
 18    nr 234 - GRUDZIEŃ 2016

 Klerykalizm jest postawą znajdującą 
w sakramentalnym kapłaństwie du-
chową wyższość, postawą, która łatwo 
zapoznaje ciemne strony osób i insty-
tucji. Samowiedza Franciszka wyzby-
ta jest podobnej hipokryzji. „Ja jestem
grzesznikiem. To jest ta najlepsza de-
finicja. […] »jestem grzesznikiem, na
którego spojrzał Pan«”. Dzieje Koś-
cioła pokazują, że chętnie wskazuje 
na swą świętość, wyjątkowo tylko na 
grzeszność. Te wyjątki to Hadrian VI, 
1523 („[…] chcemy dołożyć wszel-
kich starań, ażeby najpierw naprawił 
się Rzymski dwór, od którego wzięło 
może początek wszelkie zło; a wtedy,
podobnie jak z tego miejsca rozprze-
strzeniła się choroba, i stąd rozpocznie 
się także dzieło uzdrowienia”), II So-
bór Watykański („Kierujemy więc do 
Boga i braci odłączonych pokorną 
prośbę o przebaczenie…”), wreszcie 
Jan Paweł II (millenijne wyznanie 
win: nawracania siłą na wiarę, krucjat, 
Inkwizycji, antysemityzmu, godzenia 
w prawa osoby, dyskryminacji kobiet). 
Można sądzić, że środka zaradczego
na samozadowolenie Kościoła upatru-
je Franciszek w kolegialności umożli-
wiającej wewnętrzną krytykę i ukazu-
jącej wieloaspektowość omawianych 
zagadnień. Nadzwyczajny Synod Bis-
kupów poświęcony rodzinie ma roz-
szerzyć kolegialność na wszystkich 
katolików. Do wszystkich Kościołów 
lokalnych – do ich diecezji, dekana-
tów, parafii, rzecz dotąd niespotykana 
– skierowano ankietę, 38 pytań otwar-
tych dotyczących doświadczeń ewan-
gelicznych związanych ze współczes-
ną rodziną. Franciszek przyznaje, że 
nie od razu dostrzegał wartość współ-
myślenia, „[…] mój autorytarny spo-
sób podejmowania decyzji stwarzał 
problemy. […] Z czasem nauczyłem 
się wielu rzeczy. […] kiedy byłem 
arcybiskupem w Buenos Aires, co 
piętnaście dni spotykałem się z moimi 
sześcioma biskupami pomocniczymi, 
a wiele razy w ciągu roku także z radą 
kapłańską”. O dążeniu do decentrali-
zacji Kościoła – „wspólnoty wspól-
not” – świadczyć może też niechęć 
Franciszka do uznawania swej funk-
cji papieskiej: o wiele bliższa mu jest 
funkcja biskupa Rzymu. 
IV. Szczególnie znaczące są papie-
skie wypowiedzi dotyczące tego, co 
w religii podstawowe, tzn. wiary. Ka-
techetyczne określenie wiary mówiło 
o posłuszeństwie, o przyjęciu prawd 
objawionych przez Boga a przez Koś-
ciół podawanych do wierzenia. Nie
tak dawny List apostolski Ad tuendam 

