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Polska wobec wartości chrześcijańskich we współczesnym świecie – Traktat Lizboński.   

Geneza historyczna

1700 lat, jakie minęły w  roku 2013 od uchwalenia Edyktu Mediolańskiego, można

ująć w formule: od triumfu chrześcijaństwa do rugowania jego wartości z podstawowych sfer

współczesnego życia. Fundamentalne znaczenie chrześcijaństwa dla rozwoju Europy i świata

– nade wszystko  tzw. zachodniego – jest oczywiste dla każdego, kto ma podstawową wiedzę

z zakresu ich historii, kultury, religii. Od czasów oświecenia po dzień dzisiejszy trwają jednak

próby obalenia tej prawdy historycznej i zanegowania antropologicznego oraz aksjologiczne-

go znaczenia chrześcijaństwa w dziejach ludzkości.  Wydany przez cesarza zachodniego Im-

perium Rzymskiego – Konstantyna – oraz cesarza wschodniej części tego imperium Licyniu-

sza - w lutym 313 roku  Edykt Mediolański był triumfem chrześcijaństwa. Był też widocznym

dla wszystkich triumfem jego  symbolu – krzyża. Przekaz historyczny mówi, iż symbol ten

został wskazany w widzeniu samemu Konstantynowi jako widniejący na niebie znak, w któ-

rym miał  zwyciężyć:  In hoc signo vinces.  Po latach prześladowań wyznawców Chrystusa

czczących symbol jego męki -  nadszedł czas chwały krzyża.. Jak pamiętamy, Konstantyn nie

tylko zniósł karę ukrzyżowania oraz kazał umieścić znak krzyża na monetach i tarczach żoł-

nierskich, ale również postawił w centrum Rzymu swój pomnik z krzyżem w ręku i napisem,

potwierdzającym, iż  „:przez ten  zbawczy znak” uratował to miasto. Edykt Mediolański to

także triumf moralny chrześcijan, jaśniejących wśród pogan blaskiem swojej niezłomnej wia-

ry aż po męczeńską śmierć, pociągających postawą miłości i przebaczania, uczących szacun-

ku dla ludzi słabych – dzieci, chorych, kalek - tworzących jako wzór małżeństwa związek

monogamiczny mężczyzny i kobiety. 

W sferze społecznej i politycznej edykt dekretował wolność religijną dla wszystkich,

pośród których trzy razy wymienia chrześcijan: 

1. gdy wyraża wolę Konstantyna i Licyniusza, aby „przyznać chrześcijanom oraz

wszystkim innym wolny wybór wyznawania religii”

2. gdy postanawia, by „nikomu zgoła nie odmawiano swobody wykonywania i

wybrania religii czy wyznania chrześcijańskiego”

3. gdy rozkazuje, aby zagrabione bądź wykupione na mocy wcześniejszych de-

kretów miejsca zgromadzeń chrześcijan: „oddać je tymże chrześcijanom bez-
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płatnie i bez żądania zwrotu ceny kupna, i to bezzwłocznie i niedwuznacznie”
1.

Z dzisiejszej perspektywy edykt jawi się jako prawzór aktu prawnego gwarantującego z jed-

nej strony wolność wyznania i sumienia - tolerancję religijną – z drugiej ochronę chrześcijań-

stwa. Od tej pory Europa – niezależnie od wszystkich późniejszych zawirowań politycznych i

ideologicznych - miała jasno wyznaczony kierunek rozwoju cywilizacyjnego. Edykt, uznając

prawo chrześcijan do swobodnego wyznawania ich wiary, uznawał iż chrześcijaństwo „służy

dobru i korzyści państwa”. To uznanie jego pozytywnej  roli w funkcjonowaniu państwa –

społeczeństwa – oznaczało nie tylko akceptację, ale również wysoką ocenę wartości chrześci-

jańskich.  

Aksjologiczny fundament istnienia osoby i wspólnoty ludzkiej

Gdy mówimy o wartościach, zawsze mówimy jednocześnie o człowieku jako ich podmiocie,

bycie ukierunkowanym na nie w relacjach z innym „ja” w ramach określonej wspólnoty i w

odniesieniu do innych wspólnot. Problem wartości chrześcijańskich wymaga przypomnienia

ważniejszych założeń z zakresu teorii wartości na gruncie filozofii i aksjologii. Filozofia war-

tości, w dużym stopniu także aksjologie szczegółowe (m.in. etyka, estetyka), odwołując się do

ontologii, metafizyki, a także epistemologii, wyróżniają jako szczególnie ważne w sferze war-

tości zagadnienie ich obiektywizmu – subiektywizmu oraz  absolutyzmu – relatywizmu Traf-

nie ujmuje istotę tych rozróżnień Władysław Stróżewski:

„Zarówno gdy chodzi o sprawę obiektywizmu-subiektywizmu, jak i absolutyzmu-rela-

tywizmu, ważne są dwa momenty: sposób istnienia wartości oraz istota wartości. Rzecz w

tym: czy wartość  i s t n i e j e  obiektywnie, a więc niezależnie od takich czy innych operacji

podmiotowych, czy też istnieje dzięki odpowiednim zachowaniom (poznawczym, emocjonal-

nym, wolitywnym itd.) podmiotu? Oraz: czy to, co decyduje o tym, że taka lub inna rzecz jest

t a k  a  t a k  wartościowa, zależy od pewnych czynników obiektywnych domagających się

tylko odkrycia i odczytania, czy też, przeciwnie, j a k o ś ć  wartości rzeczy jest znów wyni-

kiem narzucenia jej przez zachowanie się, w szczególności zaś przez odpowiednie akty uzna-

nia lub odrzucenia doświadczającego jej przedmiotu? (wyróżnienie: W. Stróżewski)” 2 .

