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Miłość bowiem nakazuje
ostrzegać zawsze głośno przed wilkiem,
gdziekolwiek wdziera się on między owce.
Św. Franciszek Salezy, Filotea1

1

Św. Franciszek Salezy, Filotea, czyli droga do życia pobożnego, przeł.
ks. H. Libiński TJ, Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, Olsztyn 1985, s. 213.
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zaleństwo władzy, wedle deﬁnicji Barbary Tuchman z jej
książki pod tym właśnie tytułem, jest to uprawianie polityki

sprzecznej z korzyścią własną1. Odwołując się do archetypiczne-

go obrazu konia trojańskiego, autorka obarcza odpowiedzialnością światowe rządy (włącznie z taką władzą kościelną, jakiej
przykładu dostarczali papieże okresu Renesansu) za zrzeczenie
się władzy na rzecz tych, którzy chcieliby społeczeństwo – cywilne lub kościelne – zniszczyć od wewnątrz.
Zwięzłe uwagi ojca Henri de Lubaca (motto pierwszej
części niniejszej książki) – napisane znacznie wcześniej niż
książka Tuchman – wyrażają obawę dalej idącą: Kościołowi
grozi, że zrzeknie się on władzy na rzecz przeciwników, których
sam do siebie zaprosił.
Rzecz jasna, podstaw dla tego lęku de Lubac nie znajduje bynajmniej w jakimkolwiek dokumencie II Soboru
1

Barbara Wertheim Tuchman, Szaleństwo władzy: od Troi do Wietnamu,
przeł. Maria Janina i Andrzej Michejdowie, Książnica / Wyd. Poznańskie,
Katowice 1992, s. 17.
--

    

Watykańskiego. Przeciwnie, mówi on o świadomych próbach
ustanowienia Kościoła posoborowego, to znaczy – nowego Kościoła. Nie dopuścimy się niesprawiedliwości, mówiąc, że próby
te, wystąpiwszy pod maską właściwych interpretacji Soboru,
w istocie wyzyskały Sobór, podobnie jak koń trojański, który
będąc pozornie darem od bogini Ateny, w rzeczywistości ukrywał w sobie ateńskich żołnierzy, gotowych zniszczyć Troję.
Dietrich von Hildebrand, o ile dobrze rozumiem sens tytułu
Koń trojański w Mieście Boga, alarmuje przeciwko tym samym
wypaczeniom, przed którymi ostrzegał Henri de Lubac. W rzeczy samej, pierwsza część Konia trojańskiego nosi tytuł Odnowa
prawdziwa i odnowa fałszywa, a rozpoczyna ją właśnie pochwała
Ojców soborowych i uznanie wielkości II Soboru Watykańskiego.
Jednakże, stwierdza autor, wiele współczesnych prac poświęconych Soborowi daje powody do smutku i poważnego niepokoju.
Z jednej strony – pisze von Hildebrand – stwierdzamy tam obecność
prawdziwego ducha Chrystusa, autentyczny głos Kościoła; spotykamy
teksty, które zarówno w formie, jak i w treści oddychają wspaniałą
atmosferą tego, co nadprzyrodzone. Z drugiej strony, natraﬁamy na
przygnębiającą sekularyzację, zupełne zagubienie „sensus supranaturalis” (poczucia tego, co nadprzyrodzone), grzęzawisko bezładu.
Mój egzemplarz książki von Hildebranda Koń trojański
w Mieście Boga stanowi poprawione wydanie z 1967 roku.
Oﬁcjalne dokumenty Soboru – w liczbie szesnastu – zostały opublikowane w roku 1965. Wolno postawić pytanie, czy
krytyka wypaczonych interpretacji oraz inwazji sekularyzmu
--



