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Wprowadzenie

Jestem g³êboko przekonany, ¿e wielka debata
tocz¹ca siê we wspó³czesnym œwiecie nie jest ze
swej natury polityczna czy ekonomiczna, ale do-
tyczy kwestii kulturalnych i moralnych, a w swej
najg³êbszej istocie tak¿e religijnych. Dotyka ona
bowiem konfliktu miêdzy dwiema wizjami œwia-
ta: t¹, która wierzy w istnienie wartoœci niezmien-
nych, wpisanych przez Boga w naturê cz³owie-
ka, oraz t¹, która utrzymuje, ¿e nic nie jest sta-
bilne oraz trwa³e, lecz wszystko jest wzglêdne
i zale¿y od czasów, miejsc i okolicznoœci.

Jeœli przyjmie siê, ¿e nie istniej¹ wartoœci
absolutne i prawa obiektywne, ¿ycie ludzkie
zostaje tym samym zredukowane do spazma-
tycznego poszukiwania przyjemnoœci w ego-
istycznej satysfakcji, wyp³ywaj¹cej z instynktów
i potrzeb subiektywnych, nies³usznie uwa¿anych
za nowe prawa. Chêæ w³adzy ¿ywiona przez
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jednostki i grupy staje siê jedynym prawem spo-
³eczeñstwa, st¹d Benedykt XVI twierdzi: „Dyk-
tatura relatywizmu [...] niczego nie uznaje za
ostateczne i jako jedyn¹ miarê rzeczy pozosta-
wia tylko w³asne ja i jego zachcianki”1.

Uzyskanie przez jednostkê wolnoœci absolut-
nej i nieskrêpowanej ¿adnym prawem zmienia
siê nieuchronnie w ¿elazn¹ dyktaturê, gorsz¹ od
ka¿dej innej tyranii w historii. Jest to zatem, jak
pisa³ ju¿ w dziewiêtnastym stuleciu Donoso
Cortés, przewiduj¹c, jakie bêd¹ konsekwencje
utraty wartoœci religijnych, „legalizacja despo-
tyzmu, najwiêkszego i najbardziej absolutnego,
jaki kiedykolwiek istnia³ w dziejach ludzkoœci”*.

Aby skutecznie przeciwstawiæ siê dyktatu-
rze relatywizmu, niezbêdne jest odkrycie na
nowo, czym jest prawo Bo¿e i naturalne, któ-
re stanowi prawdziwy fundament cywilizacji
chrzeœcijañskiej, w swej ostatecznej formie
ucieleœnionej w Europie doby œredniowiecza,
sk¹d rozprzestrzeni³a siê na ca³y œwiat. Chrze-
œcijañskie korzenie spo³ecznoœci ludzkiej s¹
w tym aspekcie nie tylko doœwiadczeniem hi-
storycznym, ale tak¿e duchowym, poniewa¿
maj¹ charakter konstytutywny dla zbiorowo-
œci, tak jak dla duszy tchnienie w ni¹ ¿ycia
przez £askê. W obu zaœ przypadkach Ÿród³o,
z którego bierze swój pocz¹tek istnienie, sta-
nowi Jezus Chrystus, „kamieñ wêgielny” spo-
³eczeñstwa i historii (Ap 4,11).

Podstaw¹ poni¿szych prostych refleksji,
którymi chcê siê podzieliæ z Czytelnikami, s¹



9

teksty moich wyst¹pieñ z ostatnich dwóch lat,
pochodz¹ce z rozmaitych miejsc i wyg³oszo-
ne wobec ró¿nych audytoriów. Chcia³bym, na
ile to mo¿liwe, poprzez tê ksi¹¿kê wpisaæ siê
w nurt Philosophia perennis, zebranej w Magi-
sterium Koœcio³a, ale obecnej tak¿e w pracach
wielkich doktorów kontrrewolucji XIX i XX
wieku, w szczególnoœci zaœ prof. Plinio Cor-
rêa de Oliveira (1908–1995)**2, którego pamiê-
ci poœwiêcam moj¹ pracê.

1 Kard. Joseph Ratzinger, homilia wyg³oszona pod-
czas mszy œw. Pro eligendo Romano Pontifice, Rzym, 18
kwietnia 2005 r.
* Juan Donoso Cortés (1809–1853) – hiszp. pisarz i dy-
plomata, pose³ w Berlinie (1848–1849), wybitny przed-
stawiciel konserwatyzmu; autor Eseju o katolicyzmie,
liberalizmie i socjalizmie (1851), w którym dowodzi nie-
mo¿noœci rozwi¹zania problemu ludzkiego przezna-
czenia przez humanistyczne systemy filozoficzne i pod-
kreœla zale¿noœæ spo³ecznego i politycznego zbawienia
ludzkoœci od Koœcio³a katolickiego (przyp. red.).
** Plinio Corrêa de Oliveira (1908–1995) – brazyl.
pisarz, historyk, dzia³acz katolicki; za³o¿yciel apo-
stolatu œwieckich (1960) – Stowarzyszenia Obrony
Tradycji, Rodziny i W³asnoœci; odznaczony przez pol-
skiego premiera rz¹du emigracyjnego Augusta Zale-
skiego orderem Polonia Restituta (przyp. red.).
3 Jego ¿ycia i dzie³a dotyczy moja inna ksi¹¿ka, Krzy-
¿owiec XX wieku. Plinio Corrêa de Oliveira [ksi¹¿ka uka-
za³a siê nak³adem Stowarzyszenia Kultury Chrzeœci-
jañskiej im. ks. Piotra Skargi w 2004 roku (przyp. red.)].
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