuacja wydaje się stosunkowo prosta. Nie ma bowiem 
powodu, aby przypisywać nadmierną powagę temu, co jest jedynie powierz-
chowne. Jeśli dorosły człowiek postanawia pozostać dzieckiem, wyzbyć się 
troski o istnienie, przemknąć się ponad tragizmem i otchłanią, oddając się 
rozrywce, nie ma powodu, aby traktować jego wybór z powagą, na jaką nie 
zasługuje18.

Myśląc o wolności sumienia, nazbyt często kierujemy uwagę ku światu ze-
wnętrznemu. Tymczasem – parafrazując słowa Jana Pawła II – niewiele daje 
człowiekowi wolność sumienia, jeśli sumienie nie jest wolne. Jeśli jest zdefor-
mowane w procesie wychowania, znieprawione przez grzech czy uśpione na 
skutek banalności codziennych wyborów. W adhortacji Amoris laetitia papież 
16 Św. Katarzyna ze Sieny, Miasto duszy. Listy o Bogu i polityce, Poznań 2001, s. 41.
17 J. H. Newman, O sumieniu, Bydgoszcz 2002, s. 46.
18 Por. C. Delsol, Kamienie węgielne. Na czym nam zależy?, Kraków 2018, s. 129-139.
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Franciszek poświęca wiele miejsca owemu wewnętrznemu spętaniu su-
mienia, gdy człowiekowi – żyjącemu obiektywnie w stanie grzechu ciężkiego 
– tak trudno rozpoznać zło popełnianych przez siebie uczynków. Komentując 
myśl Newmana, kard. Ratzinger pisał: „Człowiekiem sumienia jest ktoś, kto 
nigdy nie rezygnuje z prawdy dla ugody, dobrego samopoczucia, sukcesu, po-
ważania i aprobaty w oczach opinii publicznej”19. Zestawiając myśl Newmana 
z przykładem życia św. Tomasza Morusa, dodaje:

Morus sam zaliczał siebie do lękliwych męczenników, którzy nie bez 
wielu wątpliwości i wahań wywalczają posłuszeństwo wobec sumienia: 
posłuszeństwo wobec prawdy, która musi stać wyżej niż wszelka in-
stancja społeczna i wszelkie indywidualne upodobanie. Tym sposobem 
ukazały się dwa kryteria, które pozwalają stwierdzić obecność rzeczywi-
stego głosu sumienia: nie pokrywa się on z naszymi własnymi pragnie-
niami i upodobaniami; nie pokrywa się on z rozwiązaniami, które mogą 
być społecznie korzystniejsze, z kolektywnym konsensem, z roszcze-
niami władzy politycznej czy społecznej20.

Bycie posłusznym sumieniu nie oznacza zatem podążania za własnymi 
kaprysami ani za tym, co się człowiekowi wydaje dobrym, ani za tym, co 
takim wydaje się innym, choćby większości. „Nie ważcie się dostosowywać do 
norm tego świata” (Rz 12,2) – przestrzega św. Paweł. Oznacza natomiast po-
słuszeństwo wewnętrznemu imperatywowi, któremu można wprawdzie po-
słuszeństwa odmówić, ale jedynie kosztem utraty szacunku dla siebie21. Tym 
samym prawo do wolności sumienia i do sprzeciwu sumienia jawi się jako 
gwarancja wolności człowieka, wolności od przymusu, tak pochodzącego 

19 J. Ratzinger, Prawda – wartości – władza. Kiedy społeczeństwo można uznać za pluralistyczne, Kra-
ków 1999, s. 41.

20 Tamże, s. 41–42.
21 W „Osobie i czynie” kard. Wojtyła opisuje postawę konformizmu, jako przykład postawy nie-

autentycznej. Człowiek wówczas „ulega” otoczeniu, jest jedynie „podmiotem «dziania się», a nie 
sprawcą własnej postawy i własnego zaangażowania we wspólnotę. Człowiek nie tworzy wspól-
noty, raczej niejako «pozwala się nieść» zbiorowości. […] godzi się na to, że wspólnota odbiera 
mu siebie” (K. Wojtyła, Osoba i czyn…, dz. cyt., s. 356). Wojtyła postrzega tę postawę jako przejaw 
obojętności wobec dobra wspólnego ze strony człowieka, który próbuje się ukryć wobec wspól-
noty przyjmując pewne zewnętrzne pozory. „Sytuacją konformistyczną nie wolno się zadowa-
lać. W sytuacji bowiem, w której ludzie zewnętrznie tylko dostrajają się do wymagań wspólnoty, 
a czynią to przede wszystkim dla korzyści, lub dla oszczędzania sobie przykrości – zarówno oso-
ba jak i wspólnota ponoszą niepowetowane straty”, zob. tamże, s. 357.



221

 Wolny umysł w zniewolonym świecie

z poruszeń jego własnej natury, jak i przymusu zewnętrznego wywieranego 
przez społeczeństwo czy mechanizmy komercji czy polityki. Sumienie sta-
nowi w pewnym sensie antidotum zarówno na subiektywizm (robienie tego, 
na co ma się ochotę), jak i na kolektywizm (robienie tego, co robią inni)22. Jest 
świadectwem transcendencji osoby tak w stosunku do owego „się”, jak rów-
nież wobec społeczeństwa23.

Wolność sumienia – skoro sumienie jest głosem Boga w sercu człowieku – 
wymaga, aby Panu Bogu zagwarantowana była w tym sercu swoista wolność 
słowa. Bóg ma prawo przemawiania do człowieka w sposób wolny, a czło-
wiek ma ten przywilej, że – jeśli się cieszy wewnętrzną wolnością – może 
w sobie usłyszeć głos Boga. Kościół sprawuje w tym zakresie swoistą misję 
uwalniania sumień, aby „słowo Boże nie uległo spętaniu” (2 Tm 2,9) w czło-
wieku, aby głos Boga mógł w nim zabrzmieć w sposób wolny.

Dramat sumienia

Człowiek ma nie tylko prawo, ale także obowiązek postępowania zawsze 
w zgodzie z własnym sumieniem. Jego dramat polega na tym, że sumienie 
czasem może wydawać błędne sądy. Słuchając niektórych argumentów na 
temat błędnego sumienia, można odnieść wrażenie, że – nie rozumiejąc dra-
matyzmu sytuacji – stanowią one swoistą apoteozę błędnego sumienia i „ka-
nonizację subiektywności”24. Łatwo zapomina się, że to właśnie błędne sądy 
sumienia doprowadzają człowieka do sytuacji, które – jak niekiedy się wy-
daje – są bez wyjścia. Błędne sądy sumienia są zarówno przyczyną cierpienia 
konkretnych ludzi, jak również wystawiają na ryzyko zbawienie człowieka. 
Sprowadzanie problematyki błędnego sumienia – jak się to często dzisiaj 
czyni – wyłącznie do kwestii przyzwolenia bądź jego braku na pewne ero-
tyczne doświadczenie nie wydaje się poważne.

22 Por. A. Fischer, La conscience d’après une réflexion éthique et l’actuelle crise de l’autorité, w: La con-
science chrétienne au service du droit à la vie, ed. E. Sgreccia, J. Laffitte, Paris 2008, s. 45.

23 Por. Jan Paweł II, Orędzie na XXIV Światowy Dzień Pokoju – 1991 r., w: tenże, Dzieła zebrane, t. 4, 
…, dz. cyt., s. 758.

24 J. Ratzinger/ Benedykt XVI, Uwolnić wolność. Wiara a polityka w trzecim tysiącleciu, Lublin 2018, 
s. 108. Jest to inne, miejscami lepsze tłumaczenie tekstu J. Ratzinger, Prawda – wartości – władza. 
Kiedy społeczeństwo można uznać za pluralistyczne.
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Nieco światła na problematykę błędnego sumienia rzuca refleksja kard. 
Ratzingera zawarta w tekście zatytułowanym Sumienie i prawda25. Przy-
wołuje w nim rozmowę z lat akademickich, w której kolega stwierdził, że 
należy być wdzięcznym Panu Bogu za to, że pozwolił tak wielu ludziom po-
zostać niewierzącymi w dobrej wierze, tzn. bez ich osobistej winy. Gdyby 
bowiem Bóg otworzył ich oczy i uczynił wierzącymi, nie byliby w stanie we 
współczesnym świecie unieść ciężaru moralnych obowiązków, jakie wiara 
nakłada na człowieka. Zatem tkwiąc w błędzie, ale w dobrej wierze, łatwiej 
osiągną zbawienie26.

W powyższej opinii – zauważa Ratzinger – po pierwsze, zawarte jest 
przekonanie, że to Bóg „obdarza” człowieka błędnym sumieniem po to, aby 
ten mógł łatwiej osiągnąć zbawienie, oraz – po drugie, że wiara jest dla czło-
wieka ciężarem, niczym nałożona na niego kara. Nie pomaga w zbawieniu, 
ale stanowi utrudnienie. Kto bowiem – na skutek błędnego sumienia – nie 
wie, że źle postępuje, nie grzeszy. Ten zaś, kto wierzy, musi dostosować swoje 
życie do norm moralnych wynikających z wiary. Niewiara zatem stwarzałaby 
większe gwarancje dostania się do nieba, pomimo naszych słabości, i w tym 
sensie byłaby znakiem Bożej łaski. Lepsze byłoby dla człowieka trwanie 
w błędzie, z daleka od prawdy, niż poznanie prawdy. Mówiąc prościej, ozna-
czałoby to, że Bóg objawia się człowiekowi nie po to, aby go zbawić, ale po to, 
aby mu utrudnić drogę do zbawienia i aby mógł go łatwiej potępić27.

Błędne sumienie pozwala uciec przed prawdą, ukryć się przed rzeczy-
wistością poprzez powołanie się na subiektywną opinię, a wszystko to in 
bona fide. Odwołując się do biblijnych obrazów można powiedzieć, że le-
piej byłoby dla człowieka, gdyby Bóg przechadzając się po rajskim ogrodzie 
25 Tamże, s. 91-110.
26 Jan Paweł II wspomina o tych, którzy uważają, że Magisterium Kościoła wywołuje u wiernych 

jedynie „niepotrzebne konflikty sumienia” (VS, 55). Do tego typu argumentacji nawiązuje, jak 
się wydaje, także Vademecum dla spowiedników, gdzie czytamy: „Z pewnością pozostaje zawsze 
ważną zasada, także w odniesieniu do czystości małżeńskiej, że lepiej jest pozostawić peniten-
tów w dobrej wierze, w przypadku błędu pochodzącego z ignorancji subiektywnie niepokonal-
nej, gdy przewiduje się, że penitent, choć usposobiony pozytywnie do życia według wiary, nie 
zmieniłby swego postępowania, co więcej, wszedłby na drogę grzechu formalnego; jednak tak-
że i w tych przypadkach, spowiednik powinien dążyć do tego, by przez modlitwę wezwania i za-
chęty, przybliżać coraz bardziej takich penitentów do (właściwego) uformowania sumienia i do 
przyjęcia nauczania Kościoła, i aby zaakceptowali w swoim życiu Boży plan, także w zakresie 
tych wymagań”, zob. Papieska Rada ds. Rodziny, Vademecum dla spowiedników o niektórych za-
gadnieniach moralnych dotyczących życia małżeńskiego, 8, http://www.spowiedz.pl/vademe-
cum.htm [dostęp: 6.12.2018]. 

27 Por. J. Ratzinger/ Benedykt XVI, Uwolnić wolność…, dz. cyt., s. 93.
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w poszukiwaniu Adama po grzechu pierworodnym w ogóle go nie zna-
lazł. Odnalezienie i konieczność rozmowy z Bogiem, konfrontacji z prawdą, 
bardzo skomplikowały życie Adama i Ewy.

Wspomniana rozmowa młodego Ratzingera miała miejsce bezpośrednio 
po wojnie. Wymieniając z kolegami myśli, uświadomił siebie, że idąc tym 
tropem nieuchronnie dochodzi się do wniosku, iż członkowie SS z całą 
pewnością zostaną usprawiedliwieni przez Boga, gdyż działali w oparciu 
o błędne sumienie28. Zatem, o ile w stosunku do wierzących chrześcijan, 
którzy podczas wojny nie zawsze zachowywali się heroicznie, możemy mieć 
uzasadnione wątpliwości, czy spotkamy ich w niebie, o tyle w odniesieniu 
do członków SS mamy pewność, że zostali usprawiedliwieni przez miłosier-
nego Boga i w niebie – o ile my się tam dostaniemy – będą naszymi najlep-
szymi kuplami. Wprawdzie dopuszczali się okrutnych zbrodni, ale czynili to 
pod wpływem fanatyzmu i bez najmniejszych wyrzutów sumienia, będąc 
subiektywnie przekonani, że czynią dobrze. Prawie nikt z nich nie wątpił 
w słuszność nauczania Adolfa Hitlera. Subiektywnie zatem postępowali mo-
ralnie słusznie, a podawanie w wątpliwość ich zbawienia wiecznego byłoby 
niewiarą w Bożą sprawiedliwość. Gdybyśmy popuścili wodze fantazji i uczy-
nili w wyobraźni jeszcze jeden krok na drodze takiego rozumowania, to po-
stać esesmana, tak głęboko przekonanego o słuszności rozkazu o całkowitej 
eksterminacji Żydów, że zabijałby ich nawet w momencie, gdy wojska so-
wieckie wkraczały do Auschwitz, musiałaby być uznana przez nas za ikonę 
postępowania w zgodzie z sumieniem. Jeśli konkluzja ta wydaje się absur-
dalna, to znaczny, że przyjęta w punkcie wyjścia koncepcja bezwzględnego 
obowiązku postępowania zawsze w zgodzie z sumieniem, także błędnym, za-
wiera w sobie jakiś fundamentalny błąd. Sam brak wątpliwości i skrupułów 
przy popełnianiu zbrodni nie może wystarczać, aby usprawiedliwić czło-
wieka, uznawszy go za niezdolnego do grzechu ciężkiego29.

Dramatyzm człowieka postawionego w sytuacji niezdolności do rozpo-
znania prawdy o wartości moralnej jego czynów polega na tym, że w rze-
czywistości czyni on to, czego nie chce, a co wybiera jedynie na skutek błędu 
w poznaniu. Przy czym jego wybory – pomimo „czystego sumienia” – mogą 
być dramatycznie błędne. Nieszczęsny człowiek – można powiedzieć za św. 

28 Por. tamże, s. 95.
29 Por. tamże.
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Pawłem – który wybiera to, czego sam by nienawidził, gdyby zdawał sobie 
sprawę z wewnętrznej wartości czynów (por. Rz 7,14-17). Sama wolność w tej 
sytuacji staje się dla osoby siłą autodestrukcyjną. Na tym polega prawdziwa 
i najgłębsza alienacja człowieka. Z dala od prawdy żyje jedynie karykaturą 
wolności (por. Łk 15,11-32)30. Nie jest zatem roztropne jako norma pasto-
ralna – zwraca uwagę Jan Paweł II – powiedzenie „Postępuj zawsze zgodnie 
z sumieniem”. Gdyby zabrakło przypomnienia o obowiązku formacji sumienia 
i poszukiwania prawdy, człowiek ryzykowałby, że jego sumienie zamiast być 
miejscem spotkania z Bogiem, który objawia prawdziwe dobro, stałoby się 
siłą niszczącą jego człowieczeństwo31. „Należy po chrześcijańsku formować 
własne sumienie – czytamy w Reconciliatio et paenitentia – aby nie stało się 
dla człowieka «siłą niszczącą jego prawdziwe człowieczeństwo» zamiast być 
«świętym miejscem, gdzie Bóg ujawnia mu prawdziwe dobro»” (RP, 26).

Próbując odpowiedzieć na pytanie, co jest błędnego w koncepcji błęd-
nego sumienia, kard. Ratzinger przywołuje myśl Alberta Görresa, który na 
gruncie psychologii wykazał, że poczucie winy i zdolność do rozpoznania 
winy należy do samej istoty psychicznej struktury człowieka. „Poczucie winy, 
które burzy fałszywy spokój sumienia i mogłoby być nazwane zabraniem 
głosu przez sumienie przeciwko własnej samozadowolonej egzystencji, jest 
dla człowieka tak konieczne jak cielesny ból jako sygnał, który pozwala roz-
poznać zaburzenia normalnych funkcji życiowych”32. Kto nie jest w stanie 
rozpoznać swojej winy jest chory duchowo, jest „żywym trupem, teatralnym 
manekinem”. Ci, którzy nie mają zdolności poczucia winy są pozbawionymi 
serca potworami, jak: Hitler, Himmler, Lenin czy Stalin – twierdzi J. Görres33.

W Psalmie 19 czytamy: „Kto potrafi dostrzec własne błędy? Oczyść mnie 
z błędów przede mną ukrytych” (Ps 19,13). Wers ten odwołuje się do jakiejś 
wewnętrznej, głębszej wiedzy człowieka na temat samego siebie. W świetle 
tej wiedzy niedostrzeganie swojego grzechu jest rodzajem duchowej cho-
roby. „Kto już nie zauważa, że zabijanie jest grzechem – pisze Ratzinger – 
upadł jeszcze niżej niż ten, kto rozpoznaje jeszcze szkodliwość swojego czynu, 

30 Por. G. Grandis, Ignoranza invincibile e male morale, w: Pontificio Consiglio per la Famiglia, Mo-
rale coniugale e sacramento della penitenza. Riflessioni sul «Vademecum per i confessori», Vatican 
1998, s. 57.

31 Por. Jan Paweł II, Przemówienie podczas audiencji ogólnej, 17.08.1983, https://w2.vatican.va/con-
tent/john-paul-ii/it/audiences/1983/documents/hf_jp-ii_aud_19830817.html [dostęp: 6.12.2018]. 

32 J. Ratzinger/ Benedykt XVI, Uwolnić wolność…, dz. cyt., s. 95.
33 Por. tamże.
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ponieważ jest on [bardziej] oddalony od prawdy i od nawrócenia”34. Ewan-
geliczny celnik jest bardziej usprawiedliwiony od faryzeusza właśnie dlatego, 
że pierwszy widzi swój grzech, a drugi go nie dostrzega. Faryzeusz jest spo-
kojny w swoim sumieniu, ale ten spokój czyni jego sumienie nieprzenikliwym 
dla Boga i ludzi. Z tego też powodu, choć wydaje się to paradoksalne, Panu 
Jezusowi łatwiej jest nawrócić wielkiego grzesznika, który nie ukrywa się za 
parawanem błędnego sumienia niż zbawić tego, kto – z racji subiektywnego 
przekonania o własnej prawości – jest nieprzenikliwy dla łaski Bożej35.

Boży plan ratunkowy

Co ciekawe, Bóg przemawia poprzez sumienie nie tylko do człowieka wie-
rzącego, ale – jak podkreśla św. Paweł – także do pogan. „Bo ilekroć nie-Żydzi, 
którzy nie mają Tory, z natury czynią to, czego Tora wymaga, to tacy, mimo że 
nie mają Tory, sami dla siebie są Torą! Bo ich życie pokazuje, że zachowanie 
nakazane przez Torę jest wypisane w ich sercach. Ich sumienia również 
o tym świadczą, bo ich sprzeczne między sobą myśli to ich oskarżają, to znów 
biorą w obronę w dniu, kiedy Bóg osądza najskrytsze ludzkie tajemnice” (Rz 
2,14-16, tłum. D. H. Stern). „Niektóre ich dawne zachowania – tłumaczy David 
Stern – mogą się okazać całkiem przyzwoite. Dlatego ich sumienia czasami 
biorą ich w obronę, ale inne zachowania sami uznają za niezgodne z Bożą 

34 Tamże, s. 96.
35 Por. tamże; „Spotyka się niewiarygodne światła łaski przenikające do duszy złej, a nawet zepsu-

tej – pisze Charles Péguy – Widzi się zbawionym tego, kto wydawał się być straconym, ale ni-
gdy nie widziano przesiąkniętym tego, co zostało okryte lakierem, aby przepuszczało to, co jest 
nieprzemakalne, aby zostało przemoczone to, co stwardniało. [...] Stąd pochodzą tak liczne bra-
ki, jakie stwierdzamy w skuteczności łaski, która, podczas gdy odnosi niespodziewane zwycię-
stwa nad duszami największych grzeszników, często pozostaje bez żadnego skutku w stosunku 
do tak zwanych porządnych. [...] Ich skóra moralna, nigdy nie zadraśnięta, stała się dla nich sko-
rupą i pancerzem bez skazy. Oni nie przedstawiają tego otwarcia spowodowanego jakąś okrop-
ną raną, jakąś niezapomnianą udręką, jakimś niepokonanym żalem, jakimś szwem wiecznie źle 
zrobionym, jakimś śmiertelnym niepokojem, jakąś ukrytą goryczą, jakąś ruiną stale maskowaną, 
jakąś wiecznie niezamkniętą blizną. Nie ofiarowują otwarcia na łaskę, co samo w sobie jest grze-
chem. Ponieważ nie są zranieni, nie są także wrażliwi. Ponieważ nie brakuje im niczego, nicze-
go nie otrzymują. Nie mogą otrzymać tego, co jest wszystkim. Sama miłość Boga nie leczy tego, 
który nie ma ran. Właśnie dlatego, że człowiek leżał na ziemi, Samarytanin go podniósł. Właśnie 
dlatego, że twarz Jezusa była ubrudzona, Weronika otarła ją chustą. Otóż, kto nie upadł, nigdy nie 
powstanie, a kto nie był brudny, nigdy nie zostanie otarty” (C. Péguy, Note conjointe sur M. Descar-
tes, w: tenże, Oeuvres en prose complètes, t. 3, Paris 1992, s. 1307 i 1311).
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normą, a ich sumienia będą ich oskarżać”36. Stąd przypomnienie Jana Pawła 
II, że sumienie nie jest „absolutem, postawionym ponad prawdą i błędem; 
przeciwnie, jego wewnętrzna natura zakłada związek z prawdą obiektywną, 
powszechną i taką samą dla wszystkich, której wszyscy ludzie mogą i po-
winni poszukiwać”37. „Posiłkowe” źródło poznania prawa w postaci Tory – 
tłumaczy Apostoł Paweł – stwarza dodatkową szansę skorygowania sądu 
sumienia, gdyby był on błędny. W tym sensie chrześcijanin jest w bardziej 
komfortowej sytuacji niż poganin czy człowiek niewierzący, gdyż wyposa-
żony jest w dodatkowe zabezpieczenie przed popełnieniem błędu. Ma do 
swojej dyspozycji nie tylko rozum i sumienie, ale także Objawienie. Skoro 
praźródłem tych trzech źródeł poznania prawa jest ten sam Bóg, ich podpo-
wiedzi, co do istoty sprawy, powinny się pokrywać. W praktyce jednak nie 
zawsze tak się dzieje. Bywa, że człowiek mimo wszystko błądzi38. O jednym 
z tego powodów pisze św. Augustyn:

Ręka [...] Stwórcy naszego – tłumaczy biskup Hippony – na naszych ser-
cach wypisała prawdę: «Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe» (Tob 4,16; 
Mt 7,12). Zanim jeszcze zostało ogłoszone prawo, nikomu nie wolno było 
o tym zapominać, żeby były podstawy wszelkiego sądu nawet wobec 
tych, którym prawo nie zostało nadane. Żeby ludzie nie skarżyli się, że 
im czegoś brak, zapisane zostało na tablicach to, czego w sercach nie od-
czytali. Nie znaczy, że nie mieli napisane, ale że czytać nie chcieli. Podsta-
wiono im przed oczy to, co musieli spostrzec w sumieniu39.

Święty Augustyn mówi o braku dobrej woli po stronie człowieka, który 
odmawia czytania, ale także o utracie samej umiejętności czytania tekstu za-
pisanego w sercu, ponieważ człowiek niejako opuścił siebie i wyszedł „na ze-
wnątrz”. W jego wnętrzu nie ma nikogo, kto byłby w stanie odczytać tekst 
prawa, gdyż w ogóle nie ma tam nikogo. Mamy tylko pustych, „wydrążonych 

36 D. H. Stern, Komentarz żydowski do Nowego Testamentu, Warszawa 2005, s. 511.
37 Jan Paweł II, Orędzie na XXIV Światowy Dzień Pokoju – 1991 r., s. 758–759.
38 Jan Paweł II wskazuje na dwie przyczyny błędu sumienia: niewiedza lub upodobanie do grzechu. 

Por. tenże, Przemówienie podczas audiencji ogólnej, 17.08.1983.
39 Św. Augustyn, Objaśnienia Psalmów. Ps 36–57, 57,1, Warszawa 1986, s. 378.
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ludzi”40. Bóg postanawia zatem dotrzeć do człowieka „od zewnątrz”, stawiając 
mu przed oczyma ciała tekst zapisany na kamiennych tablicach:

I niejako głosem Boga dochodzącym z zewnątrz, człowiek został siłą 
skierowany ku swemu wnętrzu [...]. Ponieważ [...] ludzie pożądali rzeczy 
zewnętrznych i stali się niejako wygnańcami z siebie samych, dane zo-
stało także prawo pisane. Nie dlatego, że na sercach nie zostało zapi-
sane, lecz ponieważ stałeś się uciekinierem ze swojego serca, to zostałeś 
schwytany przez wszędzie obecnego i sprowadzony z powrotem do wła-
snego wnętrza41.

W świetle przytoczonych słów z Listu do Rzymian – stwierdza Ratzinger 
– upada cała teoria zbawienia dzięki niezawinionej ignorancji. Człowiek za-
wsze może poznać Bożą prawdę, ponieważ jest Bożym stworzeniem. Jeśli 
jej nie dostrzega w swoim sercu, to jedynie dlatego, że nie chce jej widzieć. 
Według kardynała mamy tutaj do czynienia z aktem woli, która odmawia 
poznania prawdy, co pozwala mówić o winie człowieka. Jeśli lampa ostrze-
gawcza się nie zapala, to jest to skutkiem zamierzonego odwrócenia głowy, 
aby nie dostrzegać tego, czego nie chce się widzieć42. Jeśli usprawiedliwia się 
on nieprzezwyciężalną niewiedzą, powstaje pytanie, czy czyni to rzeczywi-
ście szczerze.

Ostrzeżony przed grzechem

Czy poganin może nie wiedzieć, że np. zabójstwo czy cudzołóstwo jest złem 
moralnym? Św. Paweł wątpi w taką możliwość. Jeszcze mniej jest to praw-
dopodobne w przypadku chrześcijanina. Poganin, który nie wsłuchuje się 
w głos swojego sumienia, gdyż „wyszedł na zewnątrz”, mógłby popełnić 
błąd nawet w podstawowej kwestii etycznej. „Chrześcijanin jako «dziecko 
Boże» jest ostrzeżony przed grzechem”, ponieważ Bóg dał mu również De-
kalog zapisany na kamiennych tablicach – pisze Jan Paweł II (RP, 21). Pojawia 

40 T. S. Eliot, The hollow men, w: Czas niepokoju. Antologia współczesnej poezji brytyjskiej i amery-
kańskiej, ed. P. Mayewski, New York 1958, s. 180.

41 Św. Augustyn, Objaśnienia Psalmów…, dz. cyt., s. 378.
42 Por. J. Ratzinger/ Benedykt XVI, Uwolnić wolność…, dz. cyt., s. 96.
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się zatem pytanie, jaki może być status twierdzenia, że czyny obiektywnie 
złe, np. zabójstwo, cudzołóstwo czy zaparcie się wiary, popełniane przez ka-
tolika nie przeszkadzają mu w życiu łaską Bożą, gdyż subiektywnie nie są 
ciężkimi grzechami? Kwestię tę podejmuje Jan Paweł II w Veritatis splendor, 
gdzie pisze o próbach uzasadniania wyjątków od reguły ogólnej po to, aby 
„pozwalać w praktyce na dokonywanie z czystym sumieniem czynów, które 
prawo moralne uznaje za wewnętrznie złe” (VS, 56). Częstym sposobem na 
„legalizację” rozwiązań sprzecznych z nauczaniem Magisterium jest zabieg 
polegający na rozdzieleniu płaszczyzny doktrynalnej i pastoralnej (por. VS, 
56).

Św. Tomasz z Akwinu rozważając kwestię odpowiedzialności człowieka 
za istotne braki w jego wiedzy, odróżnia nieznajomość (ignorantia) oraz nie-
wiedzę (nescientia). Niewiedza jest prostym zaprzeczeniem wiedzy, podczas 
gdy nieznajomość, tzn. ignorancja to „brak wiedzy należnej; a więc zachodzi 
wtedy, gdy ktoś nie wie tego, co mógł wiedzieć”43. Akwinata zwraca uwagę, 
że czasem ignorancja jest zawiniona i sama w sobie jest grzechem. „Otóż 
bywa, że to, co ktoś mógł wiedzieć, powinien był wiedzieć, a mianowicie 
wtedy, gdyby bez tej wiedzy nie mógł należycie wykonać swej powinności. 
Dlatego wszyscy są obowiązani znać ogólne prawdy wiary i normy prawa. 
Poszczególne zaś jednostki powinny nadto wiedzieć także to, co należy do 
ich stanu oraz do ich obowiązków”44. Wydaje się, że chrześcijanin powinien 
znać i rozumieć przykazania Dekalogu, a małżonek – choćby z obowiązku 
stanu – czym jest grzech cudzołóstwa. „Nieznajomość w stosunku do tych 
rzeczy, które ktoś powinien znać, ale nie zna wskutek niedbalstwa, jest grze-
chem”45. Trudno tu mówić o nieznajomości niepokonalnej, gdyż ta jest niedo-
browolna46.

43 Św. Tomasz z Akwinu, Summa Theologiae, 1-II, 71-89, t. 12, London 1965, I-II, 76, 2, s. 99-100.
44 Tamże, s. 100.
45 Tamże
46 Respondeo dicendum quod ignorantia in hoc a nescientia differt, quod nescientia dicit simplicem 

scientiae negationem, unde cuicumque deest aliquarum rerum scientia, potest dici nescire illas; 
secundum quem modum Dionysius in Angelis nescientiam ponit, VII cap. Cael. Hier. Ignorantia vero 
importat scientiae privationem, dum scilicet alicui deest scientia eorum quae aptus natus est scire. 
Horum autem quaedam aliquis scire tenetur, illa scilicet sine quorum scientia non potest debitum 
actum recte exercere. Unde omnes tenentur scire communiter ea quae sunt fidei, et universalia iuris 
praecepta, singuli autem ea quae ad eorum statum vel officium spectant. Quaedam vero sunt quae 
etsi aliquis natus est scire, non tamen ea scire tenetur, sicut theoremata geometriae, et contingentia 
particularia, nisi in casu. Manifestum est autem quod quicumque negligit habere vel facere id 
quod tenetur habere vel facere, peccat peccato omissionis. Unde propter negligentiam, ignorantia 
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Kardynał Ratzinger – przypomnijmy – podkreśla, że subiektywne prze-
konanie, które w momencie czynu ma dla człowieka moc wiążącą, nie może 
oznaczać „kanonizacji subiektywności”47. „Istnieją winy, których nie dostrze-
gamy, ale które mimo to nie przestają nimi być, ponieważ to my nie chcie-
liśmy dotrzeć do światła (por. J 9, 39-41)” (VS, 63). Choć poprzez działanie 
w zgodzie z błędnym sumieniem człowiek nie zaciąga winy moralnej, to 
jego winą może być to, że doszedł do tak wypaczonego przekonania, że po-
deptał jakiś wcześniejszy sprzeciw sumienia. Jego grzech, choć należy do 
przeszłości, jest w jakimś sensie poważniejszy. „Wina leży gdzieś indziej: 
głębiej – nie w aktualnym akcie, nie aktualnym osądzie sumienia, lecz w za-
niedbaniu mojego bytu, które uczyniło mnie głuchym na głos prawdy i jej 
otuchy w moim wnętrzu”48 – pisze Ratzinger. Zapada na śmiertelną chorobę, 
którą jest niewrażliwość na prawdę. „Ostatecznym jej źródłem jest myślenie, 
że człowiek wystarcza sam sobie, że jest w stanie decydować samodzielnie 
o tym, co jest dla niego dobre i złe, negując transcendencję prawdy wobec 
własnej inteligencji i odrzucając otwarcie się na prawdę i poszukiwanie spo-
tkania z prawdą. W chrześcijańskiej tradycji etycznej refleksji postawę tę na-
zywa się pychą”49.

Starając się umiejscowić sumienie między tym, co subiektywne a tym, co 
obiektywne w poznaniu moralnym, kard. Ratzinger stwierdza: samowiedza 
człowieka, nawet doświadczana z subiektywną pewnością, na temat siebie 
i swojego zachowania moralnego, nie jest tożsama z sumieniem50. Nie tylko 
to, co mnie się wydaje, ale także to, czego subiektywnie jestem pewien od-
nośnie do wartości moralnej moich czynów nie jest tym samym, co głos su-

eorum quae aliquis scire tenetur, est peccatum. Non autem imputatur homini ad negligentiam, si 
nesciat ea quae scire non potest. Unde horum ignorantia invincibilis dicitur, quia scilicet studio 
superari non potest. Et propter hoc talis ignorantia, cum non sit voluntaria, eo quod non est in 
potestate nostra eam repellere, non es peccatum. Ex quo patet quod nulla ignorantia invincibilis 
est peccatum, ignorantia autem vincibilis est peccatum, si sit eorum quae aliquis scire tenetur; 
non autem si sit eorum quae quis scire non tenetur, zob. Thomas Aquinas, Summa Theologiae,  
Part I-II, q. 76, a. 2, http://www.logicmuseum.com/wiki/Authors/Thomas_Aquinas/Summa_
Theologiae/Part_IIa/Q76#q76a2co [dostęp: 6.12.2018]. 

47 J. Ratzinger/ Benedykt XVI, Uwolnić wolność…, dz. cyt., s. 108. 
48 Tamże
49 Jan Paweł II, Audiencja ogólna, 24.08.1983, https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/au-

diences/1983/documents/hf_jp-ii_aud_19830824.html [dostęp: 6.12.2018]. 
50 „Nie wolno jednak nigdy mylić błędnego «subiektywnego» mniemania o dobru moralnym z praw-

dą «obiektywną», ukazaną rozumowi człowieka jako droga do jego celu, ani też twierdzić, że czyn 
dokonany pod wpływem prawego sumienia ma taką samą wartość jak czyn, który człowiek po-
pełnia, idąc za osądem sumienia błędnego” (VS, 63).
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mienia. Podstawą subiektywnej pewności może być brak krytycyzmu wobec 
siebie, niezdolność czy nieumiejętność wsłuchiwania się w wewnętrzny 
głos51. Nawet to, czego jestem subiektywnie pewny, może być jedynie echem 
opinii rozpowszechnionych w moim środowisku. Jeśli chcesz się dowie-
dzieć, co myśli człowiek, nie musisz go o to pytać. Wystarczy, że znasz gazetę, 
z której to myśli przeszły do jego głowy52. Identyfikacja sumienia ze samo-
świadomością oznaczałaby redukowanie człowieka do jego subiektywnych 
odczuć, a przez to uczynienie go niewolnikiem dominujących w danym mo-
mencie opinii. Wygłaszając wiele „własnych” opinii, może w rzeczywistości 
być jedynie papugą bezwiednie powtarzającą to, co usłyszał od innych.

Pierwszeństwo sumienia nie oznacza podporządkowania człowieka su-
biektywnym opiniom. W wizji sumienia kard. Newmana centralne miejsce 
zajmuje kategoria obiektywnej prawdy. Jedynie z powodu relacji do prawdy 
obiektywnej sumienie może być godne zaufania. W starciu z rozpowszechnio-
nymi w świecie opiniami, to nie jednostka decyduje o tym, co jest prawdziwe 
i dobre, ale wewnętrzny, nieznoszący sprzeciwu głos prawdy, któremu czło-
wiek chce być posłuszny (por. VS, 60). Szczególnym przykładem takiego po-
słuszeństwa wewnętrznemu głosowi prawdy jest nawrócenie Newmana na 
katolicyzm. W 1844 r., gdy był jeszcze na drodze do konwersji, pisał: „Nikt nie 
może mieć opinii bardziej niekorzystnej o obecnym stanie katolików rzym-
skich niż ja…”53. Obowiązek posłuszeństwa poznanej prawdzie bardziej niż 
własnym upodobaniom wkrótce doprowadził go do przejścia na katolicyzm.

Czy istnieje obowiązek trwania w grzechu?

W jednym z komentarzy do aktualnych sporów o sumienie można znaleźć 
stwierdzenie, że „penitent może trwać w łasce Bożej, choćby nawet spo-
wiednik odmówił mu rozgrzeszenia” czy też o moralnym obowiązku niepo-
rzucania kochanka, który wszak kocha, chociaż w błędny sposób (l’obbligo di 
non gettare nella disperazione e nella miseria […] un uomo che, magari in modo 

51 Por. J. Ratzinger/ Benedykt XVI, Uwolnić wolność…, dz. cyt., s. 97.
52 Por. P. Sloterdijk, Stres a wolność, Warszawa 2018, s. 56.
53 Correspondence of John Henry Newman with J. Keble and Others, s. 351, 364, za: J. Ratzinger/ Be-

nedykt XVI, Uwolnić wolność…, dz. cyt., s. 100.
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sbagliato, l’ama)54. Pierwsze jest dość skomplikowaną konstrukcją, gdyż au-
torowi nie chodzi chyba o to, że penitent trwa w stanie łaski Bożej dzięki od-
mowie rozgrzeszenia, ale raczej, że pomimo trwania w stanie łaski przyszedł 
do spowiedzi, co było całkowicie zbędnym działaniem. Drugie mówi o mo-
ralnym obowiązku trwania w sytuacji obiektywnie grzesznej. Zdanie to wydaje 
się problematyczne nawet, gdyby dotyczyło „jedynie” grzechów powsze-
dnich. W obu przypadkach chodzi jednak o przyjęte założenie, że człowiek 
ochrzczony nie jest w stanie nie tylko faktycznie żyć w zgodzie z przykaza-
niami Dekalogu, ale nawet rozpoznać w sumieniu, że jego postępowanie jest 
sprzeczne z wolą Bożą. Czy za takim przekonaniem nie skrywa się rzeczywi-
stość, którą można by określić mianem sumienia arystokratycznego? Ary-
stokratyzm w dziedzinie moralności oznacza przekonanie, że tylko nieliczni 
zostali przez Boga wyposażeni w sprawnie działające sumienie i w związku 
z tym są w stanie dobrze rozpoznać wartość moralną swoich czynów. Pozo-
stali zaś nawet w najbardziej podstawowych wyborach skazani są na kiero-
wanie się błędnym sumieniem. Takimi uczynił ich Pan Bóg albo inni ludzie. 
Prowadzi to do akceptacji zarzuconej przez chrześcijaństwo koncepcji po-
dwójnej moralności. Wydaje się, że – nawet jeśli oficjalnie zachowuje się po-
zory miłosierdzia – czyni się to z pozycji skrywanej pogardy dla tych, których 
sumienie nie funkcjonuje właściwie.

Autorzy postulujący „obniżenie poprzeczki” wymagań moralnych dla tej 
gorszej części ludzkości powołują się niekiedy na kategorię tzw. grzechu spo-
łecznego. Ludzie dopuszczają się aborcji, ponieważ patrzą na embrion jako 
na zwykły zespół komórek. Współżyją bez ślubu, gdyż współżycie dwóch 
dorosłych osób za obopólną zgodą powszechnie jest postrzegane jako dzia-
łanie niemające nic wspólnego z moralnością (Nel nostro mondo, invece, un 
cardine della cultura dominante è che il sesso fra adulti consenzienti non sia 
sottoposto al alcun controllo morale55). Jeśli zatem katolik dopuszcza się ta-
kich czynów, to jest – przynajmniej subiektywnie – niewinny, gdyż robi to 
samo, co inni. Przekonanie, że Kościół powinien się z tym pogodzić i pobło-
gosławić osobom uwięzionym w swoim środowisku i w swojej kulturze, wy-
daje się płynąć z wnętrza Kościoła równie uwięzionego w tej kulturze, co 
zagubieni wierni. Wówczas bowiem, zamiast pomocy w wyzwoleniu, Kościół 
54 R. Buttiglione, Risposte amichevoli ai critici di Amoris Laetitia, Milano 2017, s. 52 (wyd. pol. Przy-

jacielska odpowiedź krytykom Amoris Laetitia, Kraków 2018, s. 48).
55 Tamże, s. 140.
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utwierdzałby ludzi w ich błędnych przekonaniach i działaniach. Zamiast wy-
prowadzać na zewnątrz takiej kultury, ofiarowując wolność, zamykałby ich 
w tej kulturze. Kościół, który ograniczyłby swoje przepowiadanie do tego, co 
stanowi aktualny wzorzec kulturowy, sam stałby się częścią struktur grzechu. 
Rocco Buttiglione zauważa, że w „szpitalu polowym” na ogół brakuje sprzętu 
do wykonywania skomplikowanych operacji, a lekarz zmuszony jest do po-
dejmowania bardzo ryzykownych decyzji56. Prawda, dlatego – o ile to moż-
liwe – rannych transportuje się możliwie szybko do normalnego szpitala.

Omawiając kategorię „grzechu społecznego”, Jan Paweł II zwraca uwagę, 
że nie zdejmuje ona z człowieka indywidualnej odpowiedzialności. Więcej, 
każdy chrześcijanin powinien walczyć przeciwko strukturom grzechu, a naj-
lepszym orężem jest własne nawrócenie. Pokazanie światu, że można działać 
inaczej niż „wszyscy”. Zwalczanie struktur grzechu jest także zadaniem Ko-
ścioła, który – jak powiedziano – gdyby „obniżył poprzeczkę” stałby się je-
dynie kolejnym elementem owych struktur. W adhortacji Reconciliatio et 
paenitentia czytamy:

W każdym razie mówienie o grzechach społecznych, choćby w sensie ana-
logicznym, nie powinno nikogo skłaniać do pomniejszania odpowiedzial-
ności jednostek, ale winno być odwołaniem się do sumień wszystkich, aby 
każdy we własnym zakresie podjął w poważny, sposób i z odwagą odpo-
wiedzialność za zmianę istniejącego zła i sytuacji, z którymi nie można 
się pogodzić. Przyjąwszy w sposób jasny i jednoznaczny to założenie, 
trzeba od razu dodać, że niesłuszne i nie do przyjęcia jest często dziś spo-
tykane w niektórych środowiskach takie rozumienie grzechu społecznego, 
które przeciwstawiając niezbyt wyraźnie grzech społeczny grzechowi oso-
bistemu, mniej lub bardziej nieświadomie prowadziłoby do złagodzenia 
lub prawie przekreślenia grzechu osobistego, dopuszczając jedynie ist-
nienie winy i odpowiedzialności społecznej. Według takiego rozumienia, 
w którym łatwo dostrzec jego zależność od ideologii i systemów nie-
chrześcijańskich […] praktycznie każdy grzech byłby społeczny w tym 
sensie, że może być przypisany nie tyle moralnemu sumieniu osoby, ile 
nieokreślonemu bytowi i zbiorowości anonimowej, którą może być sytu-
acja, system, społeczeństwo, struktury, instytucje (RP, 16).

