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Abp Wiktor Skworc 

Współczesny człowiek wobec religii – capax Dei czy religijnie niemuzykalny? 

 

Tytułem wstępu. 

Zanim przejdziemy do właściwej części przedłożenia konieczne 

jest doprecyzowanie terminów użytych w tytule.  

Po pierwsze – wyrażenie „współczesny człowiek” musimy zawęzić 

do ludzi żyjących współcześnie w obrębie tak zwanej zachodniej 

kultury (Europa, Ameryka Północna).  

Po drugie – tytułowe słowo „religii” występuje w dopełniaczu 

liczby pojedynczej, czyli kwestia wielości religii będzie tu raczej 

wątkiem pobocznym. W szczególności interesować nas będzie 

sytuacja chrześcijaństwa. 

1. Człowiek jako capax Dei.  

Chrześcijaństwo narodziło się z historycznych doświadczeń 

wspólnoty uczniów, która w Jezusie z Nazaretu rozpoznała Syna 

Bożego, w kontekście wiary Izraela uformowanej przez ciąg 

historycznych doświadczeń – począwszy od objawienia się Boga 

Abrahamowi. Refleksja nad tymi wydarzeniami prowadzi do 

podwójnego wniosku, którego chrześcijanie nie mogą się wyrzec, jeśli 

nie chcą utracić fundamentu własnej tożsamości: że Bóg chce się 

człowiekowi ujawniać w dziejach oraz że człowiek zdolny jest do 

rozpoznania i zrozumienia Jego przemowy / przesłania. To 

przekonanie stanowi fundament opartej na objawieniu antropologii i 

dlatego też już w pierwszym rozdziale części poświęconej „Wyznaniu 

wiary” Katechizm Kościoła katolickiego uczy, że człowiek jest 

„otwarty na Boga” (capax Dei) i – z tej racji – słusznie może być 

nazywany „istotą religijną” (KKK, nr 28). Poszukiwanie Boga – 

stwierdza dalej Katechizm – na przestrzeni historii dokonywało się w 

przeróżny sposób, czasem prowadząc człowieka na manowce: do 

zapomnienia o „głębokim i żywotnym połączeniu z Bogiem”, do 

niedostrzegania Go, a nawet odrzucenia (KKK, nr 29). Naturalna 

zdolność do rozpoznawania Boga i budowania więzi z Nim nie jest 

niestety niezawodna. Grzech może ją poważnie osłabić, oddalając tym 

samym człowieka od życia, pokoju i szczęścia, które odnaleźć można 

tylko w Bogu (por. KKK, nr 30).  
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A precyzując tę ogólną tezę, teologia chrześcijańska zwykła 

odróżniać drogę, którą rozum ludzki może wspiąć się ku Bogu niejako 

o własnych siłach (wychodząc od stworzenia: świata materialnego i 

człowieka) od drogi objawienia historycznego, w którym to Bóg 

przejmuje inicjatywę i przemawia do człowieka. Kontemplując świat 

materialny, Boga można rozpoznać biorąc za punkt wyjścia „ruch i 

stawanie się, przygodność, porządek i piękno świata” (KKK, nr 32). 

Medytując zaś nad kondycją człowieka, odkrywamy pytanie o 

istnienie Boga związane z otwartością na piękno, ze zmysłem 

moralnym, wolnością i głosem sumienia, dążeniem do 

nieskończoności i szczęścia (KKK, nr 33). Ponadto odkrywamy w 

sobie pragnienie wiedzy. Św. Jan Paweł II słusznie wskazywał, że to 

zidentyfikowane już przez Arystotelesa pragnienie jest skierowane ku 

ostatecznej prawdzie: „«wszyscy ludzie pragną wiedzieć» 

