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KOŚCIÓŁ KATOLICKI 
A PAŃSTWO KOMUNISTYCZNE - 

SPOJRZENIE NA SPÓR DOKTRYNALNY

Można wskazać i diagnozować wiele płaszczyzn światopoglądowego konfliktu po
między Kościołem katolickim a państwem komunistycznym. Celem poniższych 
rozważań nie jest jednak precyzyjne opisanie sfer niezgodności i poszczególnych 
przejawów antagonizmu pomiędzy dwoma opozycyjnymi systemami filozoficznymi, 
które leżą u podstaw: z jednej strony - doktryny chrześcijańskiej, z drugiej zaś - ko
munistycznej. Prezentowana analiza pretenduje raczej do ukazania jądra sporu dok
trynalnego Kościół katolicki-państwo komunistyczne, co pozwala zobaczyć ów spór 
w pewnym uporządkowaniu. Zawierać będzie także kilka egzemplifikacji ideowych 
zderzeń, wyprowadzonych ze wskazanego jądra sporu. 

Jest rzeczą powszechnie wiadomą, że u źródeł filozofii społecznej leży antropolo
gia. Wydaje się, że istotę kontrowersji doktrynalnej pomiędzy chrześcijaństwem a ko
munizmem stanowi właśnie radykalnie odmienna wizja ludzkiej natury, radykalnie 
odmienna odpowiedź na pytanie: kim jest człowiek? Przedstawiając rzecz najogól
niej, ze strony Kościoła mamy do czynienia z realistyczną i - co za tym idzie - pesy
mistyczną (w ziemskim wymiarze) wizją człowieka, którego historia jest w większej 
mierze zapisem błędów aniżeli osiągnięć; wizją, z której wypływa wniosek, że budo
wa Królestwa Bożego na ziemi nie jest możliwa i że generalnie z ludźmi nie da się 
zbyt wiele dokonać z uwagi na niezbywalne skażenie każdego człowieka grzechem 
pierworodnym. Najdonioślejszym ludzkim dokonaniom w sferze ducha i materii 
towarzyszą tak zwane skutki uboczne, co na gruncie teologicznym jest potwierdze
niem faktu, że pod wpływem grzechu pierworodnego nic nie jest na swoim miejscu. 
Tej wizji przeciwstawiona jest perfekcjonistyczna, utopijna wizja komunistów; wizja 
człowieka zdolnego stworzyć system, w którym wszystkie ludzkie problemy zostaną 
rozwiązane, będący adekwatnym i ostatecznym objaśnieniem funkcjonowania świa
ta. Zdaniem George’a F. Kennana - wybitnego dyplomaty, ale także interesującego 
myśliciela politycznego1 - ów perfekcjonistyczny utopizm czyni marksizm groźnym 

1 Najważniejszy może wykład swej fdozofii politycznej daje Kennan w pracy Democracy and the 
Student Left, Londyn 1968. 
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i horrendalnym oszustwem. Błędne bowiem jest założenie marksistów, że schorzenia 
społeczne można wyleczyć, manipulując stosunkami społecznymi, nie zaś przez in
dywidualny wysiłek każdego człowieka, by stawać się lepszym. 

Błąd ten - powiada Kennan - jest z kolei konsekwencją faktu, że marksiści nie przywiązują 
żadnej wagi, a w istocie wręcz nie dostrzegają elementu tragedii, który jest trwałym kom
ponentem indywidualnego doświadczenia człowieka. Mówiąc to, mam na myśli pewne 
dobrze znane fakty: że w życiu zdarzają się nieszczęśliwe wypadki i tragiczne choroby; że 
ludzie, których kochamy, nie umierają razem z nami, i odwrotnie: że istnieje sieroctwo; że 
ludzie się starzeją, że tracą siły, że nie osiągają tego, czego pragną, i tak dalej. Żadne ludz
kie życie nie jest wolne od tych tragicznych elementów, a każdy, kto obiecuje stworzyć raj 
na ziemi, popełnia niewybaczalny grzech oszustwa. Religia chrześcijańska - czy się w nią 
wierzy, czy nie - udziela jakichś odpowiedzi na te kwestie związane z ludzką bezsilnością 
i niepowodzeniami; światopogląd marksistowski tego nie czyni i stanowi to jego wielką 
słabość. Po prostu nie zauważa on głównego problemu w życiu zwykłego człowieka* i * i 2. 

2 Ci. E K e n n a n, Od powstrzymywania do powstrzymywania samego siebie, [w: | (!. U r b a n, Stalin
i stalinizm. Rozmowy Georgea Urbana, Londyn 1987, s. 308. 

’ S. K i s i c 1 e w s k i, Lata pozłacane, lata szare, Kraków 1989, s. 330. 

