
George Weigel, The Courage to be Ca-
tholic. Crisis, Reform and the Future of
the Church, Basic Books, New York 2002.

Na czym polega odwaga bycia katolikiem w Sta-

nach Zjednoczonych w czasie wielkiego kryzysu

zaufania, moralnoÊci, autor ytetu, wreszcie

wiary, jaki nastàpi∏ w pierwszej po∏owie 2002,

gdy niemal codziennie amerykaƒska prasa in-

formowa∏a ze szczegó∏ami o kolejnych duchow-

nych molestujàcych seksualnie ludzi m∏odych,

a w niektórych przypadkach nawet dzieci? Jak

mo˝na ufaç ksi´˝om naruszajàcym tak dra-

stycznie dekalog i sprzeniewierzajàcym si´ po-

wo∏aniu? Jak mo˝na ufaç biskupom, nast´pcom

aposto∏ów, skoro nie tylko nie potrafili zapo-

biec tak wielu grzesznym aktom, ale tak˝e nie

stan´li na wysokoÊci zadania w chwili kryzysu?

Jak wreszcie mo˝na wierzyç, ˝e w∏aÊnie mój

KoÊció∏, KoÊció∏ majàcy takich kap∏anów i upa-

dajàcy tak nisko, jest mojà drogà do Jezusa

Chrystusa? W sytuacji wielkiego zawodu i bólu

przede wszystkim na usta ciÊnie si´ pytanie,

jak w ogóle byç katolikiem, jak byç katolikiem

m´˝nym?

Tymczasem w kilka miesi´cy po pierwszych

drastycznych doniesieniach prasowych o nad-

u˝yciach seksualnych Georg Weigel pisze

ksià˝k´, w której z jednej strony dostrzega

g∏´bokoÊç kryzysu, okreÊlajàc go mianem naj-

wi´kszego w historii KoÊcio∏a w Stanach Zjed-

noczonych, z drugiej strony jednak na dnie

upadku i bólu dostrzega szanse nie tylko wyjÊcia

z zapaÊci, ale tak˝e mo˝liwoÊci wzmocnienia 

i odnowy. W tej ksià˝ce bowiem pierwsze s∏owa

Jana Paw∏a II: „Nie l´kajcie si´!” – wypowie-

dziane 16 paêdziernika 1978 roku do zgroma-

dzonych na placu Êw. Piotra w Rzymie wiernych

oczekujàcych na werdykt konklawe, s∏owa,

które sta∏y si´ niejako mottem jednego z naj-

bardziej znaczàcych pontyfikatów w historii

KoÊcio∏a, zosta∏y przez Weigla rozwini´te 

w zwrot: „Bàdêcie odwa˝nymi katolikami”, skie-

rowany przede wszystkim do g∏´boko poruszo-

nych wiernych w Ameryce. Tylko bowiem ludzie

niel´kajàcy si´, ludzie odwa˝ni, czerpiàcy swoje

m´stwo z g∏´bokiej wiary sà w stanie wydobyç

amerykaƒski KoÊció∏ z dna pora˝ki, tylko tacy

ludzie mogà sprzeciwiç si´ z∏u i przeprowadziç

konieczne reformy struktur, obyczajów, a przede

wszystkim religijnoÊci, naprawiajàce zaistnia∏e

z∏o i niedomagania.
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Urodzony w 1951 roku w Baltimore Georg

Weigel jest jednym z najbardziej znanych

amerykaƒskich katolickich teologów i komen-

tatorów kwestii, zwiàzanych z obecnoÊcià religii

w ˝yciu publicznym. Zdaje si´ wszechstronnie

przygotowany do zabierania g∏osu tak˝e w spra-

wach bolesnych dla KoÊcio∏a. Kszta∏ci∏ si´ na

University of St. Michael’s College w Toronto,

a nast´pnie przeniós∏ si´ do Seatle i pracowa∏

w St. Thomas Seminary School of Theology 

w Kenmore. Od 1986 do 1989 roku by∏ prezy-

dentem The James Madison Foundation, a od

1989 roku jest zwiàzany z The Ethics and Pu-

blic Policy Center, którym kierowa∏ do 1996

roku, a nast´pnie pozo-

sta∏ w Centrum jako Se-

nior Fellow. Jest autorem

pi´tnastu ksià˝ek, m. in.:

Catholicism and the Rene-

wal of American Demo-

cracy, 1989; Just war

and the Gulf War (wraz z

J. Turnerem), 1991; Fre-

edom and its Discon-

tents: Catholicism Con-

fronts Modernity, 1991;

Soul of the World: notes

on the Future of Public

Catholicism, 1996; Ide-

alism Without Illusions,

1994; Ostateczna rewo-

lucja. KoÊció∏ sprzeciwu 

a upadek komunizmu,

Poznaƒ 1995 (wyd. angielskie 1992); a szcze-

gólnie – monumentalnej biografii papie˝a Jana

Paw∏a II Âwiadek nadziei, Kraków 2000 (wyd.

amer ykaƒskie 1999), przet∏umaczonej do-

tychczas na kilkanaÊcie j´zyków. Ostatnio 

w j´zyku polskim ukaza∏a si´ ksià˝ka Czym jest

katolicyzm? Dziesi´ç kontrowersyjnych pytaƒ,

Kraków 2003 (wyd. amerykaƒskie 2001). Georg

Weigel od lat blisko wspó∏pracuje z wieloma

czasopismami przede wszystkim „First Things”

i „Orbis”, regularnie prowadzi rubryk´, w której

publikowane artyku∏y ukazujà si´ w ponad

czterdziestu lokalnych pismach, jest sta∏ym

konsultantem w kwestiach watykaƒskich NBC

News, wreszcie jest cz∏onkiem rad lub zarzà-

dów kilku organizacji obywatelskich zajmujà-

cych si´ obronà praw cz∏owieka i wolnoÊci 

religijnej. Georg Weigel otrzyma∏ w sumie szeÊç

doktoratów honorowych oraz – z czego jest

szczególnie dumny – papieski krzy˝ „Pro Ecc-

lesia et Pontifice”. W swojej publicystyce naj-

cz´Êciej koncentruje si´ na kwestiach zwiàza-

nych z katolickim nauczaniem spo∏ecznym,

wolnoÊcià religijnà, relacjami pomi´dzy religià

i demokracjà, wreszcie teorià wojny sprawie-

dliwej. Pozostaje w bliskim kontakcie z innymi

znanymi amerykaƒskimi myÊlicielami katolic-

kimi, niestroniàcymi od publicystyki, takimi

jak na przyk∏ad ks. Richard John Neuhaus, Mi-

chael Novak czy ks. Robert

A. Sirico, którzy od lat

starajà si´ godziç naucza-

nie KoÊcio∏a ze wspó∏cze-

snym Êwiatem, zdomino-

wanym przez idee demo-

kratyczne i liberalne. Tak

wi´c wiedza, doÊwiadcze-

nie i dotychczasowe publi-

kacje Georga Weigla sk∏a-

niajà do powa˝nego po-

traktowania zawartych 

w ksià˝ce tez, do niezwy-

kle uwa˝nego przeczyta-

nia dzie∏a dotyczàcego

trudnej sytuacji KoÊcio∏a

w Stanach Zjednoczonych

i rozwa˝enia proponowa-

nych Êrodków zaradczych,

gdy˝ byç mo˝e, wbrew pozorom, ta publikacja

wychodzi naprzeciw s∏aboÊciom, obserwowa-

nym w katolickim Êwiecie tak˝e w innych

miejscach na ziemi. 

W 2001 roku Georg Weigel opublikowa∏ ksià˝k´

The Truth of Catholicism: Ten Controversies

Explored, w której stara∏ si´ powa˝nie potrakto-

waç wezwanie s∏ynnego angielskiego pisarza,

konwertyty Evelyna Waugha: „Wejdê do Êrodka”.