na Kościół – celna, być może, w odniesieniu do pierwszych lat
niepokoju, jakie nastąpiły po Soborze – zachowuje aktualność
w roku 1993. Otóż sądzę, że dziś jest ona równie trafna, zwłaszcza że w roku 1967 wiele ostrzeżeń von Hildebranda niestety
zignorowano i ośmieszono.
Sam wciąż przypominam wszystkim, którzy chcą słuchać,
że zaledwie mniejszość katolików zna rzeczywiste dokumenty
II Soboru Watykańskiego. Obawiam się, że ten sam brak wiedzy charakteryzuje wielu spośród tych, którzy mówią gładko
o duchu Soboru, z pogardą niemal odprawiając tych, którzy
wskazują, co Ojcowie Soboru rzeczywiście powiedzieli. Tak jest
– dwadzieścia osiem lat po opublikowaniu dokumentów!
Oprócz utrzymującej się ignorancji, gdy chodzi o dokumenty Soboru (która dostatecznie uzasadnia potrzebę wznowienia książki von Hildebranda), mamy do czynienia z utrzymującą się siłą dążności sekularystycznych. To właśnie te
dążności piętnuje von Hildebrand najmocniej i najbardziej
konsekwentnie. We wtargnięciu sekularyzmu w życie Kościoła widzi on analogię inwazji Ateńczyków na Troję. Pisze: Co
prawda, sekularyzacja jest złem przede wszystkim z tego powodu,
że oznacza odstępstwo od Chrystusa, i właśnie dlatego zwalczamy
ją na każdej stronicy tej książki. Dodaje następnie uwagę, którą
każdy, kto – jak ja – uczestniczy w zmaganiach toczonych przez
dzisiejszy ruch ekumeniczny, bez wątpienia uzna za wyraz głębokiej intuicji: sekularyzacja stoi na przeszkodzie prawdziwemu
i autentycznemu ekumenizmowi.
--

    

Mam nadzieję, że Koń trojański w Mieście Boga w obecnym
wznowieniu zdobędzie wielu nowych czytelników. Mam również nadzieję, że zwrócą oni szczególną uwagę na przytoczone
przez Dietricha von Hildebranda słowa kardynała Newmana
o Kościele: Utrzymuje On, że jeżeli nie może, w sposób sobie właściwy, przysparzać dobra duszom, próżne są wszelkie Jego działania. Cytat ten znajduje się w epilogu do Konia trojańskiego,
stanowiąc syntezę podstawowego orędzia, jakie wyraża cała
książka – orędzia, które dziś jest tak pilnie potrzebne.
John kardynał O’Connor
Nowy York, 1993
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Pragnę wyrazić wielką i głęboką wdzięczność mojemu drogiemu przyjacielowi, Williamowi Fitzpatrickowi z Uniwersytetu
w Rutgers, który z niesłychaną hojnością poświęcał swój czas
i talent, aby pomóc mi w wydaniu tego rękopisu.
Pragnę również podziękować mojej ukochanej żonie, stałej
mojej współpracowniczce, bez której pomocy książka ta nie
zostałaby nigdy napisana.
Dietrich von Hildebrand
New Rochelle, 1967

od autora

J

eśli weźmiemy pod uwagę niektóre z tych rzeczy, jakie
Kierkegaard ma do powiedzenia na temat wiary, na temat

fundamentalnej postawy religijnej, i jeśli sięgniemy następnie
po liczne, wydane w ostatnich latach, prace zarówno księży
katolickich, jak i katolików świeckich, nie uwolnimy się od
wrażenia, że autorzy ci nie tylko utracili poczucie wiary katolickiej, lecz także nie rozumieją już samej istoty religii opartej
na Bożym objawieniu. Trudno doprawdy nie zapytać, czy ci
tak zwani postępowi katolicy mieli kiedykolwiek prawdziwe
doświadczenie religijne, czy przeżyli kiedykolwiek elementarną konfrontację z absolutnym Panem: bojaźń i drżenie wobec
nieskończenie świętego Boga i błogie spotkanie z Chrystusem,
epifanią Boga. Czy stać ich na zrozumienie słów Pascala z jego
Pamiątki:
Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, Bóg Jakuba,
a nie ﬁlozofów i uczonych.
-  -

