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Drogi Czytelniku!

Każdy z nas musi kiedyś stanąć przed wyzwaniem poradzenia sobie

ze współczesnym światem. Dla jednych będzie to wyzwanie odnalezienia

swojego powołania i miejsca w społeczeństwie, dla drugich poradzenie sobie

z różnymi ograniczeniami, a dla innych próba jak najbardziej produktywnego

i skutecznego wykorzystania szans, jakie daje XXI wiek. Dla osób wierzących

i poszukujących Boga, obok tego zawsze będą też pojawiać się nieustanne

pytania o cel naszej ziemskiej wędrówki i dobieranie właściwych środków do

osiągnięcia tego celu.

Jak zatem poradzić sobie w rzeczywistości, którą zastaliśmy? Jak wychować

kolejne pokolenia i przygotować je na jeszcze bardziej odmienny świat, od tego,

który znali nasi przodkowie i którego my dziś jeszcze doświadczamy? Jaka jest

właściwa diagnoza współczesności i co z niej dla nas wynika? Na te i wiele

innych pytań staramy się odpowiedzieć w pierwszym numerze SIEJMY

w nowym Roku Pańskim 2023.

Wraz z całą Redakcją, życzę owocnej lektury styczniowego numeru SIEJMY!
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DOBROBYT
— jak sobie z nim radzić?

MONIKA PIOSIK



Mają wszystko, a są na to kompletnie nieprzygotowani.
Młodzi Polacy — pierwsze pokolenie, które dorosło
w rzeczywistości nadmiaru. Nikt nie wychowuje do życia
w dobrobycie, a może właśnie powinien?

Tak naprawdę, u nas w Polsce, osoby urodzone po 1990
roku to pierwsze pokolenia ludzi wychowanych
w dobrobycie. Przez rodziców, których świat ogromnie
poszerzonych możliwości niejednokrotnie wręcz zaskoczył
i zafascynował. Wydaje mi się jednak, iż można
zaryzykować tezę, że nikt nas – dzisiejszych Polaków —
i tych młodszych, i tych starszych — nie uczy życia
w dobrobycie.

Osobiście uważam, że jest to konkretna umiejętność,
pewien rodzaj odpowiedzialności i dyscypliny, określony
kanon wyznawanych wartości, który jest konieczny do
tego by ludzie, rodziny, a w ślad za tym całe społeczeństwa
– nie degenerowały się.

Polska historia jest, jaka jest i przez ostatnie kilkaset lat
ogromna większość społeczeństwa, nawet ta niegdyś
lepiej sytuowana, została pozbawiona swoich majątków.
Przez długi czas ludzie żyli, albo w trudzie, albo biedzie,
a niekiedy wręcz w głębokiej nędzy. Zauważmy, że jeszcze
nie tak dawno, bo na przełomie lat 80/90 ubiegłego wieku
większość osób, która poszła na studia, zaczynała życie
z podobnego materialnie poziomu. Ciasne mieszkania
w bloku z wielkiej płyty, pełne malutkich pokoików
z krzywymi żelbetonowymi ścianami, te same meblościanki



co u sąsiadów i nieodparta świadomość młodego
człowieka, że jak już wyjedzie z domu to będzie mógł liczyć
głównie na siebie.

To byli właśnie ci otwarci, zaradni, nie mający nic do
stracenia młodzi, którym świat się otworzył u progu
dorosłego życia. Takie właśnie osoby w latach 90-tych
założyły swoje rodziny, zaczęły robić kariery, często
w tempie ekspresowym. Zetknęły się ze światem
ogromnym, otwartym, zupełnie nowym i elektryzującym
swoimi możliwościami. Część z tych osób bardzo szybko
zaczęła zarabiać duże pieniądze i spotykać się z zupełnie
nowymi ideami, problemami i pokusami.

Często byli to też ludzie zapracowani, zabiegani nie mający
czasu dla swoich dzieci. Pewnie w przeszłości nie było
wcale lepiej, bo przecież istniał komunistyczny obowiązek
pracy, dzieci trzeba było wysłać do przedszkola i na kolonie
z zakładu pracy. W domu, nawet jak rodzice mieliby coś do
powiedzenia, to woleli nic nie mówić, żeby przypadkiem
nikt nie doniósł, albo żeby dziecko nieostrożnie nie
powiedziało w szkole za dużo. Zwróćmy uwagę jednak, że
tamten brak czasu, to nie jest ten sam brak czasu co dziś.
Wtedy nie było Internetu, było tylko podwórko, na którym
dzieciaki poznawały otoczenie. Nawet jeśli po części
wychowywała je ulica, to jednak nie było to środowisko
całkowicie anonimowe. Dzisiaj dzieci – pozostawione
same sobie – znikają w odmętach wirtualnego świata,
z dostępem do treści, których istnienia ich rodzice nawet



sobie nie wyobrażają. Pozostawienie pociech bez kontroli
skutkuje nie tyle tym, że zostaną w miejscu, w którym je
zostawiono, ale tym, że rodzice zaczną je po prostu tracić,
często bezpowrotnie. Nie tylko ideologicznie, lecz także
mentalnie i emocjonalnie. Wirtualna rzeczywistość
otumania coraz większą liczbę młodych osób, uzależniając
je od zupełnie sztucznych wrażeń i nieistniejących
przedstawień świata.

Młodzi ludzie borykają się dzisiaj ze zniechęceniem,
brakiem wytrwałości, uzależnieniami, niezadowoleniem ze
swojego życia, zazdrością o to, że wszyscy inni wokół nich
mają lepiej. Mierzą się też z brakiem poczucia sensu.
Oczywiście temat jest szeroki i przyczyn jest wiele, jednak
chciałabym zwrócić uwagę szczególnie na trzy aspekty
(które notabene dotyczą, w różnym stopniu, nie tylko tych
najmłodszych):

1. Opętani pożądaniem, bezwolni w służbie własnym żądzom

„Świat jako narzędzie Szatana, który coraz powszechniej nad
nim panuje, taki świat wdziera się do waszych domów,
waszych uszu i oczu, aby rozbudzić pożądanie czegokolwiek.
Reklama stara się swoim hasłem zagłuszyć wszystko, to co,
jest wartościowsze, abyście stali się bezwolnymi ofiarami kultu
przedmiotów. […] Zauważcie, że reklama nigdy nie prezentuje
wam wartości wyższych, a tylko to, co ma zapełnić waszą
wyobraźnię i zapalić w was pożądanie.”¹

Spójrzmy chociażby na najbardziej popularne hasła
reklamowe, które codziennie do nas docierają: jesteś tego



warta; ty tu urządzisz!; go further (idź dalej); never stop
exploring (nigdy nie przestawaj odkrywać). Wszystkie one są
na wskroś egocentryczne, stawiające w centrum
człowieka, jego zdanie oraz pragnienia. Otumaniają
potrzebą porównywania się i oceniania drugiego przez
pryzmat przedmiotów – loga, jakie zostało na nich
wyrysowane.

Przywiązanie do rzeczy materialnych i cielesnych zabija
duchowość. Nasze biurka pełne najnowszych
elektronicznych sprzętów, szafy pękające w szwach od
ubrań z niepoodcinanymi metkami, wyrzeźbione na siłowni
ciała, zdjęcia z weekendowych city-breaków – to są
właśnie nowe świątynie naszych bożków. Rozbudowujemy
je każdego dnia. To próżność i chęć zaspokajania ego
popycha nas, jakby na autopilocie, po kolejne dobra
materialne, kolejne emocje, adrenalinę – dając, na krótką
chwilę, ułudę radości życia.

