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KENOZA I ZMARTWYCHWSTANIE KO$CIOtA 

W EUROPIE WSCHODNIEJ
W czasach wolnoSci i pokoju pojawia si$ pokusa utozsamienia wiary z wszelki- 

mi mozliwymi dobrami ludzkimi, co prowadzit moze do niezrozumienia istoty i 
poslannictwa Koiciola. [...] Koicidl idzie swojq drogq w Swiecie, nie wolno mu 
jednak by6 ze Swiata. Jest to tajemnica, ktdra daje Koiciolowi moc tjprzeciwu” 
wobec iwiata i wobec ziemskich i czysto ludzkich celdw.

1| „KENOZA KOSCIOLA” -  LEKCJA TEOLOGICZNA
Uczucia radoSci i wolnosci zn6w powr6cily w Europie do granic nieco 

sceptycznej normalnosci. Ostatnie czasy przyniosly wiele wy darze ri i zmian, 
kt6re sklanialy do marzeri o wiecznym pokoju, o wolnosci godnej czlowieka,
o wi^kszej sprawiedliwoSci i nowym porz$dku Swiata. Jednak niejedno z 
tego, co wygnione, ukazuje teraz zwi^zany ze sob? trud; niejedno okazalo sie 
ztudzeniem, niejedno powr6cilo do dawnego stanu; niejedno wszak pozosta- 
lo i zaczyna budzid nadziejQ. Chociaz dokonaly si$ wielkie zmiany, przed Eu
rope Wschodni? i Zachodni? stoj? wciqz wielkie decyzje. Moglo sie najpierw 
wydawac, ze oto wschodni marksizm-leninizm zostal przezwyci^zony i b^dzie 
wprowadzana teraz gospodarka rynkowa, demokracja wielopartyjna, zostan? 
zagwarantowane prawa czlowieka i obywatela itp. Pierwsze rozwazania nad 
wielkimi przemianami politycznymi w Europie zdawaly sis w istocie nie pro- 
ponowac niczego innego, jak po prostu rozszerzenie zachodnioeuropejskiego 
porz$dku politycznego i gospodarczego na Europe Wschodni?. Pami^tano 
oczywiscie o wielu trudnoSciach okresu przejSciowego, jednakze przyszlosc 
widziano jedynie jako powi^kszenie zasi^gu zachodnioeuropejskiego porz?d- 
ku poprzez dol?czenie don Europy Wschodniej. Nie musimy oceniac, na pla- 
szczylnie ekonomicznej i politycznej, powodzenia tego przestrzennego roz- 
rostu; wydaje siQ jednak, ze idea ta jest zbyt prosta, by mogla okazac sis sku- 
teczna.

R6wniez KoSci6l w Europie Wschodniej i Zachodniej wydaje sie stad 
przed podobnymi rozstrzygniQciami. WolnoSc, czy raczej wiQksza wolnosd, 
zdaje sis przynaglad Ko£ci6t we wschodniej cz^Sci Europy, by zdecydowa), 
czy nie powinien po prostu przej?d tych struktur, kt6re zostaly juz wyksztal- 
cone w Europie Zachodniej w latach wolnoSci i materialnego dobrobytu. Wy-
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bieraj$ sis juz w drogs zachodnioeuropejscy doradcy oraz chstni do pobiera- 
nia nauk specjalisci z Europy Wschodniej, zdecydowani, by nadad obliczu 
KoSciota w calej Europie zachodnioeuropejskie pistno. Doradza sis Koscio- 
lowi w Europie Wschodniej, by po prostu przej^l to, co zostalo wymyslone i 
wypr6bowane na Zachodzie; zmudny i dlugotrwaly proces rozwoju zostanie 
zaoszczsdzony, jesli po prostu wejdzie sis w to, co juz istnieje.

Taki tok rozumowania wygl^da prosto i kusz^co. Ale czym byt Kosci61, 
kiedy nie mozna byto spodziewac sis wolnosci, kiedy kaplanow albo wcale 
nie bylo, albo ograniczano swobods ich dzialania, albo po prostu zamykano 
ich w wiszieniach, kiedy wierni ulegali rozproszeniu, kiedy nie bylo ani infor- 
macji, ani komunikacji, kiedy bieda przechodzita w calkowit$ bezradno&, 
kiedy z Kosciola ostawato sis juz bardzo niewiele, cho6 moze wlaSnie to, co 
najistotniejsze? Pewne jest, ze to wszechmoc i dobroc Boza ocalily Kosciol w 
takich czasach i w takich miejscach; jego przetrwanie z trudem poddawaloby 
sis wyjasnieniu w ramach ludzkiego „przyczynowego” myslenia. „Kenoza” 
Kosciola w latach jego przesladowan pozbawila go bowiem wiele z tego, co 
u wazamy za wazne.

Rozmyslanie nad przesladowanym i cierpi^cym KoSciolem powiedzie 
nam sis dzisiaj tym lepiej, im lepiej pojmiemy Kosciol w tej jego tajemnicy, 
w kt6rej jest on Ludem Bozym, Ustanowieniem Chrystusa i Jego Mistycz- 
nym Cialem. Kto widzi Kosciol tylko jako sums Kosciolow partykularnych 
lub roznorodnych, socjologicznie ukonstytuowanych spolecznoSci, bsdzie wi- 
dzial w przesladowanym Kosciele raczej tylko przypadek problemu nieprze- 
strzegania praw czlowieka i obywatela.

Przesladowany Kosciol byl niew^tpliwie jednym z gl6wnych i najbardziej 
skutecznych rzecznikow ruchu na rzecz praw czlowieka w Europie Wschod
niej. Czy jednak spelniona przez Kosciol posluga na rzecz godnosci i praw 
czlowieka wyczerpuje sens zniesionych przesladowan i cierpien? Czy przesla
dowany Ko£ci61 przetrwal dlatego, ze byl jedn$ z odmian „ruchu obrony 
praw czlowieka”?

Niejedno widzi sis dzisiaj w tej perspektywie. Wiernosc Kosciolowi i reli- 
gijn^ gorliwosc ludzi tlumaczy sis tym, ze Kosciol stanowil ten rodzaj obsza- 
ru wolnosci, w ktorym protest, krytyka i opozycja wobec ucisku i despotyzmu 
mogly zostac przynajmniej wyrazone. Poniewaz w panstwach Wschodu 
mamy dzisiaj nowe obszary wolnosci i prawa, przypuszcza sis, ze KoSciol 
straci wiele ze swej dawnej atrakcyjnosci i wielu dawnych zwolennik6w.

Wraz z postspem w dziedzinie zachowywania praw czlowieka i obywatela 
oraz rozwojem porz$dku demokratycznego wiele wartoSci i dzialan zostanie 
przesunistych z obrsbu Kosciola do panstwowych i publicznych dziedzin zy
cia. Mozemy tez z satysfakcj$ wskazac na fakt, ze w wielu miejscach Kosciol 
odegral wielk^ i blogoslawion$ rols w procesie zdobywania wolnoSci przez 
konkretne narody. Ale wlasnie dlatego powstaje dzisiaj pytanie: czy ta „po-
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sluga na rzecz praw cziowieka” stanowila g!6wne zadanie Kosciola, czy tez 
miala inn$ podstaw^ i inne fr6dlo, niz tylko ideal praw cziowieka?

2. TRYNITARNY „PODMIOT” KOSCIOLA

Wobec tych przemygleri nasuwa siQ pytanie: czy Kogciol ma tylko „ludz- 
ki” podmiot, ktdry uwierzytelnia go jako ruch obrony praw cziowieka, czy 
ma tez podmiot „boski” , ktory dokonuje i objawia nieporownanie wi^cej, niz 
wymagaj4 tego cele sprawiedliwoSci, prawa, wolnosci i pokoju? Konstytucja 
Soboru Watykanskiego II Lumen gentium mowi o wielowymiarowej rzeczy- 
wistosci Ko&ciola jako o jednym ludzie zjednoczonym jednosci^ Ojca, Syna i 
Ducha Swi^tego (por. K K , 4). Istnienie jednego Kosciola ma zatem „trynita- 
my podmiot” ; uczestnicz^c w jego wewn^trznym zyciu Kogciol rozwija sie 
jako wspolnota zbawienia. Jezeli zatem w przypadku przesladowanego Kos- 
ciola wyjdziemy od takiego teologicznego podmiotu, b^dziemy mogli odpo- 
wiedziec na pytania, ktorych nie wyczerpuje paradygmat ludzkich praw i war- 
togci.

3. KOSClOL -  ZNAK I ZABEZPIECZENIE TRANSCENDENCJI
OSOBY LUDZKIEJ

Niew^tpliwym powodem do chluby dla Kosciola jest fakt, ze okazal si$ 
„znakiem i zabezpieczeniem transcendentnego charakteru osoby ludzkiej” 
(por. KDK, 76). W jaki spos6b nalezy to rozumiec? Sam Syn Bozy Jezus 
Chrystus stal si$ r6wny nam, ludziom, we wszystkim opr6cz grzechu. Jako 
Odkupiciel cziowieka, Chrystus posiada szczeg61ne obywatelstwo w rodzinie 
ludzkiej. Jako Glowa swego Mistycznego Ciala, Kosciola, prawdziwy B6g i 
prawdziwy czlowiek Jezus Chrystus zabezpieczyl poSr6d brutalnego i despo- 
tycznego swiata prawdy o godnogci cziowieka jako dobro wiary Kosciola.

