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Coście uczynili
jednemu
z tych braci moich
najmniejszych,
Mnieście uczynili…
Jednym z istotnych elementów przekazu medialnego w Polsce wiosną 2011 r.
są przygotowania do beatyfikacji Jana Pawła II. Przy czym w mediach słychać jedynie głosy apologetyczne wobec tego pontyfikatu. Potęga wpływów
politycznych hierarchii Kościoła rzymskokatolickiego wyklucza uczciwą debatę nad Janem Pawłem II w mediach publicznych.
Nie jest to nowoÊç: media w Polsce sà wyjàtkowo zakłamane. Niedawno opublikowano wyniki indywidualnej ankiety kwestionariuszowej, w której na zlecenie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich dziennikarze deklarowali, co sàdzà o samych
sobie. Odpowiedziało na nià 830 osób. O przeci´tnym dziennikarzu, zdaniem samych ankietowanych, nie mo˝na powiedzieç, ˝e jest uczciwy i raczej nie zachowuje
obiektywizmu. Za najwa˝niejsze problemy Êrodowiska dziennikarskiego uznano upolitycznienie mediów oraz obni˝enie zarobków dziennikarzy i manipulowanie mediami.
W opinii ponad 72 proc. dziennikarzy, ich koledzy kierujà si´ w pracy przede wszystkim poleceniami zwierzchników. Zgodnie z kodeksami dziennikarskimi post´puje
mniej ni˝ 0,5 proc. wykonujàcych ten zawód. Jeden z komentatorów napisał na
forum internetowym: pracowałem jako dziennikarz za tzw. komuny i za tzw. demokracji. DyspozycyjnoÊç polityczna dziennikarzy w czasach ‘wolnoÊci słowa’ (w çwierçmilionowym mieÊcie) jest stokroç bardziej rygorystycznie egzekwowana, ani˝eli
dawniej. Dlatego odszedłem z zawodu. A moi koledzy dopiero po du˝ej wódce majà
odwag´ spojrzeç w lustro.
Tymczasem nie trzeba byç ˝adnym radykałem, by przeciwstawiç si´ propagandzie
wielkoÊci Papie˝a Polaka. Wystarczy si´gnàç po zachodnià lewicowo-liberalnà pras´.
Przykładowo popularna felietonistka «New York Timesa» Maureen Dowd otwarcie
napisała 24 kwietnia w felietonie zatytułowanym «Poczekajcie z tà aureolà», ˝e Jan
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Paweł II po prostu nie zasługuje na beatyfikacj´, a to głównie z powodu swej polityki
przymykania oczu na seksualne wykorzystywanie dzieci przez ksi´˝y:
Jan Paweł II z pewnoÊcià pozbawił si´ prawa do beatyfikacji, kiedy nie ustanowił
prawnych norm w celu usuni´cia pedofilów ze stanu kapłaƒskiego i na wiele lat po
prostu odwrócił si´ od tego problemu. Santo non subito! [«Âwi´ty nie teraz»: replika
na wezwanie do natychmiastowej kanonizacji papie˝a, co skandowano bezpoÊrednio
po jego Êmierci w 2005 r. – red.]. Jak mo˝na byç Êwi´tym, je˝eli nie ochraniało si´
niewinnych dzieci? – pyta Maureen Dowd.
Jednym z najwi´kszych skandali jest sprawa meksykaƒskiego ksi´dza Marciala Maciela Degollado, zało˝yciela zgromadzenia Legion Chrystusa, który seksualnie wykorzystywał i gwałcił małych chłopców, a dodatkowo miał kilkoro dzieci z ró˝nymi kobietami,
ale nie chciał si´ przyznaç do swojego ojcostwa. Jan Paweł II chronił Maciela i zapewnił
mu bezkarnoÊç, chocia˝ był wielokrotnie informowany o jego przest´pstwach.
Wstrzymanie beatyfikacji lub kanonizacji Jana Pawła II byłoby ogromnym krokiem
symbolicznym, przesłaniem du˝o pot´˝niejszym ni˝ przeprosiny i rekompensaty dla
ofiar [molestowania seksualnego] – konkluduje swoje rozwa˝ania Maureen Dowd.
I trudno byłoby chyba z tym stanowiskiem polemizowaç uczciwym chrzeÊcijanom, a
sama dziennikarka mogłaby jeszcze wzmocniç swojà konkluzj´ słowami Jezusa:
CoÊcie uczynili jednemu
z tych braci moich najmniejszych,
MnieÊcie uczynili…
(Mt. 25:40).
Tajemnica faktu, dlaczego Marcial Maciel Degollado mógł liczyç na bezkarnoÊç,
tkwi w tym, ˝e jego organizacja Legion Chrystusa była, obok np. Opus Dei, jednà z
konserwatywnych sił w KoÊciele wspieranych przez Jana Pawła II w walce z post´powymi nurtami katolickimi. Tak oto Ewangelia ustàpiła przed wewn´trznymi rozgrywkami w KoÊciele.
A przecie˝ przymykanie oczu przez Jana Pawła II na seksualne wykorzystywanie
nieletnich przez ksi´˝y to tylko jeden z negatywnych aspektów jego pontyfikatu. Do
tego nale˝ałoby jeszcze dodaç konserwatywne stanowisko w kwestiach społecznoobyczajowych, jak przerywanie cià˝y, antykoncepcja, kapłaƒstwo kobiet, celibat
ksi´˝y i rozwody. W ostatnich dekadach wiele KoÊciołów chrzeÊcijaƒskich podj´ło
prób´ zrewidowania swojego stanowiska przynajmniej w cz´Êci tych zagadnieƒ.
W koƒcu wspomnijmy o politycznej roli papie˝a, która najbardziej negatywnie ob4

jawiła si´ w jego stosunku do ruchu tzw. teologii wyzwolenia. Papie˝, którego ukształtowało doÊwiadczenie Polski Ludowej – kraju, gdzie nie było bezrobocia, głodu i bezdomnoÊci – mimo swojego deklaratywnie sceptycznego stosunku do kapitalizmu,
sprzymierzył si´ w antylewicowej krucjacie z Ronaldem Reaganem. W ten sposób odpowiada on poÊrednio za tysiàce morderstw dokonywanych przez proamerykaƒskie
dyktatury w Ameryce Łaciƒskiej, zaÊ bezpoÊrednio za swoje represje w stosunku do
ksi´˝y i teologów, usiłujàcych łàczyç projekt społeczny Ewangelii z działaniami lewicy.
Choç Polska podlega w ciàgu ostatnich dwu dekad wyraênym procesom laicyzacyjnym, religia rzymskokatolicka nadal oddziałuje na postawy wi´kszoÊci społeczeƒstwa. Niestety, restauracja polskiego kapitalizmu odbywała si´ przy zach´cie ze strony
biskupów do «pokoju społecznego» i do rozprawy z tradycjami lewicy, przy pełnych
pazernoÊci zabiegach o zwrot dawnego mienia KoÊcioła i ograniczenie neutralnoÊci
Êwiatopoglàdowej paƒstwa.
A przecie˝ przywódcy nawet du˝ych i powiàzanych z paƒstwem wspólnot chrzeÊcijaƒskich na Zachodzie potrafià wyjÊç poza rol´ nieczułych społecznie urz´dników
pana Boga. Jak doniósł ostatnio portal ekumenizm.pl, w audycji dla radia BBC zwierzchnik KoÊcioła Anglii arcybiskup dr Rowan Williams zapytał: Co wy na to, by wprowadziç prawo, które by obligowało polityków, członków rzàdu, wydawców i tysiàce
odnoszàcych sukcesów finansistów do kilku godzin pracy polegajàcej na wydawaniu
posiłków w szkołach, czyszczeniu łazienek w domach opieki czy towarzyszeniu pastorom wychodzàcym w nocy na ulice, by pomagaç potrzebujàcym?
Zdaniem arcybiskupa, spełniłoby to dwa cele – przypomniałoby rzàdzàcym, czego
potrzebujà zwykli ludzie i uÊwiadomiłoby obywatelom, po co tak naprawd´ sà politycy i rzàd. Nieprzypadkowo słowa te padły w Wielki Czwartek, w którym powtarza
si´ symboliczny gest umycia nóg uczniom przez Jezusa.
No właÊnie. W centrum chrzeÊcijaƒstwa znajdujemy Jezusa. Przywódc´ mówiàcego np. Łatwiej jest wielbłàdowi przejÊç przez ucho igielne, ni˝ bogatemu wejÊç do
królestwa niebieskiego (Mt. 19:24). I słowa te znajdujà potwierdzenie w wielu jeszcze
innych jego wypowiedziach. Czy mo˝na wi´c oddaç monopol na przesłanie ewangeliczne biskupom mieszkajàcym w pałacach? Czy nie jest hipokryzjà wymachiwanie
krzy˝em przez prawicowców, prowadzàcych liberalnà polityk´ gospodarczà?
WÊród pazernych na władz´ i bogactwa rzymskokatolickich hierarchów w Polsce
brakuje nawet wra˝liwoÊci arcybiskupa dr. Rowana Williamsa, nie mówiàc ju˝
o wsparciu dla konkretnych i zakrojonych na szerokà skal´ działaƒ na rzecz biednych,
pokrzywdzonych i wykluczonych. W takiej atmosferze nie uzewn´trzniły si´ dotàd,
i to nawet wÊród szeregowego duchowieƒstwa i Êwieckich działaczy, w polskim Ko5

Êciele rzymskokatolickim nurty wyst´pujàce w wielu KoÊciołach chrzeÊcijaƒskich Zachodu i Trzeciego Âwiata, dà˝àce do realizacji socjalnego przesłania Ewangelii ju˝
dziÊ, w konfrontacji z niesprawiedliwoÊcià społeczeƒstwa klasowego. Bardzo ˝ałujemy, ˝e ludzie lewicy w Polsce pozbawieni sà jak dotychczas takiego sojusznika.
Na beatyfikacj´ Jana Pawła II wyznaczono 1 maja 2011 r. Dlaczego na obchody
beatyfikacji wybrano akurat ten dzieƒ? Chodzi o to, by 1 Maja, Âwi´to Pracy, dzieƒ
walki o prawa pracownicze i godne ˝ycie, zamieniç w dzieƒ pokory wobec hierarchii
KoÊcioła katolickiego, która legitymizuje ucisk i wyzysk na Ziemi. Ta pokora ma, w
zamyÊle organizatorów beatyfikacji, przesłoniç buntowniczy i lewicowy charakter
1 Maja oraz rzuciç Polaków na kolana. Jednak sporo osób w naszym kraju, mimo
(a czasem właÊnie dlatego), ˝e wierzy w Boga, nie chce godziç si´ na wyzysk, głodowe
pensje, złodziejskà reprywatyzacj´, wyrzucanie ludzi z mieszkaƒ na bruk, prywatyzacj´ wszystkiego: ju˝ nie tylko fabryk i stoczni, ale te˝ słu˝by zdrowia, edukacji,
a nawet, jak ostatnio zaproponowały władze… dróg publicznych! Ludzie ci nie znajdujà dla siebie ˝adnych struktur organizacyjnych ani wypracowanego modelu ideowego. Nie znajdujà te˝ oni jeszcze wspólnego mianownika z lewicà. Dlatego my,
jako socjaliÊci, postanowiliÊmy zaprezentowaç post´powe społecznie nurty chrzeÊcijaƒstwa, by pokazaç, jak wielkie sà przestrzenie mo˝liwego dialogu i do jakiego stopnia nasze cele sà zbie˝ne.
Czy Jezusa mo˝na nazwaç socjalistà? Kiedy zagubiło si´ w KoÊciele katolickim socjalne przesłanie Ewangelii? Jakie sà płaszczyzny dialogu chrzeÊcijan i marksistów?
Jaka była geneza i dynamika rozwoju teologii wyzwolenia? Czy
mo˝liwe jest przełamanie patriarchalnej tradycji w KoÊciele?
Czy starokatolicy mogà inspirowaç krytycznie nastawionych katolików?
To tylko niektóre z pytaƒ, na jakie chcemy
odpowiedzieç na łamach naszego pisma.
Zapraszamy serdecznie do lektury.
Redakcja «Dalej!»
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Kto się boi
teologii
wyzwolenia?
Barry Healy

Plebs kontra burżuazyjny cynizm
Uwa˝am, ˝e szczery chrzeÊcijanin ma wi´cej wspólnego z Karolem Marksem ni˝,
na przykład, z Napoleonem Bonaparte. Posłuchajmy bowiem, co taki Napoleon,
wielki przedstawiciel bur˝uazji, miał do powiedzenia o religii i ucisku: JeÊli chodzi o
mnie, nie widz´ w religii tajemnicy wcielenia, ale tajemnic´ porzàdku społecznego.
Przenosi ona ide´ równoÊci do niebios, a tym samym zapobiega masakrze bogatych
przez biednych. Religia jest rodzajem szczepionki, która satysfakcjonujàc nasze zamiłowanie do cudów, chroni nas przed szarlatanami i znachorami. Ksi´˝a sà znacznie
bardziej wartoÊciowi od Kanta i wszystkich tych filozoficznych marzycieli z Niemiec.
Jak mógłby istnieç ład w paƒstwie bez religii? Społeczeƒstwo nie mo˝e istnieç bez nierównoÊci bogactw, a nierównoÊç fortun nie mo˝e istnieç bez religii. Kiedy jeden człowiek umiera z głodu, inny ˝yje w rozrzutnoÊci. Człowiek nie mógłby akceptowaç takiej
ró˝nicy, gdyby nie było autorytetu, który mówiłby mu «Bóg tak chce. Muszà byç bogaci
i biedni na Êwiecie, ale póêniej, i ju˝ na zawsze, wszystko b´dzie wspólne».
JeÊli kiedykolwiek bezdusznoÊç [kapitalistycznego] Êwiata (Marks) została wyartykułowana, to właÊnie w tym oÊwiadczeniu. Jest ono zwierz´ce, cyniczne, bezlitosne i bezbo˝ne. Jest to głos kapitalizmu i antyteza marksizmu. I, jak sàdz´, zgodzà si´ ze mnà
wszyscy teologowie wyzwolenia, ˝e jest to równie˝ antyteza tego, o co chodziło Jezusowi. W inny sposób zostało to wyra˝one w rozmowie, którà brazylijski teolog wyzwolenia brat Betto przywołuje w swoich wspomnieniach. Jest to rozmowa tego˝
dominikaƒskiego ksi´dza z torturujàcym go człowiekiem, po tym, jak w latach 60. władz´ w Brazylii przej´li wojskowi i wÊród uwi´zionych znalazł si´ równie˝ brat Betto:
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– Jak chrzeÊcijanin mo˝e współpracowaç z komunistami?
– Dla mnie ludzie nie dzielà si´ na wierzàcych i ateistów, ale na wyzyskiwaczy i wyzyskiwanych. Na tych, którzy chcà, by trwało to niesprawiedliwe społeczeƒstwo, i tych,
którzy chcà walki o sprawiedliwoÊç.
– A czy zapomniałeÊ, ˝e Marks uwa˝ał religi´ za opium dla ludu?
– To bur˝uazja zamieniła religi´ w opium dla ludu, nauczajàc o Bogu jako panu
tylko Niebios, a sama zagarniajàc dla siebie Ziemi´.
Tak wi´c uwa˝am, ˝e marksiÊci i co najmniej niektóre grupy chrzeÊcijan majà
znacznie wi´cej wspólnego, ni˝ niektórzy chrzeÊcijanie mi´dzy sobà. Ci chrzeÊcijanie,
którym chciałbym si´ przyjrzeç, zwiàzani sà z teologià wyzwolenia. Ich wrogami sà:
Watykan, protestanccy fundamentaliÊci i zielonoÊwiàtkowcy – ci ostatni, jak uwa˝am,
zwiàzani sà z neoliberalizmem, a bardziej konkretnie, z politykà zagranicznà Stanów
Zjednoczonych. W Australii, skàd pochodz´, najwi´kszym nurtem w chrzeÊcijaƒstwie
jest zwykła Êrednioklasowa miernota. Olbrzymia wi´kszoÊç ludzi chodzàcych do koÊcioła nie myÊli o skomplikowanych zagadnieniach. Ich wiara jest wyrazem wygodnego stylu ˝ycia, który zawiera czasem odrobin´ działaƒ charytatywnych, aby
uspokoiç sumienie. Niektórzy nieszczerze podpisujà si´ pod hasłem sprawiedliwoÊci
społecznej, ale bardzo nieliczni traktujà jà jako swoje powołanie.

Emancypacyjne odczytanie Ewangelii: teoria i praktyka
Mówiàc o teologii wyzwolenia, b´d´ korzystał z definicji Michaela Löwiego, który,
odnoszàc si´ do wyzwoleƒczego chrzeÊcijaƒstwa, okreÊlał je jako szeroki ruch społeczny obejmujàcy te˝ teologów. Tacy teologowie, jak Leonardo Boff i Gustavo Gutierrez, w swoich tekstach dokonali syntezy doÊwiadczeƒ tego ruchu. Przy czym nie
sà oni intelektualistami ˝yjàcymi w wie˝y z koÊci słoniowej, ale ˝yli oni w slumsach,
˝yciem i działalnoÊcià swojego ruchu. Jest to ruch biednych mas, pracujàcych razem
z ksi´˝mi i zakonnicami. Jego katecheci i liderzy duchowi wywodzà si´ cz´sto z jego
własnych szeregów. Emancypacyjne chrzeÊcijaƒstwo okreÊla jako główne zadanie
chrzeÊcijan walk´ ze strukturalnym grzechem, a mianowicie – z niesprawiedliwymi
strukturami w społeczeƒstwie. ChrzeÊcijaƒskie współczucie wyra˝a si´ w solidarnoÊci
z walczàcymi masami. Pod wieloma wzgl´dami emancypacyjni chrzeÊcijanie wnieÊli
bardziej znaczàcy udział do doÊwiadczeƒ ruchów rewolucyjnych ni˝ marksiÊci.
Chciałbym przedstawiç niektóre z historycznych wàtków w rozwoju chrzeÊcijaƒstwa, nim przejd´ do rozwa˝aƒ współczesnych. Ale najpierw musz´ jeszcze raz odwołaç si´ do brata Betto. W jednym ze swych artykułów o chrzeÊcijaƒstwie i
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marksizmie napisał on: kiedy mówimy o chrzeÊcijaƒstwie, musimy – zanim zajmiemy
si´ jego historycznymi formami – zaczàç od jego biblijnych fundamentów. Tak wi´c
chciałbym zaczàç od czegoÊ, co brzmiało kiedyÊ niesłychanie radykalnie: To jest poczàtek Ewangelii Jezusa Chrystusa, syna bo˝ego. W I wieku n.e., na Bliskim Wschodzie
okupowanym przez Rzymian, to zdanie, otwierajàce Ewangeli´ Marka, było rzeczywiÊcie szokujàce. Ka˝da słyszàca je osoba wiedziała, w jaki sposób zginàł Jezus, poniewa˝ jego imi´ było szeroko znane. Został on ukrzy˝owany, a ukrzy˝owanie było
zarezerwowane wyłàcznie dla jednej kategorii wi´êniów – buntowników. I aby odtworzyç społeczny kontekst Êmierci na krzy˝u, wspomnijmy, ˝e istnieje historyczne
Êwiadectwo z czasów bliskich Jezusowi, o tym, jak matka opłakiwała krzy˝owanego
syna. W konsekwencji ona równie˝ została ukrzy˝owana, za wyra˝enie sympatii dla
buntownika. Rzymianie nie zachwycali si´ krzy˝owaniem, które było dla nich wyrazem skrajnego terroru, a ukrzy˝owany rewolucjonista, i sposób, w jaki opowiadała o
nim Ewangelia Marka, były w tej epoce czymÊ zadziwiajàcym. Ale wszystkie Ewangelie powinny byç czytane właÊnie w takim kontekÊcie. Sà one podobne do współczesnych powieÊci grozy, w których od poczàtku wiadomo, jaki koniec jest pisany
bohaterowi. Ale opowieÊç wciàga ci´ swoim tłem, jak te˝ tym, ˝e rozumiesz, dlaczego
protagonista ginie.

Ewangelie i ich odbiorcy
Ka˝da z Ewangelii jest produktem innej społecznoÊci wierzàcych i ka˝da przydaje
zawartej w sobie opowieÊci innà orientacj´ teologicznà. Odbijajà one ró˝ne poglàdy
społecznoÊci chrzeÊcijaƒskich, gdy˝ chrzeÊcijaƒstwo ewoluowało w swoim okresie
formacyjnym. Przesłanie teologiczne jest wyra˝ane poprzez historie, które zostały zebrane, i w upi´kszeniach, jakie do nich dodano. Ludzie opisani w Ewangeliach reprezentujà archetypy, które łatwo były wówczas rozpoznawalne, i wydarzenia, które
były metaforami walki społecznej.
W Ewangeliach jest, oczywiÊcie, zawarty pewien element historyczny. Ale były one
spisane o całe pokolenia póêniej, i zostały wyostrzone za pomocà upi´kszeƒ, które
były wa˝niejsze ni˝ literalne przedstawienie faktów. I w ka˝dej z Ewangelii Jezus pokonuje swoich przeciwników, nawet jeÊli go zabijajà. JeÊli nie mo˝esz wyobraziç sobie
Jezusa, pomyÊl, ˝e wyglàdał on podobnie do Jasira Arafata, a mówił zapewne tak, jak
Malcolm X.
Ewangelie zostały napisane, aby inspirowaç do stawiania oporu ich słuchaczy, czyli
dotkni´tych biedà rolników, miejskich proletariuszy i niewolników. JeÊli nie mo˝esz
wyobraziç sobie, jak ci ludzie wyglàdali, pomyÊl o aborygenach walczàcych z policjà
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w Redfern po zabójstwie T. J. Hickeya w lutym 2004. [Chodzi o aborygeƒskiego
chłopca zabitego przez policj´ – red.]. Historie ewangeliczne zostały tak skonstruowane, aby słuchacze identyfikowali si´ z nimi. Na przykład, kiedy aniołowie ogłaszajà
narodziny Mesjasza pasterzom na polach, to obraz ten oznacza całkowite odwrócenie
ówczesnych relacji władzy. Pasterze reprezentowali anawim, które to hebrajskie słowo
oznacza tych, którzy sà uciskani, przytłoczeni fizycznie i duchowo pod swoimi ci´˝arami. Poprzez greckie tłumaczenie słowo to znane nam jest jako ubodzy, czy te˝,
w jeszcze słabszej formie, jako ubodzy w duchu, co jest jakby powiedzeniem, ˝e ktoÊ
umierajàcy na raka czuje si´ êle ze wzgl´du na pogod´. Byłoby bardziej właÊciwym
oddanie oryginalnego znaczenia słowa anawim poprzez najbiedniejsi z biednych lub
te˝ uciÊnieni Ziemi.
Dla mnie znaczenie słowa anawim kojarzy si´ z fotografià na okładce pracy Lenina
Imperializm jako najwy˝sze stadium kapitalizmu w edycji wydawnictwa «Resistance».
Haitaƒczyk ciàgnàcy olbrzymi wózek przez błoto przedstawia dla mnie jednego z
anawim, n´dzarzy. Ci, którzy widzieli film Dzienniki motocyklowe, pami´tajà, ˝e takich ludzi spotkał na swojej drodze Che Guevara i to przemieniło go z młodzieƒca
uformowanego przez klas´ Êrednià w rewolucjonist´. I to właÊnie dla takich ludzi, a
nie dla innych, Êpiewajà niebiaƒskie chóry i głoszà ich wyzwolenie.

Wyzwolicielska metoda
Chc´ tu pokrótce przedstawiç metod´ teologii wyzwolenia, która sprowadza si´
do słuchania, refleksji i działania. Ta metoda polega na stworzeniu przestrzeni, gdzie
wyzyskiwani mogà mówiç o swoim ˝yciu, a póêniej przemyÊleç je w Êwietle historii
biblijnych, by z kolei podjàç właÊciwe działania. Uciskani porzucajà biernoÊç i zmierzajà do bycia podmiotami swej własnej historii. Posłuchajcie, jak Ernesto Cardenal,
słynny rewolucyjny ksiàdz nikaraguaƒski, stosował t´ metod´. Cardenal pot´piał tych,
którzy odczytywali słowa z Ewangelii Mateusza błogosławieni ubodzy duchem w ten
sposób, ˝e odnosili to do «dobrych» bogatych ludzi: To tak, jakby Jezus powiedział
«błogosławieni bogaci». ZaÊ dla Cardenala właÊciwym współczesnym odniesieniem
byłoby stwierdzenie błogosławieni ludzie Trzeciego Âwiata, poniewa˝ czekajà na swe
wyzwolenie. Cardenal tłumaczył przy tym, ˝e w literaturze hebrajskiej cz´sto u˝ywany
jest paralelizm, co oznacza, ˝e to samo znaczenie jest wzmacniane poprzez dwukrotne u˝ycie niewiele ró˝niàcych si´ słów. W słynnych błogosławieƒstwach Jezusa
zastosowana jest właÊnie ta metoda, aby wzmocniç znaczenie przekazu. Cardenal
twierdzi: wszyscy ci błogosławieni, to ci sami ludzie, tylko inaczej nazwani. I wszystkie
nagrody płynàce z błogosławieƒstw sà tym samym – pod ró˝nymi nazwami:
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Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios.
Błogosławieni, którzy si´ smucà, albowiem oni b´dà pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni posiàdà ziemi´.
Błogosławieni, którzy łaknà i pragnà sprawiedliwoÊci, albowiem oni b´dà nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostàpià.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglàdaç b´dà.
Błogosławieni pokój czyniàcy, albowiem oni synami Bo˝ymi b´dà nazwani.
Błogosławieni, którzy cierpià przeÊladowanie z powodu sprawiedliwoÊci, albowiem
ich jest Królestwo Niebios.
Błogosławieni jesteÊcie, gdy wam złorzeczyç i przeÊladowaç was b´dà i kłamliwie
mówiç na was wszelkie zło ze wzgl´du na mnie! Radujcie i weselcie si´, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie; tak bowiem przeÊladowali proroków, którzy byli przed
wami. (Mt. 3-12)
Ewangelia Łukasza zawiera podobne błogosławieƒstwa, ale autor dołàczył do nich
przekleƒstwa wobec bogaczy (Łk. 6:24-26). Jak twierdzi Cardenal: bogaci zostajà
przekl´ci, poniewa˝ ju˝ doÊwiadczyli szcz´Êcia i satysfakcji, Êmiejà si´ i ka˝dy na tym
Êwiecie mówi o nich dobrze. Nie dlatego sà oni pot´pieni, ˝e byli złymi bogaczami,
ale dlatego, ˝e sà bogaci. W Australii trudno byłoby znaleêç chrzeÊcijanina, który mówiłby o niesprawiedliwoÊci tak mocno, jak Jezus w tych Ewangeliach. Ale kto stoi na
ulicach wielkich miast, prowadzàc kampani´ w imieniu anawim? Kto przeklina bogaczy i rzàdzàcych? Kto domaga si´ wyzwolenia dla biednych? To wy, towarzysze.
Wy jesteÊcie spadkobiercami tradycji Jezusa. Nie chrzeÊcijaƒskiej tradycji, ale to niewa˝ne, poniewa˝ Jezus te˝ nie był chrzeÊcijaninem. Ruch Jezusa był ruchem walki
klasowej i wspomniane pisma o tym Êwiadczà.

Rewolucyjny Jezus
Powróçmy wi´c do Marka Ewangelisty. Ludzie biedni i cierpiàcy, którzy słyszeli
pierwsze zdanie historii spisanej przez Marka, wiedzieli, ˝e słyszà opowieÊç o rewolucjoniÊcie. Cała Ewangelia tłumaczy, dlaczego Jezus był rewolucjonistà. Ju˝ pierwsze
zdanie zawierało w sobie kilka poruszajàcych stwierdzeƒ. Po pierwsze, zawarte jest
w nim greckie słowo ewangelia. Słowo to oznacza dosłownie dobrà nowin´. Ale ludzie
w tamtej epoce nie u˝ywali go w sensie takim jak: hej, mam ewangeli´, wygrałeÊ w
totolotka. Kiedy rzymski cesarz odnosił zwyci´stwo wojskowe, urz´dowi mówcy rozje˝d˝ali si´ po miastach imperium, zwoływali lud i czytali mu raporty zatytułowane
«Ewangelia» – «Dobra nowina». Był to jedyny uzus tego słowa do czasów, zanim
chrzeÊcijanie nadali mu inne znaczenie. PowinniÊmy wi´c postrzegaç ten termin w
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podobny sposób, w jaki ludzie na poczàtku lat 70. postrzegali słowo gay («wesoły»),
któremu homoseksualiÊci nadali nowe znaczenie. Było to szokujàce dla systemu.
Poza tym ludzie, którzy w taki sposób szokowali władze imperium rzymskiego,
nara˝ali si´ – dosłownie – na po˝arcie przez lwy. I, pozostajàc przy pierwszym zdaniu
Ewangelii Marka: po u˝yciu słowa ewangelia nast´puje w nim nazwanie Jezusa Chrystusem, czyli Mesjaszem, co oznaczało konfrontacj´ z ˝ydowskim establishmentem
religijnym. Dalej zaÊ Jezus nazwany jest synem Boga, który to tytuł u˝ywany był przez
rzymskich cesarzy. Nie wszystkie wersje Ewangelii Marka zawierajà t´ cz´Êç o Jezusie
jako synu Boga. Mo˝e niektóre ze wspólnot chrzeÊcijaƒskich wstawiły ten fragment
jako jeszcze jeden ze sposobów na obra˝anie władz paƒstwowych. Tak wi´c ju˝ to
jedno zdanie oznaczało, ˝e dokument je zawierajàcy radykalnie odrzuca porzàdek
społeczny, ugruntowany w Êwiatopoglàdzie epoki. Jest tu podwa˝ony ka˝dy aspekt
władzy, zaÊ postulaty chrzeÊcijan zostały uznane za słuszne, a sà to postulaty najbiedniejszych z biednych, anawim.
Z Ewangelii nie wynika jasno, czego Jezus dokładnie nauczał na temat rewolucyjnej przemocy. Ale wÊród jego uczniów wspomniany jest Szymon Zelota. Zeloci byli
Hamasem ówczesnej epoki. Specjalizowali si´ w samobójczych atakach na rzymskich
urz´dników. Byli ekstremistami wÊród hebrajskich rewolucjonistów. Inni apostołowie
zostali po prostu okreÊleni jako rybacy lub te˝ inni proÊci ludzie, i tylko polityczna
afiliacja Szymona została nazwana. Nie został on nazwany «byłym zelotà» czy te˝
«zelotà, który stał si´ pacyfistà». Jego to˝samoÊç została podana wprost, by wskazaç,
˝e w ruchu Jezusa byli równie˝ uzbrojeni rewolucjoniÊci.

Rozwój klasowy – metafory i inspiracje
Co powinniÊmy uczyniç z historiami o aniołach, chodzeniu po wodzie i innymi
tego typu? Bardzo łatwo jest wyÊmiewaç takie nonsensy i wielu ateistów nie przekracza tego poziomu analizy. Ale historie biblijne, zarówno Nowego jak i Starego Testamentu, sà bogatym skarbcem historii społecznego rozwoju człowieka. MarksiÊci,
którzy nie powa˝ajà ich, sà w konsekwencji ubo˝si. Rzec mo˝na, ˝e sami siebie wydziedziczajà. Historie te bowiem, i zawarte w nich walki rewolucyjne, sà cz´Êcià spuÊcizny, której owocem jest marksizm. W tym kontekÊcie sàdz´, ˝e jest tragedià, i˝
wielka marksistowska antropolo˝ka, Evelyn Reed, nie zdà˝yła zrealizowaç swojego
˝yciowego marzenia napisania analizy historii Starego Testamentu na wzór ostatniego
rozdziału ksià˝ki Woman’s Evolution, gdzie pisze o staro˝ytnym greckim dramacie
Medea. Gdyby w podobny sposób zanalizowała Stary Testament, dostarczyłaby przewodnika dla marksistów w odczytywaniu i docenianiu Biblii. Łatwo wi´c współczes12

nemu czytelnikowi kpiç i ˝artowaç z nadzwyczajnych biblijnych historii, takich jak o
Jezusie chodzàcym po wodzie lub te˝ nieposkromionym proroku Eliaszu wst´pujàcym do nieba na ognistym rydwanie. Niestety, zrozumienie tych historii zatrzymuje
si´ cz´sto na progu metafor.
A czego dowiadujemy si´ np. z analizy tekstu Medei, dokonanej przez Reed?
Medea przybywa z matriarchalnego klanu do Koryntu, aby ˝yç tam ze swoim m´˝em,
piratem i handlarzem Jazonem. Medea uosabia wszystkie kobiety w krytycznym
punkcie ewolucji społeczeƒstwa od egalitarnego matriarchalnego klanu do patriarchalnego społeczeƒstwa klasowego. Jak reagowały kobiety na t´ zmian´? Czy w łagodny sposób? Medea był wÊciekła. Zrobiła coÊ wi´cej ni˝ wyra˝enie gniewnych,
zranionych uczuç. Zaatakowała patriarchat u samych jego podstaw. Zamordowała
swych własnych synów, i Jazon nie mógł przekazaç dalej bogactw, które ukradł. Na
koƒcu historii Medea odlatuje w ognistym rydwanie kierowanym przez jej boskiego
ojca (Heliosa).
Ka˝da kobieta czujàca si´ êle w naszym seksistowskim społeczeƒstwie powinna
przeczytaç Mede´ i posłuchaç Marii Callas Êpiewajàcej jej parti´ w operze Verdiego.
Mo˝na poczuç w tym dziele ˝ar gniewu przeniesionego przez stulecia i posłuchaç,
jak Callas wznosi go na wy˝yny artyzmu. Callas sama doÊwiadczyła złego traktowania
przez kapitalistycznego pirata, Aristotle Onassisa, i w swojej interpretacji roli Medei
wyra˝a słuszny gniew wszystkich kobiet. Z biblijnymi historiami jest dokładnie tak
samo. Opowiadajà one histori´ o tym, czego ludzkoÊç doÊwiadczała i jak ˝yła przez
cały traumatyczny okres rozwoju wczesnego społeczeƒstwa klasowego. Co czuli
ówczeÊni ludzie i jak działali? Czuli gniew i wyra˝ali go, a poprzez ruch Jezusa podj´li
rewolucyjne działanie i mo˝emy si´ dzisiaj inspirowaç ich historiami.

Prymitywny komunizm wczesnego chrześcijaństwa
i jego obalenie
Co interesujàce, nie dysponujemy archeologicznymi znaleziskami dla pierwszych
stu lat chrzeÊcijaƒstwa. Przyczynił si´ do tego fakt, ˝e wczeÊni chrzeÊcijanie działali
jako sekta ˝ydowska zwiàzana z synagogami. Ale mimo, ˝e wczeÊni chrzeÊcijanie nie
zostawili wielu archeologicznych pozostałoÊci, zapisali si´ oni na kartach historii. Wywołali skandal w rzymskim społeczeƒstwie, odmawiajàc ofiar oficjalnym bogom i
dzielàc si´ mi´dzy sobà dobrami. Grecki filozof Arystides pisał do rzymskiego cesarza
Hadriana: kochajà si´ wszyscy, nigdy nie zawodzà gdy trzeba wspomóc wdowy, ratujà
sieroty przed tymi, którzy mogliby je skrzywdziç. JeÊli tylko coÊ majà, dajà to człowiekowi, który nie ma nic. JeÊli tylko widzà obcego, zapraszajà go do siebie do domu i sà
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szcz´Êliwi, jakby był ich prawdziwym bratem. Nie uwa˝ajà si´ oni za braci w zwykłym
znaczeniu tego słowa, ale za braci duchowych, w Bogu. U schyłku I wieku chrzeÊcijanie mieli karmiç w Rzymie dwadzieÊcia tysi´cy ubogich. Ten plebejski ruch pierwotnego komunizmu był regularnie poddawany najokrutniejszym represjom, a mimo
to trwał, zyskujàc sobie szacunek.
Jednak na poczàtku IV stulecia cesarz Konstantyn zdecydował si´ u˝yç KoÊcioła
chrzeÊcijaƒskiego dla swoich własnych celów: by zjednoczyç wyznaniowo Imperium.
Zaoferował chrzeÊcijaƒskim biskupom porozumienie, któremu si´ nie oparli. Z ludzi
represjonowanych przez rzymski aparat przemocy, mogli oni si´ staç tymi, którzy nim
zarzàdzali. Konstantyn chciał daç im cz´Êç władzy w Imperium, a w zamian mieli oni
rozwiàzaç konflikty mi´dzy ró˝nymi KoÊciołami chrzeÊcijaƒskimi. Konstantyn zaprosił
biskupów na zjazd do Nicei (w Turcji), do jednej ze swoich willi. Obradowali tam,
a˝ ustalili podstawowe doktryny chrzeÊcijaƒstwa, które on zaakceptował.
Nagrodà za przyj´cie nowej roli były dla biskupów pieniàdze i wpływy. Wkrótce
istotnym czynnikiem przy wyborach biskupów w wa˝nych oÊrodkach miejskich stała
si´ przemoc. I nagle pojawił si´ te˝ wizerunek Jezusa ubranego w purpurowe szaty,
w jakich wyst´powali cesarze, rzàdzàcego triumfalnie z Nieba. ZaÊ wizerunki Jezusa
cierpiàcego na krzy˝u miały teraz przypominaç plebejuszom o ich losie na Ziemi. Filozof Alfred North Whitehead napisał: kiedy zachodni Êwiat zaakceptował chrzeÊcijaƒstwo, cesarz odniósł zwyci´stwo. Teksty zachodnich teologów zostały zredagowane
przez jego urz´dników. Galilejska wizja skromnoÊci niepewnie tylko majaczyła z daleka
przez nast´pne wieki. Gł´boko pogaƒskie wyobra˝enie Boga na obraz egipskich, perskich i rzymskich władców zostało zachowane. KoÊciół zaÊ przydał Bogu atrybutów,
które nale˝ały wczeÊniej do cesarza.
Najwa˝niejszym instytucjonalnym efektem przyj´cia chrzeÊcijaƒstwa przez rzymskich cesarzy było, zdaniem Perry’ego Andersona, społeczne wyniesienie du˝ej liczby
tych, których nazywa on «urz´dowymi chrzeÊcijanami», którzy przyj´li nowà wiar´
oportunistycznie. Co wi´cej, zdaniem Andersona, uczynienie z chrzeÊcijaƒstwa religii
panujàcej w Imperium, wytworzyło, wczeÊniej nieistniejàcà, wielkà biurokracj´ koÊcielnà, która dodana została do wielkiego Êwieckiego aparatu urz´dniczego paƒstwa
rzymskiego, co bez wàtpienia wzmocniło w Rzymie tendencje kryzysowe.

