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  Bogactwo i bieda s¹ naturalnym sta-
nem rzeczywistoœci, s¹dz¹ zarówno 
ludzie proœci jak i utytu³owani. Rów-
nie naturalne wydaje im siê to, ¿e bie-
dota ma s³u¿yæ mo¿nym tego œwiata, 
zaœ sprawiedliwoœci doczeka siê po 
œmierci. Bernard Mandeville w Bajce 
o pszczo³ach pisze o tym bez skrêpo-
wania: „W wolnym narodzie, w któ-
rym niewolnictwo nie jest dozwolone,
najpewniejszym skarbem jest liczna 
rzesza pracuj¹cej biedoty. […] Z pra-
cy ubogich, a nie z niskiej czy wyso-
kiej wartoœci z³ota lub srebra, powsta-
waæ musz¹ wszystkie wygody ¿ycio-
we”. Najwiêkszym skarbem pañstwa 
s¹, zdaniem Mandeville`a, nie tylko lu-
dzie ubodzy, ale i wystêpni. W przed-
mowie do Bajki… wyjaœnia, ¿e pisa³ 
j¹ maj¹c na wzglêdzie jeden cel: „wy-
kazanie nikczemnoœci sk³adników,
które razem wziête tworz¹ ów dobry 
stop, jakim jest dobrze zorganizowane
spo³eczeñstwo, oraz s³awienie cudo-
wnej potêgi m¹droœci politycznej, dziê- 
ki której z najbardziej pogardy god-
nych czêœci mo¿na wznieœæ tak piêk-
n¹ budowlê. […] nie podobna za¿y-
waæ wszystkich najwykwintniejszych 
wygód ¿yciowych, które dostêpne s¹ 
w pracowitym, bogatym i potê¿nym 
narodzie, a jednoczeœnie cieszyæ siê 
wszystk¹ cnot¹ i niewinnoœci¹, jakich
mo¿na by sobie ¿yczyæ w jakimœ z³o-
tym wieku”. Pamiêtam dyskutanta 
z tytu³em profesorskim, który dowo-
dzi³ w telewizji, ¿e polskie mafie spe³-
niaj¹ po¿yteczn¹ rolê wobec gospodar-
ki jako ca³oœci. Stabilizuj¹ nielegalny
rynek, przeciwdzia³aj¹ chaosowi itp. 

Mówi¹c to uœmiecha³ siê, nie odnios-
³em jednak wra¿enia, by ¿artowa³. 
  Ubóstwo. Ubóstwiaæ. Bóstwo. S³y-
szê etymologiczny zwi¹zek miêdzy 
tymi wyra¿eniami, pewnie jest te¿ 
znaczeniowy, nie znam jednak ¿ad-
nych wyjaœnieñ na ten temat. Papie¿ 
Franciszek mówi o koœciele, ¿e ma 
byæ ubogi i dla ubogich. Montesquieu: 
to zdumiewaj¹ce, ¿e bogactwo ludzi 
Koœcio³a wziê³o swój pocz¹tek od za-
sady ubóstwa. O. Dariusz Kowalczyk, 
jezuicki prowincjona³, pisa³ onegdaj 