Stwierdzenia takie uswiadamiaj^ nam jednak, ze Kogciol jest czymg wiQ- 
cej niz „ruchem obrony praw cziowieka” . Niewiarygodne przemiany politycz- 
ne w Europie Wschodniej, dokonane w tak kr6tkim czasie oraz nieoczekiwa- 
ny wzrost moralnego i spolecznego autorytetu przesladowanego Kosciola 
moglyby sklaniac do wniosku, ze Kosciol byl najskuteczniejszym z tych ru- 
chow. Jeszcze wi^cej zas w^tpliwosci budzilaby konkluzja, ze idea praw czio
wieka inspirowala Kosci61 w czasach przesladowan i w ten wlasnie spos6b 
podtrzymywala go w jego intelektualnej i duchowej egzystencji.

4. „ZHUMANIZOWANY” ATEIZM

To wlagnie ateizm, w formie propagowanej przez marksizm-leninizm, 
motywowal ucisk i przegladowanie Kogciola czyni^c je czQsci  ̂ politycznego 
systemu. Ale nawet wschodnioeuropejski ateizm dawno poj^l, ze musi, przy-
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bieraj? si? juz w drog? zachodnioeuropejscy doradcy oraz ch?tni do pobiera- 
nia nauk specjalisci z Europy Wschodniej, zdecydowani, by nada6 obliczu 
KoSciola w calej Europie zachodnioeuropejskie pi?tno. Doradza si? KoScio- 
lowi w Europie Wschodniej, by po prostu przej?! to, co zostalo wymyslone i 
wyprobowane na Zachodzie; zmudny i dlugotrwaly proces rozwoju zostanie 
zaoszcz?dzony, jesli po prostu wejdzie si? w to, co juz istnieje.

Taki tok rozumowania wygl^da prosto i kusz$co. Ale czym byl Kosci61, 
kiedy nie mozna bylo spodziewac si? wolnosci, kiedy kaplanow albo wcale 
nie bylo, albo ograniczano swobod? ich dzialania, albo po prostu zamykano 
ich w wi?zieniach, kiedy wierni ulegali rozproszeniu, kiedy nie bylo ani infor- 
macji, ani komunikacji, kiedy bieda przechodzila w calkowit? bezradno$6, 
kiedy z Kosciola ostawalo si? juz bardzo niewiele, cho6 moze wlaSnie to, co 
najistotniejsze? Pewne jest, ze to wszechmoc i dobroc Boza ocalily Kosciol w 
takich czasach i w takich miejscach; jego przetrwanie z trudem poddawaloby 
si? wyjasnieniu w ramach ludzkiego „przyczynowego” myslenia. „Kenoza” 
Kosciola w latach jego przestadowan pozbawila go bowiem wiele z tego, co 
uwazamy za wazne.

RozmySlanie nad przesladowanym i cierpi^cym Kosciolem powiedzie 
nam si? dzisiaj tym lepiej, im lepiej pojmiemy Kosciol w tej jego tajemnicy, 
w ktorej jest on Ludem Bozym, Ustanowieniem Chrystusa i Jego Mistycz- 
nym Cialem. Kto widzi Kosciol tylko jako sum? Kosciol6w partykularnych 
lub roznorodnych, socjologicznie ukonstytuowanych spolecznoSci, b?dzie wi- 
dzial w przesladowanym Kosciele raczej tylko przypadek problemu nieprze- 
strzegania praw czlowieka i obywatela.

Przesladowany Kosciol byl niew^tpliwie jednym z glownych i najbardziej 
skutecznych rzecznikow ruchu na rzecz praw czlowieka w Europie Wschod
niej. Czy jednak spelniona przez Kosciol posluga na rzecz godnosci i praw 
czlowieka wyczerpuje sens zniesionych przesladowan i cierpien? Czy przeSla- 
dowany Kosciol przetrwal dlatego, ze byl jedn? z odmian „ruchu obrony 
praw czlowieka”?

Niejedno widzi si? dzisiaj w tej perspektywie. Wiemosc Kosciolowi i reli- 
gijn? gorliwosc ludzi tlumaczy si? tym, ze Kosciol stanowil ten rodzaj obsza- 
ru wolnosci, w ktorym protest, krytyka i opozycja wobec ucisku i despotyzmu 
mogly zostac przynajmniej wyrazone. Poniewaz w panstwach Wschodu 
mamy dzisiaj nowe obszary wolnosci i prawa, przypuszcza si?, ze Koscidl 
straci wiele ze swej dawnej atrakcyjnosci i wielu dawnych zwolennik6w.

Wraz z post?pem w dziedzinie zachowywania praw czlowieka i obywatela 
oraz rozwojem porz^dku demokratycznego wiele wartosci i dzialari zostanie 
przesuni?tych z obr?bu Kosciola do panstwowych i publicznych dziedzin zy
cia. Mozemy tez z satysfakcj? wskazac na fakt, ze w wielu miejscach KoSciol 
odegral wielk? i blogoslawion? rol? w procesie zdobywania wolnosci przez 
konkretne narody. Ale wlasnie dlatego powstaje dzisiaj pytanie: czy ta „po-
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sluga na rzecz praw czlowieka” stanowila glowne zadanie Kosciola, czy tez 
miala inn  ̂podstaws i inne 2r6dlo, niz tylko ideal praw czlowieka?

2. TRYNITARNY „PODMIOT” KOSCIOLA

Wobec tych przemySleri nasuwa sis pytanie: czy Kosciol ma tylko „ludz- 
ki” podmiot, ktory uwierzytelnia go jako ruch obrony praw czlowieka, czy 
ma tez podmiot „boski” , ktory dokonuje i objawia nieporownanie wiscej, niz 
wymagaj4 tego cele sprawiedliwosci, prawa, wolnosci i pokoju? Konstytucja 
Soboru Watykanskiego II Lumen gentium m6wi o wielowymiarowej rzeczy- 
wistosci Kosciola jako o jednym ludzie zjednoczonym jednosci? Ojca, Syna i 
Ducha Swistego (por. K K, 4). Istnienie jednego Kosciola ma zatem „trynita- 
my podmiot” ; uczestnicz$c w jego wewnstrznym zyciu Kosciol rozwija sis 
jako wspolnota zbawienia. Jezeli zatem w przypadku przesladowanego Kos
ciola wyjdziemy od takiego teologicznego podmiotu, bsdziemy mogli odpo- 
wiedzied na pytania, kt6rych nie wyczerpuje paradygmat ludzkich praw i war- 
toSci.

3. KOSCI6L -  ZNAK I ZABEZPIECZENIE TRANSCENDENCJI
OSOBY LUDZKIEJ

NiewQtpliwym powodem do chluby dla Kosciola jest fakt, ze okazal sis 
„znakiem i zabezpieczeniem transcendentnego charakteru osoby ludzkiej” 
(por. KDK, 76). W jaki spos6b nalezy to rozumied? Sam Syn Bozy Jezus 
Chrystus stal sis rowny nam, ludziom, we wszystkim oprocz grzechu. Jako 
Odkupiciel czlowieka, Chrystus posiada szczegolne obywatelstwo w rodzinie 
ludzkiej. Jako Glowa swego Mistycznego Ciala, Kosciola, prawdziwy B6g i 
prawdziwy czlowiek Jezus Chrystus zabezpieczyl posr6d brutalnego i despo- 
tycznego Swiata prawds o godnosci czlowieka jako dobro wiary Kosciola.

Stwierdzenia takie uswiadamiaj^ nam jednak, ze KoSciol jest czym£ wis- 
cej niz „ruchem obrony praw czlowieka” . Niewiarygodne przemiany politycz- 
ne w Europie Wschodniej, dokonane w tak krotkim czasie oraz nieoczekiwa- 
ny wzrost moralnego i spolecznego autorytetu przesladowanego Kosciola 
moglyby sklaniac do wniosku, ze Kosci6l byl najskuteczniejszym z tych ru- 
ch6w. Jeszcze wiscej zas w^tpliwoSci budzilaby konkluzja, ze idea praw czlo
wieka inspirowala KoSciol w czasach przesladowan i w ten wlaSnie sposob 
podtrzymywala go w jego intelektualnej i duchowej egzystencji.

