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Felieton – Potęga niesmaku Filioque XXI

Jako badaczka historii duchowej Zachodu widzę swą powinność 
w tym, by odpowiedzieć na pytanie „co z perspektywy 
wieków, które nastąpią, okaże się »Filioque« XXI wieku?”, 
a więc czym spowodowana jest wewnętrzna schizma w łonie 
współczesnego katolicyzmu i stojącej na nim cywilizacji? 
I jak to możliwe, że jedna strona dokonanej, cichej schizmy 
katolickiej przyłącza się do totemicznego, antykatolickiego 
tańca emancypacyjnego? Sądzę, że znam odpowiedź.

D ałam ostatnio wykład na temat 
możliwości zachowania i odnowy 
tradycji katolickiej na Zachodzie, 

w znacznej mierze oparty na moich 
wcześniejszych publikacjach, w których 
stawiam niewymagającą bystrego oka 
diagnozę zmierzchu tutejszego kato-
licyzmu, a także – na jego przedłuże-
niu jako historycznej zasady – chrześ-
cijaństwa, w końcu zaś ufundowanego 
na nim Zachodu. Trudno przecież nie 
zgodzić się z historykami, takimi na 
przykład jak Donald Kagan (którego 

żarty z chrześcijaństwa mają w sobie 
coś z dumnej, niemal dogmatycznej 
ignorancji w kwestiach konfesyjnych, 
typowej dla zachodniej klasy akade-
mickiej, a które też pokazują pew-
nego rodzaju dewastującą beztroskę 
w podejściu kadry do studenta jako 
istoty – być może – obdarzonej du-
szą nieśmiertelną), podkreślającymi, 
że nie znamy przykładu cywilizacji  
areligijnej. 

Cywilizacja może stać – takie jest 
przynajmniej doświadczenie histo-

ryczne – na religii jako jej podstawo-
wym źródle żywotności i siły, a także 
rezerwuarze celów. Płyną z tego jed-
nak nie jeden, a dwa wnioski. Pierw-
szy, narzucający się, to ten, że Zachód, 
pozbywszy się chrześcijaństwa, prze-
stanie istnieć. (Lub, w łagodniejszym 
wariancie, wywoła swe własne „ago-
niczne przetrwanie”, poddając się 
przepoczwarzeniu przez inną religię 
transcendentną, którą sobie sprowa-
dzi i którą usynowi). Drugi to taki, że 
jeśli nasza cywilizacja jako tako stoi, 
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oznacza to, że ma jakąś religię. Co 
nią jest? Idąc prawem publicystycz-
nego skrótu stawiam tezę, że współ-
czesną religią Zachodu jest emancy-
pacja. Zarazem „emancypacja” to już 
nie tyle ideologia, ile totem.

Takie postawienie sprawy pozwala 
zrozumieć, dlaczego naruszenie pierw-
szego przykazania każdej poważnej re-
ligii „nie będziesz miał bogów cudzych 
przede mną” ścigane jest jako podsta-
wowa zbrodnia. Nowa, konstytuująca 
się religia musi zmieść kulty konkuren-
cyjne, szczególnie zaś te, które królo-
wały na tym terenie wcześniej, przed 
nią. Musi je ona – właściwie – zdep-
tać. Dlatego też dalej, niszcząc cudze 
posągi (traktowane jako złote cielce), 
strzeże własnej sfery ikonicznej, któ-
rej naruszenie jest nie wykroczeniem, 
lecz najdosłowniej blasfemią, bluźnier-
stwem. (Pisząc to, nie zrównuję religii, 
nie neguję, że do religii i jej twierdzeń 
odnosi się kryterium prawdziwości, 
i nie wykluczam, że jedna religia jest 
prawdziwa, a pozostałe są zabobo-
nem). Stąd wielka surowość emancy-
pacji w śledzeniu innowierców i jedno-
cześnie żądanie zachowania ortodoksji, 
czyli oddawania czci i chwały nowym 
bogom i demonom.

Dziś jednak jako badaczka histo-
rii duchowej Zachodu widzę swą po-
winność w tym, by odpowiedzieć na 
pytanie „co z perspektywy wieków, 
które nastąpią, okaże się »Filioque« 
XXI wieku?”, a więc czym spowodo-
wana jest wewnętrzna schizma w łonie 
współczesnego katolicyzmu i stojącej 
na nim cywilizacji? (Przez „Filioque” 
rozumiem tu kwestię sporną, która ge-
neruje trwałą schizmę). I jak to moż-
liwe, że jedna strona dokonanej, ci-
chej schizmy katolickiej przyłącza się 
do totemicznego, antykatolickiego 
tańca emancypacyjnego? Sądzę, że 
znam odpowiedź. 

