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1937-ben született. Filo
zófus, teológus. A Pápai
Teológiai Akadémia Val
lásfilozófiai Tanszékének
vezetője, a Krakkói Domi
nikánus Filozófiai-Teoló
giai Kollégium rektora, a
dominikánusok lengyel
tartományfőnöke, a Znak
katolikus folyóirat szer
kesztője. Itt közölt írása a
Znak 1995. 3. számában
jelent meg.

Az európai problémakör
háttérbe szorulása

A 21. század
kereszténye
A ,,21. század kereszténye" téma lényegéből eredően prófétai köte
lezettséget ró a szerzőre. Már elhangzott egy ilyenfajta jóslat André
Malraux, francia írótól, aki azt mondta, hogy a ,,21. század vagy
vallásos lesz, vagy egyáltalán nem lesz". Mindannyian ismerjük ezt
a jóslatot, ámbár a forráskutatásokból nem derül ki, mikor mondta
ezt Malraux, sem pedig az, hogy egyáltalán mondta-e.

Él egy másik változata is e jóslatnak, amely így hangzik: "a 21.
század vagy misztikus lesz, vagy egyáltalán nem lesz". Azonban
minden jövendölés nehézsége abban rejlik, hogy a prognózis egy
adott diagnózis szülötte. Ilyen volt például a katasztrofális vízió
Párizsról a múlt században, mely szerint a 20. században mozdulni
sem lehet majd a rengeteg lótól és lovaskocsitól...

Vajon mit tudunk mondani, a 20. század kereszténységéről,ami
előre vetülne a 21. század kereszténységének kérdéskörére? A ke
reszténység, ez a közel-keleti eredetű vallás eljutott Európába, itt
meggyökeresedett, és más szellemi központokkal együtt alakította
ki kulturális örökségét. Ezt Stefan Swiezawski professzor, világi hí
vő idézi fel, aki a II. Vatikáni zsinaton megfigyelőként vett részt.
Swiezawski professzor az európai problémakör háttérbe szorulásá
ról beszél. Az egyház - és itt nem csak a katolikus egyházra gon
dol - egyre inkább világméretű közösséggé és globális kérdések
hordozójává válik.

Afrikában és Dél-Amerikában ez az éhezés és túlnépesedés
nagy problémája lesz, Ázsiában pedig komoly kihívást jelent
majd az ázsiai szellemi hagyomány és a vele való párbeszéd,
amely újfajta átgondolást tesz szükségessé.

Térjünk vissza Malraux jóslatához. A 21. század vallásos vagy
misztikus lesz-e? A "vallásos" itt azt jelenti, hogy az emberiség
vallási életének fő vonulata a nagy ortodox hagyományokon be
lül húzódik.

Ortodox hagyományokon itt nemcsak a kereszténység három
nagy vonulatát értem: a katolikus, pravoszláv és protestáns vonu
latot; tágabb értelemben ide tartoznak a keleti hagyományok is.

Hát a .misztikus"? A .misztika" szó közelebbi pontosítást igé
nyel. Egyes kutatók szerint - mint Gersham Scholem - a misz
tika egyszerűen az összes vallási hagyomány elmélyülése, annak
interiorizációja. Találkozhatunk azzal az értelmezéssel is, hogy a
misztika a létező szellemi hagyományok altematívája. Európában
ilyen hagyományt képviselt például a gnózis, valamint a szellemi
ezotéria különbőzőformái, melyek a kereszténységgel együtt ala-
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A felvilágosodásról
szóló viták

A "vad sacrum"

Az "A" változat

Az evangelizáció
fontossága

kultak ki, és annak perifériáján jelentek meg. Gondolhatunk a fel
világosodásról szóló komoly vitára, amely során megfogalmazó
dott az a nézet, mely szerint a válság oka az a tény, hogy a fel
világosodás megszüntette a sacrumot, a Szentet. E megállapítás
gyakran együtt járt azzal a jóslattal, amely a sacrum visszatérését
jövendölte meg. Évekkel ezelőtt Lengyelországban nagyon nép
szerű volt az Aneks című folyóiratban publikált cikksorozat,
amely a Sacrum visszatérése címet viselte.

Kolakowskit, Bellt és másokat olvastunk, és naivan azt hittük,
hogy a sacrum visszatérése abból fog állni, hogy több ember
kezd majd templomba járni. A sacrum valóban óriási, hatalmas
hullámrnal tért és tér vissza, de - amint ezt némely vallástörté- J

nész és szociológus mondja - ez "vad sacrum", sacré sauvage:
olyan, amely nem akar egyetlen létező hagyományban sem gyö
keret verni. Nagyon érdekes szellemi fordulattal van itt dolgunk,
amit így jellemeznék: a sacrum az ezoterikus szellemi hagyomány
megújulásaként tér vissza, de ezúttal ezoterikus formában: a tö
megtájékoztatási eszközök uralmában.