Chrześcijaństwo adaptuje się do feudalizmu
Gdy rzymski system niewolniczy dokonał swojego ˝ywota i zaczàł rozwijaç si´ system feudalny, pozycja KoÊcioła instytucjonalnego dominowała nieznacznie nad arystokratycznà strukturà władzy. KoÊciół sankcjonował władz´ królów i korzystał z ich
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hojnoÊci. Podobnie jak hinduizm w Indiach stworzył ideologiczne usprawiedliwienie
dla systemu kastowego, tak chrzeÊcijaƒstwo usprawiedliwiało upoÊledzonà rol´ chłopów w społeczeƒstwie feudalnym. W tej strukturze społecznej ka˝dy miał przypisanà
rol´: chłopi na dole, arystokraci na górze, a mieszczanie w miastach, skupieni w swoich cechach. KoÊciół był zaÊ intelektualnym zapleczem, doradcà i moralnym stra˝nikiem tego stanu rzeczy. Była to rola bardzo wygodna i nieskoƒczenie korupcjogenna.
Cała ta konstrukcja opieraç si´ miała nie tyle na stabilnoÊci, co na zastoju, gdy˝ zmiany
uwa˝ane były za niebezpieczne. Gdy wi´c doszło do przebudzenia gospodarczego
poprzez rozwój handlu i narodziny kapitalizmu, sprzecznoÊci wywołane tym ostatnim
doprowadziły do eksplozji dawnych stosunków w postaci Renesansu i Reformacji.
To właÊnie statyczne społeczeƒstwo epoki feudalnej jest tym ideałem, który Watykan ch´tnie chciałby odtworzyç w dzisiejszym Êwiecie. Taka ideologia nazywana jest
integryzmem. Paƒstwo rzàdziłoby ludêmi, a paƒstwem rzàdziłby KoÊciół. I wszyscy
byliby znów na swoich miejscach. MarksiÊci lubià byç dumni ze swojej długiej perspektywy historycznej. Tak samo jest z Watykanem. Integryzm widzi wszystkie Êwiatowe problemy jako zrodzone wraz z Renesansem, a potem OÊwieceniem,
Reformacjà i ró˝nymi bur˝uazyjnymi rewolucjami, prowadzàcymi w koƒcu do… diabelskiego komunizmu. Cała ta grzeszna degeneracja spowodowana ma byç brakiem
poddania si´ przez ludzkoÊç Matce-KoÊciołowi. OczywiÊcie, katolicka hierarchia przystosowała si´ do kapitalizmu i postrzega komunizm jako wi´ksze zagro˝enie. Ale
ciàgle t´skni te˝ za starymi, dobrymi dniami feudalizmu. To w tym Êwietle nale˝y odczytywaç watykaƒskie dokumenty atakujàce nadu˝ycia kapitalizmu. Delikatnie mówiàc, nie jest to post´powy rodzaj krytycyzmu.
Si´gnijmy po przykład arcybiskupa Sydney, George’a Pella, który w listopadzie
2004 skrytykował laickà demokracj´ i opowiedział si´ za demokratycznym personalizmem. Ten ostatni, Pell okreÊlił jako nic innego jak demokracj´ zbudowanà na transcendentnej godnoÊci ludzkiej osoby. Mo˝na powiedzieç: Êwietnie. Wszyscy jesteÊmy
za ludzkà godnoÊcià. Ale kto, w najlepszym ze wszystkich mo˝liwych Êwiatów wymyÊlonym przez George’a Pella, kontrolowałby definicj´ owej transcendencji, jaka
miałaby charakteryzowaç «całkowicie nowà» form´ demokracji? Kto byłby włàczony
do tej nowej formy demokracji? Tego Pell nie mówi, ale jest wskazówka, kogo na
przykład nale˝ałoby wykluczyç: niewielka, ale rosnàca liczba konwersji rdzennych
mieszkaƒców Zachodu w społeczeƒstwach zachodnich na islam prowadzi do przypuszczenia, ˝e islam mo˝e stanowiç w XXI w. takà sił´ przyciàgania, jakà komunizm
miał w wieku XX. Zarówno dla tych, którzy sà wyalienowani i rozgoryczeni, jak i dla
tych, którzy szukajà porzàdku i sprawiedliwoÊci.
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George Pell mo˝e chciałby ˝yç w Âredniowieczu, ale feudalizm ewoluował ku swoim
bardziej rozwini´tym formom oraz monarchii absolutnej, co zaowocowało równie˝
sprzecznymi nurtami w samym katolicyzmie, niekoniecznie wygodnymi dla Pella. Na
przykład w XV w. biskupi katoliccy spotkali si´ na soborach w Konstancji i Bazylei, na
których usiłowali złamaç władz´ papiestwa. Papie˝e wykonali manewr przeciwko biskupom, sprzymierzajàc si´ z absolutystycznymi władcami. Królowie pomogli papiestwu
w walce z biskupami, ale musiało ono zapłaciç swojà cen´: straciło na rzecz monarchów kontrol´ nad mianowaniem biskupów. Jednak wkrótce, wskutek europejskiej
ekspansji kolonialnej, KoÊciół znacznie rozszerzył zasi´g swego oddziaływania.
Wspomniane konkordaty były wzorem dla XX-wiecznych porozumieƒ Watykanu z
Mussolinim i Hitlerem. Watykan postrzegał te porozumienia z faszyzmem jako kontynuacj´ swojej wczeÊniejszej strategii działania. Tradycja autorytarna w KoÊciele katolickim znalazła zaÊ swojà kulminacj´ w czasie Soboru Watykaƒskiego I, gdy, w roku
1870, to zgromadzenie katolickich biskupów przyj´ło dogmat o nieomylnoÊci papie˝a.

Katolicyzm XX w. – między zapatrzeniem w przeszłość
a ludem
KoÊciół katolicki zmierzał ku XX wiekowi, epoce imperialistycznych wojen i rewolucji, spoglàdajàc z t´sknotà w przeszłoÊç, zaÊ stojàcy na jego czele arystokraci uwa˝ali
si´ za cz´Êç obozu walczàcego z nowoczesnoÊcià, w szczególnoÊci zaÊ z jej najgorszym przejawem: komunizmem. Miejscem, gdzie pojawiły si´ przeciwne trendy, była
Francja, gdzie katolickie grupy lewicowe weszły w latach 30. do Frontu Ludowego,
działały w antynazistowskim ruchu oporu i odgrywały wa˝nà rol´ w ruchu zwiàzkowym. Po II wojnie Êwiatowej narodził si´ tam ruch ksi´˝y-robotników. Ci pracujàcy
w fabrykach duchowni w obliczu warunków pracy szybko ulegali jeszcze dalszej radykalizacji, stajàc si´ przywódcami zwiàzkowymi i działaczami, i byli utrapieniem
dla hierarchii, która chciała ich czym pr´dzej wyciàgnàç z fabryk.
Te francuskie doÊwiadczenia miały równie˝ swój wpływ na KoÊciół brazylijski, a
przypomnijmy, ˝e Brazylia jest najwi´kszym katolickim krajem na Êwiecie. Na poczàtku lat 60. przywódcy brazylijskiego Ruchu Katolickiej Młodzie˝y Studenckiej pisali: Musimy powiedzieç bez dwuznacznoÊci i wahania, ˝e kapitalizm zasługuje tylko
i wyłàcznie na jasne pot´pienie ze strony chrzeÊcijaƒskiego sumienia. Czy trzeba to
uzasadniaç? Wystarczy jeÊli przypomnimy tutaj o przejawach alienacji, charakterystycznych dla kapitalizmu: redukcja pracy ludzkiej do poziomu towaru, dyktatura własnoÊci prywatnej, brak podporzàdkowania wymogom dobra wspólnego, nadu˝ywanie
władzy ekonomicznej, nieokiełznana konkurencja z jednej strony i monopolistyczne
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praktyki z drugiej, zysk jako zasadnicza motywacja działaƒ. GodnoÊç robotnika nie
mo˝e byç w brazylijskim społeczeƒstwie podporzàdkowana tyranii pieniàdza i okrutnej
konkurencji – czyli, krótko mówiàc, mechanizmom kapitalistycznym.
Kiedy Jan XXIII ogłosił ch´ç zwołania Soboru Watykaƒskiego II zaledwie trzy miesiàce po tym, jak w roku 1958 został papie˝em, kuria watykaƒska była zadziwiona.
Jan XXIII był ju˝ w podeszłym wieku i został wybrany raczej jako papie˝ tymczasowy
ni˝ ktoÊ majàcy dokonywaç zmian. A jednak Sobór Watykaƒski II takich zmian dokonał. Od samego poczàtku Jan XXIII sympatyzował z biskupami, którzy zebrali si´
na soborach w Konstancji i Bazylei w wieku XV. Chciał KoÊcioła mniej autorytarnego,
chciał by msza katolicka odprawiana była w j´zykach narodowych, a nie po łacinie,
chciał wydobyç KoÊciół ze stanu izolacji, by zaanga˝ował si´ on we współczesny Êwiat.
Sobór Watykaƒski II wstrzàsnàł KoÊciołem jak nic wczeÊniej, ani póêniej. Wielu ksi´˝y
i wiele zakonnic na całym Êwiecie wyszło zza murów klasztorów, by w zwykłym Êwiecie pracowaç z biednymi.
W Ameryce Łaciƒskiej KoÊciół rozpoczàł program edukacyjny poÊwi´cony kwestiom
społecznym, który miał powstrzymaç oddziaływanie marksizmu na studentów. Nazywał si´ on Cursillo de Capacitación Social (Kurs Przysposobienia Społecznego). Miał
on pozyskaç młodzie˝ dla chrzeÊcijaƒskiej demokracji. Ale, jak powiedział pewien student, na uniwersytetach sà dwa rodzaje profesorów: ci, którzy sà marksistami i ci, o
których nie warto nawet wspominaç. Studenci rozpocz´li stosowanie radykalnej metody edukacyjnej Paula Freire w tzw. wspólnotach podstawowych. Metoda Freire polegała na uczeniu analfabetów pisania i czytania nie tyle w oparciu o elementarze, co
poprzez towarzyszenie im przy pisaniu o własnym ˝yciu. Chodziło o uÊwiadamianie
ludziom sytuacji społecznej, nast´pnie zaÊ dyskutowanie w oparciu o teksty biblijne,
aby zyskali oni odwag´ przystàpienia do działania na rzecz własnego wyzwolenia.
Tak oto zacz´ła eksplodowaç w skali całego kontynentu teologia wyzwolenia, która
była mieszankà francuskiego radykalizmu przefiltrowanà przez realia KoÊcioła brazylijskiego, Soboru Watykaƒskiego II, inspirowana rewolucjà kubaƒskà i współdziałaniem ksi´˝y, zakonnic i studentów z ubogimi masami. Jak napisał amerykaƒski ksiàdz
pracujàcy w Gwatemali, Blase Bonpane, przed 1965 rokiem tysiàce najlepiej wykształconych obywateli Nikaragui, Salwadoru i Gwatemali zostało zgładzonych w dà˝eniu
paƒstwa do zaprowadzenia stanu politycznej nieÊwiadomoÊci. To w takiej atmosferze
zacz´ły funkcjonowaç Cursillos de Capacitación Social w Ameryce Ârodkowej, gdzie
za wyjàtkiem Kostaryki, ka˝dy na lewo od ChrzeÊcijaƒskiej Demokracji był zagro˝ony
przemocà. Działacze studenccy z tego regionu pisali w latach 60.: nie mo˝emy schrystianizowaç kapitalizmu jakimiÊ paternalistycznymi napominaniami. Gotowi jesteÊmy
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straciç wiele naszych przywilejów, aby dokonała si´ wielka poprawa społeczna. B´dziemy tworzyç opozycj´ i wezwiemy do walki zbrojnej, jeÊli b´dzie taka potrzeba.
Tysiàce studentów i tysiàce chłopów, z którymi pracowali działacze, zasiliły ró˝ne
zbrojne ruchy partyzanckie w Ameryce Ârodkowej, w tym Front Wyzwolenia im. Farabundo Martí i Front Wyzwolenia im. Augusto Sandino. W Brazylii zaÊ z tego właÊnie
fermentu powstała Partia Pracowników, Ruch Chłopów bez Ziemi i wiele organizacji
zwiàzkowych.

Odpowiedź marksistów
W 1971 roku Fidel Castro powiedział na temat takiego rozwoju ruchów katolickich: doszliÊmy teraz do punktu nie po prostu współistnienia mi´dzy religià a rewolucjà, ale najlepszej relacji z mo˝liwych. ChrzeÊcijanin, który rozumie słowa Chrystusa
w ich istocie, po prostu nie mo˝e byç po stronie wyzyskiwaczy, po stronie tych, którzy
krzewià niesprawiedliwoÊç, głód i n´dz´. Zawsze podziwiałem i gł´boko szanowałem
te zakonnice, które opiekowały si´ tr´dowatymi i pracowały w ró˝nych instytucjach
edukacyjnych. Za ich zdolnoÊç poÊwi´cania si´ dla innych. Takie osoby, wykonujàce
t´ niebezpiecznà, wymagajàcà wyrzeczeƒ prac´, wcielajà w ˝ycie ideał postawy komunistycznej. W ostatnich czasach w łonie ruchów chrzeÊcijaƒskich powstały radykalne, post´powe nurty, które dochodzà do rewolucyjnych wniosków. I jest te˝ wielka
liczba ksi´˝y i osób religijnych, które zajmujà zdecydowane stanowisko na rzecz procesu wyzwolenia Ameryki Łaciƒskiej.
Warto tutaj odnotowaç, ˝e gdy dokonywała si´ ta prawdziwie imponujàca przemiana ideologiczna, ten nurt rewolucyjny, którego jesteÊmy cz´Êcià, czyli trockiÊci,
wcale jej nie zauwa˝ył. I chocia˝ ruch trockistowski mo˝e pochwaliç si´ swoim wsparciem dla rewolucji nikaraguaƒskiej, choçby w postaci Brygady Simona Bolivara, to
jednak wspomniane przeoczenie wskazuje na potrzeb´ skromnoÊci wÊród marksistów. Michael Löwy w pracy The War of Gods opublikowanej w j´zyku angielskim w
1996 r., stwierdził: rzeczywiÊcie, coÊ nowego wydarzyło si´ na latynoskiej scenie religijnej w ciàgu ostatnich kilku dekad, o historycznym znaczeniu w skali Êwiatowej. Znaczàcy sektor KoÊcioła, obejmujàcy zarówno laikat, jak i kler, w Ameryce Łaciƒskiej
zmienił swoje stanowisko przechodzàc na polu walk społecznych ze swoimi Êrodkami
materialnymi i siłà duchowà na stron´ biednych i ich walki o nowe społeczeƒstwo.
Czy marksizm pozwala nam wytłumaczyç ten nieoczekiwany proces?
Ksià˝ka Löwiego jest bez w wàtpienia najbardziej przenikliwà i u˝ytecznà marksistowskà analizà teologii wyzwolenia. ZaÊ kiedy Löwy pisze o niej jako zjawisku o historycznym i Êwiatowym znaczeniu, to doskonale wie, o czym pisze. Odpowiedê na
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pytanie postawione przez Löwiego zawarta jest chocia˝by w oÊwiadczeniu komendanta
Luisa Carriona z Frontu Wyzwolenia Narodowego im. Sandino. Dowódca ten powiedział w roku 1985: Nie widz´ przeszkód, które miałyby powstrzymywaç chrzeÊcijan
przed skorzystaniem dla własnych celów z marksistowskiego instrumentarium poj´ciowego pozwalajàcego na naukowe zrozumienie procesu społecznego i rewolucyjnej
orientacji w praktyce politycznej. Innymi słowy, mo˝na byç jednoczeÊnie chrzeÊcijaninem
i w pełni konsekwentnym marksistà. Pod tym wzgl´dem nasze doÊwiadczenie mo˝e dostarczyç wielu lekcji. Wielu chrzeÊcijan było i jest aktywnych we Froncie Sandinistów.
Niektórzy z nich sà ksi´˝mi. I nie mówi´ tutaj tylko o szeregowych działaczach, ale równie˝ o tych pełniàcych wysokie funkcje […] Uwa˝am, ˝e niektórzy działacze marksistowscy majà tendencj´ do postrzegania post´powych i rewolucyjnych chrzeÊcijan jako
oponentów rywalizujàcych o poparcie polityczne. MyÊl´, ˝e to błàd. Unikni´cie tego
bł´du jest jednym z wielkich osiàgni´ç Frontu Wyzwolenia Narodowego im. Sandino.
ByliÊmy i jesteÊmy zwiàzani z oddolnymi strukturami w KoÊciele nie po to, by wyciàgaç
z nich ludzi, ale by integrowaç je z sandinistami, co traktujemy jako pewien etap w naszym politycznym rozwoju. I nie przeciwstawiamy si´ w ˝aden sposób w uczestniczeniu
tych ludzi w działalnoÊci instytucji chrzeÊcijaƒskich. Wr´cz przeciwnie, pozostawiamy
naszych ludzi w takich strukturach, aby ich wysokie morale inspirowało polityczne działanie w ich Êrodowisku. Nigdy nie mówiliÊmy im, ˝e wst´pujàc do naszego Frontu stanà
przed dylematem mi´dzy swojà wiarà a zaanga˝owaniem politycznym. JeÊli stawialibyÊmy spraw´ w ten sposób, pozostalibyÊmy niewielkà grupà.
Mo˝na poczyniç tutaj prostà obserwacj´. Podczas gdy emancypacyjni chrzeÊcijanie nie majà problemów w syntetyzowaniu marksizmu z własnà doktrynà, to marksiÊci w pierwszym Êwiecie cz´sto okazujà si´ w obliczu takiej syntezy bezradni.

Teologia wyzwolenia, kapitalizm i pauperytariat
Tak wi´c, od lat 60. po 90., teologia wyzwolenia była masowym zjawiskiem w skali
całej Ameryki Łaciƒskiej, z odnogami w innych cz´Êciach Êwiata. W Australii jednym
z oÊrodków jej rozwoju był katolicki koÊciół Êwi´tego Wincentego w Redfern na
przedmieÊciach Sydney. Tamtejsza grupa działaczy była niesłychanie aktywna w ró˝nych kampaniach na rzecz obrony praw aborygenów. Arcybiskup Pell bardzo ci´˝ko
pracował nad zniszczeniem tego Êrodowiska. W takich grupach refleksja teologiczna
nie wyrasta z zewnàtrz w stosunku do rzeczywistoÊci społecznej, ale wynika z tego,
˝e ludzie wyzyskiwani rozwijajà si´ w oparciu o swoje doÊwiadczenia i refleksje. Takie
Êrodowiska krytykujà, oczywiÊcie, proste sàdy Marksa na temat religii, jakie wygłosił
on w swoim słynnym Przyczynku do krytyki Heglowskiej filozofii prawa z 1844 r.
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Chciałbym tutaj przytoczyç fragment z ksià˝ki Blase Bonpane zatytułowanej Guerrillas of Peace, która odnosi si´ do rewolucji w Ameryce Ârodkowej. Zaczyna on,
cytujàc słowa Marii, matki Jezusa, z Ewangelii Łukasza: Okazał w dziełach moc swojego ramienia, rozproszył unoszàcych si´ pychà w myÊlach serc swoich. Stràcił mo˝nych
ze stołków, a małych uczynił wielkimi. Cierpiàcych głód napełnił dobrami, a bogatych
z gołymi r´kami odprawił (Łk. 1:51-53). Nast´pnie Blase pisze: w oparciu o te słowa
matki Jezusa mo˝emy twierdziç, ˝e Bóg skłania si´ ku biednym i oka˝e im moc swego
ramienia […], ˝e pot´˝ni tego Êwiata b´dà zrzuceni ze swych tronów, a ludzie z nizin
– wyniesieni. To jest projekt Boga. Ci z nizin staç si´ majà podmiotem społeczeƒstwa,
zamiast byç tylko przedmiotem. Fetyszyzacja pracy, czyli uwa˝anie ludzi za tanià sił´
roboczà, traktowanie pracy jako towaru, musi byç bez wàtpienia uznane za grzech.
Kreatywna siła Boga odbija si´ w robotnikach. Wyzyskiwanie robotników wymierzone
jest w sił´ Boga. W przytoczonych słowach matki Jezusa widzimy uto˝samienie opresji
z grzechem i wyzwolenia z cnotà. JeÊli odniesiemy to do współczesnych teorii ekonomicznych, to natrafimy na teori´ wartoÊci dodatkowej. Ta teoria pokazuje, jak to si´
dzieje, ˝e robotnicy wytwarzajà znacznie wi´cej bogactwa ni˝ to, co jest im wypłacane.
Ró˝nica mi´dzy tym bogactwem, jakie wytarza dany robotnik, a jego pensjà, jest tym,
co jest mu kradzione przez właÊciciela Êrodków produkcji.
Biedni ludzie w Ameryce Łaciƒskiej, ˝yjàcy w slumsach i uwikłani w tzw. gospodark´ nieformalnà, sytuujà si´ gdzieÊ mi´dzy proletariatem a lumpenproletariatem.
Dla tych ludzi, tak wa˝nych w analizach teologów wyzwolenia, ukuty został termin
«pauperytariat». Oddziałujàcego na nich ruchu teologii wyzwolenia nie nale˝y traktowaç jako wyłàcznie katolickiego, jest to ruch ekumeniczny. Bazuje on przecie˝ na
poglàdzie, ˝e ortodoksja, czyli wierzenie w słuszne rzeczy, jest mniej wa˝na ni˝ ortopraksja, czyli czynienie słusznych rzeczy. Dla emancypacyjnych chrzeÊcijan ortodoksja mo˝e tylko towarzyszyç ortopraksji. Mo˝na w tym zobaczyç nawiàzanie do
11 tezy Marksa o Feuerbachu: Filozofowie dotychczas jedynie interpretowali Êwiat,
chodzi jednak o to, by go zmieniç.

Reagan, Jan Paweł II i ich piekielny sojusz
O ile trockiÊci nie dostrzegli w odpowiednim czasie wagi teologii wyzwolenia, zaÊ
promoskiewscy komuniÊci byli zbyt pogrà˝eni w kolaboracji z klasami dominujàcymi,
wag´ tego fenomenu dostrzegli mo˝ni tego Êwiata. W 1980 r. na spotkaniu w Santa
Fé doradcy polityczni i sponsorzy popierajàcy Reagana w wyborach prezydenckich,
w swoim oÊwiadczeniu napisali m. in. Amerykaƒska polityka zagraniczna powinna zaczàç rozprawiaç si´ z teologià wyzwolenia, a nie tylko reagowaç na nià po fakcie […].
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W Ameryce Łaciƒskiej KoÊciół jest wa˝ny dla naszej koncepcji wolnoÊci politycznej.
Niestety, siły marksistowsko-leninowskie zacz´ły u˝ywaç KoÊcioła jako politycznego
narz´dzia wymierzonego przeciwko własnoÊci prywatnej i kapitalistycznemu systemowi
produkcji. Dzieje si´ to poprzez infiltrowanie wspólnot religijnych przez idee, które sà
bardziej komunistyczne ni˝ chrzeÊcijaƒskie.
Jako prezydent USA Ronald Reagan szybko zawarł porozumienie z Janem Pawłem
II przeciwko teologii wyzwolenia. Podczas gdy papie˝ zwalczał jà na płaszczyênie
idei, Reagan mordował emancypacyjnych chrzeÊcijan. W walce z teologià wyzwolenia wa˝nà rol´ odegrał prefekt Kongregacji Wiary, wówczas kardynał Joseph Ratzinger,
a dzisiaj papie˝ Benedykt XVI. Choç przyznał on, ˝e teologia wyzwolenia posiada
nieomal bezbł´dnà logik´, uwa˝ał, ˝e jest bł´dem tym bardziej niebezpiecznym, im
wi´ksze ziarno prawdy w sobie zawiera. Zdaniem Ratzingera, to właÊnie obrona ortodoksji jest obronà biednych, poniewa˝ chroni ich przed bólem i iluzjami, które nie
zawierajà w sobie realistycznej perspektywy nawet korzyÊci materialnej. Czy nie pobrzmiewa w tym echo przytoczonej na wst´pie wypowiedzi Napoleona?
Ratzinger bez powodzenia usiłował dyscyplinowaç biskupów brazylijskich i peruwiaƒskich. Wydawał równie˝ teologom, takim jak Leonardo Boff, zakaz wypowiedzi.
Ale to równie˝ było daremne. W takiej sytuacji papiestwo rozpocz´ło proces zast´powania post´powych biskupów reakcyjnymi. Tak działo si´ w KoÊciele brazylijskim,
salwadorskim i w innych. Nowi konserwatywni biskupi cz´sto powiàzani byli z tajnà
ultraprawicowà organizacjà Opus Dei.
Równie˝ Biały Dom poprzez swoje ró˝ne agendy włàczył si´ w wojn´ duchowà,
wysyłajàc do Ameryki Łaciƒskiej wielu fundamentalistycznych, protestanckich misjonarzy, finansujàc oddziały contras w Nikaragui i szwadrony Êmierci w Salwadorze.
Szczególnie dramatyczna była sytuacja w Gwatemali, gdzie niezrównowa˝ony psychicznie i nawrócony na protestantyzm generał a póêniej te˝ prezydent Ríos Montt
wykorzystywał w latach 80. armi´ do masakr wiosek oskar˝anych o sympatyzowanie
z teologià wyzwolenia. Takie działania odnotowano w stosunku do co najmniej 440
wiosek. Wielu chłopów wolało w konsekwencji przejÊç na protestantyzm z pomocà
przysłanych do nich amerykaƒskich misjonarzy, którzy nawracali ich majàc w garÊci
plik dolarów. Jak Watykan mógł tolerowaç t´ ekspansj´ protestantyzmu «na swoim
terenie»? Było to pokłosiem skrajnego cynizmu. Watykan pogrà˝ony w swoich integrystycznych skłonnoÊciach uwa˝ał, ˝e gdy niebezpieczeƒstwo teologii wyzwolenia przeminie, utracone na rzecz protestantów masy znowu powrócà na łono
Matki-KoÊcioła.
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Teologia wyzwolenia po 1989 r.
Wraz z kl´skà rewolucji sandinistów i partyzantki salwadorskiej, wskutek represji
Watykanu i ingerencji USA, emancypacyjni chrzeÊcijanie zacz´li traciç wiele swoich
placówek. Jednak równie˝ w latach 90. teologia wyzwolenia dała o sobie wyraênie
znaç w czasie wolnoÊciowych wystàpieƒ na Haiti i w Chiapas. W pierwszym przypadku chodzi o karier´ politycznà Jeana-Bertranda Aristide’a, byłego ksi´dza katolickiego, którego haitaƒskie masy wyniosły, wbrew USA, do władzy prezydenckiej.
W przypadku Chiapas, gdzie w styczniu 1994 r. doszło do erupcji ruchu politycznego
zapatystów, grunt pod jego sukces był bez wàtpienia przygotowany przez działalnoÊç
biskupa Samuela Ruiza.
Mówiàc o przyszłoÊci teologii wyzwolenia odnotujmy wa˝nà zmian´ w historii
ludzkoÊci, do jakiej doszło w roku 2004, od kiedy, według raportów ONZ, po raz
pierwszy w historii ludzkoÊci i Trzeciego Âwiata wi´kszoÊç ludzkoÊci na Êwiecie
mieszka w miastach, a wi´kszoÊç mieszkaƒców Trzeciego Âwiata – w slumsach. Urbanizacja, o której mówimy, pozostaje jednak w rozdêwi´ku z procesem uprzemysłowienia czy nawet rozwoju jako takiego. To, co marksista Mike Davis nazywa «Planetà
slumsów», emancypacyjni chrzeÊcijanie mogliby nazwaç «Planetà anawim».
Jakà rol´ inspiracja marksistowska odgrywa w Êwiecie anawim? Wydaje si´, ˝e
obecnie, przynajmniej przejÊciowo, Marks ustàpił pola Mahometowi i Duchowi Âwi´temu. W globalnym megaslumsie islam i zielonoÊwiàtkowa wersja chrzeÊcijaƒstwa
(zaÊ w Indiach kult boga Sziwy) zajmujà t´ przestrzeƒ, którà na poczàtku wieku XX
socjalizm zajmował w przemysłowych slumsach Europy i Ameryki Północnej. To w
nich, w obliczu wycofania si´ paƒstwa, n´dzy i brutalnoÊci ludzie odkrywajà solidarnoÊç, braterstwo i samopomoc.
Post´py koÊciołów zielonoÊwiàtkowych dotyczà w szczególnoÊci Ameryki Łaciƒskiej i Afryki subsaharyjskiej. Liczba zielonoÊwiàtkowców dzisiaj to ponad 500 milionów wyznawców. W Ameryce Łaciƒskiej stanowià oni ponad 10 proc. populacji, a
dodatkowo równie˝ KoÊciół katolicki doÊwiadcza działalnoÊci własnych grup charyzmatycznych. Choç byłoby przesadà twierdziç, ˝e chrzeÊcijaƒstwo zielonoÊwiàtkowe
jest eksportowane do Trzeciego Âwiata jako cz´Êç jakiegoÊ mrocznego spisku Białego
Domu, to niewàtpliwie cz´Êciowo słu˝y ono polityce zagranicznej USA. W doktrynie
zielonoÊwiàtkowej silnie zarysowana jest koncepcja upadku człowieka i niemo˝noÊci
naprawy Êwiata. Podczas gdy ortodoksja katolicka uczy pasywnoÊci np. poprzez kult
Êwi´tych, zielonoÊwiàtkowcy czynià to poprzez swojà wizj´ wszechmocnego Jezusa.
Nie zmienia to faktu, ˝e zielonoÊwiàtkowcy organizujà w slumsach sieci samopomocy
społecznej, opiekujà si´ dzieçmi, walczà z alkoholizmem i uzale˝nieniami, starajà si´
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leczyç (choç cz´sto tylko poprzez modlitw´, nie zaÊ leki). Jednak nawet wÊród cz´Êci
zielonoÊwiàtkowców mo˝na dostrzec przejawy radykalizmu społecznego.
Fenomen teologii wyzwolenia zwiàzany był m. in. z wielkim wpływem rewolucji
kubaƒskiej na Ameryk´ Łaciƒskà. Pod tym wzgl´dem lewicowy trend w KoÊciele katolickim mógłby obecnie równie˝ czerpaç swój optymizm z procesu rewolucji boliwariaƒskiej. Chciałbym jeszcze raz oddaç głos Blase Bonpane: moje pojmowanie
emancypacji zwiàzane jest z orientacjà biblijnà (…) Nie wierz´ jednak, ˝e emancypacja
mo˝e byç zrozumiana jedynie przez Nowy Testament (…) Niektórzy poznajà jà poprzez ateistyczny humanizm i w oparciu o niego tworzà baz´ dla mi´dzynarodowej
awangardy wyzwolenia. Jednak ze wzgl´du na to, ˝e jestem ksi´dzem i chrzeÊcijaƒskim
misjonarzem, uwa˝am, ˝e dla niektórych to Nowy Testament b´dzie drogà do zarówno
osobistego, jak i kolektywnego wyzwolenia.
Teologia wyzwolenia potrafiła asymilowaç marksizm do swej doktryny bez wi´kszych trudnoÊci. Uwa˝am, ˝e nie jest wykluczone, by w podobny sposób marksiÊci
potrafili zrozumieç teologi´ wyzwolenia.
***

Tekst jest skróconą wersją wykładu, jaki Barry Healy wygłosił
na Marksistowskiej Szkole Letniej zorganizowanej przez australijską organizację Democratic Socialist Perspective.
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Eduardo Hoornaert

«Ta utopia działa».
Chrześcijaństwo końca I wieku
Eduardo Hoornaert mieszka w Brazylii. Urodził się w Brugii, w Belgii,
studiował filologię klasyczną i historię Starożytności. Przez dwa lata
pracował w Afryce jako nauczyciel. W 1958 r. wyjechał jako misjonarz
do Brazylii. Przez ponad 30 lat uczył historii chrześcijaństwa na różnych
uczelniach teologicznych w północno-zachodniej Brazylii. Jest członkiem-założycielem Komisji do Spraw Historii Kościoła Latynoamerykańskiego i członkiem brazylijskiego Ruchu Żonatych Księży.
***
Podobieƒstwo mi´dzy pierwotnym chrzeÊcijaƒstwem a utopijnym socjalizmem
było wielokrotnie podnoszone przez myÊlicieli komunistycznych przed Rewolucjà
1917 roku. W 1908 niemiecki intelektualista Karol Kautsky (1854-1938), najwa˝niejszy teoretyk niemieckiej socjaldemokracji, napisał ksià˝k´ Pochodzenie chrzeÊcijaƒstwa. Wnioski z tego bardzo doniosłego dzieła podziela dziÊ wi´kszoÊç badaczy:
pierwotne chrzeÊcijaƒstwo było «socjalistycznà utopià» skierowanà do ludu pracujàcego (niewolników, wyzwoleƒców, rzemieÊlników, drobnych sklepikarzy).
Ustalenia Kautskiego nie sà jednak łatwo przyswajane przez KoÊciół, poniewa˝ natychmiast sprowokowałyby porównanie z tym, jak chrzeÊcijaƒstwo wyglàda dzisiaj.
A jako struktura jest ono skrajnie zhierarchizowane i korporacyjne. Spoglàdajàc w
przyszłoÊç musimy powiedzieç, ˝e wiele b´dzie zale˝ało od tego, czy chrzeÊcijanie
zdob´dà si´ na odwag´ odkrycia własnych korzeni oraz na szczeroÊç i wysiłek przeprowadzenia zmian w dzisiejszym chrzeÊcijaƒstwie. B´dzie to z pewnoÊcià ci´˝ka
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praca, bo niełatwo przychodzi przyznanie si´ do tej prawdy, ˝e KoÊciół pobłàdził i w
podstawowych kwestiach zboczył z drogi wyznaczonej przez Jezusa. A jeszcze trudniej b´dzie naprawiç to, co było psute przez długie stulecia.
Jednak mo˝e nam w tym pomóc wiedza na temat konkretnych osiàgni´ç pierwszych pokoleƒ chrzeÊcijan, którzy w wielu aspektach sà podobni do swoich współwyznawców z dzisiejszych wspólnot podstawowych. Ogólnie rzecz bioràc, wi´kszoÊç
chrzeÊcijan reaguje zdziwieniem na podj´cie tematu êródeł ich religii. Na przykład
rzymskiemu katolikowi, przyzwyczajonemu do tego, ˝e zwierzchnik jego KoÊcioła,
czyli papie˝, mieszka w wielkim pałacu, podobnie jak wszyscy władcy i mo˝ni tego
Êwiata, i upodobnił si´ do nich poprzez swój sposób komunikowania si´ z ludêmi i
cały wizerunek, trudno sobie wyobraziç, jak wyglàdały poczàtki. Zdziwi si´ zapewne,
słyszàc, ˝e kobiety i m´˝czyêni nale˝àcy do pierwszych pokoleƒ chrzeÊcijan mieli
zwyczaj otwieraç swe domostwa dla tych, którzy przybywali do Rzymu lub innych
miast Imperium, takich jak Aleksandra czy Antiochia, w poszukiwaniu pracy i ˝e nara˝ali swe ˝ycie opiekujàc si´ chorymi, gdy tylko wybuchła jakaÊ epidemia.
JeÊli mówimy o tym, jak bliska jest chrzeÊcijaƒskiej nadziei nadzieja socjalistyczna,
to warto przywołaç kilka przykładów z codziennego ˝ycia chrzeÊcijan pod koniec I
wieku naszej ery, siedemdziesiàt lat po Êmierci Jezusa. DoÊwiadczenie tych chrzeÊcijan mo˝emy nazwaç «utopià, która działa» gdy˝ rzeczywiÊcie funkcjonowały tam braterskie i sprawiedliwe wspólnoty. Skala, na którà działały, była oczywiÊcie niewielka,
a ich miejsce w hierarchii społecznej – bardzo poÊlednie, wi´c wydawaç by si´ mogło,
˝e nie wpłyn´ły one znaczàco na bieg historii. Ale dały one podwaliny instytucji,
która, niestety, nast´pnie si´ zdegenerowała i zacz´ła roiç sny o władzy, pot´dze, statusie, powa˝aniu i pozycji społecznej.
DziałalnoÊç wspólnot chrzeÊcijaƒskich nie powinna byç mylona z działalnoÊcià
charytatywnà, bo tu nie bogacz podaje r´k´ biedakowi, tylko sami biedacy wzajemnie
sobie pomagajà i wspierajà si´ nawzajem. Co za tym idzie, mówimy tu o «beneficjentach» w ramach całego obiegu usług; dzisiejsi odbiorcy pomocy mogà wkrótce
staç si´ jej dawcami, o ile zechcà przystàpiç do grupy chrzeÊcijaƒskiej.
Ernst Bloch, niemiecki komunista, autor Zasady nadziei, uznał chrzeÊcijaƒstwo
przełomu wieków (oraz jeszcze wiele póêniejsze) za jeden z najbardziej poruszajàcych przykładów «działajàcej utopii». Jego ocena ma tu wielkie znaczenie, bowiem
Bloch nie był chrzeÊcijaninem i nie odczuwał sympatii do KoÊcioła. Na poparcie swoich słów Bloch przytacza dzieje, które nie były opowiedziane przez wielkich historyków takich jak Tacyt czy Swetoniusz gdy˝ nie mieli oni poj´cia, co si´ dzieje w
dolnych warstwach społeczeƒstwa. Dziejów tych pró˝no te˝ zazwyczaj szukaç w his25

torii KoÊcioła, które zajmujà si´ jedynie sprawami wewn´trznych podziałów i władzy.
Przytoczmy tu tylko kilka przykładów, bo temat jest bardzo obszerny.

Kasa wspólnotowa
Ju˝ w latach 50. n. e. Êwi´ty Paweł zalecał, by pierwszego dnia ka˝dego tygodnia
(w poniedziałki) ka˝da rodzina wrzucała do osobnego dzbana monety, które nie zostały wydane na cele zaplanowane w mijajàcym tygodniu. Monety te przeznaczone
były dla biedaków, wdów, sierot, chorych i niepełnosprawnych, których utrzymywała
lokalna wspólnota chrzeÊcijaƒska (1 Kor. 16:2). Sam Paweł w 49 roku zbierał pieniàdze, by zawieêç je biedakom ze wspólnoty w Jerozolimie. Justyn w swojej Apologii
szczegółowo opisuje, jak system ten działał w oÊrodkach rzymskich w połowie II wieku.
W Tradycji Apostolskiej z 218 r. wspomina si´ o posiłkach organizowanych specjalnie dla biednych. Praktyka ta musiała trwaç przez stulecia, bo w połowie IV wieku,
kiedy cesarz Julian chciał zmieniç polityk´ swego poprzednika Konstantyna, protektora chrzeÊcijaƒstwa, i powróciç do pogaƒstwa jako oficjalnej religii Imperium, zalecał,
by lokalne władze kontynuowały model wypracowany przez chrzeÊcijan i stworzyły
miejsca pomocy społecznej i zakwaterowania. To pokazuje, jak dalece chrzeÊcijaƒstwo przenikn´ło do warstw ludowych.

