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  £aciñskie attritio to roztarcie (na pro-
szek), zdarcie (skóry ludzkiej, obuwia); 
w przenoœni – umniejszenie, uszczup-
lenie. W XII wieku s³owo to znalaz³o 
miejsce w katolickiej teologii, gdzie 
oznacza³o „skruchê mniej doskona³¹” 
– tak¹, która bierze siê nie z mi³oœci do 
Boga (skrucha doskona³a), lecz z lêku 
przed kar¹ za pope³nione wystêpki. 
Lêk ten ma charakter utylitarny („nie 
op³aca siê czyniæ Ÿle”). Blisko st¹d do 
planu pozytywnego („op³aca siê byæ 
dobrym”), czyli do kalkulacji, inwes-
towania w Niebieski Zak³ad Ubezpie-
czeñ, jak okreœla to o. Wac³aw Oszaj-
ca. Przed pokus¹ podobnej kalkulacji 
broni siê protestantyzm: nie wolno 
wi¹zaæ zbawienia i ¿ycia, jedno nie 
wynika z drugiego, nic siê od Boga 
nie nale¿y.
  Wschodnia przypowieœæ o kobiecie 
z kagankiem i miseczk¹ wody. Mówi: 
„Idê spaliæ niebo i zgasiæ ogieñ piekiel-
ny, aby ju¿ nikt wiêcej nie czyni³ dob-
ra po to, by uzyskaæ nagrodê w niebie,
i ¿eby nie unika³ z³a tylko dlatego, ¿e 
boi siê ognia piekielnego”. 

Szczêœcie

  Przynajmniej na pocz¹tku, kiedy nie 
ma jeszcze klêsk ani upadków, tego 
co dobre siê nie dostrzega. Dobry stan 
rzeczy jest czymœ tak naturalnym, jak 
wschody i zachody s³oñca. Jest ³adnie 
(od: ³ad), wszystko jest urz¹dzone jak 
trzeba. Uwaga budzi siê dopiero wte-
dy, gdy jest nie tak, jak ma byæ. Nie 
tak, jak by³o. Dopiero wtedy, i to te¿ 
nie od razu, cz³owiek odwraca siê, 
patrzy wstecz na zanikanie, na znika-
nie jedynego znanego dot¹d œwiata. 
Czas pêka, wy³ania siê z niego prze-
sz³oœæ coraz bardziej dokonuj¹ca siê, 
domkniêta, która – te¿ nie od razu 
– stanie siê mitem. Mitem Pocz¹tku, 
czyli Raju. Dopiero bezobecnoœæ ro-
dzi obecnoœæ. Na pocz¹tku nie doce-
nia siê ani nie przecenia siê niczego. 
Nie ma tu w ogóle ¿adnego cenie-
nia, jest wy³¹cznie „siê”. Wtopiony 
w szczêsn¹ rzeczywistoœæ cz³owiek 
jeszcze nie istnieje, jeszcze siê nie 
narodzi³. Jest i nie wie o tym, ¿e jest. 
Barbara Skarga, pytana, kiedy czu³a 
siê szczêœliwa, odpowiada: „Pewnego 
lipcowego dnia w Chocieñczycach, 
gdzie przed wojn¹ co roku spêdza³am 
wakacje, ale wtedy nie wiedzia³am, ¿e 
to jest szczêœcie”. Helena Zawistowska 
(Od Wilii po Uklê): „Szczêœliwe by³o 
nasze dzieciñstwo, ale 85 lat temu nie 
wiedzieliœmy, ¿e jesteœmy szczêœliwi. 