[Arystoteles, Metafizyka, I, 1].”, a właściwym przedmiotem tego 

pragnienia jest prawda” (Fides et Ratio, nr 25). Do tych naturalnych 

źródeł otwartości na Boga nawiązywał św. Paweł przemawiając na 

ateńskim areopagu. Apostoł ukazywał tam „prawdę, do której Kościół 

przywiązywał zawsze wielką wagę: w głębi ludzkiego serca zostało 

zaszczepione pragnienie Boga i tęsknota za Nim. Przypomina o tym 

także liturgia Wielkiego Piątku, kiedy, zachęcając do modlitwy za 

niewierzących, mówi: „Wszechmogący, wieczny Boże, Ty stworzyłeś 

wszystkich ludzi, aby zawsze Ciebie szukali, a znajdując Cię, doznali 

pokoju» (Ut te semper desiderando quaererent et inveniendo 

quiescerent). Istnieje zatem droga, którą człowiek – jeśli chce – 

zawsze, niezależnie od czasu i kultury, może przemierzyć. Jej 

początkiem jest zdolność rozumu do tego, by wzniósł się ponad to, co 

przygodne i poszybował w stronę nieskończoności” (Fides et ratio, nr 

24).  

Nie wszystko jednak możemy poznać na drodze naturalnego 

rozumu. Święty Tomasz uczył, że poznanie wzmocnione łaską 

(objawienia) dojść może znacznie dalej (por. Summa theologie I, q. 

12, a. 12-13). Jeśli zatem w człowieku tkwi naturalna potrzeba 

poznania, to jej pełnym zaspokojeniem jest dopiero to, co Bóg o sobie 

powiedział człowiekowi / objawił, zwłaszcza, gdy po wielokrotnych 

mowach proroków, w czasach ostatecznych! „przemówił do nas przez 

Syna” (Hbr 1,1) ujawniając samego siebie w sposób, który nie tylko 

daje wiedzę, ale umożliwia nawiązanie relacji, więzi a nawet 
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zjednoczenie. Umożliwia, bo jest trwałym zjednoczeniem Boga i 

człowieka (wcielenie) – dlatego też ma wyjątkową wartość 

objawieniową.  

Warto podsumować tę część naszych rozważań słowami św. Jana 

Pawła II: „człowiek znajduje się na drodze poszukiwania, którego 

ludzkimi siłami nie można zakończyć: poszukuje prawdy oraz 

poszukuje osoby, której mógłby zawierzyć. Wiara chrześcijańska 

wychodzi mu naprzeciw i ukazuje konkretną możliwość osiągnięcia 

celu tego poszukiwania. Pomaga mu bowiem przekroczyć stadium 

zwykłego zawierzenia i wprowadza go w porządek łaski, gdzie może 

on dostąpić udziału w tajemnicy Chrystusa, w Nim zaś zyskać 

prawdziwe i pełne poznanie Boga w Trójcy Jedynego. Tak więc w 

Jezusie Chrystusie, który jest Prawdą, wiara dostrzega najwyższe 

wezwanie, jakie zostaje skierowane do ludzkości, aby mogła spełnić 

to, czego pragnie i za czym tęskni” (Fides et ratio, nr 33). 

2. Dwa kryzysy. 

Jakkolwiek „Święta Matka Kościół utrzymuje i naucza, że 

naturalnym światłem rozumu ludzkiego można z rzeczy stworzonych w 

sposób pewny poznać Boga, początek i cel wszystkich rzeczy” (KKK, 

nr 36), to jednak człowiek „w konkretnych warunkach historycznych, 

w jakich się znajduje, (…) napotyka wiele trudności w poznaniu Boga 

za pomocą samego światła rozumu” – stwierdza Katechizm (KKK, nr 

37). Tę ostatnią konstatację można rozciągnąć także na poznania przez 

objawienie, które, choć doskonalsze, podobnie domaga się przyjęcia 

w wolności. Sformułowana w Katechizmie diagnoza odnosi się jakoś 

do każdego czasu i każdych okoliczności historyczno-kulturowych. 

Każde pokolenie / człowiek / zatem musi, w swoim własnym 

kontekście, dokonać jej uszczegółowienia – pytając najpierw o to, 

jakie jeszcze dźwięki, prócz Bożego wezwania, wdzierają się do 

ludzkich uszu, a potem i o to, co można zrobić, by dźwięki dobrej 

nowiny głoszonej przez Kościół nie były przez nie zagłuszane. Na te 

pytanie – oczywiście w sposób uproszczony – trzeba teraz 

odpowiedzieć. 

