
O geografii wiary

Termin w tytule  powinienem opatrzyć w cudzysłów, dosłownie jest  on bowiem w
Kościele  Rzymskokatolickim odnoszony do Ziemi Świętej  a  tłumaczony może być w ten
sposób: „Wcielenie Syna Bożego nadaje też nowe znaczenie wymiarowi przestrzeni i miejsca.
Wzgląd na to, że Jezus żył na konkretnej ziemi, która do dzisiaj zachowała liczne ślady Jego
obecności,  zabezpiecza  pamięć  o  realności  związanego  z  Nim  wyjątkowego  działania
Bożego.  Istnieje  historia  zbawienia,  lecz  istnieje  także  geografia  zbawienia.  (…)  Nazwy
rozmaitych miejsc świętych znamy z liturgicznego i osobistego czytania Biblii. Wprawdzie
cała ziemia jest święta, bo cała jest dziełem Boga, ale te jej fragmenty, o których mowa w
biblijnej  historii  zbawienia,  są  miejscami  najbardziej  intymnej  bliskości  Stwórcy  i
Odkupiciela.” – pisze ks. W. Chrostowski1, a ks. H. Seweryniak zatytułował swoją książkę o
miejscach,  gdzie  przebywał  Chrystus  „Geografia  wiary”2,  który  to  termin  stosowany  jest
zamiennie z „geografią Zbawienia”. Ja dla własnych potrzeb już jakiś czas temu ukułem go
sobie  natomiast,  paradoksalnie,  jako  wyrażenie  opisujące  jedno  z  kluczowych  zagadnień,
które jeszcze niedawno cementowało mój ateizm a miało w moim odczuciu negatywny czy
wręcz fatalistyczny wydźwięk.

Jednym z przykładów, który silnie mną poruszył była tragedia, która rozegrała się na
północnym  zachodzie  Polski  w  2004  roku.  Para  szesnastolatków,  on  ministrant,  ona
chórzystka w kościele, popełniła wspólnie samobójstwo. Dziewczyna była w zaawansowanej
ciąży i zapewne powodem targnięcia się na życie były problemy z odnalezieniem się wobec
takiej sytuacji w swoim bliskim otoczeniu. Wówczas pomyślałem – gdyby ci nieszczęśnicy
mieszkali pięćdziesiąt kilometrów dalej w Niemczech być może nie doszłoby w ogóle do tego
zdarzenia?  Czy  w  byłym  NRD,  gdzie  większość  stanowią  ludzie  niewierzący,  ktoś
przejmowałby się faktem, że młodzi nie mają ślubu? I dalej, choć dla niektórych zabrzmi to
brutalnie - czy dziewczyna nie mogłaby przerwać ciąży lub, co oczywiście, byłoby lepszym
rozwiązaniem, urodzić dziecka, które otrzymałoby zabezpieczenie od zorganizowanej, lepiej
niż  w  Polsce,  pomocy  społecznej?  I  w  końcu  może  także  rodzina,  która  nie  byłaby
skrępowana  „anachronicznymi”  wyobrażeniami  o  grzechu  wynikającym  z  pożycia  przed
ślubem, zwyczajnie zaakceptowała by i nastolatków, i ich dziecko?

Nawet dziś, gdy piszę te słowa, uważam, że powyższa historia jest druzgocąca. Nie
powiedziano oczywiście wcale, iż rodzina nie pomogłaby swoim dzieciom, gdyby otwarcie
jej o to zapytać. Tego założyć nie wolno. Natomiast niestety, chyba miejsce, w którym młodzi
ludzie  funkcjonowali  wpłynęło  jakoś  na  ich  postrzeganie  świata  w  taki  a  nie  inny,
dramatyczny  sposób.  Oczywiście  moje  spojrzenie  na  obecność  religii  (bądź  jej  brak)  na
świecie  nie  zawsze  opierało  się  na  tak  smutnych  faktach.  Jednak  wciąż  frapowały  mnie
kwestie,  które gdy się  im przyjrzeć,  wydawały  się  absurdalne.  I  ten,  użyjmy tego słowa,
„idiotyzm” w funkcjonowaniu naszej planety zniechęcał mnie ostatecznie do religii. Jak to się
bowiem dzieje, że wystarczy przekroczyć granicę w Cieszynie aby wyjechać z kraju, gdzie
mieszkają  ateiści  i  znaleźć  się  w  państwie,  w  którym 90% stanowią  katolicy?  Kilometr
różnicy? A czy Czesi popełniają więcej przestępstw niż Polacy? Jaki to ma sens? Można by w
nieskończoność mnożyć podobne przykłady – dlaczego Arabowie mają swojego Mahometa a
Europejczycy  Chrystusa?  Czy  Papuasi  są  gorsi  od  chrześcijan?  Czy  Indianie  przed
przybyciem purytanów do Ameryki żyli w grzechu? I dlaczego ten a nie inny naród został
„wybrany”?

1 http://www.opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZD/pamiatka_wcielenia.html  
2 H. Seweryniak, Geografia wiary, Warszawa 2010
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Wydawało mi się, że życie w Polsce sprzyja nie stawianiu sobie takich pytań, choć
mam wśród swoich znajomych kilku „innowierców” w tym jednego wyznawcę Kriszny (co
zresztą zawsze mnie trochę dziwiło). Gdyby przenieść się choćby do zachodnich Niemiec,
znaleźlibyśmy  się  w  społeczeństwie  tradycyjnie  zdeterminowanym  przez  wyznanie
protestanckie i katolickie (mniej więcej pół na pół), w którym nadal pyta się w urzędowych
formularzach o przynależność religijną i zaznaczyć należy ev – ewangelik augsburski, ka –
rzymski  katolik,  ca  –  ewangelik  reformowany,  ak  –  starokatolik  itd.  Już  sam fakt  wielu
wyznań „przed nosem” daje do myślenia – np. postawienia sobie prostego pytania - Dlaczego
jestem protestantem a nie katolikiem?