2. Niezaradni, bez umiejętności samokształcenia i logicznego myślenia

Uzależnienie od Internetu, czy od smar�ona, a nawet samo
dłuższe korzystanie z tych zdobyczy techniki bywa szalenie
destrukcyjne, szczególnie dla najmłodszych. Człowiek
podłączony do sieci „[…] zatraca powoli nawet umiejętność
przebywania w teraźniejszości, bo nie potrafi odczytywać
realnego świata w całej panoramie jego problemów i sytuacji.
[…] Staje się monotematyczny, a więc w gruncie rzeczy
nieciekawy świata. Obraz świata budowany na podstawie



spotkań internetowych, jest schematyczny i podporządkowany
prostym konstrukcjom, które można zauważyć w grach
komputerowych. […] Podobnie jak film, gry komputerowe są
budowane na zasadzie redukcji niektórych aspektów życia,
celem wydobycia i ukazania wątków najbardziej sensacyjnych
i zaskakujących. Życie tymczasem zawiera w sobie całą
rzeczywistość, niesie nieraz wszystkie jego elementy. […]
telefon zabija koncentrację, umiejętność filtrowania informacji,
a pobudza stały apetyty na nieustanne nowości.
Zdecydowanie też osłabia pamięć, która łatwo i szybko usuwa
czas, który już minął. Dla analityków skutków uzależnienia od
telefonu komórkowego charakterystyczne jest stwierdzenie, że
oferuje on „cyfrową morfinę”. A szybkość przepływu przez
mózg wielu informacji, pochodzących z różnych źródeł
wymywa z pamięci ważne i bardzo ważne treści,
pozostawiając użytkownika na pastwę aktualnych serwerów
i dysponentów ofert.”²

Bardzo wybiórcze postrzeganie świata, uboga
emocjonalność, brak zauważania związków przyczynowo-
skutkowych, słaba pamięć, problemy z koncentracją, to
wszystko jest dzisiaj bolączką młodych ludzi (niekoniecznie
przez nich samych uświadomioną). Funkcjonują oni
oderwani od rzeczywistości, na granicy realizmu
i przestrzeni wirtualnej. W końcu też nie bez powodu
słowo „odklejka” zdobyło ostatnio, wśród młodzieży, tak
ogromną popularność.



„[…] zarówno chłopcy, jak i dziewczyny spędzają więcej czasu
w sieci i korzystając z urządzeń elektronicznych. Rzecz w tym,
że ten czas musiał się skądś brać – najwyraźniej więc
nastolatki z iGenu nie robią czegoś, co robiły poprzednie
pokolenia.”³

Dokładnie, czas nie jest z gumy – sieć zabiera go
bezpowrotnie. Z jednej strony zwykłe zaniedbanie
pewnych czynności, czyli np. nieczytanie książek,
ograniczone kontakty z rówieśnikami, brak samodzielnego
rozwiązywania problemów („przecież można
wygooglować”) same w sobie hamują rozwój mózgu.
Z drugiej zaś strony, dochodzi do tego permanentny natłok
informacji, który te mózgi po prostu dodatkowo degraduje
– są przeciążone, przepalone i nie potrafią
wyselekcjonować istotnych rzeczy. Takie mózgi nie tworzą
połączeń neuronowych niezbędnych do życia w realnym
świecie (bo nawet nie mają kiedy).

Szkoła też niekoniecznie uczy selekcjonowania informacji
czy wyciągania logicznych wniosków. Wielu nauczycieli
wymaga wiedzy, nie tłumacząc wcześniej materiału, nie
zdając sobie sprawy, że dzieciaki nie mają już tych samych
podstaw i kodów kulturowych co ich poprzednicy jeszcze
10 lat wcześniej. Zadania projektowe i grupowe sprawdzą
się tylko wtedy, kiedy jest już przyswojona chociaż
elementarna wiedza z danej dziedziny. Wtedy, gdy
tłumaczy się cele projektów grupowych i wiedzę jaką miały
przekazać – dzieci, już po ich przygotowaniu, powinny



poznać, jaki powinien być rezultat projektu i co on oznacza.
W końcu dziecko do prawidłowego rozwoju potrzebuje
dorosłego. Potrzebuje przewodnika, samo całego świata
nie odkryje i nie będzie wiedziało co parzy, a co nie,
a sprawdzając po omacku porani się tak bardzo, że już
niczego więcej nie będzie w stanie się nauczyć. Na tym
właśnie polega rozwój – na przekazywaniu konkretnej
wiedzy kolejnym pokoleniom po to, by one same nie
musiały wymyślać koła na nowo.

To co opisałam wyżej tworzy wielopoziomową
rzeczywistość zagubienia, niezaradności, oczekiwania na
wsparcie, niezrozumienia świata i przytłoczenia nim.
Paradoksalnie, dzieje się to w rzeczywistości teoretycznie
pełnej absolutnie wszystkiego co można sobie tylko
wymarzyć. Jednocześnie brak twardej wiedzy m.in.
o schematach działania otaczających nas realiów, o historii,
o medycynie, o finansach itp. stwarza podatny grunt dla
manipulacji i przekazywania ludziom wszelkich treści bez
żadnego filtra i kontroli.

3. Oderwani od korzeni, samotni, bez poczucia odpowiedzialności
i więzi z rodziną

„Dzieci mogą wiedzieć, czego chcą, ale ryzykowne jest
przypuszczenie, że wiedzą czego potrzebują. […] Dziecko nie
wie, co jest dla niego dobre. […] Aby odchować dzieci, musimy
je odzyskać i przejąć odpowiedzialność za zaspokajanie ich
potrzeb więzi.”⁴



Zapytaj pięciu znajomych osób, zwłaszcza tych, które
określiłbyś, jako lepiej sytuowane, o to o czym rozmawia
się / rozmawiało się u nich w domu z rodzicami, przy
obiedzie lub kolacji. Czy taka rozmowa w ogóle była?
Czego dotyczyła? Spraw bieżących i wakacji? Czy może
u kogoś w domu rozmawia się o ostatnio przeczytanej
książce, o historii, o dniu codziennym, ale nie tylko po to,
żeby go opisać, a po to by przeanalizować postawy lub
trendy, z którymi człowiek zetknął się danego dnia?
Obstawiam, że odpowiedzi i statystyka będą mocno
rozczarowujące.

„W kulturach zorientowanych na dorosłych, gdzie zasady
postępowania i wartości przejmuje się od dojrzalszych
pokoleń, dzieci mogą tworzyć więzi, nie gubiąc się i ani nie
odrzucając przewodniej roli rodziców. W naszym
społeczeństwie już się tak nie dzieje. Zażyłość z rówieśnikami
zastąpiła dzieciom relacje z dorosłymi, jako głównym źródłem
orientacji.”⁵

Młodzi więcej czasu spędzają w sieci, niż z rodziną. Często
też te rodziny są poranione i rozbite. Bez świadomości
swojego pochodzenia, tradycji, bez poczucia misji
kontynuowania jakiegoś dziedzictwa ludzie gubią się
w życiu, nie czują ani sensu, ani przynależności. Internet
jest bardziej podstępną i de facto zwielokrotnioną w swojej
sile, formą wychowania przez tę tzw. ulicę. Dziecko
teoretycznie siedzi sobie spokojnie w domu, rodzic nawet
ma je na oku, ale jego dusza i umysł są zupełnie gdzie



indziej. Zalewane krótkimi informacjami, bez
ugruntowanych podstaw, dzieci chcą być akceptowane, co
powoduje, że wchodzą w najdziwniejsze trendy oraz
ideologie bez zastanowienia i skrępowania, oddając się im
całkowicie. Taka młodzież popada w nałogi, złe
towarzystwo (niekiedy wirtualne), szukając wsparcia nie
tam, gdzie ktoś chciałby im go realnie udzielić. Nie czują
odpowiedzialności za otaczający świat, nie rozumieją, że to
oni go tworzą, a on jako taki nie jest wieczny. Wolność,
dobrobyt, pewien poziom życia to efekt ciężkiej pracy,
który zniknie, jeśli tej pracy zabraknie. Jak się to mówi:
„w życiu – SAM – robi się tylko bałagan”.

Pytanie powstaje jednak zasadnicze i otwarte, czy to
dobrobyt sam w sobie tak niszczy społeczeństwo, czy
jednak to raczej stałe podłączenie do sieci degraduje
osobowości coraz większej ilości osób? Trudno stwierdzić
jednoznacznie, w obecnym świecie oba te procesy są ze
sobą nierozerwalnie związane i moim zdaniem wzajemnie
się napędzają. Zauważmy jednak, że dzisiejsi rodzice to
ludzie, którzy zazwyczaj nie wynieśli z domu umiejętności
pozwalających wychowywać dzieci w warunkach
powszechnego nadmiaru. Oni wychowywali i wychowują
swoje pociechy po omacku. Tak samo jak ich dzieci (chociaż
w mniejszym stopniu) oni również są pierwszymi
uczestnikami świata podłączonego do Internetu. Często
dopiero po latach uświadamiają sobie, że życie
w dobrobycie bardzo wpływa na psychikę i zachowania ich



dzieci. Okazuje się, iż funkcjonowanie w warunkach
nadmiaru wymaga konkretnych umiejętności i nastawienia
oraz większej odpowiedzialności – cech, o których
wykształcenie mało kto miał w ogóle świadomość, że
należy dbać.