    

Pewność. Pewność. Uczucie. Radość. Pokój.
Bóg Jezusa Chrystusa.
Deum meum et Deum vestrum.
Zapomnienie świata i wszystkiego oprócz BOGA.
Ten tylko Go znajdzie, kto pójdzie drogą wskazaną
w Ewangelii.
Wielkość duszy ludzkiej.
Ojcze Sprawiedliwy, świat Cię nie poznał, ale ja Cię
poznałem.
Radość, radość, radość, łzy radości.
Rozłączyłem się z Nim.
Derelinquerunt me fontem aquae vivae.
Boże mój, czyżbyś mię miał opuścić?
Obym nie został z Nim rozłączony na wieki!
A to jest życie wieczne, aby poznali Ciebie,
jedynego Boga prawdziwego i Tego, któregoś posłał,
Jezusa Chrystusa.
Jezusa Chrystusa.
Jezusa Chrystusa.
Rozłączyłem się z Nim, odstąpiłem Go, wyparłem
się, ukrzyżowałem.
Obym nigdy nie został z nim rozłączony! Ten
tylko Go zachowa, kto idzie drogą wskazaną
w Ewangelii.
Wyrzeczenie zupełne i błogie.
-  -

 

Zupełne poddanie Jezusowi Chrystusowi i memu
przewodnikowi. Wieczysta radość za jeden dzień
udręki na ziemi.
Non obliviscar sermones tuos. Amen.1
Niniejsza książka jest zaadresowana do tych, którzy wciąż
jeszcze zdają sobie sprawę z metaﬁzycznej sytuacji człowieka,
którzy nie poddali się praniu mózgów przez świeckie slogany,
którzy nadal pragną Boga i nadal uświadamiają sobie potrzebę
zbawienia. Jest ona zaadresowana do tych, którzy nie ogłuchli
jeszcze na głos Chrystusa wśród hałaśliwego handlu tanimi
i powierzchownymi formułami, którzy nie dali się oczarować
rzekomym dojrzewaniem człowieka nowoczesnego, których nie
ogarnął niepokój związany ze współczesnym kryzysem okresu
dojrzewania. Autor pragnie przemówić do tych, w których nie
zaginęło poczucie głębi i wielkości, którzy wciąż jeszcze potraﬁą dostrzec przepaść, jaka dzieli Platona od Russella, Szekspira
od Brechta, Newmana od Robinsona.
Jesteśmy przekonani, że znakomita większość katolików
nie popadła jeszcze w sloganową gmatwaninę, że nie unosi się
pychą opartą na typowym złudzeniu, iż człowiek osiągnął wiek
dojrzały. Jesteśmy ponadto przekonani, że wielu będących poza

1

Blaise Pascal, Pamiątka, [w:] tegoż, Rozprawy i listy, przeł. Tadeusz
Żeleński-Boy oraz Mieczysław Tazbir, I.W. PAX, Warszawa 1962, s. 77-78.

-  -

    

Kościołem dochowuje wierności prawdziwemu realizmowi, gdy
chodzi o sytuację metaﬁzyczną człowieka – realizmowi, który
można znaleźć również w Fedonie i Fajdrosie Platona. Mam tu
na myśli świadomość tajemniczego pęknięcia natury ludzkiej,
świadomość tego, iż człowiek jest tylko trzciną, najwątlejszą
w przyrodzie2, a zarazem panem stworzenia. Jest to realizm,
który nie pomija wewnętrznego konﬂiktu w człowieku, lecz
rozumie to, że człowiek potrzebuje zbawienia.
Na tym tle spróbujemy rzucić pewne światło na pojęciowy
bezład, odstępstwa oraz jawną utratę wiary wśród tych, którzy
wszem i wobec ogłaszają się za prawdziwych interpretatorów
Soboru. Na tle prawdziwego realizmu, na tle samego rdzenia
religii, na tle Dobrej Nowiny, spróbujemy zbadać wszelkie te
straszne błędy, jakie propagują obecnie tak zwani progresiści.
Niechaj Bóg udzieli nam łaski, aby Chrystus – Bóg-Człowiek – na nowo oświecił nasze umysły, a serca nasze upoił niewysłowioną swoją świętością. Niechaj Bóg udzieli katolikom łaski
ponownego doświadczenia tego, o czym mówi prefacja w Mszy
w dniu uroczystości Narodzenia Pańskiego: Albowiem przez tajemnicę Wcielonego Słowa zajaśniał oczom naszej duszy nowy blask
Twojej światłości; abyśmy poznając Boga w widzialnej postaci, zostali przezeń porwani do umiłowania rzeczy niewidzialnych3.
2