Fundamentalne zderzenie pesymizmu i optymizmu antropologicznego znajduje od
zwierciedlenie w zasadniczych kontrowersjach, co do ludzkich możliwości. Nota bene 
antropologiczny pesymizm chrześcijaństwa dotyczy sfery deskryptywnej, a nie norma
tywnej; dotyczy, mówiąc prościej, tego, co jest, nie zaś tego, co być powinno. W ramach 
chrześcijańskiego normatywizmu mieści się na przykład nakaz dany człowiekowi przez 
Boga, by czynił sobie ziemię poddaną - nakaz zawierający ogromny ładunek optymiz
mu i zaufania do człowieka. Pesymizmem napawają jednak wyniki realizowania tego za
dania. Pełne optymizmu jest wezwanie wszystkich chrześcijan do świętości. Pesymizm 
rodzi się pod wpływem odpowiedzi na pytanie, ilu spośród chrześcijan to rzeczywiście 
ludzie święci. Optymizm chrześcijańskiej sfery powinnościowej można traktować raczej 
jako realistyczną konstatację, nakazującą ludziom dążenie do niemożliwego po to, aby 
osiągać najmniejsze upragnione dobro. Po powyższym uściśleniu zrozumiałe winno być 
twierdzenie, że z chrześcijańskiego pesymizmu antropologicznego bije źródło pesymi
zmu epistemicznego, który kwestionuje nasze zdolności poznania rzeczywistości. Słyn
ne Augustiańskie zawołanie: „Uwierz, abyś mógł zrozumieć”, można interpretować jako 
mało optymistyczne stwierdzenie, że bez autorytetu nie potrafimy poznawać, że każdy 
akt poznania poprzedza akt wiary. Chrześcijański punkt widzenia w tym względzie uda
nie prezentuje współczesnym językiem Stefan Kisielewski: 

Osobiście nie wierzę w lewicę ani w prawicę, bo wierzę w Boga, który tasuje wciąż karty 
na nowo, nic sobie nie robiąc z ludzkich prób określenia rzeczywistości na stałe. Oczy
wiście, Stwórca tasując tę rzeczywistość tu na ziemi, posługuje się przy tym elementami
1 impulsami materialnymi, ziemskimi (sam je przecież stworzył), ale są one każdorazowo 
zmieszane w inny sposób, tworzą układy coraz to nowe, logiczne, ale tak skomplikowane, 
że żaden superelektronowy mózg rady sobie z nimi dać nie może’. 
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W optyce chrześcijańskiej człowiek pozbawiony odniesienia do transcendencji 
skazany jest wyłącznie na swój ułomny intelekt wiodący na manowce poznawcze. 
Tymczasem w optyce komunistycznej ludzki intelekt zdolny jest, na przykład, stwo
rzyć i zarządzać gospodarką centralnie planowaną - antidotum na marnotrawstwo 
kapitalizmu, który zmusza rzesze ludzi do produkowania tego samego, zamiast zo
bligować do tego wyselekcjonowaną grupę, a resztę energii ludzkiej skierować na 
inne dziedziny i w ten sposób zbudować komunistyczny raj na ziemi. Rzeczywistość, 
a wcześniej prace Friedricha von Hayeka4 czy Karla R. Poppera5 zdążyły ustosunko
wać się do pomysłu gospodarki centralnie planowanej. Nie ma więc potrzeby rozwo
dzić się na ten temat. 

1 Por. F. A. von Hayek, Konstytucja wolności, tłum. J. S t a w i ń s k i, Warszawa 2006. 
5 Por. K. R. Popper, Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, t. 2, tłum. H. Krahelska, War

szawa 1993. 
6 ) a n Paweł II, Sollicitudo rei socialis, rozdział VI, punkt 42. 
7 Ś w. Augustyn, Enarr. in Ps. 105, 34. 