4. „ZHUMANIZOWANY” ATEIZM

To wlaSnie ateizm, w formie propagowanej przez marksizm-leninizm, 
motywowal ucisk i przeSladowanie Kosciola czyni^c je czssci^ politycznego 
systemu. Ale nawet wschodnioeuropejski ateizm dawno poj^t, ze musi, przy-
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najmniej werbalnie, przyswoid sobie ides praw czlowieka, aby prowadzic 
skuteczny polityks, zarbwno zewnstrzny, jak i wewnstrzny. Ateizm Wschodu 
i Zachodu rdwniez w przyszlosci bsdzie sis prezentowal jako utopia urzeczy- 
wistnionych praw czlowieka i obywatela oraz wartoSci ludzkich. Dlatego tez 
Kosciot musial postawie „kwestis swej tozsamofoi” w konfrontacji z tymi, 
kt6rzy przez zwr6cenie sis ku „czlowiekowi” szukajy politycznego sukcesu. 
W zwiyzku z tym mozna dzisiaj niejednokrotnie zauwazyc, ze KoSciol i jego 
poslannictwo nie sy juz postrzegane w wymiarze religijnym, lecz tylko w as- 
pekcie spolecznej i politycznej doniostosci: w swiadomoSci pubiicznej wielu 
krsg6w liczy sis tylko to, co KoScidl m6wi np. o pokoju, rozbrojeniu, spra- 
wiedliwosci spolecznej, porzydku misdzynarodowym czy politycznych wyda- 
rzeniach dnia. Nikogo w tych Srodowiskach nie interesuje -  nikt juz nawet 
nie przypuszcza -  ze w Kosciele podlega to wszystko z konieczno&i religijne- 
mu procesowi uzasadniania. KoSciolowi bsdzie coraz trudniej glosid inne po
stawy i normy, niz te, ktdre powszechny konsens polityczny i kulturalny pod- 
sunie jako relewantny rzeczywistogd. Slowo „B6g” traci w ten spos6b jakie- 
kolwiek znaczenie i jest uwazane najwyzej za prywatny osobliwosd niekt6- 
rych religijnie motywowanych osob. Chociaz ateizm rozumiany jako ideolo- 
gia walki z wiary nieco oslabl, utrzymuje sis on dzisiaj jako „ateizm komuni
kacji” na plaszczy2nie polityki, spraw spolecznych, kultury, ekonomii i nau- 
ki. W dziedzinach tych m6wi sis, opisuje i decyduje tak, jakby B6g nie istnial 
i jakby nie bylo zadnego powodu, by cokolwiek od Boga wywodzic lub w 
Bogu ugruntowywac. W tej atmosferze komunikacyjnego ateizmu latwo o 
blsdne zrozumienie poslannictwa Kosciola.

5. MOZLIWE NIEPOROZUMIENIE

Juz dzialanie i poslannictwo Jezusa narazone byly na Swiecky interpreta- 
cjs, chciano uczynid Jezusa politycznym przyw6dcy i mesjaszem. W Ewange- 
lii wedlug sw. Jana czytamy: „A  kiedy ci ludzie spostrzegli, jaki cud uczynil 
Jezus, mowili: «Ten prawdziwie jest prorokiem, kt6ry mial przyj£6 na £wiat». 
Gdy wise Jezus poznal, ze mieli przyj£6 i porwad Go, aby Go obwolad kr6- 
lem, sam usunyl sis zn6w na g6rs” (J 6 ,14). Tlumowi za ,̂ ktdry Go szukal, 
Jezus powiedzial: „Szukacie Mnie nie dlatego, ze€cie widzieli znaki, ale dla
tego, zescie jedli chleb do sytoSci. Troszczcie sis n*c °  ten pokarm, ktdry gi- 
nie, ale o ten, kt6ry trwa na wieki, a kt6ry da warn Syn Czlowieczy” (J 6, 26- 
-27). To, czego ludzie chcieli od Jezusa, pozostaje r6wniez dzi€ pokusy blsd- 
nego rozumienia Kosciola i wiary; jest to nierzadkie dzisiaj usilowanie zredu- 
kowania perspektywy Bozej do schemat6w ludzkich dyzen politycznych. 
Wskazuje sis przy tym na szereg fakt6w historycznyeh, kt6re krytykowane sy 
jako niezgodne z prawem wkraczanie Ko£ciola w polityczny schemat walki o 
wladzs, np. przelom konstantynski, polityczna wizja €wiata Bonifacego VIII, 
istnienie Panstwa Koscielnego czy politykujycy pralaci w partiach XX wieku.



Kenoza i zmartwychwstanie Koiciola 117
Na ile sprawiedliwa czy niesprawiedliwa moze by6 ta krytyka, nie sposdb tu 
odpowiedzied. Pozostaje jednak do rozwazenia pytanie: w jakim stopniu dzi- 
siejszy udziat KoSciota w ruchach politycznych na rzecz r6wnosci, wolnogci, 
braterstwa moze zdeformowad jego tozsamo£c?

6. PRZEMIANY W EUROPIE WSCHODNIEJ 
I ICH ZWI^ZEK Z  PAPIE2 EM JANEM PAWLEM II

Wielu znawc6w historycznych proces6w upatruje pocz^tku wielkich prze- 
mian w Europie Wschodniej w wyborze Jan Pawla II na papieza. Pewn$ rols 
m6gl odegrad fakt polskiego pochodzenia papieza. Jednak o wiele bardziej 
decydujsce wydaje sis to, ze Jan Pawel II uczynil „spraw$ czlowieka” sw$ 
podstawowe trosk$. Papiez nie glosi jednak gwieckiego humanizmu, kt6ry po 
prostu uznaje czlowieka i jego prawa za sprawQ najwazniejsz$. Wskazuje on 
raczej na boski fundament czlowieka i jego praw. W6wczas zas osobowa god- 
noSc czlowieka jawi sis nie jako rezultat powszechnego konsensu, lecz jest 
ugruntowana w Boskim akcie stworzenia i odkupienia.

Od czas6w Soboru Watykanskiego II „sprawa czlowieka” jeszcze bar
dziej wkroczyla do $wiadomo£ci Kofciola. Pod wieloma wzglsdami to, co
Ko§ci61 uj$l w6wczas w wyrainym kontekscie teologicznym, nie bylo nowe. 
Rozwijajsca sis nieustannie spoleczna nauka Kosciota i liczne glosy papiezy 
nawoluj^ce do pokoju lub skierowane przeciw roznorodnym totalitaryzmom 
stanowi$ w naszym stuleciu trwale Swiadectwo troski Kosciola o czlowieka. 
Sob6r Watykanski II poglsbil wizjs rodziny ludzkiej zobowi^zanej do solida- 
moSci i powszechnej wzajemnej zaleznosci ludzkich system6w i porz^dkow, 
poglsbil rfwniez wyjasnienie tajemnicy czlowieka zakorzenionej w fakcie 
Chrystusowego wcielenia i odkupienia. Czytamy w Gaudium etspes: „Tajem- 
nica czlowieka wyjaSnia sis naprawds dopiero w tajemnicy Slowa Wcielone- 
go. Albowiem Adam, pierwszy czlowiek, byl figure przyszlego, mianowicie 
Chrystusa Pana. Chrystus, nowy Adam, juz w samym objawieniu tajemnicy 
Ojca i Jego milosci objawia w pelni czlowieka samemu czlowiekowi i ukazuje 
mu najwyzsze jego powolanie” (KDK, 22). Ta wypowiedz Soboru jest mysl$ 
przewodni$ pierwszej encykliki Jana Pawla II, ogloszonej w 1979 roku i zaty- 
tulowanej Redemptor hominis. Rozumiej^c, ze prawa czlowieka i godnosc 
osoby bsd$ stanowic w tak bardzo zlozonym dzisiaj gwiecie pytanie dominu-
j$ce, Jan Pawel II pyta o podstaws tego, kim jest i kim powinien bye czlo
wiek. Wyprowadza on godno& czlowieka z Boskiego aktu stworzenia, w kt6- 
rym czlowiek zostal uczyniony jedynym stworzeniem na ziemi, kt6rego B6g 
chcial dla niego samego (por. KD K, 24). Stworzonemu przez Boga czlowie
kowi przysluguj$ zatem prawda i godnosc bycia obrazem i podobienstwem 
swego Stw6rcy.

Dokonane przez Chrystusa odkupienie jest wdwezas ze swej istoty odzys- 
kaniem dla obarczonego win^ czlowieka prawdy i godnosci w takiej powsze- 
chnoSci, kt6r^ tylko sam wcielony Syn Bozy mogl urzeczywistnic, jednocz^c

►
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najmniej werbalnie, przyswoid sobie idee praw czlowieka, aby prowadzic 
skuteczn? polityke, zar6wno zewnetrzn?, jak i wewnetrzn?. Ateizm Wschodu 
i Zachodu r6wniez w przyszlo§ci b^dzie sie prezentowal jako utopia urzeczy- 
wistnionych praw czlowieka i obywatela oraz wartosci ludzkich. Dlatego tez 
Ko£ci6l musiat postawic „kwestie swej tozsamosci” w konfrontacji z tymi, 
kt6rzy przez zwrdcenie sie ku „czlowiekowi” szukaj? politycznego sukcesu. 
W zwi$zku z tym mozna dzisiaj niejednokrotnie zauwazyc, ze Ko£ci6l i jego 
poslannictwo nie s? juz postrzegane w wymiarze religijnym, lecz tylko w as- 
pekcie spolecznej i politycznej donioslosci: w swiadomosci publicznej wielu 
kreg6w liczy siQ tylko to, co Ko£ci61 m6wi np. o pokoju, rozbrojeniu, spra- 
wiedliwosci spolecznej, porz$dku miedzynarodowym czy politycznych wyda- 
rzeniach dnia. Nikogo w tych Srodowiskach nie interesuje -  nikt juz nawet 
nie przypuszcza -  ze w Ko€ciele podlega to wszystko z koniecznosci religijne- 
mu procesowi uzasadniania. KoSciolowi b$dzie coraz trudniej glosid inne po- 
stawy i normy, niz te, kt6re powszechny konsens polityczny i kulturalny pod- 
sunie jako relewantn? rzeczywistoSd. Slowo „B6g” traci w ten spos6b jakie- 
kolwiek znaczenie i jest uwazane najwyzej za prywatn? osobliwosc niekt6- 
rych religijnie motywowanych osob. Chociaz ateizm rozumiany jako ideolo- 
gia walki z wiar? nieco ostabl, utrzymuje sie on dzisiaj jako „ateizm komuni- 
kacji” na ptaszczyznie polityki, spraw spolecznych, kultury, ekonomii i nau- 
ki. W dziedzinach tych m6wi sie, opisuje i decyduje tak, jakby B6g nie istnial 
i jakby nie bylo zadnego powodu, by cokolwiek od Boga wywodzid lub w 
Bogu ugruntowywac. W tej atmosferze komunikacyjnego ateizmu latwo o 
bledne zrozumienie poslannictwa KoSciola.