56 Por. tamże, s. 142.
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 Jan Paweł II zwraca uwagę, że przyczyną popularności błędnych 
wyobrażeń także wśród katolików często jest „zamęt [teologiczny] wywo-
łany w sumieniach wielu wiernych w wyniku rozbieżności poglądów czy 
nauczania teologii, w kaznodziejstwie, w katechezie, w kierownictwie du-
chowym — w odniesieniu do trudnych i delikatnych problemów moralności 
chrześcijańskiej, [który] doprowadza do obniżenia czy niemal do zaniku 
prawdziwego poczucia grzechu” (RP, 18). W niezwykle aktualnym kazaniu 
św. Johna H. Newmana czytamy:

Wada jest tu przedstawiona jako konieczna konsekwencja pewnego 
stanu społeczeństwa, a tym sposobem nie tylko minimalizuje się jej zna-
czenie w odniesieniu do poszczególnych jednostek (co jest być może 
prawdziwe), lecz także całkowicie się ją rozgrzesza, w taki sposób, że 
choć uznaje się za złe same w sobie te czyny, które się z niej rodzą, to ci, 
którzy je popełniają, zostają zwolnieni z odpowiedzialności za nie57.

Pokusa myślenia w ten sposób, jak widać, nie jest całkiem nowa. Jednym 
z powodów zamieszania jest kompleks niższości pewnych teologów 
względem ich uniwersyteckich kolegów reprezentujących inne dyscypliny 
naukowe, który sprawia, że aby nie być uznanymi za zacofanych, głoszą „no-
woczesne” opinie, nie zwracając uwagi nawet na ich wewnętrzną spójność.

Nic, na przykład, nie jest bardziej powszechne niż słuchanie ludzi mó-
wiących o wzrastającej inteligencji czasów współczesnych i naciskają-
cych, by Kościół zaspokoił wymagania tych czasów. Lecz pomija się tu 
całkowicie zasadnicze pytania, mianowicie: Czy te wymagania są zdrowe 
i uprawnione, czy też są nierozumne? Czy są realne, czy urojone? Czy po-
winny być zaspokojone, czy też stłumione? Chce się nas przekonać, że 
jeśli sami nie staniemy na czele postępu ludzi oświeconych, to będziemy 
musieli zadowolić się miejscem na końcu szeregu58.

Teologów, specjalistów od duchowej teorii względności, kard. Ratzinger 
przestrzega przed jeszcze jednym ryzykiem. W świecie, w którym nie ma 

57 J. H. Newman, Kazania uniwersyteckie…, dz. cyt., s. 145.
58 Tamże, s. 151.
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stałych punktów orientacyjnych, w którym możemy arbitralnie wybrać jakiś 
punkt odniesienia, z jego perspektywy wartościować ludzkie czyny, a potem 
dowolnie wybrać inny punkt odniesienia i dokonać ich przewartościowania, 
w takim świecie nie ma ustalonych raz na zawsze kierunków. Dzisiejszy po-
stęp z jutrzejszej perspektywy może okazać się regresem, a ci, którzy dziś 
stanowią awangardę, mogą obudzić się jutro na ostatnim miejscu w czer-
wonym autobusie chwilowego postępu59.

Kult przeciętności i fałszywe miłosierdzie

Czy z powodu powszechności naruszania Bożych przykazań wolno nam 
wyciągać wniosek, że trzeba obniżyć poprzeczkę moralnych wymagań? Pa-
pież Paweł VI, w trudnym posoborowym czasie, mówił:

Czy należy prawo moralne obniżyć do poziomu tego, co ludzie zwykle 
robią, a więc sprowadzić moralność do poziomu obyczajów (które, na-
wiasem mówiąc, jutro mogą być jeszcze gorsze niż dzisiaj, i dokąd wów-
czas dojdziemy)? Czy też przeciwnie, należy utrzymać wysoki poziom 
ideału, nawet jeśli on jest trudny do osiągnięcia, nawet jeśli zwykły czło-
wiek czuje się niezdolny, żeby do niego dojść, albo winny? Sądzę, że 
razem ze wszystkimi mędrcami, bohaterami i świętymi, powiedziałbym: 
wszyscy prawdziwi przyjaciele ludzkiej natury i prawdziwego ludzkiego 
szczęścia (wierzący i niewierzący), chociażby nawet protestowali i sta-
wiali opór, w głębi serca podziękują autorytetowi, który będzie posiadał 
dosyć światła, siły i ufności na to, żeby nie obniżyć ideału. Nigdy prorocy 
Izraela ani apostołowie Kościoła nie zgodzili się na pomniejszenie ideału, 
nigdy nie złagodzili pojęcia doskonałości, nie starali się zmniejszyć odle-
głości między ideałem a naturą. Nigdy oni nie zacieśnili pojęcia grzechu 
– wręcz przeciwnie60.

Kult przeciętności, o którym pisze Friedrich Nietzsche w odniesieniu do 
„ostatniego człowieka” zdaje się opanowywać dzisiaj także Kościół. Przejawia 

59 Por. J. Ratzinger/ Benedykt XVI, Uwolnić wolność…, dz. cyt., s. 101-102.
60 Paweł VI, w: J. Guitton, Dialogi z Pawłem VI, Poznań 1969, s. 296.



235

 Wolny umysł w zniewolonym świecie

się on również w przekonaniu, że wierny ma prawo do bycia nie niepoko-
jonym w swoim sumieniu, nawet jeśli jego sumienie jest błędne. W społeczeń-
stwie uznaje się wydawanie moralnych ocen o czynach homoseksualnych za 
przejaw homofobii, gdyż mogą one powodować, że osoby podejmujące takie 
czyny będą się czuć niekomfortowo, w Kościele zaś proponuje się dopusz-
czenie do Komunii św. osób żyjących na sposób małżeński w powtórnych 
związkach, gdyż w przeciwnym wypadku mogłyby się poczuć dyskrymino-
wane. Wydawało się, że sumienie jest dane człowiekowi właśnie po to, aby 
w pewnych sytuacjach poczuł dyskomfort, aby istnienie czasem go bolało, 
tymczasem dzisiaj oczekuje się raczej, że będzie ono uwalniać człowieka od 
metafizycznych pytań, które mogą powodować niestrawność i bóle żołądka61.

Kard. Ratzinger wskazuje na ryzyko utożsamienia sumienia z pseudora-
cjonalną pewnością, utkaną z samousprawiedliwiania, konformizmu i du-
chowego lenistwa. Sumienie degraduje się w ten sposób do mechanizmu 
samo-uniewinniania. Zamiast otwierać człowieka na głos Boga, może go za-
mykać w sobie, ofiarowując fałszywe poczucie pewności i bezpieczeństwa. 
W ten sposób wolność sumienia zamienia się w wolność do uwalniania się od 
sumienia i jego niewidzialnych obowiązków. Jednak uwalniając człowieka od 
obiektywnej prawdy, skazuje go na poddaństwo wobec prawd zmyślonych 
przez innych ludzi, a przez niego bezwiednie powtarzanych62. Popularna dziś 
post-teologia, nastawiona nie tyle na poznanie prawdy, co na efektywne za-
rządzanie ludźmi wierzącymi, wydaje się służyć przede wszystkim „rozbro-
jeniu” w Kościele sumień opornych na zmianę kulturową.

Do upowszechniania się kultu przeciętności w Kościele, zdaniem kard. 
Newmana, przyczynia się, między innymi, fałszywe miłosierdzie:

Fałszywe jest takie miłosierdzie, które z samej zasady bierze w obronę 
sprawę herezji, i które zamiast potępić ją jako taką, skłania się do wy-
obrażania sobie różnych okoliczności, mogących w takiej lub innej sytu-
acji ją usprawiedliwić; jak gdyby wydarzenia zewnętrzne były w stanie 
zmienić naturę prawdy lub doniosłości moralnej, lub jak gdyby, […] obo-
wiązkiem chrześcijan nie było przyjmowanie rzeczy w takiej formie, 
w jakiej są one przedstawione w Piśmie Świętym […]63.

61 Por. C. Delsol, Kamienie węgielne…, dz. cyt., s. 124-139.
62 Por. J. Ratzinger/ Benedykt XVI, Uwolnić wolność…, dz. cyt., s. 97-98.
63 J. H. Newman, Kazania uniwersyteckie…, dz. cyt., s. 144.
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Współczucie duszpasterzy łatwo może doprowadzić do zlekceważenia 
wymagań prawdy, albo do usprawiedliwiania słabości ludzkich, ryzykując, że 
słabości, a nie prawda, staną się kryterium moralności64.

Sumienie i autorytet

Tekst Johna Newmana o sumieniu, do którego odwołuje się kard. Ratzinger, 
powstał w 1874 r., cztery lata po ogłoszeniu dogmatu o nieomylności papieża. 
Premier Anglii, William Gladstone, podał wówczas publicznie w wątpliwość, 
czy można być jednocześnie dobrym katolikiem i wiernym poddanym króla. 
Swój tekst Newman kończy słowami: „Gdybym miał sprowadzić religie do 
toastów po obiedzie (choć z pewnością nie o to chodzi), wypiłbym, rzecz 
jasna, za papieża, ale – jeśli można – jednak najpierw za sumienie, a za pa-
pieża później”65. Komentując tę myśl, Ratzinger stwierdza, że zostały one wy-
powiedziane jako jednoznaczne poparcie urzędu papieża, ale zarazem jako 
polemika z błędnymi interpretacjami papieskiego prymatu. Lojalność wobec 
papieża nie sprzeciwia się sumieniu, gdyż papiestwo opiera się na prymacie 
sumienia. Ci, którzy zwykli przeciwstawiać autorytet i indywidualną wol-
ność, mogą mieć trudności w zrozumieniu autorytetu papieża, jako gwarancji 
wolności sumienia66.

Pojednanie autorytetu i subiektywności jest możliwe, gdyż łącznikiem 
między nimi jest prawda. Kard. Ratzinger przywołuje nauczanie św. Bazylego 
na temat sumienia jako anamnezy, tzn. przypominania sobie. Według św. Ba-
zylego, każdemu człowiekowi w momencie stworzenia została dana „wro-
dzona iskra miłości Bożej”; „od razu otrzymaliśmy w swym wnętrzu zdolność 
i gotowość do spełniania wszystkich nakazów Bożych […] nie są one niczym 
narzuconym z zewnątrz”67. Anamneza jest jakby złożonym w sercu czło-
wieka pra-wspomnieniem dobra i prawdy. Człowiek wewnętrznie otwarty 

64 Por. G. Grandis, Ignoranza invincibile…, dz. cyt., s. 63; „Należy więc starać się, w najbardziej sto-
sowny sposób, o uwolnienie sumienia moralnego od tych błędów, które pozostają w sprzeczno-
ści z istotą całkowitego daru, który charakteryzuje życie małżeńskie” (Papieska Rada ds. Rodziny, 
Vademecum dla spowiedników…, dz. cyt., 7).

65 J. H. Newman, List do Księcia Norfolk. O Sumieniu, Bydgoszcz 2002, s. 60.
66 Por. J. Ratzinger/ Benedykt XVI, Uwolnić wolność.., dz. cyt., s. 99.
67 Św. Bazyli, Reg fus 2,1 (PG 31, 908), za: J. Ratzinger/ Benedykt XVI, Uwolnić wolność…, dz. cyt., s. 

104.
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rozpoznaje w sobie echo głosu dobiegającego do niego z pierwotnego źródła68. 
„Przepaść przyzywa przepaść hukiem wodospadów” – jak poetycko ujmuje to 
psalmista (Ps 42,8). Istnienie tego praźródła w każdym człowieku jest pod-
stawą działalności misyjnej Kościoła. „Ewangelię możemy, wręcz musimy 
głosić poganom, ponieważ oni sami na to czekają w skrytości” (por. Iz 42,4)69.

Pragnienie prawdy i zmysł dobra są wyciśnięte w człowieku. Tylko 
w kontekście tych słów można właściwie zrozumieć powiedzenie kard. 
Newmana, że, wznosząc toast za religię, wypiłby za papieża, ale jeszcze 
wcześniej za sumienie. „Papież – tłumaczy Joseph Ratzinger – nie może na-
kładać na wierzących katolików przykazań, bo tego chce czy uważa to za ko-
rzystne. Takie nowożytno-woluntarystyczne pojęcie autorytetu nie może 
zniekształcać prawdziwego teologicznego sensu papiestwa. […] Prawdziwy 
sens nauczycielskiej władzy papieża polega na tym, że jest on adwokatem 
chrześcijańskiej pamięci. Papież [niczego] nie nakłada z zewnątrz, lecz roz-
wija chrześcijańską pamięć”70. Pamięć, która przechowuje anamnezę stwo-
rzenia i anamnezę wcielenia Syna Bożego. Władza, którą dysponuje papież 
jest służbą sumieniu, służbą świadczoną temu podwójnemu wspomnieniu, 
które stale musimy na nowo przyswajać, poszerzać i chronić przed destruk-
cyjnym zanikiem pamięci, zagrożonej przez subiektywność, i zagrożonej 
przez presję konformizmu społecznego czy kulturowego71. Sumienie czło-
wieka potrzebuje pomocy z zewnątrz, jednak ta zewnętrzna pomoc w po-
staci autorytetu nie narzuca owemu przypominaniu sobie czegoś obcego. 
Jedynie wspomaga jego wewnętrzną otwartość na prawdę, pełniąc poniekąd 
funkcję majeutyczną72.

W Apologii pro vita sua Newman tłumaczy: „Chrześcijaństwo katolickie nie 
jest prostym wyrazem absolutyzmu religijnego, ale przedstawia ciągły obraz 
Autorytetu i Sądu Osobistego, na przemian postępujących i cofających się, jak 
odpływ i przypływ morza”73. Potwierdzając swoją wiarę w nieomylność pa-
pieża, pisze o katolicyzmie jako o wielkiej arenie nigdy niekończącego się po-
jedynku między Autorytetem a Osobistym Sądem. „Nieomylność nie może 

68 Por. tamże, s. 104.
69 J. Ratzinger, Prawda – wartości – władza…, dz. cyt., s. 49.
70 J. Ratzinger/ Benedykt XVI, Uwolnić wolność…, dz. cyt., s. 105-107.
71 Por. tamże, s. 106-107.
72 Por. tamże, s. 106.
73 J. H. Newman, Apologia pro vita sua, Warszawa 2009, s. 368.
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działać poza określonym kręgiem myśli i musi we wszystkich swych decyzjach 
czy definicjach, stwierdzać, że się trzyma jego ram. […] Musi zawsze stwierdzać, 
że kieruje się Pismem Świętym i Tradycją. […] Nic więc nie może mi być przed-
stawione w przyszłości jako cząstka wiary, lecz tylko to, co już powinienem był 
otrzymać, a czego dotąd nie otrzymywałem (jeśli tak jest) tylko dlatego, że nie 
zostało mi to uświadomione. Nic innego od tego, w co już wierzę, nie może 
być na mnie nałożone, tym bardziej coś przeciwnego temu. Nowo ogłoszona 
prawda […] musi być, co najmniej tego samego rodzaju, pokrewna, zawarta 
w niej, widziana w stosunku do dawnej prawdy. […] będzie mieć taki charakter, 
że moje myśli chętnie zgodzą się na nią lub skojarzą z nią, jak tylko to usły-
szą”74. Musi to być prawda, za którą oddał życie Jezus i za którą oddaliby życie 
święci apostołowie: Piotr i Paweł. Słowa te doskonale współbrzmią z myślą za-
pisaną przez Jana Pawła II w Veritatis splendor: „Tak więc władza Kościoła, gdy 
wypowiada się w kwestiach moralnych, nie narusza w żaden sposób wolności 
sumienia chrześcijan: nie tylko dlatego, że wolność sumienia nie jest nigdy wol-
nością «od» prawdy, ale zawsze i wyłącznie «w» prawdzie, lecz także dlatego, iż 
Magisterium nie wprowadza do chrześcijańskiego sumienia prawd mu obcych, 
a tylko objawia prawdy, które sumienie powinno już znać i rozwijać je, wycho-
dząc od pierwotnego aktu wiary. Kościół pragnie jedynie służyć sumieniu, po-
magać mu, aby nie poruszał nim każdy powiew nauki na skutek oszustwa ze 
strony ludzi (por. Ef 4,14) i aby nie odchodziło ono od prawdy o dobru czło-
wieka, ale by — zwłaszcza w sprawach trudniejszych — mogło pewną drogą 
dojść do prawdy i w niej trwać” (VS, 64).

 * * *

Św. Jan Paweł II był człowiekiem wolności, który wolnością ducha zarażał 
innych. Świadkiem sumienia, którego samo istnienie nie pozwala człowie-
kowi pozostać po niewłaściwej stronie. Żywym dowodem, że „wśród stopni 
duchowego postępu nie istnieje nigdy taki, którego by już nie można było 
przekroczyć”75. Pośród licznych świadectw na jego temat najbardziej prze-
mówiły do mnie słowa Joaquína Navarro-Vallsa:

74 Tamże, s. 369-370.
75 Św. Leon Wielki, Kazanie 6 na Wielki Post, 1-2, LG, godzina czytań, czwartek po Popielcu.
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Największym dziełem Karola Wojtyły było to dzieło, którego dzięki łasce 
Boga udało mu się dokonywać w samym sobie, w najbardziej osobi-
stej i intymnej części jego osoby. To, że zachował zawsze, mimo wszel-
kich okoliczności, tę wewnętrzną elastyczność, która umożliwiała mu 
odpowiedź «tak», zawsze, na każde wezwanie, sugestie i nakazy, które 
w danym momencie swego życia odbierał od Boga76.

Dziękuję za umożliwienie mi powiedzenia tych kilku słów o człowieku, któ-
rego nauczanie i świadectwo życia w znacznym stopniu zdecydowało o tym, 
kim jestem.

Skróty:
CA  – Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus
EV  – Jan Paweł II, Encyklika Evanelium vitae
GS  – Sobór Watykański II, Konstytucja Gaudium et spes
RM  – Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris missio
RP  – Jan Paweł II, Adhortacja Reconciliation et paenitentia
VS  – Jan Paweł II, Encyklika Veritatis splendor

Piotr Mazurkiewicz

Ksiądz katolicki, profesor politologii i wykładowca akademicki w Uniwer-
sytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, sekretarz gene-
ralny Komisji Konferencji Episkopatów Unii Europejskiej COMECE w latach 
2008-2012. Naukowo zajmuje się zagadnieniami tożsamości Europy, 
miejscem Kościoła w przestrzeni społecznej. Interesuje się obecnością 
koncepcji antropologicznych, które leżą u fundamentów decyzji politycz-
nych, prawnych i kulturowych społeczeństwa europejskiego. Autor wielu 
publikacji naukowych, w tym m.in.: Kościół i demokracja (2001), Przemoc 
w polityce (2006), Europa jako kinder niespodzianka (2017), Dwie wieże 
i minaret. Szkice z katolickiej nauki społecznej (2017). 

76 J. Navarro-Valls, Jan Paweł II. Dziedzictwo na dziś i jutro, w: Dziedzictwo świętości Jana Pawła II 
w relacjach świadków, red. K. Wilczek, Kraków 2011, s. 47.





Spokój cyfrowy a ludzki 
niepokój

Silvano Petrosino1

W naszym hipertechnologicznym społeczeństwie pewna koncepcja komu-
nikacji wydaje się obecnie narzucona prawie jako dogmat. Myśl ta brzmi 
mniej więcej tak: „Nie przejmuj się. Jeśli opanujesz odpowiednie techniki 
i nauczysz się używać narzędzi bardziej wyrafinowanych, wtedy z łatwością 
będziesz potrafił się komunikować, a nawet staniesz się prawdziwym eks-
pertem od komunikacji”. W rzeczy samej to właśnie się wydarzyło: wszyscy 
rozmawiają ze wszystkimi o wszystkich/wszystkim, bez przerwy, dzień 
i noc, w dni powszednie i te świąteczne, w każdej części globu, każdy wy-
mienia z innymi nieskończoną ilość wiadomości i informacji. I tak nadmiar 
słów przekształcił się w normalny sposób komunikowania się: wydaje się, 
że można jedynie rozmawiać pod warunkiem robienia tego bez przerwy. Ra-
dosne zadufanie wydaje się już rozpowszechnione: „Komunikowanie się jest 
łatwe, wszyscy mogą stać się wielkimi specami od komunikacji, tak więc daj 
się porwać, włącz wideo, wejdź do sieci i zacznij surfować, w ten sposób bę-
dziesz mógł natychmiast – dotyczy to sławnego «czasu realnego» – połączyć 
się ze wszystkimi i w konsekwencji rozmawiać ze wszystkimi o wszystkim”. 

Nacisk na „łatwość” i na „natychmiastowość” jest jedną z istotnych cech 
rzekomej wiedzy, która obecnie rośnie i rozwija się wokół tej koncepcji ko-
munikacji; wiedzy, która często zmierza do przyjęcia charakteru uspoka-
jającej ideologii: „nie-ma-problemu” (jest nowym hasłem przewodnim), 
w komunikacji nie ma żadnego dramatu i nie kryje się w niej żadna tajem-
nica. Komunikacja jest wszędzie, komunikuje-się-również-przez-ciszę, nie 
1 Autor jest włoskim filozofem, znanym w środowisku międzynarodowym z powodu publikacji 

naukowych z zakresu współczesnej filozofii francuskiej.
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mówiąc o celebrowanej mowie ciała. Komunikowanie jest aktem jak naj-
bardziej oczywistym i spontanicznym, tak całkowicie naturalnym (synonim 
„neutralnego”), że nie musi być zgłębiany, lecz tylko doskonalony. Jeżeli chce 
się być „na czasie”, wystarczy posiąść kompetencje techniczne możliwie jak 
najbardziej aktualne.

Wydaje mi się, że w istocie mamy do czynienia z dwiema mistyfikacjami, 
którymi żywi się ta ideologia. Jest to przede wszystkim przeświadczenie, 
że człowiek używa języka zawsze i jedynie do komunikowania, a w konse-
kwencji komunikacja jest „faktem prymitywnym”, pozbawionym jakiejkolwiek 
istotnej wewnętrznej złożoności. Komunikacja byłaby wszędzie, na oczach 
wszystkich, obecna nie tylko w obrębie więzi międzyludzkich, ale także w re-
lacjach między zwierzętami, pomiędzy innymi organizmami żywymi, a dzi-
siaj nawet między urządzeniami technologicznymi. Komputery, tak się mówi, 
nie tylko miałyby „pamięć”, lecz także „komunikowałyby się” między sobą, 
niekiedy poza ludzką ingerencją (są zaprogramowane przez człowieka, aby 
mogły „porozumiewać się” również w przypadku braku ludzkiej decyzji), we-
wnątrz sieci, która nie byłaby niczym innym jak miejscem par excellence in-
scenizacji „komunikacji planetarnej”. A ta ostatnia potwierdzałaby to, co jest 
przedstawiane jako niepodważalna prawda: człowiek używa języka do komu-
nikowania się z innymi, on musi, a przede wszystkim chce, prowadzić dialog 
z innymi, i przez szacunek dla tego pragnienia, jak się zwykło mawiać, je-
dynym problemem godnym uwagi mógłby być ten odnoszący się do ustalenia 
lepszych technik i narzędzi, ażeby ów dialog mógł zostać przeprowadzony 
w sposób najlepszy z możliwych. Komunikacja byłaby zatem „naturalna”, „uni-
wersalna”, „nieunikniona” i „uznana za coś oczywistego”.

Ściśle związana z powyższym punktem jest druga konstatacja, którą na-
leży podkreślić. Komunikacja jest często pojmowana jako prosty transfer wia-
domości i myśli: oznaczałaby „przesłanie” czegoś od kogoś do kogoś innego. 
Nacisk na ideę „przesyłania” jest najbardziej bezpośrednią konsekwencją po-
jęcia komunikacji jako faktu naturalnego, w samym sobie a-problematycznego. 
Jak już zaznaczyłem wcześniej, wewnątrz tej koncepcji jedynymi problemami, 
które się pojawiają, są te związane z wyodrębnieniem technik i narzędzi będą-
cych w stanie realizować taki transfer w sposób możliwie jak najszybszy. Jeżeli 
istotnie „komunikować” oznacza zasadniczo „przesyłać”, tak więc „przesyłać” 
z sukcesem oznacza: aby „komunikować się” dobrze, konieczne jest korzy-
stanie z lepszych narzędzi. Ta technicyzacja komunikowania się, jego redukcja 
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do prostego przesyłania, jest wyraźnie uprzywilejowana przez firmy wytwa-
rzające to, co ani przez moment nie wahają się przedstawiać jako „narzędzia 
komunikowania się”. Aby podtrzymywać sprzedaż takich urządzeń, rzeczywi-
ście konieczne jest narzucenie nie tylko na poziomie poznawczym, lecz także 
i przede wszystkim na poziomie emotywnym, równoważności, która ustala 
związek przyczynowy między charakterystyką urządzenia użytego w akcie 
komunikacji i powodzeniem tego aktu. Innymi słowy, należy bez względu na 
wszystko przekonać podmiot/klienta, że im bardziej urządzenie, z którego się 
korzysta, będzie zaawansowane i wyrafinowane, tym bardziej, dzięki niemu, 
komunikacja będzie rozleglejsza, głębsza i skuteczniejsza.

Co w tym jest złego? Ostatecznie, jak tu nie zauważyć, dzięki aktu-
alnym urządzeniom cyfrowym doprawdy możliwe jest komunikowanie się 
ze wszystkimi, prowadzenie dialogu ze wszystkimi, nawiązanie relacji ze 
wszystkimi? Czy możliwość nawiązania kontaktu zawsze-i-gdziekolwiek, 
z każdym i ze wszystkimi, nie jest właśnie tą hiperkomunikacją, którą urzą-
dzenie cyfrowe ostatecznie umożliwia? Relacja, konwersacja, dialog: czym 
jest to wszystko, jeśli nie komunikacją?

Aby odpowiedzieć na takie pytania, konieczne jest przyjrzenie się fenome-
nowi ludzkiej komunikacji począwszy od antropologii „nie-naiwnej”, a antro-
pologia ukazuje się taką jedynie, jeśli udaje jej się wskazać szczególny sposób 
istnienia tego bytu wyjątkowego, jakim jest człowiek. Teraz, właśnie w odnie-
sieniu do tego szczególnego sposobu bycia, nie można nie zrobić nic innego, 
jak rozpoznać, że w ludzkiej komunikacji zawsze chodzi o coś o wiele bar-
dziej złożonego i dramatycznego niż proste przekazanie wiadomości od jed-
nego indiwiduum do drugiego. W tym sensie rację ma Jacques Lacan, kiedy, 
w odniesieniu do zachowania podmiotu, twierdzi, że „język nie jest jedynie 
komunikowaniem się”2, przede wszystkim dlatego, że „funkcją języka nie jest, 
by informować, ale przywoływać. Tym, co szukam w słowie, jest odpowiedź 
innego”3. W tym sensie, kiedy podmiot A wysyła wiadomość X podmiotowi 
B, on nie tylko mówi o X, lecz także o sobie samym (A) i o innym (B), kształ-
tując w konsekwencji obraz świata znacznie szerszy i przede wszystkim wy-
mowniejszy, tzn. bardziej znaczący, od przekazu zawartego w X. W pewnym 
sensie to, co się komunikuje, zawsze różni się od tego, co się przekazuje, i z tego 
2 J. Lacan, Le Sèminaire de Jacques Lacan. Livre XX. Encore (1972–1973), Paris 1975; tłum. wł.: S. Be-

nvenuto, M. Contri, Il seminario. Libro XX. Ancora (1972–1973), Torino 1983, s. 139.
3 Tenże, Ecrits, Paris 1966; tłum. wł.: G.B. Contri, Scritti, Torino 2002, s. 292.



244

Silvano Petrosino

powodu nie wystarcza przekazać, by zakomunikować, tak jak nie wystarcza 
nawiązać kontakt z innym, aby zdołać komunikować się z nim. W rezultacie 
może istnieć intensywny i skuteczny przekaz znaków, wiadomości, obrazów 
etc., bez zaistnienia aktu komunikatywnego, tak jak może zachodzić nie-
ustanne mówienie do drugiego bez nawiązania, choćby na moment, dialogu 
z nim. Konkludując, można przesyłać bez komunikowania, tak jak można roz-
mawiać bez nawiązania dialogu. 

Potwierdza te banalne prawdy właśnie aktualna sytuacja „komunika-
tywna”. Dzisiaj wydaje się, że wszyscy chcą mówić, bezustannie mówić, jakby 
gorączkowo pragnęli wejść w kontakt z innym, ale nie dlatego, że są zainte-
resowani innym, czy treścią tego, co się twierdzi, że chce się komuś zakomu-
nikować, ale raczej ponieważ jest się zainteresowanym samym sobą – tryumf 
tej funkcji fatycznej, która zdecydowanie wyraża się w formule wypowiedzi, 
będącej właściwie negacją każdego autentycznego wyrażenia. To wyrażenie, 
jak mantra, nie znudzi się nigdy powtarzaniem: „oto ja, jestem, jestem tu, ist-
nieję, idź za mną, patrz na mnie, nie rozpraszaj się, nie trać mnie z oczu, nie 
trać kontaktu ze mną, jestem tutaj, teraz idę tam, za chwilę tam będę, potem 
mnie znajdziesz tam, etc.”. Mówi się do innego, z natarczywością wysyła się 
mu bez przerwy SMS-y, które mówią o tym lub o czymś innym, czasami nawet 
o nim, zwraca się do niego, mówiąc o nim, a właśnie w tym wszystkim tak na-
prawdę nie przestaje się mówić o sobie samym, nie daje się wytchnienia dru-
giemu, aby móc mówić o sobie. W odróżnieniu do tego, co dzieje się w Krainie 
czarów, gdzie zdaniem Chaïma Perelmana i Lucie Olbrechts-Tyteca „nie wie 
się, dlaczego ktoś miałby się odezwać do kogoś drugiego”4, w świecie cy-
frowym, w którym nie przypadkiem niektórzy są pewni, że rozpoznają w nim 
prawdziwą krainę czarów, powód, aby nie zastanawiać się ani chwili, aby 
wejść w kontakt z innym, istnieje i jest zbyt oczywisty: dotyczy to niezaspo-
kojonego pragnienia, by zaznaczyć własną obecność, by zostać rozpoznanym 
we własnej tożsamości, by powtarzać ciągle komuś i wszystkim innym: „Nie 
zapominajcie, że istnieję”. Nie „myślę, więc jestem”, lecz „mówię, więc jestem” 
lub jeszcze lepiej: „Mówię, więc jestem właśnie dlatego, że jestem ja, który do 
ciebie mówię”, gdzie „ty” jest tak naprawdę narzędziem w rękach „ja”.

Szczególnie korzystanie z telefonu komórkowego potwierdza tę ana-
lizę: wszyscy mówią ze wszystkimi, bez przerwy każdy wymienia z innymi 
4 C. Perelman, L. Olbrechts-Tyteca, Traité de l’argumentation. La nouvelle rhétorique, Paris 1958; 

tłum. wł.: C. Schick, M. Mayer, Trattato dell’argomentazione. La nuova retorica, Torino 1989, s. 17.
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niezliczone wiadomości, ale wewnątrz takiego „wysyłania wiadomości”, które 
nierzadko przybiera formę autentycznego nałogu (nie udaje się od niego po-
wstrzymać, nawet gdy się idzie, je, prowadzi samochód, uczestniczy w spek-
taklu czy celebracji liturgicznej etc.). Tak zwana „komunikacja” ostatecznie 
przekształca się w okoliczność, w której inny i rzekome treści, które się prze-
kazuje, okazują się być zwykłymi pretekstami dla afirmacji i zadowolenia 
własnego ja: „Nie mam właściwie nic do powiedzenia, ale usilnie pragnę to po-
wiedzieć i dokładnie dzięki temu, co mówię, temu, który się zwraca do innego, 
którym ty jesteś, ja ciebie ustanawiam jako tego, który mnie autoryzuje, by to 
powiedzieć”. I tak, na przykład, pyta się innego: „Jak się masz?”, ale jedynie, 
aby móc następnie powiedzieć, jak się samemu czuje, i nierzadko zdarza się, 
że nie czeka się nawet, że inny, wierząc naiwnie w szczerość twojego zainte-
resowania, zacznie odpowiadać, czując się upoważniony do poinformowania 
ciebie natychmiast i szczegółowo o „własnym” stanie zdrowia. Udawanie za-
interesowania innym jest więc ceną, jaką trzeba zapłacić, aby móc, w końcu, 
mówić o sobie i tylko o sobie. Nowe narzędzia cyfrowe karmią się taką fikcją: 

Trzymam mój palec na klawiszu; w każdym momencie mogę usunąć 
obraz lub kliknąć, aby doprowadzić do nowego spotkania. Inny jest wolny 
w jego przestrzeni, ale nie jest tak naprawdę wolny w mojej, gdzie osta-
tecznym sędzią jestem ja. Jestem daleki od tego, aby wystawiać się na ry-
zyko w relacji przyjaźni jak wtedy, gdy spotkam innego twarzą w twarz. 
Oczywiście, ktoś inny może przyciągnąć moją uwagę swoimi wiadomo-
ściami, obrazami i prośbami, tak że będę tkwił przyklejony do ekranu. 
Niemniej ostatecznie będę przyklejony do ekranu, ale nie do twarzy, 
którą widzę po drugiej stronie ekranu. Każda interakcja z tym innym za-
chodzi na odległość i czy ona stanie się dla mnie ważna, zależeć będzie 
jedynie od mojej decyzji. Taki sposób utrzymywania relacji na cały ekran 
wywołuje uczucie przyjemności w odczuwaniu władzy nad innym inter-
lokutorem, władzy, której on jest całkowicie nieświadomy – tak jak jest 
nieświadomy, w jakim stopniu znajduję przyjemność w trzymaniu go 
w przestrzeni naprzeciw mnie. I władza, którą mam nad nim, jest taka 
sama, jaką on ma nade mną, w formie, w której w jego przestrzeni jest mi 
zanegowana ta sama wolność, której ja mu odmawiam w mojej5.

5 R. Scruton, Hiding behind the Screeen, „The New Atlantis” 28/2010, s. 48-60 (cyt. s. 50).
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Ta nasza sytuacja może być interpretowana na różne sposoby i można 
nawet być entuzjastą możliwości, które urządzenia cyfrowe dają do dyspo-
zycji ludzkiej inteligencji. Poza tym można się zastanawiać: z jakiego po-
wodu tracić czas na rozprawianie o czymś, czego nie da się uniknąć, jak na 
przykład korzystanie z komputera, telefonu komórkowego czy surfowanie 
w Internecie? Przecież, chcąc nie chcąc, tak właśnie się rozmawia, pisze, ko-
munikuje. A jednak trudno jest zaprzeczyć dystansowi, który dzieli ten nie-
powstrzymany handel informacjami i obrazami od autentycznej komunikacji 
i przede wszystkim od prawdziwego dialogu. W tej sytuacji, istotnie, brakuje 
warunków strukturalnych tak do komunikowania się, jak i do dialogu: tutaj 
nie ma żadnego dystansu, żadnego zerwania, nie ma oczekiwania i ciszy, nie 
ma przerw, odmienności i różnicy, w konsekwencji nie ma prawdziwego słu-
chania i rozmowy, istnieje jedynie potok słów, powtarzający się i odurzający, 
który zmierza do zapełnienia całości wymiany komunikacyjnej. Nie można 
czekać, nie jest się już zdolnym do czekania: SMS musi być wysłany natych-
miast, aby od razu można było otrzymać odpowiedź; w tym potoku słów, w tej 
pełni-słowa, w całkowitej obecności nieprzerwanej wymiany słów, w po-
dobnym środowisku, w którym esemesowanie staje się bardziej wyrazem 
„odruchu” niż „odpowiedzi”, tutaj słowami i wiadomościami po prawdzie nie 
komunikuje się i nie prowadzi dialogu, ale robi się coś innego, na przykład za-
bawia się, „spędza czas”, narzuca i upewnia, szukając w innym potwierdzenia 
własnego ja i, w ostatecznym rozrachunku, przede wszystkim czerpie przy-
jemność. Maurice Blanchot pisał: 

[…] fakt mówienia rozpoczyna autentyczną relację, w oparciu o którą 
słowa obecne nie potrzebują umniejszać relacji ani zanegować siebie na 
rzecz jakiejś rzekomej wspólnej korzyści, ale proszą i otrzymują to, że 
zostają przyjęte właśnie z powodu tego, czego nie mają wspólnego. Mó-
wienie do kogoś oznacza akceptację na niewprowadzanie go w system 
rzeczy, które należy znać czy bytów do poznania, przeciwnie, oznacza 
rozpoznawanie go jako nieznanego i przyjęcie go jako kogoś obcego, bez 
zmuszania go do naruszenia jego odmienności6.

Nic bardziej odległego od tego, co przeważnie ma miejsce dzisiaj. 
6 M. Blanchot, L’Entretien infini, Paris 1969; tłum. wł.: R. Ferrara, L’infinito intrattenimento, Torino 

1977, s. 171-172.
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W pewnym sensie o tym się od zawsze wiedziało: relacja z innym, ja-
kakolwiek ona jest, nigdy nie jest redukowalna do prostego połączenia, tak 
jak autentyczna komunikacja nie jest redukowalna do prostego przesłania 
wiadomości, czy dialog do czystej wymiany maili. Lecz jeżeli przyjmiemy do 
wiadomości to wszystko, można sobie wtedy zadać pytanie, czy „hiperkomu-
nikacja cyfrowa”, właśnie dlatego że „hiper” (to właśnie jest jej słownictwem, 
które nieprzypadkowo podziela z magią: gdziekolwiek, zawsze, natych-
miast, łatwo, pewnie), nie zakończyła rozprzestrzeniania, na poziomie pla-
netarnym, całkowicie banalnej koncepcji (tzn. a-problematyczna i neutralna) 
wielokierunkowości, która zawsze pojawia się wokół ludzkiego gestu komu-
nikowania się. Potęga i wydajność techniki cyfrowej z pewnością pomogły lu-
dziom w wymianie informacji, lecz w tym samym czasie zdołały zaciemnić, 
aż stał się prawie niewidzialny, ten dramat słowa, który jednak, i na szczę-
ście, zawsze na nowo pojawia się wewnątrz pewnych miejsc, które nie oba-
wiają się gościć ten niemożliwy do stłumienia niepokój, który ukazuje się 
jako najcenniejsza z ludzkich prawd. O jakich miejscach mowa? Na przykład 
o rozmowie miłosnej, pisarstwie literackim, języku poetyckim i, może przede 
wszystkim, słowie modlitwy. W tych przestrzeniach to, co ludzkie trzyma się; 
człowiek, nawet wśród tysiąca trudności, szyderstw i afrontów, pozostaje 
człowiekiem i nie staje się postludzki. Dzięki Bogu. 

Tłumaczyła Marzena Zielonka

Silvano Petrosino 

Włoski filozof, znany w środowisku międzynarodowym ze swoich prac 
naukowych z zakresu współczesnej filozofii francuskiej. Wprowadził 
i spopularyzował we Włoszech myśl Emmanuela Levinasa oraz Jacqu-
es’a Derridy. Dyrektor Archiwum „Juliena Riesa” w zakresie antropo-
logii symbolicznej z siedzibą przy Katolickim Uniwersytecie Sacro Cuore 
w Mediolanie. Członek Rady Naukowej Papieskiej Rady ds. Kultury z sie-
dzibą w Watykanie. Obecnie wykłada teorie komunikacji, antropologię 
religijną oraz mass media jako profesor na Katolickim Uniwersytecie 
Sacro Cuore w Mediolanie. 





Wkład świeckiego państwa 
i religii w budowę dobrego 
społeczeństwa

Vittorio Possenti

Kwestia teologiczno-polityczna

Religia – jako dążenie do relacji między człowiekiem a Bogiem – stanowi 
najbardziej podstawowy poziom ludzkiego życia, angażuje jednostki, grupy 
i wspólnoty – wywiera zatem istotny wpływ społeczny. W związku z tym 
sensowne staje się pytanie o wkład religii w budowę „dobrego społeczeń-
stwa”. O której religii będziemy jednak mówić? Odniosę się do chrześcijań-
stwa w kontekście obecnie istniejących, zachodnich społeczeństw doby 
późnej nowożytności. Ich cechami charakterystycznymi są: demokratyczny 
i świecki ustrój państwa oraz daleko posunięta sekularyzacja. Wiemy, jak 
wiele wyzwań z tym się wiąże: problemy etyczne, bioetyczne, poważne braki 
w zakresie edukacji – głównie wśród przedstawicieli młodszych pokoleń – 
czy kryzys tradycji. To tylko wybrane symptomy procesu, który prawa i in-
dywidualne swobody dorosłej jednostki wynosi do statusu nadrzędnego 
względem innych praw podstawowych oraz dobra wspólnego.

Obecna sytuacja skłania do podjęcia na nowo wciąż powracającej pro-
blematyki teologiczno-politycznej, z całym obecnym w niej splotem kwestii 
z pogranicza religii i polityki, rolą religii w społeczeństwie oraz fundamen-
talnym pytaniem: czy przy budowie dobrego społeczeństwa w ogóle można 
korzystać z pouczeń pochodzących od Boga? Wielu nowożytnych myślicieli, 
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od Niccolo Machiavellego po Thomasa Hobbsa i Karola Marksa, tworzyło 
fundamenty porządku politycznego społeczeństw z punktu widzenia wy-
łącznie tego świata, marginalizując problematykę teologiczno-polityczną, 
która wcześniej stanowiła centrum nauk politycznych. Jednym z architektów 
rewolucji, która to centrum odrzuciła, był Baruch Spinoza, i to właśnie jego 
myśl leży u źródeł wielu nurtów intelektualnych, w których polityka została 
oddzielona od religii1. Ta sytuacja utrzymuje się, ogólnie rzecz biorąc, po 
dziś dzień, z nielicznymi wyjątkami. Współcześnie „oddawanie Cezarowi 
tego, co należy do Cezara” zostało nie tylko oddzielone od „oddawania Bogu 
tego, co należy do Boga”, lecz i temu pierwszemu zaczęto „oddawać” coraz 
to więcej. Lewiatan, którym stało się państwo, rozrastał się coraz bardziej, 
aż w końcu przybrał potworną postać dwudziestowiecznego państwa tota-
litarnego.

Lecz jak każdy stały problem, tak kwestia teologiczno-polityczna za-
znaczała swoją obecność dawniej i zaznacza ją dziś. Wciąż powraca, nawet 
mocniej, w myśli współczesnej i nie tak dawnej (Jurgen Habermas, Jacques 
Maritain, Joseph Ratzinger, John Rawls, Charles Taylor), która na nowo od-
krywa obecność i rolę religii w społeczeństwie2.