Tegoż, Myśli, przeł. Tadeusz Żeleński-Boy, I.W. PAX, Warszawa
1989, s. 140.
3
Obrzędy Mszy Świętej wyjęte z Mszału Rzymskiego dla diecezji
polskich, Pallotinum, Poznań 1993, s. 17.
-  -

 

Jeśli niniejsza książka w najskromniejszy choćby sposób
przyczyni się do rozproszenia dławiącej mgły sekularyzacji
oraz do otwarcia oczu dusz na chwałę Chrystusa i prawdziwą
jedność z Kościołem, będę to poczytywał za największy, niezasłużony dar od Boga:
Nie gardź Twym ludem, o wszechmogący Boże,
gdy woła w utrapieniu, lecz wspomóż go
łaskawie w ucisku dla chwały Twojego imienia,
przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.


I

odnowa
prawdziwa
i odnowa fałszywa

Jest rzeczą jasną, że Kościół stoi dziś wobec poważnego kryzysu.
Pod nazwą „nowego Kościoła”, „Kościoła posoborowego”
próbuje obecnie utrwalić swoje istnienie
Kościół odmienny od Kościoła Chrystusowego:
zagrożone od wewnątrz apostazją, antropocentryczne społeczeństwo,
które pozwala, by ogarnął je i uniósł ze sobą ruch powszechnej rezygnacji
pod pretekstem odnowy, ekumenizmu lub przystosowania.
Henri de Lubac SJ1
1

Cyt. za: „Témoignage Chrétien” [Świadectwo chrześcijanina], 1 września 1967 (wyd. w Paryżu).

I

fałszywa alternatywa

G

dy czyta się encyklikę Ecclesiam Suam papieża Pawła VI – dokument o wielkiej wartości wyjaśniającej – albo znakomitą

Konstytucję dogmatyczną o Kościele2 autorstwa Ojców soborowych, nie
sposób nie uświadomić sobie wielkości II Soboru Watykańskiego.
błędne interpretacje vaticanum secundum
Gdy jednak zajrzymy do nader licznych prac współczesnych
– niektóre z nich są dziełem bardzo sławnych teologów, inne
zapewne pomniejszych, jeszcze inne są wytworem ludzi świeckich, którzy proponują nam swoje dyletanckie teologiczne
mikstury – możemy jedynie doznać głębokiego smutku, a nawet silnego lęku. Trudno bowiem wyobrazić sobie większy kontrast niż ten, jaki zachodzi między oﬁcjalnymi dokumentami
II Soboru Watykańskiego a powierzchownymi, bezbarwnymi
wypowiedziami rozmaitych teologów i ludzi świeckich, które
rozprzestrzeniły się wszędzie niczym choroba zakaźna.
2

Od jej pierwszych słów zwaną popularnie Lumen gentium.
-  -

    