„Filioque XXI” – pozbawione arty-
kulacji, ciche, lecz mozolne – to kwe-
stia historyczności Objawienia. Otóż 
tradycyjny katolicyzm nauczał (i ofi-
cjalnie wciąż jeszcze to głosi), że Ob-
jawienie zakończyło się ze śmiercią 
ostatniego z Apostołów. Pogląd ten 
powtarza jeszcze Joseph Ratzinger 

w swym studium o teologii histo-
rii poświęconym św. Bonawenturze. 
Uważny i uczciwy czytelnik, zadaw-
szy sobie pytanie, po chwili zastano-
wienia dojdzie zapewne do wniosku, 
że od dawna nie słyszy tego twierdze-
nia wcale bądź słyszy je sporadycz-
nie. Może też do niego docierać jako 
sąd, który natychmiast podawany jest 
w wątpliwość. Rozwija się więc i na-
biera rozpędu pogląd, zgodnie z któ-
rym Objawienie nie tyle zakończyło się 
i może podlegać jedynie dalszemu ro-
zeznawaniu (katolickie rudymenta ka-
techizmowe), ale raczej trwa. Od roku 
2018 pamiętamy też wyraźnie, dzięki 
przełożonemu jezuitów, ojcu Arturo 
Sosie, że przecież w czasach Jezusa nie 
było urządzeń nagrywających, lecz ta 
anegdota tylko pokazuje działanie za-
wiasów furtki w ogrodzeniu wiary: 
nowa niepewność, co zostało powie-
dziane, pozwala na emancypację od 
słów Jezusa – wypowiedzianych lub 
nie. (Co ciekawe, trudno naruszyć ata-
kowany przez Sosę konsens, zgodnie 
z którym nauczanie moralne Jezusa 
w kwestiach rodzinnych było wymaga-
jące i zacieśniające normy, owo „przez 
zatwardziałość serc waszych” Mk 10,1-
12). Rzecz ma jednak dalsze implikacje. 
Nie można tu pozwolić sobie na wy-
kład określonego, dającego się przewi-
dzieć procesu dziejowo-konfesyjnego, 
dlatego należy tylko ograniczyć się do 
podstawowych predykcji.

Wpierw pojawi się wyraźniej kwe-
stia Objawienia-które-trwa, a niemal 
równolegle z nią dyskurs „natchnień”. 
Tę fazę możemy już obserwować, co-
raz częściej mówi się o tym, że papież 
Franciszek jest pod szczególnym dzia-
łaniem Ducha (zakłada się tu, że Świę-
tego, choć w świetle tradycyjnego na-
uczania Kościoła podobna konstatacja 
budziłaby czujność i konsternację), ma 
też wręcz działać cuda – Papież miał 
uzdrowić (niejedno) dziecko z nowo-
tworu, względnie wywołać zanik ob-
jawów domniemanego raka. W dru-
giej fazie (nie mówię tu jednak rzecz 
jasna o odcinkach, jakieśmy wszyscy 
rysowali na osi czasu w naszych ze-
szytach do fizyki) nastąpi odrywanie 
wspólnoty od Objawienia i wyznacza-

nie nowych dróg w nauczaniu moral-
nym Kościoła. Nauczanie katolickie jest 
jednak zwartym systemem twierdzeń, 
pojawią się też zatem zmiany doktry-
nalne. Jako że trudno będzie przejść 
nad zasadą niesprzeczności (coś nie 
może być grzechem i nim nie być), 
przejdzie się mimo niej (na przykład 
dodając niejasno i nie wprost rewidu-
jący przypis w jakimś dokumencie pa-
pieskim wysokiej rangi…). Wspólnota 
będzie zyskiwała rys coraz bardziej 
charyzmatyczny, coraz mniej zaś inte-
lektualny. Nowe racje nie będą tłuma-
czone. Stare zaś zaczną być uciszane 
i tępione. Tradycja zostanie zaprze-
czona w swej roli nośnika Objawie-
nia. Pozostanie ono samo, Objawienie 
sauté, podawane na gorąco, aktuali-
zowane zaś będzie częściej niż system 
Windows. A by Tradycja mu nie bruź-
dziła, nie hamowała i nie cenzurowała 
jego „natchnień”, zostanie wpierw 
unieszkodliwiona, a następnie – zli-
kwidowana. Ten gwałtowny, pełen pa-
roksyzmów proces właśnie śledzimy 
w poczynaniu pontyfika i akolitów 
likwidacji Mszy świętej tzw. tryden-
ckiej i całego, tradycyjnego życia  
sakramentalnego. 