Podsumowując, pokolenie ludzi, którzy budowali polską
gospodarkę po upadku ZSSR i PRL to często pierwsze
pokolenie, które zaznało życia w dobrobycie, to ci, którzy
pamiętają jak to jest, gdy praktycznie nic nie ma i gdy
trzeba samemu o siebie zadbać. Pamiętają co to znaczy
państwo, które jest wręcz wrogo nastawione do
obywatela, które nie radzi sobie z przestępczością
(początek lat 90-tych), to ludzie, którzy nie oczekują
pomocy od instytucji – sami rozwiązują swoje problemy.
Myślę, że ich materialny sukces, we wczesnych latach
dorosłości, zafascynował na tyle, że niejako przesłonił im
on duchowość. Ludzie ci, przez to co ich spotkało,
uwierzyli sami w siebie i swoje własne możliwości.
Zapominając, że to nie ich zasługa, iż urodzili się w takim,
a nie innym momencie historii.

Zwróćmy uwagę na słowa Jezusa skierowane do Anny
Dąmbskiej w lutym 1998 roku: „Pycha bierze się
z upodobania w sobie czyli z miłości własnej. A przecież każdy
z was jest moim stworzeniem i cokolwiek ma, to otrzymał.
Jeżeli ma się rozwijać, musi nad swoim bogactwem pracować.
Jeśli nie ma w nim wdzięczności ani odniesienia do Mnie, a to
mogą być skutki złego wychowania, wtedy wszystko co ma i co
zyskuje przypisuje sobie. Stąd niedaleko już do wyobrażenia



sobie, że jest się osobą wyjątkową, której należy się wszystko
co najlepsze. I te wymagania wobec świata uważa się na
naturalne, a jakiekolwiek ich niespełnienie za krzywdę. […]
Jeżeli jednak uznaje się moim dzieckiem i pragnie służyć
swemu Ojcu z miłości, wtedy Ja sam zajmuję się jego
wychowaniem ku wieczności i nie dopuszczam do wielkich
błędów, bo na małych się uczycie.”⁶

Myślę, że jest to swego rodzaju odpowiedź na bolączki
współczesnych Polaków. Dobrobyt przysłonił nam Boga,
a dodatkowo utknęliśmy w przeświadczeniu, że na ten
dobrobyt sami zapracowaliśmy. Zapomnieliśmy, iż
wszystko co mamy jest nam wypożyczone. Jak pisał
ewangelista Łukasz: „Któż z was przy całej swej trosce
może choćby chwilę dołożyć do wieku swego życia? Jeśli
więc nawet drobnej rzeczy [uczynić] nie możecie, to czemu
zbytnio troszczycie się o inne?” (Łk 12, 25-26).

Zapomnieliśmy, iż rzeczy materialne nie są wartością samą
w sobie, że ciepła woda w kranie, nowe drogi i stadiony,
duże domy oraz piękne samochody nie są warte tyle co
nasza dusza, ani nasza wewnętrzna wolność. Trzeba nam
sobie przypomnieć, że „świat zaś przemija, a z nim jego
pożądliwość; kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na
wieki” (1 J 2, 17). Myślę, że to jest właśnie ta wskazówka,
która pozwoli nam na nowo obrać – tym razem właściwy –
azymut i uwolnić się z niewoli nadmiaru. Pozwoli poddać
się woli Pana, tak aby każdy z nas mógł spełnić misję, dla
której został postawiony właśnie tutaj, gdzie się dzisiaj
znajduje – we właściwym sobie – miejscu historii.
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postpiśmiennych
czasów
Kapłani
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Statystyki nie pozostawiają złudzeń - z roku na rok
czytamy coraz mniej. Nie ma się jednak czemu

dziwić, w końcu nowe środki masowego przekazu
oferują nam nieograniczone możliwości

najróżniejszych doświadczeń audiowizualnych,
często o wiele atrakcyjniejszych i prostszych

w odbiorze niż książka. Okazuje się, że zmiana
naszych wyborów dotyczących sposobu spędzania
wolnego czasu niesie ze sobą jeszcze poważniejsze

konsekwencje, niż śmierć książki w tradycyjnej,
papierowej formie.

Od Sumerów do Twittera

Żeby odkryć przyczyny spadku popularności czytania, musimy
najpierw uświadomić sobie, w jak wielkim stopniu wynalazek pisma
ukształtował to, kim jest i jak myśli współczesny człowiek. W tym
celu warto zacząć od prześledzenia genealogii pisma - narzędzia,
które umożliwia realizację naturalnego dla istoty ludzkiej instynktu
komunikacji. Cofnijmy się więc do czasów, kiedy nasi
praprzodkowie przemierzali świat w poszukiwaniu pożywienia. Na
początku człowiek musiał uzyskać samoświadomość; poczucie, że
istnieje i że ma jakieś „ja”. Później zaczął dostrzegać, że jego
towarzysze to odrębne jednostki. Zauważył, że skoro on bywa
smutny, radosny czy przestraszony, innym ludziom
prawdopodobnie również towarzyszą takie uczucia. Następnie



nauczył się komunikować z pozostałymi jednostkami — najpierw
wydając różnego rodzaju odgłosy, na których artykułowanie
pozwalała budowa jego czaszki i gardła, a następnie — za pomocą
mowy. Początkowo wykorzystywał tę umiejętność do
przekazywania towarzyszom komunikatów o zagrożeniu; z czasem
zaczął dzielić się z nimi spostrzeżeniami o świecie, swoimi
doświadczeniami i doznaniami, co umożliwiło współpracę na
większa skalę. Transfer przeżyć pomógł człowiekowi przetrwać.

W czasach przedpiśmiennych to mowa była głównym nośnikiem
transferu przeżyć. Wszystko zaczęło się zmieniać wraz
z wynalezieniem pisma. Jego pojawienie się spowodowane było
rozwojem stosunków społecznych. Nie bez przyczyny autorami
pierwszych zapisków pismem klinowym byli sumeryjscy kapłani
sprawujący władzę w tamtejszych miastach-państwach, którzy
prowadzili rozwiniętą działalność w zakresie administracji, czyli
organizowania i kontrolowania produkcji oraz rozdzielania dóbr.
Pismo zostało więc stworzone na potrzeby zarządzania świątynią.
Tabliczki ze znakami piktograficznymi stanowiły rejestr przepływu
towarów takich jak żywność, inwentarz i tkaniny.

Wynalezienie pisma nieodłącznie związane jest z umiejętnością
opowiadania historii, odkrywania związków przyczynowo-
skutkowych i wysuwania logicznych wniosków. Sztuka tworzenia
narracji również idzie w parze z dynamiką rozwoju społeczeństw.
Zarówno wymiana handlowa, jak i sztuka wojenna wymagały
bowiem wczuwania się w drugiego człowieka, zastanawiania się,
jak on myśli i przewidywania, jak postąpi, aby być o krok dalej niż
on.



Pismo to proteza cudzych świadomości. Rozwój
pisma umożliwia wspólne, grupowe podróże po
kontynentach cudzego „ja”.

W końcu, pismo na przestrzeni wieków kształtowało życie
wewnętrzne człowieka – z autorefleksją, emocjami i motywami.
Zanim jeszcze byliśmy zdolni do zapisywania przeżyć, tworzyliśmy
opowieści o motywach i celach przyrody, zwierząt i innych ludzi.
Z tych narracji narodziła się samoświadomość człowieka. Pisanie
wymaga głębokiego zastanowienia się nad światem – spojrzenia
z perspektywy kogoś kto nie do końca rozumie, dlaczego ludzie
zachowują się tak a nie inaczej. Żyjąc w kulturze pisma, potrafimy
w swojej głowie tworzyć narrację o nas samych – myślimy: „jestem
taki”, „chcę tego i tego”. Ta umiejętność wbrew pozorom jest bardzo
ważna, umożliwia nam bowiem planowanie i kontrolę nad naszym
życiem.