w „Rzeczpospolitej” (Ksiê¿a nie spa-
daj¹ z nieba) o ubóstwie ksiê¿y: „¯y-
cie w ubóstwie jest rad¹ ewangeliczn¹, 
a nie przykazaniem. Koœció³ w ró¿nej 
formie zawsze g³osi³, ¿e bogaty mo¿e 
byæ dobrym chrzeœcijaninem”. Opinia 
Koœcio³a – sankcjonuj¹ca tak¿e jego 
w³asne bogactwo -  jest bardziej miaro-
dajna dla chrzeœcijanina ani¿eli „ewan-
geliczne rady”? Kazanie na Górze to 
ledwie „porada” czy raczej moralny 
fundament wiary? Jorge Maria Bergo-
glio jest, podobnie jak o. Kowalczyk, 
jezuit¹. Przybieraj¹c swe papieskie 
imiê wpisa³ siê w aksjologiê francisz-
kañsk¹. Biedaczyna z Asy¿u uwa¿a³ 
siê za s³ugê Pani Biedy (Madonna Po-
verta). Pisa³: „W tym jest dostojeñ-
stwo najwy¿szego ubóstwa, ¿e ono 
ustanowi³o was, braci moich najmil-
szych, dziedzicami i królami królestwa 
niebieskiego […]. Do niego, najmilsi 
bracia, ca³kowicie przylgn¹wszy, ni-
czego innego dla imienia Pana naszego 
Jezusa Chrystusa nie chciejcie nigdy 
na ziemi posiadaæ”.
  Koœció³ ubogi i dla ubogich. Lewi-
cowy? Czemu nie, jeœli lewicowoœæ 
³¹czyæ z jej pierwotn¹ postaci¹, z po-
siedzeniem Zgromadzenia Narodo-
wego w 1789 roku, podczas którego 
szlachta, arystokraci i kap³ani usiedli 
po prawej stronie sali, biedota po le-
wej. Jezus przyszed³ na œwiat ubogi 
i jest Mesjaszem ubogich; zbyt wiele 
jest potwierdzaj¹cych to wypowiedzi 
nowotestamentowych, by je tu przy-
taczaæ. Chrzeœcijañstwo jest teologi¹ 
dobra wspólnego; to „pierwsze i ostat-
nie po Bogu prawo w spo³eczeñstwie” 

(Leon XII, Rerum Novarum, 1891). 
Jan Pawe³ II – neguj¹c antropologiê 
socjalizmu (cz³owiek jest osob¹, nie 
„ca³okszta³tem stosunków spo³ecz-
nych) – akceptuje jego etykê. Podczas 
spotkania w Castel Gandolfo mówi³: 
„Koœció³ musi byæ zaanga¿owany po 
stronie ubogich, wyzyskiwanych przez
innych czy przez pañstwo, krzywdzo-
nych, bezbronnych. Bo to do nich –
s³abych, ubogich, cichych, do starych, 
chorych, do imigrantów i uciekinie-
rów, do dzieci – skierowana jest prze-

de wszystkim Ewangelia”. WyraŸniej 
w „La Stampa” (1994): „S¹ »ziarna 
prawdy« nawet w programie socjalis-
tycznym. […] W komunizmie by³a 
troska o sferê spo³eczn¹, podczas gdy 
kapitalizm jest raczej indywidualistycz-
ny. Zwolennicy kapitalizmu za wszel-
k¹ cenê i w jakiejkolwiek postaci za-
pominaj¹ o rzeczach dobrych zreali-
zowanych przez komunistów: walce 
z bezrobociem, trosce o ubogich”. 
I jeszcze w Przekroczyæ próg nadziei 
(1994): „To, co nazywamy komuniz-
mem, ma swoj¹ historiê. Jest to histo-
ria sprzeciwu wobec ludzkiej niespra-
wiedliwoœci, co przypomnia³em w en-
cyklice Laborem exercens. Sprzeciwu 
wielkiego œwiata ludzi pracy. Sprze-
ciwu, który sta³ siê ideologi¹. Ale i 
sprzeciwu, który sta³ siê te¿ czêœci¹ 
Magisterium Koœcio³a”.
  Zaraz po konklawe pojawi³o siê wie-
le skwapliwych wyjaœnieñ, ¿e Franci-
szek nie ma nic wspólnego z teolo-
gi¹ wyzwolenia. Trudno o tym prze-
s¹dzaæ, choæ warto by³oby odró¿niæ 
literê i ducha tej teologii, bêd¹cej prze-
cie¿ kontynuacj¹ idei franciszkañskich.
Myœl dominikanina Gustavo Gutie-
rezza (Apuntes para una teologia de
la liberacion, 1969) zosta³a potêpiona 
przez Kongregacjê Nauki Wiary (In-
strukcja o niektórych aspektach teo-
logii wyzwolenia, 1984) za zaanga¿o-