Jest to zaproszenie, skierowane nie tylko do

osób pozostajàcych poza KoÊcio∏em powszech-

nym, ale tak˝e do katolików, majàcych liczne

wàtpliwoÊci i przyjmujàcych jedynie cz´Êç

prawd wiary. Bowiem dopiero pe∏ne znalezie-
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nie si´ wewnàtrz otwiera nam nowe perspekty-

wy, pozwala zobaczyç szereg spraw w zupe∏nie

innym Êwietle. Wiele kwestii wyglàda inaczej

od Êrodka KoÊcio∏a, wiary czy religii, ni˝ gdy

sà postrzegane z oddalenia. Jak celnie ujà∏ to

Waugh, ˝ycie po nawróceniu na katolicyzm to

„niekoƒczàca si´, cudowna podró˝, w czasie

której cieszàc si´ zdobytà wolnoÊcià, odkrywa-

∏em nieznanà mi, wspania∏à i rozleg∏à krain´”.

Weigel próbuje zaprosiç do Êrodka nas wszyst-

kich, próbuje pokazaç fundamenty prawd wiary,

a tak˝e êród∏a zaleceƒ KoÊcio∏a po to, ˝ebyÊmy

w nowy, dojrzalszy sposób podeszli do naszej

religijnoÊci, ˝ebyÊmy wreszcie wyruszyli w owà

wspania∏à podró˝, ˝ebyÊmy naprawd´ uwie-

rzyli i doÊwiadczyli, ˝e istnieje inna rzeczywi-

stoÊç, której obecnoÊç zaledwie przeczuwamy.

W tym celu krok po kroku, niezwykle klarow-

nie, czasem wr´cz ocierajàc si´ o zbyt daleko

idàce uproszczenia, wy∏uszcza katolicki punkt

widzenia oraz nauczanie papieskie w najcz´-

Êciej podnoszonych przez nowoczesny Êwiat

kwestiach.

Tymczasem z poczàtkiem 2002 roku „wcho-

dzenie do wn´trza” przez amerykaƒskich ka-

tolików zosta∏o mocno utrudnione przez

wstrzàs, jakim dla ca∏ego KoÊcio∏a w Stanach

Zjednoczonych by∏a ogromna liczba doniesieƒ

o molestowaniu i nieobyczajnym zachowaniu

wielu amerykaƒskich duchownych. Jak powa˝-

nie traktowaç zaproszenie do g∏´bszego zaan-

ga˝owania religijnego w sytuacji, gdy z podejrz-

liwoÊcià wierni zaczynajà traktowaç swoich

kap∏anów, duchowych przewodników, którzy

przecie˝ dzia∏ajà „w osobistym zast´pstwie

Chrystusa i jako ikona Chrystusa”, uobecniajà

„Chrystusa z siebie przez konsekracj´ chleba

i wina, które stajà si´ Cia∏em i Krwià Chrystu-

sa”. Ca∏y kryzys zosta∏ wzmocniony, zdaniem

Weigla, nieporadnoÊcià amerykaƒskich bisku-

pów, brakiem odpowiedniej reakcji pasterzy,

którzy od˝egnywali si´ od wzi´cia na siebie

odpowiedzialnoÊci za owczarni´. Wyraênie

dla autora najbardziej poczytnej biografii Jana

Paw∏a II pierwsze miesiàce 2002 roku stano-

wi∏y wstrzàs moralny, podzielany przez wi´k-

szoÊç katolickiej wspólnoty w Stanach Zjed-

noczonych. Bynajmniej stosunkowo ma∏o

istotna by∏a reakcja mediów – w du˝ej mierze

zsekularyzowanych i od dziesiàtków lat po-

dejrzliwie traktujàcych KoÊció∏ katolicki. Wa˝ne

jest to, ˝e problemy nie zosta∏y przez media

wykreowane czy nawet tylko rozdmuchane.

Zdaniem Weigla reakcja Êrodków spo∏ecznego

przekazu jest czymÊ drugorz´dnym wobec naj-

g∏´bszego kryzysu w historii KoÊcio∏a w Sta-

nach Zjednoczonych.