Z uwagi na sposób istnienia wartości wyróżnić można dwa  ich ujęcia  filozoficzne:

obiektywistyczne i subiektywistyczne. Odpowiednio w stosunku do istoty wartości wyodręb-

nić należy dwa ich rodzaje: absolutystyczne i relatywistyczne. Relacje między tymi dwoma

szeregami  wartości  mogą być  różnorakie.  Na gruncie  wartości  moralnych  pierwszorzędne
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znaczenie ma koncepcja absolutystyczna, będąca przeciwieństwem relatywistycznej. Zakłada

ona  istnienie  niezmiennego,  uniwersalnego  układu  ideałów  moralnych,  określonego  jako

świat wartości. Absolutystyczne ujęcie z reguły ma wymiar obiektywistyczny. Występuje u

Platona, Arystotelesa, św. Augustyna, św. Tomasza, Maxa Schelera, Nicolaia  Hartmanna, Di-

etricha von Hildebranda, Karola Wojtyły. Tadeusz Ślipko pisze, iż wynika ono z doświadcze-

nia moralnego, które:

„…ukazuje nam w a r t o ś c i  j a k o  t r a n s s u b i e k t y w n e,  a  z a r a z e m  nie-

d o ś c i g ł e   i d e a ł y  m o r a l n e g o   p o s t ę p o w a n i a ,  p o w s z e c h n e  i  s p o ł

e c z n i e  u t r w a l o n e,  t k w i ą c e  w  ś w i a d o m o ś c i  m o r a l n e j  k a ż d e g o  c

z ł o w i e k a  (wyróżnienie: T. Ślipko)” 3.             

 Koncepcja relatywistyczna zakłada, że wartości moralne nie mają stałego charakteru,

zmieniają się z jednej strony w zależności od epoki, kultury, warunków życia społecznego, z

drugiej – od predyspozycji  urzeczywistniającego je podmiotu.  Odpowiednio do wymienio-

nych rodzajów determinant, mają wymiar obiektywistyczny lub subiektywistyczny. Obiekty-

wistyczny występuje w marksizmie i ewolucjonizmie. Subiektywistyczny – w epikureizmie,

utylitaryzmie, pozytywizmie, egzystencjalizmie, postmodernizmie.   

Innym ważnym zagadnieniem jest hierarchizacja wartości oraz jej kryteria. Klasyczny

sposób hierarchizacji przedstawił Arystoteles w Etyce nikomachejskiej,  gdzie mówi o warto-

ści celów  i wartości działań. Te pierwsze stoją wyżej, gdyż nie mogą by instrumentalizowa-

ne. Drugie natomiast ze swej natury są środkami do osiągania celów i jako takie są wobec

pierwszych podrzędne. Niezależnie od wymienionych podziałów wartości występują ich róż-

ne szeregi i rodziny. Stróżewski, wzorując się na koncepcji M. Schelera, wymienia  cztery

grupy wartości. Zwraca jednocześnie uwagę na problem ich hierarchizacji:

„ Najczęściej dzieli się wartości na cztery następujące grupy: 1. witalne, do których

należą wszelkie wartości ekonomiczne, a częściowo i techniczne,  2. kulturowe wraz z warto-

ściami poznawczymi, estetycznymi itp., 3. moralne, 4. religijne. Kolejność ich wyliczenia nie

jest równoznaczna z ich hierarchią.  Ale problem hierarchii istnieje, a zadaniem aksjologii jest

nie tylko znalezienie kryteriów dla odpowiedniego uszeregowania wartości w ramach jednej

dziedziny, ale i zajęcie się problemem hierarchii różnych dziedzin” 4.

Istotne dla stopniowania wartości miało zaproponowane przez  Schelera rozróżnienie

między wartościami a dobrami.  Te pierwsze to jakości realizowane w różny sposób przez

podmiot, natomiast drugie to rzeczy wartościowe prezentujące wartości. Dlatego moralność

nie może opierać się na porządku dóbr, jest wobec niego całkowicie autonomiczna. Niezależ-

nie od tego założenia wiążący jest dla stopniowania wartości wprowadzony przez Schelera
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ich podział  na pozytywne i negatywne, któremu towarzyszy zastrzeżenie, iż  ta sama wartość

nie może być uznana raz za pozytywną, innym razem za negatywną, co oznacza brak zgody

na jej relatywizację i subiektywizację 5. Wartości pozytywne mają charakter roszczeniowy –

jako zgodne z ludzkim bytem (nie przynoszą mu żadnego uszczerbku) domagają się swej re-

alizacji. W takim uszeregowaniu wartości istotna jest sama wartość dobra, na którą zwrócili

uwagę już starożytni filozofowie – Platon i Arystoteles – a za nimi chrześcijańscy – św. Au-

gustyn i św. Tomasz – porządkujący myślenie o dobru względem dobra najwyższego, abso-

lutnego – Boga. Taka hierarchizacja nie wyklucza tej, jaką proponuje Scheler 6. Jest to hierar-

chia oparta na tzw. modalności – stopniu występowania ważnych dla każdej wartości momen-

tów, jak określa ich atrybuty Stróżewski:

„Takimi momentami są: trwałość, niepodzielność (np. wartości utylitarne, by mogły

być w ogóle wartościami, muszą być podzielne, wartości natomiast etyczne, a - w jeszcze

większym stopniu – religijne, dzielić się nie dają), możliwości warunkowania innej wartości,

zdolność wywoływania określonego zadowolenia (satysfakcji z jej urzeczywistnienia), auto-

nomiczność w stosunku do podmiotu, w którym się realizują (wartość jest tym wyższa, im

wyraźniejsza jest możliwość jej doświadczenia niezależnie od przedmiotu, w którym wystę-

puje)” 7.