wanie polityczne i odwo³ywanie siê 
do marksistowskich kategorii. Jednak 
ju¿ dwa lata póŸniej Watykan uzna³
prawomocnoœæ tez etycznych i teolo-
gicznych g³oszonych przez po³udnio-
woamerykañskich duchownych („pre-
ferencyjna opcja na rzecz ubogich”,
„grzeszne struktury spo³eczne” pro-
wadz¹ce do nêdzy i g³odu). Nowego 
znaczenia nabra³o zdanie Héldera Câ-
mary („Kiedy dajê biednym chleb, na-
zywaj¹ mnie œwiêtym; gdy jednak za-
pytam, dlaczego biedni nie maja chle-
ba, piêtnuj¹ mnie jako komunistê”) 
w kontekœcie wypowiedzi innego bra-
zylijskiego teologa, Leonardo Boffy: 
„Jestem socjalist¹ nie dlatego, ¿e soc-
jalizm, ale dlatego, ¿e Chrystus”.
  W telewizji wigilie, œniadania wiel-
kanocne dla ubogich, bezdomnych. 
Upokorzeni sw¹ nêdz¹, wystawieni na 
³up kamer. Prezydenci miast, zanim 
usi¹d¹ przy rodzinnych sto³ach, odra-
biaj¹ chrzeœcijañsk¹ lekcjê: ³ami¹ siê 
op³atkami, czêstuj¹ œwiêconymi jajka-
mi, dzielnie pij¹ barszczyk w plastiko-
wych kubkach. Bezdomni pij¹ alko-
hol i umieraj¹ na mrozie. Nagabywani 
przez dziennikarzy, dlaczego nie chc¹ 
skorzystaæ z noclegowni, ka¿¹ siê od-
pierdoliæ. Te¿ bym tak zareagowa³. 
Co ja zreszt¹ wiem, jak bym reagowa³ 
w takiej sytuacji. Polska jest pañstwem 
o najwiêkszym w Europie rozwarst-

wieniu spo³ecznym (tzw. fragmenta-
ryzacji). Ponad 20% obywateli ¿yje 
poni¿ej ustawowej granicy ubóstwa 
(500 z³otych dla osoby miesiêcznie). 
Ponad dwadzieœcia lat temu powsta³a 
Litania w swojej obronie Miry Kuœ; 
nie czyta siê jej dziœ jako œwiadectwa 
przezwyciê¿onego szczêœliwie okresu: 
„jestem po stronie ludzi ubogich/ bez-
domnych i bezrobotnych/ tych którym 
dr¿y rêka/ gdy p³ac¹c u kasy za chleb 
i butelkê mleka/ szukaj¹ w wytartej 
portmonetce/ brakuj¹cej piêæsetki bo-
¿e/ co za wstyd// jestem po stronie al-
koholików/ którzy w dr¿¹cej rêce trzy-
maj¹ buteleczkê brzozowej/ lub inn¹ 
namiastkê »wody ¿ycia« i dla których/ 
ju¿ ostatnim i jedynym celem w ¿yciu/ 
jest donieœæ do ust nie rozlany kieliszek 
dlaczego/ tak siê sta³o ju¿ nie pamiêta-
j¹ bo¿e/ co za wstyd// jestem po stro-
nie chorych na aids/ ludzkich strzê-
pów z zas³oniêt¹ twarz¹/ siedz¹cych 
na chodniku i ¿ebrz¹cych o wsparcie/ 
dopóki bliŸni nie oczyszcz¹ ulicy/ 
z tego »œmiecia« bo¿e/ co za wstyd// 
jestem po stronie tych którzy œpi¹ pod 
mostem/ a najwiêksze ¿yciowe boje 
staczaj¹/ o ciep³e miejsce w kanale/ 
których przyjê³y do swej spo³ecznoœci 
szczury/ a odtr¹ci³ cz³owiek bo¿e/ co 
za wstyd”.
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