5. MOZLIWE NIEPOROZUMIENIE

Juz dzialanie i poslannictwo Jezusa narazone byly na Swieck? interpreta- 
cje, chciano uczynid Jezusa politycznym przyw6dc? i mesjaszem. W Ewange
lii wedlug £w. Jana czytamy: „A  kiedy ci ludzie spostrzegli, jaki cud uczynil 
Jezus, m6wili: «Ten prawdziwie jest prorokiem, kt6ry mial przy j sd na Swiat». 
Gdy wi^c Jezus poznal, ze mieli przy j £c i porwac Go, aby Go obwolad kr6- 
lem, sam usun$l sie zn6w na g6re” (J 6, 14). Tlumowi za$, kt6ry Go szukal, 
Jezus powiedzial: „Szukacie Mnie nie dlatego, zeScie widzieli znaki, ale dla
tego, zefcie jedli chleb do sytofci. Troszczcie sie nie o ten pokarm, kt6ry gi- 
nie, ale o ten, kt6ry trwa na wieki, a kt6ry da warn Syn Czlowieczy” (J 6, 26- 
-27). To, czego ludzie chcieli od Jezusa, pozostaje r6wniez dzi£ pokus? bled- 
nego rozumienia Kosciola i wiary; jest to nierzadkie dzisiaj usilowanie zredu- 
kowania perspektywy Bozej do schemat6w ludzkich d?zen politycznych. 
Wskazuje sie przy tym na szereg fakt6w historycznych, kt6re krytykowane s? 
jako niezgodne z prawem wkraczanie Kosciola w polityczny schemat walki o 
wladze, np. przelom konstantynski, polityczna wizja Swiata Bonifacego VIII, 
istnienie Panstwa Koscielnego czy politykujecy pralaci w partiach X X  wieku.
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Na ile sprawiedhwa czy niesprawiedliwa moze by6 ta krytyka, nie spos6b tu 
odpowiedzied. Pozostaje jednak do rozwazenia pytanie: w jakim stopniu dzi- 
siejszy udzial KoScioia w ruchach politycznych na rzecz r6wnosci, wolnosci, 
braterstwa moze zdeformowad jego tozsamosc?

6. PRZEMIANY W EUROPIE WSCHODNIEJ 
I ICH ZWL^ZEK Z PAPIE^EM JANEM PAWLEM II

Wielu znawc6w historycznych proces6w upatruje pocz^tku wielkich prze- 
mian w Europie Wschodniej w wyborze Jan Pawla II na papieza. Pewn$ rols 
mdgt odegrac fakt polskiego pochodzenia papieza. Jednak o wiele bardziej 
decyduj^ce wydaje sis to, ze Jan Pawel II uczynil „spraws czlowieka” sw$ 
podstawow? trosk$. Papiez nie glosi jednak Swieckiego humanizmu, ktory po 
prostu uznaje czlowieka i jego prawa za spraws najwazniejsz$. Wskazuje on 
raczej na boski fundament czlowieka i jego praw. W6wczas zas osobowa god- 
nose czlowieka jawi sis nie jako rezultat powszechnego konsensu, lecz jest 
ugruntowana w Boskim akcie stworzenia i odkupienia.

Od czasdw Soboru Watykanskiego II „sprawa czlowieka” jeszcze bar
dziej wkroczyla do Swiadomosci Kosciola. Pod wieloma wzglsdami to, co 
Ko£ci61 uj^t w6wczas w wyraznym kontekscie teologicznym, nie bylo nowe. 
Rozwij aj^ca sis nieustannie spoleczna nauka Kosciola i liczne glosy papiezy 
nawoluj$ce do pokoju lub skierowane przeciw roznorodnym totalitaryzmom 
stanowi? w naszym stuleciu trwale Swiadectwo troski Kosciola o czlowieka. 
Sob6r Watykanski II poglsbil wizjs rodziny ludzkiej zobowi^zanej do solida- 
rnosci i powszechnej wzajemnej zaleznosci ludzkich system6w i porz^dkow, 
poglsbil rdwniez wyjasnienie tajemnicy czlowieka zakorzenionej w fakcie 
Chrystusowego wcielenia i odkupienia. Czytamy w Gaudium etspes: „Tajem- 
nica czlowieka wyjaSnia sis naprawds dopiero w tajemnicy Slowa Wcielone- 
go. Albowiem Adam, pierwszy cziowiek, byl figure przyszlego, mianowicie 
Chrystusa Pana. Chrystus, nowy Adam, juz w samym objawieniu tajemnicy 
Ojca i Jego miloSci objawia w pelni czlowieka samemu czlowiekowi i ukazuje 
mu najwyzsze jego powolanie” (KDK, 22). Ta wypowiedz Soboru jest mysl? 
przewodni^ pierwszej encykliki Jana Pawla II, ogloszonej w 1979 roku i zaty- 
tulowanej Redemptor hominis. Rozumiej^c, ze prawa czlowieka i godnosc 
osoby bsd^ stanowic w tak bardzo zlozonym dzisiaj swiecie pytanie dominu- 
j$ce, Jan Pawel II pyta o podstaws tego, kim jest i kim powinien by6 czio
wiek. Wyprowadza on godno& czlowieka z Boskiego aktu stworzenia, w kto- 
rym cziowiek zostal uczyniony jedynym stworzeniem na ziemi, ktorego Bog 
chcial dla niego samego (por. KDK, 24). Stworzonemu przez Boga czlowie
kowi przysluguj? zatem prawda i godnosc bycia obrazem i podobieristwem 
swego Stw6rcy.

Dokonane przez Chrystusa odkupienie jest w6wczas ze swej istoty odzys- 
kaniem dla obarczonego win$ czlowieka prawdy i godnosci w takiej powsze- 
chno&i, kt6r$ tylko sam wcielony Syn Bozy m6gl urzeczywistnic, jednocz^c
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najmniej werbalnie, przyswoid sobie ides praw cziowieka, aby prowadzic 
skutecznjj politykQ, zar6wno zewn^trzn^, jak i wewnQtrzn^. Ateizm Wschodu 
i Zachodu rtfwniez w przyszlosci b^dzie sis prezentowal jako utopia urzeczy- 
wistnionych praw cziowieka i obywatela oraz wartosci ludzkich. Dlatego tez 
Kosciol musial postawic „kwestiQ swej tozsamosci” w konfrontacji z tymi, 
kt6rzy przez zwr6cenie siQ ku „czlowiekowi” szukaj$ politycznego sukcesu. 
W zwi^zku z tym mozna dzisiaj niejednokrotnie zauwazyd, ze Ko£ci61 i jego 
poslannictwo nie s$ juz postrzegane w wymiarze religijnym, lecz tylko w as- 
pekcie spolecznej i politycznej donioslosci: w gwiadomogci publicznej wielu 
kr$g6w liczy si$ tylko to, co Ko6ci61 m6wi np. o pokoju, rozbrojeniu, spra- 
wiedliwosci spolecznej, porz^dku mi^dzynarodowym czy politycznych wyda- 
rzeniach dnia. Nikogo w tych srodowiskach nie interesuje -  nikt juz nawet 
nie przypuszcza -  ze w KoSciele podlega to wszystko z koniecznosci religijne- 
mu procesowi uzasadniania. Kosciolowi b^dzie coraz trudniej glosic inne po- 
stawy i normy, niz te, ktdre powszechny konsens polityczny i kulturalny pod- 
sunie jako relewantn? rzeczywistoSc. Slowo „B6g” traci w ten sposdb jakie- 
kolwiek znaczenie i jest uwazane najwyzej za prywatn$ osobliwosc niektd- 
rych religijnie motywowanych os6b. Chociaz ateizm rozumiany jako ideolo- 
gia walki z wiar$ nieco oslabl, utrzymuje siQ on dzisiaj jako „ateizm komuni- 
kacji” na plaszczylnie polityki, spraw spolecznych, kultury, ekonomii i nau
ki. W dziedzinach tych m6wi sis, opisuje i decyduje tak, jakby B6g nie istnial 
i jakby nie bylo zadnego powodu, by cokolwiek od Boga wywodzid lub w 
Bogu ugruntowywad. W tej atmosferze komunikacyjnego ateizmu latwo o 
bl^dne zrozumienie poslannictwa Kosciola.