Modalna hierarchia wartości, zgodnie z założeniami Schelera, przedstawia je w po-

rządku rosnącym – od najniższych do najwyższych, w szeregu pozytywnych i odpowiadają-

cych im negatywnych. Są to wartości oznaczające to, co przyjemne i nieprzyjemne, użyteczne

i nieużyteczne, szlachetne i nieszlachetne (tym przypisane są wartości witalne), duchowe oraz

kulturowe (m. in. moralne, poznawcze, prawne) oraz ich przeciwieństwo i - stojące na szczy-

cie - wartości religijne, które dzielą się na święte i nieświęte. W tej  Schelerowskiej hierarchii

i zarazem typologii  wartości negatywność wyznacza kierunek ich porządkowania przeciw-

stawny temu, jaki wynika z pozytywności. Jak zauważa Stróżewski:

„…wartości negatywne, przeciwstawne pozytywnym wartościom najwyższym, są w

swym porządku najniższe, a więc  - dla przykładu – to, co nieświęte stoi niżej od tego, co

przyjemne”8.    

 

Uniwersalizm wartości chrześcijańskich

 W świetle powyższych założeń filozofii wartości i aksjologii szczegółowej, nade wszystko

etyki  ogólnej, wartości chrześcijańskie mają nade wszystko charakter wartości religijnych.

Mają jednak również wymiar wartości duchowych – jako wartości moralne – a także kulturo-
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wych. Pełną ich charakterystykę dał Joseph Ratzinger w pracach, które napisał przed wybo-

rem na papieża – jako kardynał Ratzinger. Dla omawianej problematyki pierwszorzędne zna-

czenia mają:  Wiara – prawda – tolerancja. Chrześcijaństwo a religie świata,  Europa Bene-

dykta w kryzysie kultur, Czas przemian w Europie. Miejsce kościoła i świata 9.   Podejmując

problem kryzysu współczesnej Europy, J. Ratzinger zaznacza, że jest to kryzys nowych war-

tości moralnych, które wyparły wartości chrześcijańskie, stając się ich substytutem. Jest on

skutkiem odejścia Europy od jej chrześcijańskich korzeni. Stawia tezę, iż tylko wartości uni-

wersalne, jakimi są wartości chrześcijańskie – głoszone przez chrześcijaństwo wartości po-

chodzące od Boga -  mogą uzdrowić Europę i zapewnić jej sprawne funkcjonowanie. 

Warto w tym miejscu przytoczyć  konkluzje J.  Ratzingera dotyczące przyczyn  tego

kryzysu. Wynika on nade wszystko z nowego rozumienia pojęcia demokracji: jako totalnej

wolności od wszystkiego, co nie jest nią samą. Jest to demokracja, która nie wiąże wolności z

odpowiedzialnością i nie stawia człowiekowi żadnych ograniczeń. Taka właśnie demokracja

doprowadziła do anarchii w sferze moralnej -  uzurpacji i samowoli, niszczących pojedyncze-

go człowieka i całe społeczeństwa. Równie destrukcyjne jest dążenie do przypisywania demo-

kracji roli kryterium orzekającego o wartościach – nade wszystko w dziedzinie prawa – opar-

tego na zasadzie większości głosów 10.  

Do kryzysu wartości przyczyniła się także rosnąca na nowo w siłę pozytywistyczna

wiara w potęgę nauki i odradzające się przekonanie o najwyższym stopniu weryfikacji fak-

tów, procesów i zjawisk na drodze doświadczenia stosowanego w naukach przyrodniczych.

Wszystko, co się takiemu doświadczeniu nie poddaje, nabiera charakteru irracjonalnego. W

efekcie takiego nastawienia w sferze irracjonalnej znalazły się nie tylko religia i moralność,

ale także sam człowiek. Nastąpiła redukcja człowieka, którą można nazwać symboliczną jego

likwidacją. Jak pisze J. Ratzinger, polega ona na tym, że:

„to, co jest istotą człowieka, zostaje zepchnięte w subiektywizm i w ten sposób traci

realność” 11. 

Wszelka próba zastąpienia religii nauką, a wartości religijnych wartościami naukowy-

mi jest błędem logicznym i jednocześnie fałszem aksjologicznym (m.in. moralnym i poznaw-

czym). Przeczy temu, iż: 

„wielkie moralne rozpoznania ludzkości są – jak pisze J. Ratzinger - również rozsądne

i prawdziwe, a nawet prawdziwsze niż eksperymentalne rozpoznania obszaru nauk przyrodni-

czych i technicznych. Są prawdziwsze, gdyż sięgają głębiej w istotę bytu i są bardziej decydu-

jące dla bycia człowiekiem” 12.    
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Uniwersalizm chrześcijańskich wartości, nade wszystko chrześcijańskiej moralności,

wynika z faktu, iż rodzi się ona z  Objawienia, a ponadto stanowi:

„…syntezę wielkich etycznych intuicji ludzkości,  wypływającą z nowego, zespalają-

cego je  wszystkie centrum (podkreśl.:  J. Ratzinger)” 13.

O uniwersalizmie moralności chrześcijańskiej zadecydował nie tylko ten fakt, iż jest

ona syntezą „wielkich etycznych intuicji ludzkości”, ale i to, że stworzyła podstawę ich nie-

ustannego rozwijania i pogłębiania – obcą innym religiom i ustanowionej na ich fundamencie

moralności.

Odejście Europy od chrześcijaństwa

Odejście Europy od chrześcijańskich wartości - skutkujące  kryzysem w sferze moral-

ności, a także kultury, życia społecznego i politycznego – jest związane z jej odejściem od

perspektywy nie tylko religijnej, ale również metafizycznej i ontologicznej. Zofia Zdybicka

uważa, że jest to świadectwem braku malejącej odwagi rozumu do formułowania problemów

metafizycznych i religijnych. Zamiast nich w centrum uwagi współczesnej nauki znalazły się

wartości utylitarne, pospolite, nieświęte. One też zdominowały kulturę dwóch ostatnich wie-

ków, ukształtowały  kult technonauki i technokratyzmu. 

