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Drogom na betonowych słupach, miastom ze szkła i żeliwa,
Lotniskom rozleglejszym niż plemienne państwa
Nagle zabrakło zasady i rozpadły się.
Czesław Miłosz, „Oeconomia divina„
Przemija postać świata. Oczywiście nie jest to żadną nowością w dziejach. Od
połowy XVIII w., czyli od narodzin angielskiej rewolucji przemysłowej, rozpoczęło
się gwałtowne przyśpieszenie tempa zmian cywilizacyjnych, które po upływie
dwóch stuleci ogarnęły już najbardziej oddalone miejsca naszego globu.

Towarzyszące materialnym przekształceniom Zachodu zmiany duchowe wdzierają
się w dusze i umysły, przebudowując układy pragnień i motywacji, hierarchię
wartości, orientacje poznawcze. Ogrom nagromadzonych zmian przekroczył, jak
się zdaje, masę krytyczną i grozi zawaleniem całego zachodniego świata.
Naszego domu.
Zachód umiera, zarówno fizycznie, jak i, a może przede wszystkim, duchowo.
Narody europejskie mają ujemny przyrost naturalny. W siedemnastu krajach
europejskich więcej jest pogrzebów niż narodzin, więcej trumien niż kołysek.
Wśród tej siedemnastki jest od niedawna Polska.
Nasz świat wywrócił się do góry nogami. To, co wczoraj było słuszne, prawdziwe i
dobre, dzisiaj jest fałszem i złem. To, co niegdyś było niemoralne i karygodne –
rozpusta, aborcja, eutanazja, samobójstwo – dziś stało sie „postępowe” i
„chwalebne”. Dawne cnoty stały się grzechami, dawne grzechy – cnotami.
To, co wielkie i szlachetne jest z góry podejrzane; trzeba zrzucić go z piedestału
i poddać oglądowi. Moralność spostrzega się jako obłudę, szczęście jako
samooszustwo. Ten, kto po prostu ufa pięknu i dobru, ten albo reprezentuje
karygodną nieświadomość, albo żywi jakieś złe zamiary. – pisał, jeszcze wtedy
kardynał Ratzinger.
Właściwą postawą człowieka „nowoczesnego” jest podejrzliwość wobec prawdy
dobra i piękna. Demaskować pod fałszywą skórą baranka, w którą przebiera się
cnota, przebiegle ukrytą wilczą paszczękę łajdactwa – oto zalecany przez
„mistrzów podejrzeń” sposób naszego udziału w kulturze, godny człowieka
„światłego”. Nic zatem dziwnego, że ze współczesnych dyskusji moralnych
zniknęło pojęcie grzechu, pojawiło się natomiast pojecie „poprawności
politycznej”. Nie ma już grzechów, są tylko różne sposoby życia, które należy
zaakceptować jak prognozę pogody: zapowiadano deszcz, trzeba wziąć parasol. W
zachodnim – tzn. do niedawna: chrześcijańskim – świecie moralnym opartym na
Biblii, pewne style życia były naganne, człowiek przeżywał poczucie winy, bał się
gniewu Bożego, brał pod uwagę w kalkulacjach życiowych, że Sodoma i Gomora
zostały zniszczone. Dzisiaj ten sam styl życia, z którego zasłynęli mieszkańcy
Sodomy jest powodem „parad dumy”. Brak jakichkolwiek zahamowań, brak norm i
wskazań, odpadnięcie od normy przez Boga wyznaczonej, powoduje, że nie
wiemy, gdzie jest zero, nie wiemy, gdzie jest dół, a gdzie góra, nie jest możliwy

więc „staromodny” upadek pionowy. Wobec tego spadamy we wszystkich
kierunkach.
Nasza cywilizacja, nasz zachodni, euroatlantycki świat opierały się na
fundamentalnej zasadzie: człowiek jest złożeniem ciała i duszy. Jak to złożenie
wygląda – różnie o tym mówiono, nie było powszechnej zgody. Ale sama zasada
nie ulegała wątpliwości. Dla tych, którzy mówią, że nigdy duszy nie widzieli, tę
samą zasadę można sformułować w następujący sposób: nasze ludzkie –
podkreślam: ludzkie – życie nie da się spędzić bez jedzenia i chodzenia do
ubikacji, ale też: i bez trwogi, czy płomienia tęsknoty. Obok chleba naszego
powszedniego człowiek pragnie wody życia wiecznego.
Nowoczesność, jeśli już mówi o trwogach i tęsknotach, to odnoszą się one
wyłącznie do ciała. Priorytet, jaki w ludzkich sprawach przyznają ciału ludzie
Zachodu, nie ma sobie równych w historii. Ciało i jego potrzeby: realne i
wykreowane przez rządzący wszystkim rynek oraz szybko zmieniające sie mody –
zdrowie, seks, estetyka, ubrania, sport, operacje plastyczne, kolor włosów, dieta
cud – są przedmiotem nieustającej troski i niemal wyłącznego
zainteresowania. Dla ciała potrafimy zdobyć się na poświęcenia i wyrzeczenia,
pozbyć się szkodliwych ponoć – według telewizyjnych „autorytetów” – dla
sprawności ciała, nawyków, czy zadawać sobie tortury w fitness clubach. Zacheca
się nas tysiącami rad do troszczenia się o własne ciało i do zaspakajania jego
wymagań, ale troska o własną duszę nigdy nie była tak podejrzaną jak dzisiaj. Kto
dziś troszczy się, poza kościołem, o duchowe środowisko człowieka? Ale też
kościół z jego „doktrynalnym uporem” jest przez wielu postrzegany jako instytucja
totalitarna.
Przy okazji zwróćmy uwagę na jeszcze jedną oznakę dekadencji naszej kultury.
Klienci fitness clubów są z pozoru, ale tylko z pozoru, podobni do
średniowiecznych samobiczowników. Dla tych średniowiecznych umartwianie się
było drabiną ucieczki z motylego żywota ludzkiej doczesności, do wieczności. Ci
dzisiejsi pragną jedynie przedłużyć rozkosze cielesności, zachować dozgonną
młodość. Wieczność ich nie interesuje, przestała być wartością. Dla normalnego
mieszkańca rynkowo -konsumpcyjnego świata nie warta jest najmniejszego
zabiegu. Wypadek bez precedensu w dziejach. Wszystkie znane nam kultury
bowiem w ten lub inny sposob, pod tą lub inną nazwą, stawiały wieczność jako cel
życia, lub przynajmniej jako polecany wzór życia. Całkowite zamknięcie się w
doczesności przytrafia się ludziom pierwszy raz. Co z tego wyniknie, nikt nie