Poruszony do g∏´bi intelektualista chwyta za

pióro, nie po to jednak, by za∏amywaç r´ce,

biadoliç, szukaç winnych, pi´tnowaç zanie-

dbania, lecz przede wszystkim po to, by nieÊç

nadziej´, by objàç swojà refleksjà sytuacj´ 

i poszukiwaç dróg wyjÊcia, s∏owem, by szcze-

gólnie w tych trudnych chwilach zachowaç

lub zdobyç si´ na odwag´ bycia katolikiem.

We wspó∏czesnym zsekularyzowanym Êwiecie

g∏´boko wierzàcy katolicy stajà si´ lub te˝ po-

strzegajà siebie jako mniejszoÊci religijne, coraz

trudniej znajdujàce wspólny j´zyk z rzeczywi-

stoÊcià masowej kultury i konsumpcyjnych

idei. Tymczasem wezwanie Weigla idzie niejako

krok dalej. W sytuacji utraty zaufania, kryzysu,

który mo˝e prowadziç do os∏abienia zaufania

do instytucjonalnego koÊcio∏a, a nawet do odej-

Êcia od wiary, Weigel zach´ca do si´gni´cia 

w g∏àb, do korzeni, do odzyskania dumy z bycia

katolikiem, gdy˝ zaistnia∏y kryzys jest tak

wielki, w∏aÊnie z tego powodu, ˝e jest przede

wszystkim kryzysem wiary i wiernoÊci.

Tymczasem dwa milenia historii KoÊcio∏a mo˝-

na ∏atwo opisaç jako cykliczne przechodzenie

od wiernoÊci, poprzez zdrad´, a˝ do naprawy

i reformy. Z tym, ˝e rzeczywista reforma zawsze

oznacza∏a powrót do êróde∏, powrót do korzeni.

Tak te˝ musi staç si´ teraz, zdrada ksi´˝y, po∏à-

czona z niewype∏nieniem swojej przywódczej

roli przez biskupów sta∏y si´ bezpoÊrednià

przyczynà przejmujàcego kryzysu. Jednak˝e

g∏´boka reforma jest nie tylko mo˝liwa, ale

wr´cz konieczna, konieczne jest bowiem przy-

wrócenie owej wiernoÊci.

Teologia Polityczna 1/2003–2004
Recenzje

Strona/224



Weigel pisze ksià˝k´, ˝eby dodaç otuchy,

wzmocniç naszà wiar´, zanalizowaç przyczyny

z∏a i nakreÊliç plan koniecznych zmian. èród∏a

dzisiejszych problemów amerykaƒskiego Ko-

Êcio∏a tkwià bowiem w latach szeÊçdziesià-

tych, w sposobie myÊlenia, w wytworzeniu si´

swoistej kultury odst´pstw przede wszystkim

od katolickiej ortodoksji, na które cz´sto przy-

mykano oczy, nie chcàc doprowadziç do schi-

zmy. Owe odst´pstwa pojawi∏y si´ przede

wszystkim po og∏oszeniu przez Paw∏a VI zna-

nej encykliki Humanae vitae. W∏aÊnie w latach

szeÊçdziesiàtych rozluênieniu uleg∏a tak˝e

dyscyplina w seminariach, a biskupi w coraz

wi´kszym stopniu zaczynali wycofywaç si´ 

z pe∏nienia funkcji pasterzy, na rzecz stawania

si´ menad˝erami, zarzàdzajàcymi koÊcielnà biu-

rokracjà. Tak wi´c s∏aboÊç przekonaƒ nak∏ada∏a

si´ na s∏aboÊç formacji duchowej kap∏anów, a to

z kolei po∏àczone by∏o z rezygnowaniem przez

zwierzchników diecezji z przewodzenia wier-

nym i kap∏anom. Owe procesy trwa∏y a˝ do

koƒca lat osiemdziesiàtych, kiedy to w amery-

kaƒskich seminariach i nowicjatach znów za-

cz´to baczniejszà uwag´ zwracaç na duchowe,

a tak˝e psychofizyczne formowanie ksi´˝y. Pro-

ces ten, wed∏ug by∏ego prezydenta The Ethics

and Public Policy Center, trzeba kontynuowaç

zarówno poprzez lepszy kontakt z klerykami

oraz ksi´˝mi, jak i poprzez staranniejszy wybór

biskupów. Zdaniem Weigla na ka˝dym poziomie

nie wolno wzbraniaç si´ przed stawianiem

wprost pytaƒ o seksualnoÊç osób, odnajdujà-

cych powo∏anie w stanie duchownym.