Różne są sposoby rozumienia kwestii teologiczno-politycznej. Karl 
Schmitt głosił na przykład, że wszystkie pojęcia prawno-polityczne stanowią 
rezultat sekularyzacji pojęć teologicznych. Tak więc Schmitt (a za nim: Ja-
cques Maritain, Augusto Del Noce, Karl Loewith, Eric Voegelin i inni) bronił 
„rozwiązania opartego na ciągłości”. Zakładało ono, że czasy współczesne 
i ich duchowe ramy to nic innego, jak zsekularyzowane idee chrześcijańskie. 
Natomiast Hans Blumenberg3 uważa czasy nowożytne za nowy początek, au-
tonomiczny i niezależny względem dziedzictwa chrześcijańskiego. Podejście, 

1 „Spinozizm” jako źródło nowożytnego sposobu uprawiania polityki to teza L. Straussa, którą za-
warł w pracy pt.: Die Religionskritik Spinozas als Grundlage seiner Bibelwissenschaft [Spinozy kry-
tyka religii jako podstawa jego ujęć treści biblijnych], Berlin 1930.

2 Poświęciłem tej tematyce kilka książek, z których część została przetłumaczona na język polski: 
1) Le società liberali al bivio. Lineamenti di filosofia della società, Genoa 1992 (Zarys filozofii po-
lityki. Społeczeństwa liberalne na rozdrożu, tłum. A. Fligel, Lublin 2012); 2) Oltre l’Illuminismo. Il 
messaggio sociale cristiano, Roma 1992 (Katolicka Nauka Społeczna wobec dziedzictwa Oświece-
nia, tłum. Ł. Skuza, S. Pyszka, T. Żeleźnik, Kraków 2000); 3) Religione e vita civile. Il cristianesimo 
nel postmoderno, Roma 2001 (Religia i życie publiczne. Chrześcijaństwo w dobie ponowożytnej, 
tłum. T. Żeleźnik, Warszawa 2005); 4) Le ragioni della laicità, Soveria 2007; 5) L’uomo postmoder-
no. Tecnica religione politica, Milano 2009; 6) The Human Being as Believer and Citizen, “Fellow-
ship of Catholic Scholars Quarterly”, 4/2005.

3 H. Blumenberg, Die Legitimität der Neuzeit, Frankfurt a.M. 1966.
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które sięga najgłębiej w swojej próbie zrozumienia problemu teologiczno-
-politycznego, odnosi się do relacji między wiedzą o Bogu a wiedzą o życiu 
społecznym i do wpływu, jaki ta pierwsza ma na tę drugą, szczególnie zaś 
– do kwestii tego, czy istnieje jakaś wola lub projekt Boga dotyczący ludz-
kiej społeczności. To zagadnienie jest bardziej pierwotne i podstawowe niż 
tak często dyskutowane kwestie stosunków i granic między społeczeństwem 
obywatelskim a społecznością religijną.

Kontekst teraźniejszy

Jak często się wskazuje, państwa europejskie znalazły się pod silnym 
wpływem procesu sekularyzacji, przez co z nową intensywnością powróciło 
pytanie o miejsce i rolę religii – chrześcijaństwa – w tych państwach. Różne 
filozofie legły u początków tego procesu, który przez długi czas nakazywał 
pojmować religię wyłącznie jako cultus privatus. Lecz od kilku dekad to się 
zmienia i zaznaczają się dwa bardzo różniące się od siebie trendy, które po-
winniśmy wziąć pod uwagę: rozpowszechniane są naturalistyczne i scjenty-
styczne doktryny, często wrogie religii, oraz zaznacza się powrót religii do 
sfery publicznej. Ten drugi trend przynosi ze sobą również krytykę post-
-metafizycznej i areligijnej nowożytności, dążącej do ostrego oddzielenia 
od siebie religii i rozumu oraz ignorującej fakt, że łączyła je przez długi czas 
genealogia zawierająca wiele punktów wspólnych. Modelem racjonalności, 
który przeciwstawia sobie rozum i religię, jest zasadniczo model scjenty-
styczny i pozytywistyczny.

W tym procesie wewnętrzna ciasnota myśli oświeceniowej zaznacza się 
bardzo wyraźnie: tym, co chyba najbardziej ją ogranicza, jest przekonanie, 
że tradycje religijne to zbędny balast, zaś monopol w kwestii prawdy należy 
przyznać rozumowi, co najpierw miało dotyczyć jedynie kwestii etycznych, 
skończyło się jednak na monopolu przyznanym rozumowi ściśle nauko-
wemu. W konsekwencji podstawa, jaka jeszcze pozostaje dla prawdy i zwią-
zanych z nią wartości, kurczy się coraz bardziej.

 Lecz prędzej czy później realne problemy wracają. Widzimy, jak nie-
zdatne jest myślenie naukowe w zakresie prowadzenia człowieka po ścieżce 
dobrego życia, nie posiada ono bowiem środków do artykulacji przykładów 
takiego życia – a tych z kolei pełne są święte teksty i religie. To one podają 
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mądrość życiową, której należy strzec, gdyż nie da się jej wytworzyć na żą-
danie. Nie wyniknie ona przecież z treści zawodowych doświadczeń świec-
kich specjalistów, od których możemy niekiedy usłyszeć, że zajmowanie się 
ludzkim i boskim sensem religii to strata czasu. Należałoby tutaj przywołać 
pełne pasji słowa Maxa Webera: „Specjaliści bez ducha, hedoniści bez serca: 
tej nicości wydaje się, że wzniosła się na nieosiągalny wcześniej poziom czło-
wieczeństwa!”4. Ten okrzyk pośrednio odwołuje się do sensu, jaki religia 
jeszcze posiada w rezerwie, a który przeciwstawić się może racjonalności 
czysto instrumentalnej.

To oznacza, że zarówno demokracji deliberatywnej, jak i świeckiemu 
państwu, pilnie potrzeba nowej, publicznej debaty, która nie będzie jedynie 
wyrazem tego, co ma do powiedzenia wąskie grono osób zatrudnionych 
w mediach oraz ich etatowych „twórców opinii”. Obowiązek przedstawienia 
uzasadnionych argumentów na forum publicznym jest koniecznością, lecz nie 
wystarczy, ani nie może być wszystkim, co religia – w końcu dopuszczona do 
głosu na wielkiej medialnej scenie – uzna za swoje zadanie. Konieczne będzie 
także wprowadzenie w życie doświadczeń wspólnot religijnych jako tych, któ-
rych członkowie o wiele lepiej i wyraźniej rozumieją społeczną rolę religii.

Wkład religii w demokrację

Uściślę ten temat, stawiając następujące pytanie: skoro religia może coś 
wnieść w budowę dobrego społeczeństwa, czy takie wsparcie z jej strony mo-
głoby się ograniczyć do motywowania, albo dostarczania ludziom platformy 
kognitywnej do konfrontacji z kwestią prawdy? W moim odczuciu państwa li-
beralne powinny zapraszać do sfery publicznej głosy o charakterze religijnym 
nie tylko ze względu na ich motywacyjną wartość, lecz także ze względu na ich 
kognitywną i prawdziwościową doniosłość. Kościoły i wierzący obywatele to 
aktorzy wykonujący zadania o kluczowym znaczeniu dla życia demokratycz-
nego i niekoniecznie w związku z tym muszą uzasadniać to, w co wierzą, za 
pomocą języka zsekularyzowanego.

4 M. Weber, L’etica protestante e lo spirito del capitalismo, Milano 1991, s. 241.
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Motywowanie

Wielkim obywatelskim zadaniem religii jest czynienie ludzi dobrymi: poprzez 
praktykowanie cnót człowiek staje się panem samego siebie, uczestnikiem 
życia politycznej wspólnoty, zdolnym do tego, aby nie zapominać o własnej 
odpowiedzialności za dobro wspólne. Zadanie to stoi przed jednostkami, gru-
pami, narodami oraz ich przywódcami, prowadzącymi pozostałych do tego, 
aby rozwijali w sobie cnoty społeczne, a zwłaszcza sprawiedliwość nakie-
rowaną na dobro wspólne własnej, politycznej wspólnoty5. Dobro wspólne 
to rzecz złożona, osiągalna tylko wówczas, gdy jednostki, rodziny, stowarzy-
szenia i rządy działają zgodnie z celami sprawiedliwości, wolności i współ-
odpowiedzialności – w tych aspektach dobroczynny wpływ transcendentnej 
i humanistycznej religii zaznacza się szczególnie mocno6.

Mając na celu dobrą kondycję życia moralnego i rozwój cnót, religia sięga 
do samego „centrum unerwienia” społeczeństwa. Bo, wbrew zapewnieniom 
marksistowskiego materializmu historycznego, anatomią życia obywatel-
skiego nie jest ekonomia polityczna, lecz etyka. Ktokolwiek podnosi poziom 
moralny ludzkich zachowań, wykonuje w społeczeństwie najbardziej do-
niosłą misję. Jakkolwiek wiele niezwykle rozbudowanych instytucji będzie 
ono posiadać, społeczeństwo nie może funkcjonować dobrze i cieszyć się za-
dowalającym poziomem życia obywatelskiego, jeżeli jego członkowie w zbyt 
wielkim stopniu oddadzą się występkom i folgowaniu żądzom. Jeśli państwo 
zostanie poddane nadmiernej presji ze strony hedonistycznych i eudajmoni-
stycznych żądań, nie będzie mogło pozostać gwarantem trwałości swojego 
dotychczasowego, moralnego fundamentu i zacznie go szukać gdzie indziej. 

5 Wymiar sprawiedliwości odwołuje się wprost do dobra wspólnego, robi to jednak ze względu na 
uprzedni wpływ ze strony wszelkich cnót (ST, I II, q. 61, a. 5, ad 4m). To klasyczna teza o związ-
kach między wszystkimi cnotami (connexio virtutum). Sprawiedliwość ze względu na dobro 
wspólne to inny rodzaj cnoty niż sprawiedliwość zorientowana na czyjeś dobro osobiste (ST, I II, 
q. 60, a. 3, ad 2m).

6 Cum quilibet homo sit pars civitatis, impossibile est quod aliquis homo sit bonus, nisi sit bene pro-
portionatus bono communi; nec totum potest bene consistere nisi ex partibus sibi proportionatis. 
Unde impossibile est quod bonum commune civitatis bene se habeat, nisi cives sint virtuosi, ad mi-
nus illi quibus convenit principari (ST, I II, q. 92, a. 1, ad 3m). To prowadzi Akwinatę do rozważenia 
skrajnego przypadku poświęcenia własnego życia: Virtuosus civis se exponit mortis periculo pro 
totius reipublicae conservatione (I, q. 60, a. 5). 
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Państwo świeckie nie jest jednak w stanie własnymi siłami wytworzyć fun-
damentu, któryby je żywił.

Motywacyjny potencjał religii, szczególnie religii agape – bezintere-
sownej miłości – ma podstawowe znaczenie dla każdego społeczeństwa, 
szczególnie w porównaniu z „bezsilnością obowiązku”, o której mówił Hegel, 
a którą widać w ludzkich doświadczeniach każdej epoki. Państwu demokra-
tycznemu potrzebna jest solidarność, która nie jest dostępna na żądanie, lecz 
stanowi jego konieczne założenie, przynajmniej w takim sensie, że istnieją 
w nim wspólnoty i siły społeczne, które solidarność uobecniają i okazują. Ry-
zyko tego, że państwo konstytucyjne może nie być w stanie odnowić wła-
snych podstaw i ram, trzeba brać poważnie.

Ponadto, warto powtórzyć to, co wszyscy wiedzą, lecz często o tym zapo-
minają: cnoty polityczne są w polityce kluczowe, a zwłaszcza w tak wyma-
gającym ustroju, jakim jest demokracja. Praktykowanie tych cnót urasta do 
stopnia heroicznego, jeśli pomyśleć o demokracji, jakiej chciał Kant, w której 
obywatele są auto-prawodawcami – twórcami tych praw i zasad, którym na-
stępnie sami będą podlegać. Takie samostanowienie (self-legislation) do-
maga się od obywateli czegoś niezwykle trudnego, nieosiągalnego na drodze 
prawnej.

Gdzie zatem zsekularyzowane, liberalne państwo ma szukać energii, 
której potrzebuje? Poczucie odpowiedzialności, otwarcie na innych, zasoby 
moralne odpowiednie do tego, aby zapewnić trwałą jedność, poczucie obo-
wiązku, a nie po prostu prawa i żądania – oto rzeczy, których nie da się za-
kupić na rynku. Ściśle świecka, Kantowska etyka jest możliwa, ale pozostanie 
ona zawsze ścieżką dla nielicznych. A co z ideą, która mówi, że tylko poprzez 
usunięcie Boga można osiągnąć życie prawdziwie etyczne? Takie stanowisko 
przyjął Eugenio Lecaldano: „Tylko ten, kto jest agnostykiem lub ateistą może 
uczynić wymogi etyczne rzeczywistym centrum własnego życia”7. Zajmuje on 
stanowisko analogiczne do tego, które błędnie przypisywane jest wierzącym: 
twierdzenie, jakoby tylko oni byli moralni. W rzeczywistości zarówno wie-
rzący, jak i niewierzący, opierają się na naturalnym prawie moralnym, wpi-
sanym przez Stwórcę w każde ludzkie serce. 

W dodatku, aby człowiek mógł postępować sprawiedliwie, potrzebna jest 
mu jeszcze jakaś wiedza o ostatecznym celu jego egzystencji. Powinna ona 

7 E. Lecaldano, Etica senza Dio, Roma 2006, s. XI.
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w sposób pogłębiony wskazywać na indywidualne, wolne akty i ich związek 
z dobrem. Bo nawet u tych, którzy, przyjmując koncepcję ateistyczną, zwra-
cają się ku dobru jako „prawości” (rectitude), uznając tę postawę za dobro, 
dokonuje się egzystencjalny zwrot w kierunku celu ostatecznego i Boga8. 

 Podsumowując, skłonny jestem potwierdzić, że wkład chrześcijaństwa 
w budowę dobrego społeczeństwa ma charakter zasadniczy: zaczyn chrze-
ścijański jest z zasady wsparciem integralności i godności osób, autorem 
życia społecznego i dawcą jego celu. Chrześcijaństwo z jego agape wie, jak 
otaczać troską złamane życia. Chrześcijaństwo wspiera i upowszechnia po-
stawę odpowiedzialności wobec innych.

Prawda i kwestie poznawcze: demokracja jako ustrój 
wrażliwy na prawdę

Podczas gdy motywacyjne oddziaływanie religii jest, lub też może być czymś 
zrozumiałym dla niewierzących czy nawet osób wrogo nastawionych wobec 
religii, łączność demokracji, prawdy i poznawczego wkładu religii w demo-
krację jest mocno kwestionowana i wymaga większego skupienia uwagi. 
Istnieje rozpowszechniony pogląd o tym, że polityka i liberalne państwo 
świeckie powinny przeciwdziałać próbom odwoływania się do prawdy. Ideę, 
jakoby wymogiem demokracji była kultura relatywizmu, spopularyzował 
Hans Kelsen. Wprost przeciwnie jednak, poznawczy wkład, jaki wnosi chrze-
ścijaństwo, powinien być przedstawiony i sprawdzony w porównaniu z in-
nymi, konkurencyjnymi wizjami, gdyż może to okazać się korzystne zarówno 
dla chrześcijaństwa, jak i dla świeckiego państwa. Potrzeba mu przecież ca-
łego mnóstwa historycznych, jurydycznych i naukowych prawd – nie mówiąc 
już o prawdach najbardziej egzystencjalnych9.

Zacznę od przyjęcia tezy, która obecnie nie wywołuje już takich obiekcji, 
jak to miało miejsce w przeszłości: państwo świeckie nie może istnieć jako 
głosiciel świeckiej wizji życia i polityki; nie może też dawać pierwszeństwa 
koncepcjom sekularnym i scjentystycznym przed koncepcjami religijnymi. 

8 Por. J. Maritain, La dialectique immanente du premier acte de liberté, OC, vol. IX, s. 323–352.
9 Zob. M. Nicoletti, Democrazia e verità, w: Il futuro della democrazia. Annuario di filosofia 2011, 

Milano 2011, s. 164–179. Nie tylko proces Jezusa, lecz także wyrok śmierci wydany na Sokratesa 
ukazują, jak kruche są związki polityki, demokracji i prawdy, oraz jak jednostronna jest interpre-
tacja procesu Jezusa podana przez Kelsena.
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Kluczowe słowa Jurgena Habermasa w tej sprawie brzmiały: „Tradycje re-
ligijne wywierają specyficzny wpływ na to jak formułowane są moralne 
intuicje, szczególnie w odniesieniu do delikatnych ze swej natury form cywi-
lizowanego współistnienia. Ten potencjał czyni z języka religijnego – w kon-
tekście zagadnień politycznych, o których tu mowa – poważnego kandydata 
do miana zasobu prawdopodobnie prawdziwej treści, którą można by na-
stępnie przełożyć ze słownictwa właściwego konkretnej wspólnocie reli-
gijnej na język powszechnie zrozumiały”10. Najistotniejsza część tego cytatu 
nie dotyczy uznania okazanego dla etycznej siły tkwiącej w religijnych tra-
dycjach, lecz tego, że Autor przyznaje, iż demokracje są wrażliwe na prawdę, 
w związku z czym publiczna obojętność na prawdę będzie dla demokracji 
liberalnych niedobrym rozwiązaniem. Wiele lat temu amerykański filozof, 
Walter Lippmann, ujął naturę tego problemu, mówiąc: „Obrońcy wolnego 
stylu życia walczą o prawne gwarancje, zabezpieczające przed zwalczaniem 
jakichkolwiek głoszonych poglądów. Lecz ich miasto jest puste, bo filozofia 
życia publicznego sobie poszła, a to, co pozostało, to jedynie publiczna neu-
tralność i publiczny agnostycyzm”11. Dodał on, że filozofia życia publicznego, 
która głosiła prawa człowieka w XVIII wieku i później, znalazła się w kryzysie 
wtedy, gdy najwyższe prawdy, którymi się sama kierowała, zaczęły być poj-
mowane przez liberalnych filozofów jako kwestie prywatne. „W ten sposób li-
beralne demokracje zachodnie stały się pierwszą społecznością w naprawdę 
wielkiej skali, w której jakieś całkowicie prywatne sprawy miały pełnić rolę 
zestawu przekonań, według którego będzie kształtowany charakter obywa-
teli”12. Tutaj tkwi źródło poważnego deficytu edukacji obywatelsko-moralnej, 
który od długiego już czasu trapi społeczeństwa liberalne i którego końca nie 
widać. Ten edukacyjny deficyt jest dla nich prawdziwą kulą u nogi13.

Scjentyzm i naturalizm utrudniają ludziom dojście do zrozumienia tego, 
na czym polega stanowisko religijne. Wśród zsekularyzowanych obywateli 
znają je tylko ci wykształceni, którzy nie traktują tradycji religijnych jako 
przykładów obskurantyzmu i dogmatyzmu, a religijnych współobywateli nie 
uważają za gatunek na wymarciu.

10 J. Habermas, Tra scienza e fede, Roma 2006, s. 34.
11 W. Lippmann, La filosofia pubblica, Milano 1957, s. 111.
12 Tamże, s. 89.
13 Więcej na ten temat w rozdziale IV mojej książki L’uomo postmoderno. Tecnica religione politica, 

Milano 2009.
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Dialektyczny dialog sumienia religijnego z sumieniem 
świeckim

Dialog ten toczy się obecnie w ścisłej zależności od tego, jaką intensywność 
mają rozmaite formy, które przybiera sekularyzm i państwo świeckie. Do-
strzec w nim można dalekie od siebie minima i maksyma pojmowania roli 
religii w społeczeństwie obywatelskim14.

Zaczynając od minimum, twardy sekularyzm wyraża otwartą wrogość 
wobec religii: powinna zostać pozbawiona jakiegokolwiek udziału w inspi-
rowaniu decyzji politycznych i kształtowaniu instytucji państwa. Taka forma 
sekularyzmu często niesie w sobie jakieś wskazanie na to, co jest prawdziwe 
– w takim sensie, że nie może być niczego ponad saeculum. Na poziome epi-
stemologicznym pociąga to za sobą ontologiczny naturalizm (nie istnieje nic 
poza bytami przyrodniczymi) oraz postulat traktowania fizycznego wszech-
świata w sposób zamknięty. Na poziomie etycznym z kolei przyjęte zostaje 
założenie, iż religie stanowią czynnik podziału i nietolerancji. Ten ostatni 
element jest wciąż obecny w neo-oświeceniowym światopoglądzie, wspie-
ranym we Włoszech przez zwolenników sekularyzmu, a często również – 
przez wpływową prasę. Zdumielibyście się państwo, czytając, jak spod pióra 
jednego z czołowych publicystów wychodzą słowa o potrzebie „neutralizo-
wania antydemokratycznej siły prawdy, którą niesie ze sobą każda religia, 
zwłaszcza monoteistyczna”. Wydają się one wyrażać awersję do samej idei 
prawdy, szczególnie prawdy teologicznej, która uważana jest za nic innego 
jak „dogmat”, czyli najbardziej problematyczny i podejrzany rodzaj prawdy15.
14 Nie zawsze łatwo jest odróżnić sekularyzm od sekularyzacji. Odnoszę się tutaj do sekularyzmu, 

aby dać pojęcie o doktrynach, które przeciwstawiają sobie saeculum i religię, o sekularyzacji na-
tomiast wspominam, gdy nawiązuję do procesu oddzielania od siebie religii i polityki. Sekulary-
zacja, która zamyka religię w sferze prywatnej to „sekularyzacja destruktywna”.

15 G. Zagrebelsky, Contro l’etica della verità, Roma 2008, s. 164. Autor dodaje: „Współczesne pań-
stwo utworzone zostało bezpośrednio na fundamentalnej przesłance usunięcia wszelkich religii 
jako zwornika politycznej koegzystencji. Nie łączą one bowiem, lecz dzielą i wywołują konflikty, 
musiały więc zostać odseparowane od sfery politycznej i wyprowadzone do sfery swobód oby-
watelskich” (s. 17). Szkoda, że dzisiejsi, neooświeceniowi myśliciele nie wychodzą nigdy poza 
odniesienia do wojen religijnych XVI wieku, ponieważ sposób, w jaki podchodzą do zagadnienia 
religii w sferze publicznej, jakkolwiek obciążony wypadkami przeszłości, niewiele wnosi w kwe-
stii zrozumienia współczesnego świata. Do największych tragedii nowożytności doprowadziła 
opcja totalitarna, ateistyczna i antyhumanistyczna, a nie religia. Zagrebelsky mówi też o opozy-
cji między wiarą i dogmatem, argumentując, że to nie wiara sama w sobie lecz dogmat właśnie 
– tj. jej zdegenerowana forma – stwarza problem dla demokracji (s. 156). Wydaje mi się, że ter-
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Kwestia tolerancji nie może prowadzić do relatywizmu i oznaczać akcep-
tacji dla wszelkich sposobów życia, oraz jednoczesnej relatywizacji czyichś 
głęboko przemyślanych przekonań. Słuszne i właściwe jest to, że okazuję 
szacunek w sposób cywilizowany i moralny komuś innemu, lecz nie mogę 
być przez to zobowiązany do przyjęcia jego przekonań i zmiany w związku 
z tym tego wszystkiego, do czego sam myślą doszedłem. Podkreślam, że pod 
pewnym względem postawa tolerancji jest łatwiejsza dla relatywisty, który 
porównuje wartości uważane przez niego za wymienne, niż dla obywatela, 
który – dzięki przeprowadzeniu namysłu – jest przekonany co do prawdy 
własnych poglądów. W każdym przypadku, w którym zaczyna wchodzić 
w grę prawda, pojawiają się dwa czynniki: postulat uniwersalności (przez 
samą prawdę implikowany), oraz pogląd, że istnieć mogą nie tylko ścieżki ży-
ciowe i wartości, które są różne od siebie, lecz również i takie, które są błędne. 
Wymóg szacunku dla drugiego człowieka składa na barki tych, którzy wierzą 
w prawdę i lepsze (od innych) sposoby życia, brzemię cięższe od tego, które 
odczuwa „relatywista”.

Istnieje też inna forma sekularyzmu, którą nazwałbym „immanentną”. 
Głosi ona całkowitą samowystarczalność rozumu i etyki, którym przypi-
sana zostaje moc pełnego samostanowienia (self-legislation). Jest to stano-
wisko z grubsza tożsame z tym, co głosił Kant i liberalizm (do czego wkrótce 
wrócimy). Prowadzi ono do pojmowania religii jako faktu o charakterze pry-
watnym. Inną jeszcze formą sekularyzmu jest „sekularyzm umiarkowany”, 
który podtrzymuje podział na religię i politykę, rozdział państwa od Kościoła, 
lecz nie zaprzecza możliwości ich współpracy dla dobra człowieka. W tym 
przypadku mamy do czynienia z sekularyzmem pozytywnym oraz otwartym 
państwem świeckim.

Nawet sekularyzm w najbardziej skrajnej formie zmierzyć się musi 
z trwałą obecnością religii w silnie zsekularyzowanych społeczeństwach Za-
chodu. Bez obawy popadnięcia w sprzeczność można więc stwierdzić, że za-
powiedź zaniku religii, którą sformułowała część myślicieli Oświecenia, nie 
doszła do skutku. Końcowy rezultat jest niepewny i otwarty.

min „dogmat” używany jest tu w teologicznie błędny sposób, daleki od jego podstawowego sen-
su w teologii. Trudno dociec, w jaki sposób fundamentalne prawdy wiary chrześcijan, takie jak: 
Trójca Święta, Wcielenie Słowa, Kościół jako Ciało Chrystusa i pozostałe, zawarte w Wyznaniu 
Wiary, mogłyby zagrozić demokracji.
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Bayle, Vico, Kant

Mówiąc krótko, odniesienia do prawdy nie można w ramach demokracji cał-
kowicie zneutralizować, gdyż jest to ustrój polityczny wrażliwy na prawdę. 
Pozostają pytania: jak może przetrwać demokracja deliberatywna – czyli 
taka, gdzie dochodzi do wymiany argumentów, a wola polityczna kształto-
wana jest ze względu na „słuszne racje” – gdy temat prawdy zostanie usu-
nięty ze sfery publicznej? Czy może należałoby przystać na to, że jedyną 
formą prawdy jest to, co mówi nauka?

Alexis de Tocqueville dostrzegł, o jak ważną rzecz chodzi, przyjmując 
stanowisko wyrażone słynnymi słowami o potrzebie posiadania wspól-
nych podstaw i wspólnych przekonań dla dobra życia społecznego: „Prawie 
wszystkie ludzkie działania, jakkolwiek by nie były szczegółowe, wywodzą 
się z tej ogólnej idei, którą ludzie odnoszą do Boga, do relacji między Nim 
a ludźmi, do natury ludzkiej duszy oraz powinności wobec bliźniego. Nie da 
się zaprzeczyć, że te właśnie kwestie są źródłem wszystkich pozostałych. 
Wielką korzyścią dla ludzi jest zatem posiadanie ustalonych poglądów doty-
czących Boga, duszy i obowiązków wobec Stwórcy i bliźniego. Wątpliwości 
w tych kwestiach prowadziłyby do tego, że wszystkie ludzkie działania po-
zostawione byłyby przypadkowi i skazane, w pewnym sensie, na chaos 
i niemoc. Dlatego każdy, koniecznie, powinien mieć ustalone poglądy w tej 
materii, chociaż – niestety – są to właśnie kwestie, w których trudniej [niż 
w innych] przychodzi uzgodnić własne poglądy z wysiłkami samego tylko ro-
zumu”16. Pisząc to, Tocqueville ukazywał centralną rolę prawdy w polityce 
i demokracji oraz przestrzeń, w której religia może spełnić właściwe sobie 
zadanie w sferze publicznej – odwoływanie się wyłącznie do rozumu nie roz-
strzyga bowiem ostatecznie niczego. Zauważmy też, że Tocqueville mówi 
konkretnie o Bogu, duszy i obowiązkach wobec innych, co dzisiaj stawiałoby 
go w kręgu podejrzeń w związku z poglądem, iż takie teologiczne kwestie po-
winny zostać pominięte, bo damy sobie radę, polegając wyłącznie na moral-
ności immanentnej.

Tocqueville odpowiada więc twierdząco na pytanie, które teraz sformułu-
jemy: czy wiedza o Bogu ma żywotne znaczenie dla dobrego życia i dobrego 

16 A. de Tocqueville, La democrazia in America, 1. III, Milano 1995, s. 437.
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społeczeństwa? Najwyraźniej nie bierze on strony Pierre’a Bayle’a17, dla któ-
rego może być tak (i faktycznie było), że ludzie niereligijni wiedli uczciwe 
i uporządkowane życie: ateista niekoniecznie musi być człowiekiem złym 
moralnie, a zasady etyczne, którymi kieruje się w życiu osobistym i spo-
łecznym, nie potrzebują transcendentnego wsparcia. Podnosząc kwestię 
relacji między moralnością a religią, Bayle próbował zademonstrować, że po-
stępowanie etyczne jest możliwe bez religii. Popierał też oświeceniową ideę 
mówiącą o tym, że większe zepsucie wewnętrzne przynosi człowiekowi bał-
wochwalstwo niż brak religii.

Giambattista Vico skrytykował stanowisko Bayle’a bardzo stanowczo: 
„Gdy zabraknie religii wśród ludzi, nie pozostanie dla nich w społeczeń-
stwie już nic, żadnej tarczy do obrony, żadnego źródła dobrej rady, żadnego 
wsparcia […]. Niechże przekona się pan Bayle, czy mogą na świecie istnieć 
narody niemające żadnej znajomości Boga […] przecież tylko dzięki religii lu-
dzie postępują cnotliwie”18. Za pomocą tych słów Vico chciał ukazać religijne 
korzenie ludów i cywilizacji. Podobnym torem idzie myśl Josepha Ratzingera, 
dla którego „we wszystkich znanych historii kulturach religia była ich klu-
czowym elementem, można powiedzieć: ich decydującym centrum. To religia 
rozstrzygała o hierarchii wartości, a przez to także – o wewnętrznym ładzie 
systemu kulturowego”19.

Immanuel Kant podzielał pogląd o autonomii etyki względem religii, po 
części opowiadając się za stanowiskiem zbliżonym do poglądów Bayle’a: 
„Moralności, która oparta jest na pojęciu człowieka […] nie potrzeba ani idei 
bytu wyższego od niego, dzięki któremu człowiek znałby swą powinność, 
ani motywu innego niż samo tylko prawo […] Moralność w związku z tym 
nie potrzebuje wcale religii […], wystarczy sama sobie w oparciu o czysty 
rozum praktyczny”20. Wydaje się zatem, że w oczach Kanta religia nie ma żad-
nego znaczenia w kwestiach etycznych, lecz szybko dodaje on, iż moralność 
w sposób konieczny prowadzi do religii, dzięki której ta ostatnia rozwija ideę 
wszechmogącego, moralnego prawodawcy21.

17 Zob. P. Bayle, Pensées diverses sur les comètes, 1682.
18  G. Vico, Scienza nuova, Napoli 1953, nr 1109 i 1110.
19  J. Ratzinger, Fede Verità Tolleranza. Il cristianesimo e le religioni del mondo, Siena 2003, s. 61.
20  La religione entro i limiti della sola ragione,, Bari 1979, s. 3.
21  Tamże, s. 6.
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Odpowiedzi podane przez Bayle’a i Kanta przekazują coś prawdziwego 
w tym sensie, że osobiste ukierunkowanie się na dobro moralne czy prawość 
podejmowanych działań jest do pomyślenia nawet bez wyraźnie ukształto-
wanej idei Boga. Odpowiedzi te są jednak na wielu poziomach nieadekwatne 
i nie bardzo można uchwycić z ich pomocą to, jaki jest związek między wiedzą 
o Bogu a życiem społecznym, jakie znaczenie ma ta pierwsza w kontekście 
drugiego, oraz to, jak powiązane są etyka i religia. Relacje między nimi są zło-
żone i trudno nie skłaniać się ku opcji „trzeciej drogi”, wiodącej pomiędzy 
dwoma biegunami: etyki, która jest w pełni adekwatna bez religii oraz etyki 
całkowicie pochłoniętej przez religię. Nie można wykluczać poznawczego 
wkładu religii w zasoby ludzkich sił potrzebnych do życia moralnego ani 
też jej wkładu w najlepiej pojętą wiedzę o człowieku i jego przeznaczeniu 
– wiedzę, której „modernizacja”, opierająca się wyłącznie na nauce, byłaby 
jakimś pozytywistycznym uprzedmiotowieniem istoty ludzkiej22. Bardziej 
spójna wiedza o człowieku: – oto jest pole działań, na którym religijna tra-
dycja chrześcijaństwa może w sposób najbardziej efektywny wspomóc pro-
jekty dobrego życia i dobrego społeczeństwa.

Społeczeństwo otwarte

W świeckim i konstytucyjnym państwie społeczeństwo otwarte istnieje 
wtedy, gdy zachodzi pluralizm koncepcji moralnych, filozoficznych i religij-
nych. Wielość poglądów i wartości nie podminowuje porządku społecznego, 
gdyż społeczeństwo otwarte opiera się na ustalonych wartościach, takich jak: 
szacunek dla innych, godność, wolność, równość, humanitaryzm, praworząd-
ność – do czego zresztą w znacznej mierze przyczyniło się chrześcijaństwo 
(a tak twierdzą: Jacques Maritain w Humanizmie integralnym i Karl Popper 
w Społeczeństwie otwartym i jego wrogach). Odwoływaniu się do idei społe-
czeństwa otwartego towarzyszy odzew w postaci fascynacji, bo nikt nie chce 
żyć w społeczeństwie zamkniętym, ale takie odwołania pozostaną w istocie 

22 Wiążąc poznanie Boga z dobrem życia publicznego (i robiąc to na gruncie Tomizmu, a nie Kanty-
zmu), siłą rzeczy zakładamy (mniej lub bardziej świadomie) pewną relację łączącą rozum teore-
tyczny i praktyczny. Funkcjonują one mianowicie w harmonii. Powstaje jednak pytanie, które tu 
jedynie zasygnalizuję: zakładając omylność ludzkiego rozumu, który z nich może łatwiej popaść 
w błąd: rozum spekulatywny czy praktyczny? I błąd którego z nich może przynieść poważniejsze 
konsekwencje? Otwiera się tu szerokie zagadnienie…
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czymś niesprecyzowanym, o ile sens i zakres samej idei nie będzie jasny. 
Prawdą jest, że swobodne i dogłębne porównywanie ze sobą teorii nauko-
wych i różnych stanowisk filozoficznych pobudza poznawczy postęp. Jednak 
społeczeństwo, w którym podstawowe wartości moralne (a także wszystkie 
wartości osobiście uznawane) nie są stabilne, może okazać się społeczeń-
stwem nie tyle otwartym, ile upadającym.

W moim przekonaniu to, jak Popper przedstawił społeczeństwo otwarte, 
a w jeszcze większym stopniu kierunek, w którym poszli jego uczniowie, 
to nieuprawniona transpozycja epistemologicznej teorii falsyfikowalności 
– wraz z dynamiką napięć między ścierającymi się ze sobą teoriami nauko-
wymi – na coś w rodzaju uniwersalnej metody, obowiązującej zawsze i bez 
względu na obrane pole dyskursu. Rozciąganie teorii falsyfikowalności na 
jakikolwiek kontekst społeczny nie jest krokiem przekonującym. W społe-
czeństwie świeckim i demokratycznym dyskusja powinna rozpocząć się od 
jakichś podstawowych, „tradycyjnych” wartości, których rozumienie należy 
pogłębić, zamiast wynajdywać je co dzień od nowa.

Wnioski

1. Poznawczy i motywacyjny wkład religii w państwowość i życie społeczne, 
podsumowany w słynnej maksymie Ernsta-Wolfganga Böckenfördego 
(„świeckie państwo liberalne opiera się na fundamentach, których samo nie 
gwarantuje”23) ujawnia, że państwo nie może być niezainteresowane religią. 
Bez otwartej, przyjaznej i tolerancyjnej religii społeczeństwo obywatelskie 
może się załamać i spaść do poziomu społeczności rynkowej, zajętej pro-
dukcją i wymianą. Kant, który wyszedł od abstrakcyjnego założenia o bezu-
żyteczności religii dla etyki oraz samowystarczalności tej ostatniej, doszedł 
później do przekonania, że w praktyce rzeczy mają się inaczej. Bez pewnego 
poziomu moralnego, za którego przygotowanie odpowiada religia, zasady 
etyczne, które stanowią podwaliny dla koegzystencji, i na które liczy każda 
polityczna władza, nie będą mogły się utrzymać. To jest racja, na którą często 
powoływano się, aby wykazać istotne znaczenie religii dla prowadzenia 

23 E. W. Böckenförde, Die Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation und Utopie, w: Säku-
larisation und Utopie. Ebracher Studien. Ernst Forsthoff zum 65. Geburstag, Stuttgart-Berlin-Koln 
1967, s. 93.
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dobrego życia. Nie widzę też powodu, by tej racji zaprzeczać. Dodałbym tylko, 
że religia dostarcza osobie ludzkiej impulsu w kierunku miłości i poszano-
wania innych24.

 Państwo nie może zatem zostać całkowicie zsekularyzowane w takim 
sensie, że funkcjonować będzie bez jakiejkolwiek inspiracji etycznej i re-
ligijnej. Rozum polityczny nie jest samowystarczalny. Państwo oparte wy-
łącznie na rozumie to utopia: jeśli jesteśmy świadomi ograniczeń rozumu 
– takiego, który jest „sam tylko” – jesteśmy również otwarci na coś, co uzu-
pełni tę sola ratio. Z drugiej strony jednak, wkład ze strony religii w życie pu-
bliczne czy obywatelskie, wymaga wsparcia ze strony rozumu (i vice versa) 
tak, aby w ramach wzajemnej kontroli uniknąć możliwych patologii – i na 
tym właśnie zasadza się wielkie osiągnięcie dialogu Habermas-Ratzinger 
z 2004 roku25.

Takie podejście wykracza poza „etykę wątpliwości”, niekiedy zalecaną. 
Ta postawa, ta etyka, gdy jest systematycznie przyjmowana, wyczerpuje 
w końcu wszystkie źródła życia i działania: Kartezjańskie metodyczne wąt-
pienie nie daje o sobie dobrego świadectwa, gdy w końcu dochodzi do geome-
trycznego ratio, odrzucającego wszystko, co nie zgadza się z jego ścisłą miarą 
rzeczy. Rozsądna etyka wątpienia będzie zapraszać każdego, aby sprawdził 
poziom prawdziwości swoich własnych, głęboko przemyślanych przekonań, 
dzięki osiągnięciu znajomości ich podstaw.

2. Post-liberalny punkt widzenia, który tu przyjąłem, każe też zapytać: 
czy tradycja indywidualistyczna może zagwarantować istnienie takiej formy 
obywatelskiego republikanizmu, z którą wiązałaby się solidarność wykra-
czająca poza teren stosunków prywatnych? Pierwsze zadanie polityki po-
lega na zabezpieczeniu podstawowych praw (i obowiązków), bez których nie 
ma wspólnoty politycznej. W zakresie odpowiedzialności politycznych decy-
dentów leży więc ochrona tych religii i kultur, które uważają istotę ludzką za 
24 W tle tego artykułu stoi ważne pytanie, które postawił John Rawls: „Jak (i czy w ogóle) jest to 

możliwe, żeby wierzący na równi z niewierzącymi aprobowali ten sam, konstytucyjny porządek, 
w którym doktryna którejś z tych grup może nie funkcjonować w pełni, a nawet znaleźć się na 
drodze do upadku? Zob. tenże, The Idea of Public Reason Revisited, w: The Law of Peoples, Cam-
bridge 1999, s. 150 i nn. Pytanie Rawlsa skierowane jest zarówno do wierzących, jak i niewie-
rzących. Ograniczając się do tych pierwszych, sądzę, że podstawowe prawdy chrześcijaństwa 
sytuują się poza systemem konstytucyjnym, a ich przyjęcie przez obywateli zależy od czynników 
natury kulturowej i duchowej, które tylko wtórnie można ująć w formie konstytucjonalnej.

25 Por. J. Habermas, J. Ratzinger, Etica, religione e Stato liberale, „Humanitas” 2/2004, s. 232–260.
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stworzenie obdarzone przez Boga godnością i prawami. Państwo świeckie 
nie może też zajmować neutralnego stanowiska wobec kultur i religii, które 
zagrażają ludzkiej godności.

Od tej strony patrząc, sytuacja obecna jest niepokojąca, gdyż radykalne 
nurty liberalne promują dziś indywidualistyczną i nieopartą na pojęciu god-
ności osoby (non-dignitarian) wersję praw człowieka, która niesie za sobą 
cztery podstawowe nieporozumienia: 1) cały zakres praw człowieka zostaje 
zredukowany do praw rozumianych jako wolności, a zapomina się o tym, że 
kilka z tych praw nie ma takiego charakteru (prawo do życia, do pracy, do ro-
dziny, do zdrowia); 2) równowaga między prawami i obowiązkami jest zna-
cząco zaburzona ze wskazaniem na prawa oraz zwykłe pretensje; 3) realne, 
antropologiczne różnice, wpisane w podmiot tych praw, są poddawane prze-
kształceniom za pomocą technologii aż do punktu ich całkowitego anulo-
wania; 4) zasada niedyskryminacji stosowana jest w sposób hurtowy.

Religia otwarta, humanistyczna etyka i pojmowanie osoby ludzkiej 
z punktu widzenia jej przyrodzonej godności to w moim przekonaniu naj-
lepsze, niezależne podstawy państwa świeckiego. W tej materii odwołam 
się jeszcze raz do tego, co zauważył Tocqueville, pisząc o Stanach Zjednoczo-
nych: tamtejsza pozycja religii jako niezależnego fundamentu dla res publica 
ma zastosowanie powszechne26. 

Tłumaczył Maciej B. Stępień

26 „Religii, która w Ameryce nigdy nie bierze bezpośredniego udziału w rządzeniu społeczeństwem, 
należy się jednak miano pierwszej wśród jego politycznych instytucji. Bo chociaż to nie ona na-
daje smak amerykańskiej wolności, wpływa przecież wielce na to, jak Amerykanie z tej wolności 
korzystają” (La democrazia in America, s. 295), zob. także l. II, c. IX. 



Uczcie się kochać

Wanda Półtawska1

To wezwanie wielokrotnie powtarzał papież Jan Paweł II – kapłan, polski pa-
triota, geniusz intelektualny, filozof i poeta – ogłoszony świętym. Jak można 
się nauczyć miłości?

Podczas swojej pracy kapłańskiej w Polsce ksiądz Karol Wojtyła zajmował 
się na zlecenie kard. Sapiehy młodzieżą akademicką. Przez 20 lat swoje 
wolne chwile spędzał z nimi, zabierał w góry na wycieczki, uczył podzi-
wiać piękny świat i jego Stwórcę, a oni między sobą nawiązywali bliższe 
kontakty, przychodzili do niego i mówili: „Wujku, my się kochamy”. A on im na 
to odpowiadał zawsze tak samo: „Nie mówicie tak, nie mówcie tak nigdy, 
mówcie inaczej: my uczestniczymy w Bożej miłości – bo jeżeli nie uczest-
niczycie w Bożej miłości, to to nie jest miłość”.

