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Stanisław GRYGIEL

ODRODZENIE 
W PRAWDZIE MIŁOŚCI*

Życia, którym Transcendencja Boga żywego obdarza człowieka, nie godzi się od-
dawać w pacht rozumowi kalkulującemu i jego produkcyjnej praxis. Ciągłość daru 
życia wymaga pamięci nasłuchującej tajemniczego szumu Boskiego strumienia 
„wody żywej” (J 4,10). Tylko ten pojmuje przesłanie tego szumu, kto mu się zawie-
rza, nie obliczając ekonomicznych i politycznych szans na wygodne przetrwanie 
in saeculo. Tylko ludzie wolni poznają prawdę, która ich wyswabadza. 

Ludzie kultury zachodniej starzeją się i marnieją, ponieważ platońscy gor-
giasze1 odbierają im odwagę konieczną do tego, żeby się odrodzić. Umysły ludzi 
Zachodu, zatrzymane przez pytania o życie, „spłaszczone” tak, że widzą tylko 
jego funkcje, nie pojmują nowego życia, które wyzwala człowieka z zawsze
zbyt „małych” dla niego sytuacji. Nawet wielkiemu uczonemu Izraela, Niko-
demowi, nowe życie kojarzyło się z powtórnym wejściem w łono matki, nie 
zaś z odnowieniem się duchowych skrzydeł „orlej” młodości osoby ludzkiej 
(por. Ps 103,5), unoszących ją do Początku – czyli do aktu stworzenia jej jako 
skierowanej ku drugiej osobie, a ostatecznie ku Bogu.

Zachodni, gorgiaszowy świat wznieca pogardę i nienawiść do wspólnot, 
jakimi są małżeństwo, rodzina, naród i Kościół, kwestionują one bowiem ide-
ologie zamykające społeczeństwo w czasie nieotwieranym przez miłość na 
nowe życie. Polityka gorgiaszów deprecjonuje zachwyt człowieka nad pięk-
nem spotkanej osoby, bo właśnie zachwyt wydobywa człowieka z zamknięcia 
w czasie i odnawia jego „skrzydła”. Zachwyt unosi osoby wzwyż, w stronę 
ponadczasowego Początku, w którym wszystko nieustannie poczyna istnieć 
na nowo. 

Ludzie zamknięci w ideologiach nie oczekują nikogo. Żyją w przekonaniu, 
że także na nich nikt nie czeka i że muszą sami sobie wystarczyć. Szukają 
więc w jamie samotności wygodnego legowiska, na którym nie musieliby żyć 
trudną prawdą miłości. Brak spotkania i pracowitej kontemplacji drugiej osoby 
pustoszy doświadczenie moralne, wskutek czego życiem na tych legowiskach 
kierują nie obowiązki, lecz opinie tworzone według marksowskiej zasady, że 

* Artykuł jest zmienioną wersją wystąpienia, które zostało przygotowane na spotkanie z cyklu 
„Filozof, teolog, poeta” w ramach Konwersatorium Myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II, zaplano-
wane na 19 maja 2021.

1  Zob. P l a t o n, Gorgiasz, tłum. W. Witwicki, PWN, Warszawa 1958. 
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praxis, nie zaś kontemplacja, decyduje o tym, co ma być prawdą, a co nie ma 
nią być.

Postnowożytne społeczeństwo, budowane na tej antropologicznie i teo-
logicznie błędnej zasadzie marksizmu, nie pragnie ani prawdy, ani dobra. 
Nie kontemplując człowieka oraz prawdy i dobra, którego jest on epifanią, 
społeczeństwo schodzi z „niemylnej drogi”2 i gubi się w „głębi ciemnego [...] 
lasu”3, nie mając sił niezbędnych do postawienia fundamentalnego pytania 
o sens życia. Pragnienia ludzkie, nieukierunkowane przez miłość osób, które 
się spotkały, zmuszają ludzi do tworzenia dla siebie „nowego wspaniałego 
świata”4. Gubią się oni w jego matni coraz bardziej, ponieważ nie znajdują 
w niej prześwitu innego życia. Zajęci polityczno-ekonomicznym tworzeniem 
tego, czym człowiek nie jest i z czym nie może się utożsamić, coraz bardziej 
starzeją się i marnieją. Zapadają się w nicość, której bezsens odbiera im siły 
niezbędne, żeby powiedzieć „nie!” błąkaniu się w owej głębi ciemnego lasu.

Rozum (łac. ratio) kierowany sercem skorumpowanym przez starczą po-
datność na wygodę traci intelektualną moc widzenia i czytania prawdy tego, co 
jest. Traci władzę, którą fi lozofi a nazywa intelektem (łac. intellectus, inter(l)-le-
go). Nieintelektualny rozum nie widzi rzeczywistości, a więc jej nie czyta. 
Wymyśla zatem przedmioty dla swoich operacji. Pyta nie o prawdę i dobro, 
lecz o to, jak wytworzyć owe przedmioty, aby jego twórcza praxis miała na 
czym się oprzeć. Za stratę czasu uważa szukanie prawdy i dobra poza myśle-
niem-chceniem, jakim jest kartezjańskie cogitare-velle. Trzeba przyznać, że 
doskonale orientuje się w kalkulacji interesów oraz w sposobach odnoszenia 
sukcesów. Interesy i sukcesy stanowią hermeneutyczne zasady jego myślenia 
oraz wartościowania życia i ludzi.