Prze∏o˝eni domu, prowincja∏owie, wreszcie

biskupi nie tylko nie powinni abstrahowaç od

tej, jak˝e wa˝nej, cz´Êci osobowoÊci cz∏owieka,

tak˝e cz∏owieka w sutannie, ale szczeroÊç roz-

mów powinna stanowiç podstaw´ ojcowskich

relacji. Przymykanie oczu na problemy, poja-

wiajàce si´ najpierw sporadycznie, a nast´pnie

coraz cz´Êciej, sta∏o si´ jednà z najwa˝niej-

szych przyczyn rozleg∏oÊci i g∏´bokoÊci kryzysu

2002 roku.

W wi´kszoÊci ksià˝ek i artyku∏ów Weigla prze-

bija jego olbrzymie zafascynowanie postacià

Jana Paw∏a II. Aby zrozumieç fenomen ponty-

fikatu papie˝a Polaka, Weigel sp´dzi∏ wiele lat

na studiowaniu i badaniu wszystkiego, co mia∏o

wp∏yw na kszta∏towanie si´ Karola Wojty∏y, 

a wi´c zwiàzanych z nim miejsc, okolicznoÊci,

jego biografii, wreszcie najnowszej historii

Polski. Nic wi´c dziwnego, ˝e tak˝e w ksià˝ce

analizujàcej upadek amerykaƒskiego KoÊcio∏a

Weigel jako wzór kap∏aƒstwa, wzór biskup-

stwa, wreszcie wzór postawy chrzeÊcijaƒskiej

stawia Ojca Âwi´tego. Jednakowo˝ przypomi-

na, o ile trudniej by∏o kardyna∏owi z Krakowa

g∏osiç niepopularne i szykanowane przez

w∏adze idee, o ile trudniej by∏o dochowaç

wiernoÊci w totalitarnym paƒstwie ni˝ w zse-

kularyzowanym, liberalnym spo∏eczeƒstwie.

To prawda, ˝e g∏oszone przez KoÊció∏ poglàdy

sà cz´sto niezrozumiane i spotkajà si´ z obo-

j´tnoÊcià, pogardà lub sà wr´cz powodem

niewybrednych ataków mediów. Ale dopiero

porównanie trudnoÊci, przed jakimi stajà

wspó∏czeÊni ksi´˝a, z dà˝eniem do przetrwania

w programowo ateistycznych paƒstwach, stara-

jàcych si´ kontrolowaç ka˝dà sfer´ ˝ycia cz∏o-

wieka, pozwala na zachowanie odpowiednich

proporcji. Ksi´˝om i biskupom niezb´dna jest

wi´c cnota odwagi, a nawet m´stwa, w docho-

wywaniu wiernoÊci. Ka˝dy dobry biskup musi

byç bowiem we wspó∏czesnym amerykaƒskim

spo∏eczeƒstwie przygotowany na to, ˝e nie raz

zostanie okrzykni´ty konserwatystà, cz∏owie-

kiem nierozumiejàcym ducha czasów, wreszcie

zostanie posàdzony o szerzenie nietolerancji.

Tymczasem to w∏aÊnie zbytnie odchodzenie

od ortodoksji, lekcewa˝enie drobnych, poje-

dynczych odst´pstw od katolickich zasad, na

rzecz lepszego dopasowania si´ do nowocze-

snoÊci, stanowi∏o jednà z wa˝niejszych przyczyn

dzisiejszych problemów. W tym Êwietle Wojty∏a

jawi si´ jako niezwykle nowoczesny duszpasterz

– filozof zajmujàcy si´ wspó∏czesnymi myÊli-

cielami egzystencjalnymi, humanista przesiàk-

ni´ty troskà o cz∏owieka, raz po raz przypomi-

najàcy o godnoÊci i przyrodzonych prawach

cz∏owieka, zapalony tur ysta i sportowiec, 

mi∏oÊnik literatury i literat, jeden z wielkich

or´downików Vaticanum Secundum, czerpiàcy

swojà moc z g∏´bokiej wiary oraz w∏aÊnie 
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z ortodoksji. Nie ma bowiem w ortodoksji ani

nic „t´pego, ani g∏upiego”.