5. MOZLIWE NIEPOROZUMIENIE

Juz dzialanie i poslannictwo Jezusa narazone byly na gwieck^ interpreta- 
cj$, chciano uczynic Jezusa politycznym przyw6dc$ i mesjaszem. W Ewange- 
lii wedlug gw. Jana czytamy: „A  kiedy ci ludzie spostrzegli, jaki cud uczynil 
Jezus, m6wili: «Ten prawdziwie jest prorokiem, kt6ry mial przyjs6 na gwiat*. 
Gdy wi^c Jezus poznal, ze mieli przyjgc i porwac Go, aby Go obwolad kr6- 
lem, sam usun^l sis zn6w na g<5rs” (J 6 , 14). Ttumowi zag, kt6ry Go szukai, 
Jezus powiedzial: „Szukacie Mnie nie dlatego, zescie widzieli znaki, ale dla
tego, zeScie jedli chleb do sytosci. Troszczcie sie nie o ten pokarm, kt6ry gi- 
nie, ale o ten, kt6ry trwa na wieki, a kt6ry da warn Syn Czlowieczy” (J 6, 26- 
-27). To, czego ludzie chcieli od Jezusa, pozostaje r6wniez dzig pokus$ bl̂ d- 
nego rozumienia Kosciola i wiary; jest to nierzadkie dzisiaj usilowanie zredu- 
kowania perspektywy Bozej do schemat6w ludzkich d^zeri politycznych. 
Wskazuje sis przy tym na szereg faktdw historycznych, kt6re krytykowane S4 
jako niezgodne z prawem wkraczanie Kogciola w polityczny schemat walki o 
wladzQ, np. przelom konstantynski, polityczna wizja gwiata Bonifacego VIII, 
istnienie Paristwa Koscielnego czy politykujscy pralaci w partiach X X  wieku.
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Na ile sprawiedliwa czy niesprawiedliwa moze by6 ta krytyka, nie spos6b tu 
odpowiedzied. Pozostaje jednak do rozwazenia pytanie: w jakim stopniu dzi- 
siejszy udziat KoSciota w ruchach politycznych na rzecz r6wno£ci, wolnoSci, 
braterstwa moze zdeformowad jego tozsamoSd?

6. PRZEMIANY W EUROPIE WSCHODNIEJ 
I ICH ZWIj\ZEK Z PAPIEZEM JANEM PAWLEM II

Wielu znawc6w historycznych proces6w upatruje pocz^tku wielkich prze- 
mian w Europie Wschodniej w wyborze Jan Pawla II na papieza. Pewn$ rol$ 
m6g! odegrad fakt polskiego pochodzenia papieza. Jednak o wiele bardziej 
decyduj$ce wydaje siQ to, ic  Jan Pawet II uczyni! „spraw$ czlowieka” sw$ 
podstawow? trosk?. Papiez nie glosi jednak Swieckiego humanizmu, kt6ry po 
prostu uznaje czlowieka i jego prawa za sprawQ najwazniejsz$. Wskazuje on 
raczej na boski fundament czlowieka i jego praw. W6wczas za€ osobowa god
nosc cztowieka jawi si$ nie jako rezultat powszechnego konsensu, lecz jest 
ugruntowana w Boskim akcie stworzenia i odkupienia.

Od czas6w Soboru Watykariskiego II „sprawa czlowieka” jeszcze bar
dziej wkroczyta do SwiadomoSci KoSciol a. Pod wieloma wzgl^dami to, co 
Ko$ci61 uj$l w6wczas w wyrafnym kontekscie teologicznym, nie bylo nowe. 
Rozwijaj^ca siQ nieustannie spoteczna nauka Kosciola i liczne glosy papiezy 
nawotuj$ce do pokoju lub skierowane przeciw rdznorodnym totalitaryzmom 
stanowi^ w naszym stuleciu trwale Swiadectwo troski Kosciola o czlowieka. 
Sob6r Watykanski II pogl^bit wizjs rodziny ludzkiej zobowi^zanej do solida- 
moSci i powszechnej wzajemnej zaleznoSci ludzkich system6w i porz$dk6w, 
pogl^bil r6wniez wyjasnienie tajemnicy cztowieka zakorzenionej w fakcie 
Chrystusowego wcielenia i odkupienia. Czytamy w Gaudium etspes: „Tajem- 
nica cztowieka wyjasnia siQ naprawd^ dopiero w tajemnicy Slowa Wcielone- 
go. Albowiem Adam, pierwszy cztowiek, byt figure przysztego, mianowicie 
Chrystusa Pana. Chrystus, nowy Adam, juz w samym objawieniu tajemnicy 
Ojca i Jego miloSci objawia w pelni cztowieka samemu czlowiekowi i ukazuje 
mu najwyzsze jego powolanie” (KDK, 22). Ta wypowiedf Soboru jest mysl^ 
przewodni? pierwszej encykliki Jana Pawta II, ogtoszonej w 1979 roku i zaty- 
tulowanej Redemptor hominis. Rozumiej$c, ze prawa czlowieka i godnosc 
osoby b$d$ stanowic w tak bardzo ztozonym dzisiaj Swiecie pytanie dominu- 
j^ce, Jan Pawel II pyta o podstawQ tego, kim jest i kim powinien bye czlo- 
wiek. Wyprowadza on godnosc cztowieka z Boskiego aktu stworzenia, w kto- 
rym cztowiek zostal uczyniony jedynym stworzeniem na ziemi, ktorego Bog 
chciat dla niego samego (por. KD K, 24). Stworzonemu przez Boga czlowie
kowi przystuguj$ zatem prawda i godnoSc bycia obrazem i podobienstwem 
swego Stw6rcy.

Dokonane przez Chrystusa odkupienie jest w6wczas ze swej istoty odzys- 
kaniem dla obarczonego wins czlowieka prawdy i godnosci w takiej powsze- 
chno£ci, kt6r$ tylko sam wcielony Syn Bozy mogt urzeczywistnic, jednocz^c
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najmniej werbalnie, przyswoid sobie ide? praw cztowieka, aby prowadzic 
skuteczn? polityk?, zardwno zewn?trzn?, jak i wewn?trzn?. Ateizm Wschodu 
i Zachodu r6wniez w przyszlosci b?dzie si? prezentowat jako utopia urzeczy- 
wistnionych praw cztowieka i obywatela oraz wartoSci ludzkich. Dlatego tez 
Kosciol musiat postawic „kwesti? swej tozsamosci” w konfrontacji z tymi, 
kt6rzy przez zwr6cenie si? ku „czlowiekowi” szukaj? politycznego sukcesu. 
W zwi^zku z tym mozna dzisiaj niejednokrotnie zauwazyc, ze Ko§ci6t i jego 
postannictwo nie s? juz postrzegane w wymiarze religijnym, lecz tylko was- 
pekcie spotecznej i politycznej doniostosci: w swiadomosci publicznej wielu 
kr?g6w liczy si? tylko to, co Kosciol m6wi np. o pokoju, rozbrojeniu, spra- 
wiedliwosci spotecznej, porz$dku mi?dzynarodowym czy politycznych wyda* 
rzeniach dnia. Nikogo w tych Srodowiskach nie interesuje -  nikt juz nawet 
nie przypuszcza -  ze w Kogciele podlega to wszystko z koniecznogci religijne- 
mu procesowi uzasadniania. Kosciotowi b?dzie coraz trudniej gtosic inne po* 
stawy i normy, niz te, kt6re powszechny konsens polityczny i kulturalny pod- 
sunie jako relewantn? rzeczywistoSd. Stowo „B6g” traci w ten spos6b jakie- 
kolwiek znaczenie i jest uwazane najwyzej za prywatn? osobliwo& niekt6* 
rych religijnie motywowanych os6b. Chociaz ateizm rozumiany jako ideolo- 
gia walki z wiar? nieco ostabt, utrzymuje si? on dzisiaj jako „ateizm komuni
kacji” na ptaszczyznie polityki, spraw spotecznych, kultury, ekonomii i nau- 
ki. W dziedzinach tych m6wi si?, opisuje i decyduje tak, jakby B6g nie istnial 
i jakby nie by to zadnego powodu, by cokolwiek od Boga wywodzid lub w 
Bogu ugruntowywac. W  tej atmosferze komunikacyjnego ateizmu tatwo o 
bl?dne zrozumienie postannictwa Kosciola.

5. MO^LI WE NIEPOROZUMIENIE

Juz dzialanie i postannictwo Jezusa narazone byfy na Swieck? interpreta- 
cj?, chciano uczynic Jezusa politycznym przywddc? i mesjaszem. W Ewange- 
lii wedtug €w. Jana czytamy: „A  kiedy ci iudzie spostrzegli, jaki cud uczynil 
Jezus, m6wili: «Ten prawdziwie jest prorokiem, kt6ry miat przyj& na £wiat*. 
Gdy wi?c Jezus poznal, ze mieli przyjgc i porwad Go, aby Go obwotad kr6- 
lem, sam usun?l si? zn6w na g6r?” (J 6, 14). Ttumowi za£, ktdry Go szukat, 
Jezus powiedziat: „Szukacie Mnie nie dlatego, zefcie widzieli znaki, ale dla
tego, zeScie jedli chleb do sytoSci. Troszczcie si? nie o ten pokarm, kt6ry gi- 
nie, ale o ten, kt6ry trwa na wieki, a ktdry da warn Syn Czlowieczy” (J 6, 26- 
-27). To, czego ludzie chcieli od Jezusa, pozostaje r6wniez dzi£ pokus? bt?d- 
nego rozumienia Kosciola i wiary; jest to nierzadkie dzisiaj usitowanie zredu- 
kowania perspektywy Bozej do schemat6w ludzkich d^zeri politycznych. 
Wskazuje si? przy tym na szereg fakt6w historycznych, ktdre krytykowane ss 
jako niezgodne z prawem wkraczanie KoSciola w polityczny schemat walki o 
wtadz?, np. przetom konstantyriski, polityczna wizja £wiata Bonifacego VIII, 
istnienie Paristwa Koscielnego czy politykuj^cy prataci w partiach X X  wieku.
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Na ile sprawiedliwa czy niesprawiedliwa moze by6 ta krytyka, nie spos6b tu 
odpowiedzied. Pozostaje jednak do rozwazenia pytanie: w jakim stopniu dzi-
siejszy udziat Kosciola w ruchach politycznych na rzecz r6wno£ci, wolnosci, 
braterstwa moze zdeformowal jego tozsamo&5?