Kolejnym milowym kamieniem było wynalezienie druku. Wcześniej
dorobek wiedzy był co prawda utrwalany ręcznie, jednak
stworzenie kolejnych egzemplarzy danej książki przychodziło
z wielkim trudem. Co więcej, konieczność przepisywania uczonych
ksiąg rodziła liczne błędy, coraz poważniejsze wraz każdą kolejną
kopią. Czcionka i umiejętność powielania druku sprawiły, że
możliwe było nie tylko rozprowadzanie wiedzy na szeroką skalę, ale
również szeroka – również pisemna – dyskusja na temat tez
zawartych w poszczególnych dziełach. Ten wynalazek wbił
w podświadomość Europy metafizykę pisma jako operacji na



przedmiotach. Pismo umożliwiło rozwój europejskiej kultury,
filozofii i nauk ścisłych. Tylko bowiem przy pomocy pisma można
dyskutować o rzeczach, które nie istnieją w postaci dostępnej dla
zmysłów człowieka formie. W czasach przedpiśmiennych, kiedy
transfer przeżyć dokonywał się ustnie, mówiło się zawsze
o konkretnym człowieku, któremu przytrafiło się określone
wydarzenie. Dzięki pismu możemy operować na ideach —
potrafimy uzmysłowić sobie, że istnieje nie tylko to drzewo, ale
drzewo jako takie. Piśmienność umożliwia nam myślenie
abstrakcyjne. Jesteśmy wytworami kultury pisma w o wiele
większym stopniu, niż mogłoby się nam wydawać. Daniel Evere�,
amerykański lingwista i badacz amazońskiego plemienia Pirahã
relacjonował, że przedstawicielom tej wspólnoty trudno jest
przyjąć Ewangelię właśnie ze względu na fakt pozostawania pod
wpływem kultury oralnej. Przyzwyczajeni są do rozmowy
o ludziach, których znają i wydarzeniach, których doświadczyli. Nie
widzą więc sensu w słuchaniu opowieści o Jezusie, którego nie
spotkali osobiście, a nawet nie znają nikogo, kto by go poznał — to
dla nich zbyt abstrakcyjne.

Nie da się zobaczyć, dotknąć, powąchać
demokracji, relatywizmu, termodynamiki,
pierwiastka kwadratowego, ani też zazdrości,
strachu, melancholii. Tylko tekst pozwala
dokonywać na nich bezpośrednich, złożonych
operacji rozumowych.



Ku bezpośredniemu transferowi przeżyć

Dlaczego dzisiaj większość osób jest bardziej skłonna do wyboru
serialu zamiast sięgnięcia po książkę? Jedną z przyczyn takiego
stanu rzeczy jest fakt, że czytanie jest czynnością o wiele bardziej
wymagającą, niż odbieranie przekazu audiowizualnego. Język
opiera się na umiejętności symbolicznego kodowania znaczeń,
a więc przyswojenie informacji przeczytanej wymaga najpierw
odkodowania jej. Ten proces w rzeczywistości nie jest dla
człowieka w żaden sposób naturalny. Przez setki tysięcy lat
ewolucji nasz gatunek odbierał pochodzące ze świata informacje
bezpośrednio za pomocą zmysłów. Pismo to stosunkowo młode
narzędzie, jeśli weźmie się pod uwagę setki tysięcy lat ewolucji
rodzaju ludzkiego.

Nie musimy jednak porównywać obecnego stanu rzeczy do
odległych czasów naszych przodków z paleolitu, żeby zobaczyć
zmianę w funkcjonowaniu naszych preferencji. Czytanie było
czynnością o wiele bardziej powszechną jeszcze kilkadziesiąt lat
temu. Ludzie spędzali wolne chwile z książką dlatego, że do wyboru

Do czytania i pisania nie zostaliśmy przystosowani
ewolucyjnie. Z punktu widzenia neuronauk są to
operacje ekwilibrystyczne: skomplikowane,
wieloetapowe, żonglujące symbolami i abstraktami
tak oddalonymi od świata doświadczeń zmysłowych
małpy, że można je uznać za torturę dla mózgu.



mieli dziesiątki tysięcy powieści i jeden albo dwa seriale na tydzień.
Wobec tego podjęcie decyzji o spędzeniu czasu z książką było
niemal oczywiste. Teraz możliwości wyboru filmów i seriali są
niemal nieograniczone.Wobec tego naturalnym jest, że sięgamy po
nie bardzo często, zwłaszcza że ich odbiór jest o wiele prostszy. Nie
pomaga również fakt, że oglądanie seriali daje o wiele większy
zastrzyk dopaminy, niż czytanie książki. Prowadzi to do tego, że
coraz więcej osób praktykuje tak zwany binge watching, czyli
kompulsywne oglądanie po kilka odcinków serialu z rzędu.

Polski autor fantastyki Jacek Dukaj w swoim eseju „Po piśmie”
wieszczy, że stoimy u progu epoki postpiśmiennej, czyli czasów
w których dominował będzie bezpośredni transfer przeżyć.
Technologia transferu bezpośredniego pozwala pominąć język
i konieczność odkodowywania zaszyfrowanych przez niego
znaczeń, a w konsekwencji odbierać świat bez żadnych przeszkód,
jedynie za pomocą zmysłów. A to, jaka metoda transferu przeżyć
dominuje, wpływa na cały nasz sposób myślenia.

Współcześni barbarzyńcy?

Odbieranie świata bez konieczności odkodywywania symboli
wydaje się na pierwszy rzut oka powrotem do czasów sprzed
wynalezienia pisma, kiedy swoje przeżycia budowaliśmy na
podstawie opowieści. Niezupełnie jest to jednak to samo. Film czy
serial w gruncie rzeczy również jest produktem kultury pisma,
tworzenia narracji i zamiłowania do opowieści — to powieść którą
oglądamy, czy też której słuchamy, trochę jak pierwsi ludzie



siadający wokół ogniska przed jaskinią. Jednak u naszych
praprzodkówważny był bezpośredni kontakt i poczucie wspólnoty.
W dzisiejszym coraz bardziej zatomizowanym społeczeństwie
każdy może przeżywać sam. Dominacja przekazu audiowizualnego
to zatem dopiero przedwstęp do epoki transferu przekazu
bezpośredniego — jej rozkwit może wiązać się z technikami, które
dla nas, wychowanych w kulturze pisma, są dziś trudne do
wyobrażenia. Dla człowieka kultury postpiśmiennej najważniejsze
jest nie źródło przeżycia, ale jego jakość. Nie jest istotne, czy
przeżycie jest prawdziwe, czy fałszywe, czy doświadczono go
w rzeczywistości wirtualnej czy też „w realu”, ale to, jakie ono było
i jak bardzo poruszyło. Znamienne jest to, że początku
bezpośredniego transferu przeżyć można szukać w rozwoju
przemysłu pornograficznego. W pornografii, jak nigdzie indziej,
ważna jest jakość przeżycia, a nie jego źródło. Wszelkie inne
funkcje schodzą w filmach erotycznych na drugi plan, nie liczy się
narracja, ani nawet estetyka — ważne jest osiągnięcie określonych
doznań.

Zamiłowanie do przeżywania doprowadziło nas do momentu,
w którym to emocje są najważniejsze. Nagłówki internetowych
portali bez przerwy krzyczą do nas kontrowersyjnymi hasłami. Nie
rozmawiamy już o faktach, tylko o odczuciach. Dyskusja
w przestrzeni internetowej nie polega już na wymianie logicznych
argumentów, ale na żaleniu się osób, które poczuły się daną tezą
urażone, tylko dlatego, że jest ona inna niż ich własna.
Konstruktywna polemika jest o tyle trudniejsza, że wymiana idei
toczy się dziś na YouTubie, a nie w książkach czy artykułach. Coraz
popularniejszy jest też streaming live. Większość informacji
o świecie przekazywana jest więc w nieprzepracowany,
nieprzerobiony sposób.



Człowiek epoki postpiśmiennej jest tym, co przeżywa. Nowy
kapitalizm to nie kupowanie rzeczy, ale przeżycia „bycia kimś”.
Ważne jest to, kim się czuję, a niekoniecznie to, kim jestem. Może
to właśnie tutaj rodzą się wątpliwości dotyczące tożsamości
płciowej? Skoro najważniejsze jest doswiadczenie, to niby dlaczego
nia mógłbym raz czuć się kobietą, a raz mężczyzną?W tym ciągłym
przeżywaniu łatwo jest utracić własne „ja”. Człowiek
postpiśmienny przestaje być świadomy siebie — jego świadomość
używana jest wyłącznie do naświetlania przeżyć. W efekcie zatraca
umiejętność kreowania narracji o samym sobie i planowania,
a przez to stopniowo traci kontrolę nad własnym życiem.