„Związany z technonauką mit postępu – pisze Z. Zdybicka - spełnia się w warunkach

życia doczesnego, ostatnio wyraża się w niebywałym rozwoju środków komunikacji między-

ludzkiej.  W tej  perspektywie  zaniedbuje  się  jednak osobowy,  wewnętrzny rozwój  osoby

ludzkiej, wynikający z jej duchowości i wymiaru transcendentnego, wykraczającego poza ho-

ryzonty ziemi” 14. 

W tej sytuacji życie ludzkie traci głębszy sens i cel. Nabiera charakteru niezrozumiałej

przypadkowej przygody, w której liczy się tylko kolekcjonowanie doznań i przyjemności -

jednakowo nieważnych w świadomości zdominowanej przez nihilizm. Tej postawie współ-

czesnego człowieka towarzyszy jego aktywność wynikająca z nastawienia na doczesność i

konsumpcjonizm. Dyktują one doraźny cel życiowy, jakim jest nabywanie w rosnącym tem-

pie dóbr i ich użytkowanie. Znamienne przy tym jest,  iż współczesna humanistyka nie tylko

zaakceptowała te procesy o charakterze antropologiczno-kulturowym i antropologiczno-spo-

łecznym, ale je wręcz utrwala. Jak zauważa Z. Zdybicka:

„Przedstawiciele  nowych nurtów myślowych  postulują,  by człowiek żył  w sytuacji

braku celu i sensu życia, nie szukając prawd koniecznych, na których mógłby oprzeć  swoje

życie, czy koniecznych, fundamentalnych zasad moralnych, którymi miałby się w swoim ży-
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ciu kierować. Uważa się bowiem, że prawda jest wynikiem umowy bądź czymś wyznaczo-

nym przez teksty i konteksty kulturowe, nie stanowi zaś wyniku poznania przez ludzki rozum

obiektywnej rzeczywistości (postmodernizm)” 15. 

Traktat Lizboński

Odejście Europy od chrześcijaństwa i chrześcijańskich wartości zostało usankcjono-

wane na fundamencie prawa, jaki stanowią dla Unii Europejskiej poszczególne traktaty inte-

gracyjne, a ostatnio Traktat Lizboński.  Z jednej strony znalazła w nim odbicie nowa tożsa-

mość Europejczyka – kształtowana jako tożsamość europejska. Z drugiej – „wartości europej-

skie”,  które  wyparły  wartości  chrześcijańskie.  O  stanowiących  fundament  aksjologiczny

Traktatu Lizbońskiego wartościach europejskich jako „nowej kategorii wartości zachodnich”

pisze Jacek Kołodziej w książce Wartości polityczne. Rozpoznanie, rozumienie, komunikowa-

nie 16.  Określa on owe wartości jako konstytucyjne, t.j. wynikające z konstytucji – traktatu li-

zbońskiego – i stanowiące konstytucyjną powinność Europejczyków. Powinność ta ma być

emanacją ich „patriotyzmu konstytucyjnego”. Wartości europejskie mają ponadto stanowić

ideę łączącą poszczególne podmioty Unii – jej państwa członkowskie – w jeden organizm.

Pomyślane zostały jako instrument integracyjny. W celu określenia tych wartości powstała w

2002 roku tzw. grupa Romano Prodiego. 

„Powołana – pisze Kołodziej - przez Romano Prodiego w 2002 r. Grupa refleksji nad

duchowym i kulturowym wymiarem Europy podkreślała, że dotychczasowa integracja, oparta

na zacieśnianiu więzi gospodarczych, okazuje się niewystarczająca, że należy poszukać no-

wych źródeł energii we wspólnej kulturze i tożsamości europejskiej” 17.

W tym kontekście przygotowane przez grupę Prodiego zapisy i normy konstytucyjne

nabrały nowego znaczenia – stały się przejawem istnienia wartości europejskich, traktowa-

nych jako wspólny dla wszystkich Europejczyków system wartości. Nastawienie na te warto-

ści w pewnym sensie zamknęło drogę szybkiego powrotu do wartości chrześcijańskich. Za-

czął się bowiem proces wnikania nowych wartości w świadomość społeczeństw Unii na grun-

cie unijnego prawa. W proces ten włączony został również dyskurs unijny – nie tylko poli-

tyczny, ale również społeczny i kulturowy.  

„Odtąd – kontynuuje Kołodziej – dyskurs liderów integracji europejskiej stopniowo

zaczął odzwierciedlać n a s t a w i e n i e  n a  w a r t o ś c i  - które stały się nie tylko zbiorem

najwyższych celów, ale i argumentacją na poziomie metakomunikacji i metaaksjologii (wy-

różnienie: J. Kołodziej)” 18 
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Owo nastawienie na wartości europejskie widoczne jest w podstawowych dokumen-

tach integracyjnych, t.j. w projekcie traktatu ustanawiającego konstytucję dla Europy, składa-

jącego się z Preambuły i Karty praw podstawowych. Zarówno w Preambule, jak i w Karcie

praw podstawowych nie ma odwołania do Boga, nie ma też wzmianki o wartościach chrześci-

jańskich. Projekt w całości wszedł do traktatu lizbońskiego z 2007 r. Dodano jedynie do jego

Preambuły fragment mówiący o dziedzictwie Europy: 

„Inspirowani kulturowym, religijnym i humanistycznym dziedzictwem Europy, z któ-

rego wynikają powszechne wartości, stanowiące nienaruszalne i niezbywalne prawa człowie-

ka, jak również wolność, demokracja , równość oraz państwo prawne [:]” 19. 

Wymienione w jednym słowie dziedzictwo religijne Europy nie jest nazwane tak, aby

wiadomo było, do jakiej religii się odnosi. Nie stanowi w żadnym wypadku nawiązania do

chrześcijaństwa, które odegrało kluczową rolę w jej rozwoju. W związku z tym należy stwier-

dzić, że dołączony do Preambuły fragment w niczym nie poprawił sytuacji chrześcijaństwa i

jego wyznawców, nie zapewniając im takiej ochrony, jaką zapewnia wartościom europejskim.