Wydaje się, że „współczesny człowiek” z tytułu wykładu znajduje 

się w zasięgu oddziaływania dwóch powiązanych ze sobą kryzysów. 

Istotą pierwszego – który nazywać możemy oświeceniowym, 

scjentystycznym lub modernistycznym – jest zakwestionowanie 

wiarygodności objawienia poprzez zanegowanie samej jego 



4 

możliwości. Człowiek nie mógł usłyszeć Boga, bowiem ten nie 

ingeruje w ludzką historię. Gdyby tak było, moglibyśmy ten wpływ 

wykryć i opisać za pomocą empirii, metod, którymi badamy świat, a 

których skuteczność w dochodzeniu do prawdy potwierdzona jest 

przez ich użyteczność – na podstawie wiedzy zdobywanej przez nauki 

powstają technologie poprawiające jakość ludzkiego życia. W wersji 

łagodniejszej kryzys ten prowadzi do deizmu, a w radykalniejszej 

odrzuca wprost istnienie Boga jako zbędnej hipotezy, bez której 

jesteśmy w stanie wyjaśnić funkcjonowanie świata. Wiara w Boga 

jawi się w tej perspektywie jako coś, co – ze względu na uczciwość 

intelektualną (!) – należy odciąć zgodnie z zasadą od XIX wieku 

zwaną „brzytwą Ockhama”: bez prawdziwej konieczności nie należy 

mnożyć bytów. W tym nurcie pojawiła się też radykalna krytyka 

religii jako instytucji – na przykład z dobrze nam znaną tezą o jej (ich) 

wykorzystywaniu przez klasy panujące w celu zachowania władzy i 

przywilejów. 

Kryzys drugi, który zwykliśmy nazywać ponowoczesnym 

(postmodernistycznym) związany jest z reakcją na kataklizmy, do 

których doprowadziły totalizujące ideologie pierwszej połowy XX 

wieku. Rozum, który w kryzysie poprzednim był wręcz ubóstwiany za 

zdolność ustalania prawdy, przez pokolenie wyrosłe po II wojnie 

światowej zidentyfikowany został jako główny winowajca: próbując 

uchwycić pełnię prawdy w istocie buduje ideologie obracające się 

przeciw człowiekowi. W tym kontekście Gianni Vattimo sformułował 

rozróżnienie pomiędzy „silną” i „słabą” myślą. Każda „silna myśl”, 

czyli taka, która jest przekonana, że dotarła do prawdy, jest 

potencjalnie niebezpieczna. A jeśli stoi za nią jakaś instytucja, to 

należy spoglądać na nią podejrzliwie, bowiem – w oparciu o 

doświadczenia historyczne – należy się spodziewać, że prędzej czy 

później instytucja ta sięgnie po przemoc pod pretekstem obrony 

prawdy. Tylko „słabą myśl”, czyli taką, która ogranicza się do 

wyrażania subiektywnych przekonań lub opinii, może być tolerowana 

w dyskursie publicznym. Zatem im silniej ktoś zgłasza roszczenie do 

poznania prawdy ostatecznej, na tym silniejszą zasługuje nieufność.   

Postawę współczesnego człowieka europejskiej cywilizacji wobec 

religii warunkuje sprzężone działanie obu tych kryzysów: (przy czym 

symptomy pierwszego nieco wyraźniej widać w środowiskach 

związanych z naukami ścisłymi i stosowanymi, drugiego – wśród 
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humanistów). Mówiąc w dużym uproszczeniu: pierwszy, ubóstwiając 

rozum, mówi, że nie ma Boga, więc religia jest co najwyżej 

przejawem pewnego przystosowania ewolucyjnego, które jednak 

zanika wraz z postępem cywilizacyjnym. Skutkuje zatem ateizmem i 

dążeniem do wyrugowania religii z życia społecznego w imię 

„postępu”. Drugi natomiast, ubóstwiając wolność, każe sceptycznie 

podchodzić do prób formułowania ostatecznych odpowiedzi na 

najważniejsze ludzkie pytania. Skutkuje zatem podejrzliwością wobec 

religii zinstytucjonalizowanej, proponując w jej zamian kultywowanie 

osobistej „duchowości” – przy czym każdy jest (i być powinien) 

swobodny w jej konstruowaniu.  