Czy zatem w tych rozemocjonowanych czasach bezpośredniego
transferu przeżyć wciąż warto czytać? Tak, ale uzasadnienie
wyboru książki będzie inne niż kilkadziesiąt lat temu. Dla osób
wychowanych w kulturze pisma pokusą może być patrzenie
z wyższością nie tylko na współczesnych dwudziestolatków, którzy
wręcz urodzili się ze smar�onem w ręku, ale również na swoich
rówieśników, którzy przyznają, że zamiast przeczytać powieść
woleli obejrzeć jej ekranizację. To jednak właśnie biegli
w użytkowaniu mediów społecznościowych przedstawiciele
pokolenia Z o wiele lepiej odnajdą się we współczesnym świecie.
Wcale nie musi być prawdą, że czytanie jest najbardziej
efektywnym sposobem przyswajania wiedzy – równie sprawnie

Kapłani czasów postpiśmiennych



możemy przecież uczyć się czegoś, na przykład słuchając wykładu
albo audiobooka. Co więcej, czytanie to czynność która absorbuje
w pełni, podczas gdy wiedzę za pomocą zmysłu słuchu możemy
chłonąć, wykonując w tym samym czasie inne czynności. W końcu
- dzisiaj ważna jest nie tyle sama umiejętność przyswajania wiedzy,
ale zdobywanie orientacji w świecie informacji, a to najefektywniej
obsługuje właśnie transfer bezpośredni. Może więc być tak, że
będąc dzieckiem epoki pisma, w celu odnalezienia się we
współczesnym świecie, będziesz musiał nauczyć się grać według
jego zasad, czy tego chcesz czy nie.

Oczywiście, można przytoczyć też wymierne korzyści płynące
z czytania. Badania wykazały, że iloraz inteligencji w państwach
zachodnich od początku XX wieku rośnie z roku na rok. Jest to tak
zwany efekt Flynna, nazwany od Jamesa R. Flynna, który jako
pierwszy zauważył to zjawisko. O zgubnym wpływie nowoczesnej
kultury może świadczyć fakt, że efekt ten hamuje w krajach
o najwyżej rozwiniętych technologiach bezpośredniego transferu
przeżyć. Poza tym, o czym była już mowa, czytanie niewątpliwie
poprawia umiejętność myślenia abstrakcyjnego, wnioskowana na
poziomie idei, a także rozumowanie kategoriami i symbolami.
Doskonalenie umysłu za sprawą słowa czytanego przydatne jest
nie tylko humanistom, ale również programistom i osobom
zajmującym się naukami ścisłymi. Technologiczni giganci z Silicon
Valley to ludzie biegle poruszający się w świecie pisma. Wiedzą oni,
że aby być zdolnym do tworzenia nowych technologii, konieczne
jest myślenie na sposób pisma, tylko w ten sposób bowiem można
uformować umysł do myślenia abstrakcjami.



Nawet w kulturze postpiśmiennej wciąż istnieją sfery, w których
umiejętność czytania jest konieczna. Są to dziedziny operujące
o ideach, czymś, czego nie sposób wyrazić za pomocą środków
audiowizualnych. Najlepszym przykładem jest tu matematyka –
świat liczb i operacji na nich istnieje tylko na piśmie. Dotyczy to
również, chociaż już wmniejszym stopniu, innych nauk ścisłych, ale
również prawa — prawo niezapisane traci swoją naturę i staje się
„zaledwie” zwyczajem.

Pismo prawdopodobnie nie zniknie więc zupełnie, jednak zmieni
się jego rola. Powieści nie będą już kształtowały naszej kultury,
jednak mogą pełnić czynność autoterapeutyczną. Co więcej,
pisarze nie będą skupiać się przede wszystkim na historii, która
równie dobrze może zostać opowiedziana w filmie, ale na formie
swojego dzieła. Tak samo, jak po po wynalezieniu fotografii
malarstwo nie przestało istnieć, ale ustąpiło miejsca sztuce
nowoczesnej i współczesnej, tak kunszt pisarski może zostać
w przyszłości wyniesiony na zupełnie nowy poziom. Więcej nawet
– umiejętność czytania w czasach postpiśmiennych może stać się
pewnego rodzaju metaumiejętnością. Ważna jest bowiem
pośrednio związana ze zdolnością do głębokiej lektury umiejętność
skupienia się na długotrwałym trudzie umysłowym, wbrew coraz
liczniejszym bodźcom dochodzącym do nas z każdej strony.
Badania wykazały, że nauka pisania i czytania u osób
niepiśmiennych głęboko zmienia ich strukturę mózgu wzmacniając
nie tylko ośrodki wzroku i koordynacji wzrokowo-przestrzennej, ale
właśnie te odpowiadające za kontrolę skupienia. Dukaj uważa, że
czytanie w niedalekiej przyszłości będzie sferą dostępną
niewielkiemu gronu ludzi, którzy staną się niejako elitą naszych



czasów, niczym biblijni potomkowie Lewiego, syna Jakuba, którzy
zostali wybrani do sprawowania funkcji sakralnych przez
pozytywną decyzję samego Boga (Lb 1,50; 3,6n). Co więcej, pisarz
zwraca uwagę, że myślenie na sposób postpiśmienny może
hamować postęp technologiczny, bo pokolenia w nim wychowane
w końcu utracą umiejętność myślenia na sposób naukowy. Dlatego
w przyszłości może być tak, że raz po raz następować będą epoki
popularności pisma oraz górowania transferu bezpośredniego.

Wygląda więc na to, że w dzisiejszym świecie wciąż warto sięgać
po książki, żeby nie zatracić cennych umiejętności, które niesie ze
sobą czytanie. Pokolenie przyszłych Lewitów — być może naszych
dzieci — będzie mogło wyrosnąć na osoby zdolne do myślenia
abstrakcyjnego i przechowania tradycji pisma tylko w środowisku,
w którym książka będzie na co dzień obecna. Poza tym, człowiek
który ma coraz więcej wolnego czasu, ale coraz mniej poczucia
sensu, siłą rzeczy próbuje zniwelować w jakiś sposób ból
egzystencji. Tę coraz szybciej powiększającą się lukę zapełnić może
albo przeżywanie dla samego przeżywania, albo kontemplacja
czegoś wzniosłego i kojącego, na przykład piękna przyrody, ale
również Boga. Jeśli zbyt bardzo damy ponieść się bezpośredniemu
transferowi, istnieje prawdopodobieństwo, że po ludzkości
zostanie jedynie eschatologiczna pustka.
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Katolik
vs. świat

PIOTR ZIEMECKI



Bywa, że jako katolicy czujemy się
przytłoczeni współczesnym światem, który –
jak nam się zdaje – już dawno odszedł od
wartości, dla nas jeszcze wydających się
świętymi. Nieco upraszczając: rzeczywistość,
którą obserwujemy, jawi się nam jako coraz
bardziej podzielona na dwa zantagonizowane
obozy. Podejmijmy zatem wspólnie refleksję
nad współczesnym stanem rzeczy. Zajrzyjmy
w głąb sporu doczesności z wiecznością.
Zastanówmy się również nad naszą
aktywnością we współczesnym świecie.
Warto przecież czasem zrobić sobie rachunek
sumienia, w którym zadamy pytanie o to,
komu (lub czemu) my – wierzący katolicy –
oddajemy pokłon w naszym życiu i czy zawsze
nabieramy dystansu do tego, co doczesne
i przemijalne. Na koniec pomyślmy o tym, co
tak naprawdę jest ważne w perspektywie
dojścia do wieczności.