Z jednej strony stwierdzamy tam obecność prawdziwego
ducha Chrystusa, autentyczny głos Kościoła; spotykamy teksty,
które zarówno w formie, jak i w treści oddychają wspaniałą atmosferą tego, co nadprzyrodzone. Z drugiej strony, natraﬁamy
na przygnębiającą sekularyzację, zupełne zagubienie sensus supranaturalis, grzęzawisko bezładu.
Wypaczenie autentycznej istoty Soboru spowodowane
przez tę epidemię teologicznego dyletantyzmu wyraża się
głównie w postaci fałszywej alternatywy, wewnątrz której każe
się nam dokonywać wyboru: albo zgodzić się na sekularyzację
chrześcijaństwa, albo odrzucić autorytet Soboru.
prawdziwe znaczenia wyrażeń
konserwatywny i postępowy
Człony tej drastycznej alternatywy często bywają etykietowane
mianem reakcji postępowej i konserwatywnej. Terminy te, które
z powodzeniem i w sposób naturalny można stosować do wielu
dziedzin, mogą być skrajnie mylące w odniesieniu do Kościoła.
W samej istocie wiary chrześcijańskiej, katolickiej leży przylgnięcie do niezmiennego Bożego objawienia, uznanie, że jest
w Kościele coś, co przekracza wzloty i upadki kultur oraz rytm
historii. Boże objawienie oraz Mistyczne Ciało Chrystusa różnią się całkowicie od wszelkich istnień przyrodzonych. Postawa konserwatywna, tradycjonalistyczna jest w tym przypadku
istotnym składnikiem właściwej reakcji na jedyny w swoim rodzaju fenomen Kościoła. Nawet człowiek bynajmniej nie kon-  -

 

serwatywnego usposobienia i pod wieloma innymi względami
postępowy, musi być konserwatywny w stosunku do nieomylnego magisterium Kościoła, o ile ma pozostać prawowiernym
katolikiem. Można być jednocześnie człowiekiem postępowym
i katolikiem, nie można jednak, będąc katolikiem, optować na
rzecz postępu w zakresie katolickiej wiary. Idea katolika postępowego w tym sensie stanowi oksymoron, contradictio in adjecto.
Wielu dziś, niestety, nie rozumie już tej sprzeczności i dumnie
ogłasza się katolikami postępowymi.
alternatywa konserwatywny – postępowy
jest fałszywa
Etykiety konserwatywny i postępowy powodują, że alternatywa
domaga się w istocie od wiernych dokonania wyboru pomiędzy
sprzeciwem wobec wszelkiej odnowy, nawet wtedy, gdy w odnowie chodzi o usunięcie tego, co wkradło się do Kościoła za
sprawą ludzkiej słabości (np. legalizmu, abstrakcjonizmu, zewnętrznego nacisku w kwestiach sumienia, ciężkich nadużyć
władzy w klasztorach) a zmianą, postępem w dziedzinie wiary
katolickiej, przy czym postęp ów może oznaczać jedynie porzucenie wiary.
Jest to alternatywa fałszywa. Istnieje bowiem trzeci wybór,
który chętnie przyjmuje oﬁcjalne postanowienia Soboru, lecz
jednocześnie zdecydowanie odrzuca sekularyzujące interpretacje nadawane im przez wielu tak zwanych postępowych teologów i ludzi świeckich.
-  -
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prawdziwa odnowa
wzywa nas do przemiany w chrystusie
Ten trzeci wybór opiera się na niewzruszonej wierze w Chrystusa i w nieomylne magisterium Jego Świętego Kościoła.
Przyjmuje on za oczywiste, że nie ma miejsca na zmianę w objawionej przez Boga doktrynie Kościoła. Nie dopuszcza on
możliwości zmiany z wyjątkiem tego rozwoju, o którym mówi
kardynał Newman: wyraźnego sformułowania tez, które są domyślnie założone w wierze apostołów, lub twierdzeń, które z tej
wiary w sposób konieczny wynikają.
Istotą tej postawy jest przekonanie, że chrześcijańska
moralność świętości, moralność objawiona w świętym człowieczeństwie Chrystusa i Jego przykazaniach, a także ukazana
w osobach wszystkich świętych, pozostaje na zawsze ta sama.
Wedle tej postawy przemienienie w Chrystusie, przemienienie
polegające na tym, że stajemy się w Nim nowym stworzeniem,
jest celem naszego istnienia. Jak mówi św. Paweł: wolą Bożą jest
wasze uświęcenie3.
Stanowisko to utrzymuje, że istnieje radykalna różnica
między królestwem Chrystusa a saeculum (światem); uwzględnia ono walkę między duchem Chrystusa i duchem Szatana,
walkę, która toczyła się poprzez wszystkie wieki przeszłe, która
nadal trwa i trwać będzie przez wszystkie wieki przyszłe, aż do