Oba kryzysy zatem, wzmacniając się wzajemnie w nieufności 

wobec religii (instytucjonalnej), doprowadziły do sytuacji, w której 

obecnie jesteśmy. Oto człowiek, który jest naturalnie otwarty na 

zjednoczenie z Bogiem i zdolny do usłyszenia Jego głosu, nie tylko 

słyszy wiele głosów – tak bowiem było właściwie zawsze – ale wręcz 

bywa przekonywany, że jedyny głos, jakiego ma słuchać, to jego 

własny, zaś głos religii (instytucjonalnej) to ten, który należy 

ignorować.  

Ta sugestywna narracja nie dotyczy oczywiście tylko religii, lecz 

rozciąga się na nieufność wobec wszystkich „instytucjonalnych” 

autorytetów – także takich jak nauczyciele (szkoła) czy rodzice 

(rodzina) – zwłaszcza gdy odwołują się do tradycji i w niej 

utrwalonego porządku moralnego. Są bowiem postrzegane jako 

zagrożenie dla nieskrępowanego postępu technologicznego i osobistej 

wolności jednostki. Efekty takiego stanu rzeczy widzimy dość 

wyraźnie: owa wyswobodzona jakoby jednostka łatwo staje się 

niewolnikiem namiętności i ofiarą medialnej machiny. Ta zaś – 

utrzymując się z reklam – przeobraża się coraz bardziej w 

marketingowe narzędzie służące do wychowania konsumenta 

idealnego: zapatrzonego w siebie egoisty bezkrytycznie przekonanego 

o słuszności własnych wyborów. Niemała część mediów skwapliwie 

hoduje w odbiorcach to przekonanie, w jednym zwłaszcza celu – by w 

jego cieniu ukryć fakt, iż większość tych decyzji to w istocie pójście 

za jawnymi bądź zakamuflowanymi treściami reklamowymi. I tak, w 

niemałej mierze właśnie dzięki marketingowym mechanizmom 

kształtującym popkulturę, mit postępu, nieufność wobec tradycji i idol 

nieskrępowanej wolności jednostki, stały się dominującą melodią 
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współczesnej kultury. I to odtwarzaną z taką częstotliwością i na tyle 

głośno, by zagłuszyć inne dźwięki i przytępić słuch wielu. W tym 

nurcie celowych działań mieści się zjawisko degradacji niedzieli, by 

już nigdy nie była dniem ciszy i refleksji. 

3. Ewangelia wśród nadmiaru dźwięków 

Nietrudno zauważyć, że opisana wyżej mentalność stawia Kościół 

w niezwykle trudnej sytuacji: im intensywniej chrześcijanie głoszą, że 

w Chrystusie odsłoniła się ostateczna prawda o Bogu i człowieku, z 

tym większą nieufnością mogą się spotykać. Jakby słowo Boże padało 

już wyłącznie między ciernie (por. Mk 4,7) i było skutecznie 

zagłuszane. Jednak warto zwrócić uwagę, że współcześni, nawet pod 

długim wystawieniu na kakofonię nowoczesnych i ponowoczesnych 

melodii, pozostają wyczuleni na jeden zwłaszcza dźwięk. Chodzi o 

doświadczenie, które dla obu opisywanych wyżej mentalności stanowi 

istotny punkt odniesienia i pozostaje wiarygodnym źródłem poznania.  