Fidem (1998) tak właśnie „broni wia-
ry” przed błądzącymi, wewnątrzkoś-
cielnymi „siewcami kąkolu”, nakazu-
je „posłuszeństwo umysłu” i „przyję
cie z przekonaniem” (sic) Objawienia 
Bożego podawanego przez Kościół. 
Tymczasem wiara, o jakiej chce mó-
wić Franciszek, stanowi treść doświad-
czenia egzystencjalnego osoby, nie zaś 
nauki urzędu, przeżycia jednostkowe-
go danego tu i teraz. Doświadczenie 
to ujawnia potrzebę transcendencji – 
wyjścia „poza”, ku Drugiemu (Bogu), 
ku innym ludziom. Ta potrzeba jest 
potrzebą miłości. Wierzący „to ten, kto 
wychodzi na spotkanie innego wierzą-
cego – lub człowieka, który wierzący 
nie jest – aby podać mu rękę”. Słowa
te najwyraźniej nawiązują do średnio-
wiecznej etymologii: „wierzyć” (cre-
dere) wywodzi się od „oddać serce” 
(cor dare). Wiarę wyraża modlitwa 
również egzystencjalnie zakorzeniona: 
trzeba „modlić się ciałem: aby nasze 
ciało się modliło. Nie ideami. Modlić 
się sercem”. Adresatem modłów jest 
Bóg nie zawłaszczony przez teolo-
giczne idee: „Ja wierzę w Boga. Nie 
w Boga katolickiego. Nie istnieje Bóg 
katolicki. Istnieje Bóg”.  
  Wiary, która jest doświadczeniem 
egzystencjalnym, nie da się kontrolo-
wać. Zdaniem Franciszka każdy czło-
wiek, wierzący i niewierzący, jest ob-
razem Boga: „Czynisz dobro i to nas 
łączy”. Szerokim echem odbiły się 
słowa papieża związane z potrzebą 
powstrzymywania się od łatwego osą-
dzania bliźnich: „Prowokująco ktoś 
mnie zapytał, czy akceptuję homosek-
sualizm. Odpowiedziałem pytaniem: 
czy Bóg, patrząc na geja, akceptuje go 
z czułością, czy go potępiająco odpy-
cha?”. Dziękując dziennikarzom, ob-
sługującym jego wystąpienie, trady-
cyjny znak krzyża zastąpił wewnętrz-
ną intencją: „Ponieważ wielu z was 
nie należy do Kościoła katolickiego, 
są też między wami osoby niewierzą-
ce, z całego serca udzielam tego ci-
chego błogosławieństwa, szanując su-
mienie każdego z was, ale wiedząc, 
że każdy z was jest dzieckiem Boga. 
Niech wam Bóg błogosławi”. 
V. I jeszcze jedna cecha Franciszko-
wego nauczania, dla niejednego hierar-
chy może najtrudniejsza do przyjęcia. 
Miejsce „teologii ciała”, ze szczegól-
nym upodobaniem uprawianej przez 
katolickich moralistów, zajęła „teolo-
gia społeczna”, głęboko osadzona 
w Biblii troska o los ludzi biednych. 
„Nie możemy skupiać się tylko na 
kwestiach aborcji, małżeństw jedno-

płciowych i antykoncepcji”, mówi pa-
pież. Nie godzi się na Kościół skłonny
do pouczeń związanych z cielesnoś-
cią, a jednocześnie dbały o swój status 
materialny i głuchy na niesprawiedli-
wość, zapominający o solidarności z 
ubogimi. „Nie mieszam się do polity-
ki, mieszam się w sprawy mego brata, 
któremu kazano pracować w fabryce 
jak niewolnikowi”. Nikomu – a zwła-
szcza chrześcijaninowi „nie wolno być 
obojętnym na nierówności. Każdy
musi coś z siebie dać, by położyć kres 
niesprawiedliwości. Kulturę egoizmu i 
indywidualizmu musi zastąpić kultura 
solidarności. Wielkość społeczeństwa 
poznaje się po tym, jak traktuje naj-
biedniejszych. Nie wolno nam tolero-
wać kultury zbędnego. Nikt nie jest 
zbędny”. Franciszek nie stroni od moc-
nych słów, gdy mówi o narastającej 
deprywacji biedoty, o „używaniu” lu-
dzi, o wykluczaniu: „Wykluczani nie
są wyzyskiwani, są odrzucani, są zbęd-
nymi śmieciami”. Walce z dzikim li-
beralizmem, powodującym że „mocni 
są mocniejsi, słabi jeszcze słabsi, 
a wykluczeni jeszcze bardziej wyklu-
czeni”, chce nadać moc równą mocy 
Dekalogu. „Jak przykazanie »nie bę-
dziesz zabijał« ustanawia ochronę 
wartości życia, tak musimy dziś także 
powiedzieć »nie będziesz…« w sto-
sunku do ekonomii wykluczenia i nie-
równości”. Wiele gorzkich zdań wy-
powiedział w sierpniu 2013, na Lam-
pedusie, wyspie, do której próbuje do-
cierać biedota z Afryki. 
 Troska o los ubogich jest, jak wspom-
niałem, wywiedziona wprost ze źró-
deł biblijnych. Jest to, pisze Franci-
szek, „przesłanie tak jasne, tak bez-
pośrednie, tak proste i wymowne, że 
żadna kościelna hermeneutyka nie ma 
prawa go relatywizować. Refleksja 
Kościoła nad tymi tekstami nie po-
winna ich zaciemniać lub osłabiać ich 
zachęcającego sensu”. Dlaczego – pyta 
– komplikować to, co jest tak proste?
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Tylko w lesie
potrafię się modlić.
W tej katedrze, gdzie s³ońce
maluje witraże,
gdzie święte motyle i pajęczyny,
i anio³y rozmaite drgaj¹ w pieśni;
gdzie konary koron¹,
gdzie modlitw¹ ig³y i liście
u tronu;
gdzie mrówki-modlitewki
krzyżow¹ drog¹
ku źród³u drepc¹;
gdzie sarenki bia³e plamy
zastyg³y w ciszy,
gdzie świerk, stary jak świat,
jeszcze stoi,
gdzie msza zapisana w konarach,
gdzie majestat nieba trzyma straż,
gdzie wieczór święty i ranek,
gdzie symfonia barw.
Dzięki ci, Panie,
że da³eś las.