Stosunek do obcych
Grupy chrzeÊcijaƒskie były otwarte na pomoc osobom nieposiadajàcym obywatelstwa rzymskiego, czy te˝ paroikoi, ludziom bez ziemi, bez obywatelstwa, bez pozycji społecznej, (stàd termin parafia). ChrzeÊcijanie dawali im poczucie
przynale˝noÊci, godnoÊci, to˝samoÊci społecznej. Obcy czuli si´ we wspólnotach
chrzeÊcijaƒskich jak u siebie w domu.

Wdowy i sieroty
Grupà społecznà, która mogła liczyç na szczególnie wzgl´dy, były wdowy i sieroty.
Opieka nad nimi wywodzi si´ bezpoÊrednio z tradycji synagog, które przez stulecia
praktykowały obejmowanie nadzwyczajnà ochronà wdów i biedaków. Do tego stopnia, ˝e cesarz Julian pisał w połowie IV wieku: nie widaç ani jednego ˚yda ˝ebrzàcego
na ulicy. Jednak wielka ró˝nica mi´dzy opiekà ˝ydowskà a chrzeÊcijaƒskà polega na
ich zakresie. O ile synagogi zajmujà si´ wyłàcznie ˚ydami, o tyle oÊrodki chrzeÊcijaƒskie sà otwarte dla wszystkich. W liÊcie, który krà˝ył po Syrii pod koniec I wieku,
tak definiuje si´ religi´ chrzeÊcijaƒskà: pomagaç sierotom i wdowom oraz stroniç od
zepsucia tego Êwiata. W społeczeƒstwie rzymskim było wiele wdów, cz´sto w młodym
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wieku. OÊrodki chrzeÊcijaƒskie dawały im poczucie wsparcia. W liÊcie datowanym
na 251 rok, biskup Dionizjusz z Rzymu pisze na przykład, ˝e jego koÊciół utrzymuje
ponad 1500 wdów i biedaków.

Zmarli
Innym obszarem działalnoÊci chrzeÊcijaƒskiej był pochówek zmarłych. Tu znów
cesarz Julian informuje nas, jak słu˝ba ta działała w IV wieku. Cmentarze chrzeÊcijaƒskie w Rzymie, Aleksandrii czy Antiochii do dziÊ mo˝na odwiedzaç jako jeden z
najlepiej widocznych dowodów na ˝ywotnoÊç ruchu w ówczesnej epoce.

Prześladowani
Ci, którzy byli n´kani przez władze, sàdy, poddawani przesłuchaniom, i nie wyparli
si´ wiary, byli we wspólnotach szanowani i otaczani czcià. Im właÊnie przypadało honorowe miejsce na zebraniach wspólnoty. Nierzadko zdarzały si´ kary wi´zienia lub
konfiskaty mienia ze strony władz Imperium. Pami´ç o tych, którzy oddali swe ˝ycie,
a nie wyparli si´ wiary, była kultywowana i nigdy nie mogła zginàç. Imiona tych, którzy
cierpieli w imi´ Syna Bo˝ego do dziÊ figurujà na listach m´czenników.

Uwalnianie niewolników
Niewolnicy i wyzwoleƒcy szczególnie wysoko cenili chrzeÊcijaƒskà słu˝b´ społecznà, która polegała na wykupywaniu jeƒców wojennych sprowadzonych do roli
niewolników. Nazwa, pod którà przez wieki funkcjonował okup za takich wi´êniów,
to «odkupienie jeƒców» lub po prostu «odkupienie». W Êredniowieczu powstały kongregacje religijne specjalnie poÊwi´cone wykupywaniu niewolników (zwłaszcza z ràk
muzułmaƒskich). Pozostawienie niewolników w r´kach tego, kto ich wykupił z ràk
«barbarzyƒców», było zwyczajem tolerowanym przez rzymskich ustawodawców,
nawet jeÊli chodziło o obywateli rzymskich. ChrzeÊcijaƒstwo nie tolerowało tego nadu˝ycia, i dlatego oÊrodki chrzeÊcijaƒskie robiły wszystko by uskuteczniaç «prawdziwe
odkupienie», co przysparzało im ogromnej sympatii. Klemens Rzymski pisał około
roku 100: znamy wielu spoÊród nas, którzy sami si´ dajà skuç łaƒcuchami [niewoli],
˝eby uwolniç innych. Wielu jest te˝ takich, którzy sprzedajà si´ w niewol´ i za otrzymane pieniàdze karmià drugich.

Epidemie
DziałalnoÊç grup chrzeÊcijaƒskich była odczuwalna równie˝ wtedy, gdy wybuchały
epidemie, którym zazwyczaj towarzyszył masowy głód. Euzebiusz powiada, ˝e chrze27

Êcijanie byli jedynymi, którzy odwiedzali, leczyli i grzebali ofiary d˝umy, która opanowała Aleksandri´ w 259 roku i pochłon´ła wiele ofiar. W owym czasie – twierdzi
Euzebiusz – ludzie zostawiali chorych, bojàc si´ zaraziç, ale chrzeÊcijanie wchodzili
do ich domów. To samo miało miejsce w roku 305 i 313 podczas kolejnych epidemii
d˝umy, którym towarzyszył wielki głód. To zachowanie chrzeÊcijan spotykało si´ z
powszechnym podziwem. Zdaniem Euzebiusza, czyny mówià same za siebie. Wszyscy
wychwalajà Boga chrzeÊcijan i przyznajà, ˝e tylko oni sà naprawd´ religijni i litoÊciwi.

Artykuł ukazał się w piśmie Agenda Latinoamericana 2009
Przekład: Urszula Ługowska
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Jon Sobrino

Jezus i socjalizm

Jon Sobrino jest jezuickim księdzem pracującym na Uniwersytecie Środokowoamerykańskim im. José Simeóna Cañasa w Salwadorze. Urodził się
w Barcelonie w czasie wojny domowej. Pochodzi z rodziny baskijskiej. W
1957 r. wyjechał do Ameryki Łacińskiej. Jest jednym z najbardziej znanych
i wpływowych teologów latynoamerykańskich. W 1989 r. miał być na nim
wykonany wyrok śmierci. W czasie chwilowej nieobecności ojca Sobrino,
salwadorscy żołnierze wytrenowani w Szkole Ameryk wdarli się do jego
domu, i zamordowali sześciu innych jezuitów oraz ich gospodynię i jej córeczkę. W 2007 r. po licznych upomnieniach watykańska Kongregacja do
spraw Doktryny Wiary ostatecznie zakazała Sobrino wykładania na kościelnych uczelniach i publikacji książek w kościelnych wydawnictwach.
Czynienie z Jezusa po prostu i zwyczajnie socjalisty nie wydaje mi si´ słuszne,
nawet jeÊli zdroworozsàdkowo mógłby byç za takiego uwa˝any – jako ktoÊ, kto inspirował socjalizm w jego najgł´bszym znaczeniu i mo˝e byç postrzegany jako jego
sympatyk. Takie stanowisko, chocia˝ minimalistyczne, wydaje mi si´ wa˝ne. Na tej
samej zasadzie nie moglibyÊmy odnieÊç Jezusa do kapitalizmu (wbrew usiłowaniom,
chocia˝by, Michaela Novaka), czy te˝ imperializmu w ˝adnej z jego postaci – czy to
amerykaƒskiej, czy radzieckiej. Główny punkt, który łàczy Jezusa i socjalizm, to podzielanie idei i ideału socjalnego braterstwa, co nale˝y przeciwstawiç kapitałowi i
pieniàdzom, czy te˝ idei władzy i podporzàdkowania. Te ostatnie były przez Jezusa
całkowicie odrzucane; w tej kwestii nie było dla niego kompromisu.
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Socjalizm i Jezus z Nazaretu to nie to samo, ale jeÊli łàczylibyÊmy go z socjalizmem,
protestowałby on przeciwko temu mniej, ni˝ gdyby łàczyç go z kapitalizmem czy imperializmem. Z socjalizmem ma on jednak wiele wspólnego. «Robotnicy» i, jak by
dopowiedziano na nikaraguaƒskiej mszy, «chłopi», nie widzà w Jezusie obcego, a tym
bardziej wroga. To, jak oni postrzegajà instytucjonalny KoÊciół, to ju˝ zupełnie inna
sprawa. W Kraju Basków, który jest bardzo katolicki, pewna stara kobieta, która całe
˝ycie była katoliczkà, powiedziała mi, z przekonaniem i entuzjazmem: Jezus był socjalistà. I, jeÊli dobrze pami´tam, równie˝ luteraƒski pastor Dietrich Bonhoeffer powiedział, ˝e robotnicy, którzy słabo lub wcale nie znajà dogmatów, rozumiejà Jezusa.
Choç był on teologiem pochodzàcym z klasy Êredniej, stał si´ Êwiadkiem takich wydarzeƒ w epoce hitleryzmu, które domagały si´ całkowitego zaanga˝owania. Dla
niego Kazanie na Górze i sprawiedliwoÊç społeczna połàczyły si´ ze sobà nierozerwalnie [Bonhoeffer został zamordowany przez hitlerowców – red.].
Nie mo˝emy równie˝ ignorowaç faktu, ˝e Karol Marks, podobnie jak Jezus, mo˝e
byç łàczony z ˝ydowskà tradycjà proroków. Poprzez proroków Bóg zwracał si´ do
królów i bogatych, z oskar˝eniami takimi jak to: SprzedaliÊcie biednych za par´ sandałów! (Ksi´ga Amosa). RównoczeÊnie zaÊ Bóg zwracał si´ do słabych, biednych i obcych słowami: Mój lud. Parabolicznà przypowieÊç o Łazarzu i bogaczu oraz
stwierdzenie: nie mo˝na słu˝yç zarówno Bogu, jak i mamonie (Mt. 6:24), znacznie
łatwiej zignorowaç i wyÊmiaç w kapitalizmie ni˝ w socjalizmie. Ewangeliczne błogosławieƒstwa – wzywajàce do solidarnoÊci, współczucia, słu˝enia sprawiedliwoÊci, a˝
po oddanie swojego ˝ycia – sà blisko zwiàzane z socjalizmem, zaÊ rzadko mo˝na odnaleêç je w kapitalizmie.
TrzydzieÊci lat temu wielu ludzi tutaj, w Salwadorze, równie˝ wybrało opcj´ na rzecz
ubogich. Uczyniło to wielu wszelkiej maÊci lewicowców i zrobili to z wielkim poÊwi´ceniem. W 1985 r. ojciec Ellacuría [jeden z jezuitów zamordowanych w 1989 r. przez
salwadorskich ˝ołnierzy – red.] mówił w jasny i prowokujàcy sposób o marksistach,
˝e fundamentalna etyczna jakoÊç marksizmu wprawia chrzeÊcijan w pewnego rodzaju
zakłopotanie. Przypomina im, ˝e zapomnieli o czymÊ podstawowym dla wiary i wiedzie
ich do swoistego kompleksu ni˝szoÊci, kiedy porównujà etyczne zaanga˝owanie rewolucyjnych marksistów na rzecz biednych z, w najlepszym przypadku, czysto werbalnym i pełnym wahania zaanga˝owaniem ludzi KoÊcioła.
Nie ma wi´c powodu aby protestowaç, kiedy socjalizm jest porównywany do Jezusa. A przynajmniej nie nale˝y protestowaç tak głoÊno, jak w przypadku, gdyby Jezus
porównywany był z projektem kapitalistycznym. Ale przy porównywaniu socjalizmu
i Jezusa pojawiajà si´ równie˝ ró˝nice, a czasami przeciwieƒstwa. Pozwólcie, ˝e po30

staram si´ w tej kwestii o zwi´złà syntez´. Po pierwsze, oczywista sprzecznoÊç pojawia
si´ mi´dzy Jezusem a socjalizmem, kiedy ten ostatni przybiera imperialistyczne, dyktatorskie lub brutalne formy polityczne. To sprawa oczywista. Podobnie jest, kiedy
socjalizm staje si´ siłà politycznà tolerancyjnà wobec kapitalizmu i zachowuje elementy konwencjonalnej demokracji [chodzi o projekt socjaldemokratyczny – red.].
W sferze socjalnej taki socjalizm aktywnie promuje indywidualizm i egotyzm w opozycji do solidarnoÊci. To, czego szuka i oferuje, chocia˝by startujàc w wyborach, to
«wygodne ˝ycie» i «sukces». Z perspektywy Jezusa oznacza to dehumanizacj´. Po
drugie, oczywiÊcie, musi byç poruszona jeszcze inna kwestia. A mianowicie ubieganie
si´ o władz´. Jest ono nie do unikni´cia i mo˝e przynosiç dobre skutki. Ale zawsze
jest to materia delikatna, poniewa˝ władza nie przestaje byç sobà, bez wzgl´du na
kolor polityczny. I, poniewa˝ mówimy o Jezusie, nie zapominajmy, ˝e w wyrazisty
sposób odnosił si´ on równie˝ do władz religijnych.
Jezus nie był istotà ani leniwà, ani kontemplacyjnà. Wypowiadał si´ w sposób autorytatywny, działał energicznie, i konfrontował si´ z realnymi strukturami władzy.
Mo˝na powiedzieç, ˝e władza emanowała z niego. Ale nikt nie mo˝e powiedzieç,
˝e posługiwał si´ on władzà. Nie zabiegał o nià, ani nie wspierał jakiejÊ konkretnej
władzy. Był przera˝ony tendencjà władzy do dominowania nad innymi i podporzàdkowywania ich sobie. Odrzucił prób´ ludu uczynienia z niego króla. Nie chciał, by
w taki sposób myÊlał o nim Poncjusz Piłat. Moc Jezusa mo˝e byç rozumiana jako siła
proroka lub te˝ zdolnoÊç do pokrzepiania cierpiàcych. W przypadku Jezusa nie chodziło jednak o sił´ jakiegoÊ ludowego przywódcy, na wzór Moj˝esza.
To wszystko wydaje si´ kluczowe dla interpretacji jego sposobu patrzenia na Êwiat
i osobistej praktyki. Jego osàd na temat władzy jest zdecydowany i nie mo˝na od
niego abstrahowaç: A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: «Wiecie, ˝e władcy narodów
uciskajà je, a wielcy dajà im odczuç swà władz´. Nie tak b´dzie u was» (Ewangelia
Mateusza 20:25-26). To odnosi si´ do wszelkiej władzy: kapitalistycznej, socjalistycznej, ekonomicznej, wojskowej, religijnej i koÊcielnej. Pokusa takiej złej władzy zagra˝a
ka˝dej ludzkiej jednostce, a Jezus dodałby do tego jeszcze pokus´ bogactw, honorów,
jak te˝ znieczulenie wobec ofiar. Władza korumpuje stosunki mi´dzy ludêmi.
OczywiÊcie, to nie znaczy, ˝e socjaliÊci nie mogà ubiegaç si´ o władz´ politycznà,
wygrywaç wyborów czy ustanawiaç praw, które, miejmy nadziej´, b´dà w interesie
biednych i słabych. Tym niemniej, z absolutnà powagà Jezus przestrzegał przed niebezpieczeƒstwem, ˝e władza mo˝e byç êródłem nadu˝yç i korupcji, i nale˝y to do
jej natury. (Podobnie zresztà uwa˝ał Arystoteles.)
W koƒcu, warto zajàç si´ analizà religijnego doÊwiadczenia Jezusa, czy te˝ takiego
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doÊwiadczenia w socjalizmie. Mo˝e byç to postrzegane jako dziwne, poniewa˝ nie
ma ˝adnego powodu, by socjalizm był oficjalnie religijny lub chrzeÊcijaƒski. Bardzo
cz´sto taki nie jest, a w perspektywie historycznej był antyklerykalny, co cz´sto było
uzasadnione, a czasami bł´dne. Jednak religijny wymiar był bardzo wa˝ny u Jezusa,
zaÊ jego pozytywna wizja oraz działanie nie mo˝e byç zrozumiane bez tego wymiaru.
Zarówno jeÊli chodzi o samà osob´ Jezusa, jak te˝ jego stosunek do społeczeƒstwa.
Według Jezusa, budowie nowego społeczeƒstwa, którego potrzebujemy, nie b´dà
towarzyszyły wielkie, apokaliptyczne, jak wtedy mawiano, znaki. Takiego społeczeƒstwa nie nale˝y identyfikowaç z jakàÊ konkretnà siłà czy grupà lub te˝ zwyci´stwem
nad przeciwnikami czy ich unicestwieniem. W postmachiavellskiej koncepcji polityki,
˝adne z takich działaƒ nie byłoby pozytywne dla polis. Jednak religijne doÊwiadczenie, właÊciwie socjalizowane – w rozumieniu polityki jako troski o polis – byłoby pozytywne. Polis mogłoby wzrastaç wraz z post´pujàcà humanizacjà, akceptujàc t´
rzeczywistoÊç, którà my nazywamy misterium, co oznaczałoby wyjÊcie poza ubogi
pozytywizm, infantylizacj´, reifikacj´ czy trywializacj´ rzeczywistoÊci. To właÊnie misterium daje ˝ycie.
Nie ma powodu, dla którego socjalizm musiałby byç religijny, lub te˝ aby nazywał
misterium Abba, jak to czynił Jezus. Nie ma jednak równie˝ powodu, aby wykluczaç
mo˝liwoÊç, by religijny wymiar ludzkiej egzystencji definiował i jednostk´, i polis.
Wedle mojej osobistej opinii, demokratyczne modele zachodniego socjalizmu, przy
wszystkich swoich osiàgni´ciach dla robotników i obywateli, pokazujà równie˝, ˝e
coÊ wa˝nego zostało zagubione. Byç mo˝e ten zagubiony element da si´ odkryç
w etosie humanistycznie zorientowanych socjalistów i komunistów. Mam nadziej´,
˝e nie b´dà oni wykluczaç mo˝liwoÊci znalezienia tego w tradycjach religijnych takich, jak ta pochodzàca od Jezusa.
Nie chodzi tutaj o jakiÊ subtelny powrót do klerykalizmu. Chodzi mi raczej o powa˝ne potraktowanie gł´bokiego wymiaru rzeczywistoÊci gatunku ludzkiego. Mo˝emy debatowaç, czy ten gł´boki wymiar mo˝e byç osiàgni´ty poprzez religi´, czy
te˝ bez niej. Niektórzy mogà powtarzaç tutaj za Ernestem Blochem ide´ ateizmu w
chrzeÊcijaƒstwie, inni zaÊ, za Antonio Comínem, myÊl o chrzeÊcijaƒstwie w komunizmie. Tym, co powinno nas łàczyç, jest powa˝ne potraktowanie gł´bi ludzkiej jednostki. Bez takiej postawy podlegaç b´dziemy degeneracji, nawet jeÊli dokonywaç si´
b´dzie post´p w zakresie jakoÊci ˝ycia i wolnoÊci obywatelskich. Moim zdaniem, to
jest właÊnie fundamentalnym problemem dzisiejszych bogatych społeczeƒstw zachodnich i kapitalizmu w ogóle.
To samo dotyczy równie˝ KoÊciołów chrzeÊcijaƒskich. Nie wystarczy po prostu
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funkcjonowaç w formalnie religijnym kontekÊcie. Musimy praktykowaç religi´, która
wyrasta z gł´bi i prowadzi w głàb. Musimy (na wzór Êwi´tego Pawła) wychodziç poza
własne ramy, aby nie byç zwiàzanym własnym, egoistycznym ja. I dlatego dbaç o słabych, sieroty, wdowy. To właÊnie jest prawdziwa religia.
W wielu krajach Ameryki Łaciƒskiej istniejà dziÊ wa˝ne ruchy, które w ten czy inny
sposób wchodzà w relacj´ z socjalizmem. To ju˝ sporo, ˝e udaje si´ im ograniczaç
okrucieƒstwa zwiàzane z kapitalizmem i imperializmem. Byłoby jednak jeszcze lepiej,
gdyby poczyniły one równie˝ pozytywne kroki, choçby niewielkie, w kierunku ideału
socjalizmu. W ten sposób socjalizm mógłby współpracowaç z chrzeÊcijaƒstwem, tak
jak we wczeÊniejszych dekadach. Znajdà si´ i chrzeÊcijanie, i socjaliÊci, którzy poÊwi´cà si´ temu zadaniu.
Mojà nadziejà jest, ˝e Jezus mo˝e staç si´ wspólnym mianownikiem dla nich
wszystkich. W naszej Utopii chodzi o cywilizacj´ ubóstwa, lub te˝, mówiàc w bardziej
popularny sposób, cywilizacj´, gdzie solidarnie dzielono by si´ biedà. Chodzi nam
wi´c o Królestwo Boga.

Tekst ukazał się w piśmie Agenda Latinoamericana 2009
Przekład: Urszula Ługowska
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Chrześcijanie dla
Socjalizmu
Jaume Botey
Jaume Botey jest profesorem historii na Universitat Autònoma w Barcelonie oraz naukowcem Centrum Chrześcijaństwo i Sprawiedliwość.
Stowarzyszenie «ChrzeÊcijanie dla Socjalizmu», CPS, narodziło si´ w Chile pod
rzàdami Salvadora Allende w 1971 roku. Jego celem było wspieranie przez wspólnot´
chrzeÊcijaƒskà rzàdu JednoÊci Ludowej. Ludzie oddychali wtedy Êwie˝ym powietrzem
Soboru Watykaƒskiego II, oraz spotkania biskupów Ameryki Łaciƒskiej w Medellin w
1968 roku. Wspólnoty bazujàce na chrzeÊcijaƒskiej teologii wyzwolenia stawiały
swoje pierwsze kroki. Były to wspaniałe chwile, odznaczajàce si´ wielkim bogactwem
duchowym, bodaj najwi´kszy w historii wysiłek KoÊcioła w kierunku zrozumienia
problemów zwykłych ludzi.
Zacz´liÊmy wierzyç, ˝e Êwiat, o którym marzmy, jest na wyciàgni´cie r´ki… Jednak
zamach stanu Pinocheta w 1973 roku oraz to, co po nim nastàpiło w całej Ameryce
Łaciƒskiej, zdruzgotało nasze nadzieje.
Bardzo szybko CPS rozszerzyło swojà działalnoÊç na Europ´. Najwa˝niejszym zadaniem było udowodnienie, ˝e wiar´ i walk´ o sprawiedliwoÊç mo˝na połàczyç, nie popadajàc w sprzecznoÊci. CPS próbowało przezwyci´˝yç dogmatyczne zamkni´cie oraz
zaskorupiałe schematy KoÊcioła wobec komunizmu i odwrotnie: komunizmu wobec
chrzeÊcijan. CPS chciało wykazaç, nawiàzujàc do znanej frazy Antonio Comina, ˝e
mo˝na byç komunistà w KoÊciele oraz chrzeÊcijaninem w partii. Stowarzyszenie było
wierne Ewangelii i łàczyła je nierozerwalna wi´ê z biednymi. To oznaczało, ˝e ˝yło ono
na styku KoÊcioła i polityki, zdajàc sobie spraw´, ˝e pogranicza cz´sto bywajà niebezpieczne i naje˝one minami. Mimo to, o˝ywiało wiar´ w Jezusa poprzez socjalizm, nie
wahajàc si´ u˝ywaç instrumentów, które marksizm traktuje jako narz´dzia analizy historycznej: walki klas oraz klasy robotniczej zorganizowanej w partie i zwiàzki zawodowe.
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OczywiÊcie, co za tym idzie, CPS napotkało na opór tych, którzy popierali mo˝nych tego Êwiata, zarówno na polu politycznym, jak i religijnym. Pami´tajmy, ˝e w
tamtym czasie KoÊciół próbował promowaç w Europie «chrzeÊcijaƒskà demokracj´»,
i ˝e w Ameryce Łaciƒskiej pozostawał w dwuznacznym stosunku do dyktatur wojskowych lat 70. Jednak Êwiadectwo wiary oraz politycznego zaanga˝owania tak wielu
«ChrzeÊcijan dla Socjalizmu» udowodniło, ˝e obie te sfery (religijna i lewicowa) sà
do pogodzenia. Wielu działaczy cierpiało przeÊladowania, łàcznie z karà wi´zienia.
Jednak˝e, dzi´ki rozwadze, wspólnej pracy oraz przywiàzaniu do takiej podstawowej
wartoÊci, jak sprawiedliwoÊç, odnosili sukcesy. Udało si´ przezwyci´˝yç stare uprzedzenia. Bitwa została wygrana.

Pluralizm
Chocia˝ dla chrzeÊcijanina królestwo nie jest z tego Êwiata, CPS nie ogranicza si´ do
krytyki ziemskiej rzeczywistoÊci. Przeciwnie, za swojà misj´ uwa˝a działanie, ubrudzenie sobie ràk… CPS zawsze postrzegało swojà rol´ jako spoiwo łàczàce szeroki wachlarz opcji ideologicznych oraz politycznych lewicy: socjalistów, komunistów,
anarchistów czy trockistów. Ma ono dar umiej´tnoÊci czy te˝ «szybkoÊci» zrozumienia
ró˝nych form zaanga˝owania, np. takich jak radykalizm profetyczny połàczony z uniesieniami religijnymi, i takich, które sà bli˝sze realizmowi oraz sferze praxis polityki, to
znaczy porozumienia, negocjacje czy komunikacja. Jak udało si´ skojarzyç Utopi´ z
czymÊ tak nieutopijnym, jak rzàdzenie? CPS zdołało połàczyç coÊ, co jest zwane etykà
przekonaƒ (która wyra˝a etyk´ wartoÊci) z etykà odpowiedzialnoÊci (która koncentruje
si´ na tym, co jest aktualnie osiàgalne). Było to szczególnie skomplikowane w Hiszpanii,
gdzie ruch CPS zapuÊcił gł´bokie korzenie, poniewa˝, w tamtych latach, miały miejsce
dwa procesy: jeden o charakterze narodowym: przejÊcie od dyktatury do demokracji,
a drugi o charakterze globalnym: poczàtek ofensywy neoliberalizmu.

Zmiany i nowe trudności
Obecny kryzys socjalizmu zaczàł si´ na długo zanim, niefortunnie nazwany «realny
socjalizm» został zniszczony i pogrzebany w krajach Bloku Wschodniego.
W Europie poczàwszy od lat 70. thatcheryzm zapoczàtkował bezlitosnà wojn´
przeciwko historycznym zdobyczom, które klasie robotniczej udało si´ wywalczyç,
poczàwszy od XIX wieku. Narzucił deregulacj´, prywatyzacj´, niepewnoÊç zatrudnienia, redukcj´ nakładów socjalnych… Ruch zwiàzkowy został pokonany.
W skali Êwiatowej, od poczàtku lat 80. Reagan lansował polityk´ interwencji wojskowych oraz zbrojnych zamachów stanu i przezwyci´˝ył kryzys bud˝etowy poprzez
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bezlitosne wprowadzanie zaleceƒ Mi´dzynarodowego Funduszu Walutowego w
biednych krajach, co spowodowało bezprecedensowy kryzys w Ameryce Łaciƒskiej
oraz Afryce.
«Upadek muru berliƒskiego» oraz atak neoliberalizmu na kraje byłego ZSRR były
tylko kolejnymi pora˝kami socjalizmu. Jednak˝e moim zdaniem, wielkà kl´skà socjalizmu jest to, ˝e nie udało mu si´ stworzyç nowego człowieka, nowych m´˝czyzn i
kobiet. To na tym polu, w dziedzinie idei i wartoÊci, socjalizm przegrał – jako alternatywna propozycja braterstwa.
Za du˝y nacisk kładziono na rozwojowo-produkcyjny model socjalizmu, wierzàc,
˝e wraz z rozwojem Êrodków produkcji ludzkoÊç przejdzie stopniowo od niedoboru
do obfitoÊci; nadmiernà wiar´ pokładano w dogmatach marksistowskich, wierzàc, ˝e
zmiana infrastruktury przemieni sumienia. Model nieograniczonego rozwoju został
zaakceptowany bez zastrze˝eƒ.
Dzisiaj wiemy, ˝e ten model jest nie do utrzymania. Kapitalizm wraz z neoliberalizmem przegrywa nie tylko z powodu swej niesprawiedliwoÊci oraz antydemokratycznych tendencji. Do samobójstwa doprowadza go nienasycona rzàdza
gromadzenia dóbr. Ziemia nie jest w stanie daç ju˝ wi´cej. Ale i lewica została złapana w pułapk´, nie miała konkretnych propozycji, nie miała własnych projektów.
Ten brak wizji realnej alternatywy dla kapitalizmu le˝y u êródeł kl´ski [lewicy zwiàzanej z projektem realnego socjalizmu – red.]. Dzisiaj t´sknimy za wigorem moralnym
młodego Marksa, gł´bià teorii dojrzałego Marksa, pasjà Ró˝y Luksemburg, odwagà
José Martí czy Mariateguiego, i za antyimperialistycznym idealizmem oraz samokrytycznym rygorem Che.

Bitwa o Utopię
Na poczàtku lat 80., na długo przed upadkiem Bloku Wschodniego, członkowie
grup CPS w Europie zacz´li ˝ałowaç, ˝e nie wzi´li wystarczajàco pod uwag´ nowych
zjawisk, jakimi były: kryzys ÊwiadomoÊci klasowej, nowy skład klasy robotniczej czy
kryzys ekologiczny. Zaproponowali wi´c mesjanistyczny projekt odnowy Utopii, który
uwzgl´dniał internacjonalizm jako konieczny wymiar wiary.
Idee, które, jak koncepcja Utopii, wydawały si´ obce tradycji marksizmu, zacz´ły
stanowiç cz´Êç dziedzictwa CPS. To nie była jakaÊ niedookreÊlona t´sknota za Êwiatem
marzeƒ. Była to raczej silna i odwa˝na propozycja, cel działania i walki politycznej.
DziÊ jest oczywiste, ˝e mo˝na walczyç o Utopi´ i pokonywaç słaboÊci neoliberalizmu. Tym, co wiara m. in. mo˝e wnieÊç w bezkształtny postmodernizm, jest siła,
niezb´dna wszak dla aktywistów, i niewzruszonoÊç ich przekonaƒ wobec banalnoÊci
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Êwiata oraz zdolnoÊç do zdecydowanego oporu w konfrontacji z relatywizmem wartoÊci i zmieniajàcych si´ trendów politycznych.
W zglobalizowanym i zdecentralizowanym Êwiecie, w którym obecnie ˝yjemy,
walczymy o Utopi´ stawiajàc małe kroki. Wcià˝ nie zdołaliÊmy skonstruowaç globalnej alternatywy socjalistycznej. Z tego powodu, wielu aktywistów CPS, czujàc si´
coraz bardziej wyizolowanymi w wewn´trznych debatach, tak w partiach politycznych, jak i w KoÊciele, podejmuje działania w ruchach społecznych (przeciw bezrobociu, marginalizacji, narkotykom, za solidarnoÊcià mi´dzynarodowà…), co wymaga
radykalizmu w gł´bokim zwiàzku z wiarà. To nie znaczy, ˝e nie interesujà si´ debatami ideowymi. Ale aktywiÊci CPS sàdzà raczej, ˝e dzisiaj, aby udało si´ wskrzesiç
wielkie idee, najpierw muszà przemówiç czyny.

Styl życia i zaangażowanie
Wiara jest doÊwiadczeniem Boga, nie doktrynà. Dla nas jest to spotkanie z Jezusem
z Nazaretu. Jezus nauczył nas odczytywaç histori´ z perspektywy ludzi przegranych,
ukrzy˝owanych. Na bazie takiej interpretacji Êwiata, zrzeszyliÊmy si´ z wieloma chrzeÊcijanami, nie-chrzeÊcijanami oraz wyznawcami innych religii, których prac´ nad
stworzeniem alternatywnej rzeczywistoÊci traktujemy jako prac´ nad budowà Królestwa Bo˝ego na Ziemi. Wychodzàc od tego konkretu dà˝yliÊmy do stworzenia nowej
teologii, bo odkryliÊmy, ˝e ˝ycie ubogich i przeÊladowanych jest głosem Boga na wysokoÊciach, który do nas przemawia. Dla człowieka wierzàcego jest jasne, ˝e praca
na rzecz Utopii jest walkà o «Królestwo Boga». CPS, poza deklaracjami politycznymi,
a nawet ponad politycznymi sporami, w które si´ anga˝uje, było i stale jest zjawiskiem
mistycznym, stylem ˝ycia, szkołà, która sytuuje si´ w pół drogi mi´dzy intelektualnym
kolektywem, odpowiadajàcym na wyzwania polityczne i anga˝ujàcym si´ w idee,
a poznawaniem nas samych i naszego własnego ˝ycia, wreszcie grupà przyjacielskà
i przestrzenià modlitwy oraz współodczuwania Wiary.

Tekst ukazał się w piśmie Agenda Latinoamericana 2009
Przekład: Maciej Wójcicki
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Demokratyczna droga
do socjalizmu
Adolfo Pérez Esquivel
Adolfo Pérez Esquivel, ur. w 1931 r., jest malarzem i rzeźbiarzem argentyńskim. Mieszka w Buenos Aires. W latach 60. zaangażował się w działalność tzw. chrześcijańskich wspólnot podstawowych, skupionych w
Służbie na rzecz Wyzwolenia Ameryki Łacińskiej (bez Użycia Przemocy) – te ostatnie słowa dodano, gdyż w tym okresie, na fali rewolucji
kubańskiej, wielką popularnością cieszyła się partyzancka metoda
walki. W koncepcji Pereza Esquivela, siła miała jednak pochodzić ze
zbiorowego oporu zjednoczonej wspólnoty, nie zaś z indywidualnych
akcji zbrojnych. W obliczu radykalizacji społeczeństw latynoamerykańskich, na początku lat 70. władzę w poszczególnych krajach Ameryki
Łacińskiej zaczęły przejmować junty wojskowe. W 1974 r. Perez Esquivel
został ogólnokontynentalnym koordynatorem chrześcijańskiej organizacji Służba na rzecz Pokoju i Sprawiedliwości w Ameryce Łacińskiej,
która za cel postawiła sobie opór wobec dyktatur. Sposobem na to miała
być budowa sieci powiązań między różnymi, wyizolowanymi na skutek
polityki dyktatur, sektorami społeczeństwa: robotnikami, chłopami, inteligencją, Indianami. Spoiwa dostarczał czynnik religijny. Obecnie organizacja ta ma wielkie zasługi w walce na rzecz likwidacji tzw. długu
zagranicznego Trzeciego Świata, działając w ekumenicznej «Koalicji
Jubileusz 2000». W 1976 r. również w Argentynie nastąpił przewrót wojskowy. Rozpoczęły się systematyczne represje wobec lewicy: porwania,
tortury, zaginięcia, zabójstwa, porywanie dzieci urodzonych w więzieniach. Adolfo Pérez Esquivel brał aktywny udział w tworzeniu wielu organizacji działających na rzecz praw człowieka. Pomagał też w
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działalności Matek z Placu Majowego (znanej organizacji żon i matek
ofiar dyktatury). W 1977 r. został uwięziony i, bez procesu sądowego i
wyroku, spędził czternaście miesięcy w więzieniu, gdzie poddawano go
licznym torturom.
Przeżył, być może, dzięki wstawiennictwu papieża i organizacji Pax
Christi Internacional, w której był już znanym działaczem pokojowym.
W 1980 r. otrzymał pokojową Nagrodę Nobla. Przyjął ją w imieniu ludów
Ameryki Łacińskiej… robotników i chłopów, którzy są pozbawieni praw
związkowych i muszą żyć w nieludzkich warunkach, dzieci, które cierpią
niedożywienie, młodzieży pozbawionej perspektyw, Indian, matek, które
wciąż szukają swoich dzieci.
Do dziś Pérez Esquivel jest bardzo aktywnym lewicowym działaczem,
zaangażowanym m. in. w «Permanentny Trybunał Ludowy», gdzie prowadzi się «procesy» przeciwko korporacjom ponadnarodowym, działającym w Ameryce Łacińskiej, które bezkarnie łamią prawa
pracownicze, organizują masakry związkowców, dewastują środowisko
naturalne, wywłaszczają Indian i drobnych rolników z ich ziemi. Perez
Esquivel działa też na rzecz ukarania zbrodni dyktatur i przeciwko
«grubej kresce» mającej chronić zbrodniarzy i umożliwiać im uczestnictwo w życiu publicznym do dnia dzisiejszego.
***
Szukajàc alternatywy dla kapitalizmu wcià˝ wchodzimy na nowe Êcie˝ki, otwierajà
si´ przed nami nowe horyzonty. W naszej kolektywnej pami´ci krzepnà doÊwiadczenia z naszych walk: odniesionych zwyci´stw, ale i poniesionych pora˝ek. Dzi´ki temu,
mo˝emy pewniej kroczyç naprzód. Coraz to nowe grupy społeczne przestajà byç jedynie obserwatorami i włàczajà si´ do działania jako czynne podmioty swojej własnej
historii. Widzimy to w naszym codziennym ˝yciu: w dzielnicach wielkich miast, w
favelach, w małych miasteczkach. Zwiàzki zawodowe, organizacje indiaƒskie i ruchy
chłopskie – wszystkie one łàczà si´ w społecznym i kulturowym oporze. Walka z dominujàcymi siłami jest trudna, ale upór drà˝y skał´ kapitalizmu, który sprowadza na
ludzi przemoc, bied´ i wykluczenie.
Paweł VI nazwał Ameryk´ Łaciƒskà «kontynentem nadziei». Kontynent ten ma
swoje blaski, ale ma te˝ i cienie. Jego mieszkaƒcy wielokrotnie starali si´ wznieÊç si´
ku Êwiatłu, wyst´pujàc ze swoimi postulatami alternatyw społecznych, kulturowych
i politycznych, i za ka˝dym razem spotykały ich za to krwawe represje.
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Długa historia walk i cierpienia
Dyktatury wojskowe na naszym kontynencie posłu˝yły imperializmowi i kapitalizmowi do realizacji projektu dominacji, dzi´ki zastosowaniu doktryny bezpieczeƒstwa
narodowego. Spowodowało to wiele ofiar w ludziach oraz zaprzepaszczenie licznych
talentów i mo˝liwoÊci rozwoju. Wielu z nas natychmiast stan´ło w obronie ˝ycia, i tych
wartoÊci, które sà bliskie ideałom socjalizmu, czyli systemu, który pozwoli przezwyci´˝yç
wyzysk oraz zapewni równe prawa i mo˝liwoÊci wszystkim kobietom i m´˝czyznom.
Po upadku dyktatur wojskowych, wyłoniły si´ z nich formalne demokracje. Sà one
jednak obarczone tyloma uwarunkowaniami i restrykcjami, narzuconymi przez dominujàcy system, ˝e w istocie nadal jest tak, jakby nic si´ nie zmieniło. System trwa
dalej, a nierównoÊci wcià˝ si´ pogł´biajà. Te formalne demokracje sà bardzo ograniczone, bo mimo pozorów wolnoÊci mogà one podejmowaç tylko takie decyzje, na
jakie pozwala im system.
Wi´kszoÊç «demokratycznych» rzàdów latynoamerykaƒskich nie zdołała przezwyci´˝yç problemów, które dotykajà ich obywateli. Powielajà one wzorce swoich poprzedników: czy to ze strachu, czy z przyzwyczajenia do wykonywania cudzych
rozkazów, czy te˝ z braku innych wizji.
Mamy wi´c zakl´ty kràg: z jednej strony mówi si´ o demokracji, bo sà wybory, a
z drugiej narzuca si´ ludnoÊci polityk´ neoliberalnà. Władza decyzyjna wcià˝ jest
w r´kach wielkich rekinów gospodarczych, politycznych i wojskowych.