Co to znaczy uczestniczyć w Bożej miłości? To znaczy posiadać świado-
mość swojej tożsamości – dziecka Bożego. Człowiek nie jest byle kim, jest 
stworzeniem Bożym, a Stwórca nobilituje go, nazywając siebie Ojcem, a to 
stworzenie swoim dzieckiem. Dzieci jednego Ojca, który jest w niebie – ta 
świadomość wymaga wiary w Boga i w człowieka. Relacja Stwórca – stwo-
rzenie jest faktem nieodwracalnym. Powstałeś w myśli Boga i jawisz się na 
ten świat, gdzie i kiedy On Stworzyciel zdecyduje. Ludzie sobie przypisują 
moc dawania życia – mówią: „Moje dziecko, mój syn”. Żaden człowiek nie ma 
dziecka, ani ojciec, ani matka nie są twórcami – dostają dziecko na jakiś czas 
„w depozyt” od Stwórcy, który właśnie daje dowód swojej miłości do stwo-
rzenia, obdarzając je darami: ciała, życia i płci.

Papież Paweł VI w encyklice Humanae vitae nazywa rodziców współpra-
cownikami Boga samego w dziele stworzenia.
1 Autorka jest doktorem nauk medycznych oraz specjalistą w dziedzinie psychiatrii, jest też profe-

sorem Papieskiej Akademii Teologicznej.
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Dopuszcza Stwórca stworzenie do swojej stwórczej mocy, rezygnuje 
z samodzielnego działania i po stworzeniu Adama i Ewy wszystkich następ-
nych ludzi stwarza razem z nimi – z ojcem i matką, i po to dał im ciała, żeby 
przez nie im umożliwić udział w twórczości.

Człowiek jest obdarowany przez Boga i sam może stać się darem dla dru-
giego.

Filozof Karol Wojtyła rozwija koncepcję daru. Właśnie bezinteresowny 
dar jest miarą miłości – bo miłość nie jest do kupienia.

Głosi koncepcję „pięknej miłości”, „miłości oblubieńczej”. Boża koncepcja 
miłości mężczyzny i kobiety jest prosta – dziewiczy chłopak i dziewicza 
dziewczyna realizują piękną miłość w zjednoczeniu z Duchem Święty, o ile 
On ich powołuje do małżeństwa.

Stwórca chce, żeby ludzkość istniała i żeby przez małżeństwo przecho-
dziło z pokolenia na pokolenie życie i miłość. Człowiek ma się stać darem 
dla drugiego człowieka, „darem siebie samego celem obdarowania drugiego 
sobą” – ale dar ten nie może być dzielony, ma być darem pełnym, nieodwo-
łalnym, na całe życie.

Pełni daru nie można dawać wielokrotnie, dlatego powołanie do miłości 
małżeńskiej musi objąć całego człowieka i całe jego życie.

Chrystus mówi: „Miłujcie tak, jak Ja was umiłowałem”. Jak? Wiadomo, do 
końca i tak też brzmi przysięga małżeńska: „do śmierci”.

Takie właśnie ma być „uczestnictwo w Bożej miłości” – realizujesz od-
danie pełne i na życie całe.

I życie pokazuje, że nie ma większego szczęścia dla kobiety, niż być jedyną 
w życiu kochanego mężczyzny, a nie jedną z wielu.

Jan Paweł II – profesor etyki na KUL-u – wygłosił monograficzny wykład 
na temat miłości (ukazał się on później drukiem)2. Jednoznacznie pokazuje, 
jaka ma być prawdziwa miłość – bezinteresowna, sprawiedliwa i wymagająca.

Bezinteresowna?
A dziewczyna w ciąży przed ślubem mówi do mnie w poradni:
„To on wymagał ode mnie dowodów miłości, powiedział: jak mnie ko-

chasz, to będziesz moja, daj mi dowód” – i dziewczyna dała dowód swojej 
naiwności i oddała mu wszystko, co miała, bo młoda dziewczyna ma tylko 
siebie. I nie rozumie, że nie ma prawa sobą dysponować, bo nie ona dała sobie 

2 Zob. Karol Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1960. 
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życie i ciało, i jej ciało zostało stworzone przez Stwórcę nie tylko dla niej do 
użytku, ale także zawiera część, którą Karol Wojtyła nazwał „sacrum ciała ko-
biety” – narząd dla Stworzyciela. Tę część ciała kobiety Karol Wojtyła nazywa 
„sanktuarium życia”, a ją – „strażniczką życia”, bo właśnie kobietę obdarzył 
Stwórca największym przywilejem – miejscem, gdzie odbywa się cud two-
rzenia nowej osoby. Uprzywilejowana, nie zdaje sobie z tego sprawy, jak jest 
cenna w oczach Boga – godność kobiety, która może zostać matką i właśnie 
w niej bezpośrednio działa Duch Święty Ożywiciel.

Na początku życia każdego człowieka są niezbędne dwa fakty biolo-
giczne. Pierwszy – zjednoczenie narządów rodzicielskich ojca i matki – jest to 
czyn ludzi, oni są za to odpowiedzialni, wybierają siebie wzajemnie, decydują 
o chwili i miejscu, ale to ich działanie nie jest stwarzaniem życia. Żeby ono 
mogło zaistnieć, jest konieczny inny fakt biologiczny, który od nich nie za-
leży i jest to zjednoczenie komórek ojca i matki, w tajemniczym łonie kobiety 
zachodzi fakt, o którym wie tylko Stwórca – właśnie Duch Święty Ożywiciel, 
ten sam, który w Dziewczynie z Nazaretu powołał do życia Syna Bożego. Ten 
Duch działa w kobiecie, a ona staje się matką i jeszcze o tym nie wie – nie ma 
żadnych doznań – oczywiście może się spodziewać, ale że jest nowy czło-
wiek, wie najpierw tylko Stwórca.

I teraz los tego maleństwa całkowicie zależy od kobiety-matki – czy 
przyjmie dziecko, czy odrzuci. A ona może jakże łatwo pozbyć się ciężaru, 
jeśli dar nowego życia nazwie ciężarem. Św. Jan Paweł II w 1994 r. – roku, 
który był poświęcony kobiecie – napisał kolejno pięć dokumentów, żeby 
współczesna kobieta zrozumiała, kim jest i jakie są jej zadania. A jednak ty-
siące kobiet odrzucają macierzyństwo. Dlaczego?

Właśnie dlatego, że nie umieją kochać i działają bezrozumnie, ulegając męż-
czyźnie, który nie umie kochać bezinteresownie i działa pod dyktando swego

egoizmu. Oboje mają się nauczyć – ona tego, że prawdziwe oddanie siebie 
może być dokonane tylko raz i dlatego ma dobrze wybrać tego, komu chce za-
wierzyć swoje życie i ciało; on ma się nauczyć, że mu nie wolno działać tylko 
dlatego, że ma na to ochotę.

Przygotowanie do małżeństwa nie polega wyłącznie na informacji o or-
ganizmie człowieka, ale na zdobyciu zdolności do samopanowania i samo-
posiadania. Młody człowiek musi zrozumieć konieczność samowychowania. 
Żadne metody wychowawcze nie przyniosą właściwego rezultatu, jeżeli czło-
wiek sam nie panuje nad swoimi reakcjami.
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Realizacja miłości wymaga samodyscypliny. Miłość prawdziwa musi być 
sprawiedliwa, nie może nikogo krzywdzić, dlatego musi być wymagająca – od 
siebie samego.

Podczas światowego spotkania młodzieży w Paryżu Jan Paweł II jasno 
powiedział, jak mają obcować ze sobą chłopiec i dziewczyna – miłość wy-
maga podziwu i czułości.

Człowiek może kochać drugiego tylko wtedy, gdy widzi w nim wartość – 
chce go podziwiać, ale zarazem musi być on sam godny podziwu, żeby mógł 
odwzajemnić miłość.

Dziecko ma prawo mieć takich rodziców, żeby mogło ich podziwiać. To 
samo w małżeństwie – podziw jest niejako pożywką dla miłości. Bez podziwu 
miłość wymaga heroizmu.

A drugi filar, na którym jakby wspiera się miłość, to czułość, której świat 
dzisiejszy w ogóle nie zna, zafascynowany zwykłym podnieceniem, które 
bardzo łatwo wywołać.

Jan Paweł II odróżnia podniecenie od uniesienia i uczy, że „bez unie-
sień człowiek nie może żyć”. A człowiek, zwłaszcza mężczyzna współczesny, 
w ogóle nie rozumie, co to uniesienie i podlega łatwo prymitywnemu uczuciu 
pożądania.

Ale sam Chrystus przestrzega mężczyzn przed pożądliwym spojrzeniem 
na niewiastę. A mnóstwo mężczyzn żyje prymitywnie – od reakcji pożądaw-
czej, którą chcą zaspokoić, do następnej reakcji i traktują drugiego człowieka 
jak przedmiot.

Relacje współczesne męsko-damskie jakże często są na poziomie czysto 
fizjologicznym – pożądanie i prymitywne rozładowanie, a kobieta jakże 
często godzi się na rolę lalki do zabawy.

On i ona muszą się nauczyć innego spojrzenia na siebie wzajemnie. Muszą?
Nic nie muszą, bo mają wolną wolę i robią, co chcą. A nie wiedzą, co na-

prawdę oznacza wolna wola.
No i właśnie w tym miejscu trzeba sprawdzić, kim są ci ludzie, o których 

nam chodzi, czy ci katolicy ochrzczeni i bierzmowani, którzy mówią, że są ka-
tolikami wierzącymi, naprawdę nimi są?

Jeśli tak, to muszą wiedzieć, że ich obowiązuje dyscyplina i wcale nie 
wszystko im wolno.

I trzeba ich nauczyć, że wolność nie jest całkiem wolna, bo musi być ogra-
niczona przez siebie samego i zależy od przyjętego systemu wartości.
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Jeżeli jesteście bierzmowani, to obowiązuje was etyka Kościoła katolic-
kiego, 10 przykazań. I to nieprawda, że celibat obowiązuje tylko kleryków 
i księży, ale wszystkich bierzmowanych nieżonatych mężczyzn, a dzie-
wictwo jest zadaniem wszystkich niezamężnych kobiet i tak samo nikomu 
z nich nie wolno ani kraść, ani kłamać – każdego obowiązuje 10 przykazań.

Na ile katolicy praktykują realizm wiary? – bo nie chodzi o deklarację, 
ale o program życia.

I to jest właśnie uczestniczenie w miłości Boga, czego wymagał Jan 
Paweł II. „Nie ten, co mówi Panie, Panie, ale pełni wolę Ojca” – mówi Chry-
stus. A Jan Paweł II nauczał: „Miłość bez uczynków martwa jest”, „wiara bez 
uczynków martwa jest” i „czyny wasze was sądzić będą”. I podał prosty pro-
gram na nowe tysiąclecie dla wszystkich – świadome dążenie do świętości.

Wanda Półtawska 
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Wokół rozwoju integralnego. 
Dialog a dobro wspólne

Tomasz Dołęgowski1

Niniejszy tekst nawiązuje do wcześniejszych badań i publikacji autora doty-
czących kwestii sytuujących się na pograniczu filozofii ekonomii, teorii roz-
woju gospodarczego i konkurencyjności gospodarek oraz etycznej refleksji 
nad życiem ekonomicznym i biznesem. Wydaje się, że w ostatnim okresie na-
stępuje wzrost zainteresowania związkiem rozwoju gospodarczego z oto-
czeniem instytucjonalnym oraz z etycznymi aspektami życia gospodarczego, 
a nawet koncepcją ekonomicznej teorii szczęścia i jakości życia (well-being). 
Tradycyjne spojrzenie, zorientowane na wąsko pojętą konkurencyjność 
i wzrost gospodarczy, wydaje się już niewystarczające. Artykuł ten jest też 
próbą udzielenia swego rodzaju rozwiniętego wprowadzenia i komentarza 
do wybranych tekstów, a zwłaszcza do trzech artykułów zamieszczonych 
w niniejszej publikacji książkowej: do artykułu Timo Hämäläinena, który 
poświęcony jest złożoności współczesnego świata i jej filozoficznym impli-
kacjom dla zarządzania i polityki gospodarczej, rozważań prof. Stefano Za-
magniego na temat koncepcji dobra wspólnego i ekonomii obywatelskiej, 
wreszcie artykułu Inge Eidsvåg dotyczącego dialogu. W rzeczywistości 
wszystkie te teksty łączy troska o integralny, odpowiedzialny i moralny profil 
rozwoju społeczno-gospodarczego. Podjęcie tej tematyki przez Centrum 
Myśli Jana Pawła II, również w nawiązaniu do prac „Dziedzińca Dialogu” oraz 
naszych wcześniejszych publikacji, prowadzić powinno ku refleksji na temat 
pożądanych kierunków polityki społeczno-gospodarczej oraz wychowania 
ukierunkowanego na podnoszenie jakości instytucji, kapitału społecznego 
1 Autor jest profesorem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i prodziekanem Kolegium Go-

spodarki Światowej.
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i moralnego2. W szczególności chodzić nam powinno o zaznaczenie roli dia-
logu w procesie kształtowania rozwoju integralnego.

Pojęcie rozwoju integralnego.  
Od konkurencyjności do idei dobra wspólnego 

Pojęciem charakterystycznym i kluczowym dla współczesnej katolickiej nauki 
społecznej stała się idea rozwoju integralnego. Koncepcja ta pojawiła się już 
w myśli Pawła VI w encyklice Populorum progressio, ale rozwijana była później 
przez Jana Pawła II, a zwłaszcza przez Benedykta XVI i Franciszka. Zakłada po-
strzeganie procesów wzrostu i rozwoju społeczno-gospodarczego przez pry-
zmat rozwoju każdego człowieka i całego człowieka – zarówno w wymiarze 
materialnym, jak i duchowym, indywidualnym, ale i społecznym3.

Wśród polskich autorów koncepcje takie rozwijał swego czasu szcze-
gólnie Czesław Strzeszewski4. Przy takim podejściu uwzględnia się wpływ 
wielu czynników (również pozaekonomicznych) na rozwój gospodarczy, 
który traktuje się jako część szeroko pojmowanego rozwoju kultury i sfery 
duchowo-moralnej, wreszcie dąży do uwzględnienia kosztów zewnętrznych 
związanych ze wzrostem i wąsko pojmowanym rozwojem gospodarczym. 
Słowo integralny oznacza nie tylko wszechstronny, ale i całościowy. Obejmuje 
też szeroki zakres zjawisk społeczno-gospodarczych ze sobą powiązanych.

Zdaniem Strzeszewskiego, refleksjom o rozwoju integralnym powinno 
towarzyszyć odniesienie tego pojęcia do najczęściej definiowanych i dys-
kutowanych w teorii ekonomii kategorii wzrostu i rozwoju gospodarczego 
oraz postępu. Pojęcia te niejednokrotnie – niesłusznie – używane bywają za-
miennie. Postęp jest pojęciem politycznym (do pewnego stopnia również 
ideologicznym), rozwój – ekonomicznym i socjologicznym, a wzrost gospo-
darczy – stricte ekonomicznym. Wzrost gospodarczy utożsamiany jest więc 
z przyrostem produktu krajowego brutto. Wskaźniki rozwoju gospodar-
czego są natomiast pojęciem szerszym od wzrostu. W poszczególnych przy-
woływanych w literaturze indeksach rozwoju, obok poziomu PKB per capita, 

2 Por. Przewodnik po moralnym kapitalizmie, red. T. Dołęgowski, Warszawa, 2015.
3 Na uwagę zasługują tu zwłaszcza encykliki: Centesimus annus Jana Pawła II, Caritas in veritate Be-

nedykta XVI oraz Laudato si Franciszka.
4 C. Strzeszewski, Integralny rozwój gospodarczy, Warszawa 1976, s. 28.
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występują też miary poziomu zdrowia, wykształcenia, dostępności usług pu-
blicznych, bezpieczeństwa itp.5

Zbliżona do koncepcji rozwoju integralnego jest idea rozwoju trwa-
łego i zrównoważonego (sustainable development), która zakłada integrację 
i spójność aspektów ekonomicznych, społecznych i ekologicznych6. Pozostaje 
przy tym kwestią otwartą czy i na ile koncepcje te są sobie bliskie, czy jednak 
nieco się między sobą różnią. Wydaje się, że koncepcja rozwoju integralnego 
w większym stopniu uwzględnia również wymiar instytucjonalny, etyczny 
i duchowy, natomiast sustainable development wyraźnie koncentruje się na 
kwestii ekologii oraz wymiarze społecznym, w tym orientacji na potrzeby 
przyszłych pokoleń7. Nie bez powodu więc papież Franciszek dąży w swoich 
najnowszych dokumentach do bardziej syntetycznego ujęcia, mówiąc rów-
nocześnie o rozwoju integralnym i zrównoważonym8.

Rozwój integralny a konkurencyjność międzynarodowa

Pojęciem dość często przywoływanym w literaturze w kontekście rozwoju 
i wzrostu społeczno-gospodarczego jest konkurencyjność. Najczęściej przyj-
muje się, że konkurencyjność jest to zdolność do skutecznego przeciw-
stawienia się konkurencji9. Jest to – innymi słowy – zdolność podmiotu do 
długookresowego, efektywnego wzrostu i rozwoju. Może być ona rozpatry-
wana na poziomie przedsiębiorstwa, branży, regionu, kraju, a nawet wielkich 
bloków regionalnych i międzynarodowych.

Międzynarodowa przewaga konkurencyjna jest określana tradycyjnie 
przez wyposażenie kraju w zasoby czynników: ludzkich, rzeczowych, kapi-
tałowych, wiedzę oraz infrastrukturę. Obok zasobów konkurencyjność za-
leży również od efektywności ich wykorzystania oraz realizowanej polityki 
gospodarczej i ram instytucjonalnych. Jednocześnie rośnie zainteresowanie 
znaczeniem zaufania i kapitału społecznego oraz jakości instytucji. Przewaga 

5 Tamże, s. 27-28.
6 Por. Polska 2025. Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju, Warszawa 2000, 

s. 2.
7 Tamże.
8 Franciszek, Laudato si…, dz. cyt., p. 18.
9 Ekonomika transportu, red. J. Burnewicz, Gdańsk, 1993, s. 23.
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konkurencyjna jest więc postrzegana bardziej jako pochodna wysiłku spo-
łecznego, niż wyposażenia w zasoby.

W ostatnim okresie rośnie zainteresowanie bardziej nowatorskimi uję-
ciami konkurencyjności międzynarodowej gospodarek. Ujęcia te uwzględ-
niają zwłaszcza wymiar instytucjonalny (konkurencyjność instytucjonalna 
związana z jakością instytucji formalnych i nieformalnych), innowacyjność 
(zwłaszcza innowacje społeczne), zdolności adaptacyjne, wreszcie wątki 
etyczne (koncepcja moralnego kapitalizmu, koncepcja ekonomicznej teorii 
szczęścia i well-being). 

Badacze dostrzegać zaczęli również potrzebę dążenia nie tylko do po-
prawy konkurencyjności gospodarek postrzeganej przez pryzmat poprawy 
produktywności, lecz także do osiągnięcia tzw. zrównoważonej i społecznie 
odpowiedzialnej konkurencyjności. Zrównoważona konkurencyjność defi-
niowana jest jako zespół współdziałających ze sobą instytucji, zasad polityki 
gospodarczej oraz innych czynników, które sprawiają, że kraj osiąga wyższą 
niż inne państwa produktywność wykorzystania posiadanych zasobów ma-
terialnych i niematerialnych, przy jednoczesnym zapewnieniu równowagi 
społecznej i zrównoważonego wykorzystania środowiska naturalnego10. 

W podsumowaniu tego wątku stwierdzić więc można, że o ile początkowo 
znaczące we współczesnej refleksji ekonomicznej pojęcie konkurencyjności 
międzynarodowej gospodarki postrzegane było przede wszystkim w wy-
miarze ekonomicznym, zwłaszcza w kontekście teorii handlu zagranicznego, 
o tyle z czasem uwzględniać zaczęto jej znacznie szersze wymiary, w tym inno-
wacyjność11. Poszczególni autorzy sugerują też uwzględnienie w refleksji nad 
konkurencyjnością nowoczesnego ujęcia ekonomicznej teorii szczęścia i ja-
kości życia (w postaci koncepcji well-being) oraz duchowości w zarządzaniu 
i przywództwie. Zwrócono bowiem uwagę na to, że sama wysoka, ale wąsko 
pojmowana konkurencyjność nie zaspokaja do końca potrzeb społecznych. 

Instytucje a kapitał społeczny i moralny 

Jednym z ważniejszych nurtów charakterystycznych dla współczesnej myśli 
ekonomicznej jest ekonomia instytucjonalna. Pojęcie „instytucja” jest w języku 
10 Polska. Raport o konkurencyjności 2015, red. M. Weresa, Warszawa 2015, s. 376.
11 T. Dołęgowski, Konkurencyjność instytucjonalna i systemowa w warunkach gospodarki globalne, 

Warszawa 2002, s. 25.
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nowej ekonomii instytucjonalnej rozumiane trochę inaczej (szerzej) niż poj-
mowane było tradycyjnie. Według tej szkoły instytucje są to trwałe, prawne, 
organizacyjne i zwyczajowe ograniczenia i uwarunkowania dla powtarzalnych 
ludzkich zachowań i międzyludzkich interakcji12. Główną ich funkcją staje się 
zapewnienie przewidywalności ludzkich postaw. Instytucje dzielą się na for-
malne i nieformalne. Chodzi więc – innymi słowy – przede wszystkim o reguły 
gry. Tak pojmowanymi instytucjami formalnymi są m.in.: konstytucja, ustrój 
polityczno-gospodarczy, prawo (w tym zwłaszcza prawa własności i zwią-
zane z własnością); nieformalnymi zaś: tradycje i zwyczaje, kultura, religia, 
moralność społeczna13. Mechanizmem, za pośrednictwem którego instytucje 
wpływają pośrednio lub bezpośrednio na rozwój gospodarczy, staje się koszt 
transakcyjny. Jest to koszt związany z funkcjonowaniem na rynku, brakiem 
informacji, koniecznością negocjowania i zawierania transakcji oraz zapew-
nieniem im bezpieczeństwa14. Im niższy jest poziom kosztu transakcyjnego 
(a więc im lepsze instytucje), tym większe są szanse danego kraju na osią-
gnięcie sukcesu gospodarczego w długim okresie. 

Współczesna ekonomia instytucjonalna (a zwłaszcza Nowa Ekonomia In-
stytucjonalna i jej przedstawiciele: Douglass North, Oliver Williamson czy 
Elinor Ostrom) podkreśla znaczenie otoczenia instytucjonalnego, równowagi 
pomiędzy stabilnością i zmianą oraz instytucjami formalnymi i nieformalnymi. 

Stosunkowo nowym nurtem badań staje się w tym kontekście koncepcja 
konkurencji i konkurencyjności instytucjonalnej. Jest to w istocie zdolność 
danego podmiotu (kraju bądź regionu) do konkurowania pod względem ja-
kości instytucji. 

Pojęciu „instytucja” bliska jest koncepcja kapitału społecznego, akcentu-
jąca znaczenie stosunków zaufania w społeczeństwie oraz zdolności ludzi do 
długookresowej współpracy15. 

Dodać należy, że niektórzy autorzy dodatkowo wprowadzają tutaj (i chyba 
słusznie) pojęcie kapitału moralnego i kapitału duchowego. Ich zdaniem fun-
damentem kapitału społecznego są wspólnie uznawane „matryce moralne”, 

12 S. Pejovich, Economic Analysis of Institutions and Systems, Dordrecht 1995, s. 30.
13 Niektórzy autorzy definiują instytucje nieco inaczej: jako zróżnicowane formy makroorganizacji 

(O.Wlliamson) lub utrwalone struktury i organizacje społeczne zapewniające ciągłość życia spo-
łeczno-gospodarczego (rządy, uniwersytety, kościoły itp.), por. T. Hämäläinen, A Systemic Frame-
work of Economic Competitiveness and Growth, Newark 1999, s. 132.

14 S. Pejovich, Economic Analysis..., dz. cyt., s. 84.
15 Szerzej na ten temat, zob. P. Sztompka, Zaufanie – fundament społeczeństwa, Kraków 2007, s. 243.
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które budują społeczne zaufanie i umożliwiają racjonalność publicznej debaty. 
Kapitał moralny to stopień, w jakim społeczność posiada wzajemnie powią-
zane zbiory wartości i cnót, norm, praktyk, tożsamości, instytucji i technologii, 
które zazębiają się z ewolucyjnie wykształconymi mechanizmami psychicz-
nymi i wspólnie tłumią lub regulują egoizm oraz umożliwiają współpracę16. 
Kapitał duchowy (Spiritual Capital) to termin, który odnosi się do zasobów 
i wartości płynących z praktyk religijnych, moralnych i psychologicznych osób, 
grup i społeczeństw. Zwolennicy tego określenia porównują go do innych form 
kapitału (kapitał finansowy, ludzki, intelektualny itp.) występujących w eko-
nomii. Niektórzy badacze, jak R. Barro, definiują kapitał duchowy po prostu 
jako inne określenie wpływu generowanego przez wierzenia i praktyki reli-
gijne. Z kolei Danah Zohar postrzega kapitał duchowy szerzej – jako wartości 
i wierzenia osobiste, społeczne i kulturowe, które stymulują kreatywność, mo-
tywują ludzi oraz zachęcają do moralnego postępowania17.

Dobro wspólne i solidarność a konkurencyjność i jakość 
życia (well-being)

Wielu współczesnych autorów uważa, że orientacja na konkurencyjność po-
winna być uzupełniona i wzbogacona uwzględnieniem znaczenia instytucji 
i kapitału społecznego, w tym pojęć tj. dobro wspólne, solidarność oraz jakość 
życia czy dobrostan (well-being). Przez dobro wspólne uważać przy tym na-
leży stworzenie maksymalnych szans rozwoju jednostkom ludzkim przyna-
leżącym do poszczególnych społeczności18. 

Często przywoływana definicja mówi, że dobro wspólne to suma tych wa-
runków życia społecznego, dzięki którym jednostki, rodziny i zrzeszenia mogą 
pełniej i łatwiej osiągnąć swoją własną doskonałość19. Polega ono na stworzeniu 
maksymalnych szans rozwoju jednostkom ludzkim przynależącym do różnych 
społeczności20. Musi też być ono pojmowane nie statycznie, ale dynamicznie.

16 Por. M. Zięba, Kłopot za kłopotem, Poznań 2015, s. 193.
17 Tamże.
18 Ideę dobra wspólnego szerzej analizuje Benedykt XVI, zob. tenże, Caritas…, dz. cyt., Kraków 2009, 

p. 7,
19 Por.: Gaudium et spes, p. 74; Solidarność – krok po kroku, red. M. Łuczewski, Warszawa 2015, s. 65.
20 Solidarność – krok po kroku…, dz. cyt., s. 64.
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Solidarność to swego rodzaju jedność, która łączy członków grupy. Jako 
postawa moralna oraz jako cnota jest, według papieża Jana Pawła II, „mocną 
i trwałą wolą angażowania się na rzecz dobra wspólnego wszystkich i każ-
dego, wszyscy bowiem jesteśmy odpowiedzialni za wszystkich”21 (SRS, 
38). Solidarność bywa określana również jako proces odbudowy i odna-
wiania więzi, które mają charakter obywatelski i realizują się we wspólnym, 
ofiarnym działaniu22. 

Współczesna myśl społeczna i ekonomiczna odwołuje się też niekiedy, 
ale w ostatnim okresie coraz częściej, do filozoficznej w dużym stopniu kon-
cepcji szczęścia. W literaturze funkcjonuje nawet pojęcie „ekonomiczna 
teoria szczęścia” (economics of happiness). Ponieważ samo pojęcie szczęścia 
jest dość subiektywne oraz bardziej filozoficzne niż ekonomiczne, w przy-
padku nauk ekonomicznych częściej odwołujemy się do idei jakości życia 
oraz trudno przetłumaczalnego na język polski określenia well-being (dobro-
stan). Nie zmienia to faktu, że niektórzy autorzy posługują się zamiennie po-
jęciem szczęścia i well-being23. Pojęcia te uwzględniają wymiar ekonomiczny 
życia człowieka, ale się do niego bynajmniej nie ograniczają. 

Personalistyczna wizja gospodarki i dobra 
wspólnego. Od M. Nowaka do civil economy  
S. Zamagniego i L. Bruniego

Bardzo interesujące wydają się rozważania na temat związków pomiędzy 
rozwojem, konkurencyjnością a kapitałem społecznym wybranych myślicieli 
zainspirowanych myślą chrześcijańską, zwłaszcza katolicką nauką społeczną. 
Zmarły w 2017 r. wybitny amerykański intelektualista katolicki, pochodzący 
z rodziny słowackich imigrantów – Michael Novak – reprezentował dość wy-
raźnie wolnorynkową i konserwatywną opcję24. Uważał, że tradycyjny ka-
pitalizm, konkurencja i demokracja są niezbędnymi warunkami rozwoju 
i sprzyjają również prawidłowym moralnym wyborom, aczkolwiek i one 
21 Jan Paweł II, Sollicitudo rei socialis, p. 38
22 Tamże, s. 142.
23 Wątek rozważań filozoficznych podejmował w swoich pracach m.in. W. Tatarkiewicz. Do pojęcia 

szczęścia jako rewolucji w ekonomii odwołuje się m.in. B. Frey. Por. T. Dołęgowski, Międzynaro-
dowa konkurencyjność gospodarki a solidarność, dobro wspólne i jakość życia, Warszawa 2016.

24 M. Novak, Duch demokratycznego kapitalizmu, Poznań, 2001.
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wymagają silnego zakorzenienia w aksjologii. Nie bez powodu, jego zdaniem, 
rozwój Europy oraz Stanów Zjednoczonych miał miejsce właśnie w społe-
czeństwach, których instytucje zakorzenione są w tradycji chrześcijańskiej. 
Michael Novak wierzył w to, że zdrowe połączenie wolnego rynku, demo-
kracji, wolności oraz prorozwojowych idei etycznych i religijnych sprzyjać 
będzie najlepiej społecznie odpowiedzialnej konkurencyjności gospodarki. 
Silnie zainspirował on w myśleniu o rynku i demokracji Jana Pawła II (wi-
doczne to było zwłaszcza w encyklice Centesimus annus), ale sam też pozo-
stawał pod znacznym intelektualnym wpływem papieża Polaka25.

Nieco odmienny nurt rozważań o konkurencyjności w warunkach po-
czątków XXI wieku reprezentuje środowisko skupione wokół włoskich uczo-
nych: Stefano Zamagniego i Luigino Bruniego. Zamagni to jeden z czołowych 
włoskich ekonomistów, profesor Uniwersytetu w Bolonii, jeden z doradców 
i konsultantów Stolicy Apostolskiej. W znacznym stopniu zasięgano jego opinii 
w trakcie przygotowywania przez Benedykta XVI encykliki Caritas in veritate. 
Uchodzi za wybitnego znawcę problematyki katolickiej nauki społecznej, spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu, metodologii i filozofii nauki (zwłaszcza 
relacji pomiędzy etyką i ekonomią). Znane są jego studia dotyczące tzw. eko-
nomii społecznej, historii myśli ekonomicznej i społecznej, historii gospodar-
czej, finansów, dziejów ruchu spółdzielczego i akcjonariatu pracowniczego 
oraz alternatywnych w stosunku do dominującego paradygmatu koncepcji or-
ganizacji biznesu i gospodarki rynkowej, a także metod pomiaru jakości życia, 
dobrobytu społecznego i szczęścia26. Jest też przede wszystkim liczącym się 
autorytetem w dziedzinie sektora organizacji pozarządowych oraz spółdziel-
czości i ich roli we współczesnej gospodarce i społeczeństwie27. 

Według niego jedną z dróg pokonania kryzysu jest również, a może przede 
wszystkim, powrót wśród elit politycznych i gospodarczych, zwłaszcza 
w kontekście europejskim, do myślenia w kategoriach personalizmu i soli-
daryzmu oraz zasady pomocniczości (subsydiarności)28. Jako historyk myśli 
ekonomicznej S. Zamagani zwrócił też uwagę na mało znane nurty włoskiej 
myśli klasycznej XVIII wieku (np. A. Genovesi), która jego zdaniem w dużo 
25 Jan Paweł II, Centesimus annus, Vatican 1991.
26 Por. L. Bruni, S. Zamagni, Civil Economy: Efficiency, Equity, Public Happiness, Bern 2007.
27 Handbook on the Economics of Reciprocity and Social Enterprise, ed. L. Bruni, S. Zamagni, Chelten-

ham 2014.
28 S. Zamagni, Europe and the Idea of a Civil Economy, w: Imagine Europe, European SPES Forum, 

Antverpen 2009, s. 24.
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głębszy sposób niż myśl angielskiego oświecenia uwzględniała rolę zaufania 
i kapitału społecznego oraz zakorzenienia człowieka we wspólnocie w bu-
dowaniu dobrobytu (koncepcja dóbr relacyjnych). Uważa (podobnie jak L. 
Bruni), że dorobek tej tradycji jest nie bez znaczenia i może okazać się bardzo 
przydatny wobec wyzwań i problemów współczesnej gospodarki29.

Stefano Zamagni i Luigino Bruni oraz szwajcarski ekonomista Bruno Frey 
zainteresowani są też – podobnie jak Timo Hämäläinen i inni autorzy fińscy 
– teorią szczęścia oraz well-being, przy czym silna jest w ich przypadku inspi-
racja wywodząca się z jednej strony z tradycyjnej i współczesnej myśli anglo-
saskiej, z drugiej zaś z katolickiej nauki społecznej i charakterystycznej dla 
niej orientacji na osobę.

S. Zamagni wypracował koncepcję ekonomii obywatelskiej (civil eco-
nomy), będącą swego rodzaju syntezą i wypadkową podejścia wolnoryn-
kowego, społecznej gospodarki rynkowej oraz podejścia wspólnotowego. 
Zdaniem S. Zamagniego, civil economy może okazać się najlepszym antidotum 
na współczesne problemy związane z globalizacją i europejską integracją go-
spodarczą. Uwzględnienie postulatów związanych z ekonomią obywatelską 
zorientowaną na dobro wspólne i solidarność społeczną (well-being) oraz 
z formowaniem kapitału społecznego i moralnego może i powinno stać się 
istotnym elementem w refleksji nad nowoczesną polityką gospodarczą, a 
także dialogiem społecznym z nią związanym30.

S. Zamagni oraz L. Bruni znani są ze swych prac traktujących o filozoficz-
nych aspektach ekonomii i polityki gospodarczej. Dotyczą one z jednej strony 
kwestii metodologicznych (krytyka koncepcji homo oeconomicus, podjęcie 
ekonomicznej teorii altruizmu i daru), z drugiej – refleksji nad etyką w biz-
nesie w warunkach globalizacji. 

Dodać należy, że jeśli chodzi o wymiar bardziej mikroekonomiczny oraz 
związany z biznesem i zarządzaniem, to obszarem zainteresowania S. Za-
magniego stała się koncepcja ekonomii komunii (economy of communion), 
zwłaszcza zaś tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw zakładanych 
przez wspólnoty motywowane etycznie i religijnie oraz firm zorientowa-
nych (również) na realizację celów społecznych. Nawet jeśli niektórzy trak-
tują tę koncepcję jako mniej lub bardziej utopijną i niszową, to jest również 

29 L. Bruni, S. Zamagni, Civil Economy. Another Idea of the Market, Newcastle 2016.
30 Policies for Happiness, ed. L. Bruni, Oxford 2016, s. 16.
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faktem, że istnieje już w świecie sporo przedsiębiorstw działających właśnie 
w duchu ekonomii komunii.

SITRA i Timo Hämäläinen. Od 
konkurencyjności do sustainable well-being 
i zarządzania w warunkach złożoności 

Mówiąc o ewolucji spojrzenia na konkurencyjność oraz społeczną odpowie-
dzialność w biznesie, warto przeanalizować krótko doświadczenia SITRA 
oraz rozwój poglądów jednego z jej czołowych ekspertów – Timo Hämäläi-
nena. SITRA to państwowa agencja zajmująca się wspieraniem konkurencyj-
ności i innowacyjności gospodarki Finlandii oraz studiami nad jej przyszłym 
rozwojem. Jest to organizacja mająca status fundacji (think and do tank). Pre-
zydent SITRA jest powoływany przez parlament i odpowiedzialny przed nim 
– co nadaje mu wysoki status, pozwala zachować pewną niezależność i do-
datkowo świadczy o nietypowym charakterze agencji31. 

SITRA z jednej strony pełni funkcję ośrodka studiów, z drugiej – jest in-
stytucją finansową wspierającą działania na rzecz konkurencyjności i in-
nowacyjności. Instytucja ta zajmuje się również pozyskiwaniem źródeł 
finansowania (chodzi zwłaszcza o venture capital) na rzecz inicjatyw wspie-
rających konkurencyjność32.

Obszarami szczególnego zainteresowania SITRA są m.in.: problemy zwią-
zane z ekologią, ochroną zdrowia, produkcją żywności (zwłaszcza zdrowej 
żywności), tworzeniem w Finlandii klastrów (clusters), wspieraniem kon-
kurencyjności Finlandii i krajów słabiej rozwiniętych. Specjalistów z SITRA 
interesują też badania nad społecznym, etycznym i instytucjonalnym wy-
miarem konkurencyjności innowacyjności. W tym ostatnim przypadku 
chodzi z jednej strony o wspieranie społecznej odpowiedzialności w gospo-
darce i biznesie, z drugiej zaś o promowanie szeroko pojmowanych innowacji 
społecznych33.

31 Oficjalna strona internetowa SITRA, http://www.sitra.fi/en [dostęp: 18.11.2018].
32 J. Wierzbołowski, Fińska droga do społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, 

Warszawa 2003, s. 70.
33 Zob. http://www.sitra.fi/en [dostęp: 18.11.2018].
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Autorem związanym z SITRA, a szczególnie zainteresowanym proble-
matyką konkurencyjności oraz ewolucją tego pojęcia jest fiński ekonomista 
Timo Hämäläinen. W swoich opracowaniach proponuje on holistyczne podej-
ście do konkurencyjności i innowacyjności w gospodarce, zwraca też uwagę 
na to, że procesy oraz badania nad nimi postrzegać należy w przekroju i wy-
miarze historycznym. Jego zainteresowania (podobnie, jak w przypadku 
SITRA) ewoluowały od konkurencyjności, poprzez innowacje społeczne, 
do ekonomicznej teorii szczęścia i well-being, problematyki etycznej i spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu, a nawet teorii zarządzania w warunkach 
złożoności.

W swoim podejściu systemowym Timo Hämäläinen podkreśla, że konku-
rencyjność nie może być traktowana jako cel sam w sobie. Jest ona bowiem 
bardziej środkiem niż celem. Kraje konkurencyjne to takie, które mogą i po-
trafią uzyskać korzyści w ramach otwartej gospodarki międzynarodowej 
oraz – co bardzo istotne – są zdolne do zaspokojenia potrzeb ekonomicznych 
i społecznych. Kraje, które utraciły konkurencyjność z kolei doświadczają 
braku z tym związanej ekonomicznej, politycznej i społecznej równowagi 
oraz zdolności dostosowawczych. 

Wyzwaniem pierwszej połowy XXI wieku staje się przyjęcie wielowymia-
rowej wizji i koncepcji konkurencyjności oraz ekonomicznej teorii szczęścia 
i well-being, uwzględniających wiele czynników, które się na nie składają. No-
woczesne spojrzenie na konkurencyjność i well-being zakłada konieczność: 
uwzględnienia wymiaru indywidualnego i wspólnotowego oraz narodowo-
-państwowego, dostrzeżenia nowych umiejętności niezbędnych w nowocze-
snym społeczeństwie, uwzględnienia zmian kulturowych, wreszcie szerszego 
spojrzenia na zrównoważony rozwój oraz well-being34. 

Często przyjęło się postrzegać kwestię well-being w wymiarze silnie ma-
terialistycznym. Jego zdaniem nie jest to podejście właściwe. Żyjemy w kul-
turze wyraźnie materialistycznej i konsumpcyjnej, ale jednocześnie wydaje 
się, że ludzie na to zorientowani nie są na ogół szczęśliwi. W materiali-
stycznym i konsumpcyjnym społeczeństwie pojawia się głód duchowości.

Według Timo Hämäläinena istnieje wiele argumentów świadczących 
o potrzebie wzbogacenia refleksji o konkurencyjności o problematykę 

34 T. Hämäläinen, J. Michelson, Well-being and Beyond. Broadering the Public and Policy Discourse, 
Northampton 2014.
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ekonomicznej analizy szczęścia i jakości życia (well-being). Wśród argu-
mentów za takim podejściem zwrócić należy uwagę na przyhamowanie 
wzrostu gospodarczego Finlandii i poszukiwanie instytucjonalnych jego 
źródeł oraz specyficzne zjawiska kryzysowe, wobec których wąsko pojmo-
wana teoria konkurencyjności jest na swój sposób bezradna (rosnąca skala 
samobójstw czy chorób psychicznych).

Zdaniem Timo Hämäläinena rola rządu w realizacji nowej polityki go-
spodarczej, typowej dla początków XXI wieku, polegać powinna przede 
wszystkim na wypracowywaniu i promowaniu nowoczesnych wizji rozwo-
jowych, ocenianiu proponowanych rozwiązań, wspieraniu nowoczesnych 
eksperymentów (o charakterze lokalnym i ogólnokrajowym), studiowaniu 
sytuacji na światowych rynkach, dokonywaniu strategicznych wyborów 
w dialogu z różnymi środowiskami reprezentującymi interesariuszy (sta-
keholders), wspieraniu partnerstwa publiczno-prywatnego na różnych 
poziomach, budowie kapitału społecznego oraz rozwijaniu platform dla ko-
operacji. Koncepcje te określane bywają mianem nowej otwartej polityki 
przemysłowej (New Open Industrial Policy) oraz ewolucyjnej polityki celowej 
(Evolutionary Targeting).

W kontekście najnowszych prac Timo Hämäläinena sprawą kluczową 
staje się dla społeczeństwa umiejętność radzenia sobie z narastającą 
w świecie kompleksowością i złożonością zjawisk oraz procesów społecz-
nych i ekonomicznych (tzw. wicked problems). Narastająca złożoność oraz 
trudności z zaadaptowaniem się do nich są wyzwaniami dla przedsiębiorstw 
i organizacji gospodarczych, społeczności lokalnych oraz struktur państwo-
wych i międzynarodowych. Wymagają one poszukiwania nowatorskich roz-
wiązań – tak w wymiarze instytucjonalnym, społecznym, jak i w zakresie 
wychowania i edukacji. Również tutaj ważnym elementem staje się jakość 
kapitału społecznego i moralnego. Jedną z dróg do jego pomnożenia może 
być przyjęcie postawy dialogu.

Dialog i debata a wspieranie rozwoju 
integralnego i kapitału moralnego

Sposobem oddziaływania na rzecz rozwoju integralnego, dobra wspólnego 
i społecznie odpowiedzialnej konkurencyjności międzynarodowej jest troska 
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o jakość kapitału społecznego i moralnego. Budowie kapitału społecznego 
i moralnego sprzyjać może natomiast promocja dialogu społecznego oraz 
wychowanie w duchu cnót obywatelskich i gospodarczych – również po-
przez dialog i debatę. 