6. PRZEMIANY W EUROP1E WSCHODNIEJ 
IICH ZW I4ZEK Z  PAPIEZEM JANEM PAWLEM II

Wielu znawc6w historycznych proces6w upatruje poczytku wielkich prze- 
mian w Europie Wschodniej w wyborze Jan Pawla II na papieza. Pewny rols 
m6gt odegrad fakt polskiego pochodzenia papieza. Jednak o wiele bardziej 
decydujyce wydaje sis to, ze Jan Pawel II uczynil „spraws czlowieka” swy 
podstawowy trosky. Papiez nie glosi jednak Swieckiego humanizmu, kt6ry po 
prostu uznaje czlowieka i jego prawa za spraws najwazniejszy. Wskazuje on 
raczej na boski fundament czlowieka i jego praw. W6wczas za£ osobowa god- 
nosc czlowieka jawi sis nie jako rezultat powszechnego konsensu, lecz jest 
ugruntowana w Boskim akcie stworzenia i odkupienia.

Od czas6w Soboru Watykariskiego II „sprawa czlowieka” jeszcze bar
dziej wkroczyla do SwiadomoSci Kosciola. Pod wieloma wzglsdami to, co 
Ko$ci6t ujyl w6wczas w wyra^nym kontekScie teologicznym, nie bylo nowe. 
Rozwijajyca sis nieustannie spoleczna nauka Kosciola i liczne glosy papiezy 
nawolujyce do pokoju lub skierowane przeciw r6znorodnym totalitaryzmom 
stanowiy w naszym stuleciu trwale Swiadectwo troski Kosciola o czlowieka. 
Sobdr Watykanski II pogtsbit wizjs rodziny ludzkiej zobowiyzanej do solida- 
rno£ci i powszechnej wzajemnej zaleznosci ludzkich system6w i porzydkow, 
poglsbi! r6wniez wyjaSnienie tajemnicy czlowieka zakorzenionej w fakcie 
Chrystusowego wcielenia i odkupienia. Czytamy w Gaudium et spes: „Tajem- 
nica czlowieka wyjaSnia sis naprawds dopiero w tajemnicy Slowa Wcielone- 
go. Albowiem Adam, pierwszy czlowiek, byl figury przyszlego, mianowicie 
Chrystusa Pana. Chrystus, nowy Adam, juz w samym objawieniu tajemnicy 
Ojca i Jego milofci objawia w pelni czlowieka samemu czlowiekowi i ukazuje 
mu najwyzsze jego powolanie” (KDK, 22). Ta wypowiedz Soboru jest mysly 
przewodniy pierwszej encykliki Jana Pawla II, ogloszonej w 1979 roku i zaty- 
tulowanej Redemptor hominis. Rozumiejyc, ze prawa czlowieka i godnosc 
osoby bsdy stanowid w tak bardzo zlozonym dzisiaj swiecie pytanie dominu- 
jyce, Jan Pawel II pyta o podstaws tego, kim jest i kim powinien bye czlo
wiek. Wyprowadza on godnoSc czlowieka z Boskiego aktu stworzenia, w kt6- 
rym czlowiek zostal uczyniony jedynym stworzeniem na ziemi, kt6rego Bog 
chcial dla niego samego (por. KD K, 24). Stworzonemu przez Boga czlowie
kowi przyslugujy zatem prawda i godnosc bycia obrazem i podobienstwem 
swego Stw6rcy.

Dokonane przez Chrystusa odkupienie jest w6wczas ze swej istoty odzys- 
kaniem dla obarczonego winy czlowieka prawdy i godnosci w takiej powsze- 
chnofci, kt6ry tylko sam wcielony Syn Bozy m6gl urzeczywistnic, jednoczyc
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sis glsboko z kazdym czlowiekiem. Zatem Chrystus nie jest tylko zwyklym 
czlowiekiem, rownym nam we wszystkim, lecz czlowiekiem prawdziwym i 
najdoskonalszym, ktoremu mamy stac sis podobni dla naszego odkupienia i 
zbawienia. Wyplywa st$d przekonanie: wszystko, co ludzkie, znajduje sw$ 
prawds i uzasadnienie w Chrystusie.

Nawet jesli rzeczywiscie dzielem Ducha Bozego jest to, ze wszyscy zga- 
dzaje sis w kwestii godnosci i praw czlowieka, zakorzenienie czlowieka w 
Stwdrcy i Odkupicielu wyprzedza ten konsens. Prawa czlowieka nie s$ wyni- 
kiem powszechnego porozumienia, lecz zr6dlowym rozumieniem czlowieka 
w swietle Chrystusa. Poznanie i gloszenie praw czlowieka moze bye zatem 
tylko czyms, co nalezy do samoobjawienia sis Boga.

7. z a g r o £ o n a  TOZSAMOSC k o S c i o l a

Nikt nie moze dzisiaj zaprzeczyd, ze Kosci6l musi publicznie i kompeten- 
tnie zaznaczac w panstwie, jak r6wniez we wspolnocie narodow punkt widze- 
nia Chrystusa w sprawie godnosci czlowieka, sprawiedliwosci spolecznej, po- 
rz^dku politycznego, pokoju i wielu innych zagadnien misdzynarodowych. 
Wiele z tych wartoSci, kt6rych urzeczywistnienia domagaje sis dzisiaj papiez, 
biskupi i wiemi, lezy w tych obszarach ludzkiego swiata. Nierzadko rozumia- 
ne jest to jako dialog Kosciola z innymi silami duchowymi i moralnymi swia
ta, kt6re r6wniez chce zabrac glos w tych sprawach. Gdyby jednak Ko&idl 
m6wil i dzialal tylko na tej plaszczyinie, bylby niewierny swej zbawczej misji 
l$czenia ludzi z Bogiem.

Istnieje jeszcze inne niebezpieczenstwo utraty tozsamosci istnienia i po- 
slannictwa Kosciola. Pocz^tkowo mniej widoczne, okazuje sis rownie nisz- 
cz^ce. Co stanowi istots tej czssto nie dostrzeganej utraty tozsamosci KoScio- 
la? Wyraza sis ona w wielorakich zadaniach, kt6rych podjscia oczekuje si$ 
dzisiaj nieraz od Kosciola, a ktore poci^gaje za sob$ wziscie w nawias samej 
jego istoty i tozsamosci.

Nierzadko w ten spos6b definiuje na nowo Ko£ci6l ci, ktorzy jednoczes- 
nie krytykuje na przyklad przelom konstantyriski jako jego brzemienn$ w
skutki nieprawidlow? ewolucjs. Kiedy jednak stawia sis dzisiaj przed Koscio- 
lem nowe zadania, uwaza sis, ze one calkowicie zgodne z jego istoty i ze 
przyczyni$ sis do historycznie prawidlowego jego rozwoju. Przypomina sis 
wise Kosciolowi na Wschodzie, ze jest site ksztaltujece spoleczenstwo; jed- 
noczesnie jednak ostrzega sis go, by nie wi^zat sis z rz^dzecymi i sam nie 
sprawowat wtadzy politycznej. Z  drugiej zn6w strony, przestrzega sis przed 
pokuse falszywego uduchowienia, kt6re obr6ciloby go w bieme getto. Za- 
chsca sis KoSciol, by byl spolecznym sumieniem; jednoczesnie wyklucza sis, 
by mogl egzekwowac realizacjs gloszonych przez siebie wartosci i nauki mo- 
ralnej za posrednictwem praw panstwowych. Odradza sis Kosciolowi wstspo- 
wanie na dawne drogi partyjnej polityki, jednoczesnie jednak podkresla sis,
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ze Ko£ci6t jest zobowi?zany do spoleczno-politycznego zaangazowania na 
rzecz 6wiata, ludzi i calego stworzenia. Takie wewn^trznie sprzeczne rady 
plyn? dziS z Zachodu do Ko€ciola na Wschodzie. Co zatem powinien uczynic 
KoSciof w Europie Wschodniej wobec tej gmatwaniny przeciwstawnych rad? 
Gdyby rady takie dawano jakiemuS panstwu lub ruchowi politycznemu, trze- 
ba by otwarcie przyznac, ze prowadz? one do ich samolikwidacji i zniszcze- 
nia.

Czy mozna z?dac od Kosciola wypelnienia tak sprzecznych zadari? Czy 
nie z?da si$ zbyt wiele? M6wi si? niekiedy o ideale wolnego i pluralistycznego 
spoleczeristwa wspominaj?c przy tym o cenie, jak? Ko£ci6l musi zaplacil, 
chc?c faktycznie wypelniad swoje poslannictwo. Ko$ci6! winien mianowicie 
uznac roznorodne dzialaj?ce w paristwie sity, rozumiej?c siebie po prostu 
jako jedn? z nich.