Diagnoza współczesności
Daleko idącą i – chciałoby się rzec – do bólu realistyczną
diagnozę obecnej rzeczywistości postawił swego czasu
Benedykt XVI, który wielokrotnie wskazywał na upadek
wartości chrześcijańskich i chrześcijańskiego „uniwersum”,
jakie znamy. W „Ostatnich rozmowach” możemy przeczytać
takie słowa zmarłego niedawno papieża-emeryta:

„To, że nie przystajemy już do współczesnej kultury,
a chrześcijańskie wzorce przestały być decydującym

wskazaniem, to oczywiste. Obecnie żyjemy w ramach
pozytywistycznej i agnostycznej obyczajowości, która staje się

coraz bardziej nietolerancyjna wobec chrześcijaństwa. Stąd
też społeczeństwo Zachodu, w każdym razie Europa,

po prostu nie będzie chrześcijańskie”
Benedykt XVI. Źródło: Ostatnie rozmowy, op. cit., s. 269; źródło: h�ps://quotepark.com/pl/cytaty/

366245-benedykt-xvi-to-ze-nie-przystajemy-juz-do-wspolczesnej-kultury/_

Każdy, kto jest zaznajomiony choćby z niewielką częścią
nauczania Benedykta XVI, wie jednak, że ten swoisty
realizm nie równa się w żadnym razie beznadziei. Nadzieja
podtrzymuje bowiem wiarę. Jeżeli przestaniemy pokładać
nadzieję w Panu Bogu i w Jego Kościele, to z czasem
utracimy również wiarę. Tracąc wiarę, sami staniemy się
agnostykami lub ateistami. Jeżeli nie mamy nadziei na Bożą
interwencję lub opatrznościowe czuwanie w chwilach
najtrudniejszych, to jak możemywierzyć, że „bramy piekielne
nie przemogą” naszego Kościoła? Jak możemy wierzyć
w Boga wszechmogącego przy równoczesnym braku



nadziei na realizację tej wszechmocy? Nie chodzi
oczywiście tutaj o wystawianie Pana Boga na próbę
i żądanie spektakularnych znaków i cudów. Jak doskonale
wiemy, Boża obecność może przejawiać się w lekkim
powiewie wiatru i sprawach początkowo niezauważalnych.
Przy całym swoim realistycznym myśleniu wiedział o tym
doskonale również Benedykt XVI, zatem wypowiedzi takie
jak zacytowana powyżej zawsze musimy czytać, mając
perspektywę nadziei, która jest niejako cnotą tła – kryjącą
się za wiarą, a jednocześnie ją podtrzymującą. Wydaje się,
że takie pragmatyczne podejście do obecnej rzeczywistości
(podkreślę jeszcze raz – nie „beznadziejne”) pełnić może
funkcję mobilizującą do duchowego wzrostu każdego z nas
– do pielęgnowania własnej relacji z Panem Bogiem
pomimo niesprzyjających okoliczności. W efekcie diagnoza
Ojca Świętego może być niezwykle owocna dla wzrostu
wspólnoty Kościoła i paradoksalnie może przyczynić się do
zahamowania „pozytywistycznej i agnostycznej
obyczajowości”. Warto o tym pamiętać, oceniając krytycznie
współczesny świat i zlaicyzowane społeczności zachodnie.

Niemal zupełnie z innego punktu widzenia, na stan
współczesnego świata spoglądał przed kilkudziesięciu laty
bł. kard. Stefan Wyszyński. Jakkolwiek rozważania Prymasa
Tysiąclecia dotyczą czasów już dla nas historycznych, tak
nie sposób nie zauważyć wykraczającej ponad minionywiek
diagnozy rzeczywistości. Błogosławiony Stefan Wyszyński
w jednej ze swoich homilii mówił:



„Ludzie nadal stawiają sobie olbrzymie, potężne wymagania.
Patrząc w niebo, mają przedziwne aspiracje. W wieku

materializmu ekonomicznego, technokracji i zwycięstw
techniki, pragną wzniosłych, szczytnych ideałów, takich, jakie
są zawarte w Ewangelii. Pragną prawdy pełnej, nieogarnionej

miłości i słusznej sprawiedliwości. Pragną pokoju, szacunku,
a więc wszystkiego, o czym mówił Chrystus. Człowiek

współczesny, chociażby niewiele wiedział o Ewangelii i nigdy
jej nie czytał, pragnie ideałów, które stawiał Chrystus.

Czyż można więc mówić, że świat współczesny zeświecczył
się, zapomniał o Bogu, Ewangelii i religii? Raczej dzieje się coś

odwrotnego! To Ewangelia „zlaicyzowała się” i stała się
postulatem świeckiego, spoganiałego świata, który zda się
odbiega od Boga i religii, a jednak stawia sobie takie ideały

i programy, jakie nakreślił Jezus Chrystus.”
fragment homilii Bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego na XXXII Niedzielę Zwykłą [w:] Bochen chleba,

Wydawnictwo Marianum, Rzym

Słowa te w realiach lat dwudziestych XXI wieku wydają się
być wciąż aktualne. Okazuje się bowiem, że zgodnie z tym,
co pisał Benedykt XVI, współczesny świat zachodni odrzucił
chrześcijaństwo, jednak, jak doskonale zauważył we
wspomnianej homilii kard. Stefan Wyszyński, świat ten nie
potrafi równocześnie odrzucić całkowicie pewnych
wartości, które to chrześcijaństwo przyniosło.

Współcześnie widzimy to doskonale choćby
w zlaicyzowanych na wszelkie możliwe sposoby obchodach
świąt, które w swej istocie i rodowodzie są stricte



chrześcijańskie. Mamy zatem „zimowe święta” zamiast
Bożego Narodzenia czy choćby „przerwę wiosenną” –
zamiast Świąt Wielkanocnych. Zatem święta pozostały –
tylko w zmienionej, zeświecczonej formie. Również sama
duchowość nie umarła, lecz bywa zastępowana przez inne
formy, obce tradycji chrześcijańskiej. Widzimy zatem
inspirację buddyzmem, hinduskimi wierzeniami i wieloma
innymi systemami ideowymi z Dalekiego Wschodu czy też
fascynację szamanizmem i plemiennymi wierzeniami
Ameryki Południowej.

Trudno wyobrazić sobie również, aby nowożytne idee praw
człowieka zrodziły się w innym kręgu kulturowym niż
w cywilizacji zachodniej, zbudowanej na chrześcijaństwie.
W istocie większość pojęć funkcjonujących w sferze praw
człowieka ma rodowód chrześcijański. Spójrzmy chociażby
na pojęcie „godności osoby ludzkiej” czy prawa do życia.
Niestety, współcześnie niejednokrotnie te prawa i pojęcia
są wypaczane poprzez tworzenie ich nowych kategorii lub
rozmywanie ich struktur logicznych. Jest to dokładnie ta
laicyzacja wartości chrześcijańskich, o której mówił bł. kard.
Stefan Wyszyński.

Łącząc powyższe dwa cytaty, trzeba chyba powiedzieć, że
żyjemy w świecie, który odrzuca chrześcijaństwo poprzez
laicyzację wartości z chrześcijaństwa się wywodzących. Jest
to niezwykle cenna wskazówka dla każdego z nas,
wierzących i pielgrzymujących z Kościołem po
współczesności. Wydaje się bowiem, że to, o co warto



szczególnie zadbać, a nawet walczyć, to niedoprowadzenie
do zeświecczenia tego, co duchowe i ewangeliczne.
W przeciwnym razie nawet urywki naszej rzeczywistości,
które pozostały przy Kościele, spoganieją.

Komu lub czemu oddajesz pokłon?
Niedawno obchodziliśmy Uroczystość Objawienia
Pańskiego, której treścią jest m. in. pokłon oddany przez
mędrców (magów) ówczesnego świata Synowi Bożemu
narodzonemu w Betlejem. Nie sposób przekazać krótkimi
słowami bogactwa symboliki tego pokłonu, jednak warto
zatrzymać się nad jego jednym – podstawowym –
aspektem. Jest nim sam w sobie pokłon składany Panu
Bogu, będący najdoskonalszym obrazem pierwszego
przykazania. Jak wiele możemy się z tego pokłonu nauczyć!
W naszym życiu nieraz bowiem składamy pokłony
najróżniejszym doczesnym marnościom – rzeczom ulotnym
i nieprowadzącym do wieczności, zakuwających nas
w kajdanach doczesności. Składamy pokłon naszej pracy
zawodowej poprzez bezpardonową realizację kariery, bez
zważania na moralność środków i etykę pracy. Składamy
pokłon naszym żądzom i pożądaniu. Kłaniamy się wszelkiej
maści przyjemnościom – imprezowaniu, podróżowaniu,
nałogowemu korzystaniu z mediów społecznościowych
i pla�orm dostarczających rozrywkę. Niejednokrotnie
właśnie z tego wszystkiego czynimy sobie bożka, któremu
oddajemy pokłon, bynajmniej nie w sensie dosłownym,
niemal zawsze jesteśmy przecież tego nieświadomi.