Wydawa³o siê nam, ¿e rzeczywistoœæ, 
w której ¿yjemy, jest jedyn¹ mo¿liw¹, 
wiêc normaln¹, powszechn¹ i wiecz-
n¹”. Tamta rajska rzeczywistoœæ ginie 
wraz z pojawieniem siê œwiadomoœ-
ci, która – jak próbowa³em to gdzieœ 
opisaæ – jest owocem grzechu pierwo-
worodnego i zawsze obejmuje do-
œwiadczenie kruchoœci, przemijania, 
kresu. Rüdiger Safranski (Z³o. Dramat 
wolnoœci): „Cz³owiek zazdroœci zwie-
rzêtom, ¿e s¹ wy³¹cznie natur¹, bo 
nie uwiera ich œwiadomoœæ; zazdroœci 
Bogu, gdy¿ jest on chyba czyst¹ œwia-
domoœci¹, nie uwieran¹ przez naturê; 
wreszcie zazdroœci dziecku, boskiemu 
zwierzêciu”.
  To chyba zostaje w cz³owieku na 
zawsze, ¿e jego szczêœcie jest skryte 
przed nim samym, niezauwa¿alne. 
Stanie siê zauwa¿alne dopiero wte-
dy, gdy zechce o nim mówiæ, czyniæ 
przedmiotem analiz. To znaczy wte-
dy, gdy go ju¿ nie ma – bo przecie¿ 
cz³owiek szczêœliwy nie analizowa³-
by swej szczêœliwoœci, podobnie jak 

nie analizuje sk³adu chemicznego zja-
danej czekolady. O pu³apce œwiado-
moœci, która niweczy szczêœcie chc¹c 
je od siebie uwolniæ, mówi G.W.F. 
Hegel: „Poznanie niszczy ranê, któr¹ 
samo jest”. Henryk Elzenberg skry-
toœæ szczêœcia porównuje do buddyj-
skiej nirwany, która jest zgaœniêciem
œwiadomoœci: szczêœcie to szczêœli-
woœæ bez szczêœliwego. John Taver-
ner, wybitny kompozytor i organista 
z prze³omu XV i XVI wieku, tak samo 
mówi: „Ten szczêœliwy, kto nie wie, ¿e 
nim jest”. To, co pisze Seneka w Lis-
tach moralnych – „Non est beatus esse 
se, qui non putat” (Nie jest szczêœli-
wym, kto nie ma siê za szczêœliwego) 
– ma sens nie prawdziwoœciowy, ale 
praktyczny – „motywuj¹cy”, „terapeu-
tyczny”. Jest stoickim pocieszeniem 
maj¹cym chroniæ przed rozpacz¹. 
Bli¿sze prawdy wydaj¹ siê s³owa, któ-
re zapisa³ Blaise Pascal: „Le bonheur 
est ni dans nous, ni hors de nous” 
(Szczêœcie nie jest ani w nas, ani poza 
nami). Jest wspomnieniem.
   Nathaniel Hawthorne porównuje 
szczêœcie do motyla: „Kiedy usi³u-
jesz je z³apaæ, zawsze wymyka ci siê 
z r¹k. Ale jeœli cichutko usi¹dziesz, to
mo¿e samo do ciebie przyleci?”. Jor-
ge Louis Borges, podobnie – szczêœ-
cie mo¿e zdarzyæ siê, mo¿e przyjœæ 
w ka¿dej chwili, pod warunkiem, ¿e 
nie bêdzie siê go szukaæ. Moment, nie-
zapowiedziana obecnoœæ, jak¹ mo¿e 
odczu³ Czes³aw Mi³osz. „Dzieñ taki 
szczêœliwy,/ Mg³a opad³a wczeœnie, 
pracowa³em w ogrodzie./ Kolibry 
przystawa³y nad kwiatami kaprifo-
lium./ Nie by³o na ziemi rzeczy, któr¹ 
chcia³bym mieæ./ Nie zna³em nikogo, 
komu warto by³oby zazdroœciæ./ Co 
przydarzy³o siê z³ego, zapomnia³em./ 
Nie wstydzi³em siê myœleæ, ¿e by³em, 
kim jestem./ Nie czu³em w ciele ¿ad-
nego bólu./ Prostuj¹c siê, widzia³em 
niebieskie morze i ¿agle” (Dar). Mo-
ment, który mo¿e rozjaœniæ nawet ¿y-
cie nieszczêœliwe, wywo³aæ uœmiech 
na twarzy zwykle zbola³ej.