W kierunku «nowego socjalizmu»
W Ameryce Łaciƒskiej mamy ju˝ pewne doÊwiadczenia z «władzà uczestniczàcà»,
zwiàzane z budowà nowych, horyzontalnych struktur, takich jak wspólnoty podstawowe, organizacje społeczne, kulturalne i edukacyjne, ruchy ludowe. Ró˝ne wspólnoty: chłopskie, indiaƒskie, zwiàzkowe, kobiece, zajmujà nowe przestrzenie
społeczne i uczà si´ je dzieliç z innymi grupami i ruchami. Jest to wielkie wyzwanie
w naszych indywidualistycznych i konsumpcyjnych społeczeƒstwach, w których kapitał finansowy jest uprzywilejowany kosztem kapitału ludzkiego.
Te wzbogacajàce nas doÊwiadczenia działaƒ społecznych w drodze do nowego socjalizmu trzeba pogł´biaç, tak, aby osiàgn´ły one wymiar polityczny. Chodzi nam o
socjalizm, w którym b´dziemy si´ dzieliç z ludêmi i społeczeƒstwami dwoma wielkimi
dobrami: Chlebem i WolnoÊcià. Chleb karmi ciało, a WolnoÊç – dusz´. Demokracja
i prawa człowieka to dla nas wartoÊci nierozłàczne.
Dzielenie si´ wolnoÊcià oznacza kolektywny udział w budowie społecznoÊci, do
której dà˝ymy. WolnoÊç musi oznaczaç narastanie krytycznej ÊwiadomoÊci oraz te
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same prawa i swobody dla wszystkich. Bez WolnoÊci nie mo˝e byç prawdziwej miłoÊci, a bez miłoÊci ˝ycie traci swój smak. […]
Wa˝ne jest te˝ kultywowanie pami´ci. Nie po to, by pozostaç w przeszłoÊci. Pami´ç pozwala nam lepiej oÊwietliç teraêniejszoÊç. Od tego, co ka˝dy z nas pozostawia
po sobie w teraêniejszoÊci, zale˝y przyszłoÊç. W dzisiejszych czasach trzeba umieç
spojrzeç wstecz, aby lepiej zrozumieç i doceniç owoc tego, co kiedyÊ zostało zasiane.
Ameryka Łaciƒska jest wielkà i bogatà mozaikà ludów. Odznacza si´ ró˝norodnoÊcià kulturowà i j´zykowà oraz wartoÊciami religijnymi, które ugruntowywały si´ tu z
biegiem lat. JeÊli ró˝norodnoÊç jest bogactwem tego kontynentu, to «nowy socjalizm»
musi si´ te˝ wyra˝aç przez otwartoÊç na całà naszà ró˝norodnoÊç w wymiarze kulturowym i duchowym.
Ponadnarodowy kapitalizm narzuca nam swoje interesy gospodarcze, polityczne
i wojskowe. Relacja sił jest nierówna, do tego kolejne władze paƒstwowe sà zazwyczaj
wspólnikami sił dominacji. Zdajemy te˝ sobie spraw´ z tego, ˝e tam, gdzie system
zaczyna wchodziç na pole kultury, równie˝ ma on swoje cele gospodarcze.

W zglobalizowanym świecie
Upadek Muru Berliƒskiego był symbolicznym momentem dezintegracji całego
Bloku Wschodniego. Po długim okresie zimnej wojny upadł autorytarny socjalizm
importowany z zewnàtrz. Władza na Êwiecie pozostała w r´kach jednego wielkiego
hegemona: USA, i pot´˝nych koncernów mi´dzynarodowych. Wyrosły inne mury,
które trzeba zburzyç, takie jak wykluczenie społeczne, koncentracja bogactw i masowa bieda, niszczenie zasobów naturalnych, wody, lasów, bioró˝norodnoÊci – to
wszystko sà efekty polityki wyzysku i dominacji.
Aby nie powtórzyła si´ znowu próba autorytaryzmu, władza powinna byç postrzegana i praktykowana jako słu˝ba. ˚eby to osiàgnàç, trzeba edukacji i praktyki w doÊwiadczaniu i dawaniu wolnoÊci. Oraz powrotu do êródeł naszych kultur i pobrania
nauk od starszych, od tych, którzy walczyli i pracowali dla bardziej sprawiedliwego
i braterskiego Êwiata. Walczyli o t´ utopi´, którà chcemy urzeczywistniç w postaci
«nowego socjalizmu».
My przez polityk´ rozumiemy poszukiwanie dobra wspólnego w społeczeƒstwie.
Trzeba wróciç do realnego, bezpoÊredniego robienia polityki: budzenia krytycznej
ÊwiadomoÊci i działania na rzecz społecznoÊci.
Przyjrzyjmy si´ jakoÊci obecnej demokracji. Zauwa˝ymy wtedy, ˝e rzàdy – nazywane
demokratycznymi – sprawujà władz´, ale ani na jot´ nie zmieniajà relacji wyzysku.
Dostrze˝emy konformizm rzàdów, które tchórzliwie kontynuujà polityk´ neoliberalnà.
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Ta polityka to oddawanie ziemi (lub jej sprzeda˝ za bezcen) agendom spółek ponadnarodowych, które wyp´dzajà Indian i chłopów z ich działek. To grabie˝ dziedzictwa narodu przez stosowanie ci´ç socjalnych, kapitalizacj´ i prywatyzacj´, co
narzucajà dziÊ mi´dzynarodowe oÊrodki władzy. To sà nowe mechanizmy dominacji.
Podobnie jak i dług zagraniczny, dług niesprawiedliwy i niemoralny, gdzie rzàdzi zasada: im wi´cej płacimy, tym wi´cej jesteÊmy winni i tym mniej mamy. A rzàdzàcy zapominajà o długu wobec swoich obywateli.

Demokratyczna droga do «nowego socjalizmu»
«Nowy socjalizm» powstaje na bazie kolektywnej partycypacji i kolektywnej pami´ci. Implikuje on realnà dystrybucj´ dóbr i stworzenie bardziej ludzkich i sprawiedliwych warunków ˝ycia dla wszystkich. W bie˝àcej sytuacji mi´dzynarodowej,
walka o osiàgni´cie celów i utopi´ budowy «nowego socjalizmu» jest wielkim wyzwaniem. Ci, którzy si´ jej podejmujà, wiedzà, ˝e cena, jakà obarczona jest droga
ku wyzwoleniu, jest wysoka i ˝e walka ta wymaga wielkiej wytrzymałoÊci i wytrwałoÊci
w nadziei.
Władza nie ma najmniejszego zamiaru oddawaç swoich dóbr i przywilejów. Ta sytuacja prowadzi do zaostrzenia konfliktów, mi´dzy innymi powa˝nego konfliktu o
ziemi´ i walki przeciwko jej koncentracji w nielicznych r´kach. To jest wyzwanie dla
rzàdów krajów takich jak Boliwia, Ekwador i Wenezuela, które chcà podà˝aç, wraz
ze swym ludem, w stron´ budowy «nowego socjalizmu».
Podstawà naszej jednoÊci musi byç solidarnoÊç. Korzystamy z ró˝nych doÊwiadczeƒ: zarówno dorobku Âwiatowego Forum Społecznego, jak i ró˝nych grup społecznych. Elementem naszej walki jest kreatywnoÊç. Trwamy twardo w oporze, bo wiemy,
˝e zmiany zawsze sà mo˝liwe, jeÊli tylko widzi si´ wspólny cel na horyzoncie i jest
si´ zdeterminowanym, by go osiàgnàç.

Tekst ukazał się w piśmie Agenda Latinoamericana 2009
Przekład: Urszula Ługowska
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María López Vigil

Socjalizm
i chrześcijaństwo
potrzebują feminizmu
María López Vigil jest autorką i wydawcą wielu książek, m. in. wspomnień o Oskarze Romero i redaktorem naczelnym dwujęzycznego pisma
Envío, publikowanego przez Uniwersytet Środkowoamerykański w Nikaragui. Wraz ze swoim bratem José Ignacio, prowadzi i jest autorką
programu radiowego Un tal Jesus (Był sobie Jezus), który cieszy się
wielką popularnością w obu Amerykach. Można go posłuchać w oryginale (po hiszpańsku) albo poczytać angielskie i portugalskie transkrypcje, na www.untaljesus.net.
Kiedy w 1978 roku koƒczyliÊmy [autorka i jej brat – red.] pisaç ksià˝k´ pt. Un tal
Jesus, miałam okazj´ osobiÊcie poznaç Juana Mateosa, człowieka Êwietnie władajàcego grekà, hebrajskim i aramejskim, czyli j´zykami, które stanowià swego rodzaju
pomost do odczytania pierwotnego przesłania Jezusa z Nazaretu. Zapytałam go jak
scharakteryzowałby, przy pomocy znanych nam koncepcji, «projekt polityczny» Jezusa. PomyÊlał chwil´ i odpowiedział bez wahania: jako anarchistyczny socjalizm. Socjalizm, poniewa˝ Jezus zawsze kierował swe słowa do wspólnoty; anarchistyczny,
gdy˝ zawsze podwa˝ał poj´cie władzy i konfrontował si´ z tymi, którzy jà sprawowali.
Wspólnota nie musi byç zbudowana na nierównoÊciach. Chocia˝ ten egalitaryzm, jaki
było nam dane poznaç w formie «realnego socjalizmu», nie był bł´dnym zało˝eniem,
był on niestety skazany na pora˝k´. Socjalizm, który walczył z «władzà kapitalistycznà»,
zrodził nowà pot´˝nà kast´ urz´dników, funkcjonariuszy oraz tych, którzy okrzykn´li si´
rzecznikami zwykłego człowieka i wyrazicielami jego «prawdziwych pragnieƒ».
Zatem nadeszła nasza kolej. Kolej na to, aby przedstawiç poj´cia władzy i nierównoÊci
społecznych z nowej perspektywy. Z perspektywy feministycznej. MyÊl´, ˝e najgł´bsze
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nierównoÊci, jakie istniejà dziÊ w Ameryce Łaciƒskiej, to nierównoÊci zwiàzane z płcià
i gender. Jednak nie chciałabym ignorowaç faktu, ˝e poziom nierównoÊci społecznych
na naszym kontynencie jest rekordowy. (Zakładajàc oczywiÊcie, ˝e poj´cie gender nale˝y
rozumieç nie tylko jako «problem kobiet», ale przede wszystkim jako ka˝dà sytuacj´
opartà na nierównym traktowaniu kobiet i m´˝czyzn ze wzgl´du na ich płeç.)
MyÊl´, ˝e te nierównoÊci, które narodziły si´ ju˝ w Staro˝ytnoÊci (i ze wzgl´du na
swój «wiek» sà najbardziej zakorzenione), i z którymi dziÊ najcz´Êciej musimy si´
zmagaç jako gatunek ludzki, te najbardziej niesprawiedliwe i najtrudniejsze do pokonania, to nie sà te nierównoÊci, które sprawiajà, ˝e jedni sà biedni, a drudzy bogaci,
jak przyzwyczaiła nas myÊleç teologia wyzwolenia, tylko właÊnie te, które dzielà ludzi
na m´˝czyzn i kobiety.
Otó˝ na co dzieƒ mog´ zaobserwowaç, ˝e historie ˝ycia poszczególnych kobiet sà
na ogół zdeterminowane przez czynnoÊci, które kobiety te były zmuszone wykonywaç
z powodu swojej płci, oraz szansy, które zostały im odebrane ze wzgl´du na fakt bycia
kobietà. Historia kobiety jest niemal˝e w całoÊci skonstruowana z: «w obliczu», «pod
wzgl´dem», «mieszczàc si´ w ramach», «z uwzgl´dnieniem», «przeciwko», «z powodu»,
«wywodzàc si´ z», «pomi´dzy», «w kierunku», «dla czegoÊ/kogoÊ», «przez», «pod dyktando», «bez», «ponad», «poza»... władzy/władzà/władzami/władz´. Wszystkie te wyra˝enia przyimkowe majà specyficzne funkcje i ka˝de z nich musi byç przeanalizowane
osobno w celu zrozumienia historii kobiety, która rodziła si´ poprzez tysiàclecia w obliczu kultury głoszàcej ni˝szoÊç kobiet.
MyÊl´, widz´ i czuj´, zdajàc sobie spraw´, ˝e najpierwotniejsze êródło tej nierównoÊci jest ukryte w religii: w jej chrzeÊcijaƒskiej interpretacji, według której Bóg był
m´˝czyznà; która pogrzebała pami´ç o rewolucyjno-feministycznych poglàdach Jezusa, jak równie˝ o «˝eƒskich» cechach Jego osobowoÊci i idei, które głosił. Ukryte w
chrzeÊcijaƒstwie, które nie dystansuje si´ od silnie seksistowskiego i patriarchalnego
stereotypu, który przewija si´ przez Bibli´ w całej jej rozciàgłoÊci. W chrzeÊcijaƒstwie,
które dało ksi´˝om monopol na reprezentacj´ Boga na Ziemi. Takie nagromadzenie
m´skich symboli w sferze sacrum ma swoje społeczne i polityczne konsekwencje,
kształtuje nasze postrzeganie władzy i wspólnoty oraz ma du˝y wpływ na to, w jaki
sposób myÊlimy o socjalizmie.
Teologia wyzwolenia zaadoptowała analiz´ marksistowskà, która była publikowana w
formie broszurowych wydaƒ, i tak właÊnie zdobyła swà popularnoÊç w lewicowych kr´gach Ameryki Łaciƒskiej. W takiej uproszczonej wersji marksizmu wszystko dało si´ wytłumaczyç poprzez poj´cie klasy społecznej. W teologii wyzwolenia Bóg stał po stronie
ubogich, jednak˝e był przede wszystkim M´˝czyznà. Jak to zostało uj´te w wypowiedzi
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formacji tak post´powej jak ruch Rolnik Rolnikowi z Nikaragui, Bóg jest architektem oraz
in˝ynierem, a nie rzemieÊlniczkà lub sprzedawczynià na rynku. I ‘widzimy go’ na stacjach
benzynowych przy kontroli wulkanizacyjnej pojazdów i patrolowaniu autostrad, ale nie
przy zmywaniu naczyƒ i gotowaniu, a tym bardziej nie przy karmieniu piersià.
A Maryja? Matka Jezusa jest oczywiÊcie zawsze obecna, uwielbiana, jakby była
swoistà «wersjà staro˝ytnej bogini», aczkolwiek obarczonej wieloma ograniczeniami,
która powraca na Ziemi´, by zaspokoiç potrzeby ludzkiej psyche. Jednak˝e w rezultacie długiej ˝onglerki dogmatami religijnymi, Maryja została przekształcona w niepowtarzalny wzorzec kobiety wywłaszczonej ze swojej własnej seksualnoÊci:
matka-dziewica, ˝ona niemajàca kontaktów seksualnych nawet ze swoim m´˝em...
Dzi´ki temu jest ona «niepokalana». Dzi´ki temu mo˝e byç naÊladowana wyłàcznie
poprzez całkowite oddanie si´ i posłuszeƒstwo Bogu.
Kilka lat temu odkryłam, ˝e gdy Bóg jest M´˝czyznà, m´˝czyêni zaczynajà wierzyç,
˝e sà bogami i zdałam sobie spraw´, ˝e zakorzeniony w religii seksizm nie tylko generuje nierównoÊç płciowà, ale równie˝ przemoc. Tym bardziej, je˝eli wyobrazimy
sobie Boga jako wszechwiedzàcego s´dziego, wymierzajàcego kar´; Pana OpatrznoÊci, który planuje nasze ˝ycie i sprawuje nad nami kontrol´; wszechmogàcego
króla, który mo˝e uczyniç to, czego tylko zapragnie.
Dzisiaj zmierzamy do tego, aby skoƒczyło si´ tego rodzaju zaÊlepienie. Jednak nie
mo˝emy spoczàç na laurach po dokonaniu paru zmian, czyli postrzeganiu Boga zarówno jako Ojca jak i Matki, czy te˝ wyrzuceniu ze słownika kilku seksistowskich
słów, a˝ po wr´cz nadu˝ywanie wyra˝eƒ takich jak: «wszyscy m´˝czyêni i kobiety»
oraz «jego i jej». Albo, co gorsza, dodajàc wsz´dzie dra˝niàce «@» [«@» jest u˝ywane
do reprezentowania zarówno «o» (m´ska koƒcówka rzeczownika w j´zyku hiszpaƒskim) jak i «a» (koƒcówki rodzaju ˝eƒskiego w j´zyku hiszpaƒskim) – red.] przy ka˝dej
próbie komunikowania si´ j´zykiem neutralnym płciowo.
Nie mo˝na byç socjalistkà, nie b´dàc feministkà. A bycie feministkà, tak jak bycie
socjalistkà, to ogromne wyzwanie, które zmusza nas do myÊlenia, wyglàdania, działania oraz mówienia w inny sposób. Z jakà cz´stotliwoÊcià, na przykład, mówimy o
poczuciu niestabilnoÊci materialnej jako najcz´stszym czynniku zorganizowanej przemocy w naszych krajach! Cz´sto nawet trafnie obwiniamy za t´ niestabilnoÊç neoliberalny kapitalizm. Ale czy pami´tamy, ˝e badania ONZ wykazały, ˝e najbardziej
niebezpiecznym miejscem dla kobiet w Ameryce Łaciƒskiej jest ich własny dom?
Według ONZ przemoc wobec kobiet na całym Êwiecie stanowi głównà przyczyn´
zgonów i niepełnosprawnoÊci kobiet w wieku od 15 do 45 lat oraz jest cz´stszà przyczynà zgonów ni˝ wypadki drogowe, choroby nowotworowe czy wojny.
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Jak cz´sto, na przykład, mówimy o wszechobecnej bezkarnoÊci, która spotyka si´
z pełnà akceptacjà wymiaru sprawiedliwoÊci! Ale czy poÊwi´camy tyle samo uwagi
tej bezkarnoÊci polityków, która panuje wewnàtrz latynoamerykaƒskich domów?
Domów, w których m´˝czyêni dokonujà fizycznych i seksualnych ataków na kobiety
i dziewcz´ta? Domów, w których zn´canie si´, wykorzystywanie seksualne, kazirodztwo sà autentycznà epidemià, która dotyka jednà na cztery kobiety? Domów, w których kobiety bywajà molestowane seksualnie ju˝ w dzieciƒstwie?
Ta właÊnie bezkarnoÊç, najcz´Êciej wyst´pujàca, ma najbardziej długotrwałe konsekwencje, jest najbardziej przemilczana i najbardziej «znaturalizowana». Z jakà łatwoÊcià tolerujemy liderów rzàdów, partii politycznych, zwiàzków zawodowych w
socjalizmie XX wieku, a teraz ju˝ XXI, którzy walczà przeciwko niesprawiedliwej władzy w sferze publicznej, ale dopuszczali si´ nadu˝ycia swojej m´skiej władzy w sferze
prywatnej! Z jakim naturalnym odruchem akceptujemy, ˝e najciemniej jest pod latarnià! Feminizm uczy nas natomiast, ˝e osobiste jest polityczne.
Perspektywa gender powinna braç swój poczàtek wychodzàc od ciała, od seksualnoÊci. W tradycji chrzeÊcijaƒstwa nic nie jest bardziej wzgardzone, budzàce strach,
dyskryminowane i odrzucone ni˝ ciało i jego instynkty, zwłaszcza te kobiece, i nic
nie jest bardziej otoczone sacrum ni˝ ciało osoby zmarłej.
My, wszystkie kobiety, ˝yjemy w poczuciu braku bezpieczeƒstwa egzystencjalnego,
rodzàcego si´ z niepewnoÊci, którà paradoksalnie produkuje nasze własne ciało, które
jest zarazem upragnione jak i odrzucone przez kultur´ patriarchalnà. To uczucie jest
obce m´˝czyznom, którzy dowiadujà si´ ju˝ od urodzenia, ˝e ich władza pochodzi z
ich własnego ciała i płci, i ˝e to właÊnie dzi´ki tym atrybutom mogà dominowaç w społeczeƒstwie. Ta kultura, która sprawia, ˝e wszystkie kobiety ˝yjà w poczuciu niepewnoÊci,
a m´˝czyêni czujà si´ coraz bardziej pewni siebie, łapie w swe sidła jednak wi´cej m´˝czyzn ni˝ kobiet, poniewa˝ m´˝czyêni znajdujà sie pod kulturowà i społecznà presjà,
aby nieustannie dawaç Êwiadectwo swojej m´skoÊci, cz´sto w postaci potencji m´skich
genitaliów. Ten fakt jest kolejnym êródłem przemocy na tle seksualnym wobec kobiet.
Z perspektywy gender ka˝da analiza naprowadza nas na problematyk´ seksu i płci.
Dyskryminacja płciowa ma swoje fundamenty w naszej interpretacji ciała, płci i seksualnoÊci. Tradycyjna teologia nie zajmowała si´ rozmowà o «tym», a kiedy «to» ju˝ si´ zdarzyło, zasługiwało tylko na pot´pienie. Teologia wyzwolenia jakby wymazała «to» ze swej
ÊwiadomoÊci. Ale jeÊli chcemy budowaç społeczeƒstwa socjalistyczne, w których nierówne relacje sił b´dà przekształcone, musimy nauczyç si´ rozmawiaç o seksualnoÊci.
Jest nadzieja na zmiany. Po raz pierwszy w swej historii ludzkoÊç mówi o relacjach
płci z coraz wi´kszà swobodà i szczeroÊcià. Fakt, ˝e akty przemocy wobec kobiet sà
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obecnie cz´Êciej zgłaszane nie oznacza, ˝e akty te sà nowe i ˝e nie wyst´powały w
przeszłoÊci. Âwiadczy to jednak o tym, ˝e mamy dzisiaj do czynienia z nowym przebudzeniem ÊwiadomoÊci kobiet na całym Êwiecie. Oznacza to, ˝e, jak zauwa˝ył
Eduardo Galeano, jest obecnie wi´cej kobiet, które si´ mniej bojà przemocy ze strony
m´˝czyzn i wi´cej m´˝czyzn, którzy si´ bojà nieustraszonych kobiet.
Czeka nas długa droga. Aby posuwaç si´ naprzód, musimy du˝o czytaç, zdobywaç
nowe informacje, zdobyç si´ na sceptycyzm w stosunku do naszych własnych przekonaƒ i szanowaç zdanie tych kobiet i m´˝czyzn, którzy sà ju˝ dalej od nas na tej
Êcie˝ce. Musimy uruchomiç naszà wyobraêni´. Ze Êwietnego filmu p.t. Solas, autorstwa Benito Zambrano, dowiadujemy si´, ˝e człowiek powinien ˝yç dwa razy, jeden
raz jako biedny, aby zrozumieç cierpienie biednych, a drugi raz jako człowiek zamo˝ny,
˝eby cieszyç si´ ˝yciem. Ja natomiast uwa˝am, ˝e byç mo˝e rzeczywiÊcie powinniÊmy
˝yç dwa razy: jeden raz jako kobieta, a drugi jako m´˝czyzna. Wiele byÊmy si´ wtedy
nauczyli. Rozwin´libyÊmy si´ jako LudzkoÊç.
Feminizm stanowi gł´bokà form´ humanizmu, poniewa˝ stara si´ przezwyci´˝yç
antagonizmy i podziały najsilniej zakorzenione w historii ludzkoÊci. Feminizm jest nowà
kulturà. Jest to trz´sienie ziemi, na której stoi nasza kultura ju˝ od tysi´cy lat. Feminizm,
który jest motorem tak wielu ruchów walczàcych o prawa kobiet oraz refleksji tak wielu
naszych kole˝anek – teolo˝ek, stanowi kompleksowy program odbudowy naszych społeczeƒstw. Jest on tak rozległy i całoÊciowy, ˝e umo˝liwia nam dokonanie czynów rewolucyjnych: podà˝anie w stron´ Utopii ka˝dego dnia naszego ˝ycia.

Artykuł ukazał się w piśmie Agenda Latinoamericana 2009
Przekład: Paulina Barańska
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Utopia
jako droga
duchowa
do nowego
socjalizmu
Marcelo Barros
Marcelo Barros jest benedyktyńskim zakonnikiem, biblistą i teologiem
wyzwolenia. W latach 70. był sekretarzem i doradcą Heldera Camary,
arcybiskupa Olindy y Recife (Brazylia). Jest założycielem Ekumenicznego Centrum Studiów Biblijnych i jednym z trzech członków Latynoamerykańskiej Komisji Teologicznej Ekumenicznego Stowarzyszenia
Teologów Trzeciego Świata. Stara się łączyć teologię wyzwolenia z teologią pluralizmu religijnego. Mieszka w Goias w Brazylii, w małym
i skromnym klasztorze. Nie jest to klasztor zamknięty, gdyż głównym jego
powołaniem jest jednoczenie, nie izolacja. Jak mówi Marcelo Barros,
mieszkańcy klasztoru stanowią wspólnotę ubogich żyjącą wśród ubogich.
Ka˝da prawdziwa duchowoÊç postrzega jako mo˝liwe to, co w oczach Êwiata wydaje si´ niemo˝liwe. Zatem dlaczego duchowoÊç nie miałaby dà˝yç ku Utopii, której
wszyscy pragniemy? Jeszcze do niedawna, w socjalistycznych publikacjach nie było
mo˝na wspominaç o Utopii. Kiedy ktoÊ chciał skrytykowaç jakiegoÊ myÊliciela socjalistycznego, którego propozycja wydawała si´ niespójna, nazywał go «socjalistà utopijnym». Dopiero niedawno, od kiedy Ernesto Loock ogłosił, ˝e człowiek jest
zwierz´ciem utopijnym, Utopia została zaakceptowana jako element procesu, który
zmienia Êwiat.
DziÊ mówimy o «nowym socjalizmie», aby odnieÊç si´ do zaanga˝owania w budow´ «nowego, mo˝liwego Êwiata», w który wierzymy, i któremu chcemy poÊwi´ciç
nasze siły i nasze ˝ycie. Doceniamy potrzebne i konieczne kroki na tej drodze, takie
jak proces rewolucji boliwariaƒskiej w Ameryce Łaciƒskiej, które to marzenie zrodziło
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si´ w poczàtkach XIX w i zostało podchwycone w Wenezueli i innych miejscach kontynentu na długo przed obecnym rzàdem wenezuelskim. Szanujemy heroiczne doÊwiadczenie socjalizmu kubaƒskiego, który zdołał bardzo dalece zdemokratyzowaç
edukacj´, zdrowie, a nawet mieszkalnictwo, czyli dobra podstawowe. Jednak˝e, dziÊ
wielka cz´Êç ludzkoÊci ju˝ nie zadowala si´ zdobyczami czàstkowymi i lokalnymi,
lecz pragnie sprawiedliwoÊci i równoÊci na skal´ mi´dzynarodowà. Pragnie, by powstał nowy Êwiat.
Ka˝dego dnia coraz wi´cej osób czuje ten wewn´trzny ˝ar koniecznoÊci zmiany
i chce poÊwi´ciç si´ działaniu na jej rzecz: tak, by urzeczywistniç nowy Êwiat na co
dzieƒ. Cz´sto te osoby, nawet nie czujàc si´ zwiàzanymi z ˝adnà religià czy konkretnà
tradycjà duchowà, czujà si´ zmotywowane przez prawdziwà wiar´: wiar´ w LudzkoÊç.
Odczuwajà te˝ współczujàcà miłoÊç do planety Ziemi. Potrzebujà wzmacniania si´ w
tej wierze: na przykład spotkaƒ na ró˝nych forach społecznych, aby karmiç swojà nadziej´ na zwyci´stwo. Jak mówił Êwi´ty Paweł o Abrahamie, starcu powołanym do zapoczàtkowania nowej przyszłoÊci: on to, wbrew nadziei, uwierzył nadziei (Rzym. 4:18).
Z perspektywy tego, kto kroczy drogà religii, ten rodzaj duchowoÊci ludzkiej, zogniskowany na wierze w LudzkoÊç, jest silnym wezwaniem proroczym. Zjawisko to pokazuje, ˝e Duch Bo˝y, êródło całej rewolucyjnej miłoÊci i solidarnoÊci, jaka tylko mo˝e
byç na Êwiecie, dmucha sobie tam, gdzie chce i działa równie˝ przez tych, którzy nie
mówià o Bogu, ale wcielajà jego projekt w ˝ycie. W ten sposób LudzkoÊç skupiona
wokół wielkiego procesu zmiany społecznej woła do wszystkich, którzy prze˝ywajà
jakàkolwiek duchowoÊç, duchowoÊç ekumenicznà, obecnà w ró˝nych tradycjach, by
stawali si´ coraz bardziej rewolucyjni i odwa˝ni w wierze w nowà przyszłoÊç, zupełnie
odmienionà. A ten, kto przejàł wezwanie do zmian od wielkich mistyków i przywódców religijnych, nie da si´ przecie˝ zniech´ciç trudnoÊciom na swej drodze.
Kto kroczy za Ewangelià Jezusa, nie mo˝e ograniczyç si´ jedynie do sfery religijnej.
Biskup Oscar Romero ostrzegał: Łatwo jest głosiç Słowo, nikomu si´ nie nara˝ajàc. W
tym celu wystarczy pozostaç na gruncie tego, co «duchowe» i nie drà˝yç historii. Mówiç
słowa, które mogłyby paÊç w ka˝dym miejscu i czasie, bo zmierzajà donikàd. By naprawd´ głosiç Ewangeli´, trzeba zaanga˝owaç si´ duchowo w socjalizm, system nowy
i w pełni ludzki.
W staro˝ytnych Indiach, ksi´gi Wedy opowiadały o wojnie symbolicznej i mistycznej mi´dzy Krisznà i Arjunà. To miała byç odnowa Êwiata. Póêniej znów, Sidarta Gautama, zwany Buddà, zrezygnował z ˝ycia jako ksià˝´, i, wiedziony współczuciem dla
wszystkich ˝ywych istot, zaproponował drog´ buddyzmu, zmierzajàc do tego, aby
ludzkoÊç przezwyci´˝yła swe cierpienia i wkroczyła w nowà rzeczywistoÊç.
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W Biblii Utopià, która słu˝y za model dla wszystkich działaƒ i przedsi´wzi´ç ludzkich, jest projekt Boga. W Ewangeliach nazywa si´ ten projekt Królestwem albo panowaniem Bo˝ym. Ta Utopia była celem Jezusa. Ale nie nale˝y postrzegaç tego
projektu jako czegoÊ tak odległego ani tak idealnego, by wydawał si´ zamierzeniem
stosownym na koniec Êwiata, czy te˝ odło˝onym na czas, kiedy ju˝ skoƒczy si´ ludzka
historia. Biblia ma swoje okreÊlenie na głoszenie o rychłym nadejÊciu Utopii. Ma swój
sposób na to, by pozwoliç Utopii działaç tu i teraz, w codziennym ˝yciu. Jest to «przepowiednia». Nowe niebo i odnowiona ziemia: bez ˝ałoby, płaczu i trudu (Ap. 21:5) –
to jest propozycja biblijnych proroków, a konkretnie Jezusa z Nazaretu, który jest dla
nas, chrzeÊcijan, panem i nauczycielem. Jest to rewolucja socjalistyczna, która prowadzi od najbardziej osobistych pokładów ÊwiadomoÊci człowieka, do struktur gospodarczych i społecznych całego społeczeƒstwa. Dla chrzeÊcijan konkretnym
odniesieniem do tego nowego, mo˝liwego socjalizmu, jest doÊwiadczenie Jezusa w
Galilei, zwłaszcza jego serdeczna goÊcina dla wszystkich biednych i wykluczonych.
Jadł on z grzesznikami i êle prowadzàcymi si´. Proponował wspólnot´, przyjmował
do niej i zapraszał, dzielàc si´ wszystkimi dobrami, bez wyjàtku. Według Dziejów
Apostolskich, pierwsza wspólnota chrzeÊcijaƒska, natchni´ta Duchem, zdołała właÊnie
doÊwiadczyç tego socjalizmu wspólnot podstawowych, który był utopijny – nie w tym
sensie, by był niemo˝liwy czy nieosiàgalny, ale jako punkt odniesienia dla wszystkich
wspólnot wyznaniowych we wszystkich epokach historycznych. To tak, jak dà˝enie
do pokoju. Nie nale˝y go przecie˝ traktowaç jako ideału, do którego kiedyÊ tam dojdziemy – jest on boskim projektem, który trzeba zrealizowaç ju˝ dziÊ, tu i teraz.
Ten socjalizm, o który walczymy, jest «nowy» bo opiera si´ na elementach, które
poprzednio zaniedbano, a dla nas sà to zasady, z których nie mo˝emy zrezygnowaç.
1. Chcemy socjalizmu, który odda godnoÊç uciemi´˝onym i wykluczonym tego
Êwiata. Bez priorytetu dla biednych nie byłoby prawdziwej rewolucji. Podstawowym kryterium wiary jest zaanga˝owanie w prawa człowieka i zmiana Êwiata w
kierunku bardziej sprawiedliwego społeczeƒstwa.
Ka˝da religia przechodzi prób´ ogniowà swojej etyki w odniesieniu do konkretnej
istoty ludzkiej. Mistrz Eckhart, najwi´kszy mistyk zachodniego Âredniowiecza,
pisał: JeÊli ktoÊ prze˝ywa właÊnie ekstaz´, jak Êwi´ty Paweł, a dowiaduje si´, ˝e
chory potrzebuje talerza zupy, uznaj´ za wa˝niejsze, by na miłoÊç boskà osoba ta
porzuciła swà ekstaz´ i pomogła potrzebujàcemu.
2. Ten nowy socjalizm zwróci godnoÊç uciemi´˝onym tylko wtedy, jeÊli b´dzie na co
dzieƒ szanował Ziemi´, wod´ i całe Êrodowisko naturalne. Rewolucja musi byç
ekologiczna.
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3. Rewolucja b´dzie tylko wtedy ekologiczna, jeÊli uda jej si´ naprawd´ przezwyci´˝yç rasizm: (b´dzie otwarta na wszystkie grupy etniczne) i antypatriarchalna, czyli
poło˝y podwaliny pod budow´ nowych stosunków mi´dzy kobietami a m´˝czyznami. B´dzie musiała byç te˝ makroekumeniczna, to znaczy, b´dzie musiała
uzbroiç si´ w szacunek do wszystkich tradycji duchowych, i stymulowaç te, które
wspólnie działajà na rzecz pokoju, sprawiedliwoÊci i w obronie natury.
4. «Nowy socjalizm» uwa˝a edukacj´ za najbardziej skutecznà metod´ ekspansji swej
propozycji zmiany społecznej na cały Êwiat. Jego najwartoÊciowszà bronià jest
słowo. Rewolucja XXI wieku nie ma byç krwawa. Praca edukacyjna b´dzie prowadzona na bazie pluralizmu kulturowego. Trzeba doceniç zagro˝one kultury. Zadaniem, które mo˝emy wszyscy realizowaç, jest rozpowszechnianie i pogł´bianie
kultury akceptujàcej, otwartej, kultury wspólnotowoÊci, solidarnoÊci, wybaczania
i pojednania w konfliktach oraz troska o ludzi i natur´.
Jak to przekuç w czyn, jak kroczyç drogà duchowego zaanga˝owania w «nowy socjalizm»? W ka˝dej tradycji religijnej, by zrealizowaç Utopi´, lub prze˝yç t´, która
ju˝ jest w procesie realizacji, wzywa si´ do:
1. Powa˝nej pracy nad zmianà samego siebie, co jest niemo˝liwe, jeÊli si´ izolujemy.
To zakłada u ka˝dej osoby gotowoÊç na stałà autokrytyk´, a nawet kształcenie si´
w tym kierunku, jak równie˝ otwartoÊç na krytyk´ ze strony towarzyszy, co mo˝e
naprowadziç nas na właÊciwà drog´.
2. Odkrycia zdolnoÊci do współ˝ycia z innymi i tworzenia wspólnot. Jest to wyzwanie,
ale jest ono cz´Êcià duchowego procesu budowy nowego, rewolucyjnego socjalizmu.
3. Nie zbudujemy Êwiata zrównowa˝onego i prawdziwie demokratycznego, jeÊli nie
przyjmiemy ideału ˝ycia skromnego, ascetycznego w sensie konsumpcyjnym, a
nawet nale˝y podjàç pewne działania w kierunku rezygnacji z tego, jak obecnie
sà eksploatowane zasoby naturalne Ziemi.
Działajàc w solidarnoÊci i komunii z ludem, zawsze odnajdziemy Ducha Bo˝ego,
ale najlepiej usłyszymy go w ciszy wewn´trznej, w otwarciu duszy na medytacj´, a
dla tych, którzy chcà przyjàç t´ drog´: w modlitwie miłoÊci. «Droga miłoÊci» oznacza,
˝e mamy daç sobie czas i przygotowaç miejsce na działanie boskiego procesu w nas
samych. Tak czy inaczej Utopia zach´ca nas do wyjÊcia na spotkanie z innymi – i z
˝yciem, by to ono właÊnie kwitło.
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Eduardo Galeano przytacza takà rozmow´:
– Utopia ciàgle jawi si´ na moim horyzoncie, i chc´ jà osiàgnàç. – mówił pewien
człowiek. – Ale kiedy ja postàpi´ dwa kroki, ona te˝ idzie dwa kroki naprzód. Kiedy
postàpi´ dziesi´ç, ona równie˝ dziesi´ç. Wi´c na co mi ta Utopia?
A towarzysz mu rzecze:
– WłaÊnie na to, byÊ szedł.

Tekst ukazał się w piśmie Agenda Latinoamericana 2009
Przekład: Urszula Ługowska
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Inny katolicyzm:

o starokatolikach i ich
próbach demokratyzacji
Kościoła
Artur Jemielita
Artur Jemielita (ur. 1988) jest studentem Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej
w Warszawie.
Dzisiaj w Polsce mieszka ok. 40 tysięcy starokatolików. Skupieni są oni
w kilku niezależnych od siebie związkach wyznaniowych, gdzie uznają te
same prawdy dogmatyczne, choć poszukują korzeni genealogicznych w
nieco innych momentach historycznych. Starokatolicy mówią o sobie, że są
przykładem na w pełni demokratyczne działanie współczesnego Kościoła
– całkowicie odrzucają kult papieża jako głowy chrześcijaństwa i namiestnika Chrystusowego, rezygnują z opłat za posługę sakramentalną czy też
przymusowego celibatu duchownych. Kim więc są starokatolicy?