Liczni autorzy podkreślają w swoich pracach znaczenie nowatorskich 
rozwiązań w zakresie dialogu społecznego i debaty publicznej, zwłaszcza 
zaś edukacji na poziomie szkolnictwa średniego i akademickiego, w pro-
cesie budowy kapitału społecznego, realizacji koncepcji well-being i budo-
wania konkurencyjnej gospodarki. Podkreśla się często bowiem właśnie to, 
że największe osiągnięcia odnoszą w zakresie rozwoju gospodarczego i spo-
łecznego te kraje, które postawiły w swojej polityce gospodarczej, społecznej 
i edukacyjnej na wspieranie nie tylko kapitału ludzkiego (intelektualnego), 
ale i społecznego oraz moralnego, związanego z edukacją. Wydaje się, że po-
ważne role mogą tu odegrać dialog społeczny oraz kształcenie młodych ludzi 
w zakresie debat i dialogu.

W życiu publicznym oraz z sferze edukacji niezbędne jest bowiem wycho-
wywanie poszczególnych jednostek oraz społeczności do aktywności spo-
łecznej, odpowiedzialnego podejmowania decyzji oraz umiejętności pracy 
zespołowej. Jest to też jeden ze sposobów podnoszenia jakości instytucji oraz 
społecznego well-being (poczucia zadowolenia z uczestnictwa w życiu pu-
blicznych i procesie decyzyjnym). 

W literaturze przedmiotu autorzy wyróżniają dyskusję, debatę i dialog. 
Dyskusja jest to luźna forma wymiany poglądów, prezentacji idei oraz po-
szukiwania rozwiązań. Debata to dużo bardziej sformalizowana i ustruktu-
ralizowana dyskusja35. Podstawowym celem jej prowadzenia jest: przekonać 
innych do swojej linii argumentacyjnej, udowodnić wyższość własnych tez 
i rozwiązań, pokonać przeciwnika jakością swojej argumentacji. W debacie 
nie chodzi o uzyskanie porozumienia czy kompromisu, ale o wygranie sporu. 
W innym kierunku zmierza koncepcja dialogu. Tutaj najważniejsze jest pełne 
wzajemnego szacunku spotkanie osób i środowisk reprezentujących od-
mienne punkty widzenia. Sprawą zasadniczą jest wymiana poglądów, wza-
jemne wysłuchanie, lepsze zrozumienie drugiej strony, budowanie relacji 
i zaufania, unikanie ostrego osądzania rozmówcy, poszukiwanie (o ile to 
możliwe) kompromisu, wreszcie – dążenie do prawdy.

35 Por. Sztuka debaty, red. M. Kochan, Gdańsk 2014.
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Problematyka dialogu i spotkania stała się ważnym elementem współ-
czesnej filozofii. Jest to nurt koncentrujący swoją uwagę na osobie oraz jej ko-
munikacji z drugim człowiekiem, Bogiem oraz światem, która jest możliwa 
dzięki potraktowaniu ich jako partnerów w tym dialogu. Dialog jest punktem 
wyjścia, zasadą wszelkiego myślenia i poznawania oraz przedmiotem re-
fleksji. Filozofia dialogu rozwinęła się szczególnie silnie w XX wieku, a jej naj-
ważniejsi przedstawiciele to chociażby Martin Buber czy Emanuel Levinas. 
Wątki dialogowe obecne są w tradycji żydowskiej, ale też w chrześcijańskiej 
(katolickiej) myśli filozoficznej i teologicznej, zwłaszcza w personalizmie Ja-
cques’a Maritaina, Emmanuela Mouniera. Do koncepcji dialogu nawiązują też 
współcześni reprezentanci filozofii hermeneutycznej, zwłaszcza Hans Georg 
Gadamer oraz Paul Ricoeur, przy czym mniej mówią o dialogu jako o meto-
dzie poznawania prawdy, a więcej o dialogu jako sposobie bycia oraz roz-
mowie z drugą osobą, innymi słowy: o spotkaniu osób. 

 Zainteresowanie, a nawet fascynacja, dialogiem pojawia się też stale 
w nauczaniu ostatnich papieży, zwłaszcza w encyklikach społecznych Jana 
Pawła II, Benedykta XVI oraz Franciszka. Dialog jest też pojęciem kluczowym 
dla myśli ks. prof. Józefa Tischnera, który uważa, że „pierwszym warunkiem 
dialogu jest zdolność do wczuwania się w punkt widzenia drugiego […], że 
drugi ze swojego punktu widzenia zawsze ma trochę racji”36. 

Dialog jest też kluczowy dla pedagogiki personalno-egzystencjalnej roz-
wijanej w Polsce przez ks. prof. Janusza Tarnowskiego. W bardzo interesujący 
i owocny sposób stosował i rozwijał on koncepcję dialogu w swojej działalności 
naukowej, dydaktycznej i duszpasterskiej. Jego zdaniem kluczowymi kwestiami 
w dialogu są: dążenie do wzajemnego rozumienia uczestników, ich wzajemne 
zbliżenie się oraz współdziałanie. Rozróżnić też należy trzy wymiary dialogu: 
metodę, proces i postawę. Metoda dialogu to sposób komunikacji, gdzie pod-
mioty dążą do wzajemnego zrozumienia, zbliżenia się i współdziałania. Proces 
dialogu ma miejsce wtedy, gdy chociażby jeden z elementów zawartych w po-
wyższej metodzie został urzeczywistniony. Postawa dialogu natomiast to go-
towość otwierania się na rozumienie, zbliżenie się i współdziałanie. Dialog 
w ścisłym znaczeniu ma przy tym charakter interpersonalny. Wyróżnić można 
też dialog rzeczowy, personalny i egzystencjalny. Jeśli chodzi o poznanie rze-
czywistości, posługujemy się dialogiem rzeczowym. Wartością, ku której wtedy 

36  J. Tischner, Etyka solidarności, Kraków 1981.
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zmierzamy jest prawda. Jeśli otwieramy swoje „wnętrze” przed partnerem, to 
mamy do czynienia z dialogiem personalnym, opartym na dyspozycji partnera. 
Wartością właściwą dla tej formy dialogu jest miłość. Dodać należy, że zdaniem 
Janusza Tarnowskiego podstawowym warunkiem osiągnięcia dialogowego 
charakteru stosunków między ludźmi są: obustronna autentyczność, szczerość 
i dążenie do spotkania międzyosobowego37. 

Wielu autorów zwraca też uwagę na znaczenie dialogu w dążeniu do bu-
dowania nowoczesnego podejścia do kooperacji i etycznego przywództwa. 
Daniel Yankelovich zwraca uwagę, że istotą i szczególną wartością dialogu 
jest zdolność przekształcania konfliktu w kooperację38.

Na dialogowy wymiar etyki i sztuki przywództwa kładzie nacisk również 
belgijski specjalista w zakresie etyki w biznesie oraz profesor Katolickiego 
Uniwersytetu w Leuven, Luk Bouckaert. Jego zdaniem ważnymi elemen-
tami przywództwa są: sztuka zadawania pytań, sztuka słuchania oraz sztuka 
etycznego podejmowania decyzji39. 

Jeśli chodzi o budowanie relacji opartych na zaufaniu, debacie i dialogu, 
to szczególnie duże osiągnięcia mają w tym zakresie kraje skandynawskie. 
Zainteresowanie dialogiem jest jednak charakterystyczne również dla kato-
lickiej nauki społecznej.

Debata i dialog mogą i powinny być rozwijane w szkolnictwie, zwłaszcza 
akademickim. Prowadzić one mogą do silniejszej orientacji młodego poko-
lenia na rzecz społecznie odpowiedzialnej konkurencyjności, wyższej jakości 
instytucji i wyższego poziomu well-being, a wreszcie – do twórczego rozwią-
zywania wspomnianych poprzednio problemów związanych ze złożonością 
(wicked problems). 

W tej materii można zaobserwować sporo osiągnięć, choć niewątpliwie 
wiele jest jeszcze do zrobienia. Na szczególną uwagę zasługuje tu perspek-
tywa wykorzystania w edukacji metod tj. debata oksfordzka oraz inne formy 
i formaty debat: British Parliamentary, debata paryska, debata Lincoln-Do-
uglas itp. Debaty takie są sztuką prowadzenia merytorycznej i uporządko-
wanej dyskusji, której celem jest wygranie sporu i przekonanie słuchaczy do 
swoich tez w duchu wzajemnego szacunku. Chodzi zwłaszcza o umiejętność 

37 J. Tarnowski, Jak wychowywać?, Warszawa 1993, s. 115-126.
38 D. Yankelovich, The Magic of Dialogue – Transforming Conflict into Cooperation, New York 1999.
39 L. Bouckaert, „Caritas in veritate” jako lustro etyki przywództwa, w: Przewodnik po moralnym ka-

pitalizmie…, dz. cyt., s. 146-149.
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budowania argumentacji, obrony własnego stanowiska, sztukę współpracy 
w zespole, naukę kultury wypowiedzi oraz umiejętności retorycznych. Wzbo-
gaceniem i uzupełnieniem debaty jest dialog. Wydaje się, że wskazane jest 
przechodzenie od debaty do dialogu. Niekiedy strukturalizowana forma dia-
logu, prowadzącą do próby rozwiązania określonego problemu, bywa na-
zywana debatą deliberatywną lub dialogiem delibaratywnym40. Debata 
oksfordzka (podobnie jak i inne formaty) jest formą niewątpliwie bardzo 
atrakcyjną i widowiskową. Chodzi w niej o zwycięstwo prawidłowo uar-
gumentowanych racji. Formy dialogowe natomiast, w przypadku których 
chodzi przede wszystkim o zbliżenie się do prawdy, zbliżenie stanowisk oraz 
lepsze wzajemne zrozumienie, w znacznie większym stopniu uczą empatii, 
szacunku oraz umiejętności słuchania i poszukiwania wspólnych rozwiązań. 
Formy debatowe i dialogowe w procesie kształcenia oraz w dyskursie pu-
blicznym powinny się przy tym w istotnym stopniu uzupełniać, gdyż każda 
z nich traktowana oddzielnie grzeszyć może pewną jednostronnością.

Dodajmy, że jeśli chodzi o ocenę dialogu i debaty (ich silnych i słabych 
stron) jako narzędzi w zakresie wychowania obywatelskiego oraz budowy 
i doskonalenia kapitału społecznego, warto sięgnąć do zapomnianego nieco, 
ale ostatnio na nowo odkrywanego niemieckiego filozofa społecznego, etyka 
i pedagoga I połowy XX wieku – Friedricha Wilhelma Foerstera. Jego zdaniem 
kwestią zasadniczą, jeśli chodzi o filozofię wychowania oraz o jego praktykę, 
staje się przygotowanie i wdrożenie osoby do wolnego, odpowiedzialnego 
wyboru oraz kształtowanie siły woli i charakteru człowieka, celem przejścia 
od fazy wychowania do efektywnego etapu samowychowania. Wszystko to 
powinno być realizowane w połączeniu z poszanowaniem ludzkiej godności. 
Człowiek, funkcjonując w warunkach wolności, powinien umieć narzucić 
sobie samodyscyplinę i zaakceptować niezbędny wymiar dyscypliny, anga-
żując się jednocześnie w różne formy samorządności i aktywności. Takie ho-
listyczne, typowe dla myśli Foerstera podejście zakładać może przydatność 
debat, dyskusji i dialogu jako metod wychowawczych, aczkolwiek też bez 
popadania w jednostronność i z dostrzeganiem ich ograniczoności. Chodzi 
bowiem o kształtowania człowieka odpowiedzialnego i skutecznego, ale 
otwartego na innych41. 
40 O. Żylicz, W jakich warunkach demokracja deliberatywna jest efektywna?, Warszawa 2013.
41 Por. J. Kostewicka, Wychowanie do wolności wyboru – ponadczasowy wymiar pedagogiki Frydery-

ka Wilhelma Foerstera, Kraków 2008; F. W. Foerster, Stare i nowe wychowanie, Warszawa 1938.
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Podsumowanie. Ku (bardziej) moralnemu 
kapitalizmowi? Przyszłość refleksji nad 
gospodarką i biznesem 

Nauki ekonomiczne korzeniami swymi sięgają filozofii moralnej. Późniejsze 
ich relacje były dość złożone i skomplikowane, ale ostatni okres to ponownie 
zaznaczające się zainteresowanie większym niż do tej pory dialogiem po-
między nimi. Przejawem tego jest chociażby nowe spojrzenie na procesy roz-
woju (w tym na kwestię rozwoju integralnego i zrównoważonego), społeczną 
odpowiedzialność biznesu oraz ekonomiczną teorię szczęścia i well-being.

Dość trudno jest dzisiaj jednoznacznie wyrokować, w jakim kierunku 
ewoluować będzie w przyszłości refleksja nad gospodarką i biznesem oraz 
etycznymi ich aspektami. Czy i na ile jest to zainteresowanie autentyczne, 
na ile zaś na swój sposób instrumentalne (np. jeśli chodzi o koncepcję CSR)? 
Ważnym nowym trendem obserwowanym współcześnie w aksjologicznej re-
fleksji o rozwoju gospodarczym i konkurencyjności jest natomiast dostrze-
żenie narastającej złożoności procesów społeczno-ekonomicznych oraz 
potrzeba uwzględnienia przy analizie oraz wypracowywaniu polityki gospo-
darczej nie tylko wiedzy profesjonalnej, ale i kryteriów moralno-etycznych. 
W tym kontekście warto wspomnieć o działalności międzynarodowych sto-
warzyszeń popierających i postulujących działania na rzecz bardziej etycz-
nego modelu kapitalizmu. Chodzi tu zwłaszcza o związaną z ONZ inicjatywę 
Global Compact, inicjatywy OECD oraz pozarządową organizację Caux Round 
Table, czy inne think-tanki. Na podkreślenie zasługują tu również inicjatywy 
Stolicy Apostolskiej oraz wspólnot i stowarzyszeń chrześcijańskich w tym 
zakresie. Dostrzega się potrzebę rozwijania na dużo większą skalę działań 
w duchu społecznej odpowiedzialności biznesu oraz rozwoju integralnego 
i zrównoważonego poprzez, z jednej strony, politykę państw i organizacji 
międzynarodowych oraz samego biznesu, a z drugiej – oddziaływanie spo-
łeczeństwa obywatelskiego oraz współpracę interesariuszy (biznes, związki 
zawodowe, organizacje pozarządowe, świat akademicki, wolne media, wspól-
noty religijne).

W ostatnim okresie daje się zauważyć przesunięcie zainteresowania 
z tradycyjnie pojmowanej konkurencyjności w kierunku społecznie odpo-
wiedzialnej konkurencyjności oraz prób połączenia myślenia w kategoriach 
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konkurencyjności z refleksją o dobru wspólnym i well-being. Wiele wskazuje 
na to, że zjawisko to będzie trwało nadal. Pojawiają się też coraz liczniejsze 
opracowania na temat znaczenia kapitału społecznego i moralnego oraz zna-
czenia dialogu w procesach rozwojowych i modernizacyjnych42. 

W naszym kraju z szerszym niż dotąd zainteresowaniem spotkać się po-
winny w przyszłości prace pisane z pozycji różnych odmian personalizmu 
ekonomicznego, jak i osiągnięcia krajów skandynawskich, w przypadku któ-
rych można zdecydowanie mówić o silnej orientacji na kapitał społeczny 
i społeczną odpowiedzialność biznesu. W toku dyskusji pojawia się postulat 
większego zainteresowania etycznym wymiarem gospodarki. Zapewne zbu-
dowanie w pełni moralnej gospodarki rynkowej graniczy z utopią i nie jest 
możliwe. Ale sensowne i racjonalne ekonomicznie inicjatywy w tym za-
kresie, służące podniesieniu jakości instytucji i poprawie jakości kapitału 
społecznego, są jak najbardziej pożądane. W tym duchu działa również m.in. 
Centrum Myśli Jana Pawła II, chociażby poprzez inicjatywy związane z „Dzie-
dzińcem Dialogu”, seminaria i publikacje. 
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42 P. Sztompka, Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej, Kraków 2016.



Adaptacyjny ład organizacyjny 
jako odpowiedź na świat 
złożony

Timo Hämäläinen1

Historyczna ewolucja cywilizacji nie przebiegała w sposób płynny. Długie okresy 
rozwoju przyrostowego (inkrementalnego) przedzielane były regularnie bar-
dziej chaotycznymi okresami nagłych zmian, kryzysów i transformacji. Okresy 
stabilnego rozwoju skutkowały rosnącym poziomem specjalizacji społeczno-
-gospodarczej, podziału pracy, współzależności i coraz większą złożonością 
społeczeństw, co z kolei wynosiło je na coraz to wyższy poziom rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego w ogóle. Jednakowoż, ta rosnąca złożoność systemów 
gospodarczych i całych społeczeństw prowadziła też do narastania w nich 
sprzeczności i problemów związanych z ich dotychczas ustalonym ładem orga-
nizacyjnym i instytucjonalnym. Narastanie „kontrastu złożoności” (complexity 
gap) wraz z kryzysem ładu organizacyjnego skutkowało poczuciem głębokiej 
niepewności w zakresie podejmowania decyzji w wymiarach: indywidualnym, 
gospodarczym i ogólnospołecznym. Wraz z upływem czasu takie właśnie pro-
blemy, dotykające ładu organizacyjnego społeczeństw, doprowadzały do wiel-
kich historycznych kryzysów i transformacji2.

Ervin Laszlo nazywa te kluczowe momenty dziejowe „punktami rozwi-
dlenia” (bifurcation points) i w swoim wywodzie przekonuje, że świat – po 

1 Autor jest fińskim ekonomistą, pracownikiem SITRA (The Finnish Innovation Fund) – fińskiego 
instytutu badawczego, a zarazem think tanku powołanego w 1967 r.

2 J. A. Tainter, The Collapse of Complex Societes, Cambridge 1988; E. Laszlo, Chaos Point 2012 and 
Beyond: Appointment with Destiny, Hampton 2010; J. L. Casti, Mood Matters: From Rising Skirt 
Lengths to the Collapse of World Powers, New York 2010.
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raz kolejny – doszedł do takiego punktu3. Jego zdaniem istnieją dwa moż-
liwe scenariusze przyszłego rozwoju wypadków w społeczeństwach, które 
doszły do swoich „punktów rozwidlenia”. Społeczeństwo takie może albo po-
wrócić na ścieżkę zrównoważonego rozwoju poprzez głęboką zmianę swoich 
dotychczasowych zasad organizacyjnych tak, by odpowiadały one zwięk-
szonej skali społeczno-gospodarczej złożoności i niepewności, albo popaść 
w kryzys, stan chaosu, a nawet upaść. Joseph Tainter poddał analizie przy-
kłady takich historycznych upadków, a rozpad Cesarstwa Rzymskiego był 
najbardziej wymownym z omówionych przez niego przypadków4. 

Akumulacja złożoności i niepewności

Obecny poziom kontrastu złożoności rośnie gwałtownie od początku lat 
90. XX wieku, a składa się na to wiele wzajemnie powiązanych przyczyn. Po 
pierwsze, liberalizacja i globalizacja rynków światowych wpływają dodatnio 
na wzrost specjalizacji i podziału pracy w systemach produkcji. Nowe tech-
nologie informatyczne i komunikacyjne nie tylko wspomagają proces globali-
zacji lecz także zwiększają tempo zmian i interakcji we wszystkich systemach 
społecznych. Dodatkowo wytwarzają one efekt przeciążenia informacyjnego 
po stronie decydentów. Globalizacja, nowe technologie i rosnące wyspecja-
lizowanie działalności gospodarczej wprowadziły do światowej gospodarki 
nowy, technologiczno-gospodarczy paradygmat, ten zaś domaga się ko-
rekt społeczno-administracyjnych na poziomie najbardziej podstawowym5. 
Gwałtowne zmiany strukturalne i instytucjonalne związane z nowym para-
dygmatem wytwarzają poczucie głębokiej niepewności, co jeszcze bardziej 
powiększa złożoność wyzwania, jakim jest utrzymanie ładu organizacyjnego 
na każdym poziomie społeczeństwa. Zamożniejszych konsumentów i obywa-
teli dzisiejszych państw uprzemysłowionych nie zadowalają już dobra pro-
dukowane masowo i powszechnie dostępne usługi. Żądają oni coraz bardziej 
dostosowanych indywidualnie produktów, których wytworzyć nie sposób za 
3 Zob.: E. Laszlo, Chaos Point…, dz. cyt.
4 Zob. J.A. Tainter, The Collapse of Complex Societes… dz. cyt.
5 C. Freeman, C. Perez, Structural Crises of Adjustment, Business Cycles and Investment Behaviour, w: 

Technical Change and Economic Theory, ed. G. Dosi et al., London 1988; T. Hämäläinen, R. Heiska-
la, Social Innovations, Institutional Change and Economic Performance: Making Sense of Structural 
Adjustment Processes in Industrial Sectors, Regions and Societies, Cheltenham 2007. 



293

 Adaptacyjny ład organizacyjny jako odpowiedź na świat złożony

pomocą środków produkcji masowej. Wreszcie kontrast złożoności zwiększa 
się także z powodu nieaktualnych ram umysłowych dzisiejszych decydentów 
oraz biurokratycznej i instytucjonalnej sztywności, która przeszkadza w ela-
stycznym dostosowaniu się do nowych wyzwań dotyczących organizacyj-
nego ładu społeczeństw.

Kryzys ładu organizacyjnego

Rosnący kontrast złożoności wywołał kryzys ładu organizacyjnego na 
wszystkich poziomach społecznych. Na poziomie indywidualnym zwięk-
szona złożoność i niepewność codziennego życia doprowadziły do rosną-
cych problemów w zakresie kierowania własnym życiem i upowszechnienia 
poczucia niespójności psychicznej6, co najprawdopodobniej jest główną 
przyczyną ostatnio notowanego na świecie wzrostu przypadków schorzeń 
psychicznych (WHO 2017). Jednocześnie tradycyjnym, hierarchicznym or-
ganizacjom trudno jest działać efektywnie w gwałtownie zmieniającym się 
i coraz bardziej złożonym otoczeniu. W sektorze prywatnym wywołało to 
długotrwałą falę innowacji organizacyjnych, których początek datuje się na 
pierwszą połowę lat 90. XX w.

Rządy państw również przeżywają trudności w zetknięciu z kontra-
stem złożoności. Zwłaszcza złożone problemy społeczno-gospodarcze 
(zwane „przewrotnymi”)7, takie jak: zmiany klimatyczne, potrzeba reformy 
struktur gospodarczych, rosnące nierówności społeczne czy masowa imi-
gracja, okazały się dla decydentów problemami nie do pokonania. Niesku-
teczność kroków podjętych w odpowiedzi na te pilne problemy dodatkowo 
obniżyła poparcie dla tradycyjnie prowadzonej polityki, tradycyjnie funk-
cjonujących partii, a także – w szerszej perspektywie – dla demokracji jako 
systemu. Ponadto dysonans poznawczy i niepokój związany z zachodzącymi 
6 T. Hämäläinen, Structural adjustment, emerging business ecosystems and new industrial policy, 

https://tem.fi/documents/1410877/4430406/Timo_J_Hämäläinen_2.pdf/956b6d87-d4f2-
40a9-801d-5d0f07dcb023/Timo_J_Hämäläinen_2.pdf.pdf [dostęp: 22.11.2018].

7 Wyrażenie wicked problem, a więc „problem przewrotny” (które tłumaczono na polski również 
jako „problem splątany”) pojawiło się po raz pierwszy – wraz z odpowiadającym mu pojęciem – 
w literaturze fachowej dotyczącej organizacji planowania (H. W. J. Rittel, M. M. Webber, Dilemmas 
in the general theory of planning, „Policy Sciences” 4/1973, s. 155–169). Tak nazwano te proble-
my, które nie odpowiadają przyjętym i dotąd stosowanym modelom analizy strategicznej [przy-
pis tłumacza].



294

Timo Hämäläinen

przemianami otworzyły drzwi wszelkiego rodzaju populistycznym dema-
gogom, oferującym proste rozwiązania złożonych problemów. Brytyjski 
Brexit oraz zwycięstwo Donalda Trumpa w amerykańskich wyborach pre-
zydenckich to najbardziej wymowne tego przykłady. Na poziomie globalnym 
efektywność instytucji międzynarodowych, takich jak ONZ i Unia Europejska, 
czy też negocjacji w sprawie klimatu, została poważnie osłabiona przez zło-
żoność i niepewność dzisiejszego świata.

Redukcja złożoności i strategie absorpcyjne

Skoro zatem najgłębszą przyczynę wystąpienia naszej problematyki sta-
nowi kontrast złożoności pomiędzy coraz bardziej złożonym i niepewnym 
światem a naszym starym porządkiem organizacyjnym i instytucjonalnym, 
jak powinniśmy zanalizować tę sytuację i gdzie szukać dla niej nowych roz-
wiązań? Po odpowiedź na to pytanie możemy zwrócić się do Cybernetyki 
Rossa Ashby’ego oraz „prawa niezbędnej różnorodności”8, które zapropo-
nował on w 1956 r. Prawo to głosi, że w celu skutecznego pokonania różno-
rodnych problemów, przed którymi stoi organizacja i jej decydenci, muszą 
oni dysponować co najmniej taką samą różnorodnością (takim samym stop-
niem swobody) w zakresie odpowiedzi na te problemy. W oparciu o prawo 
niezbędnej różnorodności Max Boisot i jego współpracownicy opracowali 
ramy tzw. przestrzeni Ashby’ego, służące analizie opcji strategicznych, które 
ma do dyspozycji decydent lub organizacja stojąca wobec kontrastu złożo-
ności. Linia pod kątem 45 stopni na diagramie poniżej odpowiada sytuacji, 
w której niezbędna różnorodność jest wymagana. Dzisiaj zarówno jednostki, 
jak i organizacje czy rządy centralne, znajdują się często w obszarze powyżej 
tej linii. Punkt A na diagramie oznacza sytuację kontrastu złożoności, w której 
się znajdują.

8 The Law of Requisite Variety – tłum. na polski także jako „prawo konieczności różnorodności” 
[przypis tłumacza].
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Źródło: M. Boisot, B. McKelvey9.

Istnieją dwie zasadnicze strategie osiągania niezbędnej różnorodności i ra-
dzenia sobie z kontrastem złożoności. Decydent – lub też organizacja – może 
zmierzać albo w kierunku zredukowania złożoności systemu (A → B) albo 
w kierunku zwiększenia różnorodności możliwych odpowiedzi (A → C). Za-
zwyczaj konieczne jest to, aby połączyć obydwa działania, czyli redukcję 
i absorpcję złożoności. Dzieje się tak dlatego, że redukcja skutkuje tylko 
w ograniczonym zakresie w związku z faktem złożoności i niepewności 
świata w ogóle, a z kolei ograniczone zasoby organizacji nie pozwalają na ni-
czym nieograniczone eksperymentowanie i dobór opcji strategicznych. Po-
nadto stosowanie każdej z tych dwóch strategii może też przyczynić się do 
powstawania błędów. Zbyt daleko idąca redukcja złożoności problemu może 
doprowadzić do nadmiernego uproszczenia i niewłaściwego sklasyfiko-
wania sytuacji problemowej, a przyjęcie strategii absorpcji złożoności jako 
jedynej odpowiedzi na problem może doprowadzić do nadmiernego skom-
plikowania tej odpowiedzi i wyczerpania zasobów.

9 M. Boisot, B. McKelvey, Complexity and organization-environment relations: revisiting Ashby’s law 
of requisite variety, w: The Sage Handbook of Complexity and Management, ed. P. Allen, S. Maguire, 
B. McKelvey, Thousand Oaks 2011, s. 279-298.
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M. Boisot i inni rozróżnili dwa wymiary kontrastu różnorodności: kogni-
tywny (poznawczy) i relacyjny (organizacyjny). Pierwszy odzwierciedla róż-
norodność w zakresie poznawczych i interpretacyjnych możliwości jednostki 
bądź organizacji. Drugi dotyczy liczby aktorów systemu i siatki wielorakich 
powiązań, w których oni funkcjonują.

W wymiarze kognitywnym strategia redukcji złożoności zakłada kodyfi-
kację i abstrakcję w celu skondensowania i uogólnienia informacji za pomocą: 
ogólnych ram, ideologii, teorii, modeli, zasad behawioralnych, podzielanych 
wizji, strategii, współczynników itp. W wymiarach relacyjnym i organiza-
cyjnym strategia ta redukuje liczbę oddziałujących na siebie wzajemnie ele-
mentów i konkretnych połączeń występujących w systemie. Dotyczy to np.: 
jasnego określenia hierarchii, podziału pracy, celów, miar wydajności i sto-
sunków odpowiedzialności, łączenia standardów, modularyzacji, koncen-
tracji na kluczowych kompetencjach i outsourcingu.

W wymiarze kognitywnym strategia absorpcji złożoności zmierza do 
wzbogacenia poznawczej różnorodności po stronie decydentów. Dotyczyć 
to może: strategicznych działań wywiadowczych (przewidywanie, ewalu-
acja, benchmarking), działań eksperymentalnych, przeprowadzania burz 
mózgów, wielostronnego dialogu interesariuszy, szkoleń interdyscyplinar-
nych oraz szukania pomysłów i rozwiązań metodą crowdsourcingu. Rela-
cyjna i organizacyjna część strategii absorpcji złożoności powiększa liczbę 
podmiotów współpracujących i ich wzajemnych zależności w ramach sys-
temu. Przykładami praktycznymi tego typu działań są: networking, partner-
stwo publiczno-prywatne, działania w ramach modelu swobodnej innowacji, 
współprojektowanie, koprodukcja, interdyscyplinarne jednostki akademickie, 
a także decentralizacja i delegowanie procesu decyzyjnego na niższe szczeble.

Bliższe spojrzenie na absorpcję złożoności

Rosnący poziom złożoności i niepewności świata to wyzwanie dla dotychcza-
sowych ram umysłowych jednostek oraz ustaleń w zakresie ładu organizacyj-
nego społeczeństw krajów uprzemysłowionych10. Przyjęte dotąd rozwiązania 

10 T. Hämäläinen, Social innovation…, dz. cyt.; tenże, Policy implications: How to facilitate the structu-
ral adjustment and renewal of advanced societies? w: Social innovations, institutional change and 
economic performance: Making sense of structural adjustment processes in industrial sectors, re-
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w zakresie redukcji i absorpcji złożoności w coraz mniejszym stopniu odpo-
wiadają na potrzeby procesów podejmowania decyzji i adaptacji socjoekono-
micznej zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i zbiorowym. Dlatego też 
społeczeństwa krajów uprzemysłowionych muszą wypracować nowe, bar-
dziej efektywne rozwiązania w zakresie ładu organizacyjnego. W ten sposób 
osiągną „niezbędną różnorodność” odpowiadającą złożoności i niepewności 
świata. Bez nowych rozwiązań w zakresie ładu organizacyjnego grozi im po-
padnięcie w chaos, kryzys, a nawet upadek11. Wiele ostatnich wydarzeń świa-
towych – takich jak np.: kryzys finansowy z 2008 r., kryzys zadłużenia strefy 
euro, rosnące zagrożenie terrorystyczne, kryzys imigracyjny w Europie czy 
rosnąca fala politycznego ekstremizmu – skłania do wysnucia wniosku, że we-
szliśmy już na drogę, która prowadzi w tym kierunku.

Odświeżenie dotychczasowych rozwiązań w zakresie ładu organizacyj-
nego musi rozpocząć się od zwiększenia różnorodności i poziomu swobody. 
Hierarchiczne, redukcjonistyczne i sztywne rozwiązania organizacyjne oraz 
instytucjonalne, wypracowane w odpowiedzi na potrzeby społeczeństw zo-
rientowanych na masową produkcję, nie są w stanie dłużej sprostać zwięk-
szonej złożoności i niepewności świata. Na szczęście prawie wszystkie 
innowacje w zakresie ładu organizacyjnego, wprowadzone w ostatnich kilku 
dekadach, zmierzały w kierunku zwiększenia różnorodności i zdolności ada-
ptacyjnych. Wśród nowych trendów organizacyjnych w sektorze prywatnym 
wymienić można: sieci partnerskie i sojusze strategiczne, organizacje o struk-
turze macierzowej, globalną dystrybucję procesów innowacyjnych w gospo-
darczych podmiotach międzynarodowych, innowację swobodną i oddaną 
w ręce użytkowników, ogólny wzrost znaczenia innowacji, ekosystemów biz-
nesowych i inicjujących przedsiębiorczość, ekonomię platform medialnych, 
elastyczne i samozarządzające się organizacje, tzw. organizacje turkusowe 
(teal organizations), a wreszcie – centra (huby) promujące rozwój startupów 
i tzw. metodę lean startup.

Niektóre warstwy światowej społeczności akademickiej, zaangażowanej 
w rozwój technologii, dostrzegły korzyści płynące z różnorodności kogni-
tywnej i relacyjnej. Znaczące innowacje naukowe i technologiczne powstały 

gions and societies, ed. T. Hämäläinen, R. Heiskala, Cheltenham 2007; tenże, In search of coheren-
ce: sketching a theory of sustainable well-being, w: Well-being and beyond: Broadening the public 
and policy discourse, ed. T. Hämäläinen, J. Michaelson, Cheltenham 2014. 

11 Zob. E. Laszlo, Chaos Point…, dz. cyt.; J. L. Casti, Mood Matters… dz. cyt. 
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w środowiskach badawczo-rozwojowych charakteryzujących się wysokim 
poziomem interakcji eksperckiej z różnych dziedzin i o różnym tle kultu-
rowym12. Podobnie zbiór metod badawczych zwany action research13, jak 
również „model potrójnej i poczwórnej helisy” – innowacyjny model współpracy 
sieciowej – zakładają wspólny udział przedstawicieli sektora prywatnego, pu-
blicznego, władz i kręgów akademickich w procesie badawczym i innowa-
cyjnym. Wreszcie „nauka trybu drugiego” (science II) czy też „nauka drugiej 
generacji” (second-order science)14 wskazują na problemy stojące przed mo-
nodyscyplinarną i redukcjonistyczną nauką w zakresie prób zrozumienia 
złożonych systemów, takich jak: człowiek, przyroda, gospodarka czy społe-
czeństwo. Postulują one bardziej interdyscyplinarne podejście do tworzenia 
wiedzy, w którym uwzględniona zostanie niezakomunikowana i kontekstu-
alna wiedza praktyków. 

Nowe trendy w zakresie ładu organizacyjnego w sektorze publicznym 
również zmierzają w kierunku zwiększenia różnorodności, poziomu swo-
body i zdolności adaptacyjnych. Coraz większa liczba rządów centralnych pró-
buje „nakierować” zachowania obywateli na wspólne cele bez ograniczania 
stopnia ich indywidualnej swobody poprzez sztywne regulacje15. „Ład organi-
zacyjny w warunkach złożoności” oraz model „oddziaływania zbiorowego”16 
sięgają po perspektywę holistyczną, aby podać rozwiązania problemów 
„przewrotnych” (splątanych). Z kolei badania dotyczące warunków zrówno-
ważonego rozwoju, „demokracji deliberatywnej” oraz ładu organizacyjnego 

12 R. Hollingsworth, High cognitive complexity and the making of major scientific discoveries, w: 
Knowledge, communication and Creativity, ed. A. Sales, M. Fournier, London 2007; tenże, A path-
-dependent perspective on institutional and organizational factors shaping major scientific di-
scoveries, w: Innovation, science, and institutional change: A research handbook, ed. J. Hage, M. 
Marius, Oxford 2006.

13 Zob. P. Reason, H. Bradbury, Handbook of Action Research: Participative Inquiry and Practice, Lon-
don 2001. 

14 K. Möller, Sense-making and agenda construction in emerging business networks – how to direct 
radical innovation, „Industrial Marketing Management” 39/2010, s. 361-371.

15 R. Thaler, C. Sunstein, Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and happiness, New Ha-
ven 2008.

16 P. Ho, Governing for the Future: What governments can do?, Singapore 2012; J. Kania, M. Kra-
mer, Collective Impact, „Stanford Social Innovation Review” 2011, s. 36-41; J. Kania, M. Kramer, 
Embracing Emergence: How Collective Impact Addresses Complexity, „Stanford Social Innovation 
Review” 2013, http://www.ssireview.org/blog/entry/embracing_emergence_how_collective_
impact_ addresses_complexity [dostęp: 22.11.2018]; P. Senge, H. Hamilton, J. Kania, The Dawn of 
System Leadership, „Stanford Social Innovation Review” 2015, s. 27-33.
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ekosystemów naturalnych17 podkreślają rolę uczestnictwa w procesie decy-
zyjnym. Zarządzanie przemianami oraz zarządzanie niszowe, jak również 
„eksperymentatorski ład organizacyjny”18, zakładają eksperymentowanie 
oddolne. Bardziej sformalizowana wersja działań eksperymentalnych – ran-
domizowane próby kliniczne – zyskuje popularność w krajach uprzemysło-
wionych, a także na gruncie polityki rozwoju19. Rozwój nowych ekosystemów 
biznesowych i inicjujących przedsiębiorczość stanowi główny cel „nowej po-
lityki przemysłowej”20. Ewolucyjne podejście do procesu podejmowania de-
cyzji promuje płynną (zmienną) przedsiębiorczość i innowacyjność, selekcję 
strategiczną oraz długofalową, opartą o partnerstwo prywatno-publiczne 
wizję rozwoju takich ekosystemów21. Wreszcie decentralizacja i delegowanie 
na niższe szczeble procesów decyzyjnych w sektorze publicznym wytwarza 
w nim większą różnorodność i podnosi poziom zdolności adaptacyjnych.

Potrzeby w zakresie procesów zbiorowego 
uczenia się i rozwiązywania problemów

Współczesne społeczeństwa odniosły ogromne korzyści z odkryć nauko-
wych dokonanych w warunkach redukcjonistycznego podejścia do tworzenia 
wiedzy i jej zastosowań. To podejście nie tylko pozwoliło skoncentrować 
działania naukowców i menadżerów na osiąganiu efektywności w procesach 
wytwórczych, lecz także zniwelowało potrzeby w zakresie komunikacji i ko-
ordynacji działań podejmowanych we współpracy z resztą aktorów działają-
cych na bliskich im obszarach.

17 Zob. E. Ostrom, Beyond markets and states: polycentric governance of complex economic systems, 
„American Economic Review” 100/2010, s. 641-672.

18 C. Sabel, J. Zeitlin, Experimentalist Governance, w: The Oxford Handbook of Governance, ed. D. Le-
viFaur, Oxford 2014.

19 B. Ramalingam, Aid on the edge of chaos: rethinking international cooperation in a complex world, 
Oxford 2013.

20 E. Autio, J. Levie, ‘Hard facts’ or soft insights? Fact-based and participatory approaches to entrepre-
neurship ecosystem policy analysis and management; E. Autio, L. Thomas, Innovation ecosystems: 
implications for innovation management, w: The Oxford Handbook of Innovation Management, ed. 
M. Dodgson, D. Gann, N. Phillips, Oxford 2014.

21 G. Avnimelech, M. Teubal, Evolutionary targeting, „Journal of Evolutionary Economics” 18/2008, 
s. 151-66.
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Redukcjonistyczne podejście do procesów wiedzotwórczych dobrze się 
sprawdza w ramach raczej prostych systemów, funkcjonujących w stabilnym 
otoczeniu, lecz staje się problematyczne w odniesieniu do systemów wy-
soce złożonych i dynamicznych, w których „wszystko zależy od wszystkiego”. 
Wskazanie na prosty związek przyczynowy, poparte założeniem, że „pozo-
stałe warunki są te same”, nie pozwoli na całościowe zrozumienie takich sys-
temów. Ponadto, skupiając się na obiektywnej rzeczywistości – na tym „jak się 
rzeczy mają” zamiast „jakimi powinny być” – nauka nie jest w stanie wskazać 
ludziom kierunku, sensu i motywacji, których potrzebują oni w swoim co-
dziennym życiu. Nadaje ona priorytetowe znaczenie zakodowanym danym, 
formalnym modelom i racjonalnym analizom, z czym wiąże się tendencja do 
pomniejszania wartości bogatego zasobu informacji wsobnej, niezakomuni-
kowanej, mającej charakter kontekstualny.

Jain McGilchrist twierdzi, że społeczeństwa krajów uprzemysłowionych 
obecnej doby rozwinęły się w bezpośrednim związku ze światopoglądem 
naukowym, który angażuje lewą półkulę mózgu. Bardziej holistyczna, kre-
atywna, wsobna i intuicyjna półkula prawa została zepchnięta do roli 
podrzędnej. Jest to twierdzenie, które wskazuje pewien problem. Otóż po-
zytywne efekty indywidualnego i zbiorowego procesu uczenia się, w którym 
połączone zostaną absorpcja złożoności i działania na rzecz jej redukcji, za-
leżą od efektywnej współpracy obydwu półkul. Absorpcja złożoności wy-
maga wielorakiej informacji kontekstualnej, umiejętności rozpoznawania 
wzorców, uzdolnień społecznych, intuicji i kreatywności, podczas gdy re-
dukcji złożoności towarzyszy zapotrzebowanie na zdolności: abstrahowania, 
kodyfikowania, dostrzegania analogii, modelowania i przeprowadzania 
analiz. Działając razem, lewa i prawa strona naszego mózgu, są w stanie prze-
tworzyć nasze praktyczne, zmysłowe doświadczenia w spójne, mające sens 
i efektywne modele, dające się zastosować również w innych kontekstach 
i sytuacjach.

Wywód McGilchrista sugeruje, że przyszła zdolność adaptacyjna i los spo-
łeczeństw uprzemysłowionych zależy ściśle od naszej zdolności do używania 
własnych mózgów w sposób bardziej zrównoważony i całościowy. Istnieje 
pilne zapotrzebowanie na procesy indywidualnego i zbiorowego uczenia się 
i rozwiązywania problemów, które byłyby w stanie zapewnić wymaganą róż-
norodność kognitywną i organizacyjną, jak również zdolność adaptacyjną, 
której domaga się coraz bardziej złożony i niepewny świat. Dodatkowo 
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procesy te powinny regularnie odnawiać i aktualizować nasze indywidualne 
i zbiorowe mechanizmy redukcji złożoności. Takie procesy uczenia się po-
winny łączyć w sobie element praktycznego eksperymentowania w praw-
dziwym życiu z bardziej formalnymi działaniami wiedzotwórczymi. Poza 
wykorzystaniem różnych rodzajów wiedzy (formalnej, eksperymentalnej, 
kontekstualnej i niezakomunikowanej), w procesach tych powinni uczestni-
czyć wszyscy kluczowi interesariusze, zaangażowani w długofalowy dialog, 
który buduje wzajemne zaufanie i prowadzi do całościowego zrozumienia 
danego problemu. Gdy odpowiednie rozwiązanie zostanie znalezione, może 
być ono upowszechnione i zaadaptowane w innych kontekstach (lecz nie 
w większej skali!), dzięki czemu proces uczenia się i wprowadzania inno-
wacji będzie kontynuowany.