Mają one zastąpić wartości chrześcijańskie. Manipulacja, jakiej dokonano w ramach Taktatu,

ma przełomowe znaczenie. Sięga nawet przeszłości – czego świadectwem jest  twierdzenie

wyrażone w  książce Kołodzieja, iż wartości europejskie stały się podstawą praw człowieka. 

„Preambuła projektu konstytucji europejskiej – czytamy – wyraża ‘europejski patrio-

tyzm’ wprost, kiedy mówi, że ‘Europa jest kontynentem, który zrodził cywilizację’, która z

kolei stopniowo wytworzyła ‘wartości stanowiące podstawę humanizmu: równość ludzi, wol-

ność i poszanowanie dla rozumu’,  których efektem jest stworzenie systemu ochrony nienaru-

szalnych i niezbywalnych praw człowieka” 20.

  Ta wynikająca z manipulacji aksjologicznej konkluzja przeczy prawdzie historycz-

nej, którą zawierają podręczniki historii politycznej i historii kultury. Jest to prawda o cywili-

zacji  łacińskiej,  która  ustanowiła  Europę centrum rozwoju światowego i  dała  rzeczywiste

podstawy dla sformułowania praw człowieka. Mieczysław Krąpiec w tomie O ludzką politykę

ujął ją następująco:

„Tylko bowiem w cywilizacji łacińskiej jest podkreślony prymat ducha poprzez wyak-

centowanie w życiu człowieka Prawdy,  jako celu i normy poznania, oraz roli Dobra, jako

celu i motywu ludzkiego działania. Tylko w tej cywilizacji uznaje się za wartościowe zdrowie

ludzkiego ciała jako konieczny warunek duchowego i osobowego rozwoju człowieka: nadto

uznaje się konieczność własności prywatnej, a więc pewnego stopnia zamożności, jako nie-

zbędnego warunku cnotliwego życia. Nadmiar bowiem bogactw i nędza są ‘rodzicielkami’

zbrodni  i  nikczemności  –  stwierdza  już Arystoteles.  A pomiędzy tymi  czterema ludzkimi
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istotnymi dobrami (prawda, dobro, zdrowie, posiadanie) musi zachodzić  p r o p o r c j a, czyli

swoiste piękno; i to nie tylko wewnątrz wyróżnionych i wyakcentowanych kryteriów ludzkie-

go działania w ogólności, ale także konkretnie, w stosunku do osób drugich, żyjących w spo-

łecznościach  takich jak: rodzina, różne organizacje i samo państwo” 21. 

To ukierunkowanie na osobę ludzką i jej relacje z drugim ja i ze wspólnotą wynika z

personalizmu cywilizacji chrześcijańskiej, który wniknął w nią poprzez chrześcijaństwo. Reli-

gia chrześcijańska w sposób wyróżniający ją pośród innych religii i wyznań podkreśliła god-

ność osoby ludzkiej, jej prymat nie tylko nad rzeczą, ale również nad wspólnotą. Krąpiec, po-

dobnie jak Feliks Koneczny, podkreśla,  iż przejęty od chrześcijaństwa personalizm czyni cy-

wilizację łacińską wyjątkową pod tym względem i  przeciwstawia ją pozostałym cywiliza-

cjom, ukierunkowanym na wspólnotę i określanych w związku z tym mianem gromadnościo-

wych.   Dzięki chrześcijańskim atrybutom cywilizacji łacińskiej mogła narodzić się na jej fun-

damencie  Powszechna Deklaracja praw człowieka,  ogłoszona przez narody Zjednoczone w

1948 roku.   Nie humanizm czy też inne nurty myślowe, lecz cywilizacja łacińska była źró-

dłem tej Deklaracji. Za uzasadnioną trzeba uznać konkluzję Krąpca: 

„Z jakiegokolwiek punktu widzenia popatrzymy na prawa człowieka i ich realizowa-

nie – staje się jasne, że tylko cywilizacja łacińska, typowo personalistyczna, wyznacza pole, w

którym można całkowicie zagwarantować wszystkie prawa człowieka jawiące się w podsta-

wowych ludzkich inklinacjach” 22.

Obrona chrześcijańskiego dziedzictwa Polski w dobie komunizmu

Polska uczestnicząca ponad tysiąc lat w tej cywilizacji - od początków swej państwo-

wości - zawdzięcza jej nie tylko swoje miejsce w Europie, ale również tożsamość kulturową i

narodową. Od wieków stała na jej straży, świadomie i ofiarnie broniła jej chrześcijańskich

fundamentów. Symbolami twej postawy są dwie bitwy decydujące o losach Europy i cywili-

zacji łacińskiej: Bitwa od Wiedniem  z Turcją w 1683 roku i Bitwa Warszawska z Czerwoną

Armią  bolszewickiej  Rosji  w 1920 roku.  Udział  Polski  w tych  bitwach  i  jej  zwycięstwo

uchroniły Europę przed narzuceniem jej najpierw cywilizacji islamu, a następnie ideologii ko-

munizmu jako quasi – religii. Zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku obroniona zo-

stała cywilizacja łacińska, a co za tym idzie tożsamość kulturowa i narodowa europejskich

społeczeństw.

Słuszne więc były nadzieje wielu środowisk konserwatywnych w Polsce na kontynu-

ację jej roli obrońcy chrześcijaństwa i cywilizacji łacińskiej w Unii Europejskiej. Nadzieje te
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były tym bardziej uzasadnione, iż Polska wyszła z epoki komunizmu niepokonana duchowo

przez jej ideologię – zachowała wiarę swoich przodków i świadomość przynależności do cy-

wilizacji łacińskiej. Miała ponadto dwa niekwestionowane autorytety,  wskazujące jej drogę

rozwoju: Jana Pawła II  i  kardynała Stefana Wyszyńskiego,  dających całym swym życiem

świadectwo wierności chrześcijańskim wartościom i cywilizacjo łacińskiej. W sumie Polska,

wychodząc z komunizmu, wygrała kolejną walkę o tę łacińską, rozpoczętą przez wrogów po

zwycięstwie rewolucja bolszewickiej na gruncie ideologii i utopii totalitarnego komunizmu.