8. WYGtiROWANE WYMAGANIA WOBEC KO$CIOtA

Sytuacja Ko&iola w Swiecie jest bardzo zr6znicowana. Istniej? paristwa, 
w kt6rych wi^kszosc spoleczenstwa nalezy do Kosciola, gdzie indziej nato- 
miast Ko£ciol stanowi znikom? mniejszosc bez jakiegokolwiek znaczenia po- 
litycznego. Wci?z jeszcze istnieje Koscidl przesladowany i uciskany. 1st niej? 
paristwa laickie, w kt6rych nawet duzy liczebnie KoSciol pozbawiony jest 
znaczenia, istniej? tez takie, w kt6rych spotykamy uporz?dkowane i pokojo- 
we wsp6!istnienie duzych wsp61not wyznaniowych. S? tez paristwa, w ktdrych 
wlasnie dzi^ki rozwijaj?cemu sie KoSciolowi dokonuje sis post^p ku kulturze 
i cywilizacji godnej czlowieka. Wsz^dzie jest to jeden i ten sam Kosciol, z 
tym samym poslannictwem i z t? sam? nauk? wiary. W jaki spos6b winien on 
uwierzytelniac sw? obecnosc w tak r6znorodnych sytuacjach? Czy prawdzi- 
wym Kosciolem jest ostatecznie tylko taka wsp61nota, ktdra w ramach plura- 
lizmu angazuje si$ spolecznie dla Swiata, ludzi i stworzenia?

Czym byl Kosci61 u swych pocz?tk6w, Kosciol istniej?cy jako niewielka 
trzoda ozywiana i podtrzymywana jedynie wiar? w zmartwychwstalego Pana 
i now? prawd? o Bogu i o czlowieku?

Ko£ci61 wci?z na nowo staje wobec niebezpieczeristwa powierzchownej 
relacji do Swiata. Aktywizm moze go sklaniad do tego, by stal si§ po prostu 
instytucj? oSwiatow?, wiarygodnym partnerem gospodarczym, organizacj? 
spoleczn? czy motorem dzialalnosci politycznej. Z?da sie przy tym od Ko€- 
ciola nieskoriczenie wielu dzialari, nie zastanawiaj?c si$, czy ma on do tego 
odpowiedni? instytucjonaln? tozsamosc i duchow? legitymacje. Czy nie ist
nieje niebezpieczeristwo, ze Kosci61 b^dzie wymagac od siebie za duzo, jesli 
podejmie wszystko, czym obarcza go swiat? Czy mozna, uwzgledniaj?c istotQ 
Kosciola, zaszeregowad go do ruch6w na rzecz pokoju, sprawiedliwosci czy 
praw czlowieka? Czy Ko$ci61 na Wschodzie osi?gn?l juz wszystko, odk?d sy
tuacja w tych dziedzinach wyra£nie sis poprawila?
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9. TAJEMNICA CHRYSTUSA EUCHARYSTYCZNEGO

Trudnosci i cierpienia stanowi? niezbywaln? rzeczywistosc KoSciola. Bar- 
dzo jasno da sis to przedstawic w nastspuj^cy spos6b: w Eucharystii KoSci6f 
Swisci nie tylko zmartwychwstanie Pana, a wise nie tylko fakt przezwycisze- 
nia cierpienia i Smierci. Tajemnica wiary jest calkiem inna: „Glosimy smierc 
Twoj? Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego 
przyjScia w chwale” . To, co wycierpial Syn Bozy, nie zostaje po prostu na 
mocy zmartwychwstania usuniste, niebyle i niewazne. Nie dzieje sis tak, jak 
przezywamy to w Swiecie: dobrobyt na przyklad likwiduje bieds i nic juz da- 
wnej biedy nie usprawiedliwia, nic z tego, co bylo, nie powinno juz mied zna- 
czenia.

Tymczasem to, co wydarza sis jako zycie Kosciola, nie jest nigdy przesz- 
loSci?. Przesztosc jest tu terazniejszoSci?, a terazniejszosc przyszlo£ci$. Tak 
jak w wierze i w liturgii winno sis w nas uobecniad slowo gloszone przez 
Chrystusa, tak jak w Eucharystii Jego cierpienie i Smierd s? wci?z terainiej- 
szoSci?, tak r6wniez Ko£ci6t jest jedyn? w swoim rodzaju „rzeczywistoSci? te- 
razniejszoSci” . „$wiat” porzuca to, co minione, na drodze lepszego poznania 
rzeczy, postspu umiejstnoSci i zdolnosci czlowieka, nowego podzialu wladzy 
i wlasnosci, w przezwyciszaniu tego, co negatywne, i w nadziei na to, co po- 
zytywne; do historycznego postspu Swiata nalezy falsyfikacja przeszlofci na 
rzecz terazniejszosci i przyszlosci. W Kosciele natomiast istnieje trwala „hie- 
rarchia cierpienia” ; Ko£ci6t stawia msczennik6w i wyznawc6w, przesladowa- 
nych i cierpi^cych, biednych i chorych w najwiskszej bliskoSci Boga, niezale- 
znie od tego, czy panuj? czasy wolnoSci i pokoju czy ucisku i Smiertelnego za- 
grozenia. W terazniejszosci KoSciota cierpienie i Smierd pozostaj? tym, o 
czym mo wit apostol Pawel: „ze swej strony w moim ciele dopelniam braki 
udrsk Chrystusa dla dobra Jego Ciata, kt6rym jest Ko£ci61” (Kol 1, 24).

10. TERAZNIEJSZOSC SMIERCII CIERPIENIA
W KOSCIELE CHRYSTUSA

W Chrystusie Kosci6t pozostaje zwi^zany z cierpieniem, chociaz moze i 
powinien robic wszystko, co przerwatoby cierpienia czlowieka w Swiecie. 
Przypomnijmy sobie stowa Objawienia £w. Jana przy otwieraniu pi^tej pie- 
czsci przez Baranka: Ci, kt6rych zabito, bo zachowywali Slowo Boze, wotaj?
o zemsts. O trzy mu j? jednak odpowiedz, ze musz? poczekac jeszcze krdtki 
czas, az peln? liczbs osi?gn$ ich wsp61studzy i bracia, ktdrzy jak i oni, maj4 
zostac zabici (por. Ap 6, 9 n.). Istnieje w Kosciele cos, co musi byd spetnione 
przez cierpienie i smierc i co przynalezy niezbywalnie do jego istoty, ponie
waz w ten spos6b urzeczywistnia sis to, co wcielony Syn Bozy wzi$t na siebie 
jako swoje cierpienie i Smierc. I nawet jeSli kieruj$c sis ludzk? logik? czio
wiek stwierdza, ze jedynym jego celem w obliczu cierpienia i smierci jest ich
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przezwyciszenie i usuniscie, to jednak od chwili wcielenia Chrystusa trzeba 
zmienid ts postawy. Prawdziwy B6g i czlowiek bowiem nie moze dzialad czy
sto negatywnie; w jaki sposdb zbawieniem mialoby byd co£, co jako cierpie- 
nie i Smierd jest tylko negatywne? Zatem to, czego Odkupiciel dokonal przez 
swoje cierpienie i Smierd, musi mied swojy Bosky podstaws, kt6rej zmar- 
twychwstanie nie znosi, lecz dopelnia. Dokladnie na tym polega wla£nie r6z- 
nica w stosunku do tego politycznego myslenia, kt6re przynajmniej w zamie- 
rzeniu liniowo posuwa sis do przodu i w takim postspie zapewnia przezwycis
zenie negatywnej przeszlogci.

11. K O $CI6t I LUDZKA MY$L POST^POWA

Okazuje sis wise, ze kwestia wsp61dzialania z ludzkim postspem stawia 
przed Kofciotem pytanie o jego tozsamo£d. Cierpienie i Smierd Chrystusa sy 
obecne w Kofciele az do korica czas6w. Czy zatem Ko£ci61 moze bez zastrze- 
zeri pozwalad sis wciygad w co£, co dopuszcza cierpienie i Smierd najwyzej 
jako dydaktyczne wspomnienie o przeszloSci, nie za$ jako terainiejszoSd? 
Czy r6wnania mogy byd tak proste: Ko$ci61 -  wolnoSd, Ko£ci61 -  postsp, 
Ko£ci61 -  pok6j, KoScidl -  przezwyciszenie konflikt6w, Ko$ci61 -  szczs&ie 
czlowieka? Wcale nielatwo o wlaSciwy odpowied2 na te sugestywne identyfi- 
kacje; zadna z nich nie dopuszcza jednak obecnoSci cierpienia i Smierci. Na- 
wet jeSli znaki czasu zdajy sis wymagad, by Ko$ci61 figurowal w takich rdw- 
naniach i przez to uwierzytelnial sis wobec gwiata, identyfikacja taka ozna- 
czalaby utrats tozsamoSci Kosciola. Na Koscidl bowiem skladajy sis wszyst- 
kie wymiary Chrystusa; inaczej nie bylby on juz KoSciotem, nie bylby juz Mi- 
stycznym Cialem cierpiycego, ukrzyzowanego i zmartwychwstalego Pana.

Tozsamosci Kosciola nie zagrazajy czasy jego kenozy, to znaczy czasy 
przeSladowati, ucisku i niewoli; w czasach kenozy wierzy sis w Chrystusa, ro- 
zumie sis Go i czci, zyje sis Chrystusem we wszystkich Jego wymiaraeh, tak
ze w wymiarze cierpienia i umierania. To raczej w pomySlnych czasach wol
nosci, pokoju i wzrostu wplyw6w Kosciola pojawia sis pokusa, by uplasowad 
sis wraz z wieloma innymi prydami politycznymi na tej plaszczyZnie, na kt6- 
rej nie rozumie sis Krzyza, gdzie cierpienie jest co najwyzej wspomnieniem, 
gdzie wydaje sis, ze w psdzie postspu usunisto juz grzesznosd czlowieka, 
gdzie w dynamice powszechnego rozwoju nie ma juz miejsca na osobiste na- 
wr6cenie.