potrafi przewidzieć, ale nie można o tym mysleć bez niepokoju.
Cywilizację i kulturę Zachodu stworzyło chrześcijaństwo. Jeśli więc Zachód
odchodzi od chrześcijaństwa, to tym samym gubi się prawda o naszych dziejach i
o naszej kulturze, naszych zobowiązaniach wobec przyszłości, o naszej
odpowiedzialności za przyszłość. Otwiera się na oścież bramę dla świata, z
którego wszelkie wartości zostały wygnane. Na początku XX wieku Fryderyk
Nietzsche, twórca filozofii świata bez wartości, ogłosił z butą: Bóg umarł. Od tego
czasu zwolennicy wolności do wszystkiego, przy jednoczesnej wolności od
wszelkiej odpowiedzialności, zoboawiązań i obowiązków powtarzają za nim tezę o
śmierci Boga. W istocie to nie Bóg umarł, a umarł człowiek. Cywilizacja
odrzucająca chrześcijaństwo – swoją własną kolebkę, zaczyna nienawidzieć siebie
samej i dąży do zniszczenia swego ludzkiego oblicza. Czy Europa – gdzie proces
tworzenia cywilizacji bez wartości jest bardziej zaawansowany niż w Ameryce –
która nie godzi się na wymienienie w swojej Konstytucji imienia Boga, czy Europa,
która wprawdzie nie prześladuje chrześcijan i pozwala im, w ramach tolerancji dla
dewiantów, wykonywać swobodnie swoje egzotyczne obrzędy i przestrzegać
dziwacznych nakazów i zakazów, ale chrześcijan traktuje jak obywateli drugiej
kategorii, niedopuszczając ich do niektórych unijnych stanowisk (casus Rocco
Buttiglione) nie jest na drodze do samounicestwienia?
Do opisu sytuacji duchowej świata zachodniego można przywołać anegdotę
Stanisława Lema. Mężczyzna wyskoczył z pięćdziesiątego piętra. Na wysokości
trzydziestego piętra pyta go ktoś: co słychać? Ten odpowiada: dziękuję na razie
dobrze. Właśnie: na razie jeszcze dobrze.
Chcę wierzyć, że ten obraz jest nazbyt pesymistyczny, że nie jest to spadanie z
wieżowca, ale osuwanie sie po stoku. Człowiek dźwigając ciężar na stoku stromej
góry łatwo może z ciężarem stoczyć się na doł, znacznie trudniej podejść mu w
górę, ale jest to możliwe. Nawet po upadku może podjąć wysiłek powtórnego
wspinania się i wierzyć, że podnoszony ciężar nie okaże się kamieniem Syzyfa.
Jeśli zabraknie nam tej wiary i tej nadziei, to w obliczu wyzwań, które przyniósł
nam XXI wiek, w szczególności wobec wyzwań islamu, Zachód może się tylko
zawalić. Spadkobiercy na schedę po naszej cywilizacji są już wsród nas. Wystarczy
przejść się ulicami większych miast Ameryki czy Europy, żeby to zobaczyć. Na
ulicach wymija się i miesza publiczność wielokulturalnych rzeczywistości, wielu
kosmosów. Od pewnego czasu używamy słowa „pluralizm”, mówimy, że budujemy
społeczeństwa wielokulturowe, żeby zdać sobie sprawę z tego, co się dzieje wokół

nas. Ale obawiam się, że te terminy nie opisują w pełni tego, co widzimy. Bo tu nie
chodzi o różnice pogladów, czy różnice obyczajów, tu idzie o różnice światów. Ich
wewnętrzne zasady nie są wzajemnie przekładalne, jesteśmy dla siebie
przybyszami z różnych planet. I w takiej sytuacji musimy ze sobą współżyć. Innego
wyboru nie ma: Zachód przestałby również być Zachodem, gdyby wybrał, inny niż
współżycie, wariant. Pusty plac po nowojorskich wieżach, wybuchy na dworcu w
Madrycie i w metrze londyńskim, niszczycielskie rozruchy w wiekszych miastach
Francji, pokazały jak stromy jest stok, po którym Zachód musi dzwigać kamień
swojej przyszłości. W każdym razie zatrata chrześcijańskiej tożsamości jest
strącaniem kamienia w przepaść.
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