Coraz dalej
gdzieś jestem.
Uczę się zasypiać
spokojnie,
obok fotografii
miejsca, które by³o,
gdzie by³ cz³owiek
w królestwie
takich samych.
A ja nie chcę.

Obok Gniewu by³a rzeka,
by³a wieża,
by³o mleko.
Szed³em mostem
ponad wod¹,
ponad traw¹,
i wiklin¹,
i wilgoci¹,
i porann¹
ros¹ –
do taty,
gdy jeszcze oddycha³
w rezerwacie żó³tych koszul.
By³ rok czterdziesty,
gdy szed³em ma³y.

Nad ranem przy drodze
stoj¹ szare ch³opaki
i dziewczyny kolorowe jak kwiaty:
modraki,
maki,
i mg³a stoi nad kocimi ³bami.
Starzej¹ się dzieci na przystankach,
postarza³a droga
od czasu, gdy po niej chodzi³em boso.
Matka by³a m³oda.
Przedtem przysz³a na świat
piękna moja matka
w Aplinkach,
u wejścia do wsi,
gdzie wype³ni³o się życie
i śmierć przysz³a
jak w trefnej karcie.

W katedrze tańczy³ bia³y koń.
Za ścian¹ by³ dzień
i pani w bia³ej sukience.
Pod sklepieniem nuci³y anio³y.
Na ziemi leża³ chleb zbrukany
i wieńce.

Kiedy dzieci ros³y
zjad³y wszystkie kartofle,
nawet te dla świń.
I ³yżki by³y nadżarte,
i kawa³ki ściany.
I by³y niewyspane poranki,
kiedy burcza³o.Czasem śni³ się chleb,
gdy szed³
i się rozp³yn¹³.

Pe³no by³o ptaków w moim śnie,
leża³y na skrzyd³ach.
Obok sta³y drzewa,
święte lipy ścięte.
Ulotni³ się z pamięci
pejzaż lat dziecięcych,
kiedy pachnia³o miodem,
pachnia³o ch³odem
i matk¹,
obok r¹k jej świętych.

Pamiętam jak kury dzioba³y piasek.
Pamietam lipy, które brzęcza³y
śpiewem pszczó³.
Potem by³ pierwszy wrzesień.
Czarny samolot przelecia³ nad g³ow¹.
I drugi, i trzeci nade wiosk¹,
gdzie by³a cisza od wieków.
Potem zosta³em aborygenem,
któremu Bóg kaza³ być pos³usznym
przez resztę czasu,
co się nie skończy³.

Kiedyś by³o prościej.
Wystarczy³o trochę cebuli,
trochę czosnku,
w święto śledzia z beczki.
Chodzi³em boso pod mostem.
Chwyta³em piskorze za w¹sy.
W lesie zbiera³em czarne jagody.
Umorusany
macha³em sygnaturk¹ na różaniec.
Z różańca na tańce
sz³y dziewczyny,
urocze jak arbuzy,
obejmowane oczami,
kochane do rana.
Potem by³y po³ajanki
ojca i matki.
Rany na duszy
i ślady na dupie.

Walizk¹ by³a skrzynka.
Wyjeżdża³a za ocean.
By³a jak relikwia.
By³a ręcznej roboty,
przewi¹zana paskiem.
Bez zamków.
Prosta w obs³udze,
stworzona z forniru
i stolarskiego kleju.
Mia³a wytarte ostre krawędzie
i pod wiekiem
wydrukowane kopiowym o³ówkiem
„B³ogos³aw Panie
na wieki wieków”
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