  Tadeusz Boy ¯eleñski: „Dziœ, czy 
prosty, czy krzywy,/ Ka¿dy chce byæ 
– szczêœliwy!/ A to czysta wariacja/ 
Ta demokracja!”. Czy rzeczywiœcie 
szczêœcie ma byæ zarezerwowane dla 
nielicznych? M¹drzy ludzie mówi¹, 
¿e im wiêcej ludzi szczêœliwych, tym 
mniej wystêpków. ¯e tylko szczêœli-
wi rodzice maj¹ szczêœliwe dzieci. 
Byæ szczêœliwym to nie tylko prawo, 
ale obowi¹zek. Tak s¹dzi Borges, gdy 
pisze: „Pope³ni³em najgorszy z grze-
chów/ Jakie cz³owiek mo¿e pope³niæ. 
Nie by³em/ Szczêœliwy. Niech lodowce 
zapomnienia/ Powlok¹ mnie i zatrac¹,
bezlitosne./ Rodzice poczêli mnie dla 
gry/ Z ¿yciem, ryzykownej i piêknej,/ 
Dla ziemi, wody, powietrza, ognia./ 
Zawiod³em ich. Nie by³em szczêœli-
wy”. Mo¿na wierzyæ – i wspó³czuæ –
Borgesowi. Wie o czym pisze, skoro 
patrzy wstecz, u¿ywa czasu przesz³e-
go.

Wiara i ¿ycie

  Zdarzy³o siê, ¿e pewna zbuntowa-
na nastolatka stanê³a przed swym ¿y-
dowskim nauczycielem i oznajmi³a 
mu, ¿e nie wierzy w Boga. Zaœmia³ 
siê tylko i powiedzia³: A kto ci ka¿e 
wierzyæ? Masz go s³uchaæ! Pos³uszeñ-
stwo, widaæ z tego, ma dotyczyæ po-
stêpowania, dla którego wiara lub jej
brak nie maj¹ a¿ tak istotnego zna-
czenia. Izaak Bashevis Singer (w roz-
mowie z Richardem Burginem) za-
uwa¿a, ¿e na tym w³aœnie polega wiel-

koœæ Biblii – ¿e nie mówi niczego 
o tym, co jakiœ cz³owiek pomyœla³, 
tylko o tym, co zrobi³.
  W chrzeœcijañstwie te¿ mówi siê o 
pos³uszeñstwie Bogu i boskim przy-
kazaniom, które mo¿e przekreœliæ 
skutki pierwszego niepos³uszeñstwa 
Adama. Nie ma to byæ jednak œlepe 
pos³uszeñstwo („muszê”), ani takie, 
którego treœæ okreœlona jest przez au-
torytet urzêdu. Ma byæ aktem wolnym 
(„chcê”) odwo³uj¹cym siê do sumie-
nia, nie autorytetu. Dla œw. Tomasza 
z Akwinu sumienie – ów g³os serca, 
w który wpisana jest wola Boga – jest 
fundamentem wiary, która jest wa¿-
niejsza od postêpowania jako takiego.
Lepiej zrobiæ coœ Ÿle kieruj¹c siê su-
mieniem, ni¿ dobrze bez jego udzia³u.