Należy o tym pamiętać w perspektywie zgody Polski na traktat lizboński. Należy również pa-

miętać o tym, w jakich okolicznościach i warunkach Polska wygrała  tę walkę – jaka była

istota systemu, któremu nie uległa.

Komunizm miał  wymiar nie  tylko polityczny  i ideowy, ale również kulturowy i an-

tropologiczny. Te dwa ostatnie aspekty zawierały jego istotę. Starcie z Polską i polskością, a

zarazem cywilizacją łacińską wyeksponowało „ontologię” tego systemu – nie tylko ideową i

społeczno-kulturową, ale również antropologiczną. Wyeksponowało jego negatywną antropo-

logię. Ideologia komunizmu w bolszewickiej wersji wysunęła koncepcję homo sovieticusa -

człowieka odciętego od Transcendencji, jednowymiarowego, słabego, niezdolnego do prze-

kraczania swych ograniczeń, niezdolnego do takiej wolności, której nieodłącznym atrybutem

jest odpowiedzialność. Na gruncie antropologii ujawnił się zatem cel totalitaryzmu komuni-

stycznego – próba uformowania nowego człowieka w nowym społeczeństwie, człowieka po-

zbawionego świadomości religijnej, kulturowej, narodowej; podporządkowanego całkowicie

komunistycznej ideologii. Próbie tej towarzyszyła  negatywna transformacja wszystkich sfer

życia spowodowana wnikającym w nie absurdem utopii, która uniemożliwiała z jednej strony

rozwój osobowy człowieka,  z drugiej  kształtowanie dobra wspólnego w jego pierwotnym,

sprecyzowanym przez  św.  Tomasza  znaczeniu:  bonum commune,  które  obejmowało  nade

wszystko dobro duchowe każdego członka danej społeczności, a następnie jego dobro mate-

rialne, instrumentalne wobec duchowego. 

W świetle  danych historycznych, kulturowych, socjologicznych, a także filozoficz-

nych uzasadnione wydaje się określenie antropologii totalitaryzmu komunistycznego jako an-

tropologii negatywnej, gdyż nie uznaje ona autonomii osoby ludzkiej,  prowadzi do destrukcji

tożsamości, niszczy charakter, otwiera człowieka nie na dobro, lecz na zło. Świadczą o tym

wynikające z owych danych,  rzutujące nie tylko na politykę i historię, ale również na kulturę,

zmiany w duchowości i  mentalności  społeczeństw, podporządkowanych ideologii  komuni-

stycznej. Wymowne pod tym względem były takie postawy moralne, które stanowiły przejaw
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duchowej zgody na ideologię, a co za tym idzie na zło systemu. Postawa zgody na nieludzką

ideologię, choć nie dominowała, paraliżowała takie relacje społeczne, które  rodziły sprzeciw
23. Język wskutek szczególnie aktywnej roli inteligencji i tzw. ludzi kultury, stawał się nowo-

mową, drewnianym językiem, o którym pisał George Orwell. Tracił zdolność uniwersalnego

przekazu, służąc ideologii,  totalitarnej władzy i jej nomenklaturowemu zapleczu. W nowej

roli wiele słów traciło swe fundamentalne znaczenie, które przez „inżynierów dusz” zastępo-

wane były nowym, wynikającym z zadań nowomowy. Manipulacja i towarzysząca jej ideolo-

giczna perswazja  osiągnęły w czasach komunizmu swą pełnię. Dlatego też uzyskały charak-

ter jego cech konstytutywnych.

Proces zamiany znaczeń często miał charakter ukryty, niejawny. Dokonywał się w du-

żej mierze w sposób niezauważalny. Obejmował kluczowe dla tożsamości religijnej, kulturo-

wej czy narodowej słowa, słowa–klucze, fundamentalne pojęcia, takie jak Bóg, kościół, wol-

ność, odpowiedzialność, prawda, sprawiedliwość, ojczyzna, patriotyzm, demokracja. Niektóre

z nich, np. pojęcie Boga, transcendencji, metafizyki zostały bądź wyrugowane pod czujnym

okiem cenzury z języka oficjalnego, bądź uzyskały radykalnie negatywny charakter. Dlatego

też istotnym czynnikiem polskiego patriotyzmu w okresie komunistycznym była obrona języ-

ka ojczystego,  który,  zgodnie z  klasyczną koncepcją narodu,  wyrażał  ducha jego kultury.

Obrona ta przejawiała się w dystansie polskiego społeczeństwa wobec języka ideologii komu-

nistycznej – nowomowy. Nie weszła ona ani do mowy potocznej, ani do kultury wysokiej,

tworzonej nade wszystko jak kultura niezależna. 