Dostępne są już dobrze opracowane modele powyższych procesów 
uczenia się i rozwiązywania problemów. Należą do nich I-Space Maxa Bo-
isota, SECI-model Ikurijo Nonaki i Hirotaki Takeuchiego, eksperymentatorski 
ład organizacyjny (experimentalist governance) Charlesa F. Sabela i Jona-
thana Zeitlina, oraz zaangażowane uprawianie nauki (engaged scholarship) 
Andrew Van de Vena. Sukces w zakresie wprowadzania tych modeli w życie 
wymagać jednak będzie zaangażowania w tym celu neutralnych czynników 
zapewniających stosowne zasoby i wsparcie koordynacyjne.

Tłumaczył Maciej B. Stępień

Timo Hämäläinen

Fiński ekonomista, pracownik SITRA (The Finnish Innovation Fund) – fiń-
skiego instytutu badawczego, a zarazem think tanku powołanego w 1967 
r. Zajmuje się wspieraniem międzynarodowej konkurencyjności gospo-
darki fińskiej. W drugiej połowie lat 90. XX wieku głównie dzięki SITRA 
opracowano drugą strategię społeczeństwa informacyjnego. Autor m.in.: 
National Competitiveness and Economic Growth (2003) oraz Social Inno-
vations, Institutional Change and Economic Performance (2007). 





Dobro wspólne jako zasada 
biznesu

Stefano Zamagni1

„Nie pozwólmy też, by nas zwiodło nasze własne powodzenie, abyśmy 
nie stali się jak nierozumi podróżni, których tak urzekło piękno pól, 
przez które idą, że zapomnieli o celu własnej wędrówki.” (św. Grzegorz 
Wielki, Homilia Czternasta)

Jednym ze współczesnych znaków czasu jest ciągłe wołanie o etykę, które 
sukcesywnie zastąpiło w ciągu ostatniego ćwierćwiecza dominujące wcze-
śniej wezwanie do polityki, tak charakterystyczne dla lat 60. XX wieku, któ-
rych sztandarowym hasłem było „wszystko jest polityką”. Jednak ta zgoda co 
do prymatu etyki niknie, gdy w grę zaczynają wchodzić kwestie praktyczne. 
Jak to zauważył już Alasdair McIntyre2, apodyktyczne forsowanie zasad mo-
ralnych prowadzi jedynie do zaniku dialogu w kwestiach etycznych. Innymi 
słowy, zbiorowy zwrot w kierunku etyki w debacie publicznej prawie nigdy 
nie przekłada się na konsensus w kwestiach etycznych. Tymczasem zja-
wiska takie jak globalizacja czy czwarta rewolucja przemysłowa3, które legły 
1 Autor jest afiliowany w Uniwersytecie Bolońskim, Uniwersytecie Johnsa Hopkinsa i europejskim 

(zlokalizowanym w Bolonii) oddziale School of Advanced International Studies (SAIS) tego uni-
wersytetu, oraz w Papieskiej Akademii Nauk Społecznych.

2 A. McIntyre, After Virtue, Notre Dame 1982.
3 Za pierwszą uznaje się rewolucję przemysłową związaną z zastosowaniem maszyn parowych 

(przejście od manufaktury do mechanizacji produkcji), druga rewolucja to zastosowanie elek-
tryczności (produkcja masowa), a trzecia to zastosowanie elektroniki i technologii cyfrowych 
(automatyzacja produkcji). „Czwarta rewolucja przemysłowa” jest natomiast koncepcją teore-
tyczną, ujmującą współczesne, całkowite zatarcie granic między produkcją ręczną, mechanicz-
ną i automatyczną dzięki wykładniczemu wzrostowi możliwości oferowanych przez technologie 
cyfrowe i komunikacyjne, wskutek czego (w warunkach rynkowych) dochodzi nie tyle do za-
stąpienia poprzedniego systemu produkcji przez jakiś system nowy, ile do: fuzji wszelkich do-
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u podstaw obecnych, gwałtownych przemian, wskazują na to, że jakieś nowe 
otwarcie w kwestii zasad i wartości jest sprawą pilną i konieczną. Widać to 
dzisiaj zwłaszcza w sferze etyki biznesowej, gdzie obserwować możemy tzw. 
paradoks etyki zarządzania: redukcja etyki do roli jednego z narzędzi za-
rządzania prowadzi do wyparcia autentycznego poczucia i zaangażowania 
moralnego. Według Luka Bouckaerta4 istotą tego paradoksu jest to, że wpro-
wadzanie nowych zasad i środków kontroli, mających na celu temperowanie 
zachowań oportunistycznych w ramach organizacji, prowadzi co prawda do 
redukcji symptomów takich zachowań, lecz jednocześnie wzmacnia ich głę-
bokie przyczyny – bardzo podobnie, jak to ma miejsce w przypadku nadmier-
nego stosowania antybiotyków.

Niniejszy artykuł wskazuje na pilną potrzebę nowych i bardziej zaawan-
sowanych modeli biznesowych. W tym celu uzasadniona zostanie teza, że 
logika dobra wspólnego nie tylko może funkcjonować na gruncie etyki biz-
nesu, lecz, co więcej, jej wykluczenie sprowadza etykę biznesu do poziomu 
bliskiego tautologii, odbierając jej zdolność do stawienia czoła głównym wy-
zwaniom współczesności. Wprowadzenie kategorii dobra wspólnego do biz-
nesu otwiera przed etyką przedsiębiorczości nowe horyzonty. „Korporacja 
– jak pisze Colin Mayer – przeszła w ciągu ostatnich stu lat istotną ewolucję, 
lecz właśnie te ewolucyjne procesy, które miały przygotować ją lepiej na 
świat, w którym dziś żyjemy, skutkują teraz czymś całkowicie odwrotnym”5. 
Jednym z czynników odpowiedzialnych za ten stan rzeczy jest tyleż błędna 
co rozpowszechniona koncepcja tego, czym przedsiębiorstwo w istocie jest. 
Redukcjonistyczne ujęcie go jako „węzła umów” (albo „sieci kontraktów”) 
pomiędzy stronami (Ronald Coase) jest niewłaściwe. Nadaje ono przed-
siębiorstwu tylko jeden cel: maksymalizację zysków, która staje się jedyną 
miarą sukcesu działalności. Takie ujęcie ma wiele mankamentów, ale naj-
ważniejszym z nich jest redukcjonizm – firmy mogą zrobić znacznie więcej 
i znacznie lepszych rzeczy, niż tylko maksymalizować zyski. Ideologia, która 

tąd stosowanych technologii produkcji (oraz związanych z tym gwałtownych zaburzeń i zmian 
w systemach produkcji w skali całego globu); stałej obecności technologii na najgłębszym i naj-
bardziej podstawowym poziomie życia społecznego; inwazji technologii (niemedycznej) na po-
ziomie biologicznej egzystencji ludzkiego ciała. Zob. K. Schwab, The Fourth Industrial Revolution, 
New York 2016 [przypis tłumacza].

4 L. Bouckaert, The Ethics Management Paradox, „Interdisciplinary Yearbook of Business Ethics” 
2006 (ed. L. Zsolnai). 

5 C. Mayer, Firm Commitment, Oxford 2013, s. 2.
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zdominowała sposób kształtowania ładu korporacyjnego, mówi, że aby osią-
gnąć najlepsze wyniki ekonomiczne w ujęciu długofalowym, firmy muszą 
maksymalizować wartość po stronie akcjonariuszy (MSV – maximization of 
shareholder value), co jest de facto nieprawdą. Albowiem sposób, w jaki pre-
zentowana jest tzw. teoria agencji6 przez jej własnych proponentów ukazuje 
wyraźnie, że MSV stanowi ideologię ekstrakcji wartości, której brakuje za-
plecza w postaci teorii wytwarzania tej wartości.

Według Lynn Stout7 i wielu innych uczonych, nie ma żadnych przekonują-
cych argumentów, czy to prawnych czy ekonomicznych, które uzasadniałyby 
ów mit związany z udziałowcami. Wbrew temu bowiem, co głosi popularne 
przekonanie, prawo korporacyjne nie nakłada na zarządzających korporacją 
żadnego prawnego obowiązku maksymalizowania zysków lub cen akcji. 
Nie ma też żadnego istotnego, empirycznego dowodu na to, że korporacje 
zarządzane zgodnie z zasadami MSV radzą sobie lepiej w dłuższym czasie 
niż inne8. Lynn Paine i Joseph Bower przeanalizowali zarówno podstawy, 
jak i mankamenty teorii agencji, wykazując, w jaki sposób skupienie się na 
MSV zagrozić może finansowej kondycji przedsiębiorstw9. Firma to wspól-
nota ludzka, która ma specyficzną rolę: wytwarzać dobra i zapewniać usługi 
w taki sposób, żeby zużytych zasobów było objętościowo mniej niż tego, co 
zostało wytworzone, a dostarczony produkt był użyteczny dla kupujących 
go ludzi. Moralnym obowiązkiem firmy jest przynosić zyski, lecz na tym ów 
obowiązek się nie kończy. Odpowiada ona przed swoimi członkami, dostaw-
cami, klientami i ogółem społeczeństwa. Dotyczy to również długofalowych 
interesów przyszłych pokoleń, takich jak zrównoważenie ekologiczne i pro-
społeczny charakter podejmowanych działań. Zyski stanowią dodatek, a nie 
wyłączne kryterium oceny jakiejkolwiek decyzji biznesowej. Jest to odpowie-
dzialność natury etycznej. Lecz powiedzieć „etyka” to za mało, gdyż istnieje 
wiele stanowisk i teorii etycznych, których wyboru można dokonać.

6 Teoria agencji to jedna z koncepcji teoretycznych ładu korporacyjnego, która ujmuje przedsię-
biorstwo (spółkę akcyjną) jako sieć kontraktów („związków agencji”) pomiędzy uczestnikami 
(kredytodawcami, kierownictwem spółki i jej udziałowcami) [przypis tłumacza].

7 L. Stout, The Shareholder Value Myth, San Francisco 2012.
8 Progressive Business Models. Creating Sustainable and Pro-social Enterprise, ed. E. O’Higgins, L. 

Zsolnai, P. Macmillan, London 2017.
9 Zob. L. Paine, J. Bower, The Error at the Heart of Corporate Leadership, „Harvard Business Review” 

czerwiec 2017.
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W niniejszym artykule posłużę się etyką dobra wspólnego, która stanowi 
specyficzny wariant etyki cnót10. Kolejność rozważań będzie następująca: po 
pierwsze, objaśnię pojęcie dobra wspólnego zgodnie z tym, co zawierają naj-
nowsze dokumenty katolickiej nauki społecznej (KNS). Po drugie, wyjaśnię 
dlaczego w ostatnich latach kategoria dobra wspólnego na nowo pojawiła 
się w debacie publicznej po prawie dwóch wiekach nieobecności. Wreszcie, 
po trzecie, zwrócę uwagę na niektóre konsekwencje przyjęcia perspektywy 
dobra wspólnego dla sposobów kształtowania ładu korporacyjnego.

Aby ustrzec się przed nieporozumieniami, należy też krótko objaśnić po-
jęcie „rozwoju”, gdyż jest to termin nadmiernie dziś obarczony znaczeniami. 
W sensie etymologicznym rozwój oznacza działanie, dzięki któremu uwal-
niamy się od uwikłań, więzów i kajdan, które ograniczają naszą wolność. 
W naszych czasach podkreślił to szczególnie Amatya Sen11. Na gruncie biologii 
rozwój jest równoznaczny ze wzrostem organizmu. Nauki społeczne z kolei 
odnoszą ten termin do przejścia z jednego stanu w drugi (np. kraj przechodzi 
od gospodarki agrarnej do stanu uprzemysłowienia). Z tego punktu widzenia 
koncepcja rozwoju kojarzona jest z koncepcją „postępu”. Podkreślić należy, że 
ta ostatnia nie jest koncepcją wyłącznie deskryptywną, zakłada ona bowiem 
nieodzownie pewien ukryty sąd co do wartości. Postęp nie jest w rzeczywi-
stości tylko jakąś zmianą, lecz zmianą na lepsze i wskazywać ma na przyrost 
wartości. Z tego wynika, że sąd o dokonującym się postępie zależy od war-
tości, która została przyjęta jako znacząca. Innymi słowy, po to, aby ocenić, 
czy jakiś „postęp” zachodzi, musimy określić, co takiego miało zmienić się na 
lepsze.

Zasadniczą uwagą jest wszakże to, że rozwój nie może być redukowany 
do samego wzrostu gospodarczego, wciąż mierzonego powszechnie znanym 
wskaźnikiem PKB. Jest to z pewnością jeden z wymiarów rozwoju, lecz nie jest 
to wymiar jedyny. Dwa pozostałe to wymiar społeczno-relacyjny i duchowy. 
Trzeba podkreślić, że te trzy wymiary rozwoju są wielorako wzajemnie po-
łączone, a nie po prostu dodają się do siebie. Prostą tego konsekwencją jest 
brak możliwości kompromisu między nimi. Oznacza to, że np. nie można 
poświęcać wymiaru duchowego na rzecz zwiększenia wzrostu. Zasadniczo 
projekt integralnego rozwoju człowieka ma charakter transformacyjny, 

10 Zob. R. Audi, Virtue Ethics as a Resource in Business, „Business Ethics Quartely” 22/2012.
11 Zob. A. Sen, Development as Freedom, New York 1999.
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nakierowany jest na zmianę na lepsze na poziomie ludzkiego życia. Wzrost 
(gospodarczy) sam w sobie transformacją nie jest. I dlatego, jak uczy historia, 
mieliśmy przypadki krajów, które upadły w okresach swojego wzrostu. Ano-
nimowo zgłoszony, ironiczny komentarz trafił w samo sedno, gdy na jednej 
z konferencji pewien ekonomista próbował wykazać, że wzrost to najważ-
niejszy czynnik rozwoju: „Oto prawo rządzące zarówno w gospodarce, jak 
i w przyrodzie: każdy wzrost jest czymś w istocie dobrym!”. Wówczas ktoś 
podniósł rękę i po chwili wahania głośno zauważył: „Niestety, komórki ra-
kowe są tego samego zdania!”.

Dobro wspólne jako kategoria myślenia 
w ekonomii

Co rozumiemy przez „dobro wspólne”? Prostym lecz skutecznym sposobem 
na uchwycenie istoty tego pojęcia jest skontrastowanie go z pojęciem dobra 
sumarycznego (zakorzenionego w etyce zasad zarówno utylitarnej, jak i de-
ontologicznej). O ile to ostatnie można ukazać przenośnie jako dodawanie, 
w którym sumowane elementy to każde dobro każdej z jednostek (lub grup 
tworzących społeczeństwo), o tyle dobro wspólne jest bardziej mnożeniem, 
którego czynnikami są dobra jednostek i grup. Wymowa tej przenośni jest 
jasna: w ramach dodawania suma pozostanie większa od zera nawet wtedy, 
gdy pewne elementy będą się nawzajem znosiły. Jeśli więc celem będzie mak-
symalizacja dobra sumarycznego (np. krajowego PKB), dobro (lub dobrobyt) 
jakiejkolwiek jednostki może zostać „zniesione”, jeśli tylko podniesie to sto-
pień dobrobytu kogoś innego w stopniu wyższym niż strata tego pierwszego. 
W ramach mnożenia natomiast, jeśli choć jeden czynnik zrównamy do zera, 
taki też będzie cały rezultat.

Innymi słowy, logika dobra wspólnego nie dopuszcza kompromisów: 
dobra jednej osoby nie można poświęcać – bez względu na jej sytuację ży-
ciową i status społeczny – po to, by „powiększyć” dobro kogoś innego. De-
cyduje o tym jeden podstawowy fakt: jest to istota ludzka. Zgodnie z logiką 
dobra sumarycznego, taki „ktoś” to „jednostka”, tzn. podmiot identyfikowany 
poprzez jego określoną funkcję użytkową. A jak wiemy, to, co „użytkowe” 
może być sumowane (lub porównywane), gdyż nie ma już swojej twarzy, 
tożsamości ani historii. Jak to wyłożył Arystoteles, wspólne zamieszkiwanie 
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istot ludzkich to coś zupełnie innego niż dzielenie tego samego pastwiska 
przez zwierzęta. Na pastwisku każde zwierzę je dla siebie i próbuje odebrać 
pożywienie innym. W społeczeństwie ludzkim natomiast dobro każdej osoby 
może być osiągnięte tylko wspólnym wysiłkiem. Nade wszystko zaś, każdy 
z osobna nie może cieszyć się dobrem własnym, jeżeli z tego dobra nie mogą 
cieszyć się również wszyscy pozostali.

Dlaczego tak jest, że dobro wspólne i dobro sumaryczne są wciąż my-
lone ze sobą, nawet przez fachowców (co prowadzi do licznych nieporozu-
mień oraz jałowych i nierozstrzygniętych dyskusji)? Najbardziej przekonująca 
odpowiedź na to pytanie mówi, że dominująca dziś kultura jest tak przesiąk-
nięta filozoficznym utylitaryzmem, że nawet ci, którzy jej się przeciwstawiają, 
choćby tylko słownie, w praktyce są przez tę kulturę uwarunkowani. Trzeba 
pamiętać, że utylitarna etyka Jeremy’ego Benthama ogłosiła i upowszechniła 
ideę, że celem polityki jest „sumaryczne dobro narodu”, a w związku z tym – 
również ideę, że rynku (tj. gospodarki) oraz instytucji publicznych nie powinno 
się organizować w sposób taki, aby przeszkadzały w osiągnięciu tego celu12.

Trzeba też wspomnieć o innym jeszcze następstwie szkodliwego my-
lenia ze sobą dobra wspólnego i dobra sumarycznego. Jest ono wyzwaniem 
dla kultury katolickiej i dotyczy uproszczonego ujęcia dobra wspólnego (jako 
jednego z czterech fundamentalnych pryncypiów KNS) przez Sobór Waty-
kański II. Konstytucja Gaudium et spes określiła bowiem dobro wspólne jako 
„sumę warunków życia społecznego, jakie bądź zrzeszeniom, bądź poszcze-
gólnym członkom społeczeństwa pozwalają osiągać pełniej i łatwiej własną 
doskonałość” (nr 26). Jak widać, dobro wspólne nie stanowi tutaj celu samo 
w sobie, lecz jest raczej środkiem osiągania dobra przez jednostki bądź 
grupy. W Kompendium nauki społecznej Kościoła, opublikowanym w 2004 r. 
na wyraźne polecenie Jana Pawła II, kwestii tej zaradzono, pisząc, że „Dobro 
wspólne nie jest prostą sumą partykularnych dóbr każdego podmiotu w wy-
miarze społecznego organizmu. Należąc do wszystkich i do każdego, dobro 
to jest i pozostaje wspólne, ponieważ jest niepodzielne i można je osiągać, 
pomnażać i chronić tylko razem [...]. Żadna z form wyrażających ludzką na-
turę społeczną – poczynając od rodziny, poprzez rozmaite grupy społeczne, 
stowarzyszenia, przedsięwzięcia o charakterze ekonomicznym, miasto, re-
gion, państwo, aż po wspólnotę ludów i narodów – nie może pomijać pytania 
12 S. Zamagni, The Common Good and Civil Economy, w: Searching for the Common Good, ed. M. Ne-

bel, T. Collaud, Baden Baden 2018.
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o własne dobro wspólne, które jest pytaniem zasadniczym o jej znaczenie 
i prawdziwą rację istnienia” (nr 164–165)13.

Jak łatwo zauważyć, powyższa definicja nie tylko kładzie ogromny nacisk 
na oryginalny charakter pojęcia dobra wspólnego – na czym zresztą zasadza 
się jego nieodzowność – lecz także wskazuje na to, jak dobro wspólne osią-
gnąć: „w demokratycznym państwie […] osoby odpowiedzialne za sprawo-
wanie rządów są zobowiązane do interpretowania dobra wspólnego ich kraju 
nie tylko zgodnie z poglądami większości, ale w perspektywie rzeczywistego 
dobra wszystkich członków obywatelskiej wspólnoty, włącznie z tymi, którzy 
stanowią mniejszość” (nr 169). Państwo zatem jedynie interpretuje, lecz nie 
określa ani nie wyznacza tego, czym dobro wspólne jest, gdyż państwo „jest 
wyrazem społeczeństwa obywatelskiego” (nr 168), a nie odwrotnie, jak chcia-
łyby tego rozmaite wersje heglowskiego państwa etycznego.

Z pewnością niezamierzonym, lecz wcale przez to nie mniej szkodliwym 
następstwem zamieszania wokół pojęcia dobra wspólnego, stało się to, że 
terminami „miłość wzajemna” (agape, ang. charity, mutual love) oraz „soli-
darność” posługiwano się praktycznie zamiennie aż do momentu, gdy ich 
znaczenie na nowo objaśnił Jan Paweł II. Spójrzmy na niektóre przykłady. 
Termin „solidarność” pojawia się 23 razy w Katechizmie Kościoła Katolickiego 
z 1992 r. oraz 9 razy w dokumentach Soboru Watykańskiego II. Ponadto, Ka-
techizm (w pkt. 2850) podaje, że więzią, która spaja Ciało Chrystusa nie jest 
miłość wzajemna (agape) lecz właśnie solidarność. Z drugiej strony jednak, 
w październiku 2005 r., synod biskupów opublikował na zakończenie swoich 
obrad (których tytuł brzmiał: Eucharystia – źródło i szczyt życia i misji Ko-
ścioła) orędzie14, w którym termin „solidarność” występuje trzykrotnie (nr 
4, 5 i 13)15, a „miłość wzajemna” tylko raz (nr 20). To już wystarczy, aby do-
strzec, jak oczywiste ryzyko dla chrześcijańskiego przesłania stanowi trak-
towanie „miłości wzajemnej” i „solidarności” jako pojęć zasadniczo ze sobą 
tożsamych, a przez to wymiennych.
13  Wyróżnienia w przytoczonym tekście są autorstwa S. Zamagniego. 
14 Orędzie Synodu Biskupów do Ludu Bożego Eucharystia: chleb żywy, który daje pokój światu, do-

stępne na stronie internetowej: https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WE/synod/11zwyczajne_
oredzie_21102005.html [dostęp: 5.11.2018].

15 Czterokrotnie (tj. raz w nr 4, dwa razy w nr 5 i raz w nr 13) i dotyczy to przekładu angielskiego. 
W wersji polskiej tego orędzia „solidarność” powtórzona jest w nr 4 i 5, natomiast w nr 13 wy-
rażenie They truly deserve our deep appreciation and solidarity (co dotyczy pracy kapłanów słu-
żących, z braku powołań, w wielu parafiach naraz) oddane jest słowami „Zasługują oni na nasz 
szacunek i wdzięczność” [przypis tłumacza]. 
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Dlatego też tak ważne jest, aby ściśle zcharakteryzować dobro wspólne, 
którego nie wolno mylić z dobrem prywatnym ani dobrem publicznym. W ra-
mach dobra wspólnego nie da się oddzielić korzyści odnoszonej przez każ-
dego członka danej wspólnoty od korzyści odnoszonych przez pozostałych. 
Innymi słowy, interesy każdej z osób realizowane są wspólnie z interesami 
innych, a nie przeciwko nim (co charakteryzuje dobro prywatne) lub bez 
względu na interes innych (gdy chodzi o dobro publiczne). W tym sensie to, 
co jest „wspólne”, przeciwstawia się temu, co jest „tylko moje własne”, tak jak 
to, co „publiczne”, przeciwstawia się temu, co „prywatne”. To, co „wspólne”, 
nie jest ani wyłączną własnością jednostki, ani nie jest też własnością wszyst-
kich bez różnicy. Żaden ze współczesnych myślicieli nie wykazał tej różnicy 
lepiej, niż zrobiła to Hannah Arendt. W słynnej książce The Human Condi-
tion16 pisze ona, że „publicznym” jest to, co widać, o czym można mówić 
i dyskutować: „[to jest] wszystko to, co pojawia się w przestrzeni publicznej 
i co każdy może zobaczyć i usłyszeć”. „Prywatnym” jest z kolei to, co ukryte 
przed wzrokiem innych. „Wspólnym” natomiast jest „świat, w którym żyjemy 
– w takim zakresie, w jakim dzielimy go z innymi poza przestrzenią naszej 
prywatności”17. Jeśli tak będziemy rozumieć to, co wspólne, znajdzie się ono 
poza kręgiem naszej osobistej własności, a przez to – w obszarze relacji mię-
dzyosobowych.

Kim zatem są „wrogowie” dobra wspólnego? Są to z jednej strony ci, 
którzy zachowują się jak „niebieskie ptaki”, tzn. żyją kosztem innych ludzi, 
z drugiej zaś – ci, którzy zachowują się jak skrajni altruiści, którzy negują in-
teres własny, byle tylko przysporzyć więcej dobra innym. Żaden z tych typów 
zachowań nie powiększa dobra wspólnego, choć źródła i konsekwencje po-
zostają w obu przypadkach różne. Ani czysty egoizm, ani czysty altruizm, nie 
jest w stanie – sam z siebie – zabezpieczyć ludzkiego ładu społecznego. Kim 
więc będą „przyjaciele” dobra wspólnego? Są to ci, którzy kierują się zasadą 
wzajemności, która mówi: „w sposób wolny i nieprzymuszony daję ci coś, 
abyś ty ze swej strony – na ile możesz – dawał coś innym, a być może też 
i mnie”. Zupełnie co innego głosi zasada wymiany ekwiwalentnej: „daję ci coś 
pod warunkiem, że dasz mi w zamian coś, co ma tę samą wartość”. Tak więc, 
podczas gdy zasada wzajemności – jak wskazał to już Arystoteles – postuluje 

16  Wyd. polskie: Kondycja ludzka, tłum. A. Łagodzka, Warszawa 2010.
17 H. Arendt, The human condition, Chicago 1958, s. 50, 52.
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proporcjonalność, zasada wymiany postuluje ekwiwalencję18. Mówiąc obra-
zowo, wzajemność to dawanie bez utraty oraz branie bez odbierania.

Nikt nie pożyje długo ani szczęśliwie (tj. w stanie pełnego, osobistego 
urzeczywistnienia) w ramach społeczności, w której wszyscy – wzorem skraj-
nych altruistów czy filantropów – tylko dają, albo gdzie wszyscy – wzorem 
oportunistów – zgłaszają jedynie pretensje do otrzymywania. Nie uda się to 
również tam, gdzie wszelkie intersubiektywne relacje zostaną zredukowane 
do wymiany ekwiwalentnej. Przyjęcie zasady wzajemności na poziomie ogól-
nokulturowym – zasady, w której wyraża się kategoria dobra wspólnego – 
gwarantuje harmonijny charakter i żywotność społecznej koegzystencji. Na 
tym polega szczególny, choć nie jedyny, wkład myśli katolickiej w dzieło re-
generacji ludzkiej civitas. Filozof John L. Austin pisał o „performatywności” 
paradygmatu naukowego, która według niego oznaczała transformacyjne 
oddziaływanie tego paradygmatu na rzeczywistość. To prawda: paradygmaty 
nie wyznaczają tylko linii działania. Są one również w stanie zmieniać ludzki 
światopogląd, a w związku z tym także – kształtować ludzką logikę inter-
pretacji zjawisk. Teorie ekonomiczne nie odzwierciedlają jedynie rzeczywi-
stości gospodarczej. One mają na nią wpływ. Tego też należałoby oczekiwać 
w efekcie przyjęcia paradygmatu dobra wspólnego.

Powrót koncepcji dobra wspólnego na grunt 
nauki o przedsiębiorczości

Istotnym obszarem, na którym perspektywa dobra wspólnego dostarczyć 
może wiarygodnych propozycji rozwiązań dla niektórych nabrzmiałych pro-
blemów współczesności, jest świat biznesu. W przestrzeni gospodarczej 
przedsiębiorstwa są wszechobecne – zdecydowana większość działań na 
polu gospodarki podejmowana jest właśnie w nich. Jednak zrozumienie tego, 
jak przedsiębiorstwo faktycznie funkcjonuje, to wciąż zaniedbywany obszar 
badań. Świat współcześnie działających spółek akcyjnych przechodzi zmiany. 
Od czasu finansjalizacji19 gospodarki na początku lat 80. XX wieku praktyki 

18 Zob. D. Hollenbach, The Common Good, Cambridge 2002.
19 „Finansjalizacja” (ang. financialization) to termin oznaczający wzrost znaczenia sektora finanso-

wego w gospodarce, a w tym: wzrost udziału sektora bankowego w PKB, wzrost wartości rynku 
instrumentów pochodnych (dziś już daleko ponad wartość globalnego PKB), wzrost ogólnej war-
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w zakresie ładu korporacyjnego ściśle powiązały cel działalności gospodar-
czej spółek giełdowych z maksymalizacją wartości dla akcjonariuszy [MSV]. 
Jednak w miarę upływu lat nowego stulecia coraz większy nacisk kładzie się 
na innego rodzaju wartości, zwłaszcza prospołeczne i proekologiczne, zwią-
zane z ogółem interesariuszy. Ten trend w zarządzaniu spółkami giełdowymi 
doprowadził do wykształcenia się nowych form organizacyjnych. Aż dotąd 
poświęcano uwagę głównie modelowi działalności gospodarczej, czyli temu, 
co robić. Nadeszły jednak czasy, kiedy rewizji poddawany jest również model 
zarządzania, czyli to, jak to robić (dany model działalności może współgrać 
z wieloma modelami zarządzania, czego efektem mogą być różne wyniki 
działalności).

Dowody empiryczne wskazują na to, że wielkie kryzysy obecnej doby 
są po części rezultatem sposobu, w jaki prowadzimy interesy. Korporacja 
w swojej tradycyjnej formie zmonopolizowała nasz sposób myślenia i mó-
wienia o biznesie. Wprowadzenie nowych form organizacji przedsiębiorstw 
wymagać będzie ponownego przemyślenia tego, co zaliczyć do podstawo-
wych elementów działalności gospodarczej. Dotychczasowy pogląd mówi, że 
firma istnieje, aby pomnażać dobro swoich właścicieli (udziałowców/akcjo-
nariuszy) oraz tych, którym powierzono zarząd firmy – i w dobrze pojętym 
interesie ich wszystkich ma działać kierownictwo wykonawcze, czyli dyrek-
torzy tej firmy. Dziś wiemy, że takie podejście obarczone jest poważnymi de-
fektami. Zwrócił na to uwagę między innymi papież Benedykt XVI w swojej 
encyklice Caritas in veritate (2009): „zarządzanie przedsiębiorstwem nie 
może uwzględniać jedynie interesów jego właścicieli, ale musi dbać także 
o wszystkie inne kategorie podmiotów, uczestniczących w życiu przedsię-
biorstwa” (nr 40).

Ostatnio opublikowany raport ONZ20 na temat rezultatów osiągniętych 
w ramach paktu UN Global Compact21 ukazuje, że praktyka korporacyjna 
zmienia się, lecz dzieje się to bardzo powoli, a to na skutek konfliktów na 

tości aktywów bankowych (dziś w niektórych gospodarkach jest to już 200% krajowego PKB) 
oraz wzrost udziału zysków banków w zyskach przedsiębiorstw ogółem (dziś w niektórych pań-
stwach sięga on już nawet poziomu 40%) [przypis tłumacza].

20 Raport ONZ, Impact. Transforming Business, Changing the World, New York 2015.
21 Jest to niezobowiązujący pakt ONZ (tego rodzaju porozumienia organizacja nazywa „kompakta-

mi”), którego celem jest zachęcenie przedsiębiorców do zarządzania podmiotami gospodarczy-
mi w sposób prospołeczny i proekologiczny oraz nadsyłanie sprawozdań z własnych osiągnięć 
w tym zakresie. Biuro UN Global Compact funkcjonuje od 2000 r. w Nowym Jorku [przypis tłuma-
cza].
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dużą skalę ze stroną społeczną. Coraz wyraźniej widać jednak, że wąskie 
pojmowanie celu działalności jako maksymalizacji zysków za wszelką cenę 
szkodzi społeczeństwu i degraduje środowisko naturalne. Biznes stał się już 
zagrożeniem dla tego wszystkiego, na czym opiera się samo jego istnienie. 
Dzisiaj przez zrównoważoną działalność korporacyjną (zarówno prospo-
łeczną, jak i proekologiczną) rozumie się znacznie więcej, niż kiedyś, daleko 
jednak wciąż do tego, aby zrównoważony rozwój stał się częścią DNA biznesu 
w skali globalnej, nawet pomimo wyraźnie już widocznych oznak postępu. 
W tym zakresie organizacje społeczne odegrały – i nadal będą odrywać – stra-
tegicznie ważną rolę poprzez swój wkład w gruntowną przebudowę pojmo-
wania celu działalności gospodarczej i towarzyszących jej zobowiązań wobec 
społeczeństwa. To z ich strony płynie nowa narracja, ukazująca tę działalność 
jako siłę na rzecz dobra.

Powstaje pytanie: jakie czynniki odpowiadają za ten wcześniej wspo-
mniany, daleko idący redukcjonizm? Nie ulega wątpliwości, że istotnym czyn-
nikiem jest zadomowiona w dyskursie na temat biznesu znieczulica związana 
z jego wymiarem etycznym. Owszem, dobrze opracowano zasady moralne 
w odniesieniu do jednostek, ale już nie w stosunku do podmiotów gospodar-
czych. A przecież korporacja, będąc osobą prawną, też funkcjonuje w sferze 
moralnej. Konkurencyjność państw opiera się na moralnej tkance działają-
cych tam korporacji. Szeroko dyskutowano nad ryzykiem rozkładu moral-
nego, do jakiego dojść może wskutek interakcji rynkowych, z tym że temat 
ten podjęto na gruncie polityki, etyki i socjologii, a nie w ekonomii. Tym-
czasem mamy empiryczne dowody na to, że interakcja rynkowa przekłada 
się w sposób niewymuszony na postawę zgody i akceptacji wobec negatyw-
nych konsekwencji, jakie odczuwać będą osoby trzecie – co w literaturze fa-
chowej określa się mianem majątkowych skutków zewnętrznych (pecuniary 
externalities), różnych od tzw. technicznych skutków zewnętrznych (tech-
nical externalities). Etyka w szkołach biznesu skłania się ku gospodarczemu 
instrumentalizmowi i profilowi o utylitarnym charakterze. Takie podejście 
otwiera drogę do tzw. syndromu ściętych kwiatów: język wartości wydaje się 
początkowo atrakcyjny, lecz – odcięty od swoich kulturowych i duchowych 
korzeni – więdnie i zanika22.

22 Por. G. Hamel, The 15 Diseases of Leadership According to Pope Francis, „Harvard Business Re-
view” kwiecień 2015.
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Dowodu na występowanie syndromu ściętych kwiatów dostarczył eks-
peryment przeprowadzony niedawno przez Alaina Cohna, Ernsta Fehra i Mi-
chela Maréchala23, a dotyczący kultury biznesu w sektorze finansowym, który 
w ostatnich latach uwikłany był w szereg skandali, wskutek czego ogólne za-
ufanie do instytucji finansowych spadło. Eksperyment wykazał, że dominu-
jąca w tym sektorze kultura biznesowa promuje zachowania nieuczciwe, 
co też oznacza, że podjęcie kroków mających na celu przywrócenie w nim 
kultury uczciwości ma pierwszorzędne znaczenie. Jest to przykład tego, co 
w KNS określa się mianem „struktur grzechu” – to pojęcie wprowadził Jan 
Paweł II w swojej encyklice Sollicitudo rei socialis (1987). Jak napisali James 
O’Toole i Warren Bennis w artykule na temat kultury korporacyjnej, „pro-
blemy natury etycznej wewnątrz organizacji zaczynają się nie od kilku 
zgniłych jabłek, lecz od tych, którzy postawili paletę”24. Obraz twórców i do-
starczycieli palety na jabłka odpowiada tu koncepcji struktury grzechu. 
Gdy w firmie zaczyna dziać się źle, nie jest to po prostu rezultat czynów ja-
kichś niewłaściwie zachowujących się jednostek. Najczęściej jest to efekt 
etycznie nagannych zasad gry. Rozważmy zagadnienie krótkoterminowej 
presji związanej z wynikami kwartalnymi. Nie jest ona skutkiem chciwości 
jednej osoby, lecz przymusem o charakterze kolektywnym. To samo odnosi 
się do ustalania punktów odniesienia dla menadżerów funduszy inwestycyj-
nych w oparciu o krótkoterminowe pomiary danych rynkowych. Myślenie 
[o firmie] w kategoriach czysto teoretycznych stanowi również jakąś formę 
struktury grzechu. W związku z tym część ekspertów i przedstawicieli nad-
zoru zaproponowała, aby pracownicy banków składali przysięgę zawodową, 
analogiczną do przysięgi lekarskiej. Taka przysięga, poparta kursami w za-
kresie etyki, mogłaby nakłonić pracowników do wzięcia pod uwagę społecz-
nych skutków ich działań w miejsce osobistej, krótkoterminowej korzyści. 
Zmiana normy wymagałaby również tego, żeby firmy zrezygnowały z zachęt 
finansowych, premiujących nieuczciwe zachowania. Tego rodzaju środki sta-
nowią ważny krok w kierunku ukształtowania pożądanej i trwałej zmiany 
w obszarze kultury biznesu.

23 A. Cohn, E. Fehr, M. Maréchal, Business culture and dishonesty in the banking industry, „Nature” 
grudzień 2014.

24 J. O’Toole, W. Bennis, What’s Needed Next: a Culture of Candor, „Harward Business Review” czer-
wiec 2009.
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W związku z tym chciałbym przytoczyć dwie, niedawno podjęte i wyróż-
niające się inicjatywy. Pierwsza to Przysięga MBA (Master in Business Admi-
nistration), opracowana przez grupę absolwentów rocznika 2009 Harvard 
Business School. Jej celem jest zmiana kierunku życiowej kariery tych spo-
śród magistrów biznesu, którzy przysięgę złożą. Jest to również wyzwanie 
dla pozostałych – aby ich praca odzwierciedlała wyższe profesjonalne stan-
dardy, z przysięgą czy bez. Wreszcie jest to także próba zapoczątkowania pu-
blicznej debaty w mediach dotyczącej poprawy [etycznego] poziomu w sferze 
zarządzania. Pozwolę sobie zacytować niektóre punkty tej przysięgi: „Zobo-
wiązuję się do tego, że swoimi gospodarczym przedsięwzięciami będę za-
rządzał/a z lojalnością i troską, nie przedkładając osobistego interesu ponad 
dobro tego przedsięwzięcia i ogółu społeczeństwa. […] Będę stronił/a od ko-
rupccji, nieuczciwej konkurencji oraz społecznie szkodliwych praktyk bizne-
sowych. […] Chronić będę prawa człowieka i godność każdego, którego moje 
przedsięwzięcia będą w jakikolwiek sposób dotyczyć. Będę przeciwny/a dys-
kryminacji i wyzyskowi. […] Będę odpowiadać za własne działania i utrzy-
manie powyższych standardów przed moimi kolegami i społeczeństwem. 
Składam tę przysięgę na własny honor w sposób wolny i nieprzymuszony”25. 
Drugą inicjatywą, o której chcę wspomnieć, jest ta, z którą wystąpiło Holen-
derskie Stowarzyszenie Bankowców (Dutch Banking Association) w kwietniu 
2015 r. Wszystkich pracowników holenderskich banków wezwano do zło-
żenia następującej przysięgi: „Przysięgam, że obowiązki wynikające z mojego 
stanowiska w sektorze bankowym będę wykonywał uczciwie i z należytą 
troską, […] interes klienta będę stawiał/a na pierwszym miejscu; […] nie wy-
korzystam w sposób nieuczciwy mojej wiedzy z zakresu bankowości; będę 
działał/a w sposób otwarty i transparentny, świadom/a własnej odpowie-
dzialności przed społeczeństwem”26.

Drugim z czynników, którego oddziaływanie wyjaśnić może dużą część 
niewłaściwych zachowań w biznesie, jest proces kognitywny, znany jako 
moralne wycofanie się (moral disengagement). Jego skutkiem jest dezakty-
wacja samoregulującego się procesu, który w normalnych warunkach po-
wstrzymuje jednostki przed podejmowaniem działań łamiących ich własne 

25 M. Anderson, P. Escher, The MBA Oath. Setting a Higher Standard for Business Leaders, „Portfolio” 
2010.

26 Pełny tekst tej przysięgi w: M. O’Hara, Something for Nothing. Arbitrage and Ethics on Wall Street, 
New York 2016, s. 175–176.
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standardy moralne. W swojej najnowszej książce27 Albert Bandura pięknie 
opisuje podstawowe mechanizmy, które odpowiadają za wytwarzanie po-
staw moralnego wycofania. Najpierw jednostka zaczyna wypaczać po-
znawczo obraz aktów zasługujących na potępienie tak, że wydają się one 
w końcu czymś zwykłym i niewinnym, a ci, którzy się ich dopuszczają, zostają 
zdystansowani od ich własnego sprawstwa tych czynów (np.: „to prawda, że 
wpompowaliśmy te odpady do jeziora, ale spowodowane zanieczyszczenie 
jest minimalne”). Następnym krokiem jest umniejszanie własnej roli w podej-
mowaniu nagannych etycznie decyzji dzięki przerzucaniu odpowiedzialności 
za jej podjęcie. Szkody poczynione przez grupę osób zawsze mogą być przy-
pisane działaniom kogoś innego (np.: „Unikam podatków, bo presja fiskalna 
jest zbyt duża”). Odpowiedzialnością za doznane krzywdy można obarczyć 
też same ofiary (np.: „Nie brali tego pod uwagę, więc teraz sami są winni temu, 
że cierpią”). Moralność rozumiana w całej pełni nie polega tylko na tym, aby 
objaśnić, jak ludzie postępować powinni, lecz także na wyjaśnieniu, jak to się 
dzieje, że postępują oni w sposób nieludzki, zachowując przy tym wciąż sza-
cunek do samych siebie i dobre o sobie mniemanie. Bandura udokumentował 
strategie moralnego wycofania, jakie wystąpiły w słynnych aferach, takich jak 
sprawa Bhopalu, sprawa Forda Pinto, sprawa Nestle, czy sprawa Three Mile 
Island28. Zidentyfikowanie zachodzącego procesu demoralizacji pozwala zro-
zumieć, w jaki sposób konteksty organizacyjne mogą wywierać negatywny 
wpływ na kwestię indywidualnej odpowiedzialności moralnej. Po przydatną 
diagnozę tego, jak kontekst organizacyjny może zniechęcać pracowników 
firm od podjęcia odpowiedzialności moralnej w szerszym zakresie, odsyłam 
do pracy T. Jensena29. Nadzieje na to, że ta odpowiedzialność z czasem wzro-
śnie, są płonne – twierdzi Jensen – tak długo, jak obecne praktyki organiza-
cyjne pozostaną niezmienione, lub – żeby lepiej to ująć – dopóki działania na 
szczeblu organizacji uważane będą za adiaforyczne: ani dobre, ani złe. Jak 
pisał Zygmunt Bauman, „termin adiaforon należy do języka eklezjalnego i po-
czątkowo oznaczał treść wiary lub zwyczaj dla Kościoła obojętny – nie będący 

27 A. Bandura, Moral Disengagement, New York 2016.
28 Bhopal – sprawa katastrofy w fabryce pestycydów w Indiach (20 tys. ofiar śmiertelnych); Ford 

Pinto – sprawa niebezpiecznej wady projektowej układu paliwowego tego samochodu; Nestle – 
sprawa nieuczciwego marketingu mleka w proszku dla niemowląt w krajach Trzeciego Świata; 
Three Mile Island – sprawa awarii w amerykańskiej elektrowni jądrowej, gdzie skutki awarii zo-
stały spotęgowane błędami obsługi [przypis tłumacza].