Początki starokatolicyzmu
Poczàtek ruchu starokatolickiego przypada na rok 1870, kiedy w Êrodowisku cz´Êci
intelektualistów katolickich zaczàł narastaç opór i niezadowolenie wobec przyj´tych
na zakoƒczonym właÊnie I Soborze Watykaƒskim zało˝eƒ naruszajàcych trwały depozyt katolickiej wiary. Przedstawiciele ruchu antysoborowego zdecydowanie odrzucili m.in. ogłoszony 18 lipca 1870 roku dogmat o uniwersalnej jurysdykcji biskupa
Rzymu i o jego nieomylnoÊci w sprawach wiary i moralnoÊci, gdy˝ uchwały te, ich
zdaniem, nie miały uzasadnienia ani w PiÊmie Âwi´tym, ani w Tradycji KoÊcioła Âwi´tego. Nie wszyscy profesorowie teologii mogli zgodziç si´ na dokument soborowy,
w którym przeczytali: Za zgodà Êwi´tego Soboru nauczamy i definiujemy jako dogmat
objawiony przez Boga, ˝e Biskup Rzymski, gdy mówi «ex cathedra» – tzn. gdy sprawujàc
urzàd pasterza i nauczyciela wszystkich wiernych, swà najwy˝szà apostolskà władzà
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okreÊla zobowiàzujàcà cały KoÊciół nauk´ w sprawach wiary i moralnoÊci – dzi´ki
opiece Bo˝ej przyrzeczonej mu w osobie Êw. Piotra Apostoła posiada t´ nieomylnoÊç,
w jakà Boski Zbawiciel chciał wyposa˝yç swój KoÊciół w definiowaniu nauki wiary
i moralnoÊci. Tote˝ takie definicje sà niezmienne same z siebie, a nie na mocy zgody
KoÊcioła. JeÊli zaÊ ktoÊ, co nie daj Bo˝e, odwa˝y si´ tej naszej definicji przeciwstawiç,
niech b´dzie wyłàczony ze społecznoÊci wiernych.
Pierwsze formalne spotkanie przeciwników autorytarnych innowacji soborowych
odbyło si´ 22 wrzeÊnia 1871 roku w Monachium. Nast´pnie starokatolicy odbyli
tak˝e wspólne masowe narady w 1872 roku w Kolonii oraz w 1873 roku w Konstancji. Podczas tych spotkaƒ uzgodniono plany zorganizowania w poszczególnych krajach Europy samodzielnych KoÊciołów krajowych oraz okreÊlono zasady, którymi ma
si´ kierowaç starokatolicyzm (nazwa ta oznacza nawiàzanie do starych tradycji koÊcielnych). U podstaw nowych wspólnot miała znaleêç si´ episkopalno-synodalna organizacja KoÊcioła, w której organem kierujàcym nie jest indywidualnie prymas, czy
zgromadzenie biskupów, ale KoÊciołem kieruje wspólnie zgromadzenie duchownych
i Êwieckich, równych w swoich głosach. Najwy˝szym organem ustawodawczym, kierowniczym i nadzorczym w KoÊciołach starokatolickich miał wi´c byç regularnie zwoływany Synod, który wybierałby spoÊród duchownych biskupów i Rad´ Synodalnà,
ta zaÊ kierowałaby organizacjà, a˝ do czasu odbycia kolejnego Synodu. W kwestii
nauki dogmatycznej starokatolicy postanowili uznawaç tylko zało˝enia przyj´te przez
siedem pierwszych Soborów Powszechnych KoÊcioła Niepodzielonego (a wi´c przed
powstaniem prawosławia), odbywajàcych si´ od III do IX wieku.
W dalszych latach istniejàce ju˝ odr´bnie krajowe KoÊcioły starokatolickie w Holandii, Szwajcarii, Niemczech i Austrii wprowadzały stopniowo kolejne zmiany polegajàce na odrzuceniu bez˝eƒstwa duchownych, zaleceniu praktykowania spowiedzi
powszechnej (czyli w myÊlach, bez udziału spowiednika) oraz przyjmowaniu komunii
pod postacià chleba i wina. Szybko istotnym elementem liturgii starokatolickiej stało
si´ tak˝e wprowadzenie j´zyka narodowego; całkowicie zrezygnowano z u˝ywania
j´zyka łaciƒskiego we Mszy Êw. W 1889 r. KoÊcioły starokatolickie połàczyły si´ w
luênà federacj´, nazwanà Unià Utrechckà KoÊciołów Starokatolickich. Jak wskazuje
sama nazwa Unii, jej siedzibà stało si´ miasto Utrecht w Holandii.

Starokatolicyzm w Polsce i jego wewnętrzne zróżnicowanie
Pierwsi starokatolicy na ziemiach polskich, b´dàcych wówczas pod zaborami, skupieni byli w ramach KoÊcioła Starokatolickiego w Niemczech i KoÊcioła Starokatolickiego Austrii. Historycznie najstarsza placówka starokatolicka w Polsce powstała w
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Katowicach w 1871 roku i nosiła ona wówczas nazw´ Eine Katholishe Parioche unter
dem Name altkatholische Parioche in Kattowitz. Jej organizatorem był ks. Paweł Kamiƒski. 22 lipca 1872 roku odprawił on swojà pierwszà msz´ Êw. w j´zyku niemieckim, a kolejnà, jeszcze tego samego dnia, w j´zyku polskim. Zało˝ona przez ks.
Kamiƒskiego parafia w 1875 roku liczyła nawet 3 tys. wiernych, jednak powoli zacz´ła
zanikaç po Êmierci Kamiƒskiego w 1907 roku i tu˝ przed II wojnà Êwiatowà została
ostatecznie rozwiàzana.
Koniec XIX wieku przyniósł tak˝e powstanie nowego wewnàtrzkatolickiego nurtu
odnowy, który nosił nazw´ «mariawityzmu». OkreÊlenie to zaczerpni´te było od łaciƒskich słów Mariae vitam (imitantes) co oznacza «Maryi ˝ycie (naÊladujàcy)». Nazwa
ta wyra˝ała wi´c naÊladowanie ˝ycia Matki Bo˝ej oraz szerzenie kultu maryjnego.
Mariawityzm łàczy si´ ÊciÊle z osobà jego zało˝ycielki, siostry Feliksy Marii Franciszki Kozłowskiej. Po 10 latach ˝ycia zakonnego, 2 sierpnia 1893 roku w koÊciele
rzymskokatolickiego seminarium duchownego w Płocku, przed ołtarzem Matki Bo˝ej
Nieustajàcej Pomocy, Kozłowska otrzymała objawienie Bo˝e, nazwane «Dziełem
Wielkiego Miłosierdzia», obligujàce jà do zorganizowania Zgromadzenia Kapłanów
Mariawitów Nieustajàcej Adoracji Ubłagania. Pod hasłem naprawy obyczajów, równie˝ wÊród duchowieƒstwa, udało jej si´ pozyskaç grupy ksi´˝y w diecezjach warszawskiej, płockiej, lubelskiej i kieleckiej.
Ruch mariawicki, który nawoływał do walki z rozwiàzłoÊcià duchowieƒstwa i odrzucał przyjmowanie pieni´dzy od wiernych za jakiekolwiek posługi sakramentalne
(w myÊl słów Jezusa: darmo wzi´liÊcie, darmo dawajcie, Mt 10:8), od samego poczàtku nie mógł liczyç na poparcie ˝adnego z biskupów Królestwa Polskiego. Delegacji ksi´˝y mariawitów, mimo audiencji jakiej udzielił jej w 1903 r. papie˝ Pius X,
nie udało si´ uzyskaç zatwierdzenia zakonu przez Watykan. Wkrótce po powrocie
delegacji mariawickiej z Rzymu rozpocz´ły si´ ze strony biskupów represje wymierzone w mariawitów. Niektórych członków zgromadzenia przeniesiono do innych
parafii, zakazano im praktyk charakterystycznych dla zgromadzenia mariawickiego,
np. otaczania kultem obrazu Matki Bo˝ej Nieustajàcej Pomocy, czy zalecania wiernym cz´stej adoracji NajÊwi´tszego Sakramentu. RównoczeÊnie w propagandzie antymariawickiej zacz´ły si´ mno˝yç paszkwile wymierzone w siostr´ Kozłowskà.
Propaganda antymariawicka docierała tak˝e w listach biskupich do papie˝a Piusa
X, i dlatego 5 kwietnia 1906 roku wydał on encyklik´ Tribus cirticer pot´piajàcà mariawitów. Papie˝ nakazał jej odczytanie w katedrach warszawskiej, płockiej i lubelskiej
w Wielki Czwartek 12 kwietnia 1906 roku. Zgromadzenie miało ulec całkowitej likwidacji, a duchownym zabroniono jakichkolwiek kontaktów z mariawitami. Nast´p55

nie 30 grudnia 1906 roku ogłoszono dekret Kongregacji Âwi´tego Oficjum z 5 grudnia
tego˝ roku o ekskomunice wi´kszej na siostr´ Kozłowskà i jej najbli˝szego współpracownika, przewodniczàcego zgromadzenia mariawickiego – ks. Jana Mari´ Michała
Kowalskiego. Dzieƒ 30 grudnia 1906 roku uznaje si´ w historii mariawityzmu za dat´
wyłàczenia zgromadzenia z KoÊcioła rzymskokatolickiego.
Liczàce ponad 30 duchownych zgromadzenie i rzesza ich zwolenników (ok. 45
tys. wiernych) postanowili zorganizowaç własny, niezale˝ny od papie˝a KoÊciół. Stolicà swojego KoÊcioła uczynili Płock, gdzie niedługo potem własnym nakładem kosztów wybudowali okazałà Âwiàtyni´ Miłosierdzia i MiłoÊci z obszernym kompleksem
klasztornym. KoÊciół mariawicki zaczàł si´ rozwijaç bardzo szybko w Êrodowiskach
wiejskich, bowiem wierni, przywiàzani do kapłanów z pot´pionego zakonu, ch´tnie
przechodzili na nowà konfesj´. Mimo licznych aktów nietolerancji i przemocy ze
strony katolickich fanatyków, w 1907 roku istniało ju˝ ponad 40 mariawickich parafii,
11 przytułków i tyle samo jadłodajni. Rok póêniej mariawici zdecydowali si´ na wprowadzenie wyłàcznie polskiej liturgii.
We wrzeÊniu 1909 roku na zaproszenie biskupa KoÊcioła Starokatolickiego Austrii,
delegacja ksi´˝y mariawitów udała si´ do Wiednia na Kongres Starokatolicki, gdzie
podczas obrad uczestnicy Kongresu – przedstawiciele zachodniego starokatolicyzmu
– przyj´li KoÊciół Mariawitów do Unii Utrechckiej KoÊciół Starokatolickich, a 5 paêdziernika tego samego roku udzielili ks. Janowi Kowalskiemu Êwi´ceƒ biskupich i w
ten sposób włàczyli KoÊciół mariawicki do grupy KoÊciołów posiadajàcych wa˝nà sukcesj´ apostolskà.
Po Êmierci w 1921 r. zało˝ycielki mariawityzmu Feliksy Kozłowskiej, rozpoczàł si´
w mariawityzmie nowy okres. Charakteryzował si´ wprowadzeniem przez arcybiskupa Jana Kowalskiego w latach 1922-1934 tak zwanych nowych rzeczy. Wprowadził
on: Komuni´ Êw. dla wiernych pod dwiema postaciami (1922), mał˝eƒstwa duchownych z siostrami zakonnymi (1924) i kapłaƒstwo kobiet (1929), zniósł obowiàzkowà
spowiedê usznà i zaprowadził spowiedê bezpoÊrednio przed Chrystusem (1930), zreformował nauk´ o postach (1933), wprowadził kapłaƒstwo ludowe (1930-1935). W
1934 roku arcybiskup Kowalski zniósł tak˝e praktyk´ okazywania przesadnego szacunku funkcjonariuszom koÊcielnym – np. zabroniono kultywowania obrz´du całowania biskupa w pierÊcieƒ. Reformy te były jednak w ówczesnym konserwatywnym
Êrodowisku ludowym doÊç ryzykowne. Gdy zauwa˝ono odpływ wiernych w kierunku
rzymskiego katolicyzmu, w 1935 r. abp Kowalski został poÊpiesznie zdj´ty z urz´du.
OpuÊcił wtedy płocki klasztor i przeniósł si´ ze swoimi zwolennikami do majàtku Felicjanów k. Płocka.
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Od tego czasu mariawityzm podzielony jest na dwa niezale˝ne wyznania: KoÊciół
Starokatolicki Mariawitów, który po usuni´ciu Kowalskiego powrócił do doktryny typowo starokatolickiej oraz KoÊciół Katolicki Mariawitów, który podtrzymał wiele reform
Kowalskiego. Rozłam oraz atmosfera skandalu i waÊni przyniosła mariawityzmowi
ogromne szkody.
KoÊciół Katolicki Mariawitów znany jest z udzielania Êwi´ceƒ kapłaƒskich równie˝
kobietom. Pierwsze Êwi´cenia kobiet miały miejsce 28 marca 1929 roku, kiedy to
otrzymało je dwanaÊcie sióstr zakonnych, ponadto przeło˝ona zgromadzenia Izabela
Wiłucka otrzymała Êwi´cenia biskupie. WiadomoÊci o Êwi´ceniach kobiet komentowane były bardzo szeroko, nie tylko w prasie polskiej, ale tak˝e i Êwiatowej. WÊród
rzymskokatolickich przeciwników mariawityzmu wywołało to nowà fal´ gniewu
i oburzenia, ponawiali oni ˝àdania likwidacji KoÊcioła mariawitów przez władze administracyjne. Zrównanie kobiet z m´˝czyznami w prawach do Êwi´ceƒ kapłaƒskich
jest oczywiÊcie nawet dzisiaj kwestià budzàcà najwi´ksze rozdra˝nienie w Watykanie
i wÊród hierarchii rzymskokatolickiej.
WspółczeÊnie KoÊciół Starokatolicki Mariawitów opiera swojà nauk´ i ˝ycie liturgiczne na wzorcach starokatolickich, uzupełniajàc je prawdami zawartymi w Dziele
Bo˝ego Miłosierdzia oraz umiarkowanym kultem swojej zało˝ycielki Feliksy Kozłowskiej. KoÊciół Starokatolicki Mariawitów liczy obecnie ok. 23 tys. wiernych w ponad
30 parafiach.
Natomiast liczàcy 3 tysiàce wyznawców KoÊciół Katolicki Mariawitów stawia kult
zało˝ycielki KoÊcioła siostry Feliksy Kozłowskiej niemal˝e w centrum swej pobo˝noÊci.
Obecnie zdecydowanà wi´kszoÊç kapłanów w KoÊciele Katolickim Mariawitów stanowià kobiety, wyst´puje te˝ kapłaƒstwo ludowe, co oznacza w praktyce, ˝e ka˝dy
wierny mo˝e sam na swoje potrzeby odprawiç msz´ Êwi´tà. Nie oznacza to jednak
zaniku kilkunastu wspólnot parafialnych.
Panoramy du˝ych wspólnot starokatolickich w Polsce dopełnia KoÊciół Polskokatolicki.
Wywodzi si´ on ze wspólnoty pod nazwà Polski Narodowy KoÊciół Katolicki (PNKK),
która powstała pod koniec XIX wieku w społecznoÊci polskich emigrantów w USA. W
tym czasie w wielu parafiach rzymskokatolickich w Ameryce, do których nale˝eli Polacy,
doszło do wystàpieƒ wiernych przeciwko dominacji kleru pochodzenia niemieckiego i
irlandzkiego, który na ró˝ne sposoby lekcewa˝ył i upokarzał polskich wiernych.
W wydanym w 1898 roku Memoriale grupa polskich katolików domagała si´ u˝ywania j´zyka ojczystego w liturgii, obsady parafii, w których Polacy stanowià zdecydowanà wi´kszoÊç, duszpasterzami mówiàcymi w j´zyku polskim, a tak˝e wglàdu w
sprawy finansowe i administracyjne KoÊcioła rzymskokatolickiego. ProÊby te zostały
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przedstawione w Rzymie, co jednak nie odniosło ˝adnego skutku. Wobec tego cz´Êç
polskich parafii rzymskokatolickich w USA postanowiła stworzyç niezale˝nà od władzy papie˝a federacj´, która przekształciła si´ potem w Polski Narodowy KoÊciół Katolicki z centralà w Scranton, w Pensylwanii – jego duchowym przywódcà został ks.
Franciszek Hodur.
We wrzeÊniu 1904 roku na I Synodzie Generalnym Polskiego Narodowego KoÊcioła Katolickiego dokonano wyboru biskupa, którym został ks. Franciszek Hodur.
Na tym samym spotkaniu postanowiono odrzuciç dogmaty I Soboru Watykaƒskiego
z 1870 roku o uniwersalnej jurysdykcji i nieomylnoÊci w sprawach wiary papie˝a.
W ten sposób PNKK zbli˝ył si´ swojà naukà do KoÊciołów starokatolickich zjednoczonych w Unii Utrechckiej KoÊciołów Starokatolickich. Umo˝liwiło to przyj´cie
przez ks. Hodura w 1907 roku sakry biskupiej z ràk biskupów starokatolickich.
W 1922 r. PNKK rozpoczàł akcj´ misyjnà w Polsce. Była ona przedsi´wzi´ciem
trudnym zarówno ze wzgl´du na nietolerancj´ ze strony fanatyków rzymskokatolickich, jak te˝ brak legalizacji prawnej PNKK przez polskie władze paƒstwowe. Mimo
to idea polskiego KoÊcioła narodowego zyskała w II RP sympati´ kilkudziesi´ciu tysi´cy wiernych.

W cieniu nietolerancji i prześladowań
Starokatolicyzm w naszym kraju od samego poczàtku poddawany był licznym szykanom i upokorzeniom ze strony hierarchii rzymskokatolickiej i władz paƒstwowych.
Pierwsze przeÊladowania ruchu mariawickiego mo˝na było zaobserwowaç ju˝ ok. 1897
roku. Przyczynà wrogiej postawy ogółu duchowieƒstwa wobec mariawitów była ich
wyró˝niajàca si´ postawa moralna oraz niepobieranie opłat za posługi religijne. Mizoginistycznie zarzucano te˝ mariawitom uległoÊç wobec niewiasty (Feliksy Kozłowskiej).
Gdy w 1906 roku, papie˝ rzucił klàtw´ na Kozłowskà, okazało si´, ˝e była to pierwsza imienna klàtwa w dziejach papiestwa rzucona na kobiet´. Wkrótce po niej doszło
do regularnej nagonki na mariawitów. W prasie klerykalnej, parafiach, zakładach
pracy, szkołach, miały miejsce liczne napady na wyznawców mariawityzmu. Wszystkie mariawickie koÊcioły i domy parafialne przejàł przy pomocy rzàdu i wojska w
1907 roku KoÊciół rzymskokatolicki.
Szczególnym wstrzàsem dla młodego ruchu mariawitów okazała si´ rewolucja 1905
roku, kiedy na ulice Warszawy i Łodzi, a wi´c wa˝nych oÊrodków ˝ycia mariawickiego, wyszli robotnicy, aby walczyç o swoje prawa. W czasie tych wystàpieƒ terror
endeckich bojówek wymierzony był na równi przeciwko socjalistom, jak
i mariawitom. Wspomnieç mo˝na np. o brutalnej napaÊci w Łodzi w grudniu 1906 r.
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na kapłana mariawickiego ksi´dza Skolimowskiego, w konsekwencji czego doszło do
regularnych walk bratobójczych, w których padły równie˝ ofiary Êmiertelne. Arenà
walk stała si´ przede wszystkim robotnicza dzielnica Bałuty.
W okresie mi´dzywojennym, gdy Polskà rzàdziła najpierw Narodowa Demokracja,
a nast´pnie sanacja, działalnoÊç Polskiego Narodowego KoÊcioła Katolickiego i KoÊciołów mariawickich utrudniał sojusz mi´dzy Paƒstwem a KoÊciołem rzymskokatolickim. W takim układzie sił legalizacja i funkcjonowanie nowych zwiàzków
wyznaniowych były niesłychanie utrudnione. Do tego dochodziła regularna nagonka
prasy klerykalnej i endeckiej, publicznie przedstawiajàcej np. kapłanów mariawitów
jako ludzi niemoralnych ze wzgl´du na zawieranie przez nich zwiàzków mał˝eƒskich.
Arcybiskupowi Janowi Kowalskiemu, ówczesnemu liderowi mariawitów, wytoczono w latach 1928-1931 przeszło dwadzieÊcia procesów oskar˝ajàc go o bluênierstwo przeciwko Bogu, zdrad´ paƒstwa, komunizm, uprawianie niemoralnoÊci w
domach zakonnych. Za wydanie Starego Testamentu opatrzonego własnymi komentarzami musiał odsiedzieç ponad rok wi´zienia.
Sytuacja KoÊcioła mariawickiego była jednak i tak lepsza od Polskiego Narodowego
KoÊcioła Katolickiego, poniewa˝ KoÊciół ten udało si´ zalegalizowaç aktem z 1906
roku i jego nowelami z 1909 i 1912 roku. Ostatnia z poprawek przyznała KoÊciołowi
mariawickiemu osobowoÊç prawnà na równi z innymi wyznaniami.
Jednym ze znanych przykładów gwałcenia wolnoÊci wyznania w Polsce mi´dzywojennej jest sprawa polskokatolickiego ks. Franciszka Boƒczaka, którego w 1922 r.
uwi´ziono za to, ˝e na proÊb´ chłopów we wsi Ba˝anówka k. Sanoka odprawił nabo˝eƒstwo w j´zyku polskim w sali «Kółka Rolniczego», co w myÊl prawa austriackiego z roku 1867 podciàgni´to pod kategori´ nielegalnego zgromadzenia
publicznego. Sàd Najwy˝szy w Warszawie w zwiàzku z tym stwierdził, ˝e ustawa ta
nadal obowiàzuje w Polsce, jednak KoÊciół Narodowy mimo to ma prawo urzàdzania
publicznych wieców, jeÊli nie sprzeciwia si´ to porzàdkowi publicznemu. Jednak˝e
lokalne władze paƒstwowe takiej interpretacji Sàdu Najwy˝szego bynajmniej nie respektowały i nadal bezkarnie szykanowały duchownych oraz wiernych KoÊcioła Narodowego. Cz´sto za odprawienie nabo˝eƒstwa, posług´ pogrzebowà, u˝ywanie
sutanny lub naczyƒ liturgicznych ksi´˝y polskokatolickich spotykały areszt lub wysoka
grzywna za rzekomy «wyst´pek antyreligijny».
KoÊciół rzymskokatolicki na tyle bał si´ rozwoju Polskiego Narodowego KoÊcioła Katolickiego, ˝e duchowni i fanatycy religijni gotowi byli na wszystkie metody, aby zniszczyç w zarodku nowy poglàd na sprawy społeczne i doktrynalne KoÊcioła katolickiego.
Do dnia dzisiejszego wspominany jest bestialski mord, którego dokonano za pomocà
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topora w 1931 r. na wyznawcy PNKK Józefie Jaroszu w Stodołach, przy czym okazało
si´, ˝e był to właÊciwie zamach na ˝ycie polskokatolickiego ksi´dza Adama Jurgielewicza, na którego urzàdzono zasadzk´ i po prostu pomylono z innym człowiekiem. Polskokatolicy we własnym zakresie wykryli sprawc´ tego ohydnego czynu i nawet
znaleziono u niego dowody winy, jednak władze celowo zatuszowały spraw´.
Przez cały okres przedwojenny nie było faktycznie mowy o mo˝liwoÊci legalizacji
Polskiego Narodowego KoÊcioła Katolickiego. Nie pomogła nawet olbrzymia akcja
podj´ta przez wiernych tego KoÊcioła w Ameryce, którzy w roku 1935 na 45 kilogramach papieru kancelaryjnego zebrali łàcznie z wyznawcami w Polsce ponad sto tysi´cy podpisów pod proÊbà o legalizacj´ tego wyznania w Polsce. Delegacja
amerykaƒska przedło˝yła ten stos podpisów Rzàdowi Polskiemu, lecz nie osiàgni´to
spodziewanego sukcesu. Jednym z nielicznych sojuszników Polskiego Narodowego
KoÊcioła Katolickiego w staraniach o legalizacj´ był dr Henryk Âwiàtkowski (PPS),
prawnik, poseł na Sejm II RP w latach 1928-1935, po wojnie zaÊ minister sprawiedliwoÊci (1945-1946).
Historycy KoÊcioła Polskokatolickiego zwracajà jednak uwag´, ˝e w połowie roku
1921 mogła zaistnieç szansa zalegalizowania w Polsce PKKN. Wiàzało si´ to mianowicie
z kompromitujàcym KoÊciół rzymskokatolicki zatargiem z władzami polskim, które zdecydowanie zaprotestowały przeciwko proniemieckim poczynaniom ówczesnego nuncjusza apostolskiego w Warszawie – ks. Achillesa Rattie'go (póêniejszego papie˝a Piusa
XI). Konkretnie chodziło o jego szkodliwà dla Polski postaw´ w czasie plebiscytu na
Âlàsku, Warmii i Mazurach. Do legalizacji PNKK wówczas jednak nie doszło. Stała si´
ona mo˝liwa dopiero wraz z obj´ciem rzàdów w Polsce przez lewic´ w 1944 r.
W okresie II wojny Êwiatowej KoÊciół Polskokatolicki poniósł dotkliwe straty osobowe i materialne. Trudnà sytuacj´ KoÊcioła pogł´bił bolesny cios, jakim było aresztowanie w 1942 roku biskupa Józefa Padewskiego, uwolnionego dopiero w 1944
roku. Niemcy kategorycznie zabronili polskokatolikom i mariawitom odprawiania
mszy Êwi´tej w j´zyku polskim, starokatolicy cz´sto jednak spotykali si´ po kryjomu
na prywatnych liturgiach, nieraz z nara˝eniem ˝ycia.
Okres ten tragicznie zaznaczył si´ w ˝yciu mariawitów. Hitlerowcy zaj´li klasztor
w Płocku, wysiedlajàc z niego 400 osób i całkowicie niszczàc zakonnà bibliotek´.
Inne oÊrodki mariawickie tak˝e poniosły du˝e straty, wiele osób wywieziono w głàb
Niemiec na roboty przymusowe, wiele zgin´ło w obozach zagłady, w tym arcybiskup
Kowalski. Mariawityzm jako wyznanie specyficznie polskie było przedmiotem stałych
podejrzeƒ i represji okupanta. Z zachowanych dokumentów hitlerowskich wynika,
˝e wyznanie to było przeznaczone do całkowitej likwidacji.
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W Polsce Ludowej i później
W warunkach Polski Ludowej nie mogło byç mowy o faworyzowaniu jednego wyznania tylko z tytułu posiadania du˝ej iloÊci wiernych, co byłoby z oczywistà szkodà
dla pozostałych wyznaƒ, do których nale˝ał równie˝ Polski Narodowy KoÊciół Katolicki. 1 lutego 1946 roku staraniem Rady KoÊcioła udało si´ uzyskaç uznanie prawne
dla działalnoÊci PNKK w Polsce. Pod koniec tego samego roku na stanowisko zwierzchnicze powrócił ksiàdz biskup Józef Padewski. OczywiÊcie legalizacja KoÊcioła nie
poło˝yła kresu trwajàcym jeszcze wiele dekad pozaprawnym szykanom wobec starokatolików ze strony rzymskokatolickich fanatyków. W oknach wielu Êwiàtyƒ starokatolickich nadal wybijano okna, dokuczano dzieciom niechodzàcym na katechez´
do ksi´˝y rzymskokatolickich itp. Tym niemniej, w Polsce Ludowej wierni wspólnot
starokatolickich poczuli wyraênà ró˝nic´ w stosunku do swojego upoÊledzonego statusu z okresu II RP.
Jednak na poczàtku 1950 roku aparat bezpieczeƒstwa powziàł działania prowadzàce do obj´cia całkowità kontrolà działalnoÊci wszystkich KoÊciołów w Polsce. Aby
zrealizowaç te zamierzenia w stosunku do PNKK, Urzàd Bezpieczeƒstwa wielokrotnie
namawiał biskupa Józefa Padewskiego do rezygnacji z funkcji, a widzàc jego nieust´pliwoÊç, na poczàtku 1951 roku aresztował go i osadził w wi´zieniu. Biskup Józef
Padewski zmarł w trakcie przesłuchania 9 lub 10 maja 1951 roku.
Pod presjà władz paƒstwowych Ogólnopolski Zjazd Kapłanów PNKK 15 grudnia
1951 roku zdecydował o odłàczeniu diecezji misyjnej PNKK od Polskiego Narodowego KoÊcioła Katolickiego w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie oraz o utworzeniu
w pełni niezale˝nego KoÊcioła Polskokatolickiego. Decydenci z Urz´du Wyznaƒ mogli
dowolnie wpływaç na praktycznie wszystkie aspekty ˝ycia KoÊcioła Polskokatolickiego, przy czym wspierano go, gdy mogło to słu˝yç osłabianiu KoÊcioła rzymskokatolickiego.
W latach 60. specyficznà formà propagandy polskokatolickiej były publiczne
oÊwiadczenia pisane przez byłych ksi´˝y rzymskokatolickich, którzy swoje przejÊcie
do polskokatolików uzasadniali zazwyczaj antypolskà działalnoÊcià episkopatu oraz
oburzeniem wobec niemoralnych stosunków panujàcych w KoÊciele rzymskokatolickim. Chyba najbardziej znany wÊród tego typu listów napisał kierujàcy KoÊciołem
Polskokatolickim biskup Maksymilian Rode. Był on adresowany do prymasa Stefana
Wyszyƒskiego i wszystkich biskupów rzymskokatolickich. Autor listu napisał m.in.:
MyÊlałem jednak mimo wszystko, ˝e w KoÊciele Waszym panuje wiara i miłoÊç, które
przykrywajà bł´dy niczym nieuzasadnionego dogmatu o nieomylnoÊci i prymacie biskupa rzymskiego – papie˝a, komplikacje sprzecznego z prawem natury celibatu, przed61

kładanie interesów politycznych paƒstwa watykaƒskiego nad racj´ stanu własnej Ojczyzny... Obecnie po kilkuletniej pracy w wolnym KoÊciele Polskokatolickim, majàc
mo˝noÊç dokładnej obserwacji objawów ˝ycia religijnego w całym kraju, analizy waszego duszpasterstwa i jego społecznych efektów, doszedłem do przekonania, ˝e niestety w KoÊciele rzymskokatolickim w Polsce mało jest wiary i miłoÊci, których uczył i
których treÊç nakazał realizowaç bez jakichkolwiek warunków i zastrze˝eƒ – Jezus
Chrystus. Owszem, zasada »cel uÊwi´ca Êrodki« zdaje si´ byç u Was imperatywem –
pogaƒskim imperatywem.
Mariawityzm w okresie Polski Ludowej był zmuszony ograniczyç swojà szerokà
działalnoÊç charytatywnà, kulturalnà a przede wszystkim gospodarczà. Du˝e gospodarstwa parafialne, które słu˝yły do wy˝ywienia klasztoru, zostały przeznaczone,
zgodnie z duchem ustawy wywłaszczeniowej, do parcelacji. Władze paƒstwowe
cz´sto przejmowały zabudowania parafialne mariawitów. Liczne parafialne zakłady
usługowe zostały zlikwidowane, piekarnie cz´sto były przejmowane przez Gminne
Spółdzielnie «Samopomocy Chłopskiej». Dawne szkoły i ochronki mariawickie stały
si´ obiektami paƒstwowymi, a siostry zakonne, które w nich uczyły, były zmuszone
do zdejmowania habitów, jeÊli chciały prowadziç dalszà działalnoÊç oÊwiatowà.
Po 1989 roku KoÊciół Polskokatolicki wszedł w nowà rzeczywistoÊç społeczno-politycznà, mogàc nareszcie samodzielnie podejmowaç decyzje zgodne ze swoim interesem. W 1995 roku na Synodzie Ogólnopolskim w Warszawie bp prof. Wiktor
Wysoczaƒski został wybrany zwierzchnikiem KoÊcioła Polskokatolickiego, urzàd ten
piastuje do dnia dzisiejszego. Działania nowego zwierzchnika KoÊcioła doprowadziły
do uchwalenia przez parlament Ustawy o stosunku Paƒstwa do KoÊcioła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (podobnà ustaw´ posiadajà tak˝e dwa KoÊcioły
mariawickie), a tak˝e do uporzàdkowania prawa wewn´trznego KoÊcioła. KoÊciół Polskokatolicki skupia dziÊ ok. 18 tys. wiernych.
Co do Polskiego Narodowego KoÊcioła Katolickiego w USA i Kanadzie, to obecnie
liczy on niewiele ponad 25 tys. wiernych skupionych w 125 parafiach, nad którymi
czuwa tyle˝ samo duchownych. Nadal widoczna jest działalnoÊç misyjna PNKK, ale
wobec ciàgłego przemieszczania si´ ludnoÊci polskiej w USA, laicyzacji społeczeƒstwa, a tak˝e konkurencji ze strony polskich placówek misyjnych KoÊcioła rzymskokatolickiego wydaje si´ on kurczyç.

Starokatolicyzm dziś
Spojrzenie na histori´ starokatolicyzmu cz´sto prowadzi do wniosku, ˝e starokatolicy stworzyli w pełni demokratyczny model KoÊcioła. Władza w KoÊciołach staro62

katolickich nie przypada wàskiej grupie ksi´˝y czy biskupów, ale całej społecznoÊci
starokatolickiej, która ma wpływ na obsad´ niemal ka˝dej funkcji koÊcielnej. Starokatolicy sprowadzajà wi´c rol´ duszpasterza do funkcji słu˝ebnej (głównie liturgicznej)
i pomocniczej w kierowaniu parafià. Starokatolicyzm daje tak˝e ka˝demu duchownemu wybór: ˝ycie w celibacie lub ˝ycie rodzinne. Ksi´˝a majàcy rodziny znacznie
lepiej rozumiejà problemy swoich wiernych, nie wywołujà te˝ gorszàcych afer obyczajowych typowych dla kleru rzymskokatolickiego. Dodatkowo cz´sto zdarza si´,
˝e ksi´˝a starokatoliccy podejmujà Êwieckà prac´ na dodatkowy etat.
Starokatolicyzm to ruch tworzony oddolnie, a nie odgórnie przez wielkà machin´
biurokratycznà z centralà w Watykanie. Tak˝e zasady wst´powania do społecznoÊci
starokatolickiej i wyst´powania z niej sà maksymalnie uproszczone, zaÊ ksi´˝a starokatoliccy udzielajà sakramentów wszystkim tym, którzy takà proÊb´ do nich kierujà, bez
znaczenia do której gał´zi chrzeÊcijaƒstwa nale˝à. Wi´kszoÊç KoÊciołów starokatolickich
nie wypowiada si´ tak˝e w sprawach dotyczàcych bie˝àcej polityki, dajàc prawo odpowiedzi na najwa˝niejsze pytania współczesnego Êwiata ka˝demu wiernemu, za poÊrednictwem swojego sumienia, opartego o wyznawane prawdy ewangeliczne.
Pomi´dzy starokatolicyzmem na Zachodzie i w Polsce uwidaczniajà si´ pewne
ró˝nice. Nie dotyczà one sfery dogmatycznej czy kwestii ustroju KoÊcioła, ale zwiàzane sà z genezà historycznà polskokatolicyzmu i mariawityzmu. Starokatolicyzm,
jaki rozwija si´ do dnia dzisiejszego w Niemczech, Austrii, czy Szwajcarii, jest nurtem
wyznaniowym, który narodził si´ w cz´Êci Êrodowiska XIX-wiecznej katolickiej elity
intelektualnej. Zało˝ycielami zachodnich KoÊciołów starokatolickich byli od dawna
cenieni historycy KoÊcioła, teologowie moralni i dogmatyczni, czy prawnicy. Starokatolicyzm polski nie powstał wÊród teologów, ale przeciwnie, narodził si´ z woli
biednego i niewykształconego ludu, stał si´ wyrazem buntu przeciwko nadu˝yciom,
uciskowi, pazernoÊci i niemoralnoÊci hierarchii rzymskokatolickiej.
W dzisiejszej ciàgle «zwatykanizowanej» Polsce o starokatolicyzmie raczej nie słyszy
si´ w mediach. Inaczej jest na zachodzie Europy, gdzie obserwuje si´ wzrost zainteresowania starokatolicyzmem, nazywanym ju˝ niekiedy ruchem alternatywy katolickiej
(gra słów w j´zyku niemieckim: Alt(ernativ)katholische). W Niemczech, Szwajcarii,
Austrii i Holandii starokatolicyzm ciàgle przykuwa uwag´ wielu tych, którzy pozostajàc
katolikami poszukujà KoÊcioła wyzwolonego z autorytaryzmu i konserwatyzmu, otwartego na wyzwania współczesnoÊci. Jest tak tym bardziej, ˝e ruch starokatolicki antycypował wiele zmian w KoÊciele rzymskokatolickim, by wspomnieç chocia˝by o
wprowadzeniu j´zyków narodowych do liturgii przez Sobór Watykaƒski II, czy otwarciu na ruch ekumeniczny. Dzisiaj coraz cz´Êciej słyszymy o koniecznoÊci zniesienia
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celibatu w KoÊciele rzymskokatolickim, coraz liczniejsze Êrodowiska ˝àdajà wprowadzenia chocia˝by cz´Êciowego kapłaƒstwa kobiet, wielu wiernych Êwiadomie rezygnuje ze spowiedzi konfesjonałowej. Czy nie sà to postulaty zrealizowane przez
starokatolików ju˝ wiele dziesi´cioleci wczeÊniej? Czy nie wskazuje to na wy˝szoÊç
demokratycznego modelu katolicyzmu w odpowiadaniu na potrzeby wierzàcych?
Na koniec chciałbym odnieÊç si´ do własnego doÊwiadczenia religijnego i postawiç
pytanie: czy warto byç dzisiaj starokatolikiem? Jestem wiernym KoÊcioła Polskokatolickiego od 2006 r. i jako ˝e jestem mieszkaƒcem stolicy, uczestnicz´ w ˝yciu liturgicznym parafii katedralnej Âwi´tego Ducha w Warszawie. Wybrałem t´ wspólnot´
religijnà, poniewa˝ mój rodzimy KoÊciół rzymskokatolicki nigdy nie wydawał mi si´
atrakcyjny – ciàgle gro˝ono w nim na kazaniach, ˝e wszystkich nas czeka jakaÊ
okropna kara za grzechy, ciàgle mówiono, ˝e czystoÊç cielesna uszlachetnia, a tymczasem moja społecznoÊç parafialna doskonale wiedziała o ekscesach obyczajowych
miejscowego ksi´dza. Nie chciałem tolerowaç tej hipokryzji. W KoÊciele Polskokatolickim znalazłem to, czego szukałem: prawdziwà trosk´ o wiernego i pełne zaufanie
wiernych do duszpasterzy. Jest to KoÊciół nieuwikłany w rozgrywki polityczne, niegoniàcy za zyskiem, otwarty na dialog. Zdecydowałem si´ nawet na studia na ChrzeÊcijaƒskiej Akademii Teologicznej i studia te pozwoliły mi na odkrycie, jak wiele
nieÊcisłoÊci znajduje si´ w nauce KoÊcioła rzymskokatolickiego, bł´dnie uznawanej
za jedynà i słusznà, niezmiennà od tysi´cy lat. Z perspektywy doÊwiadczeƒ moich i
moich współwyznawców wierz´ wi´c, ˝e dla wielu krytycznych katolików starokatolicyzm mo˝e byç alternatywà wobec frustracji, jakiej doÊwiadczajà w KoÊciele rzymskokatolickim.
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Chrystus jest
proletariackim
bohaterem
Marksiści wobec
chrześcijańskiego antykapitalizmu
Piotr Kendziorek
Kwestia stosunku między projektem radykalnej polityki socjalistycznej a
krytyką wyobrażeń religijnych towarzyszy myśli postępowej od samych jej
początków w epoce Oświecenia. Terry Eagleton zwracał uwagę na ogromny
przełom myślowy, jakim było uznanie równości ludzi w życiu publicznym
jako niekwestionowanej zasady głoszonej w radykalnie demokratycznym
nurcie myśli oświeceniowej. Za równie przełomową należy uznać oświeceniową krytykę historycznych form religii i związanych z nimi Kościołów – w
obu przypadkach zakwestionowano samo jądro ideologii feudalnej, i to
w aspektach dotyczących idei, utrwalonych przez całe dzieje istnienia społeczeństw klasowych.
OÊwieceniowe oskar˝enie feudalnej ideologii religijnej jako «szalbierstwa klechów»
nie miało bynajmniej – w swoich dominujàcych formach – charakteru ateistycznego.
Jego podstawà było wyobra˝enie rozumnej religii naturalnej (deizmu), którà za pomocà krytyki społecznej chciano wyłuskaç z nagromadzonych warstw idei, majàcych
utrzymywaç lud w ciemnocie w imi´ zachowania przywilejów mo˝nych i panowania
despotyzmu. Podmiot myÊli oÊwieceniowej odrzucał mocno zakorzenione w kulturze
przekonanie, i˝ trwałoÊç pewnych tradycyjnych instytucji i przekonaƒ jest wyrazem
«naturalnego» porzàdku rzeczy, bo i sam układ stosunków społecznych w radykalnych
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nurtach OÊwiecenia został uznany za nieracjonalny (sprzeczny z domniemanym
ładem Natury, odkrywanym przez rozum).
Stanisław Staszic, jedna z czołowych postaci polskiej myÊli oÊwieceniowej, w
swoim monumentalnym zarysie dziejów ludzkoÊci Ród ludzki (który nie mógł zostaç
opublikowany za jego ˝ycia ze wzgl´dów cenzuralnych) wyra˝ał typowe przekonanie
post´powych myÊlicieli swojej epoki, podkreÊlajàc zwiàzek pomi´dzy historycznie
ukształtowanymi formami religii chrzeÊcijaƒskiej a wymogami podtrzymania instytucji
panowania paso˝ytniczej mniejszoÊci nad ogromnà wi´kszoÊcià ludzi. Ten autor, nale˝àcy do polskiej elity intelektualnej i sprawujàcy wa˝ne funkcje urz´dnicze w okresie Ksi´stwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego, nie wahał si´ głosiç tezy, i˝ Bez
religii nigdy by rodzaj ludzki nie był w niewoli […] Jeniec całuje łaƒcuchy gwałciciela
nazywajàc je wi´zami nieba.
Henryk Hinz trafnie zauwa˝a w tym kontekÊcie, ˝e oÊwieceniowa teoria religii była
Êwiadectwem najdalej posuni´tego zaawansowania ruchu emancypacji od tradycji filozoficznej zastanej przez OÊwiecenie. W teorii tej została bowiem zakwestionowana
i poddana racjonalnej analizie najwy˝sza nietykalna sankcja i racja tradycyjnej filozofii,
jakà była religia. Filozofi´ nale˝y w tym kontekÊcie postrzegaç jako obszar artykulacji
i racjonalizacji kluczowych wyobra˝eƒ społecznych kultury europejskiej, gdy˝ w swoich post´powych formach jej przedstawiciele wykraczali poza sfer´ abstrakcyjnych
rozwa˝aƒ nad naturà bytu i granicami ludzkiego poznania.