Oczywiście nie wszystko to (i nie zawsze) musi stać się dla
nas bożkiem lub być złem samym w sobie. Jednak zawsze
warto zadać sobie pytanie, czy nasze życie nie zamienia się
w bardziej horyzontalne, kiedy tracimy stopniowo
perspektywę Bożą, wertykalną, oddając hołd temu co
wokoło i co jest stworzeniem, a nie Stwórcą. Zadajmy sobie
pytanie o to, komu – lub czemu – oddajemy tak naprawdę
pokłon w naszym codziennym życiu. A może czasem tak
naprawdę kłaniamy się samym sobie? Jeśli prawdziwym jest
powiedzenie, że pycha jest matką wszystkich grzechów, to
istotnie – do niej właśnie to wszystko się sprowadza. Komu
zatem oddajesz pokłon? To kluczowe pytanie, przed którym
stoi chrześcijanin XXI wieku, zanurzony i niestety zwykle
przytłoczony doczesnością.

Wytrwajmy
Jako osoby chcące pogłębiać swoją wiarę i życie duchowe
(również intelektualno-duchowe) nieraz czujemy się
bezradni wobec zastanej rzeczywistości. Czasem stoimy
pod ścianą, zepchnięci z centrum życia społeczno-
kulturowego, innym razem jesteśmy już po jej drugiej
stronie, próbując przebić mur obojętności i wrogości,
próbując dotrzeć z Ewangelią tam, skąd dawno już zniknęła.
Równocześnie pocieszamy się jakąś obecnością
katolicyzmu w życiu publicznym naszego kraju, szukamy
chrześcijańskich odniesień w kulturze popularnej, nieraz
wręcz nadinterpretując zastane utwory. Nieraz użalamy się
nad upadkiem moralności czy ideologicznym praniem



mózgów najmłodszych przez nurty lewicowo-liberalne.
Trwamy w wierze, coraz głośniej określanej przez ten świat
jako głupstwo. Niektórzy z nas odchodzą – czasem hucznie
i medialnie, innym razem w zaciszu parafialnego aktu
apostazji. Warto chyba jednak wierzyć, że po coś tu
jesteśmy, że mamy do wypełnienia jakieś powołanie,
choćby w małej grupie i w coraz mniejszych wspólnotach,
do których należymy. To prawda, że czasem ten świat zwala
nam się na głowę ze swoimi niszczącymi człowieczeństwo
ideologiami i brakiem tolerancji w stosunku do wszystkiego,
co katolickie. Ale pamiętajmy, że to wszystko marność –
koheletowa ulotność. To świat sypiący się. Świat długo już
ciągnącej się szansy nawrócenia, która jednak nie będzie
trwała w nieskończoność, wszak istotnie, od Ofiary Krzyża,
Zmartwychwstania, Wniebowstąpienia i Zesłania Ducha
Świętego, żyjemy w czasach ostatecznych. Chrystus
zwyciężył – pokonał śmierć, szatana i wszelki grzech. Jest
w tym zatem jedna rzecz, która łączy doczesność
i wieczność. Zarówno bowiem po ludzku, jak i po Bożemu
warto być w zwycięskiej drużynie. Wytrwajmy.



PAWEŁGŁOWACKI

autorytetem Piotra?
Autorytet Rzymu



Chrystus Pan 2000 lat temu powołał swój Kościół.
Greckie słowo oznaczające Kościół – ἐκκλησία –
wywodzi się z greckiego czasownika ἐκκαλέω, który
znaczy: zwoływać, powoływać, wzywać. Niejako więc
w słowie Kościół z jednej strony jest zawarte
gromadzenie, powoływanie, a z drugiej strony tym, co
się gromadzi z nakazu Pana, jest Jego lud – lud Boży. Są
to ci chrześcijanie, którzy pełnią Jego wolą, a odczytują
ją przede wszystkim z Pisma Świętego, ale również
z historii chrześcijaństwa oraz żywego Urzędu
Nauczycielskiego Kościoła (i nie w kontrze do nich).
Kościół katolicki wierzy i naucza, że kiedy nasz Pan
i Zbawiciel był w ciele, powołując wspólnotę swoich
uczniów, nie pozostawił ich bez nauczycieli. Jedynym
i najwyższym nauczycielem był On sam. Wiedząc
jednak, że będzie musiał On odejść do Ojca, umierając
na krzyżu i zbawiając ludzkość, nie chciał zostawić
swoich umiłowanych sierotami bez ojca, uczniów bez
nauczyciela i w czasie swojej ziemskiej posługi powołał
kolegium złożone z dwunastu apostołów. To kolegium
dwunastu jest widzialnym nosicielem Jego władzy
i autorytetu, który otrzymuje bezpośrednio od samego
Zbawiciela. To oni mają za zadanie głosić i objaśniać
autorytatywnie i nieomylnie naukę Chrystusa:



Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami:
‘Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie
więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu
w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je
zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja
jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia
świata’ (Mt 28, 18–20).

Jednemu z wybranych Zbawiciel daje szczególny
autorytet, dzięki któremu zostaje on wyniesiony ponad
innych apostołów, będąc ich głową. Tylko jemu
Chrystus zmienia imię (z Szymona na Piotr), tylko do
niego mówi, że na nim zbuduje Swój Kościół
(zob. Mt 16, 18). Pomimo tego, że szatan chciał
wszystkich apostołów przesiać jak pszenicę i rozbić ich
jedność, Jezus modli się tylko za jednego apostoła, aby
nie ustała jego wiara i żeby on pełnił funkcję
utwierdzania, poprawiania, nauczania innych
chrześcijan, w tym samych nawet apostołów
(zob. Łk 22, 31–32). Tylko jemuChrystus Pan – po swoim
zmartwychwstaniu – uroczyście powierza wszystkie
owce i baranki, a więc cały Kościół, aby go pasał
i prowadził (zob. J 21, 15–17). Apostoł Piotr z wyboru
samego Zbawiciela staje się pasterzem, nauczycielem
i skałą Kościoła katolickiego (gr. καθολικός –
powszechny). Czy taka konstrukcja Kościoła oraz czy
w ogóle sam Kościół był w zamyśle jej Boskiego
założyciela przewidziany tylko na I w. n. e., czy jednak



Kościół wraz ze swoim porządkiem hierarchicznym
miał wychodzić poza I w. i trwać aż do skończenia
świata? W końcu sam Chrystus mówi: A oto Ja jestem
z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata
(Mt 28, 20).W jaki sposóbmiał On być obecny ze swoimi
apostołami aż do skończenia świata i towarzyszyć im
w ich funkcji nauczycielskiej, strzegąc ich od błędu,
skoro kilkadziesiąt lat później wszyscy z nich oddali
swoje życie za wiarę w Niego? Apostołowie poprzez
nałożenie rąk przekazali boską władzę i autorytet
swoim następcom, których ustanowili zwierzchnikami
kościołów. Już od I w., a w sposób definitywny od wieku
II obietnica Chrystusa cały czas się wypełnia i jest
wciąż aktualna, gdyż On jest już nie z apostołami
w czasie ich ziemskiej posługi, lecz z ich następcami,
którzy dzierżą apostolski mandat. Tak to rozumiał
starożytny Kościół pierwszych wieków, wierząc, że
charyzmat apostołów nie umarł razem z nimi, lecz
został on przekazany poprzez sukcesję apostolską
kolejnym wypróbowanym przez Ducha mężom, którzy
pełniąc posługę w miejscu apostołów, objaśniają wiarę
i naukę chrześcijańską. Pięknie to ujął i to w sposób
syntetyczny jeden z wczesnych ojców Kościoła z II
wieku, św. Ireneusz z Lyonu, pisząc:

Prawdziwą wiedzą jest nauka Apostołów i starożytna
struktura Kościoła na całym świecie, mająca kształt
Ciała Chrystusowego odpowiednio do sukcesji



biskupów, którym apostołowie przekazali Kościół
rozprzestrzeniony na wszystkich miejscach, a który
przetrwał aż do naszych czasów. W nim najpilniej strzeże
się Pisma w niesfałszowanej postaci: niczego nie dodano,
niczego nie ujęto. W nim czyta się je bez fałszowania
i wykłada się je prawidłowo, pilnie, bez groźby
niebezpieczeństwa i bez bluźnierstwa (Adversus haereses
IV:33,8).