Wedle komunistów na przeszkodzie budowie raju na ziemi stoi własność pry
watna, nakładająca na większość populacji pęta podległości. W swej opacznej wizji 
antropologicznej nie zawahali się dokonać gwałtu na człowieku w postaci zniesienia 
własności. Akt ten przesądził o nieusuwalnej rewolucyjności systemu komunistycz
nego. System bowiem, który znosi własność prywatną, nie przestaje być rewolucyj
ny, choćby trwał sto lat. Oczywiście można podnieść kwestię, że także na gruncie 
chrześcijaństwa stosunek do własności prywatnej nie jest sprawą jednoznaczną. To 
prawda, że twierdzenie, iż własność ma być prywatna w posiadaniu, ale wspólna 
w użytkowaniu (które nie jest dosłownym przytoczeniem z Summy teologii św. To
masza z Akwinu, ale dobrze oddaje jego myśl), czy też twierdzenie Jana Pawła II, że 
na własności ciąży hipoteka społeczna6, nie idą w parze z rozumieniem własności 
na gruncie doktryny liberalnej. W chrześcijańskim ujęciu właściciel nie może do
wolnie, w marnotrawczy sposób dysponować swą własnością, lecz z racji posiadania 
ciążą na nim obowiązki wobec wspólnoty. Uchylanie się od tych obowiązków jest 
jednym z powodów, dla których „Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, 
niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego” (Mt 19, 24). Prawdą jest także, że - 
historycznie rzecz biorąc - idea zniesienia własności prywatnej obecna jest, że się tak 
wyrażę, w platońskiej linii chrześcijaństwa, której największym przedstawicielem jest 
św. Augustyn. Pisał on: 

Niechże więc wzrasta miłość wasza. Jako że własność indywidualna rodzi spory, nieprzy- 
jaźń, niezgodę i wojny pomiędzy ludźmi tudzież zaburzenia, przeciwieństwa, zgorszenia, 
występki, niesprawiedliwości i morderstwa. A czyż spieramy się o to, co znajduje się we 
wspólnym naszym posiadaniu? Przecież wspólnie oddychamy powietrzem, wspólnie 
oglądamy słońce. Szczęśliwi tedy ludzie, którzy czynią Bogu miejsce w ten sposób, że nie 
szukają zadowolenia we własności prywatnej! 7. 

Można także wskazywać, że życie monastyczne zachodniego chrześcijaństwa 
stanowi sui generis realizację idei zniesienia własności. Czym innym jest jednak 
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zniesienie własności w odniesieniu do grupy ludzi przenikniętych określoną dok
tryną, czym innym zaś rozciągnięcie tego pomysłu na całe społeczeństwo. Warto 
utrzymywać w pamięci fakt, że w obliczu presji marksistów Leon XIII dokonał pod
niesienia własności prywatnej do rangi prawa natury, choć dla św. Tomasza własność 
była wnioskiem wynikającym z prawa natury, pozwalającym człowiekowi sprostać 
ciążącym na nim obowiązkom. 

Z błędnej, czysto materialistycznej antropologii komunistów (wedle słynnej 
diagnozy Leona XIII, powtórzonej przez Jana Pawła II, marksizm jest wynikiem 
ewolucji liberalizmu - są to dwie gałęzie wyrastające ze wspólnego pnia, jakim jest 
materializm) bierze się lekceważenie dla duchowej, patetycznej strony ludzkiej egzy
stencji oraz próba objaśnienia działań człowieka w zsymplicyzowanych związkach 
przyczynowo-skutkowych, sprowadzających niezmiennie jego motywację do realiza
cji interesu prywatnego, politycznego, ekonomicznego. Człowiek zdolny do zanego
wania instynktu samozachowawczego w imię wartości ważniejszych niż samo życie - 
taka istota nie mieści się w granicach materialistycznej antropologii. Przykłady z tak 
zwanego życia, których nie sposób ignorować, są w marksistowskiej perspektywie 
przykładami na zmistyfikowaną świadomość. 

Błędna antropologia doprowadza komunistów do prób stworzenia skrajnego ega
litaryzmu jako panaceum na społeczne wykluczenie. Komuniści są autorami jednego 
z najbardziej nieudanych zamierzeń ustrojowych, jakim było usiłowanie udosko
nalenia istniejącego reżimu demokratycznego poprzez jego radykalne zdemokra
tyzowanie, a więc posunięcie zasady ustrojowej demokracji w postaci równości do 
ekstremum. Uczynili to wbrew przestrodze Arystotelesa, mówiącej, że żadnej zasa
dy ustrojowej nie należy doprowadzać do skrajności, jeśli nie chcemy dokonywać 
gwałtu na człowieku i zniszczenia ładu istnienia ludzkich zbiorowości. Takie próby 
wiodą do destrukcji wszelkiej hierarchii, także tej płynącej z wyższych uzdolnień, 
do destrukcji autorytetów, omnipotencji i ubóstwienia państwa komunistycznego. 
Bezstronnym wyrazicielem tego „prawdziwego” egalitaryzmu ma być państwo, które 
w sposób sprawiedliwy dokonuje redystrybucji dóbr. Państwo zastępuje wspólnoty, 
takie chociażby jak parafie, w ramach których ludzie uprzednio w sposób kompe
tentny nieśli sobie pomoc, znając się wzajemnie i znając swoje potrzeby. W komu
nizmie znajduje się ona w rękach urzędnika, podatnego na manipulację także z tego 
powodu, że nie posiada on dostatecznej wiedzy pozwalającej odróżnić pozoranta od 
człowieka rzeczywiście potrzebującego.