  Chrzeœcijañstwo, inaczej ni¿ judaizm, 
do sfery intencjonalnej (wolicjonalnej) 
przywi¹zuje o wiele wiêksz¹ wagê 
ni¿ do sfery behawioralnej. Wierzyæ 
(credere) to ze zbawczego punktu 
widzenia coœ bardziej podstawowego 
ni¿ czyniæ (facere). Najpierw myœl, 
dopiero potem s³owo i czyn. Co siê 
w myœli (woli, intencji, pragnieniu) sta-
³o, w ogóle siê sta³o. Wnêtrze – dob-
ra wola albo z³a wola – o wszystkim 
przes¹dza. Nie chodzi o to, mówi³ 
Józef Tischner, ¿eby ludzie nie zabi-
jali, ale o to, ¿eby nie chcieli zabijaæ. 
„S³yszeliœcie, ¿e powiedziano przod-
kom: »Nie zabijaj!«; a kto by siê do-
puœci³ zabójstwa, podlega s¹dowi. 
A Ja wam powiadam: Ka¿dy, kto siê 
gniewa na swego brata, podlega s¹do-
wi” (M 5,21). „S³yszeliœcie, ¿e powie-
dziano: »Nie cudzo³ó¿!«. A Ja wam
wam powiadam: ka¿dy, kto po¿¹dli-
wie patrzy na kobietê, ju¿ siê w swo-
im sercu dopuœci³ z ni¹ cudzo³óstwa” 
(M 5,27).
  Jak to pogodziæ z postaci¹ matki Te-
resy? W ksi¹¿ce pt. PójdŸ, b¹dŸ moim 
œwiatem pisze o tym, ¿e straci³a wiarê 
i ju¿ jej nie odzyska³a. Braku Boga i 
mêki osamotnienia doœwiadczy³a nie-
d³ugo po wieczystych œlubach pos³u-
szeñstwa, by pod groŸb¹ grzechu 
œmiertelnego niczego Chrytusowi nie 
odmawiaæ. Pisze wielokrotnie o wy-
pe³niaj¹cych j¹ pustce i ciemnoœci. 
Odczuwa³a nieobecnoœæ Boga, w¹tpi-
³a w jego istnienie niezmiennie przez 
kilkadziesi¹t lat a¿ do œmierci. Wtedy, 
gdy umacnia³ siê w œwiecie wizerunek 
„œwiêtej z Kalkuty”. Wizerunek jak 
najbardziej sprawiedliwy i zrozumia-
³y, oparty na jej postêpowaniu i ofiar-
nictwie. Nikt z ludzi nie mia³ wgl¹du 
w jej ciemn¹ duszê. Podczas beatyfi-
kacji w 2003 roku Jan Pawe³ II mó-
wi³, ¿e postêpowanie s³u¿ebne matki 

Teresy bra³o siê z „cichej kontempla-
cji Jezusa Chrystusa, Jego Œwiêtego 
Oblicza, Jego Najœwiêtszego Serca”. 
Pisa³a co innego. Mo¿e by³a to kon-
templacja nieœwiadoma? Mo¿e matka 
Teresa zosta³a poddana duchowej pró-
bie, zwanej czasem „noc¹ nicoœci”?
 Wierz¹cy lecz niepraktykuj¹cy, wie-
lu to deklaruje. Praktykuj¹cy, niewie-
rz¹cy – ma³o kto. Wyzna³a to matka 
Teresa z Kalkuty, która bez wiary 
praktykowa³a zbo¿ne codzienne ¿y-
cie. Zastanawiam siê, czy mo¿na bez 
wiary praktykowaæ to, co niecodzien-
ne – rytua³y i czynnoœci sakramental-
ne. Czy pozbawione wiary akty kap-
³añskie pozostaj¹ aktami zbawczymi? 
Nie kryjê niepokoju, jaki towarzyszy 
mi, kiedy formu³ujê to pytanie; lecz 
jeszcze wiêkszym niepokojem napa-
wa mnie to, co niekiedy robi¹ i mó-
wi¹ ludzie w sutannach. Katolicka teo-
logia odpowiada na powy¿sz¹ w¹tpli-
woœæ pozytywnie: tak, sakramenty za-
chowuj¹ sw¹ obiektywn¹ skutecznoœæ.