Przemiany tożsamości narodowej w sowietyzowanych społeczeństwach nie były iden-

tyczne.  Zależały od tradycji  kulturowej,  przynależności  cywilizacyjnej,  roli  kościoła,  typu

świadomości religijnej, a także charakteru narodowego i istotnego dla jego ukształtowania

pojmowania wolności. Wynikające z tych zależności różnice są szczególnie widoczne w przy-

padku Polski i Rosji. To, że sowietyzacja i zniewolenie ideologią komunizmu w Polsce objęły

tylko część społeczeństwa, wprawdzie wpływową, lecz nie dominującą, było dziełem z jednej

strony autonomicznego kościoła katolickiego, z drugiej - przejawem przynależności do cywi-

lizacji  łacińskiej,  której  trzy czynniki:  wolnościowe ukierunkowanie,  personalizm i solida-

ryzm stanowiły fundament aksjologiczny polskiego patriotyzmu. Dzięki nim możliwe były w

Polsce akty buntu i moralny opór - działania, których lękali się Rosjanie zdegradowani do

anonimowego kolektywu bez właściwości, znoszącego cierpliwie okrucieństwa władzy totali-

tarnej. Akty heroicznego buntu miały charakter wyjątkowy,  wręcz jednostkowy. Naród rosyj-

ski pozbawiony był bowiem moralnego wsparcia ze strony cerkwi prawosławnej, podporząd-
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kowanej od wieków władzy państwowej. Nie znajdował dla sprzeciwu antytotalitarnego in-

spiracji w swej narodowej tradycji kulturowej, ukształtowanej w ramach cywilizacji bizantyń-

sko-turańskiej, jak również w swoim patriotyzmie ulegającym nacjonalizmowi. 

W świetle zwycięskiego oporu Polski wobec zagrożenia antropologicznego, aksjolo-

gicznego i  cywilizacyjnego ze  strony komunizmu postawa kontynuacji  –  obrona wartości

chrześcijańskich i cywilizacji łacińskiej na gruncie Unii Europejskiej - była czymś oczywi-

stym.  Tym bardziej czymś oczywistym, że w hierarchii wartości europejskich demokracja i

tolerancja zajmują najwyższą pozycję. Choćby ze względu na nie powinny być wymienione

jako równie ważne wartości chrześcijańskie bądź przynajmniej jako te, które są niezastępo-

walne. 

Akceptacja antychrześcijańskiego kierunku Unii Europejskiej

Traktat Lizboński w sposób bezprecedensowy przekreślił Edykt Mediolański i cofnął

Europę do czasów sprzed 313 roku. Dlatego nikt w Europie nie świętował w 2013 roku 1700.

rocznicy wydania przez Konstantyna i Licyniusza tego wiekopomnego dokumentu, nikt nie

odsłaniał tablic z okazji jego rocznicy, nie organizował uroczystych jej obchodów. Przeciw-

nie, odsłania się tablice ku czci tych, którzy edykt przekreślili, mówi się o dziedzictwie tych,

którzy zaakceptowali odejście Europy od chrześcijańskich korzeni. 

Tymczasem potrzeba działań zmierzających do unieważnienia Traktatu Lizbońskiego,

ukierunkowanych na obronę chrześcijaństwa i jego wartości, jest coraz bardziej nagląca. Nie-

stety, nie widzi jej żadne ugrupowanie w Polsce, nade wszystko te, które aspirują do miana

prawicowo-katolickiego. Nie widzi jej koalicja lizbońska, jaką utworzyły w 2007 roku ponad

wszelkimi podziałami: PiS, PO, SLD, PSL. Te skonfliktowane w małych sprawach partie, za-

warły wówczas historyczny sojusz, w rezultacie którego najpierw  zdyskredytowano stronnic-

twa przeciwne Traktatowi Lizbońskiemu - LPR i Samoobronę – a następnie rozwiązano par-

lament,  aby w nowej jego kadencji – już tylko we własnym gronie - koalicja lizbońska mogła

ratyfikować podpisaną wcześniej przez Lecha Kaczyńskiego tę wywrotową unijną  konstytu-

cją. Podpisanie Traktatu i jego ratyfikacja były gwoździem do trumny chrześcijańskiej Euro-

py. Runął mit Polski – przedmurza chrześcijaństwa. Podpisanie przez Polskę tzw. protokołu

brytyjskiego (obok Wielkiej Brytanii i Czech), wyrażającego zastrzeżenia w zakresie stoso-

wania Karty praw podstawowych, nie było bowiem w żadnym wypadku gestem obrony chrze-

ścijaństwa i jego wartości. Nie było nawet próbą zdefiniowania w ramach Karty małżeństwa
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jako związku mężczyzny i kobiety, a także istoty rodziny, atakowanych obecnie z bezwzględ-

nością przez różne unijne dyrektywy w ramach zapisu o niedyskryminacji. Wymownym świa-

dectwem trwania sojuszu lizbońskiego było i jest milczenie polskich polityków nie tylko na

forum UE, ale również  polskiego parlamentu w sprawie ludobójstwa chrześcijan na Bliskim

Wschodzie i w krajach islamu. Milczeli i milczą nie tylko ludzie lewicy, ale również ci, któ-

rzy głoszą, że reprezentują polskich katolików. Historyczne już się stało milczenie Polski w

przypadającą w 2013  roku 330 rocznicę bitwy pod Wiedniem. Oderwane od  polskiego naro-

du elity nie mogły jej bowiem obchodzić - przypominać chwały oręża polskiego w zwycię-

stwie nad Turkami - aby nie urazić Turcji, z którą Polska pozostaje w sojuszu wojskowym w

ramach NATO. Nie dość tego, Polska popierała i popiera działania przeciw Syrii, które skut-

kowały ludobójstwem chrześcijan w państwie rządzonym przez sprzyjającego im Baszara al.-

Assada. Żaden z polskich polityków nie zdobył się na odrobinę odwagi i ani razu nie apelo-

wał o pokój i rozwagę w obawie przed gniewem naszego „strategicznego sojusznika” amery-

kańskiego i jego wasali. Nie odezwał się nikt - również wspierające  polską prawicę katolickie

media – nawet wtedy,  gdy papież Franciszek zwrócił  się do prezydenta Władimira Putina

przez G-20 w Petersburgu w 2013 roku z prośbą o powstrzymanie uderzenia na Syrię i zapo-

bieżenie wybuchowi wojny o niewyobrażalnych dla całego świata skutkach. 