Źródła chrześcijańskiego lewicowego antykapitalizmu
w pierwszej połowie XIX wieku
Przy całym radykalizmie oÊwieceniowej krytyki religii, była ona ugruntowana na
abstrakcyjnym przeciwstawieniu rozumu i przesàdu, co pozostawiało niewiele
miejsca na analiz´ historycznych procesów, które wytwarzały ró˝ne typy wyobra˝eƒ
religijnych i instytucji koÊcielnych. W pierwszej połowie XIX wieku kluczowe dla myÊlenia oÊwieceniowego dualistyczne przeciwstawienie idei porzàdku naturalnego i
dominujàcych instytucji społecznych zostało zastàpione przez koncepcje rzeczywistoÊci społecznej zogniskowane wokół kwestii form i sensu procesu historycznego.
WartoÊç racjonalnego poznania ju˝ w epoce OÊwiecenia wyst´powała obok rehabilitacji uczuciowoÊci i zmysłowego spełnienia, przez co krytyka społeczna z czasem
nabrała charakteru aktywistycznego (w duchu Filozofii czynu Mosesa Hessa). A przy
tym musiała si´ ona zmierzyç z nowymi formami kapitalistycznego panowania i wyzysku, które nie dawały si´ wtłoczyç w schematy antyfeudalnej ideologii oÊwieceniowej, pi´tnujàcej despotyzm jako êródło ciemnoty religijnej i przywilejów klas
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pró˝niaczych. W tym kontekÊcie pojawiły si´, szczególnie w nurcie francuskiego oraz
polskiego radykalizmu, idee powrotu do pierwotnego chrzeÊcijaƒstwa o wydêwi´ku
radykalnie demokratycznym, socjalistycznym, bàdê wr´cz komunistycznym. Punktem
odniesienia dla krytyki KoÊciołów chrzeÊcijaƒskich (dostarczajàcych wcià˝ wa˝nej legitymizacji dla istniejàcych stosunków klasowej dominacji) nie było ju˝ wyobra˝enie
egalitarnej i racjonalnej religii naturalnej, lecz przeciwstawienie wyst´pków i nadu˝yç
oficjalnej religii pierwotnym wartoÊciom i praktykom chrzeÊcijaƒstwa.
W przypadku polskiej myÊli demokratycznej – której przedstawiciele znaleêli si´
po kl´sce Powstania Listopadowego na emigracji – antyfeudalny wydêwi´k tego rodzaju idei wymierzonych w szlacheckà eksploatacje pracy chłopów łàczył si´ z wchłanianiem idei antykapitalistycznych, które ukształtowały si´ na gruncie znacznie wy˝ej
rozwini´tych ekonomicznie społeczeƒstw zachodnioeuropejskich. Dotyczy to szczególnie Francji, która z jednej strony była głównym miejscem schronienia dla emigrantów, a z drugiej stanowiła bliski kulturowo obszar odniesienia dla całej polskiej
inteligencji, ucieleÊniajàc przy tym mit ludowej rewolucji demokratycznej i budzàc
nadziej´ na wsparcie w walce z europejskimi despotami o niepodległoÊç Polski.
Klimat radykalizmu chrzeÊcijaƒskiego w Êrodowiskach radykalnych demokratów
polskich znajdował odbicie w analogicznych tendencjach myÊlowych we Francji,
przez co wpływy były wzajemne – dotyczy to szczególnie dwóch najbardziej znanych
przedstawicieli tego nurtu intelektualno-politycznego: ksi´dza Hugues’a de Lamennais oraz Mickiewicza. Punktem wyjÊcia krytyki społecznej Lamennais był fakt masowej n´dzy towarzyszàcej rozwojowi kapitalistycznemu, która stanowiła jaskrawe
zaprzeczenie emancypacyjnych haseł, pod którymi bur˝uazja si´gn´ła po władz´ w
okresie Rewolucji Francuskiej, a tak˝e namacalne zaprzeczenie wartoÊci chrzeÊcijaƒskiego miłosierdzia. Dlatego Lamennais, oskar˝ajàc społeczeƒstwo kapitalistyczne,
wskazywał równoczeÊnie na współodpowiedzialnoÊç KoÊcioła katolickiego w utrzymaniu tego stanu rzeczy, co było sprzeczne z jego pierwotnym powołaniem i sensem
istnienia. Podobnie jak Engels w pochodzàcej z tego samego okresu pracy Poło˝enie
klasy robotniczej w Anglii, porównywał on warunki ˝ycia współczesnego mu proletariusza do sytuacji niewolnika w społeczeƒstwie antycznym, podkreÊlajàc ˝e jego sytuacja jest nawet gorsza od sytuacji tego ostatniego, gdy˝ kapitalista korzystajàc z
nadmiaru siły roboczej nie jest zainteresowany w choçby fizycznym przetrwaniu
zb´dnych z punktu widzenia produkcji mas ludzkich. Ofiara tego stanu rzeczy – okreÊlana przez niego mianem proletariatu lub ludu – jest dla niego nie tylko adresatem
przekazu religijnego, ale wr´cz właÊciwym (zbiorowym) podmiotem religii chrzeÊcijaƒskiej: Czego chce lud, tego chce równie˝ Bóg; lud bowiem chce sprawiedliwoÊci,
67

porzàdku zasadniczego, wiecznego, spełnienia si´ wÊród ludzi wzniosłych słów Chrystusa; ‘Niech b´dà JednoÊcià, mój Ojcze, jako Ty i ja jesteÊmy JednoÊcià’. Sprawa ludu
jest wi´c sprawà Êwi´tà, sprawà Boga; dlatego zatriumfuje.
Lamennais podejmował tym samym stary chrzeÊcijaƒski motyw cnoty, polegajàcej
na staraniach na rzecz zmniejszania cierpieƒ naszych bliênich, nadajàc mu jednak
społecznie zobowiàzujàcy (a tym samym wywrotowy) charakter – Bóg jest gwarantem
ostatecznego triumfu sprawy Ludu, ale religijna obietnica ostatecznego triumfu Dobra
nad Złem nie oznacza uzasadnienia dla biernoÊci, lecz koniecznoÊç działania na rzecz
urzeczywistnienia powszechnej wolnoÊci i równoÊci ludzi ju˝ teraz. Nikt nie jest w
stanie przeszkodziç temu, by nastał dzieƒ sprawiedliwoÊci i pokoju, dzieƒ, który błogosławiç b´dzie przyszła ludzkoÊç, ale od nas zale˝y jego przyspieszenie. Decydujàce
znaczenie przypisywał w tym wzgl´dzie interwencji w sferze politycznej w postaci
walki o powszechne prawo wyborcze, którego istnienie miało doprowadziç do likwidacji społecznie partykularnego charakteru istniejàcego systemu społeczno-ekonomicznego (a tym samym poło˝yç kres wszelkim formom panowania klasowego).
Jednak, jak trafnie zauwa˝ył najwa˝niejszy polski badacz socjalizmu utopijnego Adam
Sikora, to właÊnie patos i radykalizm krytyki wyra˝onej za pomocà poj´ç chrzeÊcijaƒstwa, a nie mglisty program reform, zapewniał popularnoÊç wydawanemu przez
Lamennais pismu «Avenir».
Rychło zresztà musiał si´ Lammenais zmierzyç – tak˝e jako duchowny – z gwałtownà reakcjà KoÊcioła katolickiego, którego przedstawicieli chciał nakłoniç do przej´cia proponowanego przez siebie programu społecznego. Podobnie jak Mickiewicz,
znalazł si´ w sytuacji konfliktu wartoÊci, który polegał, z jednej strony, na identyfikacji
z KoÊciołem (traktowanym jako instytucja poÊredniczàca mi´dzy człowiekiem a Bogiem), a z drugiej, na gwałtownym odrzuceniu jego poglàdów przez hierarchi´ wraz
z wezwaniem do podporzàdkowania si´ oficjalnemu stanowisku papie˝a. Ten zaÊ
wypowiedział si´ w latach 30. XIX wieku w dwóch encyklikach w sprawie idei głoszonych w piÊmie «Avenir», zdecydowanie je odrzucajàc.
Sytuacja Lamennais była podobna do sytuacji tych komunistycznych intelektualistów, którzy spotykali si´ z pot´pieniem za głoszenie poglàdów, w których sens wierzyli
– mogli oni albo trwaç przy swoim, albo te˝ zerwaç z instytucjà (partià), którà uwa˝ali
za instrument praktycznej realizacji bliskich im idei. Taki był np. dylemat wielkiego filozofa marksistowskiego Georga Lukácsa, chocia˝ oczywiÊcie komuniÊci dodatkowo
musieli liczyç si´ – o ile znajdowali si´ w ZSRR bàdê innym kraju «demokracji ludowej»
– z realnoÊcià represji wobec siebie i swoich bliskich. Lamennais wybrał wiernoÊç
swoim poglàdom, nie zaÊ instytucji, ale zapłacił za to osamotnieniem, gdy˝ niemal˝e
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wszyscy jego współpracownicy ugi´li si´ pod presjà koÊcielnych zwierzchników i pot´pili go, zrywajàc z nim wszelkie kontakty. Ewolucj´ swojego stosunku do KoÊcioła
tak podsumował w zapiskach (opublikowanych ju˝ po jego Êmierci): Katolicyzm był
dla mnie całym moim ˝yciem, pragnàłem go broniç, chciałem go podnieÊç z tego
upadku, w którym pogrà˝ał si´ z ka˝dym dniem […] Episkopat [francuski] sprzeciwił
si´ moim wysiłkom […] Pozostawał Rzym, udałem si´ tam i ujrzałem najwstr´tniejszà
kloak´, jaka kiedykolwiek kaziła ludzkie spojrzenie […] Zobaczywszy to powiedziałem
sobie: jest to zło przerastajàce ludzkie siły, i odwróciłem si´ ze wstr´tem.
Idee Lamennais, szeroko komentowane we Francji, znajdowały oddêwi´k w
kr´gu polskiej emigracji demokratycznej – jej najwa˝niejsza organizacja Towarzystwo
Demokratyczne Polskie (TDP) otwarcie solidaryzowała si´ z nim, gdy˝ w tych kr´gach
sprawa niepodległoÊci Polski, radykalizmu społecznego i krytyki hierarchii KoÊcioła
katolickiego były postrzegane jako wzajemnie ze sobà powiàzane. Wykorzenienie
społeczne emigrantów o rodowodzie szlacheckim sprzyjało ich politycznej radykalizacji, tym bardziej, ˝e nadzieja na zasadnicze zmiany mogła si´ wiàzaç tylko z zakwestionowaniem europejskiego status quo, podtrzymywanego przez legalistyczny i
reakcyjny KoÊciół katolicki. W tych warunkach, cz´Êç demokratów ewoluowała ku
stanowisku socjalistycznemu, przedstawiajàc socjalizm jako logicznà konsekwencj´
postawy demokratycznej, tzn. zastosowania w ˝yciu społecznym republikaƒskich wartoÊci RównoÊci, WolnoÊci i Braterstwa.
W ogólnych formułach sprzeciwu wobec wszelkich form dominacji, tak społecznej
jak narodowej, sytuowano spraw´ polskà w kontekÊcie historycznego procesu ciàgłego i nieustajàcego post´pu ku doskonałoÊci, stanowiàcej «cel LudzkoÊci». A równoczeÊnie idee WolnoÊci, RównoÊci i Braterstwa nie sà wcale prawami dziÊ wymyÊlonymi,
ale odwiecznymi, przyrodzonymi, Boskimi, i których przeto człowiek wyrzec si´ nie
mo˝e, jak nie mo˝e wyrzec si´ swej natury człowieczej, społeczeƒstwa i Boga – pisał
Stanisław Worcell (jeden z głównych przedstawicieli lewego skrzydła TDP). W tym
typie argumentacji elementy religijne słu˝yły wykazaniu, ˝e sprawa wyzwolenia ludzkoÊci nie jest arbitralnym wyobra˝eniem, lecz odzwierciedleniem ustanowionego
przez Boga porzàdku rzeczy i zawartych w nim celów, co oczywiÊcie przydawało tym
ideom dodatkowego ideologicznego uzasadnienia.
W ramach ró˝nych utopijno-religijnych historiozofii nierzadko całkowicie zanikało
napi´cie mi´dzy nieokreÊlonoÊcià i przypadkowoÊcià wydarzeƒ historycznych a porzàdkiem okreÊlonym przez zało˝ony boski plan zbawienia. Prowadziło to tworzenia
takich konstrukcji myÊlowych, w myÊl których przykładowo utrata przez Polsk´ niepodległoÊci stawała si´ rodzajem narodowej ofiary, równie koniecznej w perspekty69

wie kierowanych przez OpatrznoÊç losów ludzkoÊci, co ofiara Chrystusa w kontekÊcie
dzieła boskiego zbawienia. Wchodzimy tu w obszar, w którym elementy racjonalnej
i w pełni uzasadnionej krytyki społecznej łàczyły si´ z elementami irracjonalnymi, zaÊ
odrzucenie hierarchicznych struktur koÊcielnych prowadziło nierzadko do odtworzenia sztywnych stosunków zale˝noÊci o charakterze sekciarskim. Historia uwikłania
Mickiewicza w działalnoÊç grupy wyznawców Andrzeja Towiaƒskiego dostarcza w
tym wzgl´dzie najbardziej znanego i najlepiej opisanego przykładu.

Gramsci o związkach religii i potocznego rozsądku mas
Istotne w tych ówczesnych koncepcjach stopniowego zbli˝ania si´ ludzkoÊci do
momentu urzeczywistnienia Królestwa Bo˝ego na Ziemi było przede wszystkim to, ˝e
bieg dziejów, mimo aktualnych kl´sk, miał ostatecznie gwarantowaç triumf w realnym
˝yciu idei i wartoÊci radykalnie opozycyjnych wobec dominujàcych instytucji społecznych. Mamy tu do czynienia ze schematem myÊlowym, wykazujàcym pewne analogie
z tradycyjnie marksistowskà koncepcjà post´pu historycznego, w myÊl którego mechanizm rozwoju sił wytwórczych społeczeƒstw pozwala na pewnoÊç, i˝ ludzkoÊç ostatecznie dokona skoku z królestwa koniecznoÊci do królestwa wolnoÊci (Engels).
Na pierwszy rzut oka mo˝e wydawaç si´, ˝e taka analogia jest nawiàzaniem do
poglàdów tych liberalnych i prawicowych krytyków marksizmu, którzy sprowadzajà
jego sens do przeło˝enia koncepcji religijnych na Êwiecki program utopijnego «samozbawienia ludzkoÊci». Racjonalny sens tej analogii zarysował Antonio Gramsci w
latach 30. XX wieku w swoich zapiskach wi´ziennych. Wskazywał on na to, ˝e determinizm majàcy gwarantowaç ostateczne powodzenie dà˝eƒ mas nie jest arbitralnym wymysłem grupy doktrynerskich intelektualistów, lecz odzwierciedla sytuacj´
antysystemowych ruchów społecznych (szczególnie na wczesnym etapie ich rozwoju).
PodkreÊlał przy tym wyst´pujàcy tu dialektyczny splot pomi´dzy potencjalnie szkodliwym osłabieniem samoaktywnoÊci mas jako efektu oddziaływania deterministycznej
wizji historii a znaczeniem takiej wizji rzeczywistoÊci społeczno-historycznej jako sposobu artykulacji potrzeb i dà˝eƒ mas (wzgl´dnie okreÊlonych ruchów społecznych)
w niesprzyjajàcych im warunkach.
Ocena sensu tych wàtków ideologicznych w ramach rozwoju tak religii, jak i ruchu
socjalistycznego, zale˝y od konkretnego kontekstu społecznego – idee konieczne i post´powe na pewnym etapie rozwoju, na innym mogà staç si´ przeszkodà w procesie
intelektualnej emancypacji klas podporzàdkowanych od idei panujàcych. Jednak dla
Gramsciego ich istnienie było wyrazem tak˝e tego, ˝e zarówno katolicyzm jak te˝ socjalizm Êwiadomie wpływajà na dà˝enia i działania mas, i w tym celu przywódcy i in70

telektualiÊci tych ruchów muszà nawiàzywaç do wyobra˝eƒ ludowych (potocznego
zdrowego rozsàdku), w którym istniejà silne tendencje do pasywnoÊci i fatalizmu, przy
czym KoÊciół oczywiÊcie wzmacnia te elementy, zaÊ marksizm (okreÊlany przez niego
ze wzgl´du na warunki wi´zienne mianem filozofii praktyki) powinien dà˝yç do ich
przezwyci´˝enia. Tego rodzaju zmiana jest pewnym procesem ideologicznym i politycznym, w którym intelektualiÊci socjalistyczni majà do odegrania istotnà rol´, gdy˝
wyprzedzajàc poziom przeci´tnej ÊwiadomoÊci działaczy z klas ludowych nadajà ich
spontanicznym impulsom antykapitalistycznym intelektualnà koherencj´. I jakkolwiek
Gramsci zakładał, ˝e wraz z rozwojem ruchu socjalistycznego nastàpi jego intelektualne i ideologiczne ujednolicenie w postaci doktryny wyra˝ajàcej w spójny sposób
dà˝enia i interesy klasowe realizowane przez ten ruch, to z jego rozwa˝aƒ nad zdrowym rozsàdkiem mas oraz ideologiami i formami hegemonii politycznej wcale nie
wynika ˝aden prosty schemat post´pu ideologiczno-politycznego.
Na gruncie przyj´tych przez niego przesłanek racjonalizacja intelektualna dà˝eƒ
klas ludowych mo˝e przyjàç ró˝ne formy intelektualno-polityczne, przy czym podstawy dla takiego wniosku (niewypowiedzianego wprost) dostarcza m.in. sformułowana przez niego analogia pomi´dzy rozwojem ideologii chrzeÊcijaƒskiej i
socjalistycznej. To, ˝e Êwiatopoglàd mechanistyczny stał si´ religià grup zale˝nych
widaç jasno z analizy rozwoju religii chrzeÊcijaƒskiej, która w pewnym okresie historycznym i w okreÊlonych historycznych warunkach była i jest jeszcze nadal ‘koniecznoÊcià’, koniecznà formà woli mas ludowych, pewnà okreÊlonà formà racjonalizacji
Êwiata i ˝ycia, narzucajàcà ogólne ramy realnej, praktycznej działalnoÊci.
Sformułowanie Êwiatopoglàd mechanistyczny jest tu o tyle mylàce, ˝e zostało zaczerpni´te z wczeÊniej dokonanej przez Gramsciego analizy marksizmu II Mi´dzynarodówki, zaÊ w obecnym kontekÊcie momentem wspólnym chrzeÊcijaƒstwa (jako
sposobu artykulacji aspiracji ludowych) i ruchu socjalistycznego jest czynnik swoistego
optymistycznego fatalizmu. Ten zaÊ u chrzeÊcijan przyjmuje postaç oczekiwania na
nastanie obiecanego przez Jezusa Królestwa Bo˝ego na Ziemi, zaÊ u socjalistów – załamania si´ kapitalizmu i nastania społeczeƒstwa socjalistycznego. OczywiÊcie w obu
przypadkach taka postawa nie oznaczała biernoÊci, ale raczej ukrycie przed masami
faktycznego sensu ich działaƒ i bł´dny obraz Êwiata społecznego: Kiedy w walce nie
ma si´ w r´ku inicjatywy i sama walka przynosi jedynie kl´ski, determinizm mechanistyczny staje si´ pot´˝nà siłà moralnego oporu, zwartoÊci, cierpliwej, upartej wytrwałoÊci. ‘Jestem chwilowo pokonany, ale bieg rzeczy na dłu˝szà met´ pracuje na mojà
korzyÊç itd.’. Realna wola przybiera postaç aktu wiary, przekonania o racjonalnoÊci
historii, przetwarza si´ w empirycznà i prymitywnà form´ nami´tnego przeÊwiadczenia
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o celowoÊci dziejów, które zdaje si´ zast´powaç predestynacj´, opatrznoÊç i tym podobne poj´cia religii oparte na wierze w Boga.
Gramsci wskazywał przy tym na konserwatyzm ÊwiadomoÊci potocznej, która zawiera w sobie szereg sprzecznych elementów, natomiast nie wyst´puje w niej typowa
dla wszelkiej specjalistycznej działalnoÊci intelektualnej dà˝noÊç do spójnoÊci. W efekcie koncepcje socjalistyczne – wymierzone przeciw dominujàcym ideom panujàcym
w społeczeƒstwie – nieuchronnie współistniejà z tymi ostatnimi w ÊwiadomoÊci indywiduów i masowych ideologiach klasowych (aczkolwiek formy tego współistnienia
mogà byç ró˝ne i wcale nie jest ono bezkonfliktowe). Wyobra˝eniom religijnym Gramsci przypisywał w tym wzgl´dzie kluczowà rol´, zrywajàc tym samym z dominujàcymi
formami marksistowskiego racjonalizmu jego czasów. Ten ostatni wyra˝ał si´ zwykle
w przekonaniu, ˝e istniejà zbiorowe podmioty społeczne o ró˝nych interesach w postaci klas społecznych, te zaÊ znajdujà pr´dzej czy póêniej swoje odzwierciedlenie w
postaci okreÊlonych ideologii i ich politycznych nosicieli (partii), przez co w ruchu komunistycznym panował konsens, co do równania: klasa robotnicza jako podmiot zbiorowy = rewolucyjny marksizm jako jej ideologia (jej koherentna ÊwiadomoÊç) = partia
komunistyczna jako jej ucieleÊnienie = realizacja historycznej misji proletariatu w postaci socjalizmu/komunizmu. Empiryczne zró˝nicowanie politycznych i ideologicznych
form przejawiania si´ dà˝eƒ ludowych, podobnie jak niejednoznacznoÊç i zmiennoÊç
samych podmiotów klasowych jako aktorów społecznych było w tej perspektywie myÊlowej postrzegane jako przejÊciowe etapy w procesie stopniowego, lecz historycznie
nieuchronnego procesu powstawania jednolitej (klasowej) woli zbiorowej.
Tworzenie si´ tego rodzaju socjalistycznej woli zbiorowej jako przesłanki polityki
emancypacyjnej przyÊwieca tak˝e rozwa˝aniom Gramsciego, ale jej kształtowanie
nie ma charakteru jakiegoÊ prostego odbicia w sferze polityki jednolitego projektu
zmitologizowanego proletariatu, lecz jest efektem tworzenia w historycznie zmiennych warunkach ró˝nych form hegemonii klasowej, w której intelektualiÊci danej
klasy oddziałujà na ÊwiadomoÊç potocznà mas, sami wykorzystujàc w tym celu zaczerpni´te z niej wyobra˝enia. Post´p ideologiczny i polityczny jest oczywiÊcie mo˝liwy, ale nie ma w nim nic nieuchronnego i ostatecznego, gdy˝ zawsze istniejà
mo˝liwoÊci polityczno-ideologicznego regresu – taki wniosek z rozwa˝aƒ Gramsciego
mo˝na wysnuç z jego realistycznej analizy ÊwiadomoÊci potocznej mas, która jest zjawiskiem bardziej pierwotnym i trwałym od koherentnych ideologii socjalistycznych
formułowanych przez intelektualistów.
ÂwiadomoÊç potoczna mas jest w społeczeƒstwie klasowym przenikni´ta elementami z jednej strony bezpoÊrednio empirycznymi, a z drugiej para-religijnymi. I dla72

tego, wbrew mitologii spontanicznego instynktu klasowego proletariatu, Gramsci powiada, ˝e Zasadniczych elementów potocznego rozsàdku [tak˝e robotników – P.K.]
dostarczajà religie; zwiàzek zatem mi´dzy tymi dwiema dziedzinami jest znacznie ÊciÊlejszy i gł´bszy ani˝eli mi´dzy potocznym rozsàdkiem i systemami filozoficznymi intelektualistów. ZaÊ marksizm jako pewna rozwini´ta teoria przynale˝y właÊnie do
zjawisk intelektualnych przekraczajàcych horyzont wyobra˝eƒ zdrowego rozsàdku,
aczkolwiek równoczeÊnie zachowuje i teoretyzuje pewne spontaniczne przekonania
antykapitalistyczne mas ludowych (przez co ich członkowie mogà rozpoznaç własne
dà˝enia w jego ideach). Gramsci podkreÊla przy tym, ˝e marksizm, aby oddziaływaç
na masy, musi jako punkt odniesienia przyjàç potoczny rozsàdek, b´dàcy z natury
rzeczy filozofià szerokich mas, o której ideologiczne ujednolicenie właÊnie chodzi.
Celem takiej interwencji socjalistycznej w obszarze zdrowego rozsàdku mas ludowych
jest przezwyci´˝enie elementów wyst´pujàcego w nim myÊlenia mitycznego i pewnego rodzaju fatalizmu.
Istotne znaczenie, jakie Gramsci przypisywał wyobra˝eniom religijnym w funkcjonowaniu myÊlenia potocznego wskazuje poÊrednio na wag´, jakà przypisywał zagadnieniu odniesienia si´ marksizmu do ideologii religijnej i kwestii form jej krytyki.
Z jego uwag o analogii pomi´dzy mechanistycznym materializmem marksistowskim
a wyobra˝eniami religijnymi, sformułowanymi na marginesie lektury podr´cznika
marksizmu Bucharina mo˝na dostrzec dystans, jaki go dzielił od tej wersji materializmu dialektycznego, którà rozwinàł Lenin w Materializmie i empiriokrytycyzmie
i która z czasem stała si´ istotnà cz´Êcià ideologii paƒstwowej w ZSRR. Połàczenie
przez Lenina i Bucharina religii i filozoficznego idealizmu, i traktowanie ich jako
zbioru przesàdów (wzgl´dnie Êwiadomych instrumentów utrzymywania mas w zale˝noÊci ideologicznej przez klasy panujàce), które mo˝na obaliç intelektualnie przez
wskazanie z jednej strony na materializm przyÊwiecajàcy rozwojowi nauk przyrodniczych, zaÊ drugiej na spontaniczny empiryzm typowy dla myÊlenia potocznego, było
w perspektywie gramsciaƒskiej obcià˝one bł´dem niedialektycznego racjonalizmu.
Rzecz w tym, ˝e pewien typ uproszczonego materializmu («mechanistycznego») tłumi
myÊlenie krytyczne i odtwarza (jak pokazaliÊmy powy˝ej) schematy pewnego rodzaju
metafizyki myÊlenia potocznego. Dlatego Gramsci pisał, ˝e Bucharin w swojej ksià˝ce
miast przeprowadziç naukowà krytyk´ tych elementów bezkrytycznoÊci, pod wpływem
których sfera potocznego rozsàdku pozostaje jeszcze ciàgle w stadium ptolemejskim,
antropomorficznym, antropocentrycznym, cz´sto utwierdza je tylko.
Problem ten pozostaje jednak zło˝ony. Kiedy dziÊ czytamy ksià˝k´ Bucharina, o
której Aleksander Wat mówił w rozmowie z Miłoszem na podstawie własnej obser73

wacji, ˝e była studiowana na poczàtku lat 30. w warszawskim wi´zieniu przez robotniczych aktywistów bez ˝adnego wykształcenia, niczym Pismo Âwi´te, to mo˝na
sobie uÊwiadomiç zakres pracy kulturotwórczej wÊród mas, jakà wykonał ruch robotniczy. Ta ksià˝ka, przy wszystkich uproszczeniach, jest powa˝nym dziełem, które nie
ust´puje poziomowi ówczesnej produkcji akademickiej. Fakt dogł´bnego przyswajania takich ksià˝ek m.in. przez ˝yjàcych w totalnej n´dzy ˝ydowskich krawców
uÊwiadamia nam, czym był wówczas marksizm i komunizm. A przy tym dialektyka
opisana przez Gramsciego pozostaje w mocy: ludzie wchodzàcy dopiero w sfer´ działalnoÊci intelektualnej z natury rzeczy muszà zachowywaç si´ jak dzieci w szkole,
przyjmujàc wiele spraw jako efekt wiary w autorytet, gdy˝ nie dysponujà tym zasobem instrumentów analizy i krytyki, którymi mo˝e posłu˝yç si´ osoba, dla której działalnoÊç intelektualna jest chlebem powszednim.
Dlatego Gramsci z jednej strony podkreÊla istotny element nie w pełni zracjonalizowanej identyfikacji człowieka z ludu z okreÊlonà ideologià, stwierdzajàc wr´cz, ˝e
w masach filozofia mo˝e istnieç jedynie w postaci wiary, a równoczeÊnie domaga si´,
aby intelektualiÊci marksistowscy oddziałujàc na ÊwiadomoÊç mas (a tym samym wykorzystujàc pewne elementy zdrowego rozsàdku) Êwiadomie dà˝yli do wyparcia tych
wyobra˝eƒ, które utrzymujà klasy ludowe w sytuacji intelektualnej zale˝noÊci. Zresztà
ten dychotomiczny podział na pozbawione instrumentów pracy intelektualnej masy
ludowe i identyfikujàcych si´ z ich sprawà intelektualistów (zwykle pochodzàcych z
innych klas społecznych) Gramsci osłabiał poprzez wprowadzenie do swoich wywodów postaci intelektualisty organicznego danej klasy, tzn. intelektualisty, który bezpoÊrednio wywodzi si´ z danej klasy społecznej i utrzymuje z nià wi´ê.