Kiedy  chodziłem  do  szkoły  w  Monachium,  mniej  więcej  60%  uczniów  w  klasie
wybierało  jako  przedmiot  religię  rzymskokatolicką,  reszta  (w tym muzułmanie  i  świadek
Jehowy) etykę. Jeden jedyny protestant, podczas organizowania nauki na początku roku, gdy
zawitał do naszej klasy ewangelicki katecheta, nie przyznał się do swojej wiary, ponieważ nie
chciał  stwarzać  sobie  dodatkowego  problemu  –  być  może  musiałby  odbywać  lekcję  z
nauczycielem  w  pojedynkę.  Ja,  zgodnie  z  zaleceniami  dla  młodzieży  starokatolickiej  w
Niemczech uczęszczałem na lekcje z katolicką większością. Nauczyciel, na co dzień wuefista,
prowadził  je  w  dość  monotonny,  niezbyt  pasjonujący  sposób,  skupiając  się  głównie  na
omawianiu doniesień prasowych, choć należy mu oddać, że przynajmniej nie udawał teologa
z prawdziwego zdarzenia, skoro nim nie był. Ja sam zaprosiłem kiedyś nawet kolegów na
imprezę,  którą  zorganizowaliśmy  w  ramach  działalności  Stowarzyszenia  Młodzieży
Starokatolickiej w podziemiach kościoła św. Wilibrorda, tym samym „uświadamiając” ich o
istnieniu kolejnego, poza rzymskokatolickim i protestanckim, wyznania w ich mieście.

Ludzie, w zależności od miejsca, w którym żyli, często musieli sobie zadawać pytanie
o  wyznawaną  wiarę.  Znamienny  może  być  konkretny  przykład  z  życia  Johna  Smitha,
założyciela  Kościoła  Mormonów  -  jako  młody  człowiek  stykał  się  z  metodystami,
prezbiterianami  czy  baptystami  w  okresie,  który  Amerykanie  nazywają  Second  Great
Awakening,  czyli  Drugiego  Wielkiego  Przebudzenia  –  momentu  ożywionej  działalności
protestanckich misjonarzy3. Nie miał on więc łatwego wyboru, do którego z zaangażowanych
kaznodziejów przystąpić, odnalazł jednak swoją, jeszcze inną drogę. Sam fakt wyboru, przed
jakim Smith stanął, daje do myślenia.

Podane przykłady i zadane przeze mnie pytania wcale chyba nie zbliżają nas ku łatwej
odpowiedzi. I ja nie czuję się być predestynowany, by w lapidarny sposób zachęcić ku drodze
w stronę tej  czy  innej  religii.  Jeżeli  ktoś  oczekiwał  takiej  konkluzji  może czuć  się  nieco
rozczarowany.  Zanim wiara  się  u  mnie  pojawiła,  mój  dziadek powiedział  –  Powinno się
należeć do jakiejś wspólnoty. Koniec, kropka. W domyśle – nie wierzysz, trudno, bądź jednak
choć przypisany do parafii,  bez  różnicy protestanckiej,  prawosławnej  czy  katolickiej.  Dla
mnie wówczas było to jednak sprzeczne z moimi zasadami – albo naprawdę albo w ogóle.

Moja droga ku wierze była zrządzeniem losu (jak powiedziałby ateista) lub też została
wyznaczona  przez  Boga  (stwierdziłby  człowiek  wierzący).  Nie  jest  łatwym  zadaniem
wytłumaczenie jak proces ten przebiegał, ponieważ obfitował w bardzo osobiste doznania. A
gdybym nawet te zdarzenia przelał  na papier,  racjonalista  zapewne  określił  by je mianem
„dziwnego”,  ale  przypadku,  nawet  jeśli  takich  „przypadków”  było  kilkanaście  pod  rząd.
Pozostaje  chyba  tylko  pasująca  metafora  „skok na  głęboką  wodę”.  Faktem jest,  że  moje
niegdysiejsze  pełne  pesymizmu  określenie „geografia  wiary”  zastąpiło  „tu  i  teraz”.
Zrozumiałem bowiem – lub dane mi było zrozumieć, że Bóg zadziałał wobec mnie w tym
konkretnym miejscu i w tym konkretnym czasie. Jako człowiek racjonalnie myślący zostałem
po prostu skonfrontowany z takimi faktami, które byłyby jeszcze bardziej absurdalne, gdyby
je  tłumaczyć  w  sposób  racjonalny,  niż  odwrotnie.  Wobec  tego  dalsze  odniesienia,  jak
powyżej, zwyczajnie nie miały dla mnie żadnego znaczenia. Kiedy odnalazłem swoją drogę
3 http://rsc.byu.edu/archived/joseph-smith-and-doctrinal-restoration/3-articles-faith-answering-doctrinal-questi  
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do wiary, była już zdeterminowana przez mój dużo wcześniejszy wybór, mogę zacytować ks.
Tomasza – żyłem jako „starokatolik na wakacjach”. I choć ktoś może uważać, iż problem,
który sam poruszyłem w niniejszym tekście nadal pozostaje otwarty, to ja cieszę się, że w tym
jednym życiu, które jest nam dane, znalazłem swoją konkretną ścieżkę i chciałbym, by była to
ta, o której Pismo Święte (Mt 7:13,14) mówi: „wąska [jest] droga prowadząca do życia”…

Z Bogiem!

Bolo Cichy v. Wolfsberg