29 T. Jensen, Beyond Good and Evil: the Adiaphoric Company, „Journal of Business Ethics” 96/2010.
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ani zasługą, ani występkiem – przez co nie zajmowano wobec takich rzeczy 
żadnego stanowiska. Nie były one ani aprobowane, ani zakazywane”30. Jeśli 
adiaforyczne firmy pozostaną dominującą większością – większością, która 
[w praktyce] unieważnia odpowiedzialność moralną za działania na szczeblu 
organizacji – ani kadra kierownicza, ani pracownicy takich firm najpewniej 
nie podejmą odpowiedzialności w rozmiarach, jakie są potrzebne w związku 
z obecnymi wyzwaniami natury społecznej i ekologicznej.

Jakie następstwa pociąga za sobą opisane wyżej zjawisko? Pierwszą 
istotną jego konsekwencją jest to, że nierówności obserwowane dzisiaj sta-
nowią bardziej wynik stosunków władzy (wytwarzanych przez niczym nie-
pohamowane dążenie rynku do monopolu) niż oferowanego produktu, 
którego znaczenie w tym kontekście jest marginalne. Analizując na nowo 
efekty zbiorcze i dystrybucyjne polityki mającej na celu liberalizację prze-
pływu kapitałów, Davide Furceri, Prakash Loungani oraz Jonathan Ostry 
pokazali, że tego rodzaju polityka przyniosła niewielki wzrost produkcji, 
znacząco przy tym zwiększając stopień nierówności31. Dziś sektorów takich 
jak telekomunikacja, telewizja kablowa, firmy internetowe, ubezpieczenia 
zdrowotne, finanse, farmaceutyka, agrobiznes (wraz z jeszcze kilkoma in-
nymi) nie da się zrozumieć z perspektywy zasad konkurencji. Te sektory 
to po prostu wielkie oligopole o potężnej pozycji rynkowej. Należy też pod-
kreślić, że wzrost nierówności dotyka nie tylko jednostek i rodzin, lecz rów-
nież firm. Przykładem niech będzie to, że firma 90-tego percentyla w Stanach 
Zjednoczonych [tj. większa od 89% innych podmiotów] uzyskuje zwroty z in-
westycji kapitałowych na poziomie pięciokrotnie wyższym od średniej dla 
ogółu wszystkich firm. Ćwierć wieku temu była to jeszcze dwukrotność wy-
niku uśrednionego. Ma to głębokie konsekwencje. Na poziomie politycznym 
i społecznym istnienie gospodarki wolnorynkowej uzasadnione jest założe-
niem, że funkcjonuje ona w oparciu o model konkurencyjności. Jeśli jednak 
rynki stają się monopolistyczne i funkcjonują w oparciu o wyzysk konsu-
mentów, to znika uzasadnienie dla nieskrępowanej działalności gospodar-
czej. Nasze systemy gospodarcze nie wypracowały żadnej koncepcji dobrej 
gospodarki, czyli takiej, która oferuje dostatnie życie dla wszystkich. Wydaje 

30 Z. Bauman, Postmodern ethics, Oxford 1993, s. 125.
31 D. Furceri, P. Loungani, J. D. Ostry, The Aggregate and Distributional Effects of Financial Globali-

zation: Evidence from Macro and Sectoral Data, „International Monetary Fund Working Paper” 
kwiecień 2018.
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się, że większość uwagi jest skoncentrowana na celu pojmowanym w kate-
goriach dalszego prosperowania, a nie rozkwitu32. Praktyczną konsekwencją 
przyjęcia perspektywy dobra wspólnego jest wymóg bardziej roztropnego, 
mądrzejszego podejścia do rachunku zysków i strat związanych z globali-
zacją. Jakkolwiek nie ma wątpliwości, że cieszymy się dziś olbrzymimi „zy-
skami z wymiany handlowej”, zachodzi też coś jeszcze – ta wymiana staje się 
specyficznie „bolesna”, co też zresztą przewidział John Stuart Mill w drugiej 
połowie XIX wieku. Na gruncie logiki dobra wspólnego nie do przyjęcia jest 
branie pod uwagę – w ramach teorii ekonomicznej – jedynie tego pierwszego, 
korzystnego komponentu33.

Drugą poważną konsekwencją moralnego wycofania jest coś, co wiąże się 
ze szczególnym fenomenem, zaobserwowanym w dzisiejszej epoce. Rewo-
lucja cyfrowa zwiastowała nadejście wieku lepszej komunikacji, elastycznej 
organizacji pracy, rosnącej automatyzacji oraz zastąpienia pracy ręcznej 
technologią. Jednak twarde dane ukazują zupełnie inny obraz. Pomimo gi-
gantycznego wzrostu mocy obliczeniowej komputerów i zatrzęsienia no-
wości technologicznych, wydajność pozostała zasadniczo na tym samym 
poziomie. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w swoim 
raporcie Productivity Growth z 2014 r. przeanalizowała dane z lat 1970–
2013, dzieląc je na dwa okresy. W państwach grupy G7 wydajność wzrastała 
średnio o 2,6% rok po roku w okresie 1970–1990, ale w następnym okresie 
było to już tylko 1,7% rocznie. Co prawda, okres ten obejmuje wielki krach 
firm internetowych (tzw. Dot-com Bust) z 2001 r. oraz kryzys finansowy z lat 
2007–2008, lecz we wcześniejszym okresie finansowe zawirowania również 
występowały, i to w nie mniej katastrofalnych rozmiarach (dwa kryzysy pali-
wowe, załamanie rynkowe z 1986 r. itd.). Dlaczego zatem nadejście czwartej 
rewolucji przemysłowej nie przełożyło się na wyższe wzrosty wydajności 
i dochodów? (Realny PKB rósł średnio o 3,3% w latach 1970–1990 oraz 
o 1,9% w okresie następnym.) Podano szereg wyjaśnień tego stanu rzeczy. 
Za najbardziej trafny spośród nich uważam tzw. problem zarządzania czasu 
wielkiej wojny. Jest to wyjaśnienie oparte na analogii historycznej. W latach 
I wojny światowej doszło do bezprecedensowego rozwoju technologii woj-
skowych w porównaniu z tymi, jakich używano w wojnie francusko-pruskiej 
32 S. Zamagni, Prosperity, Poverty, and the Responsibility of Business, „Journal of Catholic Social Tho-

ught” 13/2016.
33 A. Barrera, Globalisation’s Shifting Economic and Moral Terrain, „Theological Studies” 69/2008.
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w 1870 r., ale strategia wojskowa pozostała na identycznym, niezmienionym 
poziomie. Doprowadziło to do sytuacji patowej, w której długotrwała wojna 
na wyniszczenie przyniosła niezliczoną liczbę ofiar. Dziś technologia rozwija 
się tak szybko, że dawno wyprzedziła strategie, którymi dysponujemy. Tech-
niki zarządzania są wciąż zakorzenione – pomijając kilka wyjątków – głęboko 
w przeszłości, w czasach obowiązywania modelu organizacyjnego opartego 
na zasadach tayloryzmu. W tym modelu motywacje wewnętrzne, takie jak 
dobrobyt pracowników, równowaga między pracą a rodziną itd. nie odgry-
wały żadnej roli. Jest to problem pokrewny temu, co Robert K. Merton nazwał 
„przesunięciem celów” (goal displacement) w ramach biurokracji. Zasady 
i procedury, które pierwotnie miały zabezpieczać przed administracyjnym 
i finansowym chaosem, stają się z czasem celem samym w sobie. Biurokrata 
pracuje dla tych zasad i regulacji i tak rozumie cel swojej pracy. W taki sam 
sposób kadra kierownicza firm pracuje na rzecz utrzymania struktur, które 
datują się na lata ery cyfrowej. Przed liderami przedsiębiorczości stoi więc 
wyzwanie, aby radykalnie zmienić ten model organizacyjny i przezwyciężyć 
fikcję, jaką jest zarządzanie materialistyczne34.

Implikacje dla sposobu prowadzenia 
działalności gospodarczej

W warunkach środowiska, jakie scharakteryzowano krótko powyżej, liderzy 
biznesu muszą kształtować warunki, dzięki którym ich firmy będą mogły 
nadal prosperować. W niezwykle interesującym raporcie biura UN Global 
Compact and Accenture35 czytamy: „Gospodarka światowa podąża błędnym 
torem, a biznes nie odgrywa stosownej roli w budowaniu zrównoważonej 
przyszłości”. Studium to dotyczyło ponad 1000 dyrektorów naczelnych firm 
z 27 sektorów przemysłu w 103 krajach i było największym tego rodzaju ba-
daniem, jakie dotąd przeprowadzono. Dyrektorzy naczelni to ludzie, którzy 
chcą i mogą podejmować działania. Rozumieją dobrze, że prawa regulujące 
rynek muszą być kształtowane tak, aby tworzyły przestrzeń dla uczciwej 
gry i wyścigu na szczyt, w którym nagradzane będą działania społecznie 

34 Zob. Papieska Rada Iustitia et Pax, Business Leader, Vatican City 2015.
35 CEO Study on Sustainability, wrzesień 2013.
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odpowiedzialne. Pilną potrzebą jest dziś zwłaszcza opracowanie jakiegoś 
programu kształtowania takiej przyszłości i poddanie go pod rozwagę kie-
rownictw i zarządów dużych spółek giełdowych. Wielkim wyzwaniem jest 
bowiem zrównoważenie dwóch pozornie sprzecznych ze sobą celów. Po 
pierwsze, liderzy biznesu muszą zapewnić stabilność i dobrą koniunkturę 
swoim firmom. Po drugie, muszą wypracować warunki, w których możliwe 
będą: stały i coraz bardziej inkluzywny dobrobyt oraz globalna integracja go-
spodarcza. A to wyznacza kolejny etap globalizacji. Podczas gdy na jej do-
tychczasowym etapie koncentrowano się na ocenach rynków zagranicznych 
i tworzeniu niskokosztowych, globalnych łańcuchów dostaw, etap kolejny 
oznaczać będzie przyjęcie nowego wzorca działań: bardziej zdecentralizo-
wanego, bardziej geograficznie zróżnicowanego, bardziej wzajemnie połą-
czonego dzięki technologiom cyfrowym, bardziej świadomego społecznych 
skutków własnej działalności, nakierowanego raczej na budowanie możli-
wości (capabilities) niż wykorzystywanie różnic w kosztach pracy36.

Aby wnieść swój wkład w życie społeczeństwa i uzyskać wsparcie z jego 
strony, podmioty gospodarcze muszą być z nim głębiej związane. Jednym ze 
sposobów, w jaki można to osiągnąć, jest ustanowienie społecznych pod-
miotów gospodarczych, przyległych do ich głównego modelu biznesowego. 
Otwiera to przed korporacjami możliwość rozwiązywania niektórych pa-
lących problemów poprzez wnoszenie wkładu filantropijnego. W związku 
z tym warto zwrócić uwagę na pojawienie się w ostatnim czasie tzw. benefit 
corporations. Jest to nowa i szybko rozwijająca się forma działalności korpo-
racji na zasadach rynkowych. Nie mają one żadnego prawnego obowiązku 
maksymalizacji wartości po stronie akcjonariuszy. Zamiast tego, są prawnie 
zobowiązane do osiągania celów w kategoriach korzyści społecznej. Naro-
dziły się one dwa lata temu w Stanach Zjednoczonych. Istnieją we Włoszech 
i Wielkiej Brytanii, a procesy legislacyjne umożliwiające ich powstanie trwają 
obecnie w Australii, Argentynie, Chile i Kanadzie. Wielu przedsiębiorców ko-
rzysta z tej formy działalności, aby zaznaczyć, że poważnie podchodzą do 
kwestii prowadzenia interesów w nowy, bardziej odpowiedzialny sposób.

Aby nieco uogólnić rozważania w tym punkcie, chciałbym zaznaczyć, że 
wciąż dominujący argument jakoby „dobry biznes oznaczał dobrą etykę” (co 
też sprowadza się do twierdzenia, że co dobre dla biznesu, dobre i dla etyki) 
36 Zob. M. Reeves, J. Harnoss, The Business of Business Is No Longer Just Business, Boston Consulting 

Group, styczeń 2018.



321

 Dobro wspólne jako zasada biznesu

jest dzisiaj w coraz mniejszym stopniu akceptowany. Co stoi za odejściem od 
tego argumentu? Jest to proste stwierdzenie faktu, że w wielu sytuacjach owa 
słynna, Smithsowska „niewidzialna ręka rynku” doznaje skurczy, które unie-
możliwiają jej wypełnienie swojego zadania. Kaushik Basu napisał37, że ta 
opiewana przez wszystkich zasada ma dwie strony, tak jak medal. Pierwsza, 
na temat której teoretyzował Smith, jest stroną jasną, druga natomiast, po 
mistrzowsku odmalowana przez Franza Kafkę w Procesie, to strona ciemna, 
generująca wynaturzone efekty. Alegoria, której użył Kafka, jest przejrzy-
stym opisem tego, jak zaborczy indywidualizm, bez zrównoważenia i kon-
troli z perspektywy dobra wspólnego, doprowadzić może do niefortunnego 
rezultatu. W takich sytuacjach „niewidzialna ręka” Kafki bije „niewidzialną 
rękę” Smitha.

Jeszcze inna, istotna konsekwencja dotyczy głębokich zakłóceń, do któ-
rych dochodzi obecnie w przestrzeni stanowisk pracy oraz w gospodarce 
w ogóle. Odpowiada za te zakłócenia nieustanny rozwój technologii, poprzez 
który doszliśmy do punktu, gdzie systemy uczące się i sztuczna inteligencja 
nie tylko pracują sprawniej od nas, lecz zaczynają myśleć sprawniej niż my 
w coraz liczniejszych dziedzinach. Skoro maszyny mogą już konkurować 
z ludźmi w myśleniu, co jeszcze czyni nas, ludzi, wyjątkowymi? Dzięki czemu 
jeszcze posiadamy możliwość wytwarzania społecznej i gospodarczej war-
tości? Odpowiedź na te pytania dotyczy jedynej rzeczy, której maszyny nigdy 
mieć nie będą: serca. Ludzie są w stanie kochać i współczuć. To oznacza, że re-
wolucja technologiczna zmusi istoty ludzkie do pomnażania dóbr za pomocą 
serc i w relacji „serce do serca”. Stąd właśnie rosnące znaczenie perspektywy 
dobra wspólnego. „Maszyny można zaprogramować tak, żeby zrobiły jeszcze 
jedną rzecz dobrze, ale tylko ludzie mogą zrobić jeszcze jedną, dobrą rzecz”38.

Wiemy, że dzięki zasadom racjonalnego myślenia można racjonalizować 
to, co zastane, ale nie można wynaleźć zbyt wiele. Żeby coś wynaleźć, trzeba 
przecież narzucić schemat sensu na coś, co leży poza tym, co dotychczas 
było zwykłe i racjonalne. Wydaje mi się, że do tego zadania lepiej przygoto-
wani są ludzie uznający eschatologiczny wymiar życia niż ci, którzy żyją wy-
łącznie w jego wymiarze czysto oświeceniowym i racjonalnym. Ten ostatni 
z pewnością pomaga przy rygorystycznych analizach, ale już nie tak bardzo 
37 Zob. K. Basu, Beyond the Invisible hand: Groundwork for a New Economics, Princeton 2010.
38 D. Seidman (wypowiedź z 2016 r.) – Dyrektor Naczelny (CEO) LRN, firmy doradczej zajmującej 

się kwestiami przywództwa w podmiotach gospodarczych.



322

Stefano Zamagni

kreatywny przy rozwiązywaniu problemów. Jest to chyba najistotniejszy 
wkład, jaki wnosi katolicka nauka społeczna w przezwyciężanie neomakia-
welicznych trendów i nastroju rozpaczy, obecnych tak powszechnie w dzi-
siejszej kulturze.

Dzięki czemu wydaje nam się, że powrót zasady dobra wspólnego do 
sfery publicznej, a zwłaszcza do sfery biznesu, nie jest tylko jakąś kojącą 
utopią? Odpowiedź zawiera się w dwóch, dających się zweryfikować punk-
tach. Pierwszy dotyczy tego, że gospodarka kapitalistyczna oparta jest na po-
ważnej, pragmatycznej sprzeczności (bo nie jest to sprzeczność logiczna). Dla 
pewności dodajmy, że gospodarka kapitalistyczna jest gospodarką rynkową. 
Innymi słowy, jest to instytucja oparta na dwóch podstawowych pryncypiach 
nowoczesności: po pierwsze, na wolności działania i przedsiębiorczości, oraz 
– po drugie – na równości wobec prawa (zasadzie państwa prawa). Z drugiej 
strony jednak, główna instytucja kapitalizmu – korporacja – rozwijała się nie-
ustannie przez ostatnie trzy stulecia w oparciu o zasadę hierarchii. To dopro-
wadziło do wytworzenia systemu produkcji o scentralizowanej strukturze, 
któremu pewna liczba jednostek dobrowolnie podporządkowuje własną 
pracę – za cenę uzyskanych w ten sposób zarobków. Od momentu przekro-
czenia progu firmy ich własna praca znajduje się już poza ich kontrolą.

Wiemy z historii gospodarczej, jak do tego doszło. Wiemy również, jak 
wielką ekonomiczną siłę uzyskał tego rodzaju wzorzec instytucjonalny. 
Faktem jest jednak i to, że w obecnym okresie przejściowym – od nowocze-
sności do ponowoczesności – podnosi się coraz więcej głosów mówiących 
o tym, jak trudne do pogodzenia są zasady demokracji i kapitalizmu. Głównym 
problemem jest totalizm w rozumieniu Jana Pawła II: biznes kapitalistyczny 
w coraz większym stopniu kontroluje życie jednostki – większą część życia 
spędza ona w pracy, kosztem czasu dla rodziny i innych podmiotów społecz-
nych. Pojęcia takie jak wolność wyboru, tolerancja, równość wobec prawa 
i uczestnictwo – opracowane w epoce Oświecenia jako antidotum dla (nie-
omal) absolutnej władzy monarszej – są adoptowane i odpowiednio przeska-
lowywane przez kapitalistyczne podmioty rynkowe, aby zmienić jednostki 
(teraz już wolne od stosunków pańszczyźnianych) w nabywców dóbr i usług, 
przez nich samych wytwarzanych. Odchylenie od normy polega na tym, że 
skoro istnieją racjonalne przesłanki, aby sądzić, że dobrą rzeczą jest jak naj-
większe upowszechnienie zasad demokracji, musimy zacząć patrzeć na to, 
co dzieje się wewnątrz podmiotów gospodarczych, a nie tylko przyglądać się 
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ich wzajemnym relacjom w ramach interakcji rynkowych. Społeczeństwo, 
w którym zasady demokracji stosowane są wyłącznie w sferze politycznej, 
nigdy nie będzie w pełni demokratyczne. Dobre społeczeństwo nie zmusza 
swoich członków do niezręcznych dysocjacji, gdzie są oni demokratyczni 
jako obywatele, lecz przestają takimi być jako pracownicy i konsumenci. Inte-
resującą nowością na polu zasad ładu korporacyjnego stał się ostatnio model 
opracowany przez Briana Robertsona, ujmujący najgłębszą istotę zasady de-
mokratycznej i nazwany przez niego „holokracją” (holacracy)39. Model ten, 
wychodząc od pojęcia indywidualizacji, opracowanego przez Sumantrę Gho-
sala i Christophera Bartletta40, ma być alternatywą dla dotąd obowiązującego 
modelu, opartego na zasadach tayloryzmu, który w czasach czwartej rewo-
lucji przemysłowej jest już raczej przestarzały. Firma, której porządek orga-
nizacyjny jest holokratyczny, dzieli się na szereg kręgów, otoczonych przez 
największy, ale wciąż wewnętrzny krąg, za którym dopiero stoją dyrektorzy. 
System działa tak, że jego kręgi można w każdym momencie tworzyć i roz-
wiązywać, co daje pracownikom możliwość wykazania własnej rzetelności 
i solidności oraz zdolności do przystosowania się41.

Drugi punkt dotyczy nieustannie rosnącego poziomu niezadowolenia ze 
sposobu, w jaki zasada wolności jest dzisiaj interpretowana. Wolność posiada 
trzy konstytutywne dla niej wymiary: autonomię, nietykalność i otwarcie 
możliwości. Autonomia oznacza wolność wyboru: nie jesteśmy wolni, jeśli 
nie możemy wybierać. Nietykalność oznacza brak przymusu ze strony czyn-
ników zewnętrznych – jest ona w istocie wolnością w sensie negatywnym 
(„wolnością od”), jak to sformułował Isaiah Berlin. Wreszcie, otwarcie moż-
liwości – w ujęciu Amartyi Sena – oznacza warunki umożliwiające osiąganie, 
przynajmniej częściowo lub w jakiejś mierze, osobistych celów. Nie jesteśmy 
wolni, jeśli nigdy nie będzie warunków do zrealizowania, bodaj częściowego, 
naszych własnych planów życiowych. W podejściu neoliberalnym pierwszy 
i drugi wymiar wolności zabezpieczony jest kosztem trzeciego. W podejściu 
neoetatystycznym – czy to w wersji gospodarki mieszanej czy w chińskiej 
wersji socjalizmu rynkowego – istnieje tendencja do promowania wymiaru 

39 Właściwie, termin ten utworzył Arthur Koestler w swojej książce The Ghost in the Machine 
(1967). Dopiero w 2007 r. zastosowano go do warunków podmiotu gospodarczego.

40 S. Ghosal, C. A. Bartlett, The Individualised Corporation. A Fundamentally new Approach to Mana-
gement, New York 1998.

41 Zob. E. Bernstein et al., Beyond the Holacracy Hype, „Harvard Business Review” sierpień 2016.
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drugiego i trzeciego kosztem pierwszego. Liberalizm z pewnością może funk-
cjonować jako koło zamachowe zmian, nie ma jednak już tak dużych moż-
liwości przeciwdziałania ich negatywnym konsekwencjom, wynikającym 
z wielkiej asymetrii czasowej między dystrybucją kosztów zmian a dys-
trybucją wynikających z nich korzyści. Koszty odczuwane są natychmiast 
i spadają na tę część ludności, która jest najgorzej przygotowana do ich po-
noszenia. Korzyści z kolei pojawiają się z biegiem czasu i spływają raczej do 
tych, którzy są najzdolniejsi. Joseph Schumpeter był przed laty pierwszym, 
który zauważył, że mechanizm kreatywnej destrukcji nie tylko stanowi samo 
serce systemu kapitalistycznego (który niszczy to, co „stare”, aby stworzyć 
„nowe”, a „nowe” tworzy dzięki niszczeniu tego, co „stare”), lecz jest także 
jego piętą Achillesową. Z drugiej strony jednak, w rozmaitych wersjach de-
mokracji socjalnej rząd otrzymuje zadanie wyrównywania wspomnianej 
asymetrii, co odbywa się kosztem zasady pomocniczości. Istotą paradygmatu 
dobra wspólnego jest natomiast osiągnięcie realizacji wszystkich trzech wy-
miarów wolności razem. Z tego też powodu warto ten paradygmat zgłębiać 
i dążyć do jego wprowadzenia w życie.

Podmiot gospodarczy: stowarzyszenie czy 
jednostka towarowa?

W czym tkwi sedno różnicy między dwoma wizjami przedsiębiorstwa, 
które ukazano w tytule tej części? Zanim odpowiemy na to pytanie, należy 
przypomnieć, że aż do końca XIX wieku korporacyjny dyskurs prawny de-
monstrował ślepą wiarę w to, że korporacje zawdzięczają swoje istnienie 
publicznej koncesji, na mocy której ustanowiło je państwo. Echem tej wiary 
w konstytutywną rolę państwa była konceptualizacja korporacji jako organi-
zacji społecznej, która przekracza swoim zasięgiem krąg jej indywidualnych 
uczestników, i której zadaniem jest realizacja raczej publicznych niż prywat-
nych interesów. Jak to błyskotliwie udokumentował Martijn Cremers wraz 
z pozostałymi współautorami42, ten pogląd zaczął się zmieniać w pierw-
szych latach nowego stulecia, gdy korporacje coraz częściej zaczynały być po-
strzegane jako podmioty funkcjonujące w oparciu o indywidualizm i interes 
42 K. J. M. Cremers, S. Masconale, S. M. Sepe., Commitment and Entrenchment in Corporate Governan-

ce, „Northwestern University Law Review” 110/2016.
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własny. Szczyt popularności tego ujęcia przypadł na wczesne lata 80. XX 
wieku, gdy pojawiła się neoklasyczna teoria firmy. Bohaterami byli wówczas 
Michael C. Jensen i William H. Meckling43: firma to sieć stosunków umow-
nych między jednostkami dbającymi o interes własny, a transakcje między 
nimi skutecznie koordynuje mechanizm cenowy. Jest to wizja odległa od wizji 
korporacji jako stowarzyszenia, gdzie zysk jako czynnik motywacyjny, choć 
całkowicie uprawniony, jest w zasadzie tylko wskaźnikiem dobrego funk-
cjonowania całości. W ramach tej wizji korporacja stanowi instytucję, która 
zmierza do „eudajmonii” swoich pracowników. Prawa własnościowe udzia-
łowców są ograniczone obowiązkami wobec pozostałych członków korpo-
racji, a kierownictwo musi brać pod uwagę dobro wspólne44.

Wracając do wcześniej postawionego pytania, należy się zastanowić, jakie 
konsekwencje dla ładu korporacyjnego wynikają z tych dwóch wizji pod-
miotu gospodarczego. Zacznę od spostrzeżenia, że każde działanie podjęte na 
gruncie gospodarki jest działaniem wspólnym, tzn. takim działaniem, które – 
aby mogło zostać podjęte – wymaga świadomego w nim udziału co najmniej 
dwóch osób. Sam podział pracy za to odpowiada. W związku z tym gospo-
darka rynkowa, która w sposób konieczny oparta jest na podziale pracy, sta-
nowi obszar gęsto usiany działaniami wspólnymi. Trzy cechy wyróżniają takie 
działania. Pierwszą jest to, że wszyscy ich uczestnicy muszą mieć świadomość 
tego, co robią: zwykła obecność pewnej liczby jednostek nie wystarczy. Drugą 
cechą jest to, że każdy uczestnik działa odpowiedzialnie i odpowiada za swoje 
działania. To odróżnia działanie wspólne od działania kolektywnego. W ra-
mach tego ostatniego jednostka i jej tożsamość zanikają, a wraz z nimi rów-
nież i osobista odpowiedzialność za podjęte działania. Trzecią cechą działań 
wspólnych jest to, że musi to być połączony wysiłek na rzecz osiągnięcia tego 
samego celu przez wszystkich jego uczestników. Interakcja pewnej liczby 
osób w kontekście pewnych okoliczności sama w sobie nie jest działaniem 
wspólnym, jeśli osoby te dążą do osiągnięcia różnych, lub nawet sprzecznych 
ze sobą celów. Tak więc dopiero, gdy podmiot gospodarczy posiada wszystkie 
trzy wymienione atrybuty, stanowi on działanie wspólne.

Istnieje wiele typów działania wspólnego, w zależności od tego co jest 
wspólne i czy jest to środkiem do celu czy też celem działania. Gdy to, co 
43 Zob. M. C. Jensen, W. H. Meckling, Theory of the Firm, „Journal of Financial Economics” 1976, III, 4.
44 S. Fitzgibbon, The Human Business Company, „Journal of Catholic Social Thought” 2/2004. Zob. 

także Managing as if Faith Mattered, ed. H. Alford, M. Naughton, Notre Dame 2001.
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wspólne, stanowi środek do osiągnięcia celu, przedsięwzięcie gospodarcze 
będzie postrzegane jako jednostka towarowa – pewien rynkowy twór – a re-
lacje międzyosobowe przyjmować będą zazwyczaj kształt kontraktów. W ra-
mach kontraktu, rzecz jasna, strony pracują wspólnie nad jego wykonaniem, 
lecz każda z nich dąży do własnych celów, które równie dobrze mogą też kłócić 
się ze sobą. Wystarczy pomyśleć o kontrakcie między sprzedawcą i nabywcą, 
albo o kontrakcie opiewającym na wykonanie jakiejś pracy. Natomiast gdy to, 
co wspólne, stanowi cel (telos), przedsięwzięcie przybiera formę wspólnoty. 
Zasadnicza różnica dotyczy więc tego, że w jednej sytuacji umowa przewi-
duje dążenie każdej ze stron do jej własnych, partykularnych celów, w dru-
giej zaś te cele są wspólne dla wszystkich uczestników umowy. Identyczna 
różnica zachodzi między dobrem wspólnym a dobrem publicznym: w przy-
padku tego pierwszego korzyść, którą odnosi każda osoba, nie może być od-
dzielona od korzyści odniesionych przez pozostałych. W przypadku dobra 
publicznego tak już nie jest.

Jakie konsekwencje, z ekonomicznego punktu widzenia, niesie ze sobą 
to rozróżnienie? Otóż takie, że gdy to, co „wspólne”, ograniczone zostaje wy-
łącznie do środków, podstawowym problemem do rozwiązania pozostaje ko-
ordynacja działań wielu agentów. I tym zajęła się nauka o zarządzaniu – co 
najmniej od czasu pionierskich prac Fredericka Winslowa Taylora45 oraz – po 
II wojnie światowej – Herberta Simona. Z drugiej strony jednak, gdy wymiar 
„wspólny” pokrywa się również z celem działań, problemem staje się koope-
racja ludzi zaangażowanych we wspólne działanie. W ujęciu formalnym, pro-
blem koordynacji rodzi się ze strategicznej współzależności pewnej liczby 
osób, zaś problem kooperacji – z ich współzależności aksjologicznej. Oznacza 
to, że w odniesieniu do kooperacji intersubiektywność jest realną wartością, 
podczas gdy w przypadku koordynacji jest to jedynie pewna okoliczność to-
warzysząca podjętym działaniom.

Istotne i godne podkreślenia jest to, że bez względu na to, w co wydają 
się wierzyć specjaliści od teorii agencji, koordynacja decyzji wewnątrz firmy 
oparta jest na mechanizmach nierynkowych. Ceny prawie nigdy nie stanowią 
przesłanki dla koordynacji podziału pracy. Dlatego po prostu nie można zgo-
dzić się z tym, co piszą Armen Alchian i Harold Demsetz: „kazać pracowni-
kowi, żeby teraz napisał na maszynie list, a nie chował tych dokumentów do 

45 Zob. F. W. Taylor, Principles of Scientific Management, New York-London 1911.
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przegródek to jak powiedzieć sprzedawcy artykułów spożywczych, żeby wy-
stawił tę markę tuńczyka zamiast tamtej marki chleba”46. Powód jest prosty: 
pojmowanie firmy jako jakiegoś rynku sui generis jest całkowicie niereali-
styczne. Ludzie, którzy pracują w firmie, kierują się w swoich działaniach nie 
tylko poleceniami, lecz także nieformalnymi zasadami postępowania, które 
składają się na specyficzną kulturę przedsiębiorstwa. Nie potrzeba jakichś 
wybitnych kompetencji do tego, aby dostrzec, że wpływ tego rodzaju norm 
na ludzkie zachowanie diametralnie różni się od wpływu polityki cenowej na 
relacje rynkowe.

Sposób, w jaki konsument reaguje na cenę produktu, który zamierza kupić 
z pewnością różni się od sposobu, w jaki pracownik reaguje na sytuację kon-
kurencyjnej walki o stanowiska, do której prowokuje firma. Zmiany cen wpły-
wają na moje decyzje zakupowe, lecz nie na sposób mojego zachowania. Lecz 
nieformalne zasady, obowiązujące w mojej firmie, wytwarzają życiowe na-
wyki oraz określone oczekiwania w zakresie praw i obowiązków. Jak wykazał 
Ekkehart Schlicht w 2003 r., podstawowym problemem dla podmiotu gospo-
darczego jest „psychologiczna zgodność” norm społecznych i stylów pracy 
z jednej strony oraz formalnie ustanowionych zasad z drugiej. Jeśli polecenia 
kierownika postrzegane są jako niezgodne z nieformalnie funkcjonującymi 
normami, efektem jest organizacyjny chaos. Oznacza to, że o ile w przypadku 
maszyny jedno polecenie nie ma wypływu na to, jak maszyna reaguje na ko-
lejne polecenie, o tyle w przypadku ludzi każde polecenie tworzy precedens 
– powstaje oczekiwanie, że podobne sytuacje w przyszłości będą rozwią-
zywane w taki właśnie sposób. Gdy to nie następuje, pracownicy zaczynają 
reagować uchylaniem się od – lub odmową – służenia firmie własną, cichą 
wiedzą (tacit knowledge).

Można wykazać, że model koordynacyjny nie jest wolny od ryzyka psy-
chologicznej niezgodności, co w efekcie pociąga za sobą ryzyko organiza-
cyjnej niewydolności47. Model kooperacyjny – wprost przeciwnie, jest od 
tego ryzyka wolny, ponieważ pozostawia w gestii pracowników podejmo-
wanie decyzji, dzięki którym adaptują się oni do lokalnych okoliczności. 
Bo adaptacja wymaga zawsze informacji uzyskanej na miejscu i związanej 

46 A. A. Alchian, H. Demsetz, Production, Information Costs and Economic Organization, „American 
Economic Review” 62/1972, nr 5.

47 Zob. W. Dessein, T. Santos, The Demand for Coordination, CEPR [Centre for Economic Policy Rese-
arch] WP [Working Paper] 4096, październik 2003.
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z określonym zadaniem – informacji, którą posiada wyłącznie pracownik od-
delegowany do takiego zadania. Obecna trajektoria technologiczna postu-
luje powszechny charakter wiedzy i to w takim stopniu, że podstawowym 
problemem współczesnych przedsiębiorstw staje się wzajemna adaptacja 
organizacji oraz struktury produkcyjnej tak, aby wykorzystać potencjalną 
komplementarność zasobów w całej pełni. W tym kontekście kooperacja bez 
wątpienia góruje nad koordynacją.

Powstaje więc pytanie, co robić, aby rozwiązać pomyślnie problem ko-
operacji. Przekonującej odpowiedzi udzielił Michael Bratman48, przedsta-
wiając trzy warunki. Pierwszym z nich jest wyczulenie na siebie nawzajem 
(responsiveness): każdy z uczestników kooperacji jest przekonany, że intencje 
pozostałych są ważne i że należy je szanować. Wie również, że inni podzielają 
to przekonanie. Oznacza to, że nie wystarczy, aby każdy miał zamiar podjęcia 
tego samego działania, oni wszyscy muszą jeszcze chcieć podjąć je razem. 
Warunkiem drugim jest wspólne przeprowadzenie działań, co oznacza, że 
w praktyce niemożliwe jest precyzyjne wymierzenie wkładu, jaki wnoszą 
poszczególne osoby w uzyskanie ich efektu. Trzecim warunkiem jest zaan-
gażowanie na rzecz wzajemnego wsparcia, poprzez które każdy pomaga 
drugiemu w jego wysiłku, aby uzyskać jak najlepszy rezultat końcowy. Za-
uważmy, że do tego wzajemnego wsparcia dochodzi w trakcie prowadzonych 
działań, a nie poza nimi lub po ich zakończeniu. Zaangażowania tak rozumia-
nego nie należy więc mylić ani z realizacją intereseu osobistego, ani z bez-
interesownym altruizmem. Ponieważ interesy wszystkich się łączą, każdy 
uczestnik wspólnych działań, gdy pomaga drugiemu, dąży w kierunku reali-
zacji także własnego interesu. Innymi słowy, właśnie ze względu na własny 
dobrostan każdy z uczestników kooperacji ma na uwadze również interes 
wszystkich pozostałych49. Tak wygląda praktyczna interpretacja zasady wza-
jemności przyjętej przez podmiot gospodarczy, który jest wspólnotą. Po-
zwolę sobie jeszcze przypomnieć, jak wygląda zasada wzajemności: ja zrobię 
coś dla ciebie (albo coś ci dam), oczekując, że ty w zamian będziesz mógł 
zrobić coś dla innych, lub – być może – dla mnie.

Co musi zrobić podmiot gospodarczy, przyjmujący zasadę dobra wspól-
nego, aby spełnić powyższe trzy warunki? Po pierwsze, musi wspierać 
48 M. Bratman, Shared Cooperative Activity, w: tenże, Faces of Intention, Cambridge 1999.
49 R. Dworkin, Liberal Community, w: Communitarianism and Individualism, ed. S. Avineri, A. De-

-Shalit, Oxford 1992.
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i rozwijać komunikację w gronie swoich członków. Po drugie, musi prak-
tykować uczciwość, unikając podporządkowywania i wyzysku. Po trzecie, 
musi brać pod uwagę motywacyjną strukturę każdej osoby. Już wyjaśniam. 
Komunikacja to nie to samo, co informacja. Podczas gdy pełna informacja 
wystarczy, aby koordynować decyzje, kooperacja zakłada praktykowanie 
szczególnej formy demokracji deliberatywnej: wykorzystanie opcji „głosu” 
w gronie członków. Fundamentalne rozróżnienie między kategoriami „wyj-
ścia” i „głosu” zawdzięczamy Albertowi Ottonowi Hirschmanowi, który 
stwierdził, że o ile idealnym obszarem zastosowania tej pierwszej jest go-
spodarka, o tyle miejsce tej drugiej jest w sferze polityki. Lecz właśnie istotne 
znaczenie działań kooperacyjnych polega na rozciągnięciu kategorii „głosu” 
na sferę relacji biznesowych. Jak wiemy, proces deliberacji otwiera możli-
wość dokonywania autokorekty, co oznacza, że na wstępie każda osoba przy-
znaje, iż istnieje możliwość, że jej poglądy się zmienią w świetle argumentów 
przedstawionych przez innych. To również oznacza, że metoda delibera-
tywna wyklucza wszystkich tych, którzy deklarują – w imię [własnej pozycji 
w] hierarchii – że nie będą przyjmować do wiadomości czyichś racji. Mając to 
na uwadze, widzimy, że deliberacja zakłada komunikację w sposób konieczny. 
Według Joshui Cohena50 kooperacja opiera się na „deliberacji skoncentro-
wanej na dobru wspólnym”, w której każdy z uczestników gotowy jest poddać 
w wątpliwość swoje wyjściowe preferencje, ponieważ „preferencje i przeko-
nania znaczące to te, które ukształtują się, lub które zostaną potwierdzone, 
w ramach deliberacji”51. W rzeczy samej, przy tworzeniu sieci potrzebna jest 
koordynacja, lecz równie prawdziwe jest stwierdzenie, że struktury sieciowe 
przynoszą największe korzyści, gdy zostają spełnione trzy warunki wymie-
nione przez Bratmana.

Innym warunkiem wstępnym, o którym wyżej wspomniano, jest zaan-
gażowanie na rzecz wewnętrznej równości. Podstawową racją, która moty-
wuje członków do tego, aby w sposób wolny połączyli swe siły i w kooperacji 
rozwiązali pewien problem, jest wyzbycie się podporządkowania jednych 
drugim i nieobecność wyzysku. Pojęcie i zasada kooperacji w tym także różni 
się od koordynacji, że zamiast ustanawiać hierarchię, reprezentuje rów-
ność wszystkich osób w ich godności i na każdym z odcinków ich pracy. Jak 
50 J. Cohen, Deliberation and Democratic Legitimacy, w: The Good Polity, ed. A. Hamlin, P. Pettit, 

Oxford 1989.
51 Tamże, s. 69.
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zauważył John Rawls, kooperacja jest czymś znacznie bardziej wymagającym 
od koordynacji, gdyż opiera się na zasadach i procedurach, co do których zga-
dzają się wszyscy uczestnicy. Dla pewności dodajmy, że każde wspólne dzia-
łanie – a przez to i każde gospodarcze przedsięwzięcie – potrzebuje kogoś, 
kto pełniłby funkcję przywódczą i jednoczył wolę działania poszczególnych 
jednostek. I podczas gdy w firmie jako jednostce towarowej polecenia wy-
dawane są na mocy władzy hierarchicznej (bardziej lub mniej autorytarnej 
w zależności od indywidualnych stylów jej sprawowania), w firmie jako sto-
warzyszeniu wydawanie poleceń opiera się na takim przywództwie, które 
uniemożliwia narzucanie innym własnej koncepcji dobra wspólnego.

Timothy Besley i Maitreesh Ghatak52 zdefiniowali „misję” jako zestaw 
atrybutów projektu, dzięki którym zaangażowane w projekt osoby będą 
cenić jego sukces wyżej niż dochód uzyskany w czasie pracy nad tym pro-
jektem. W świetle tego firma jako wspólnota jest organizacją ukierunkowaną 
na misję, czerpiącą siły z zasobów motywacji działających w niej osób. Roz-
różnienie między motywacją wewnętrzną i zewnętrzną jest w tym kontekście 
kluczowe. Gdy ludzie są zmotywowani wewnętrznie, działają z pełnią osobi-
stej chęci i woli działania, całkowicie przystając na to, co mają do zrobienia, 
ponieważ ich to interesuje, cieszy, albo w pełni zgadza się to z ich najgłęb-
szymi, osobiście wyznawanymi wartościami. Przy motywacji zewnętrznej 
zachodzi coś wprost przeciwnego: ludzie działają w wyniku przymusu, zwo-
dzenia lub z obowiązku. Doświadczają przy tym częściej różnorakich naci-
sków i nakazów niż atmosfery zgody i wolnego wyboru. Jak sugeruje teoria 
autodeterminacji, motywacja wewnętrzna prowadzi do zachowań i doświad-
czeń wyższej jakości, tzn. wiąże się ona z większym poczuciem zadowolenia 
i lepszymi wynikami pracy53. Wewnętrznie zmotywowany agent to ktoś, kto 
dąży do danego celu, ponieważ wie, że wykonując jakieś zadanie lub działając 
w określony sposób odniesie wewnętrzną korzyść. Jeśli więc obecność misji 
redukuje potrzebę negocjacji w oparciu o system zachęt materialnych, obec-
ność ta w oczywisty sposób zwiększa też znaczenie niematerialnych (non-
-monetary) funkcji organizacji w ramach optymalizowania wysiłków tych, 
którzy w niej działają. Z tego wynika, że sposób funkcjonowania organizacji 
nie powinien wpływać negatywnie na wewnętrzną motywację ludzi, a to 
52 T. Besley, M. Ghatak, Competition and Incentives with Motivated Agents, CEPR, WP 4641, maj 2004.
53 E. L. Deci, R. M. Ryan, Self-Determination Theory, w: International Encyclopedia of the Social and 

Behavioural Sciences, vol. 21, Amsterdam 2015.
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właśnie zachodzi w przypadkach, gdy kierownictwo posługuje się wypiera-
jącym wewnętrzną motywację systemem zachęt.