Engels o analogii między wczesnym chrześcijaństwem
a socjalizmem
Wszystkie te problemy artykulacji politycznej interesów i dà˝eƒ mas, roli intelektualistów w procesie tworzenia spójnych i koherentnych systemów ideologicznych,
ich przeło˝enia na faktyczne motywacje i nowe formy to˝samoÊci, które zostajà przeciwstawione dotychczasowym instytucjom dominacji ideologicznej i klasowej, mo˝na
analizowaç na gruncie pewnych ogólnych analogii pomi´dzy wczesnym chrzeÊcijaƒstwem a rozwojem idei i praktyk socjalistycznych. Engels w tekÊcie Przyczynek do
dziejów wczesnego chrzeÊcijaƒstwa (1894) wychodzàc od ówczesnych badaƒ religioznawczych stwierdzał wr´cz, ˝e: Dzieje wczesnego chrzeÊcijaƒstwa majà zdumiewajàce wprost punkty styczne ze współczesnym ruchem robotniczym. ChrzeÊcijaƒstwo,
podobnie jak ruch robotniczy, było w swych zaczàtkach ruchem uciÊnionych: wyst´74

powało z poczàtku jako religia niewolników i wyzwoleƒców, ludzi biednych i wyzutych
z praw, ludów ujarzmionych lub rozgromionych przez Rzym. Zarówno chrzeÊcijaƒstwo,
jak i socjalizm robotniczy głoszà nadchodzàce wybawienie z niewoli i n´dzy; chrzeÊcijaƒstwo odkłada to wybawienie do poÊmiertnego ˝ycia w zaÊwiatach, w niebie, socjalizm dà˝y do niego na tym Êwiecie, łàczy je z przekształceniem społeczeƒstwa.
Zarówno chrzeÊcijaƒstwo, jak i socjalizm robotniczy stanowià przedmiot przeÊladowaƒ
i nagonki, ich zwolennikom grozi proskrypcja, stosuje si´ do nich ustawy wyjàtkowe:
do jednych jako do wrogów rodzaju ludzkiego, do drugich jako do wrogów paƒstwa,
religii, rodziny, ustroju społecznego. I wbrew wszelkim przeÊladowaniom, a nawet
wr´cz dzi´ki nim, chrzeÊcijaƒstwo i socjalizm robotniczy nieodparcie przedzierajà si´
naprzód w zwyci´skim pochodzie. Po upływie trzystu lat od swych narodzin chrzeÊcijaƒstwo staje si´ uznanà religià paƒstwowà Êwiatowego Imperium Rzymskiego, socjalizm zaÊ zdobył sobie w ciàgu niespełna 60 lat pozycj´, która stanowi dlaƒ absolutnà
r´kojmi´ zwyci´stwa.
Z dzisiejszej perspektywy wiemy, ˝e analogia sformułowana w ostatnim zdaniu
przytoczonego cytatu okazała si´ znacznie bli˝sza prawdy ni˝ chciałby tego jej autor
– socjalizm nie tylko okazał si´ w XX wieku masowym ruchem przekształcajàcym
oblicze Êwiata społecznego, ale uległ podobnym deformacjom w procesie przekształcenia w ideologi´ rzàdzàcà, co pierwotne chrzeÊcijaƒstwo wraz z wchłoni´ciem jego
idei przez klasy panujàce Êwiata antycznego. Istotniejsze od tej prostej konstatacji jest
to, ˝e Engels rozwijajàc zarysowanà powy˝ej analogi´ wskazuje na szereg istotnych
zagadnieƒ, zbie˝nych ze spostrze˝eniami Gramsciego na temat roli ideologii w powstawaniu ruchów społecznych. Podobnie jak ten ostatni podkreÊla ró˝norodnoÊç
chrzeÊcijaƒskiej ideologii religijnej, jej zwiàzki z wczeÊniejszymi wyobra˝eniami i wierzeniami ˝ydowskimi oraz rol´ ogólnych idei, które wytwarzały wspólnot´ przekonaƒ
i wiary, tworzàc przesłanki dla szerokiego oddziaływania nowej religii i zdobywania
przez nià oddanych sprawie zwolenników.
Ró˝norodnoÊç ideologiczna wczesnego chrzeÊcijaƒstwa była dla Engelsa wyrazem
tyle˝ połàczenia pod jego skrzydłami ró˝nych grup uciemi´˝onych, pogn´bionych i
zubo˝ałych, co odzwierciedleniem niesystematycznego i pełnego sprzecznoÊci myÊlenia potocznego samych mas. Ten czynnik odró˝nia ruchy masowe od wàskich nurtów
intelektualnych czy politycznych: Oba wielkie ruchy [socjalizm i chrzeÊcijaƒstwo] nie
sà dziełem wodzów, ani proroków – chocia˝ w ka˝dym z nich zdarza si´ proroków niemało – sà ruchami masowymi. A ruchy masowe muszà byç w swych zawiàzkach nieuchronnie chaotyczne; chaotyczne dlatego, ˝e wszelkie myÊlenie mas jest zrazu pełne
sprzecznoÊci, jest mgliste i niepowiàzane, ale chaotyczne tak˝e z powodu roli, którà
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z poczàtku odgrywajà w nich jeszcze prorocy. Ten chaos ujawnia si´ w powstawaniu
licznych sekt, które zwalczajà si´ wzajemnie z takà samà co najmniej zaci´toÊcià, z jakà
zwalczajà wspólnego wroga zewn´trznego. Tak było w poczàtkach chrzeÊcijaƒstwa, tak
było te˝ w poczàtkowym okresie ruchu socjalistycznego, mimo ˝e bardzo to martwiło
zacnych poczciwców, którzy propagowali jednoÊç tam, gdzie na nià nie było miejsca.
Ta heterogenicznoÊç socjalna i ideowa doprowadziłaby do całkowitego rozkładu
ruchu, gdyby nie było elementów jednoczàcych – Engels podkreÊla w tym kontekÊcie
kluczowà rol´ wyobra˝eƒ zwiàzanych z ofiarà Chrystusa. Wbrew długiej tradycji niemieckiej myÊli religijnej i filozoficznej w dialektyczny sposób argumentuje, ˝e znaczenia religijne koncentrujàce si´ wokół postaci Jezusa były co prawda radykalnie
nowatorskie, ale równoczeÊnie nie oznaczały całkowitego zerwania wi´zi z wczeÊniejszymi wyobra˝eniami religijnymi, wcià˝ mocno osadzonymi w ÊwiadomoÊci mas.
Dlatego Engels relatywizował, przyjmowane w XIX wieku jako oczywistoÊç, przeciwstawienie chrzeÊcijaƒskiego monoteizmu (wraz z zawartà w nim uniwersalistycznà
religià miłoÊci bliêniego) wczeÊniejszym wyobra˝eniom pogaƒskim oraz partykularyzmowi ˝ydowskiej idei zbawienia. PodkreÊlał, ˝e chrzeÊcijaƒstwo ukształtowało si´ w
ramach wierzeƒ religijnych ˚ydów, równoczeÊnie nawiàzujàc do gł´boko zakorzenionych w ÊwiadomoÊci ludowej idei politeizmu i składania ofiar (w judaizmie politeizm
był zakazany, a składanie ofiar ograniczone do Âwiàtyni w Jerozolimie). Co ciekawe,
Engels podkreÊlał właÊnie motyw ofiarniczy w opowieÊci o Jezusie – nie zaÊ sam uniwersalistyczny przekaz religijny – jako istotny dla jednoczàcej siły nowej religii: Pierwsza rewolucyjna […] podstawowa idea chrzeÊcijaƒstwa głosiła, ˝e jedna wielka
dobrowolna ofiara poÊrednika mo˝e raz na zawsze zmazaç – dla wierzàcych – grzechy
wszystkich czasów i wszystkich ludzi. Wskutek tego znikała koniecznoÊç składania dalszych ofiar, a tym samym mnóstwo obrz´dów religijnych traciło uzasadnienie […] co
było pierwszym warunkiem powstania religii Êwiatowej. Niemniej jednak, w postaci
symbolicznej nawiàzanie do ofiary Chrystusa zostało zachowane w rytuałach mszy
Êwi´tej, co – podobnie jak wewn´trzne zró˝nicowanie jednolitego bóstwa w trzech
postaciach – stanowiło nawiàzanie do wcià˝ bliskiego wyobra˝eniom mas politeizmu.
Według Engelsa, kluczowe znaczenie dla ukształtowania si´ i oddziaływania doktryny chrzeÊcijaƒskiej, której ujednolicanie i systemowe racjonalizowanie było obiektem
trwajàcych całe stulecia zabiegów teologów i filozofów, miała na wczesnym etapie jej
rozwoju przede wszystkim wiara w rychłe nadejÊcie Królestwa Bo˝ego na Ziemi: Wiara
ta znajduje potwierdzenie w czynnej propagandzie, w nieust´pliwej walce z wrogiem
zewn´trznym i wewn´trznym, w dumnym przyznawaniu si´ wobec s´dziów pogaƒskich
do rewolucyjnego punktu widzenia, w gotowoÊci poniesienia m´czeƒskiej Êmierci
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w imi´ niezawodnego zwyci´stwa. To właÊnie idea rychłego dopełnienia dzieła zbawienia ludzkoÊci, które co prawda dokonało si´ ju˝ wraz z ofiarà Chrystusa, lecz ograniczajàc si´ do idealnej sfery Ducha, a nie ziemskiej materii, przyciàgało do
chrzeÊcijaƒstwa ró˝ne grupy dà˝àce do zmiany istniejàcych stosunków, ale niezdolne
do jej wywalczenia: Wszystkie elementy, które wyzwolił, czyli wysadził z siodła rozkładowy proces starego Êwiata, znajdowały si´ po kolei w kr´gu przyciàgania chrzeÊcijaƒstwa jako jedynego czynnika, który oparł si´ temu procesowi rozkładowemu – gdy˝ był
akurat jego własnym nieuchronnym produktem – i dlatego trwał i urastał, gdy tymczasem inne czynniki znikały jak jednodniowe motyle. Nie było takiej fantastycznej
mrzonki, zwariowanej idei czy szalbierstwa, które nie narzucałyby si´ młodym gminom
chrzeÊcijaƒskim i nie znajdowałyby czasowo w niektórych przynajmniej miejscowoÊciach ch´tnego posłuchu i wierzàcych dusz. I podobnie jak nasze pierwsze komunistyczne gminy robotnicze, tak te˝ pierwsi chrzeÊcijanie grzeszyli bezprzykładnà wprost
łatwowiernoÊcià, gdy chodziło o sprawy, które w jakiÊ sposób im odpowiadały.
Engels przytacza w tym kontekÊcie przykład chrzeÊcijaƒskiego socjalisty Kuhlmana,
który nadu˝ywał zaufania okazywanego mu w kr´gu niemieckich emigrantów nale˝àcych do Zwiàzku Komunistów. Wskazuje na naiwnoÊç tych sproletaryzowanych radykalnych rzemieÊlników wobec owego melodramatycznego pozera, i kontrastuje t´
postaw´ z ich spontanicznà nieufnoÊcià wobec ka˝dego nauczyciela, dziennikarza, ka˝dego w ogóle nie-rzemieÊlnika, jako do ‘uczonych’ pragnàcych ich wyzyskiwaç. Te nieco
zgryêliwe uwagi nale˝y porównaç z napisanym w tym samym czasie artykułem Przyczynek do historii Zwiàzku Komunistów, gdzie Engels podkreÊlał, ˝e komunistyczne
poglàdy członku Zwiàzku Êwiadczyły o ich zdolnoÊci do przewidywania przyszłego
rozwoju społecznego i roli, jakà odegra w nim proletariat. A równoczeÊnie stwierdza,
˝e nie sàdzi aby znalazł si´ wówczas w całym Zwiàzku choç jeden człowiek, który przeczytał kiedyÊ ksià˝k´ o ekonomii. Ale to mało przeszkadzało: ‘równoÊç’, ‘braterstwo’
i ‘sprawiedliwoÊç’ pomagały na razie pokonywaç wszelkie przeszkody teoretyczne.
Ta uwaga dostarcza nam klucza do zrozumienia znaczenia, jakie na tym etapie rozwoju ruchu socjalistycznego i idei socjalistycznych miały koncepcje radykalizmu chrzeÊcijaƒskiego. Wyra˝any poprzez nie protest etyczny, podbudowany religijnie i łàczàcy
nawiàzanie do idei demokratycznych (symbolizowanych przez hasła Rewolucji Francuskiej) z wyprowadzanymi na ich gruncie wnioskami socjalistycznymi, oznaczał wykorzystanie kilku kluczowych dla tej epoki znaczeƒ ideologicznych (prawa człowieka,
miłoÊç chrzeÊcijaƒska, humanistyczna idea ludzkoÊci i równoÊci społecznej ludzi itd.).
A równoczeÊnie, pozwalał, poprzez patos profetyzmu religijnego przezwyci´˝yç trudnoÊci w przedstawieniu rozwini´tej analizy kapitalizmu i zarysu tego, jak miałoby wy77

glàdaç przyszłe egalitarne społeczeƒstwo. Z punktu widzenia marksowskiej teorii kapitału (sformułowanej w rozwini´tej postaci w latach 50. XIX wieku) utopijny socjalizm,
zwykle bezpoÊrednio nawiàzujàcy treÊcià, bàdê stylem wypowiedzi do idei chrzeÊcijaƒskich, wydaje si´ grzeszyç pewnym prymitywizmem. Ju˝ same tytuły niektórych pism
z tego nurtu mogà dziÊ wywołaç rozbawienie: przykładowo Ludwik Królikowski, intelektualnie bliski emigracyjnym Gromadom Ludu Polskiego, a potem zwiàzany z Etiennem
Cabetem (kierujàcym ruchem tzw. komunistów ikaryjskich), opublikował w 1862 r. poemat Pochwała Rodu G´siego wypowiedziana przed obliczem Bo˝ym ku przestrodze
i zbudowaniu braci szukajàcych zbawienia wiecznego swojej Ojczyzny, w którym przedstawia stado g´sie jako po˝àdany model przyszłego społeczeƒstwa. Wkrótce potem,
w odpowiedzi na list pasterski biskupa krakowskiego uzasadniajàcego w kontekÊcie
powstania styczniowego postaw´ lojalistycznà, napisał prac´ Zbawienie Ojczyzny hasłem naszym! Słowo z powodu pisma jakiegoÊ jegomoÊcia, niby Anioła Bo˝ego z Amatei,
a rzeczywiÊcie najemnego słu˝alca ciemi´stwa habsburskiego w Polsce.
Jednak ironia byłaby tutaj nie na miejscu. Mickiewicz w swoich wykładach w Collége de France powa˝nie omawiał poglàdy Królikowskiego, który nale˝ał do grupy
bezkompromisowych radykałów, fanatycznie oddanych sprawie Ludu. W ich przypadku nie da si´ oddzieliç przekonania o koniecznoÊci natychmiastowego i dosłownego wcielenia w ˝ycie zasad Ewangelii (a tym samym zasadniczego sprzeciwu wobec
wszelkich form panowania człowieka nad człowiekiem) od odrzucenia przez nich
jako ska˝onych niemal˝e wszystkich instytucji istniejàcego społeczeƒstwa. Dlatego
Królikowski – w przeciwieƒstwie do Lamennais i Cabeta – gwałtownie sprzeciwiał si´
wszelkim formom parlamentaryzmu, gdy˝ wola Ludu i prawda religii nie podlegajà
negocjacjom: Wobec Boga i w sumieniu LudzkoÊci głosów si´ nie liczy, lecz si´ wa˝y,
i cz´sto miliony głosów nie sà warte jednej słusznej racji, jednej zasady, a nawet jednego okrzyku czy westchnienia uczciwego człowieka.

Niemieccy «młodohegliści»: krytyka religii
jako przesłanka krytyki społeczeństwa
W pierwszej połowie XIX wieku w myÊli radykalnej, której wa˝nymi oÊrodkami
były obok Francji Niemcy, nieustannie starano si´ rozpoznaç istot´ powstajàcego nowoczesnego społeczeƒstwa i wskazaç Êrodki zaradzajàce sprzecznoÊci pomi´dzy zawartà w jego post´powych ideologiach obietnicà wolnoÊci i równoÊci ludzi a stanem
faktycznym. Wcià˝ krà˝ono wokół problemu paƒstwa, ekonomii, religii i ich wzajemnych stosunków. èródła społecznego zła – widocznego namacalnie w postaci masowej n´dzy i wyzucia z wszelkich praw wielkich mas ludnoÊci proletariackiej i cz´Êci
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drobnomieszczaƒstwa – zwykle upatrywano w oderwaniu si´ instytucji religijnych,
paƒstwowych i ekonomicznych od potrzeb ludzi oraz zawłaszczeniu ich przez paso˝ytniczà mniejszoÊç panujàcych. Krytyka ta, pi´tnujàca wyalienowanà wobec potrzeb
ludzi abstrakcj´ pieniàdza i obywatelstwa, wraz z ich iluzorycznà kompensacjà religijnà realizowanà przez KoÊcioły, jakkolwiek nieustannie odwołuje si´ do tego, co
konkretne, to sama zastyga w ahistorycznej abstrakcyjnoÊci.
W przypadku du˝ej cz´Êci nurtu radykalizmu chrzeÊcijaƒskiego mo˝na dostrzec
zjawisko intelektualne, które dobrze opisał w odniesieniu do Êredniowiecznego milenaryzmu wybitny intelektualista bolszewicki Anatolij Łunaczarski. Pisał on o sekciarskich religijnych komunistach, ˝e do ostatniej kropli krwi walczyli o zwyci´stwo
Chrystusa, tj. o komunistycznà wspólnot´ ziemi [...] JeÊliby zwyci´˝yli, nast´pstwa tego
byłyby straszne. Albowiem ˝aden z anarchistów Êwiata nie mógłby z tak gł´bokim przekonaniem o słusznoÊci swego post´powania, jak właÊnie oni, wydaç na działanie ognia
i totalne zniszczenie całej stworzonej przez arystokracj´ kultury, która przecie˝ stanowi
nieodzowny stopieƒ w rozwoju kultury ludzkiej w ogóle. Stos zapalony przez Savonarol´
daje zaledwie blade wyobra˝enie o tym po˝arze, jakim chciałby nawiedziç Êwiat chrzeÊcijanin-rewolucjonista [...] ChrzeÊcijaƒski komunizm jest zresztà ska˝ony nie tylko skłonnoÊcià do ascezy, w rzeczy samej ta jego cecha jest nawet wtórna w stosunku do innego
jego przymiotu, bardziej fundamentalnego, mianowicie do swego rodzaju ahistoryzmu:
chrzeÊcijanin wierzàcy w cud uwa˝a zapanowanie sprawiedliwoÊci na ziemi za mo˝liwe
w ka˝dej chwili, wcale nie liczy si´ on ze stadialnà naturà ka˝dego budownictwa.
To przeciwstawienie ahistorycznego mesjanizmu czy milenaryzmu (jako instrumentu krytyki społeczeƒstwa) dziewi´tnastowiecznemu myÊleniu o społeczeƒstwie
w kategoriach historycznych i procesualnych, z dzisiejszej perspektywy wymaga dialektycznej problematyzacji. Łunaczarski trafnie zauwa˝a, ˝e gest radykalnego odrzucenia en bloc istniejàcych instytucji społeczeƒstwa nowoczesnego i kultury
nowoczesnej oznacza zapoznanie tego oto stanu rzeczy, ˝e kultura w społeczeƒstwach klasowych (szczególnie przednowoczesnych) rozwija si´ w bezpoÊrednim
zwiàzku z grupami dominujàcymi ekonomicznie. Ten stan rzeczy skłonił Waltera Benjamina do sformułowania słynnej myÊli, ˝e ka˝dy pomnik ludzkiej kultury jest równoczeÊnie Êwiadectwem społecznego barbarzyƒstwa. DziÊ jednak tak˝e wszelkie
ewolucyjne koncepcje zmierzania społeczeƒstw ku realizacji wartoÊci humanistycznych wydajà si´ mało przekonujàce, gdy˝ ludzkoÊç znajduje si´ znacznie bli˝ej koszmaru spełnionego barbarzyƒstwa (o którym pisali jako alternatywie wobec socjalizmu
Engels i Luksemburg) ni˝ stosunków społecznych zgodnych choçby z akceptowanymi
werbalnie na Zachodzie wartoÊciami demokratyczno-liberalnymi.
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Warto zauwa˝yç, ˝e nie cały nurt lewicowego radykalizmu chrzeÊcijaƒskiego daje
si´ sprowadziç do typu milenaryzmu, jaki wyst´pował w myÊli Królikowskiego czy
Gromad Ludu Polskiego. W obszarze oddziaływania myÊli Hegla i jej wykorzystania
dla potrzeb polityki radykalno-demokratycznej, pojawiły si´ w Polsce w latach 40.
XIX wieku koncepcje historiozoficzne (autorstwa m.in. Augusta Cieszkowskiego, Bronisława Trentowskiego), które w ramach tendencji mesjanistycznych zachowały elementy myÊlenia dialektycznego i historycznego. Autorzy ci byli znani tak˝e w kr´gu
kultury niemieckiej, gdzie ich wpływy łàczyły si´ z nurtem lewicowego postheglizmu,
którego przedstawiciele bardzo du˝à rol´ przypisywali kwestii krytyki paƒstwa i religii,
jako przejawów ich własnych stosunków i wyobra˝eƒ, wyalienowanych wobec ludzi
i panujàcych nad nimi. Wkraczamy tutaj w obszar idei, w którego obr´bie kształtował
si´ Marksowski projekt krytyki społecznej i polityki socjalistycznej, który był rozwijany
w nast´pnych dziesi´cioleciach w konfrontacji głównie z myÊlà ekonomicznà i aktualnymi doÊwiadczeniami walk klasowych. Andrzej Walicki trafnie zauwa˝a zbie˝noÊç wielu kluczowych wàtków krytyki kapitalizmu, jakà rozwinàł wczesny Marks z
ideami Mosesa Hessa (abstrahuj´ tutaj od tego, ze Walicki bł´dnie uto˝samia idee
młodego Marksa z rozwini´tà przez niego póêniej teorià kapitału), przy czym jako
wyraz Zeitgeist nale˝y uznaç to, ˝e w latach 40. XIX wieku zarówno Hess, jak Cieszkowski i Marks zakwestionowali mo˝liwoÊç przezwyci´˝enia sprzecznoÊci społeczeƒstwa poprzez działalnoÊç krytycznà w sferze czysto intelektualnej i sformułowali
postulat urzeczywistnienia ideałów filozofii w obszarze społecznej praktyki poprzez
realnà interwencj´ w tym obszarze.
Filozofia była wówczas najbardziej zaawansowanym obszarem krytycznej analizy
rzeczywistoÊci, gdy˝ odwołujàc si´ do miary uniwersalnej rozumnoÊci niektórzy jej
wybitni przedstawiciele kwestionowali wszelkie prawdy niespełniajàce kryteriów autonomicznej rozumnoÊci, i dlatego nawet tam, gdzie deklarowali si´ oni jako zwolennicy istniejàcego porzàdku społecznego (jak Hegel), nierzadko oddziaływali w sposób
intelektualnie wywrotowy. Dlatego te˝ katoliccy konserwatyÊci w swoim pot´pieniu
Rewolucji Francuskiej jako przejawu ludzkiej pychy i zepsucia – prowadzàcych do zamachu na naturalny porzàdek społeczny sankcjonowany przez Boga i tradycj´ – wskazywali na êródło zła tkwiàce w oddziaływaniu idei oÊwieceniowych filozofów.
RównoczeÊnie lektura Hessa i Cieszkowskiego pokazuje, jak bardzo ich aktywistyczna postawa zniesienia filozofii poprzez urzeczywistnienie sprawy rozumu w sferze
realnych stosunków społecznych była zbie˝na z patosem radykalnego socjalizmu
chrzeÊcijaƒskiego. Niech jako przykład posłu˝y typowy fragment z najgłoÊniejszej
pracy Cieszkowskiego o charakterystycznym tytule Filozofia czynu: Kłamstwo religii i
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polityki nale˝y zdemaskowaç za jednym zamachem i bez litoÊci, trzeba zarazem spaliç
i zniszczyç wszystkie kryjówki, szaƒce, oÊle i czarcie mosty przeciwnika. Wiemy doskonale, ˝e istniejà układni a kulawi filozofowie, którzy, poniewa˝ opuÊciła ich gniewna
odwaga czynu, z latarnià Diogenesa grzebià w owej kupie łgarstw religii i polityki, by
o ile mo˝noÊci wyłowiç stamtàd jeszcze par´ u˝ytecznych rzeczy. Lecz szkoda trudu
na wygrzebywanie tych n´dznych łachmanów ze Êmietnika przeszłoÊci [...] Có˝ wi´c
jest prawdziwe w religii i polityce? Owszem drzemie w nich prawda. Lecz nie prawda,
lecz właÊnie jej drzemanie jest właÊciwoÊcià religii i polityki. Gdy prawda drzemaç przestanie, gdy si´ zbudzi, przestanie wówczas równie˝ wyst´powaç dualizm religii i polityki
[...] Chrystus cały jest ju˝ antycypacjà owej ÊwiadomoÊci [przyszłego zniesienia alienacji religijnej i politycznej – P.K.].
Formułowanie sprzecznoÊci kształtujàcego si´ społeczeƒstwa kapitalistycznego w kategoriach abstrakcyjnych dualizmów – pieniàdza i pracy, paƒstwa i społeczeƒstwa, religii
i konkretnego ˝ycia – było typowe dla ówczesnego etapu rozwoju krytyki społecznej i
polityki emancypacyjnej. Przykładowo Marks w tym okresie podkreÊla znaczenie
sprzecznoÊci pomi´dzy dwiema rolami, jakie odgrywa podmiot polityczny społeczeƒstwa mieszczaƒskiego – z jednej strony ma on byç obywatelem (citoyen), bezstronnie
sàdzàcym sprawy publiczne w ich ogólnoÊci, a z drugiej jest on mieszczaninem (bourgeois), którego działaniami kierujà wyłàcznie egoistyczne interesy prywatne.
Krytyka religii odgrywała w kontekÊcie całego tego nurtu myÊlowego kluczowà rol´,
i jakkolwiek jej radykalizm był kontynuacjà nurtów radykalnego OÊwiecenia, to jednak elementem nowym było to, ˝e wspomniane przeciwieƒstwa zostały powiàzane
nie poprzez ich odniesienie do idei rozumnego porzàdku natury, lecz historycznego
schematu alienacji tworów ludzkich ràk i umysłu. Szczególnie du˝à rol´ w kształtowaniu nowej postaci myÊli emancypacyjnej Marks przypisywał najbardziej znanemu
przedstawicielowi «młodoheglistów» Ludwikowi Feuerbachowi, o którym pisał w R´kopisach ekonomiczno-filozoficznych (1844), ˝e jest jedynym myÊlicielem, który ma
powa˝ny, krytyczny stosunek do dialektyki heglowskiej; on jeden dokonał prawdziwych
odkryç w tej dziedzinie i w ogóle naprawd´ przezwyci´˝ył starà filozofi´.
Koncepcja Feuerbacha jest w gruncie rzeczy prosta: religia jest wytworem kluczowym dla ludzkiej ÊwiadomoÊci, jednak wbrew przekonaniu jej zwolenników, nie jest
ona wyrazem ich komunikacji z siłà transcendentnà, lecz przejawem ich własnego
˝ycia (zgodnie z póêniejszà formuła Marksa o religii jako sercu bezdusznego Êwiata).
Celem krytyki społecznej powinno byç odzyskanie przez ludzkoÊç panowania nad
własnym ˝yciem społecznym, a to oznacza wyswobodzenie si´ jednostek z przytłaczajàcego cià˝enia religijnych abstrakcji, tłumiàcych mo˝liwoÊci rozwoju ich faktycz81

nej indywidualnoÊci jako konkretnych, zmysłowych osób. Motyw emancypacji poprzez prac´ krytyki intelektualnej i zbiorowej autorefleksji oznacza podj´cie impulsu
radykalnej myÊli oÊwieceniowej, która tutaj została dodatkowo uzupełniona o swoistà
deifikacj´ idei humanizmu (na poczàtku XX wieku na gruncie marksizmu podjàł jà
Łunaczarski, proponujàc swoiste uÊwi´cenie socjalistycznego kolektywu przyszłoÊci).
Feuerbach dobrze streÊcił swój projekt intelektualny w Wykładach o filozofii religii:
Szło mi i idzie przede wszystkim o rzucenie Êwiatła rozumu na ciemnà istot´ religii,
aby człowiek przestał byç w koƒcu ofiarà, igraszkà wszelkich wrogich mu mocy, które
z dawien dawna posługujà si´ ciemnotà religijnà dla ucisku człowieka. Celem moim
było udowodniç, ˝e moce, przed którymi człowiek korzy si´ w religii i których si´ boi,
którym nie waha si´ składaç ofiar, nawet ludzkich, aby pozyskaç ich wzgl´dy, ˝e moce
te sà tylko tworem jego uległego i bojaêliwego ducha oraz nieoÊwieconego, niewykształconego rozumu. Celem moim było udowodniç, ˝e istota, którà człowiek przeciwstawia sobie w religii i teologii jako istot´ odmiennà od siebie, jest naprawd´ jego
własnà istotà. Chodziło mi o to, aby człowiek, który nieÊwiadomie podlega zawsze
władzy swej własnej natury i nià si´ kieruje, na przyszłoÊç obrał Êwiadomie swojà
własnà, człowieczà istot´ za prawo i metod´ swojego post´powania, za cel i probierz
swej moralnoÊci i polityki. I tak te˝ b´dzie, tak byç musi. JeÊli dotychczas naczelnà zasadà w polityce i moralnoÊci była religia nierozpoznana, ciemnota religijna, to teraz,
a w ka˝dym razie kiedyÊ, o losie ludzi b´dzie rozstrzygaç religia rozpoznana, religia,
w której nie b´dzie nic prócz człowieka.
Feuerbach deklarował, ˝e wartoÊciami, które przyÊwiecały jego krytyce religii było
przyczynienie si´ do wolnoÊci, samodzielnoÊci, wzajemnej miłoÊci i szcz´Êcia ludzi. Te
wartoÊci przyÊwiecały niewàtpliwie tak˝e chrzeÊcijaƒskim socjalistom, którzy jednak
nie tylko nie uwa˝ali ich za sprzeczne z przekonaniami religijnymi, ale postrzegali je
jako konsekwencje nauki Chrystusa, niezafałszowanej przez interesy grup panujàcych.

Marks: materialistyczna koncepcja alienacji religijnej
Paradoksalnie, radykalna krytyka religii formułowana przez Feuerbacha z pozycji
materialistycznego humanizmu jest bli˝sza tym˝e religijnym socjalistom ni˝ dialektycznej teorii Marksa, który – wbrew przytoczonym powy˝ej deklaracjom z lat 40. –
wi´kszy dług intelektualny zaciàgnàł wobec Hegla ni˝ autora O istocie chrzeÊcijaƒstwa. Rzecz w tym, ˝e krytyka Feuerbacha pozostaje abstrakcyjna i skrycie idealistyczna (mimo materialistycznych intencji jej autora): nie wykracza poza nieustannie
powtarzany schemat przeciwstawienia fantazmatów religii rzeczywistemu człowiekowi, który w celu wyzwolenia musi dokonaç samorozpoznania i przekształcenia ich
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w to, czym sà one w swojej (ukrytej) istocie – uÊwi´ceniem jego własnych potencji i
wartoÊci. Dla Marksa i póêniejszych marksistów istotne w myÊli Feuerbacha było rozpoznanie zwiàzku pomi´dzy nieprzejrzystà formà, jakà w kapitalizmie przyjmuje reprodukcja ˝ycia społecznego, a trwaniem w społecznej ÊwiadomoÊci ideologii
religijnej, która w zmistyfikowany sposób je odzwierciedla, a równoczeÊnie utrwala.
Wyst´pujàca tu relacja jest prosta: ludzie sà zale˝ni od stworzonych przez siebie
sił wytwórczych, które z jednej strony oznaczajà ogromny i nieustajàcy post´p w technicznym panowaniu nad Êwiatem przyrody, lecz równoczeÊnie istnienie mocy produkcyjnych społeczeƒstw w postaci kapitału powoduje, ˝e ich własna rzeczywistoÊç
społeczna jest doÊwiadczana jako groêna i nieprzejrzysta. Wyra˝a si´ to namacalnie
szczególnie w postaci gwałtownych kryzysów gospodarczych, prowadzàcych do podkopania bytu wielkich mas ludzi, mimo fizycznego istnienia materialnych Êrodków
wytwarzania społecznego bogactwa (co musi wydawaç si´ w ÊwiadomoÊci potocznej
niepoj´tym paradoksem). Tak wi´c destrukcyjna irracjonalnoÊç kapitalistycznych stosunków społecznych znajduje ideologiczne odzwierciedlenie w postaci ró˝nych
typów ideologii religijnej, które dostarczajà ludziom nadziei na istnienie ukrytego
sensu ich ˝ycia. Podczas gdy w ˝yciu realnym wcià˝ doÊwiadczajà oni kruchoÊci tego
sensu wskutek wykonywania podporzàdkowanej pracy o niejasnym odniesieniu do
całoÊciowej logiki społecznej reprodukcji (to, co robià, mo˝e okazaç si´ społecznie
pozbawione sensu, bàdê ju˝ teraz ewidentnie takim jest, np. w przypadku produkcji
zbrojeniowej, spekulacji giełdowych, reklamy itd.), to równoczeÊnie muszà radziç
sobie ze stanami l´ku i tłumionej agresji, towarzyszàcym uczestnictwu w konkurencji
rynkowej. Wzgl´dnie sà skazani na upokarzajàcà i kruchà egzystencj´ ludzi uznanych
za społecznie zb´dnych z punktu widzenia kryteriów okreÊlonych przez dominujàce
potrzeby, uto˝samione z wymogami aktualnej fazy akumulacji kapitału.
Dlatego Engles pisał w swojej polemice z koncepcjami Eugena Dühringa (AntyDühring): W tej wygodnej, por´cznej, łatwo przyswajalnej postaci religia mo˝e istnieç
dalej jako bezpoÊrednia, to znaczy emocjonalna, forma ustosunkowania si´ ludzi do
panujàcych nad nimi obcych sił przyrody i sił społecznych, dopóki ludzie pozostajà
pod panowaniem takich sił. Otó˝ widzieliÊmy niejednokrotnie, ˝e w dzisiejszym, bur˝uazyjnym społeczeƒstwie panujà nad ludêmi jak obca jakaÊ siła przez nich samych
stworzone stosunki ekonomiczne, przez nich samych wytworzone Êrodki produkcji.
Istnieje wi´c nadal faktyczne podło˝e dla refleksu o charakterze religijnym, a wraz
z nim i sam refleks religijny. Argumentacja Engelsa streszcza typowà dla całego marksizmu koncepcj´ êródeł trwałoÊci wyobra˝eƒ religijnych w Êwiecie nowoczesnym,
w którym nastàpił pot´˝ny rozwój instrumentów panowania i rozporzàdzania przy83

rodà zewn´trznà poprzez powiàzany rozwój nauki i społecznych sił wytwórczych.
Innymi słowy nauka, dla której Bóg jest zb´dnà hipotezà (jak powiedział wielki uczony
Pierre Simon de Laplace w rozmowie z Napoleonem) racjonalizuje obraz Êwiata, lecz
nie jest w stanie poddaç panowaniu rozumu Êwiata społecznego.
Decydujàce i przełomowe dla rozwoju myÊli socjalistycznej i naukowej analizy
społeczeƒstwa kapitalistycznego było rozpoznanie przez Marksa sfery ekonomii jako
klucza do poznania rzeczywistoÊci społecznej i rozwoju materialistycznej teorii społeczeƒstwa. Teoria kapitału, którà rozwijał i która zapewniła mu pozycj´ najwybitniejszego przedstawiciela nauk społecznych jego epoki pokazuje, ˝e problem
stosunku pomi´dzy sferà materialnà a jej ideologicznymi formami artykulacji jest daleko bardziej zło˝ony ni˝ zdawało si´ postoÊwieceniowym krytykom religijnej alienacji
ludzkiej istoty. Poj´cie sił wytwórczych, rozwijane przez Marksa przez całe dziesi´ciolecia niestrudzonej pracy badawczej, ostatecznie zastàpiło tego rodzaju abstrakcje
– kluczem do zrozumienia kapitalistycznej alienacji jest poj´cie kapitału. Ten zaÊ tworzy zło˝onà struktur´, w której rozpoznaniu bardziej pomocna okazała si´ byç idealistyczna dialektyka heglowska od materialistycznych form jej przezwyci´˝enia w myÊli
młodoheglowskiej.
Niemniej jednak model alienacji religijnej został przywoływany przez Marksa tak˝e
w analizie kapitału. W kontekÊcie rozwa˝aƒ nad fetyszystycznym charakterem towaru
i jego tajemnicà stwierdza: TajemniczoÊç formy towarowej polega wi´c po prostu na
tym, ˝e w formie tej społeczny charakter pracy ludzi odzwierciedla si´ jako przedmiotowy charakter samych produktów pracy, jako społeczne własnoÊci naturalne [Êwiadomie paradoksalne sformułowanie Marksa – P.K.] tych rzeczy; dlatego te˝ społeczny
stosunek wytwórców do pracy ogólnej wyst´puje jako istniejàcy poza nimi społeczny
stosunek przedmiotów [...] To tylko okreÊlony stosunek społeczny mi´dzy samymi
ludêmi przyjmuje tu dla nich ułudnà postaç stosunku mi´dzy rzeczami. Aby wi´c znaleêç analogi´, trzeba si´ przenieÊç w mgławice Êwiata religii.
W Marksowskiej krytyce religii, splecionej z krytykà kapitalizmu, istnieje pewne
charakterystyczne napi´cie, które oddaje raczej dialektycznà sprzecznoÊç w samym
obiekcie analizy ni˝ myÊlowà niekonsekwencj´. Społeczeƒstwo bur˝uazyjne, okreÊlone przez proces akumulacji kapitału, z jednej strony w swoim rozwoju prowadzi
do erozji utrwalonych przez stulecia wyobra˝eƒ i tradycji. Jak stwierdza Marks z emfazà w ManifeÊcie komunistycznym: Wszystko, co stałe, rozpływa si´ w powietrzu,
wszystko, co Êwi´te ulega sprofanowaniu i ludzie muszà wreszcie spojrzeç trzeêwym
okiem na swojà pozycj´ ˝yciowà, na swoje z wzajemne stosunki. Marks oceniał ten
antytradycjonalistyczny efekt rozwoju gospodarki kapitalistycznej za zjawisko zdecy84

dowanie pozytywne, ale głównie ze wzgl´du na to, ˝e przygotowywał on podstawy
dla realizacji w ˝yciu społecznym faktycznego humanizmu w postaci praktyk egalitarnego społeczeƒstwa wolnych wytwórców. Ale z drugiej strony, ta sama zasada funkcjonowania kapitału, która prowadzi do erozji licznych tradycyjnych wierzeƒ i
instytucji (zgodnie ze słynnà formułà Maxa Webera o odczarowaniu Êwiata), równoczeÊnie nieuchronnie wytwarza fenomen swoistego nowoczesnego fetyszyzmu, analogiczny z wyobra˝eniami religijnymi (czy raczej magicznymi). Wreszcie ten˝e
kapitalizm – wedle wykładni Marksa i Engelsa – podtrzymuje istnienie potrzeb religijnych sensu stricto.