B´dàc na dnie kryzysu paradoksalnie mo˝emy

dostrzec rysujàcà si´ nadziej´ na wyjÊcie z im-

pasu. Nale˝y jednak dotrzeç do przyczyn zaist-

nia∏ego kryzysu i znów jak za dawnych wieków

zaczàç poszukiwaç Êwi´toÊci, gdy˝ obok wier-

noÊci, to w∏aÊnie Êwi´toÊci brakuje nam

wszystkim, skoro tak wiele spraw zosta∏o za-

niedbanych. KoÊció∏ istnieje dla grzesznych,

ale dzi´ki Êwi´toÊci nawet nielicznych jest 

w stanie przetrwaç najtrudniejsze chwile.

Na zakoƒczenie warto zastanowiç si´, jakie

znaczenie mogà mieç dla nas rozwa˝ania ame-

rykaƒskiego teologa, dotyczàce okreÊlonej sy-

tuacji katolicyzmu w Stanach Zjednoczonych.

Otó˝ problemy, którymi zajmuje si´ autor, nie

sà niestety wy∏àcznie k∏opotami amerykaƒ-

skimi. W tak wielu dziedzinach patrzymy na

Stany Zjednoczone jako na paƒstwo, w którym

inicjowane sà liczne procesy, majàce póêniej

swoje liczne kontynuacje–mutacje na ca∏ym

Êwiecie. Mo˝na wi´c na paƒstwo amerykaƒskie

spoglàdaç podobnie do Alexisa de Tocqueville’a

jako na zarodki, na poczàtki idei, opinii i sytu-

acji, które mogà staç si´ tak˝e naszym udzia-

∏em. Po drugie kryzys opisany przez Weigla

jest problemem jakiejÊ czàstki KoÊcio∏a po-

wszechnego, sà to wi´c kwestie naszego Ko-

Êcio∏a. Wreszcie zastanawiajàca jest reakcja

Weigla – g∏´boko wierzàcego intelektualisty,

mocno poruszonego zaistnia∏à sytuacjà, który

pisze nawet nie artyku∏, lecz w∏aÊnie ksià˝k´,

która mo˝e zaimponowaç klarownoÊcià wywodu

i usystematyzowaniem. OczywiÊcie autor nie

ustrzeg∏ si´ pewnych uproszczeƒ, czy te˝ nie ze

wszystkimi propozycjami musimy si´ zgodziç.

Faktem jednak pozostaje, ˝e dzie∏o to stanowi

powa˝nà, wartà rozwa˝enia publikacj´. Jest to

ksià˝ka, której celem jest nie tylko analiza

problemu, odkrycie korzeni i êróde∏ zaistnia-

∏ego z∏a, ale tak˝e zaprezentowanie dróg wyj-

Êcia, wreszcie podzielenie si´ z czytelnikiem

olbrzymià dawkà energii, nadziei, wiary i prze-

konania, ˝e nawet z tak g∏´bokiego kryzysu za-

równo KoÊció∏, jak i wierni mogà wyjÊç wzmoc-

nieni, a wi´c zbli˝yç si´ do Êwi´toÊci. Wiara,

po∏àczona z modlitwà, màdroÊcià, roztropnoÊcià

i odwa˝nym dzia∏aniem muszà bowiem przy-

nieÊç oczekiwane oczyszczenie, muszà zaowo-

cowaç odnowieniem wiernoÊci Prawdzie.

Arkady Rzegocki, 

dr nauk politycznych, 

adiunkt w Katedrze Historii Doktryn 

Politycznych i Prawnych UJ, 

prezes Klubu Jagielloƒskiego, 

cz∏onek Zarzàdu OÊrodka MyÊli Politycznej,

autor ksià˝ki WolnoÊç i sumienie. 

Fenomen liberalnego katolicyzmu 

w myÊli Lorda Actona.
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