T³umaczy to formu³a: ex opere ope-
rato („z czynu uczynionego”, czyli 
na podstawie dokonanej czynnoœci). 
Leszek Ko³akowski (Œwiadomoœæ re-
ligijna i wiêŸ koœcielna) pisze, ¿e for-
mu³a ta wywo³uje dwojaki efekt: „po 
pierwsze, akty liturgiczne s¹ wedle 
niej wa¿ne i udzielaj¹ odpowiednich 
³ask niezale¿nie od jakoœci moralnych 
kap³ana, lecz tylko w zale¿noœci od je-
go prawomocnego stanu kap³añskie-
go; po wtóre, ³aski te zostaj¹ równie¿ 
w akcie rytualnym udzielane niezale¿-
nie od jakoœci moralnych tego, wzglê-
dem kogo odpowiedni akt (komunia, 
chrzest, absolucja) jest spe³niony”. Zna-
ny re¿yser, Iwan Wyrypajew, aprobu-
je ten stan rzeczy, widzi w nim wy-
raz niezale¿noœci aktu religijnego od 
u³omnej ludzkiej kondycji. W rozmo-
wie z Romanem Paw³owskim mówi:
„Kap³an mo¿e byæ nawet pedofilem, 
ale w chwili spowiedzi, kiedy wypo-

wiada modlitwê rozgrzeszaj¹c¹, grze-
chy s¹ rzeczywiœcie odpuszczane cz³o-
wiekowi. [Kap³an] jest tylko form¹,
która wi¹¿e nas z Bogiem za pomoc¹
obrzêdu. Grzechy odpuszcza nie cz³o-
wiek, ale Bóg. Obrzêd to akt meta-
fizyczny. Gdyby zale¿a³ od jakoœci 
cz³owieka, to jaka by³aby wartoœæ 
tego obrzêdu? Cz³owiek jest jak prze-
wód elektryczny – nawet jeœli jest ob-
lepiony brudem, to nie znaczy, ¿e nie 
przewodzi pr¹du”.
  Trudno mi pogodziæ siê z takim 
sposobem myœlenia, choæ nie wyklu-
czam, ¿e bierze siê z wiary, jakiej nie 
umiem sobie uzmys³owiæ. Nie potrafiê 
– i nie chcê – uznaæ sakramentalnego 
„automatyzmu”, skutecznoœci „bez-
warunkowej”. Sakramentalnoœci po-
jmowanej nie symbolicznie, lecz me-
chanicznie czy te¿ magicznie. Kap³an 
niewierz¹cy, krzywdz¹cy, bluŸni¹cy 
Bogu i ludziom pozostaje nieumniej-
szonym w swej roli szafarzem sakra-
mentów? Kap³añstwo jako stygmat, 
nie jako wyzwanie?  Moje negatywne 
intuicje nie s¹ czymœ odosobnionym, 
skoro z podobnej niezgody wyrós³ 
potê¿ny ruch chrzeœcijañstwa bezwy-
znaniowego (pozakoœcielnego), które 
opisuje Ko³akowski we wspomnianej 
ksi¹¿ce. Ruch bêd¹cy wyrazem kon-
fliktu miêdzy mistycznym subiekty-
wizmem i urzêdowym koœcio³em, 
konfliktu sumienia i instytucji.
  Arcybiskup Juliusz Paetz, nie bez-
podstawnie wszak oskar¿ony o mo-
lestowanie seksualne kleryków i usu-
niêty ze stanowiska metropolity po-
znañskiego, uczestniczy gdzie mo¿e
w ¿yciu publiczno-koœcielnym. Ak-
ceptuje to wielu przedstawicieli tam-
tejszych elit. Pose³ Jan Filip Libicki 
mówi: „Oczywiœcie, kiedy spotykam 
arcybiskupa Paetza, ca³ujê jego pier-
œcieñ. To po prostu szacunek dla in-
stytucji Koœcio³a”.