W tym kontekście warto przypomnieć, że Kościół nie tylko 

przechowuje depozyt prawd dotyczących Boga i człowieka. Nie jest 

tylko stróżem doktryny czy idei. Jest żywym Ciałem Chrystusa, które 

Bóg Ojciec napełnia Duchem Świętym i tak wciąż objawia swoją moc 

– zwłaszcza w głoszonym słowie, sprawowanych sakramentach i 

miłości, jaka spala członki Ciała we wzajemnej służbie. Kościół 

przechowuje i udostępnia doświadczenie zbawienia przyniesione 

przez Chrystusa. I wydaje się, że to jest punkt kluczowy. Chrystusowe 

zaproszenie do wspólnoty życia ze sobą („chodźcie a zobaczycie” – J 

1,39) stojące u początków Kościoła, musi być także drogą Kościoła. 

„Chodźcie a zobaczycie”, „chodźcie a doświadczycie” – powinniśmy 

wołać. Doświadczycie przebaczającej i wyzwalającej z egoizmu 

miłości Boga. Doświadczycie, że można budować relacje z Nim i 

innymi opierając się na wierze i zaufaniu. Doświadczycie, że można w 

przyszłość patrzeć z nadzieją. Doświadczycie we wspólnocie 

wyzwolenia z samotności, w którą spycha indywidualizm. Tą 

duszpasterską metodą ewangelizuje Kościół katolicki w Korei 

Południowej, który zachęca wiernych: „przyprowadź sąsiadów”, aby 

doświadczyli komunii, wspólnoty Kościoła.   

Ponowoczesnemu człowiekowi łatwo przychodzi ignorowanie 

teologicznych teorii czy narracji o znaczeniu przeszłych wydarzeń. 

Znacznie trudniej – świadectwa o osobistym, żywym, bieżącym 

doświadczeniu. Ono bowiem odwołuje się do wolności: jest 
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zaproszeniem do dialogu, do wejścia na wspólną drogę poszukiwania 

sensu życia. Dlatego podstawowym duszpasterskim wyzwaniem 

wydaje dziś się zorientowanie ludzi Kościoła na powrót do głoszenia 

kerygmatu – do opowiadania o osobistym doświadczeniu 

wyzwalającej miłości Ojca, która poprzez śmierć i zmartwychwstanie 

Chrystusa dosięga mnie w Duchu Świętym tu i teraz.  

Św. Paweł pisał do Tymoteusza: „Chrystus Jezus przyszedł na 

świat zbawić grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy. Lecz 

dostąpiłem miłosierdzia po to, by we mnie pierwszym Jezus Chrystus 

pokazał całą wielkoduszność jako przykład dla tych, którzy w Niego 

wierzyć będą” (1 Tm 1,15-16). W istocie chodzi o to, by każdy 

ochrzczony, katolik potrafił opowiedzieć jak dostąpił miłosierdzia, jak 

przeszedł przez bramę miłosierdzia. I by to doświadczenie stało się 

treścią życia kościelnych wspólnot – zwłaszcza parafii. 

Położenie akcentu na doświadczeniu zbawienia nie oznacza 

bynajmniej wyrzeczenia się roszczenia do prawdy, albo odstąpienia 

od dogmatu. Przeciwnie: dogmat – a dziś, dzięki badaniom 

historycznym wiemy to lepiej niż kiedykolwiek przedtem – 

formułowany był w Kościele właśnie po to, by móc odróżnić drogę do 

prawdziwego doświadczenia zbawienia od ślepych uliczek od niego 

oddalających.  

Sięgając ponownie do tytułowej metafory można powiedzieć, że 

dogmat jest partyturą symfonii zbawienia. Jest ona niezbędna, by 

Kościół nie zaczął z czasem grać innej melodii niż ta, którą Pan 

objawił. Wydaje się, że pontyfikat Benedykta XVI można odczytywać 

jako silne zaakcentowanie tej właśnie intuicji (wobec pojawiających 

się tu i ówdzie fałszywych dźwięków/ślepych uliczek). Jednak 

przyznać też trzeba, że ludzie raczej nie będą przychodzić do Kościoła 

po to, by tylko oglądać wydruk partytury – zwłaszcza, że niewielu 

posiada zdolność czytania jej ze zrozumieniem. Dopiero dźwięk 

symfonii może ich przyciągnąć – zwłaszcza, że wiernie zagrana 

muzyka Kościoła rezonować będzie z tym, jak zostali przez Boga 

nastrojeni przy stworzeniu. Co więcej nie chodzi o to, by byli tylko 

biernymi słuchaczami, ale by wybrali /odkryli instrument, nauczyli się 

grać i dołączyli do orkiestry. I o tym przypomina papież Franciszek.  