Opaczna antropologia skutkuje w komunizmie zmuszaniem ludzi do błędnego 
postrzegania rzeczywistości. Skazuje na nieistnienie nawet najbardziej rzucające się 
w oczy fakty. Zmusza przykładowo obywateli do uznawania doktryny marksistow
skiej za doktrynę naukową, podczas gdy jest ona ideokracją, karykaturą religii, co 
nota bene potwierdza pogląd teologów chrześcijańskich, mówiący, że diabeł mał
puje Boga. Komunizm jest najbardziej zbliżony do polityki wiary, której przeciwle
głym biegunem jest polityka sceptycyzmu, mówiąc językiem Michaela Oakeshotta”. * 

" Por. M.Oak e shot t, The Politics of Faith and the Politics of Scepticism, I.ondyn 1996.
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Marksizm, jak wiadomo, rozwinął się z krytyki religii, którą Marks przejął od Feuer
bacha. Feuerbach zaś rozumował następująco: człowiek zdradza samego siebie, 
przerzucając na Boga doskonałość, jakiej sam pragnie. Bóg nie jest wcale stwórcą 
ludzkości, ale bałwochwalczym obrazem naszej wyobraźni. Zadaniem człowieka jest 
osiągnięcie wieku dojrzałego i odważenie się na sięgnięcie po doskonałość9. Warto 
jeszcze podkreślić, że gdyby komunizm nie był ideokracją, to ogrom zbrodni, jaki 
popełniono w jego imię, byłby niewytłumaczalny. Fałszywa wiara była koniecznym 
motorem zbrodniczych działań. Bez niej osiągnięcie tej niewyobrażalnej skali znisz
czenia nie byłoby możliwe, nawet jeśli nie ma się skłonności do powzięcia wzniosłych 
wyobrażeń na temat człowieka.

’ Zob. R. A r o n, Opium intelektualistów, tłum. Cz. Miłosz, Warszawa 2000.
Por. H. A r e n d t, Korzenie totalitaryzmu, l. 1-3, tłum. D. G r i n b e r g, M. S z a w i e 1, Warszawa 

2008.
" G. O r w c 11, As / Like It, „Tribiune”1944, 4 Ił.
12 Zob. B. S p i n o z a, Traktat teologiczno-polityczny, [w:| t e n ż e, Traktaty, tłum. I.Halpcrn- 

-M y ś 1 i c k i, Kęty 2000, rozdz. XX, § 27, s. 325-326.

Skrajny irrealizm komunizmu objawia się w niszczeniu swoich wiernych wyznaw
ców. Warto uwyraźnić fakt, źe wszystkie wcześniejsze tyranie oraz totalitaryzm na
zistowski zabijały ludzi, którzy mu się sprzeciwili. Komunizm jest pierwszym syste
mem, który - jak odnotowuje Hannah Arendt - zabija ludzi, którzy nie tylko go nie 
kontestowali, lecz z całą mocą powiedzieli mu „tak”10; zabija ludzi, którzy go na dro
dze rewolucji wprowadzili, jak pierwsi bolszewicy, a którzy następnie w procesach 
pokazowych, zanim zostali skazani, przyznawali się do bycia agentami „zachodnich 
imperialistów”. W tym kontekście zrozumiałe staje się twierdzenie George’a Orwella, 
źe „Najstraszliwszą cechą totalizmu jest [...] atakowanie pojęcia obiektywnej praw
dy: pragnie on kontrolować zarówno przeszłość, jak i przyszłość”11. Tak niesłychany 
jednak stopień zanegowania nawet prawdy dotyczącej faktów nie byłby możliwy bez 
wizji antropologicznej, w której można dowolnie kształtować nie tylko zachowa
nia człowieka, lecz także jego myślenie. To przekonanie jest znamieniem wieku XX 
i czasów współczesnych i nie mieściło się w horyzontach myślowych wcześniejszych 
wieków. Przykładowo w XVII wieku Baruch Spinoza pisał w Traktacie teologiczno- 
-politycznym, że chociaż władza polityczna może sprawić, że ludzie nie pisną nawet 
inaczej aniżeli wedle wymagań władzy, to jednak nigdy tego nie dokaże, aby nie my- 
śleli inaczej12. Ta wizja natury człowieczej ponownie staje w opozycji do wizji chrze
ścijańskiej, dla której natura ludzka w swoich najważniejszych zrębach pozostaje 
niezmienna. Stale wykazuje dążenie do wolności i prawdy, której najdoskonalszym 
wyrazicielem jest Jezus z Nazaretu, a strażnikiem Kościół katolicki.
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