Ateistyczny kapitalizm, religijna kompensacja
i lewicowa krytyka społeczna
W ostatnich dekadach daje si´ zauwa˝yç zainteresowanie cz´Êci lewicowych filozofów tematem religii. Dominujàce formy póênokapitalistycznej ideologii sà postrzegane przez niektórych z nich jako regres w stosunku do najbardziej zaawansowanych
form ÊwiadomoÊci religijnej. Nikt nie wypowiedział tego wyraêniej ni˝ jeden z najwybitniejszych współczesnych intelektualistów marksistowskich Terry Eagleton. W
pracy Rozum, wiara i rewolucja konstatuje on zwiàzek pomi´dzy praktycznym ateizmem a dominujàcym cynizmem, akceptacjà stosunków mi´dzyludzkich opartych na
wyzysku i irracjonalnej konsumpcji jako faktów, które nawet nie wymagajà dodatkowej ideologicznej legitymizacji (w postaci ich humanistycznego uwznioÊlenia), gdy˝
sà akceptowane po prostu na zasadzie swojej faktycznoÊci – jako nieprzekraczalny
horyzont rzeczywistoÊci, w której ˝yjemy: Rozwini´ty system kapitalistyczny nieodłàcznie zawiera w sobie ateizm. Jest bezbo˝ny poprzez swe materialistyczne praktyki,
a tak˝e zawarte w nich implicite wartoÊci i przekonania niezale˝nie od tego, co pobo˝nie deklarujà niektórzy jego apologeci. Jako taki jest on ateistyczny na wszystkie
niewłaÊciwe sposoby, podczas gdy Marks i Nietzsche sà w du˝ej mierze ateistyczni,
tak jak nale˝y. Wydaje si´ mało prawdopodobne, by społeczeƒstwo z samorealizacjà
wydzielanà w pakietach, administrowanymi pragnieniami, zmened˝eryzowanà politykà
i konsumerystycznà gospodarkà osiàgn´ło t´ gł´bi´, w której mo˝na choçby właÊciwie
postawiç pytania teologiczne, tak samo jak wyklucza ono gł´boko si´gajàce problemy
polityczne i moralne. Jaki inny sens mógłby mieç Bóg w takim otoczeniu, jeÊli nie legitymizowaç ideologi´, zaspokajaç nostalgi´ za duchowoÊcià lub byç Êrodkiem wyrwania si´ jednostki ze Êwiata pozbawionego wartoÊci?.
Z innych pozycji intelektualnych, amerykaƒski teolog i lewicowy filozof John Caputo odrzuca kanonicznà wykładni´ podmiotowoÊci chrzeÊcijaƒskiej jako akceptacji
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postawy bycia ofiarà, stwierdzajàc, ˝e tego rodzaju «pacyfizm» jest tylko na r´k´
panom kapitału i wojny, dostarczajàc w ten sposób poÊredniego uzasadnienia dla
diagnozy religii (opium ludu) sformułowanej przez Marksa w duchu oÊwieceniowym.
Dodaje jednak, ˝e właÊnie duch oÊwieceniowego racjonalizmu uniemo˝liwił mu rozpoznanie rewolucyjnej siły religii, mo˝liwoÊci istnienia rewolucyjnych ksi´˝y i zakonnic.
W rzeczywistoÊci marksiÊci co prawda zwykle uznawali «rewolucyjny potencjał»
chrzeÊcijaƒstwa, jednak osłabiali to przekonanie poprzez ograniczenie jego zasadnoÊci do czasów zamierzchłej przeszłoÊci wczesnego chrzeÊcijaƒstwa oraz chłopskich i
rzemieÊlniczych ruchów milenarystycznych epoki Âredniowiecza. WspółczeÊnie dostrzegano co najwy˝ej zasadnoÊç przedstawienia postaci Jezusa jako jednego z bojowników o spraw´ ludu.
W tym duchu Łunaczarski pisał z właÊciwà mu emfazà: Nie, nie mo˝emy wam [KoÊciołom, prawicy itd. – P.K.] zostawiç Chrystusa. Gdy rekonstruujemy jego historycznà
postaç, widzimy w nim swoisty typ wodza proletariackich mas Galilei. Gdy traktujemy
go jako bohatera legendy, widzimy w nim ideał mas proletariackich Imperium rzymskiego w okresie jego upadku. I dodawał, ˝e uczy on nas wielkiej miłoÊci, a tak˝e wielkiej nienawiÊci. Skàdinàd w podobny sposób postrzegał postaç Jezusa współczesny
Łunaczarskiemu Friedrich Nietzsche, który rozpowszechnił w kulturze europejskiej
motyw domniemanego wspólnego êródła chrzeÊcijaƒstwa i współczesnego socjalizmu
w postaci «resentymentu» bezsilnych i słabych mas wobec naturalnej arystokracji krwi
i ducha (dlatego pozytywne nawiàzania do Nietzschego w kontekÊcie krytyki chrzeÊcijaƒstwa sà bardzo problematyczne).
Problem współczesny polega jednak na tym, ˝e społecznie wywrotowa moc idei
religijnych wydaje si´ dziÊ nale˝eç głównie do przeszłoÊci, co jednak nie oznacza, ˝e
potrzeby religijne dajà si´ zredukowaç do funkcji iluzorycznej kompensacji braku
sensu w Êwiecie społecznym. Otó˝ nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e nie istnieje społeczeƒstwo, które zlikwidowałoby ludzkie pragnienie istnienia transcendentnego bytu osobowego, który ostatecznie zlikwiduje zło i naprawi wczeÊniejsze ludzkie cierpienia,
znoszàc nieodwołalnà moc Êmierci. Caputo ma racj´ piszàc, ˝e Marks i Engels byli
w podejÊciu do tych zagadnieƒ oÊwieceniowymi racjonalistami. Nieco naiwne jest
przykładowo przekonanie Engelsa wyra˝one w Dialektyce przyrody, ˝e oparta na wiedzy naukowej ÊwiadomoÊç, i˝ Êmierç jest istotnym momentem ˝ycia musi nieuchronnie prowadziç do załamania wyobra˝enia o istnieniu nieÊmiertelnej duszy: Wystarczy
wi´c po prostu za pomocà dialektyki uÊwiadomiç sobie natur´ ˝ycia i Êmierci, aby
skoƒczyç z prastarym zabobonem. ˚yç znaczy umieraç.
Na płaszczyênie logiki ten wniosek jest nieodparty: tak, ˝ycie ludzkie zawiera w
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sobie nieusuwalny moment Êmierci i istota, która by nie umierała, nie byłaby istotà
ludzkà, z czego wynika, ˝e cecha nieÊmiertelnoÊci w logiczny sposób jest sprzeczna
z istotowà cechà bycia człowiekiem. Co wi´cej, to właÊnie nieÊmiertelna i wszechmocna natura Boga od wieków dostarcza teologom wielkich kłopotów, gdy˝ nie wiadomo, w jaki sposobu tego rodzaju byt miałby si´ komunikowaç i przejawiaç w
skoƒczonym czasie ludzkiej historii i indywidualnego ˝ycia. Niemniej jednak istnieje
niemało dokumentów artystycznych i intelektualnych, które pokazujà, ˝e akceptacja
dialektyki ˝ycia nie przychodzi łatwo w obliczu staroÊci i perspektywy Êmierci własnej
i bliskich. Przykładowo trudno nie dostrzec zwiàzku pomi´dzy zainteresowaniem
kwestià religijnej transcendencji u takich wielkich myÊlicieli lewicowych, jak Stanisław
Brzozowski, Max Horkheimer, Jean Paul Sartre czy Jacques Derrida, a tym, ˝e przypadło ono u nich na okres, kiedy sami bezpoÊrednio musieli si´ skonfrontowaç z perspektywà własnego bliskiego kresu.
W tym kontekÊcie co najmniej uproszczone wydajà si´ wywody takich znanych
marksistowskich filozofów jak Roger Garaudy (w jego stalinowskim okresie) czy Ernst
Bloch, którzy chrzeÊcijaƒskiej idei nieÊmiertelnoÊci (wskrzeszenia z martwych) przeciwstawiali zdolnoÊç komunistycznych bojowników do spokojnego ponoszenia
Êmierci w imi´ ideałów socjalistycznego humanizmu. Przywołane przez Garaudy’ego
w pracy Komunizm i moralnoÊç (1947) słowa jednego z rozstrzelanych w czasie wojny
towarzyszy, który miał powiedzieç Jestem tylko kroplà krwi, która u˝yêni ziemi´ Francji,
wydajà si´ zbyt literackie, aby były przekonujàce. Próby znalezienia ekwiwalentu religijnego sensu Êmierci w obr´bie Êwiatopoglàdu materialistycznego sà nieuchronnie
skazane na pora˝k´, co jednak nie musi prowadziç do pesymizmu, je˝eli zaakceptujemy fakt, ˝e ludzkie ˝ycie nieuchronnie zawiera w sobie nie tylko moment umierania, lecz tak˝e nieusuwalne napi´cie pomi´dzy sensem i absurdem, czynnikami
twórczymi (afirmatywnymi wobec ˝ycia) i destrukcjà (w postaci bezsensownej mocy
przypadku, cierpienia i nicoÊci). To dialektyczne napi´cie istnieje tak˝e w obr´bie
praktyki emancypacyjnej, zaÊ próby jego autorytarnego za˝egnania poprzez gest ideologicznej absolutyzacji praktyk i celów marksizmu prowadzà do irracjonalizmu (nawet
je˝eli wyst´puje on w formach materialistycznych). Widaç to wyraênie na przykładzie
sformułowaƒ Garaudy’ego (wyra˝ajàcego idee typowe dla Êwiatopoglàdu stalinowskiego): Wszyscy oni [bojownicy komunistyczni – P.K.] polegli, majàc w sercu radoÊç
ludzkà. RadoÊç polega na tym, ˝e mog´ zu˝yç na coÊ moje ˝ycie. Oto dlaczego bojownik nigdy zbyt wiele nie oddaje naszej Partii, która daje mu wi´cej ni˝ ˝ycie; daje
mu bowiem racj´ istnienia.
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Uwagi końcowe
Reasumujàc drog´, którà przebyłem w tym eseju od poczàtków XIX wieku do
współczesnoÊci, ogranicz´ si´ do garÊci uwag. Po pierwsze uwa˝am, ˝e tradycyjna
marksistowska krytyka religii zachowuje w swoich ogólnych zarysach zasadnoÊç, lecz
tylko co do głównych nurtów myÊlenia religijnego. Zarówno współczesny radykalny
nurt myÊli teologicznej, jak te˝ istnienie tradycji chrzeÊcijaƒskiego radykalizmu lewicowego, wskazujà na mo˝liwoÊç połàczenia działaƒ emancypacyjnych z inspiracjà
religijnà. Ograniczenia takich projektów tkwià, jak sàdz´, w tym, ˝e religie zwykle
głoszà wprost lub poÊrednio zasad´ podporzàdkowania autorytetowi, ten zaÊ ucieleÊniajà zwykle instytucje koÊcielne współdziałajàce z panujàcymi pot´gami paƒstwa
i kapitału. W efekcie, szczególnie chrzeÊcijaƒstwo wytwarza kontradyktoryjne wezwania pod adresem swoich zwolenników: z jednej strony majà oni podporzàdkowaç
si´ radykalnemu wezwaniu Jezusa, a z drugiej dosłowne potraktowanie jego nauk i
zwrócenie ich przeciwko istniejàcym stosunkom władzy grozi wykluczeniem ze społecznoÊci wiernych. A to ma znaczenie daleko wykraczajàce poza wykluczenie z organizacji «ziemskiej», poniewa˝ rytuał religijny jest kluczowym czynnikiem
konstytuujàcym wszelkie przekonania religijne (co pokazał m.in. amerykaƒski antropolog Roy Rappaport w pracy Ritual and Religion in the Making of Humanity). To religijne znaczenie rytuału jest oparte w ogromnej mierze na jego zakorzenieniu w
tradycji, dlatego – jak zauwa˝ał Gramsci – dla ka˝dej religii istotne jest zachowanie
ciàgłoÊci, gdy˝ rytuał nie mo˝e byç rozpoznany przez wiernych jako dowolne dzieło
samego człowieka, nie zaÊ człowieka odpowiadajàcego na wezwanie istoty boskiej.
Mimo to, zjawisko teologii wyzwolenia i tworzonych przez jej zwolenników tzw.
wspólnot podstawowych pokazuje istnienie mo˝liwoÊci, które sà bardzo istotne dla
radykalnej lewicy, gdy˝ religia wcià˝ pozostaje istotnym elementem ÊwiadomoÊci potocznej (nawet je˝eli w krajach wysokorozwini´tego kapitalizmu jest ona traktowana
w sposób mało «zobowiàzujàcy» i bardzo eklektyczny). Ponadto tradycyjna marksistowska krytyka religii jako rodzaju ideologicznego narkotyku wymaga korekty poprzez
powa˝ne potraktowanie faktu, i˝ przekonania religijne co prawda zwykle przyczyniajà
si´ do osłabienia krytycznej ÊwiadomoÊci społecznej, jednak sà tak˝e nierzadko êródłem motywacji dla działaƒ moralnie chwalebnych. Nasuwa mi si´ tu przykład dwójki
znanych pisarzy katolickich, Zofii Kossak-Szczuckiej i Jana Dobraczyƒskiego, którzy
przed wojnà nale˝eli do zwolenników radykalnie antysemickiej prawicy nacjonalistycznej, lecz w czasie wojny – jakkolwiek pod wzgl´dem politycznym w niewielkim
stopniu skorygowali swoje poprzednie stanowisko – to jednak ofiarnie włàczyli si´ w
akcj´ pomocy ˚ydom, poniewa˝ uznali to za obowiàzek wynikajàcy z wartoÊci chrze88

Êcijaƒskiego miłosierdzia. Innymi słowy, formacja reakcyjnego polskiego katolicyzmu
– z którym Szczucka i Dobraczyƒski identyfikowali si´ – zawierała w sobie potencjał
sprzyjajàcy rozwojowi rodzimego faszyzmu, lecz tak˝e impulsy chrzeÊcijaƒskiego humanizmu o wydêwi´ku jednoznacznie antyfaszystowskim.
OczywiÊcie to nie sama doktryna religijna, lecz ró˝ne sposoby jej wykorzystania w
zmiennych kontekstach historycznych okreÊlajà spełniane przez nià funkcje społeczne
(tzn. typy oddziaływania ideologii religijnych na ˝ycie społeczne). Niezale˝nie od tej
ogólnej konstatacji, nale˝y podkreÊliç gł´bokà ambiwalencj´, jaka tkwi z punktu widzenia polityki emancypacyjnej w samej istocie przekazu religijnego chrzeÊcijaƒstwa.
Dotyczy to przede wszystkim postaci Jezusa, który ucieleÊnia w swoim nauczaniu nieusuwalny splot momentu społecznie wywrotowego – polegajàcego na usytuowaniu
cnoty i dobra w ˝yciu pogardzanych klas podporzàdkowanych – z równoczesnym
potraktowaniem indywidualnego cierpienia jako Êrodka do realizacji religijnej cnoty
(naÊladowania Chrystusa). Mamy tu wi´c do czynienia z kolejnym dialektycznym napi´ciem – Jezus nie tylko zaprzeczał istnieniu zale˝noÊci pomi´dzy cnotà religijnà a
pozycjà jednostki w hierarchii społecznej (wyra˝ajàcej si´ np. w postaci iloÊci ofiar
składanych bogom), lecz dokonał odwrócenia tej hierarchii na płaszczyênie religijnej.
Jednak właÊnie ten gest jest społecznie dwuznaczny – skoro bycie ubogim nie jest
skandalem, lecz tytułem do chwały (sposobem naÊladowania Chrystusa, który objawił
si´ ówczesnym proletariuszom), to trudno o lepszy sposób uzasadnienia ziemskich
nierównoÊci posiadania i warunków ˝ycia. Co wi´cej, kluczowy dla chrzeÊcijaƒstwa
motyw ofiary Boga-człowieka oznacza uÊwi´cenie samej sytuacji ofiarniczej, przez
co – jak trafnie zauwa˝a austriacki marksista Gerhard Scheit – mamy tu do czynienia
z regresem w stosunku do wierzeƒ religijnych judaizmu. Postaç um´czonego cielesnego Boga (tak absurdalna z punktu widzenia logiki, która według teologów obowiàzuje tak˝e Boga) zawiera w sobie elementy mitologiczne, zaÊ całe misterium krwi
Chrystusa łatwo mogło byç uzupełniane o krew niewiernych (bàdê heretyków), przelewanà rzekomo w imi´ ich własnego dobra.
Dlatego dziedzictwo chrzeÊcijaƒstwa – w stopniu wi´kszym ni˝ w przypadku jakiejkolwiek innej religii – zawiera w sobie wewn´trznie sprzeczne elementy: obejmuje ono bardzo rozbudowanà refleksj´ filozoficzno-teologicznà obok skrajnie
irracjonalnej mitologii; pacyfizm obok uzasadnienia dla praktyk przemocy; przeÊladowanie innych grup religijnych obok idei zjednoczonej ludzkoÊci (do której kierowane jest wezwanie Jezusa); akceptacj´ cierpienia jako nieuchronnego (a nawet
dobrego w perspektywie boskiego planu zbawienia) z wezwaniem do jego ograniczania poprzez akty bezinteresownego miłosierdzia; cnot´ podporzàdkowania in89

stancjom koÊcielnym z ideà autonomii indywidualnego sumienia; akceptacj´ Êwiata
jako dzieła doskonałego i dobrego Boga z jego negacjà jako miejsca oczekiwania na
«drugie przyjÊcie» Chrystusa; uÊwi´cenia człowieczeƒstwa w postaci wyobra˝enia
Boga w ludzkiej postaci z ideà nienaprawialnego «ska˝enia» ludzkiej natury (grzesznej
w swojej istocie). Te list´ mo˝na by jeszcze dalej ciàgnàç – pokazuje ona, ˝e tak istotne dla powstania marksizmu dziedzictwo heglowskiej dialektyki zapewne nieprzypadkowo powstało w kr´gu kultury chrzeÊcijaƒskiej.
Cytowana literatura
Caputo John, Against Ethics, Bloomington and Indianapolis 1993
Eagleton Terry, Rozum, wiara i rewolucja. Refleksje nad debatà o Bogu, Kraków 2010
Feuerbach Ludwik, Wykłady o istocie religii, Warszawa 1953
Gramsci Antonio, Zeszyty filozoficzne, Warszawa 1991
Hess Moses, Pisma filozoficzne 1841-1850, Warszawa 1963
Królikowski Ludwik, Wybór pism, Warszawa 1972
Lamennais Hugues F.R., Wybór pism, Warszawa 1970
Łunaczarski Anatol, Pisma wybrane, t. 3, Warszawa 1969
Marks Karol, Engels Fryderyk, Dzieła, t. 1, s. 20-23, Warszawa 1960-1972
Staszic Stanisław, Ród ludzki, Warszawa 1959
Wskrzesiç Polsk´, Zbawiç Êwiat. Antologia polskiej chrzeÊcijaƒskiej myÊli społeczno-radykalnej 1831-1864, red. D. Kalbarczyk, Warszawa 1981

CZY KAPITALIZM JEST ZGODNY Z CHRZEŚCIJAŃSTWEM?
Zgodnie z badaniem przeprowadzonym w 2011 r. w Stanach Zjednoczonych 44%
ankietowanych uwa˝a, i˝ system wolnorynkowy stoi w sprzecznoÊci z wartoÊciami
chrzeÊcijaƒskimi, natomiast 36% uwa˝a i˝ chrzeÊcijaƒstwo i kapitalizm sà kompatybilne. http://www.ekumenizm.pl
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Dalej!
Lew Trocki, Zdradzona rewolucja. Czym jest ZSRR
i dokàd zmierza? Pruszków 1991, ss. 230. Cena: 10 zł
Najsłynniejsza ksià˝ka Trockiego, klucz do zrozumienia
stalinizmu. Agenci GPU zdołali wykraÊç i dostarczyç
maszynopis Stalinowi, zanim ksià˝ka opuÊciła drukarni´. Po przeczytaniu, wydał on rozkaz zgładzenia autora. Trocki okazał si´ jedynym przywódcà rewolucji
paêdziernikowej ze Êcisłego jej kierownictwa, który nie
uległ Stalinowi i pozostał najwi´kszym przeciwnikiem
kremlowskiej oligarchii – a˝ do koƒca.
W roku 1938 Mikołaj Bucharin na „moskiewskim procesie czarownic”, po ogłoszeniu wyniku skazujàcego
go na kar´ Êmierci, stwierdził w ostatnich słowach, jakie zanotował protokół: „... i
trzeba byç Trockim, ˝eby nie zło˝yç broni”.
Dlaczego Stalin i jego nast´pcy – łàcznie z kierownictwem PZPR – tak panicznie l´kali
si´ trockizmu?
Trocki dowodzi, ˝e sławetny „realny socjalizm” to jedynie potworna karykatura socjalizmu, ˝e stalinizm jest absolutnym zaprzeczeniem socjalistycznych idei rewolucji
paêdziernikowej, ˝e nomenklatura (biurokracja stalinowska) jest Êmiertelnym wrogiem
ludzi pracy.
Dyktaturze aparatu Trocki konsekwentnie przeciwstawia ide´ demokracji bezpoÊredniej i oddolnej, niczym nieskr´powanej, opartej na samorzàdnym społeczeƒstwie,
demokracji samych ludzi pracy – bardziej rozwini´tej ni˝ system przedstawicielski jakiegokolwiek paƒstwa kapitalistycznego, gdzie władza polityczna podporzàdkowana
jest władzy ekonomicznej klasy rzàdzàcej. Dlatego właÊnie dla stalinowców trockizm
był stokroç bardziej groêny, ni˝ krytyka jakiejkolwiek prawicy.
Ka˝dy piszàcy o stalinizmie korzystał z tej ksià˝ki. Nie zawsze si´ na nià powoływał...
Ksià˝ka ukazała si´ w 1991 staraniem Redakcji „Dalej! Pismo Socjalistyczne”. Jest to
jedyne polskie wydanie, dost´pne TYLKO w Redakcji „Dalej!”.
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Lew Trocki, Moje ˝ycie. Próba autobiografii, ss. 668.
Cena: 15 zł
Wydanie powojenne DKiW Fundacji Polonia Warszawa
1990; reprint wydania Spółki Wydawniczej „Bibljon”
(Warszawa) z 1930 r.
Autobiografia rewolucyjnego polityka zaz´bia si´ w sposób nieunikniony o cały szereg zagadnieƒ teoretycznych,
zwiàzanych ze społecznym rozwojem Rosji, cz´Êciowo
zaÊ i całej ludzkoÊci, szczególnie zaÊ o te krytyczne okresy,
które zwà si´ rewolucjami. OczywiÊcie, nie miałem mo˝noÊci rozpatrywania w tej ksià˝ce istoty skomplikowanych problemów teoretycznych. Jednak tak zwana teoria ciàgłej rewolucji, grajàca w
mym osobistym ˝yciu tak wielkà rol´, a która, co wa˝niejsze, staje si´ teraz tyle aktualna dla krajów wschodnich, przewija si´ przez te stronice jak odległy leitmotiv. Ze
szczególnà dokładnoÊcià traktuj´ okres rewolucji sowieckiej, którego poczàtek przypada na chorob´ Lenina, i rozpocz´cie kampanii przeciw "trockizmowi". Walka epigonów o władz´, jak staram si´ tego dowieÊç, była nie tylko walkà osobistà, była
wyrazem nowego politycznego okresu: reakcjà przeciw Paêdziernikowi i przygotowaniem Termidora. Z tego właÊnie wynika odpowiedê na pytanie, które mi tak cz´sto
stawiano: W jaki sposób utraciliÊcie władz´?
Ksià˝ka ta jest pracà polemicznà. Odbija si´ w niej dynamika ˝ycia społecznego, które
całkowicie zbudowane jest na sprzecznoÊciach. ZuchwałoÊç ucznia w stosunku do
nauczyciela, szpilki zawiÊci, ukrywane pod pokrywkà uprzejmoÊci salonowych, nieprzerwana konkurencja handlowa, zaciekła rywalizacja we wszystkich dziedzinach
techniki, wiedzy, sztuki, sportu, utarczki parlamentarne, w których pulsuje gł´boka
rozbie˝noÊç interesów, codzienna nieludzka walka prasowa, strajki robotnicze, rozstrzeliwanie demonstrantów, piroksylinowe posyłki, które cywilizowani sàsiedzi wymieniajà drogà powietrznà, płomienne j´zyki wojny domowej, niewygasajàce prawie
na naszej planecie – wszystko to sà rozliczne formy „polemiki” społecznej, od powszedniej, codziennej, normalnej, prawie niedostrzegalnej, mimo napi´cia – do zwykłej, wybuchowej, wulkanicznej polemiki wojen i rewolucji. Taka jest nasza epoka.
WyroÊliÊmy z nià razem. Oddychamy nià i ˝yjemy.
Poniewa˝ na kartach mojej ksià˝ki przewija si´ znaczna iloÊç osób, nie zawsze w tym
oÊwietleniu, które by one same wybrały dla siebie lub dla swojej partii, zapewne
wiele spoÊród nich uwa˝aç b´dzie, ˝e moje wywody sà pozbawione koniecznego
obiektywizmu. To jest nieuniknione. Ksià˝ka ta nie jest oboj´tnà fotografià mojego
˝ycia, lecz jego cz´Êcià składowà. Na kartach jej prowadz´ w dalszym ciàgu walk´,
której poÊwi´ciłem całe moje ˝ycie. Opisujàc, charakteryzuj´ i oceniam, odpowiadajàc, broni´ si´ i, cz´Êciej jeszcze, nacieram.
Ze wst´pu Autora
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Urszula Ługowska, August Grabski
Trockizm. Doktryna i ruch polityczny,
Trio, Warszawa 2003, ss. 220. Cena: 15 zł
Praca jest jednym z nielicznych niestety przejawów
nowego metodologicznie i merytorycznie sposobu
badaƒ nad myÊlà i ruchami lewicowymi. Autorzy preferujà rzetelny opis zjawiska i przedstawianie ró˝nych
jego ocen, imponujàco czerpià z zachodniej literatury
akademickiej, obszernie i umiej´tnie wykorzystujà
êródła, unikajà lansowania tez ideologicznych. Taka
postawa wystawia im jak najlepsze Êwiadectwo jako
badaczom uniwersyteckim.
prof. dr hab. Eugeniusz Rudziƒski

Niezale˝nie od tego, ˝e trockizm nie jest obecnie – i zapewne ju˝ si´ nie stanie – powa˝niejszà siłà politycznà, jest on zjawiskiem interesujàcym intelektualnie i politycznie
jako najbardziej konsekwentna wersja antystalinowskiego komunizmu. Dlatego podj´cie tego tematu uwa˝am za wa˝ne i cenne. Wysoko oceniam tak˝e kompetencje autorów, szczególnie w odniesieniu do najnowszych dziejów trockizmu.
prof. dr hab. Jerzy J. Wiatr

Temat wydaje si´ wa˝ny, bowiem w piÊmiennictwie polskim epoki peerelu traktowano go w sposób wyjàtkowo zideologizowany. O niebezpieczeƒstwach płynàcych
ze strony „trockizmu” i potrzebie bezustannej z nim walki mówiła niejedna rozprawa
doktorska, a czasem habilitacyjna, powstała na tak cenionych wówczas uczelniach,
jak Akademia Nauk Społecznych czy Wojskowa Akademia Polityczna. Bywały te˝
uczelnie „cywilne”, które na wydziałach studiów politycznych podobne badania popierały. Tak czy inaczej w literaturze pozostały podobne prace i rzeczà pierwszej wagi,
przede wszystkim ze wzgl´du na studentów, jest uwolnienie ich od podobnych upiorów przeszłoÊci.
prof. dr hab. Paweł Wieczorkiewicz
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August Grabski, Lewica przeciwko Izraelowi. Studia o
˝ydowskim lewicowym antysyjonizmie, Warszawa
2008, ss. 220. Cena: 22 zł
O ile˝ łatwiej rozwiàzywałoby si´ ró˝ne problemy mi´dzy ludêmi, gdyby zawsze tylko po jednej stronie le˝ała
cała wina, a druga nie zbrukałaby si´ nigdy ani jednym
haniebnym czynem. Niestety, Êwiat jest skonstruowany
inaczej, a mi´dzy czernià i bielà mamy do czynienia z
całà gamà szaroÊci. W pewnym sensie nie inaczej jest z
konfliktem izraelsko-palestyƒskim, jak˝e cz´sto upraszczanym i spłycanym. Ksià˝ka Augusta Grabskiego Lewica
przeciwko Izraelowi. Studia o ˝ydowskim lewicowym antysyjonizmie pokazuje, z jakà niesamowità iloÊcià niuansów mamy w gruncie rzeczy do czynienia w tym sporze.
Wbrew wra˝eniu, jakie mo˝na wynieÊç ze Êledzenia przekazów mass-mediów, dotyczàcych konfliktu, ani ˚ydzi, ani Palestyƒczycy nie stanowià jednego, zwartego, zgadzajàcego si´ w ka˝dym calu bloku. Niejednego czytelnika zadziwià informacje na temat
wysiłku niektórych organizacji ˝ydowskich, walczàcych o... prawa Palestyƒczyków. Niestety, nie nagłaÊnia si´ inicjatyw takich jak np. demonstracja antywojenna w Tel Awiwie
z 5 sierpnia 2006 roku, podczas tak zwanej drugiej wojny libaƒskiej. Nie mówi si´ zbyt
wiele o ˝ołnierzach, którzy nie zwa˝ajàc na konsekwencje odmawiajà słu˝by na Terenach Okupowanych. A kto z nas słyszał o III Intifadzie – biernym oporze przeciw budowie muru, oddzielajàcego Palestyƒczyków od Izraela?
Autor przedstawia poglàdy licznych ugrupowaƒ lewicowych, z czego one same niejednokrotnie zasadniczo ró˝nià si´ mi´dzy sobà. Wielu ludzi próbowało bowiem odpowiedzieç na bardzo trudne pytania, dotyczàce izraelskiej paƒstwowoÊci, jak
choçby: jaki powinien byç statut j´zyka hebrajskiego a jaki j´zyka jidysz? Czy powinno
si´ stworzyç oddzielne paƒstwo dla Palestyƒczyków? Czy Izrael powinien pozostawaç
z takim paƒstwem w federacji? Co zrobiç z uchodêcami palestyƒskimi? Czy działania
Izraela nie przypominajà polityki RPA za czasów apartheidu? Bardzo interesujàcy jest
tak˝e jeden z tekstów umieszczonych w Aneksach, tj. „Naród? Jaki naród?” (autor:
Uri Avnery). Opowiada on o tym, dlaczego w dokumentach wydawanych przez izraelskie Ministerstwo Spraw Wewn´trznych mo˝na w rubryk´ narodowoÊç wpisaç
rosyjskà czy francuskà, a nawet chrzeÊcijaƒskà czy muzułmaƒskà, natomiast nie
mo˝na wpisaç... izraelskiej (!).
Bogactwo literatury, z której korzystał autor, w tym tej w j´zyku jidysz, pozwala mieç
poczucie, i˝ dotarł on do samego êródła przedstawianych zagadnieƒ, nieprzefiltrowanego przez takie czy inne poglàdy. Szeroki kontekst historyczny ułatwia Êledzenie
˝ydowskiego ruchu lewicowego w logicznym, podporzàdkowanym chronologii rytmie. Na marginesach ksià˝ki znajdujà si´ tak˝e rysunki z ró˝nych gazet organizacji
˝ydowskich, plakaty, grafiki.
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Jednym słowem jak najbardziej warto przeczytaç. Zwłaszcza jeÊli chce si´ poszerzyç
swoje spojrzenie na konflikt izraelsko-palestyƒski o jeszcze jednà, ciekawà perspektyw´, która choç byç mo˝e nie ułatwi zrozumienia jego skomplikowanej natury czy
znalezienia rozwiàzania, da czytelnikowi pewne poczucie nadziei i wiary w to, ˝e
ludzie mogà działaç solidarnie niezale˝nie od swojego pochodzenia.
Marta Minakowska, Arabia.pl
W sytuacji, gdy dyskurs antysyjonistyczny jest cz´sto przedmiotem nadu˝yç ze
strony lewicowych antysemitów (dziÊ obecnych zwłaszcza w ruchu antyglobalistycznym), podj´cie tematu krytyki paƒstwa Izrael przez ró˝ne ˝ydowskie organizacje
wydaje si´ szczególnie ciekawe. Autor pokazał bowiem subtelnà, ale wyraênà ró˝nic´ mi´dzy zastrze˝eniami wobec projektu syjonistycznego i rzeczywistoÊci Paƒstwa Izrael wywodzàcymi si´ z ró˝nych nurtów lewicy ˝ydowskiej a tendencjami
do stygmatyzacji izraelskich ˚ydów czy ˚ydów w ogóle, które to tendencje były
obce ˝ydowskim lewicowcom.
prof. Jean-Charles Szurek, Uniwersytet Pary˝ X

Piotr Kendziorek, Antysemityzm a społeczeƒstwo
mieszczaƒskie. W kr´gu interpretacji neomarksistowskich, Warszawa 2005, ss. 303. Cena: 22 zł
Wbrew temu, co mógłby sugerowaç zbyt skromny
podtytuł pracy, nie ogranicza si´ ona bynajmniej do
prezentacji stanowisk zajmowanych w Êwiatowej literaturze dotyczàcej antysemityzmu i Zagłady, lecz przynosi nowà, oryginalnà propozycj´ intelektualnà. Autor
nie tylko zatem przenosi na grunt polski echa dyskusji
toczàcej si´, jak dotychczas, przy niewielkim udziale
polskiej humanistyki, lecz wst´puje w spór – jak równy
z równym – z całà plejadà koryfeuszy zachodnioeuropejskiej humanistyki.
doc. dr hab. Włodzimierz Ługowski
Ksià˝ka jest pierwszà w Polsce i jednà z nielicznych w literaturze Êwiatowej próbà
pogł´bionej refleksji nad społecznym sensem nowoczesnych wyobra˝eƒ antysemickich w kontekÊcie zarówno ogólnej teorii społeczeƒstwa, jak i splotu antysemityzmu
z innymi ideologiami (takimi jak m.in. socjaldarwinizm, rasizm, nacjonalizm, antysocjalizm czy antyfeminizm).
Takie podejÊcie badawcze wynika z przekonania autora, ˝e ideologemy antysemickie
zawsze sà (mniej lub bardziej kluczowym) aspektem szerszego obrazu Êwiata
i właÊnie rodzaj ich powiàzania z innymi ideologemami (o charakterze nacjonalis95

tycznym, antykomunistycznym itd.), wraz ze spełnianymi przez nie w ró˝nych konstelacjach historycznych funkcjami społecznymi, decyduje o efektywnoÊci antysemityzmu jako wiarygodnego dla okreÊlonych grup instrumentu interpretacji
rzeczywistoÊci społecznej.
Autor rozwija t´ tez´ głównie na przykładzie ideologii nazistowskiej, wskazujàc na
jej êródła tkwiàce w dominujàcej formacji ideologicznej społeczeƒstwa mieszczaƒskiego (głównie w epoce klasycznego imperializmu), co nadawało werbalnie „antymieszczaƒskiemu” wymiarowi projektu społecznego faszyzmu charakter swoistego
konformistycznego „ekstremizmu drobnomieszczaƒskiego”.
(Ze wst´pu)
Urszula Ługowska,
Boom kokainowy w Ameryce Łaciƒskiej. Casus Boliwii.
Trio, Warszawa 2002, ss. 220.
Cena: 15 zł
Zajmujàcà, uciekajàca od stereotypów i banału praca,
która obok solidnie podanej faktografii obala nasze wyobra˝enia o narkotykowym półÊwiatku czerpane z
amerykaƒskich thillerów. Któ˝ bowiem pami´ta, ˝e
uprawa koki to nie tylko êródło bajecznych dochodów
narkotykowych donów, ale i jedyne êródło utrzymania
andyjskich chłopów n´dzarzy? ˚e brutalna walka z
narkotykowym przemysłem to cz´sto pretekst do trzymania biednych społeczeƒstw Trzeciego Âwiata za
twarz, usprawiedliwienie politycznej przemocy i represji? ˚e rewersem antynarkotykowych interwencji USA w Ameryce Łaciƒskiej jest polityczna kontrola regionu –
zgodnie z interesami supermocarstwa?
Autorka pokazuje, ˝e istniejà alternatywne sposoby wykorzystania narkoupraw, np.
poprzez sensowne inwestycje na andyjskiej wsi (zamiast nieprzytomnych inwestycji
w broƒ i agendy do zwalczania narkoprzemysłu) i reorientacj´ wiejskiej produkcji.
W ksià˝ce znajdziemy te˝ Êlady debaty o legalizacji narkotyków toczàcej si´ i na Zachodzie, i w Ameryce Łaciƒskiej. Zwolenników legalizacji znajdziemy zarówno
wÊród apostołów twardej prawicy liberalnej (Milton Friedman) jak i anarchizujàcej
lewicy (Noam Chomsky). Mnie dêwi´czy w uszach cytowane przez Fernando Savatera powiedzenie Chestertona przeciwko wrogom pubów: „Wol´ Angli´ wolnà ni˝
trzeêwà”. Eksperyment legalizacji narkotyków wydaje si´ nie tak odległy. I uderzy
nie tylko w narkobaronów, ale przeora społeczeƒstwa, które ˝yjà z produkcji narkotyków. Byç mo˝e czasy nielegalnych narkotyków b´dziemy kiedyÊ wspominaç jak
prohibicj´ w USA? A mo˝e nawet – jak sàdzi Savater – pot´piaç z odrazà jak niewolnictwo i kanibalizm?
Artur Domosławski („Gazeta Wyborcza”)
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Sednem wywodu Ługowskiej sà dwie kwestie. Po pierwsze, kokainowy boom w Boliwii
to efekt gospodarczej marginalizacji i „rozwoju zale˝nego” tego kraju. Koka to podstawowy produkt kolejnego krótkiego cyklu gospodarczego – biedny, rzàdzony przez oligarchi´ i podporzàdkowany przez mi´dzynarodowy kapitał kraj, mo˝e podà˝aç jedynie
drogà eksploatacji surowcowej i wytwarzania nisko przetworzonych dóbr, na które istnieje popyt w krajach bogatych, nie mogàcych lub nie chcàcych samodzielnie zaspokoiç go w oparciu o własnà produkcj´. Gdy w danym kraju zale˝nym koƒczy si´ popyt
na jeden taki produkt eksportowy, chcàc w ogóle przetrwaç, musi on szybko znaleêç
inne, podobne êródło dochodów. W Boliwii po krachu gospodarki nastawionej na eksploatacj´ złó˝ cyny, na scen´ wkroczyła koka.
Po drugie, autorka obna˝a hipokryzj´ mechanizmu „walki z narkotykami”. Polega on
niemal wyłàcznie na niszczeniu upraw krzewu koki, bez przejmowania si´ losem osób,
którym zaj´cie to zapewniało podstawy bytu. Bogate kraje sà zadowolone, ˝e powierzchnia upraw maleje, bo mniej narkotyków trafia na ich rynek wewn´trzny, majà one te˝
wy˝szà cen´, co ogranicza spo˝ycie. Dolà boliwijskich wieÊniaków, b´dàcych wrogiem
własnego rzàdu oraz pozbawionych êródła dochodu, nikt si´ nie interesuje – nie oferuje
si´ im ˝adnych sensownych alternatyw, a „pomoc finansowa” dla Boliwii nie jest przeznaczana na jakiekolwiek formy wsparcia ofiar tego procederu. Trudno si´ zatem dziwiç,
˝e cały proces albo przybiera postaç walki z wiatrakami (pozbawieni êródła dochodu
chłopi zakładajà nowe uprawy koki w trudno dost´pnych regionach), albo prowadzi do
kolejnych, coraz wi´kszych tragedii (na bezsilny gniew biedaków jedynà odpowiedzià
rzàdu jest przemoc, wi´zienia i morderstwa).
I tylko w odległych metropoliach pierwszego Êwiata to wszystko odbija si´ coraz mocniejszà czkawkà – rosnàcà liczbà narkomanów. JakaÊ sprawiedliwoÊç byç musi. Szkoda
tylko, ˝e tak tragiczna w skutkach – w Nowym Jorku, Amsterdamie i górach Boliwii...
Remigiusz Okraska („Obywatel”)

Piotr Kendziorek

Biblioteka „Dalej!”
Warszawa 2007

LENIN I REWOLUCJA
O próbie nowego odczytania pism Lenina
przez Slavoja Žižka

Piotr Kendziorek,
Lenin i Rewolucja. O próbie nowego odczytania pism
Lenina przez Slavoja Žižka.
Biblioteka «Dalej!» Warszawa 2007, ss. 40.
Cena: 8 zł
Min´ły czasy, gdy kapitalistyczna propaganda sukcesu
sprzedawała si´ w Polsce jak Êwie˝e bułeczki. Coraz
wi´cej ludzi zdaje sobie spraw´ ze skali problemów
socjalnych w Polsce, setki tysi´cy dało nog´ z kraju na
zarobkowà emigracj´, wi´kszoÊç Polaków uwa˝a za
nonsens udział polskich ˝ołnierzy w Iraku i Afganistanie i nie godzi si´ na amerykaƒskà tarcz´ antyrakie97

towà, a nawet zaczyna dostrzegaç dramatyczne rozdarcie Êwiata na bogatà Północ
i biedne Południe.
Ukazanie si´ ksià˝ki Slavoja Žižka Rewolucja u bram. Pisma Lenina z roku 1917 w polskich realiach otworzyło nowy etap w dyskusji nad tymi zagadnieniami. Nie chodzi tu
ju˝ o samà kwesti´ oceny tzw. realnego socjalizmu z perspektywy idei demokratycznego socjalizmu czy ukazanie scenariusza uwłaszczenia nomenklatury partyjno-paƒstwowej. Tym razem spór dotyczy oceny leninizmu jako pewnego zespołu idei i typu
postawy politycznej, które mogłyby inspirowaç socjalistów w XXI wieku.
Mamy nadziej´, ˝e przedkładany przez nas czytelnikom tekst, mimo (a mo˝e właÊnie
na skutek) swojej kontrowersyjnoÊci, mo˝e słu˝yç klaryfikacji tych zagadnieƒ, które w
kr´gu radykalnej lewicy cz´stokroç sà przedmiotem emocjonalnych gestów prostej
identyfikacji z tradycjà marksizmu bolszewickiego bàdê jego totalnego odrzucenia. Dla
nas jako redaktorów pisma «Dalej!» debata ta ma szczególne znaczenie ze wzgl´du na
naszà własnà genealogi´ ideowà i to˝samoÊç politycznà, dla której tradycja antyautorytarnego marksizmu pozostaje zasadniczym punktem odniesienia.
(Ze wst´pu)

Twórz informacyjną alternatywę!
Bur˝uazja ma swojà telewizj´ – my mamy nasze filmy na youtube. Zobacz filmy agencji Copyleft, pokazujàce lewicowe demonstracje i protesty społeczne w Polsce. Filmy
te zostały nagrane staraniem Redakcji «Dalej!».
Wejdê na:

http://www.youtube.com/user/krikritad
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Dalej!
p i s mo socjalistyczne

«Dalej!» jest pluralistycznym pismem socjalistycznym.
Działamy na rzecz jedności polskiej lewicy antykapitalistycznej.
Utrzymujemy kontakty z zagranicznymi organizacjami
lewicowymi – zwłaszcza z działaczami Czwartej Międzynarodówki i Alliance for Workers Liberty.
W naszej wizji lewicowości kładziemy nacisk na swobodną dyskusję, niehierarchiczność i demokratyczne podejmowanie decyzji. Bierzemy udział w akcjach w
obronie praw pracowniczych, bezrobotnych, przeciwko
wojnie, w obronie praw kobiet i mniejszości seksualnych.
Pod pojęciem rewolucji rozumiemy masowy, demokratyczny ruch ludzi pracy dążący do ustanowienia rządu
pracowniczego.
Jeśli takie ideały są ci bliskie
– zapraszamy do współpracy!
ADRESY:
Kontakt internetowy:
dalejpismo@yahoo.com
Strona www: http://pismodalej.pl
Adres pocztowy:
Dalej! PO Box 76,03-912 Warszawa 33