Racjonalizm kalkulującego rozumu (łac. ratio calculans) zniekształca świat 
tak dalece, że wybór i decyzja, czy oddać się pulchritudini veri et boni (pięknu 
prawdy i dobra), czy raczej turpitudini falsi et mali (szpetocie fałszu i zła), stają 
się bezprzedmiotowe. W świecie skalkulowanym przez ratio wszystko jest 
jednakowe, czyli nijakie. Socjologia i psychologia mają w nim ostatni głos.

Kalkulujący rozum, daleki od metafi zyki prawdy, dobra i piękna (łac. ve-
rum, bonum et pulchrum), niszczy w ludziach pamięć o ich przygodności, 
a w konsekwencji zmusza ich do klękania przed sobą samymi, tak jakby byli 
boskim Początkiem wydobywającym z nicości świat i człowieka. Oni czynią to 
jednak sposobem barona Münchhausena, który wydobywa sam siebie z bagna, 
ciągnąc się za włosy. Tego rodzaju baronowie przywłaszczają sobie władzę 

2  D a n t e  A l i g h i e r i, Boska komedia, Piekło, pieśń I, 2, tłum. E. Porębowicz, PIW, War-
szawa 1959, s. 31.

3  Tamże, pieśń I, 3, s. 31.
4  Zob. A. H u x l e y, Nowy wspaniały świat, tłum. B. Baran, Muza, Warszawa 2003.
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nad wszechświatem i nad swoim życiem, aby mogli się czuć jak Bóg. Rozum 
kalkulujący nie mówi im, że są darem, który Ktoś im uczynił, i że dlatego 
– aby być sobą – winni istnieć jako dar dla innych. Nie przemawia do nich 
metafi zyczna antropologia, osadzona w doświadczeniu osoby ludzkiej – osoby 
posłanej do innych osób, których piękno wzywa do wspólnego wchodzenia 
w prawdę wydarzającej się pomiędzy nimi miłości. W mniemaniu współcze-
snych münchhausenów osoba nie ma w sobie żadnej misji (łac. missio), która 
łączyłaby ją z innymi osobami. W świecie antymetafi zycznych mniemań, nie-
zobowiązujących nikogo do niczego, mówienie o odradzaniu się człowieka, 
a nieraz także o jego zbawieniu, dźwięczy pustką mogącą niekiedy służyć jako 
rozrywka, gdy doświadcza się nudy, która nie zna nadziei.

Wspólnie wchodzić w prawdę, znaczy wspólnie wracać do Początku, bo 
prawda w nim właśnie się poczyna. Wspólnie wracać do Początku znaczy 
wspólnie nasłuchiwać Słowa Stwórcy, do którego człowiek należy i ku które-
mu jest ukierunkowany. Wspólnie wracać do Początku znaczy wspólnie zmie-
rzać do Końca, a to oznacza, że miłość jest ze swej natury miłością na zawsze. 
Przekreślają ją zdrada i kradzież, odebranie siebie tym, do których się należy. 
Ale czy zdrada i kradzież siebie mogą na zawsze zniweczyć miłość? Mogłyby, 
gdyby akt stwarzania człowieka nie był aktem wiecznej Miłości.

Miłość, w której poczyna się i dojrzewa miłość ludzka, jest Transcenden-
cją. Ci, którzy pytają o nią i jej szukają, odradzają się. Starzeją się natomiast 
ci, którzy zacierają w sobie pamięć tej Miłości. Nie szukają bowiem prawdy 
wydarzającej się jako adaequatio personae cum persona, a ostatecznie cum 
Persona Dei, lecz tworzą inną prawdę, którą pojmują jako działanie in adeaqua-
tione cum cogitare-velle. Tworzą ją z liczb, które rozum, ratio calculans5, znaj-
duje w sobie samym i posługuje się nimi, tak jak Rzymianie posługiwali się 
kamykami (łac. calculi), aby za ich pomocą „kamykować” (łac. calculare) 
liczbę posiadanych przez siebie przedmiotów. Od ilości kamyków, quantitas 
calculorum, zastępowanych dzisiaj sztabkami złota, zależy posiadanie władzy, 
która – tak jak owe „kamyki” – przechodzi z rąk do rąk, wzniecając dialektycz-
ny konfl ikt między ludzkimi żądzami. W oparciu o konfl ikt żądz w marksizmie 
wymyślono ideologię walki klas, która w ostatecznym rozrachunku sprowadza 
się do konfl iktu jednostek skorumpowanych przez czas odcięty od wieczności. 
Bez wieczności pozostaje człowiekowi tylko zdobywać kamyki i układać je 
– z różnym skutkiem – wokół siebie. Bez wieczności człowiek przemienia się 
w pachołka walczącego z innymi pachołkami o większe kęsy i wygodniejsze 
miejsca przy stole społecznego i politycznego życia.

5  Łacińskie słowo „ratio” pochodzi od czasownika „reor, reri, ratum”, które oznacza „kalku-
lować”.

Odrodzenie. W prawdzie miłości