Tak jak apostoł Piotr miał wyjątkowy autorytet w gronie
apostołów, tak następca apostoła Piotra posiada
szczególny autorytet w gronie pozostałych następców
apostołów, tj. biskupów. Patrząc na pierwsze tysiąclecie
istnienia Kościoła, jesteśmy w stanie dojść do wniosku,
że z biegiem czasu Mistyczne Ciało Chrystusa
rozpoznało następcę Piotra w osobie biskupa Rzymu.
Chrystus, który był ze swoimi apostołami, był również
z ich następcami, prowadząc swój Kościół przez zakręty
historii, a także strzegąc go. Ten właśnie Kościół, dzięki
różnym wyzwaniom i okolicznościom historycznym,
w szczególności związanych z szerzeniem się wielu
błędnych i heretyckich nauk, coraz wyraźniej zdawał
sobie sprawę z posługi jedności, jaką pełni w Kościele
powszechnym biskup Rzymu jako następca Piotra.
Świadomość tego faktu była już w pełni ukształtowana
wKościele w Vwieku. Zaświadczyli o tym nie tylko sami
papieże – wielu z nich było równocześnie wielkimi
świętymi i obrońcami ortodoksji chrześcijańskiej – lecz



także zachodni i wschodni biskupi oraz sobory
Kościoła powszechnego. Cowięcej, sami nawet heretycy
byli świadomi tego, że biskup Rzymu zajmuje
w Kościele miejsce apostoła Piotra. W kilku słowach:
starożytni chrześcijanie byli przekonani o tym, że
Kościół rzymski jest w sposób szczególny stolicą Piotra,
dziedzicząc pełnię jego władzy w przeciwieństwie do
pozostałych dwóch stolic Piotrowych w Aleksandrii
i Antiochii, a biskup Rzymu jest rzeczywistym następcą
Piotra. Dlatego jako katolicy wierzymy, że z tego właśnie
powodu każdy chrześcijanin, który pragnie w pełni
podążać za Chrystusem, za Jego apostołami i Jego
Kościołem, musi być w jedności i łączności z Rzymem.
Za przykład niech posłużą namdwieważnewypowiedzi
pochodzące z VII wieku:

Patriarcha Jerozolimy, św. Sofroniusz zlecił swojemu
głównemu biskupowi podlegającego pod jego
jurysdykcję, Szczepanowi z Dor, aby wybrał się do
rzymskiej stolicy w celu uzyskania oficjalnego
potępienia herezji monoteletyzmu. Św. Sofroniusz
Jerozolimski nie mógł osobiście wyruszyć w podróż do
Rzymu z powodu inwazji Saracenów, jednak
niezwłocznie wysyła starszego prałata swojego
patriarchatu, aby udał się on tylko do Stolicy
Apostolskiej, gdzie znajdują się fundamenty prawowiernej
nauki (Mansi X, 894). Szczepan z Dor, w obecności św.
Maksyma Wyznawcy, św. papieża Marcina I i wielu



innych zachodnich i wschodnich biskupów złożył
oświadczenie na synodzie laterańskim w 649 roku,
które aż nadto wyraźnie ukazuje, jak dużą wiarę
w prymat i autorytet rzymskiej Stolicy Apostolskiej
żywiono na Wschodzie, a dokładnie w Palestynie. Nie
był to prymat tylko honorowy, gdzie Kościół rzymski
jest tylko prima sedes – pierwszą stolicą, a jej biskup jest
tylko primus inter pares – pierwszy wśród równych.
Stolica Piotra w Rzymie jest najwyższą stolicą. Nie ma
takiego kościoła, który byłby wyjęty spod jurysdykcji
kościoła i biskupa rzymskiego. Dlatego Szczepan z Dor
mówi, że Stolica Apostolska autorytatywnie rządzi
wszystkimi innymi kościołami. W rzeczywistości
władza Kościoła i biskupa rzymskiego nie pochodzi
z ustanowienia ludzkiego, lecz z ustanowienia Bożego.
Z tego właśnie powodu wysłannik św. Sofroniusza
Jerozolimskiego, potwierdzając najwyższą władzę
stolicy rzymskiej, odwołuje się do słynnych trzech
Piotrowych ustępów z Pisma Świętego (zob. Mt 16,
18–19; Łk 22, 31–32; J 21, 15–17), w których apostoł Piotr
został ustanowiony przez Zbawiciela najwyższym
zwierzchnikiem i powszechnym pasterzem Kościoła
katolickiego. Dla ojców wschodnich, w tym i Szczepana
z Dor, Kościół rzymski jest wyjątkowym i szczególnym
dziedzicem autorytetu św. Piotra, dlatego dzierży jego
Boży prymat wśród innych Kościołów od początku i od
dawna:



Z tego powodu czasami prosiliśmy o wodę do naszej głowy
i fontannę łez do oczu, czasem o skrzydła gołębicy, według
świętego Dawida, abyśmymogli odlecieć i ogłosić te rzeczy
waszej najwyższej Stolicy [Rzymska Stolica], która
rządzi i przewodniczy wszystkim, aby ona uleczyła
całkowicie tę ranę. Od początku i od dawna zwykła
wykonywać to autorytatywnie z racji swej apostolskiej
i kanonicznej władzy, ponieważ prawdziwie wielki
Piotr, Głowa Apostołów, był wyraźnie uważany za
godnego nie tylko powierzenia kluczy królestwa
niebieskiego, sam, oprócz reszty [Apostołów] [zob.Mt 16,
19], aby godnie otwierać je dla wierzących lub
sprawiedliwie zamykać je tym, którzy nie wierzą ewangelii
łaski, ale również został jako pierwszy wyznaczony do
pasienia trzody całego Kościoła Katolickiego; bo On
mówi: ‘Piotrze, kochasz mnie? Paś owce moje’ [J 21, 16].
I znowu, ponieważ miał on w sposób szczególny i osobliwy
silniejszą wiarę niż wszyscy w naszego Pana
i niezmienną, aby nawracać i utwierdzać swoich
towarzyszy i duchowych braci, kiedy się wahali, mając
władzę i kapłański autorytet opatrznie powierzony mu
przez samego Boga [zob. Łk 22, 32], który dokonał
wcielenia dla nas (Mansi X, 894).

Tuż po synodzie laterańskim, około 650 roku, papież
Marcin I mianował biskupa podlegającego pod
patriarchat jerozolimski, Jana z Filadelfii na
papieskiego wikariusza na Wschodzie, nakazując mu,



aby składał z urzędu monoteleckie duchowieństwo
i wyświęcał prawowiernych biskupów, prezbiterów
i diakonów, którzy wyznają ortodoksyjną naukę na
temat dwóch wól w Chrystusie oraz są w jedności
z rzymską stolicą Piotra. Podobnie postąpił
wcześniejszy papież Teodor, mianując biskupa
Szczepana z Dor papieskim wikariuszem w Palestynie,
przekazując mu pełną władzę ekskomunikowania
heretyckich biskupów, którzy zostali wyświęceni przez
Sergiusza z Joppy. Jest to jedno z najdobitniejszych
świadectw pierwszego tysiąclecia, ukazujących
sprawowanie prymatu jurysdykcji na Wschodzie przez
biskupa Rzymu, powołującego się przy tym na
bezpośrednią władzę daną mu przez Chrystusa
w osobie apostoła Piotra. Ta najwyższa i pełna władza
w Kościele Chrystusowym była wyprowadzana –
zarówno w VII wieku, jak i we wcześniejszych wiekach
– z faktu zasiadania papieży na rzymskiej stolicy Piotra,
która jest szczególnym i wyjątkowym dziedzicem
władzy księcia apostołów:

Abyś mógł naprawić niedostatki i mianować biskupów,
prezbiterów i diakonów w każdym mieście, które
podlega Stolicy Jerozolimskiej i Antiocheńskiej;
nakazujemy tobie to czynić wszelkimi sposobami, na
mocy Apostolskiego autorytetu, który został nam dany
przez [Chrystusa] Pana w osobie Najświętszego Piotra,
księcia Apostołów; ze względu na potrzeby naszych
czasów... (Mansi X, 806).
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