Obłuda polskich elit politycznych, nade wszystko prawicowych, odwołujących się w

kampaniach wyborczych do wartości chrześcijańskich jest zdumiewająca. Gdy widzimy, jak

ci sami ludzie, którzy w 2007 roku najpierw zablokowali w sejmie wpisanie do polskiej kon-

stytucji ochrony życia od momentu poczęcia do naturalnej śmierci i potem ratyfikowali w tym

samym sejmie  Traktat Lizboński, a obecnie gardłują we wszystkich mediach na temat agre-

sywnych działań mniejszości seksualnych czy zagrożeń ze strony genderyzmu, zastanawiamy

się czy jest to cynizm, czy przejaw kryzysu myślenia. Od początku bowiem było jasne, że

Traktat nie chroni życia poczętego, daje mniejszościom prawa, jakich nie daje chrześcijanom,

umożliwia rozwój każdej antychrześcijańskiej ideologii – m.in. genderyzmu – nie chroni na-

szych symboli religijnych, nade wszystko krzyża. 

Jeśli więc decydenci ze strony Polski – parlament i prezydent Lech Kaczyński – uznali

za zbyt konfrontacyjną bezpośrednią obronę cywilizacji łacińskiej, mogli jej dokonać w ra-

mach zasady demokracji i tolerancji. Takiej woli – woli obrony – jednak nie wykazali.  Dlate-

go zgodę na Traktat Lizboński, jego ratyfikację przez polski parlament i podpisanie przez pre-

zydenta odczytać należy nade wszystko jako rezygnację ze służby na rzecz wartości chrześci-

jańskich i cywilizacji łacińskiej. Rezygnację nieuzasadnioną z punktu rozwoju cywilizacyjne-

go Europy i Polski.
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Pod tym względem Traktat Lizboński jest nie tylko odejściem od Edyktu Mediolań-

skiego,  ale  jego zaprzeczeniem.  Nie  wymienia  on  ani  razu  chrześcijaństwa,  chrześcijan  i

chrześcijańskich wartości w żadnej sferze życia unijnych społeczeństw. Mówi ogólnie o pra-

wach człowieka - anonimowego, nieokreślonego kulturowo i religijnie – zrównujących więk-

szość z mniejszością, nie chroniących tej pierwszej przed uzurpacjami drugiej. Katalog warto-

ści europejskich prezentowanych w Preambule uzupełnia Karta praw podstawowych w dziele

II. Wolności oraz III. Równość. Są to: „równość wobec prawa; zakaz wszelkiej dyskryminacji;

poszanowanie różnorodności kulturowej, religijnej i językowej;  równość płci,  ale przy do-

puszczeniu ‘specyficznych korzyści dla płci niedostatecznie reprezentowanych”26. 

Katalog wymienionych wartości, określanych w samym Traktacie jako niepodzielne

(te, które odnoszą się do godności ludzkiej) lub powszechne – nie ma nawet pośredniego

przełożenia na wartości chrześcijańskie. Przełożenie takie posiadałby wówczas, gdyby wy-

mieniał wartości etyczne jako te, które stanowią skuteczną obronę godności człowieka. Nie-

wymienienie wartości etycznych (moralnych), podobnie jak niewymienienie wartości chrze-

ścijańskich, skutkuje tym, że Traktat nie gwarantuje obrony chrześcijaństwa i jego wyznaw-

ców, a także jego symboliki (krzyż) – w sytuacji, gdy gwarantuje ją wymienionym w tym do-

kumencie wszystkim mniejszościom. Jest to szczególnie dotkliwe, gdyż idzie tu z jednej stro-

ny o coraz bardziej agresywne mniejszości seksualne, z drugiej o wyznawców islamu, którzy

w szybkim tempie zmieniają oblicze Europy. Podpisanie przez Polskę tzw. protokołu brytyj -

skiego (obok Wielkiej  Brytanii i Czech), wyrażającego zastrzeżenia w zakresie stosowania

Karty praw podstawowych,  nie było w żadnym wypadku gestem obrony chrześcijaństwa i

jego wartości ze względu na ogólnikowość zawartych w nim sformułowań.   W ramach tych

zastrzeżeń nie są nazwane wartości, które powinny lub nie powinny obowiązywać w Polsce,

nie ma nawet próby wyrażenia braku zgody na konkretne dyrektywy Unii w sprawie aborcji,

eutanazji, małżeństw homoseksualnych i zachowań oraz  aktów prawnych dyktowanych nie

tylko przez polityczną poprawność, ale również rosnącą  w siłę ideologię genderyzmu. Ogól-

nikowość zastrzeżeń nie jest nawet wyrazem kapitulacji wobec sił, które doprowadziły do po-

wstania Traktatu Lizbońskiego. O kapitulacji bowiem można byłoby mówić wówczas, gdyby

przedstawiciele Polski podjęli najmniejszą choćby próbę walki z nim.  „Protokół brytyjski”

stanowił jedynie element gry manipulacyjnej, jaką zastosowali polscy politycy wobec opinii

publicznej, nade wszystko konserwatywnego elektoratu, którego oczekiwania należało zaspo-

koić.  

14



Joseph Ratzinger – w pracach pisanych przed wyborem na papieża podkreślał, że war-

tości chrześcijańskie są to nade wszystko pochodzące od Boga wartości etyczne, będące od-

powiedzią na wszystkie moralne intuicje ludzkości. Dlatego jako takie mają charakter uniwer-

salny. Wartości te sięgają istoty bytu ludzkiego – z tego powodu ich brak w Traktacie Lizboń-

skim nie czyni Europejczyka bardziej wolnym, natomiast otwiera perspektywę jego upadku z

poziomu człowieka do poziomu przedmiotu (rzeczy). Udziału Polski w tym upadku, niestety,

nie da się wykreślić. 

Źródło: A. Raźny, Polska wobec wartości chrześcijańskich we współczesnym świecie – trak-

tat lizboński, „Perspektywy Kultury” Nr 8 (1/2013), Wyd. Ignatianum, Kraków 3013, s. 33-

47. 
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