12. DROGA KOSCIOLA W WOLNYM SWIECIE

Dzisiaj ponownie ukazuje sis nam droga Kosciola poprzez historis zba- 
wienia. Tym razem ma to miejsce w opanowanej przez ateizm Europie 
Wschodniej: z wolnoSciy i wiskszym autorytetem moralnym Ko$ci61 opusz-
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cza teraz wiszienia, staj$c sis w wielu krajach znakiem i zabezpieczeniem 
transcendencji osoby ludzkiej. Kosciol idzie swoj$ drog$ w swiecie, nie wol- 
no mu jednak by6 ze swiata. Jest to tajemnica, ktora daje Kosciolowi moc 
„sprzeciwu” wobec swiata i wobec ziemskich i czysto ludzkich cel6w. To 
Chrystusowa tajemnica Eucharystii pokonuje cierpienie i gmierc, poniewaz 
Pan zmartwychwstal, jednak zachowuje ona r6wniez cierpienie i £mier£, by 
zmartwychwstanie naprawds bylo zmartwychwstaniem. Zmartwychwstaly 
Pan pozwala w^tpi^cemu uczniowi dotykac swych smiertelnych ran, aby ten 
uwierzyl. Chrystus nie pozwala, by m^dro£6 gwiata wyparla Krzyz; Chrystus 
jest Bosk$ tajemnica, w Nim ukryte s$ wszystkie skarby m^drosci i umiejst- 
noSci (por. Kol 2, 2n.) dla tych, ktorzy zostali powolani. Ukrzyzowany Chry
stus jest moc^ i m^drosci  ̂Boz$ (por. 1 Kor 1, 24).

Czasy kenozy Kosciola mozna przezywad jedynie w wierze, cierpienie bo- 
wiem i smierc nie dadz$ sis usprawiedliwic ani uto£sami<5 z zadnymi ludzkimi 
celami; dlatego pozostaje tylko wiara, ktora wi$z$c cierpienie i gmierl z Bo- 
giem ukazuje ich sens. W czasach wolnosci i pokoju pojawia sis pokusa utoz- 
samienia wiary z wszelkimi mozliwymi dobrami ludzkimi, co prowadzid moze 
do niezrozumienia istoty i poslannictwa Kosciola. Mamy tu do czynienia z r6- 
znymi rodzajami „gnozy” , kt6ra utozsamia nadprzyrodzone i przyrodzone, 
transcendentne i immanentne, absolutne i wzglsdne, Boskie i ludzkie, wiar? 
i poznanie racjonalne.

Sprowadzaj^c swoist^ Bosk$ rzeczywistosc do tego, co immanentne i do- 
stspne doswiadczeniu, gnoza czyni j$ w koricu zbyteczn^, skoro mozna j$ od- 
nalezc i zrekonstruowal w tym, co skonczone i stworzone.

13. ATEIZM JAKO GNOZA

Rowniez ateizm jest rodzajem gnozy; zaprzeczenie istnieniu Boga polega 
tu na utozsamieniu calej rzeczywistosci religijnej z elementem czysto ludz- 
kim, powstalym w wyniku alienacji. Radykalny ateizm nie tylko odrzuca 
Boga, lecz ponadto odbiera samodzielnosl kazdemu religijnemu roszczeniu, 
sprowadzaj^c je do tego, co czysto ludzkie i swiatowe. Gnoza ateizmu niszczy 
nie tylko to, co religijne, ale takze to, co metafizyczne i transcendentne.

14. GNOZA ATEIZMU W EUROPIE WSCHODNIEJ
IZACHODNIEJ

Ateizm w formie neopoganstwa rozprzestrzenil sis nie tylko w Europie 
Zachodniej, lecz obj^l swoim zasisgiem rowniez Europs Wschodni^. Zyje 
tam wiele milionow ludzi, ktorzy pod dyktatur$ marksizmu-leninizmu przez 
dziesisciolecia nie slyszeli nic o Bogu, o wierze w Jezusa Chrystusa i o Jego 
Kosciele. W euforii pierwszych miesiscy wolnosci wielu s$dzilo, ze gospodar- 
ka rynkowa, prawa cziowieka i obywatela oraz porz$dek demokratyczny wy-
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starcz?, by zapewnid czlowiekowi godne zycie. Do dzisiaj wielu jeszcze nie 
dostrzega, ze wlasciwym korzeniem ucisku, gardzenia czlowiekiem i zlego 
gospodarowania jest ateizm, rozw6j gospodarczy zas i wprowadzenie porz?d- 
ku demokratycznego nie znacz? jeszcze, ze kryzys zostal przezwyci?zony.

R6wniez Europa Zachodnia stawiaj^c przewaznie na pomoc natury gos- 
podarczej, obok swego wielkiego dobrobytu prezentuje Wschodowi sw6j ate
izm, wyrazaj^cy si? przede wszyskim w agnostycyzmie i niepohamowanej lu
dzkiej samowoli. Czy zatem -  skoro istnienie Boga, a przez to prawdziwa go- 
dnosc czlowieka s? nadal ignorowane -  przyszlosc Europy polegac ma na 
tym, ze Slepy b?dzie prowadzil £lepego? Dot?d nie poj?to jeszcze, ze 2r6dlo 
wszelkiego zla lezy w zapomnieniu o Bogu, ateizm zaS, w formie „gnozy 
tego, co immanentne” , nadaje sobie dzisiaj oblicze prawdziwie ludzkiej kul- 
tury. Nie mozna jednak w nieskonczonosd poszerzad granic tego, co imma
nentne. To, co immanentne, pozostaje zawsze wewn?trznie sprzeczne i kon- 
fliktorodne, dzialac w nim bowiem b?dzie zawsze „misterium iniquitatis” . W 
rzeczywistosci czysto immanentnej czlowiek nie osi$gnie nigdy trwalego po- 
koju, absolutnej sprawiedliwosci, bezgranicznego szcz?scia oraz prawdziwe- 
go zbawienia. Kosciol na Wschodzie niesiony jest jeszcze zaufaniem ludu 
zdobytym przez wiernosc swoim zasadom i sprzeciw wobec totalitaryzmu. 
Szybko jednak popadnie w niepami?c to, co zawdzi?cza si? dzis Kosciolowi. 
KoSciol stoi teraz przed wieloma decyzjami dotycz^cymi zycia codziennego: 
musi zapewnic sobie baz? materialn?, uzyskac lub odzyskac wlasnosc, odre- 
staurowac swi^tynie i inne budynki sakralne; trzeba uporz^dkowad sprawy 
zwi$zane z mozliwosci? nauki religii w szkolach, zalozyc szkoly, seminaria 
duchowne i studia teologiczne; trzeba rozbudowad pras? koscieln?, szukad 
dost?pu do innych £rodk6w spolecznego przekazu. Trzeba ponadto rozwin^d 
administracj? koscieln?, struktury pastoralne i charytatywne. Nauka spolecz- 
na Kosciola musi znalezc sw6j wyraz w stosunku Kosciola do paristwa oraz w 
etyce zycia politycznego.

KoSciol w Europie Wschodniej dzis bardziej niz kiedykolwiek potrzebuje 
daru rozeznania duchow. Modernistyczna teologia Zachodu dawno juz zacz?- 
la podsuwac swoje idee, programy i wsparcie. Poczucie nizszosci uciskanego 
dot$d KoSciola b?dzie wykorzystywane bez skrupulow, by pozbawid kenoz? 
Kosciola jej wlasciwego znaczenia. Grozi niebezpieczenstwo, ze Kosciolowi 
na Wschodzie nie zostanie zaoszcz?dzony kryzys Kosciola zachodnioeuropej- 
skiego. W jaki spos6b Kosci61 ma zachowac sw? w Bogu ugruntowan? tozsa- 
mosc wobec tak wielkiej liczby nowych problem6w, szans i wyzwari?

Pierwszy krok ku odnowie stanowi zrozumienie, ze w dzisiejszym gwiecie 
Kosciolowi zagrazaj? wspomniane wyzej formy „gnozy” . Gnoza zas koriczy 
si? zawsze zniesieniem wiary. Kenoza Kosciola w Europie Wschodniej ostat- 
nich dziesi?cioleci dowiodla, ze Kosci61 moze przetrwac nie upodabniaj$c si? 
do gwiata, jegli doswiadczyl w tajemnicy Chrystusa, ze cierpienie, umieranie 
i zmartwychwstanie s? jedyn? trwal? terafniejszosci? w zbawczym dzialaniu
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Boga. Wiara musi byd obecnosci^ caiosci tego, czym jest, czego uczy i doko- 
nuje Jezus Chrystus. Taki Kosciol jest KoSciolem Chrystusa, KoSciolem, 
kt<5ry nie jest rozszczepiony wedlug kultur, paristw i region6w. Ko£ci61 nigdy 
nie moze byd po prostu sums KoSciol6w partykularnych, zaden Ko£ci6f par- 
tykuiarny nie moze tez wysuwad roszczenia do utozsamiania go z caio£ci$ Ko- 
Sciota. KoSciot jest jedno£ci$, w kt6rej KoScioly partykularne uformowane s$ 
na wz6r KoSciota powszechnego. W nich istnieje i z nich sktada si$ jeden po- 
wszechny, katolicki KoSci6l (zob. K K , 23).

Hum. Patrycja Mikulska 
Jarosiaw Merecki SDS