Nastąpi głębokie od-rozumnienie 
katolicyzmu. Jako że „nowe prawa” 
będą pod wpływem aktualnych na-
tchnień pontyfika i innych szeroko ro-
zumianych władz (w tym ekspertów 
katolickich, którzy po Vaticanum II 
uzyskali władzę wcześniej nieposia-
daną), będą one mogły synchronizować 
się z tym, co przez wieki katolicyzm 
nazywał „światem”. To doprowadzi 
do fascynującego zjawiska polegają-
cego na tym, że część jednej i tej sa-
mej wspólnoty będzie diagnozować 
postchrześcijaństwo i/lub nową re-
formację tam, gdzie druga jej część 
głosić będzie nadzwyczajną „chrześ-
cijańskość” świata.

Dla tych ostatnich zaniknie zresztą 
pytanie „według Boga czy według 
świata?”, a zakres synchronizacji będzie 
pochodną siły napierania świata – jego 
praw i prawd – na dziedzinę kościelną 
oraz wspomnianego od-rozumnienia 
katolicyzmu. Siła akceptacji dla postu-
latów emancypacyjnych będzie zatem 

funkcją zaniku intelektualizmu wiary, 
choć jednocześnie będzie się prezento-
wać jako wiara oświecona i postępowa. 
Jako wręcz „nowa ortodoksja”. Tu do-
chodzimy do kwestii zasadniczej… 
Podobny bieg wypadków ostatecznie 
może oznaczać zaprzeczenie Logos-ty-
picznej natury Boga. Póki co bowiem 
Bóg postrzegany jest przez katolików 
jako poniekąd „uwięziony” w swej na-
turze Logosu, czemu odpowiada upo-
rządkowana rzeczywistość naturalna 
poznawalna rozumowo. Jeśli – dla ce-
lów roboczych – przyjmiemy Ratzin-
gerowskie, zaproponowane podczas 
wykładu w Ratyzbonie, rozróżnie-
nie na Boga-Logos chrześcijaństwa 
i Boga-Siłę islamu, to nastąpi prze-
dziwna „islamizacja” katolicyzmu. Od-
tąd Bóg będzie mógł sobie zaprzeczać, 
zgłaszać rozbieżne roszczenia, ustana-
wiać prawa i bezprawie według swej 
kapryśnej woli. W historii własnej 
katolicyzmu mówilibyśmy o powro-
cie do znanej kontrowersji wolunta-
rystycznej. A jednak jej zauważenie 
wymagałoby dosłownie rozkwitu in-
telektualnego, którego nie ma podstaw 
wieszczyć (chyba że po stronie środo-
wisk tradycjonalistycznych, mozolnie 
się odbudowujących, wobec których 
jednak wiedziony Duchem pontyfik 
formuje plany wykluczająco-finali-
zujące, jak to widać w motu proprio 
Traditionis custodes).

Być może pewnym ratunkiem dla 
tradycji Logosu może być pytanie za-
dawane wiele tysięcy razy przez po-
szukujące, dzielne umysły ludzkie (od 
Sokratesa po – będącą dobrym przy-
kładem tego rodzaju udręki – Arendt): 
czy Bóg nakazuje A, gdyż A jest do-
bre, czy też A jest dobre, gdyż naka-
zuje je Bóg? Czy Bóg zakazuje B, gdyż 
B jest złe, czy też B jest złe, gdyż za-
kazuje go Bóg? W obu przypadkach 
przyjęcie drugiej odpowiedzi ozna-
cza rozpoczęcie jakiejś odysei po fa-
lach wiary. O ile jednak wierna Pene-
lopa (wiara Penelopa) będzie czekać 
przy krosnach, o tyle Odyseusz… cóż 
rzec… Odyseusz spotka swą śmierć na 
pełnym  morzu. 
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