3

1 Tes 4,3. Cytaty z Pisma św. według Biblii Tysiąclecia, wyd. III,
Pallotinum, Poznań-Warszawa 1980.
-  -

 

końca świata. Rzecznicy tego stanowiska wierzą, że dziś, równie jak w dowolnym innym czasie, ważne są słowa Chrystusa:
Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność.
Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze
świata, dlatego was świat nienawidzi4.
Jest to po prostu stanowisko katolickie, bez żadnych dalszych określeń. Weseli się ono każdą odnową, która przybliża
pełną aktualizację ustanowienia wszystkich rzeczy w Chrystusie – instaurare omnia in Christo – i która wnosi światło Chrystusa w kolejne dziedziny życia. Dla katolików jest to, w istocie,
szczególna zachęta do konfrontowania wszystkiego z Duchem
i Prawdą Chrystusa – w porę i nie w porę – bez względu na
ducha epoki obecnej lub jakiejkolwiek epoki przeszłej. Taka
odnowa przestrzega napomnienia św. Pawła: Wszystko badajcie,
a co szlachetne – zachowujcie!5. Uznaje ona wartość i oddaje cześć
tym wielkim darom poprzednich wieków chrześcijaństwa, które odzwierciedlają świętą atmosferę Kościoła (np. śpiew gregoriański i wspaniałe hymny liturgii łacińskiej).
Stanowisko katolickie utrzymuje, że dary te powinny zawsze odgrywać wielką rolę w naszej liturgii, i że dziś nie mniej
niż w przeszłości mają one wielką misję apostolską. Każe ono
wierzyć, że Wyznania św. Augustyna, pisma św. Franciszka
z Asyżu i mistyczne dzieła św. Teresy z Avila zawierają istotne
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orędzie dla wszystkich okresów historii. Wyraża ono postawę
głębokiego, synowskiego oddania wobec Ojca Świętego i miłości pełnej czci wobec Kościoła we wszelkich jego aspektach,
postawę prawdziwego sentire cum ecclesia.
Trzeba jasno powiedzieć, że ta trzecia odpowiedź na
współczesny kryzys w Kościele nie jest nieśmiałym kompromisem, lecz jest stanowiskiem spójnym i szczerym. Nie polega
ona na retrospekcji, nie antycypuje również ziemskiej jedynie
przyszłości, lecz kieruje się ku wieczności. Dlatego też uzdalnia
do pełnego życia w teraźniejszości, ponieważ rzeczywistej teraźniejszości doświadczamy w pełni tylko wówczas, gdy udaje
się nam uwolnić od napięcia przeszłości i przyszłości, gdy nie
jesteśmy już więźniami oszalałego pędu ku następnej chwili.
W świetle wieczności każdy moment w życiu – zarówno jednostki, jak i wspólnoty – zyskuje pełnię swego znaczenia. Toteż
oddać sprawiedliwość epoce obecnej możemy tylko wówczas,
gdy odnosimy się do niej w świetle wiecznego przeznaczenia
człowieka – w świetle Chrystusa.
Odpowiedź, którą przedstawiliśmy, wymaga głębokiej troski
o Kościół z powodu obecnej inwazji sekularyzmu w jego życie,
wymaga również rozumienia samego procesu sekularyzacji. Traktuje ona współczesny kryzys jako najpoważniejszy w całej historii
Kościoła. Jest jednak wypełniona nadzieją, że Kościół zwycięży,
skoro sam Pan powiedział: bramy piekielne go nie przemogą6.
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