Wydaje się, że konieczny jest w tym względzie pewien 

wewnątrzkościelny rachunek sumienia. Czy nie nazbyt często – w 

czasie kiedy chrześcijaństwo było integralnym i fundamentalnym 
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składnikiem kultury Zachodu – zadowalaliśmy się kopiowaniem 

partytury, z rzadka tylko wykonując z symfonie? Czy nie 

doprowadziło to z czasem do sytuacji, w której u wielu członków 

Kościoła zanikła zupełnie zdolność gry, a i pasterzom zdarzało się 

jedynie odtwarzanie cudzych nagrań, czasem kopii nienajlepszych 

wykonań?  

Innymi słowy: czy nie zaniedbaliśmy (wręcz przez wieki) 

mistagogii, która nie ogranicza się do nauczania prawd, lecz prowadzi 

przez doświadczenie darowanego w Chrystusie przebaczenia do 

radosnego świętowania nowego życia we wspólnocie uczniów 

Zmartwychwstałego Pana, w której Duch Święty wzbudza posługi i 

charyzmaty? 

4. W oczekiwaniu na pieśń Baranka 

Rozpoczęliśmy od przypomnienia fundamentalnego dla 

chrześcijańskiej antropologii przekonania, że człowieka jest ze swej 

natury capax Dei – zdolny do wejścia w żywą wspólnotę z Bogiem, 

otwarty na Jego słowo i Jego bliskość. Zdolność ta nie zanikła i nie 

zaniknie nigdy, nawet jeśli w określonych historycznych warunkach – 

jak to dzieje się obecnie w kulturze Zachodu – rozpoznawanie Bożego 

głosu przychodzi ludziom z większym trudem. Sytuacja ta 

przypomina Kościołowi, że został ustanowiony przede wszystkim po 

to, by zapraszać ludzi do wspólnoty uczniów, do wspólnoty życia, w 

której można doświadczyć Bożego miłosierdzia. Jeżeli chcemy się 

przebić przez pozorną głuchotę współczesnych ludzi, to nasze 

duszpasterstwo na każdym poziomie, w parafii zwłaszcza, powinno 

być wyraźnie zorientowane na realizację tego właśnie celu Kościoła – 

poprzez głoszenie kerygmatu i mistagogiczne inicjowanie - do 

osobistej więzi z Bogiem w modlitwie, słowie Bożym, sakramentach i 

braterskiej wspólnocie.  

Nie łudźmy się jednak: nie ustrzeżemy się w tym względzie błędów 

i zaniedbań. Kościół, jakkolwiek stanowi pierwociny Królestwa 

Bożego, jest nadal w drodze; nadal w pielgrzymce w konkretnej 

czasoprzestrzeni.  

To nie nie my, lecz Bóg sam w swoim Kościele wygrywa w 

sercach ludzi melodię zdolną zaspokoić ich pragnienia. I możemy 

mieć śmiałą nadzieję, że niepomny na nasze grzechy nie przestanie 

tego czynić, aż po dzień, w którym głos trąby obwieści powrót 
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Chrystusa. Wtedy zabrzmi pieśń Baranka (por. Ap 15), w której całe 

stworzenie wyśpiewa ostateczną pochwałę Stwórcy.  

Do tego jednak czasu musimy liczyć się z tym, że melodię 

zbawienia rozbrzmiewającą w Kościele zakłócać będą jęki i 

wzdychania stworzeń, wijących się jeszcze w bólach rodzenia (por. Rz 

8,22). Obyśmy nie byli na nie głusi; szczególnie w roku miłosierdzia.  

5. Wnioski. 

Poza tymi, które wybrzmiały, nie wypisałem już innych. Mam 

nadzieję, że zostaną dopisane przez dzisiejsze Forum. 

Dziękuję za uwagę. 
 