W zapisie formalnym oznacza to ustanowienie dla danego agenta 
i funkcji użyteczności typu Ui = a wi + (1 – a) mi, gdzie wi oznacza kompen-
sację finansową, mi motywację wewnętrzną, a (0<a<1) wagę przyporząd-
kowaną pierwszemu komponentowi, zaś (1-a) wagę komponentu drugiego. 
Ponieważ jednak wewnętrzna motywacja poszczególnych osób może być 
różna, pojawia się drastyczna alternatywa: ukierunkowanemu na misję 
przedsięwzięciu gospodarczemu albo uda się ująć tę różnorodność w ramy 
organizacyjne (i w efekcie osiągnąć znaczny wzrost wydajności), albo nie 
(co doprowadzi do sparaliżowania go przez wewnętrzne konflikty). Dlatego 
też menadżer, jeśli chce odnosić sukcesy zawodowe, musi umieć zachować 
właściwe proporcje swojego w do m, czyli dostępnych mu zachęt material-
nych i relacyjnych. Jeśli, ogarniety manią naśladownictwa i poczuciem niż-
szości, będzie kładł nacisk tylko na w, doprowadzi do wystąpienia u siebie 
efektu wyparcia, o którym pisał Bruno Frey. Jego motywacja wewnętrzna zo-
stanie „znarkotyzowana” przez motywację zewnętrzną. Benjamin Hermalin54 
zaproponował w związku z tym praktyczny sposób prawidłowej oceny wy-
ników pracy menadżerów, co w ramach ładu korporacyjnego jest zadaniem 
o kluczowym znaczeniu.

Pisząc w nieco innym kontekście, Robert Gibbons absolutnie nie wy-
klucza takiej ewentualności: „Niepokojącą możliwością jest to, że praktyki 
kierownictwa oparte na [tradycyjnych] modelach ekonomicznych mogą do-
prowadzić do redukcji lub wyniszczenia nie-ekonomicznych faktów, takich 
jak wewnętrzna motywacja i relacje społeczne”55. Jak wykazali to ekspery-
mentalnie Armin Falk i Michael Kosfeld56, w takim zakresie, w jakim zachęty 
materialne odbierane są jako sygnał braku zaufania ze strony przełożonych, 
drastycznie obniżają one poziom gotowości i chęci działania w ich inte-
resie. W istocie, każda z teorii zachęt zakłada jakąś własną antropologię, tzn. 
konceptualizuje jakoś ludzką naturę. Są to teorie z konieczności przełado-
wane pewnymi poglądami na wartości. Jako przykład niech posłuży stwier-
dzenie Adama Smitha: „Natura, kształtując człowieka dla jego społeczności, 

54 B. Hermalin, Biased Monitor: Corporate Governance when Managerial Ability is Mis-assessed, 
NBER 2017.

55 R. Gibbons, Incentives in Organizations, „Journal of Economic Perspectives” 12/1998, s. 130.
56 A. Falk, M. Kosfeld, Distrust: the Hidden Cost of Control, CEPR, WP 4512, lipiec 2004.
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obdarzyła go pierwotnie zakorzenioną chęcią zadowalania swoich bliźnich, 
tudzież pierwotną awersją do powodowania urazy. Nauczyła go odczuwać 
błogość w związku z tym, co dla nich dogodne, i boleć w obliczu spotykają-
cych ich niedogodności”57. Takie antropologiczne założenie jest wprost prze-
ciwne temu, co przyjął Thomas Hobbes, tzn. homo homini lupus. Nie powinno 
zatem dziwić, że teoria zachęt oparta na wizji Smitha prowadzi do rezultatów 
radykalnie odmiennych od tych, które wynikają z założeń Hobbesa. Douglas 
McGregor wskazał na to w swojej słynnej książce na temat zarządzania, pi-
sząc, że menadżerowie, żyjący w przekonaniu, że pracownikom nie podoba 
się ich własne zajęcie i zawsze zachowują się w sposób oportunistyczny, 
mogą uformować swoich podwładnych tak, że będą oni „oporni, antagoni-
stycznie nastawieni i niechętni do współpracy”58. Z drugiej strony, menadże-
rowie, którzy pokładają wiarę w poglądach Smitha o tym, że ludzie uważają 
własną pracę za źródło samorealizacji i społecznego prestiżu, mogą ufor-
mować pracowników, którzy będą dążyć do osiągnięcia zakładanych przez 
firmę celów nawet bez żadnej zachęty59.

Jak wiemy, stosunek pracy między firmą a pracownikiem może być „wy-
mianą społeczną” i może też być „wymianą rynkową”. Ta pierwsza związana 
jest z takimi niematerialnymi wartościami jak prawda, lojalność, szczerość 
i wzajemność, które nie podlegają umowie, są nieweryfikowalne. Dobrze też 
wiemy, że dla wyników firmy ogromne znaczenie ma to, którego typu sto-
sunek pracy w niej występuje. Ewidentnie, pracownik będzie wolał pójść ra-
czej na wymianę „społeczną” niż „rynkową”, jeśli on lub ona pojmować będzie 
dane przedsięwzięcie gospodarcze jako podmiot moralny, który zgadza się 
na zastosowanie u siebie zasady kooperacji, dzięki której pracownicy mogą 
wnieść swój wkład w realizowane projekty i maksymalizować płynące stąd 
dla nich korzyści60. 

Chciałbym zakończyć tę część wywodu stwierdzeniem, które trafnie uj-
muje sedno wyżej zaprezentowanej argumentacji: „Choć ani Arystoteles, ani 
57 Theory of Moral Sentiments, wyd. 6, London-Edingurgh 1790, cz. III, sekcja I, punkt 13.
58 D. McGregor, The Human Side of Enterprise, New York 1960, s. 38.
59 Na ten temat zob. ważne studium: T. Ellingsen, M. Johanneson, Pride and Prejudice: the Human 

Side of Incentive Theory, CEPR, WP 5768, sierpień 2006.
60 P. Aghion, J. Tirole, Formal and Real Authority in Organizations, „Journal of Political Economy” 

105/1997. Zob. też M. Hoffman, S. Tadelis, People Management Skills, Employee Attrition and Ma-
nager Rewards, NBER, wrzesień 2017 – jest to najnowsze studium, ukazujące, jak interpersonal-
ne uzdolnienia menadżera, tzn. jego wiedza i zdolności w zakresie zarządzania ludźmi (people 
management skills) wpływają na poziom wyników pracy.
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Tomasz nie wyobrażali sobie współczesnej korporacji, postulowaliśmy coś, 
co można by nazwać arystotelesowskim lub tomistycznym modelem korpo-
racyjnej odpowiedzialności. Posiada on etyczny fundament, którego brakuje 
zarówno modelowi opartemu na akcjonariacie, jak i modelowi uwzględniają-
cemu wszystkich interesariuszy. Jest on ufundowany nie na tym, czego każda 
grupa chce dla siebie, lecz na tym, co jest normatywnie dobre dla danej grupy 
i jednocześnie dla wszystkich pozostałych”61.

Zamiast zakończenia

Wiek XV był stuleciem pierwszego humanizmu62, wydarzenia o typowo euro-
pejskim profilu. Wiek XXI, od samego początku, demonstruje w sposób nieod-
party potrzebę [nadejścia epoki] drugiego humanizmu. Wcześniej przejście 
od feudalizmu do nowożytności było decydującym czynnikiem, wyznacza-
jącym kierunek zmian. Dziś zachodzi równie Wielka Transformacja (w jej ro-
zumieniu podanym przez Polanyi’ego) – od społeczeństwa przemysłowego 
do postprzemysłowego – wskazująca na potrzebę nowego humanizmu. Glo-
balizacja i finansjalizacja gospodarki, łączenie technologii, ruchy migracyjne, 
konflikty na tle tożsamości grupowych, zagrożenia ekologiczne i rosnący po-
ziom nierówności to tylko niektóre ze słów kluczowych, które opisują stan 
„niezadowolenia cywilizacji”, aby zacytować jedną ze znanych prac Sigmunta 
Freuda. Aby sprostać tym wyzwaniom, nie wystarczy jedynie aktualizacja do-
tychczasowych kategorii myślenia czy rewizja technik zbiorowego podejmo-
wania decyzji, nieważne jak wnikliwie przeprowadzona. Potrzeba mądrości 
i odwagi, aby wejść na nowe ścieżki. W tym względzie cenną wskazówkę 

61 J. Gordley, Virtue and Ethics of Profit Seeking, w: Rethinking the Purpose of Business, ed. S. A. Cor-
tright, M. J. Naughton, New York 2002.

62 Jest to, oczywiście, typowo oświeceniowy pogląd na dzieje cywilizacji europejskiej. Z punktu wi-
dzenia uwzględniającego szerszą perspektywę historyczną (np. historię Kościoła) tzw. okres po-
nicejski (325–451) przyniósł jedną z największych i najbardziej znaczących fal zainteresowania 
kwestiami humanistycznymi, połączoną z ogromnym rozkwitem literatury i działalnością au-
torów tj.: Ambroży z Mediolanu, Atanazy Wielki, Augustyn z Hippony, Bazyli Wielki, Cyryl Jero-
zolimski, Cyryl z Aleksandrii, Diodor z Tarsu, Dydym Aleksandryjski, Efrem Syryjski, Epifaniusz 
z Salaminy, Euzebiusz z Cezarei, Euzebiusz z Vercelli, Ewagriusz z Pontu, Grzegorz z Elwiry, Grze-
gorz z Nazjanzu, Grzegorz z Nyssy, Hieronim ze Strydonu, Hilary z Poitiers, Hozjusz z Kordoby, 
Jan Chryzostom, Jan Kasjan, Leon Wielki, Nestoriusz, Orozjusz, Palladiusz, Paulin z Noli, Piotr 
Chryzolog, Prosper z Akwitanii, Rufin z Akwilei, Sokrates Historyk, Sozomen, Teodor z Mopsu-
estii, Teodoret z Cyru czy Wincenty z Lerynu [przypis tłumacza].
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znaleźć można w przepięknie przed laty napisanej pracy J. Ratzingera: „Mo-
ralność, która uważa, że jest w stanie obejść się bez specjalistycznej wiedzy 
o prawach ekonomii nie jest moralnością, lecz moralizatorstwem. Podejście 
naukowe, które uważa, że jest w stanie poradzić sobie bez etosu, nie rozumie 
rzeczywistości człowieka. Nie ma więc w istocie naukowego charakteru. Po-
trzebujemy dziś maksymalnie wyspecjalizowanej wiedzy ekonomicznej lecz 
obok niej również maksimum etyki, aby dzięki temu specjalistyczna wiedza 
mogła zacząć służyć właściwym celom”63.

Ponad sto lat temu Laurence Lowell, rektor Uniwersytetu Harvarda, prze-
konywał: „Instytucje rzadko są mordowane – kończą bowiem życie przez sa-
mobójstwo […]. Giną, ponieważ przeżyły czas swojej przydatności lub nie 
potrafią już wykonywać pracy, której oczekuje od nich świat”64. Tego rodzaju 
teza każe bacznie przyjrzeć się sporej liczbie instytucji gospodarczych – kor-
poracji nie wyłączając – w związku z możliwością popełnienia przez nie sa-
mobójstwa. Firmy są częścią ekosystemów biznesowych, które wrośnięte są 
w lokalne i ponadnarodowe systemy gospodarcze, a te z kolei splatają się z or-
ganizmami społecznymi. Dziś liderzy biznesu rozumieją, że skupianie się wy-
łącznie na wąskiej grze w robienie interesów – tzn. maksymalizowanie sumy 
zysków akcjonariuszy – jest propozycją gry bardzo ryzykownej. Coraz szerszy 
konsensus dotyczy dziś idei ujętej jako tzw. ogólny wpływ społeczny (Total 
Societal Impact)65, według której firmy, jako „instytucje kognitywne”, biorą 
pod uwagę skutki swojej wielorakiej działalności w wymiarze społecznym 
i ekologicznym, a nie tylko czysto ekonomicznym (instytucją kognitywną jest 
ta, która nie ogranicza działania danego agenta w sposób nakazowy, lecz po-
przez kształtowanie jego kognitywnej mapy). Pojęcie ogólnego wpływu spo-
łecznego jest wyrazem szerszej koncepcji korporacyjnej odpowiedzialności 
politycznej, która odnosi się do wpływu działalności korporacyjnej na polis 
i ogólne polityczne ramy, w których firmy funkcjonują. Dziś coraz coraz po-
wszechniej przyjmuje się do wiadomości, że realizacja 17 celów zrównowa-
żonego rozwoju wyznaczonych przez ONZ, w tym zwłaszcza przezwyciężenie 
endemicznie narastających nierówności społecznych, nie będzie możliwe 
bez zaangażowania w to zadanie znaczącego potencjału sektora biznesu. 
Firmy wiedzą doskonale, jak mierzyć poziomy produkcji i wyniki okresowe. 
63 J. Ratzinger, Market Economy and Ethics, „Communio” 13/1986.
64 Inaugural Address, 10 października 1909.
65 Zob. D. Beal et al., Total Societal Impact, Boston Consulting Group, styczeń 2018.
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Teraz muszą się nauczyć, jak mierzyć społeczne skutki swojej działalności. 
I to jest ostatecznie coś, co napawa nadzieją, że kategoria dobra wspólnego 
będzie odgrywała coraz donioślejszą rolę w procesie przemyślenia od nowa 
roli przedsiębiorczości w społeczeństwie. Jak wiemy, na dłuższą metę nie-
wiele znaleźć można rzeczy oddziałujących równie potężnie, co dobre idee.

Tłumaczył Maciej B. Stępień

Stefano Zamagni 

Włoski ekonomista, emerytowany profesor Uniwersytetu w Bolonii oraz 
John Hopkins University. Członek Papieskiej Akademii Nauk Społecz-
nych, Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekonomicznego. Wcześniej 
wykładowca w Uniwersytecie Bocconi w Mediolanie. Uznawany za jed-
nego ze współtwórców tzw. ekonomii komunii oraz ekonomii obywatel-
skiej, które w znaczący sposób przyczyniły się do rozwoju współczesnej 
katolickiej nauki społecznej. Jest również doradcą przy Papieskiej Radzie 
Iustita et Pax. Bliski współpracownik kolejnych papieży, zwłaszcza Be-
nedykta XVI (był konsultantem przy opracowywaniu encykliki Caritas in 
veritate). Autor kilkudziesięciu książek i publikacji dotyczących historii 
myśli ekonomicznej, włoskiej myśli ekonomicznej, problematyki kato-
lickiej nauki społecznej, spółdzielczości i organizacji pozarządowych. 
Laureat wielu nagród i wyróżnień, m.in.: papieskiego Orderu Świętego 
Grzegorza Wielkiego, nagrody Capri w dziedzinie ekonomii oraz orderu 
Złotego Medalu Włoskiej Unii Kredytowej.





Czym jest dialog?

Inge Eidsvåg1

W naszej zachodniej tradycji dialog wywodzi się od Sokratesa (479-399 
przed Chr.) i jego ucznia, Platona (427-347 przed Chr.). Była to metoda 
uzyskiwania wglądu w prawdę.

Konieczność dialogu

Ludzie rozmawiali ze sobą, odkąd istniał język – przy pracy, przy ognisku, 
przy okazji. Rozmawiali o tym, co robić w związku z suszą, jakie będą zbiory 
owsa, kogo i za co ukarać, jakie zbierać daniny i jakich przywódców wybierać. 
Punkty widzenia były prezentowane, po czym rozmawiano aż do osiągnięcia 
zgody. Bywało też, że postanawiano pozostać – na razie – przy różnicy zdań. 
Niektóre tradycje nazywały to konsultowaniem się.

Szwedzki pisarz, Göran Tunström, stwierdził kiedyś, że jego wizja do-
brego dialogu wiąże się z obrazem jego matki, która, przygotowując do wy-
pieku chleb, przeplatała ze sobą trzy długie paski ciasta, raz odrzucając je 
szeroko, raz nakładając je na siebie. To piękna ilustracja.

W niektórych kręgach przyjęło się ostatnio mówić o dialogu z pewną do-
mieszką niechęci. Dialog widziany w ten sposób to swoiste ćwiczenie aka-
demickie, dobre dla nieskomplikowanych i naiwnych umysłów – ćwiczenie, 
które może pokrzepić serca ludzi zgromadzonych pod kandelabrami sal wy-
kładowych, jednak poza tym pozbawione (w większości lub całkowicie) 
praktycznego znaczenie.
1 Autor jest współzałożycielem Nansen Centre for Peace and Dialogue (Centrum Nansena na Rzecz 

Pokoju i Dialogu).
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Centrum Nansena na Rzecz Pokoju i Dialogu pracuje na rzecz pojednania 
i budowania pokoju od 1995 r. Pierwsze projekty, które rozwijaliśmy, doty-
czyły dotkniętego niedawną wojną obszaru Bałkanów. Jeden z nich, realizo-
wany w mieście Vukovar, zakładał zorganizowanie – wspólnym wysiłkiem 
rodziców i nauczycieli – szkoły dla dzieci serbskich i chorwackich. Działo 
się to w mieście, którego stopień zniszczenia przypominał ruiny Hiroshimy: 
75% budynków legło w gruzach. Tam dialog nie był akademickim ćwicze-
niem – od jego powodzenia zależał przyszły los tamtejszych dzieci.

 Wielu spośród tych, którzy podjęli się realizacji tego dzieła, stwierdzało: 
„Nie mamy wyboru. Musimy zacząć leczyć rany zadane przez wojnę już teraz. 
Jeśli nie zaczniemy tego robić, ryzykujemy, że nasze dzieci odziedziczą nasz 
obraz wrogów i za kilka lat zaczną się nawzajem zabijać, tak jak my to ro-
biliśmy. Dlatego naszą największą potrzebą jest pojednanie”. Jedynym moż-
liwym narzędziem osiągnięcia tego celu jest dialog.

Nasi terenowi pracownicy na Bałkanach byli często pytani: „Czy odbu-
dowa domów spalonych do gruntu, albo wsparcie ochrony zdrowia i oświaty, 
nie są ważniejsze od pracy na rzecz dialogu i pojednania? A co z kwestią rozmi-
nowania naszych pól albo reformy demokratycznej na poziomie lokalnym?” 
Nasi pracownicy odpowiadali, że tak, to wszystko ma znaczenie, lecz nic 
z tego nie dojdzie do skutku bez wzajemnego pojednania grup etnicznych. 
Bez pojednania nie będzie rozwoju gospodarczego, poprawy bezpieczeństwa 
i okrzepnięcia demokracji. Kto bowiem będzie inwestował w społeczeństwo, 
w którym tli się wciąż retoryka wojny? Jakiego bezpieczeństwa zaznają lu-
dzie w skupiskach, w których jakikolwiek kontakt z drugą stroną uznawany 
będzie za zdradę? Jakie demokratyczne reformy staną się możliwe w sytu-
acji, gdy ci, którzy mają ze sobą współpracować, traktują się nawzajem jak 
wrogów? Jak funkcjonować może demokracja tam, gdzie członkostwo we 
wszystkich ugrupowaniach ma podstawę w przynależności etnicznej? Doda-
wali również, że całe ich doświadczenie przemawia za jednym: nie będzie 
pokoju na Bałkanach, jeśli nie dojdzie do pojednania pomiędzy grupami et-
nicznymi i religijnymi. A tego pojednania nie będzie, jeśli najpierw nie doj-
dzie między nimi do dialogu.

Powinniśmy skorzystać z tego doświadczenia.
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Co to jest dialog?

Słowo to pochodzi od greckiego dialegomai, co oznacza „rozmawiać”  
(dia = „przez”; logos = „słowo”, „rozum”). W naszej zachodniej tradycji dialog 
wywodzi się od Sokratesa (479–399 przed Chr.) i jego ucznia, Platona (427–
347 przed Chr.). Była to metoda uzyskiwania wglądu w prawdę – prawdę ro-
zumianą wówczas jako przyrodzony potencjał każdej istoty ludzkiej, o której 
jednak zapominamy, przychodząc na ten świat. Sokrates wierzył, że rozmowa 
może tę prawdę z wnętrza człowieka wydobyć.

Na przykład: w dialogu Menon Sokrates i niewolnik Menon rozmawiają 
o tym, czym jest dobro. Czy można je rozpoznać, wypracować, albo jakoś się 
go nauczyć? Aby wykazać, iż rozpoznanie dobra wymaga odwołania się do 
świadomej wiedzy – wiedzy, która istniała od momentu narodzin, Sokrates 
zaczyna zadawać niewolnikowi pytania o figurę geometryczną. W toku pytań 
i odpowiedzi uświadamia on niewolnikowi wiedzę, którą ten posiadał, nie 
zdając sobie z tego sprawy. A więc: wiedział on o tym, lecz zapomniał tego 
w momencie przyjścia na świat. Dla Sokratesa proces uczenia się w ramach 
pytań i odpowiedzi – przez dialog – stał się sposobem przypominania sobie 
prawdy, którą w sobie nosimy, lecz o której zapomnieliśmy. Taka metoda na-
zwana została później „metodą położniczą” (majeutyką), bo przypominała 
sposób, w jaki położna pomaga kobiecie w urodzeniu dziecka.

W Europie, zaraz po zakończeniu I wojny światowej, zaczęła zyskiwać 
na znaczeniu filozofia dialogu, reprezentowana przez osoby tj.: Franz Rosen-
zweig, Martin Buber i Gabriel Marcel. Wszyscy oni postrzegali dialog jako me-
todę zyskiwania głębszego wglądu w samych siebie, świat i Boga. Punktem 
wyjścia było dla nich to, że istota ludzka „staje się sobą” w spotkaniu z innymi 
ludźmi. „Na początku jest relacja” napisał Martin Buber w swoim zasadni-
czym dziele Ja i Ty (1923)2. Całe ludzkie życie składa się ze spotkań. Musimy 
spotykać innych, aby odnaleźć samych siebie. Tylko dzięki spojrzeniu innych 
dostrzeżemy samych siebie, bo „oko na siebie spojrzeć nie może”.

Wiek XX był dla Europy stuleciem masowej komunikacji, masowej 
oświaty, nowoczesnych gazet, radia i telewizji. Było to jednak również stu-
lecie przemocy. U szczytu gospodarczego i technologicznego rozwoju, ludzie 
2 Wydanie polskie: M. Buber, Ja i Ty: wybór pism filozoficznych, wybrał, przełożył i wstęp napisał  

J. Doktór, Warszawa 1992 [przypis tłumacza].
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XX stulecia wymordowali – w warunkach wojny – więcej istot ludzkich, niż to 
miało miejsce we wszystkich wiekach poprzednich. Bogatsi, będący w posia-
daniu szerszej wiedzy i lepsi w zakresie komunikacji, rzuciliśmy się na siebie 
nawzajem, zaślepieni nienawiścią. Użyliśmy wszystkiego: siekier, noży, gazu, 
karabinów, bomb i rakiet. Postęp, człowieczeństwo, prawa człowieka i barba-
rzyństwo współistniały od zawsze. Demokracja i ludobójstwo. Ramię w ramię.

Prawda

Sokrates uważał, że dzięki dialogowi powinniśmy uzyskać wgląd w prawdę. 
Lecz pojęcie prawdy może być różne. Zaczęło ono nabierać swojego kształtu 
dopiero w XVIII wieku3. Historycy stwierdzają, że wygłoszone twierdzenie 
można zrozumieć prawidłowo tylko wtedy, gdy uwzględni się historyczny 
kontekst, w którym zostało ono wypowiedziane. To, co uznawane było 
za prawdę dawniej, można rozważać jedynie na podstawie dawniejszego 
oglądu rzeczywistości. Ziemia znajdowała się niegdyś w centrum wszech-
świata. Niewolnictwo istniało na mocy boskiego zrządzenia i naturalnego 
rozwoju wydarzeń. Kobiety nie miały głosu przy podejmowaniu decyzji. Dziś 
jednak musimy przyjąć nowe prawdy: „zwykle, prawda, którą ktoś stwierdza 
[…] stanowi regułę przez 17 lub 18, najwyżej 20 lat – rzadko kiedy dłużej” – 
stwierdza dr Stockman we Wrogu ludu Ibsena (1882).

Socjologowie mówili nam, że nasze „prawdy” zależą od naszego życio-
wego usytuowania. O perspektywach, które mamy, decyduje nasze pocho-
dzenie społeczne, wiek, płeć, wykształcenie itd. „Nie potępiaj drugiego, jeśli 
nie chodziłeś przez dwa dni w jego własnych mokasynach” – mówi jedno 
z przysłów rdzennych Amerykanów. W ciągu dwóch dni nasz sposób pojmo-
wania może się zmienić.

Filozofowie języka uczyli nas, że wszelkie opisy rzeczywistości są w istocie 
opisami językowymi. „Ograniczenia nakładane mi przez język stanowią granice 

3 Autor przedstawia rozpowszechniony współcześnie na Zachodzie punkt widzenia, w którym 
klasyczne pojęcie prawdy (veritas est adequatio intellectus et rei – prawda to zgodność sądów 
rozumu ze stanem rzeczy, którego te sądy dotyczą) jest całkowicie przemilczane, gdyż samym 
swym istnieniem godzi ona w fundament głównonurtowej, relatywizującej wszystko ideologii. 
Zamiast tego, przedstawiona jest następnie jedna z nieklasycznych koncepcji prawdy (J. Haber-
mas), zwana „koncepcją konsensualną”, której przyznany zostaje status koncepcji jedynej [przy-
pis tłumacza]. 
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mojego świata” – oświadczył Ludwig Wittgenstein, podkreślając, że żyjemy we 
wnętrzu języka, z wszystkimi wynikającymi z tego faktu ograniczeniami. 

Z tego wynika, że w naszym rozumieniu prawdy podstawową rolę od-
grywa interpretacja. Odpowiedzi, jakie uzyskujemy, zależą od zadawanych 
przez nas pytań. Rzeczywistość, która nam się ukazuje, postrzegamy przez 
szkło naszych kulturowych okularów. Sami jednak nie stoimy na zewnątrz 
niej. Jesteśmy częścią tej rzeczywistości. Musimy ją też zinterpretować, 
a żyjąc, nosimy w sobie pewne z góry założone sposoby rozumienia tego, jaki 
jest świat i kim są ludzie. „Prawda” pojawia się dzięki nieustannemu dialo-
gowi z otaczającym światem, który chcemy ująć i zrozumieć.

Jest to koncepcja prawdy zbliżona do tej, którą wyznawał Mahatma 
Gandhi. Dla niego prawda (Satya) była najważniejszą istniejącą rzeczywisto-
ścią. Dlatego mawiał: „Prawda jest Bogiem”. 

„Sama, absolutna prawda to Bóg. Jest poza naszym zasięgiem. Co naj-
wyżej, możemy stwierdzić, że jest neti-neti (nie jest ani tym, ani owym). Ta 
prawda, którą dostrzegamy, jest względna, wielostronna, pluralistyczna i sta-
nowi całą prawdę tylko przez jakiś czas. Nie ma w niej miejsca na próżność, 
a jedną drogą do jej osiągnięcia jest ahinsa (wyzbycie się przemocy). Czysta 
i absolutna prawda powinna być naszym ideałem. Dosięgnąć ideału możemy 
tylko poprzez nieustanną medytację nad nim, a dojście do niego równa się 
uzyskaniu Moksza (jedności z Bogiem). Przez ostatnie 60 lat doświadczałem 
tego, o czym teraz mówię – i wciąż tego doświadczam” (fragm. listu do Va-
manrao Joshi z 7.11.1945). W rzeczy samej, autobiografia Ghandiego zatytu-
łowana została Dzieje moich poszukiwań prawdy (1927)4.

Na końcowych kartach swojej powieści Uciekinier w labiryncie (1933)5, 
Aksel Sandemose opisuje górę Halfway Mountain6, wokół której wiodła trasa 
jego wycieczki myśliwskiej. Pisarz obserwuje to, jak góra się zmienia.

Istnieją tysiące opisów tej góry i wszystkie są w równym stopniu ade-
kwatne. Teraz jednak odczuwam silną potrzebę, by powiedzieć wam, że ta góra 
jest wielka, że ma wiele zboczy, lecz ten, kto leży na ziemi, zakuty w łańcuchy, 
widzi tę górę wyłącznie z miejsca, w którym leży.

4 W jęz. angielskim: The Story of My Experiments with Truth, czyli dosłownie: „Opowieść o tym, jak 
eksperymentowałem z prawdą” [przypis tłumacza].

5 W jęz. angielskim: A Fugitive Crosses His Tracks, czyli dosłownie: „Uciekinier natrafia na swoje 
własne ślady” [przypis tłumacza].

6 Dosłownie: „Góra Wpół Drogi” [przypis tłumacza].
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Wstępnym założeniem dialogu jest podejrzenie, że samych siebie po-
strzegamy tylko częściowo. To bardzo pożyteczne podejrzenie. Nie oznacza 
ono łatwego relatywizmu, albo tego, że obniżamy wartość naszych własnych 
wartości. Zakłada ono natomiast, że wgląd w moją własną kulturę jest tylko 
jednym z wielu faktycznie dokonywanych. Cierpliwie zatem będę starać się 
zrozumieć lepiej innych. Nie zrezygnuję z tego, co uważam za prawdziwe 
i dobre, o ile nie przekonają mnie do tego silniejsze racje.

Być może to wszystko znajduje podsumowanie w kilku słowach, które 
niemiecki poeta Schiller napisał w jednym ze swoich listów do Goethego: „Idź 
za tym, który szuka prawdy, ale uciekaj od tego, który ją znalazł”.

Siła lepszego argumentu

Po II wojnie światowej dialog ponownie zyskał na znaczeniu. Za pomocą 
broni i kolczastego drutu naziści wytworzyli potworną koncepcję prawdy. Ich 
„prawda” o Żydach, Romach i homoseksualistach miała przerażające następ-
stwa. Sześć milionów osób zostało wysłanych do komór gazowych7.

Czy pojednanie w ogóle jest możliwe po takiej tragedii? A co z dialogiem? 
Wśród tych, którzy postanowili odbudować dialog, był Jürgen Habermas. 
Miał trzy lata, gdy Hitler doszedł do władzy w Niemczech, a szesnaście – 
gdy skończyła się wojna, a na gruzach komór gazowych i zbombardowanych 
miast zaczęto budować pokój.

Habermas, który miał trudności z mówieniem, ponieważ urodził się 
z rozszczepem podniebienia, żył w Niemczech w okresie, w którym nade 
wszystko liczyło się to, żeby ludzie ze sobą rozmawiali; żeby skonfrontowali 
się z własną, narodowosocjalistyczną przeszłością; żeby wysłuchali siebie 
nawzajem i uczyli się od siebie. Czego zatem trzeba, aby można było kształ-
tować poglądy w sposób racjonalny w warunkach społeczeństwa demokra-
tycznego?
7 Trzema najliczniejszymi grupami etnicznymi, które wyniszczano w niemieckich, nazistowskich 

obozach pracy, obozach koncentracyjnych i obozach śmierci byli kolejno: Żydzi, Polacy i Romo-
wie, a dalej: jeńcy radzieccy oraz pozostałe narodowości i grupy; ponadto osób chorych psy-
chicznie i niepełnosprawnych wymordowano wielokrotnie więcej niż homoseksualistów. We 
wszystkich 12 tysiącach obozów zorganizowanych przez hitlerowskie Niemcy uwięziono łącznie 
18 mln osób, z czego zgładzono 61,1% (11 mln). Zob.: A. Fedorowicz, Ludobójstwo ofiar w nie-
mieckich obozach koncentracyjnych. Próba klasyfikacji, „Kultura i Historia” 17/2010, https://
www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/1716 [dostęp: 21.10.2018] [przypis tłumacza].
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 Cała filozofia Habermasa oparta jest na poglądzie, że ludzie są istotami 
społecznymi i rozsądnymi. Wspólnie z innymi możemy rozwijać nasze zdol-
ności komunikacyjne, co z kolei pozwala na dokonywanie rozsądnych wy-
borów w coraz szerszym zakresie. Jednak to, co rozsądne, może zostać 
określone tylko za pomocą otwartej (tzn. publicznej i demokratycznej) roz-
mowy, w której uczestniczą ludzie mający różne doświadczenia. Dopiero 
wówczas etyka może zostać osadzona na społecznym i politycznym funda-
mencie, zamiast opierać się wyłącznie na sumieniu jednostki8.

Aby ten ideał mógł wejść w życie, Habermas przedstawia pewne wymogi, 
które musi spełnić metoda i forma dyskusji. Po pierwsze, musi się ona od-
bywać w sferze publicznej. To oznacza, że każdy, kogo dotyczą normy dzia-
łania, musi też mieć możliwość wywierania wpływu na proces ustanawiania 
tych norm. W związku z tym etyka dyskursywna kładzie duży nacisk na in-
formację i uczestnictwo.

Innym warunkiem wstępnym jest równość. To jeden z filarów demokracji. 
W dyskusji dotyczącej politycznych wyborów dotyczących podejmowania 
działań, głos każdego obywatela jest tak samo ważny. Różnice w statusie 
ekonomicznym i społecznym nie mają w kwestii dialogu żadnego znaczenia. 
Tutaj liczą się argumenty, a nie to, kto je przedstawia. Stoi za tym przeko-
nanie, że rozum, wyrażający się w racjonalnej dyskusji z udziałem różnych 
aktorów, powinien być przewodnikiem w kwestiach moralnych.

Trzecim warunkiem wstępnym jest to, żeby uczestnicy byli gotowi po-
zwolić się przekonać lepszej argumentacji innych. „Nie wiesz, czy masz rację, 
dopóki nie usłyszysz argumentów drugiej strony” – powiedział kiedyś filozof 
John Stuart Mill. Mówić tak jest łatwo, lecz o wiele trudniej – tak postępować.

I na końcu, ale nie najmniej ważne: rozmowa musi być wolna od ze-
wnętrznego przymusu. Gdy przystępujemy do dialogu, nie możemy dopuścić, 
aby rządził nami lęk przed ekonomicznymi, społecznymi lub politycznymi 
sankcjami. Dialog staje się wówczas rodzajem gry, a nie rozmową. Tak samo 

8 Konsensualna koncepcja prawdy stoi bowiem przed następującą alternatywą: podstawą etyki 
może być albo subiektywistyczne i indywidualistyczne sumienie (jako ostateczna instancja roz-
strzygająca o moralnej powinności ludzkiego działania) albo wypracowany (najlepiej: w ramach 
dialogu) konsensus co do moralnych powinności, nakładanych następnie na wszystkich człon-
ków danej wspólnoty politycznej, grupy zawodowej, organizacji czy firmy (np. karta „wartości 
podstawowych”, etyka zawodowa, codes of conduct itp.). Po usunięciu klasycznej koncepcji praw-
dy nie widać alternatywy dla nich obojga, czyli „sumienia nieustannie formowanego w prawdzie 
(w klasycznym jej rozumieniu)”, na co wskazywał św. Jan Paweł II w encyklice Veritatis splendor 
[przypis tłumacza]. 
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bowiem, jak poszukujemy kolejnych, prawdziwych odpowiedzi na gruncie 
nauki, szukamy też coraz to nowych, właściwych odpowiedzi na pytania po-
lityczne i moralne.

Dialog, debata, negocjacje

Dialog rozumiemy jako spotkanie ludzi, którego celem jest uczenie się od 
siebie nawzajem. Słuchać – uczyć się – zmieniać samych siebie: to są zasad-
nicze punkty charakterystyki dialogu. Podczas gdy propaganda stosuje dzia-
łania metodą perswazji, my dążymy do zrozumienia siebie nawzajem przez 
dialog. Próbując pokonać innych w ramach toczonej debaty, chcemy przezwy-
ciężyć nasze własne stereotypy i obraz naszych przeciwników – dzięki dialo-
gowi. W tym kontekście dokonanie rewizji własnych poglądów nie świadczy 
o słabości, lecz sile. Próbując osiągnąć porozumienie w ramach negocjacji, 
staramy się – poprzez dialog – zrozumieć więcej. Uzyskanie lepszego zro-
zumienia drugiego człowieka owocuje też głębszym rozumieniem samego 
siebie. Zyskuję świadomość tego, że mógłbym być tą drugą osobą.

Z kim można wejść w dialog?

Jakiś czas temu zapytano mnie, czy moim zdaniem zamachowcy, którzy po-
rwali samoloty 11 września 2001 r. zmieniliby swoje plany, gdyby ich za-
prosić do Centrum Nansena na Rzecz Pokoju i Dialogu. Ironia, z którą zadano 
to pytanie, była ledwie skrywana, tym niemniej pytanie zasługuje na odpo-
wiedź.

Nie, nie sądzę, żeby zmienili swoje plany w dniu, w którym wsiadali na 
pokład samolotów. Ale być może pomyśleliby o tym inaczej, gdyby zostali za-
proszeni do dialogu rok wcześniej. A może pięć lat wcześniej? Nie wiemy. Nie 
mamy również wiedzy – i nigdy jej mieć nie będziemy – czy zechcieliby uczest-
niczyć w naszych rozmowach. Wiemy natomiast, że wielu muzułmanów na 
Bliskim Wschodzie, w Europie i Stanach Zjednoczonych ma poczucie, że nie 
są wysłuchiwani i nie są traktowani na równych prawach. Mają oni poczucie 
odrzucenia.
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Zwolennicy dialogu są często określani mianem łatwowiernych i na-
iwnych. Podaje się w związku z tym wiele przykładów prób dialogu, które 
zawiodły. Gdy przyjrzeć się tym przykładom, często zauważyć można, że 
w istocie to nie dialogu próbowano, lecz debaty lub negocjacji, w których 
względna siła poszczególnych stron często różniła się znacznie, a groźba 
użycia siły leżała tuż pod powierzchnią.

Z zasady przekonani jesteśmy, że można rozpocząć dialog z każdym. 
Celem dialogu nie jest to, że musimy dojść do zgody, lecz to, że zaczniemy się 
lepiej nawzajem rozumieć. Wówczas z samego dialogu wynikać będzie, czy 
może być kontynuowany i czy będzie on owocny.

Dialog kończy się w punkcie, w którym jedna ze stron ucieka się do gróźb 
lub zaczyna wcelowywać broń w głowę rozmówcy. Kończy się on również 
tam, gdzie staje się narzędziem propagandy lub manipulacji, albo wówczas, 
gdy stosunek sił pomiędzy stronami dialogu jest tak zachwiany, że najsłabsza 
strona staje się zakładnikiem. Wówczas pozostaje jeszcze ścieżka oporu – 
dotąd, aż dialog zostanie podjęty na nowo. Ci, którzy są autentycznie bezsilni, 
stoją przed alternatywą: albo zostać bodaj wysłuchanym w ramach dialogu, 
albo nie być wysłuchanym w ogóle. 

Dialog to nie panaceum przynoszące pojednanie i pokój, lecz coś, co 
tworzy warunki, w których to wszystko może się ziścić. Bez pojednania nie 
ma trwałego pokoju. Takie to proste i takie trudne zarazem.

Piąta prowincja

W mitologii irlandzkiej istnieje legenda o Piątej Prowincji. Irlandia od wieków 
podzielona jest na cztery wielkie klany i cztery prowincje. W przeszłości, gdy 
narastały spory i sytuacja groziła wojną, czterech przywódców klanów spo-
tykało się w Piątej Prowincji. Nie istniała ona jako rzeczywisty teren w sensie 
fizycznym, lecz ustanawiana była, gdy zachodziła potrzeba. Piąta Prowincja 
była terenem neutralnym, ziemią niczyją, miejscem, w którym można było 
odciąć się od ciasnych myśli i uprzedzeń.

W Piątej Prowincji obowiązywały inne zasady. Wśród wielu z nich była 
i taka, która nakazywała przywódcom klanów pozostawić broń i własne znaki 
klanowe poza jej granicami. Symbolicznie oznaczało to, że teraz są oni wolni 
od związków ze swoimi klanami. Czterej przywódcy starali się następnie 
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wysłuchać siebie nawzajem, aby na nowo spojrzeć na rzeczywistość. Tylko 
w ten sposób można było przełamać zwyczajowe uprzedzenia. Każdy z przy-
wódców przestawał już odpowiadać tylko za swoją prowincję. Ich troska do-
tyczyła losu ich całego, wspólnego świata.

Gdy wizyta w Piątej Prowincji dobiegała końca, przywódcy brali znów do 
ręki swoją broń i wracali do swoich prowincji – trochę mądrzejsi i trochę le-
piej przygotowani do rozwiązywania konfliktów w sposób pokojowy.

Przestrzeń dialogu to taka właśnie „piąta prowincja”.

Wyniesione lekcje

Doświadczenia zebrane dzięki różnym projektom dialogu można podsu-
mować w formie dwóch, pozornie sprzecznych wniosków.

1. Dialog jednoczy. Tam, gdzie ludzie spotykają się ze sobą twarzą w twarz 
w bezpiecznym otoczeniu, coś zawsze zachodzi. Ktoś odkrywa, że ów drugi 
jest do niego podobny. Mamy wspólne doświadczenie bycia istotami ludz-
kimi. Bariery, które wcześniej wydawały się nie do pokonania, teraz stają się 
mniej znaczące. Ku naszemu zaskoczeniu odkrywamy, że podzielamy pewne 
wartości i punkty widzenia ludzi, z którymi powinniśmy się programowo nie 
zgadzać. Tak nadzwyczajne mogą być spotkania człowieka z człowiekiem.

2. Dialog dzieli. W ramach szczerego dialogu odkryć możemy, że dystans, 
dzielący nas od drugiego człowieka jest większy niż nam się początkowo wy-
dawało. Jeśli jesteśmy szczerzy w naszych wypowiedziach, dostrzeżemy to. 
Możemy też odkryć, że podziały nie idą w ślad za różnicami religijnymi i sta-
tusem, lecz raczej układają się według charakterystyk wieku, płci, korzeni 
kulturowych i profilów osobowości.

Dialog nie jest luksusem, ani pretekstem do tego, aby nic nie robić. Jest to 
raczej swoiste madejowe łoże, które zmusza do wyostrzenia uwagi, do pod-
niesienia się z cierpień, jakich w czasie wojny doświadczają istoty ludzkie lub 
do uwolnienia się od lęku przed nieznanym.

Dialog nie zastąpi negocjacji, wysiłków mediacyjnych, komisji prawdy 
i dochodzenia odszkodowań. Pozostaje on jednak warunkiem wstępnym do 
tego, aby negocjacje i mediacje kończyły się sukcesem.

Wiek XX był stuleciem wielkich wojen. W ich wyniku zginęło więcej ludzi 
niż na przestrzeni wszystkich pozostałych stuleci razem wziętych. Wiek XXI 
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musi więc być wiekiem dialogu. Alternatywą jest przemoc, ta zaś stanowi 
ostatnie ogniwo w długim łańcuchu wydarzeń. Często też przemoc to dialog, 
który zakończył się, zanim mógł się na dobre rozpocząć – dialog, który nigdy 
nie zaistniał.
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