Paradox ellentmondás, hogy ami a nagy beavatottak titka volt,
most olcsó kis brossúrákban és bizonyos terapeuta körökben nép
szerűsítve jelenik meg.

A 21. század kereszténységének valóban a megújított gnoszti
kus-ezoterikus hagyománnyal kell-e majd megütköznie önazonos
sága védelmében? Lehet, hogya keresztények meghatottan gon
dolnak majd a becsületes materialistákkal és a tisztes racionalis
tákkal folytatott viták korára? Így lesz-e majd? Nem tudom. Min
denesetre két nagy kihívás áll a kereszténység előtt. Az első: a ke
reszténység világméretűvé tágulása. A második: egy egészen más
szellemi légkör, a poszt-modernizmus, az eklekticizmus virágzá
sának ideje, a szó minden értelmében. E két tényezőt figyelembe
véve - az említett jóslatot hirdetve - három elképzelhető forga
tókönyvet lehetne felvázolni. Az "A" változat - "a rózsaszín", a
"B" változat - "a fekete", a "C" változat - "a szürke".

Milyen az "A" - "a rózsaszín", az optimista - változat? Ez a
jövendölés azt hirdeti, hogy a kereszténység fennmarad. A ke
reszténység fő vonulatának minden egyháza - a katolicizmus, a
keleti egyház és a protestáns reformációból kiinduló egyházak 
közeledni fognak egymáshoz. Felfedezzük az alapvető ökumeni
kus eszme egyetlen, hatalmas vonzerejét. De ez alapvető kihívás
sal párosul: a hit kérdése inkább egyéni választás kérdése lesz,
nem pedig születésé, vagyis egyre kevésbé következik valamiféle
társadalmi konformizmusból; nem függ majd egy adott közösség
hez, vagy néphez való tartozástól. Ez lesz az újrakezdett evan
gelizáció következménye.

Ha az evangelizáció feltétlenül fontos a szakramentalizáció elő

készítéséhez Az európai kultúra olyan alapon volt keresztény,
hogy a fiatalokat gyerekkorukban vezették be a szentségi életbe
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- fölvették a keresztség, a bérmálás, a házasság vagy a papság
szentségét, majd végül eltemették őket -, de nem mindig voltak
tudatában annak, hogy minek a nevében kell ezt tenniük. Az
evangelizáció mindig a szakramentalizáció mögött járt. Más szó
val, ha a vallásban ott van a szó és a rítus eleme, akkor ez a ri
tuális kereszténység kétségtelenül fontosabbnak tartja a papi hi
vatás gyakorlatát. Amikor evangelizációról beszélek, akkor nagy
tisztelettel áldozom a reformáció azon törekvésének, hogy az
evangelizáció kerüljön túlsúlyba a szakramentalizációval szem
ben. Másként történik ez a pravoszlávoknál, ahol - a liturgia
pompás kultúrája mellett - még kevésbé támogatták az evange
lizációt, mint a katolicizmusban. Épp a keresztény kezdeménye
zés e két formájának egyensúlyában látom az ökumenizmus kér
désének alkotó megközelítését. Ahogy azt Swiezawski professzor
szeretné, Husz Jánost valószínűleg valamikor boldoggá avatják
(habár azt nem tudom, hogy szentté avatják-e); de minket inkább
a jövő, mint a múlt foglalkoztat.

Mindenesetre a keresztények már az ortodoxia és a moderniz
mus közötti feszültség nagy problémájával állnak szemben. (Bár

Ökumenizmus posztmodernizmusról beszélnek, ez feltehetően csak a moderniz
mus egyik változata: ugyanabból a szellemből fakad. Egyszeruen
már minden regényt megírtak, minden filmet megcsináltak, s már
csak recenziókat lehet írni.) Ez minden keresztény egyháztól a
bennük lévő közös elem erősítését fogja követelni. Paradoxon,
hogy akkor lehet autentikus egy közösség, ha erős egyéniségű

emberek alkotják, akik pontosan tudják, miért tartoznak a közös
séghez. Ellenkező esetben tömeggel, nem pedig közösséggel van
dolgunk.

Megkockáztatok még egy, egyéni próféciát: a keresztény ha
gyomány erős támasza lesz azoknak a jelenségeknek, melyek ma
mintha pusztulóban volnának. Támasza lesz bizonyos felvilágo
sodáskori hagyományoknak, vagyis a toleranciának, a racionaliz
musnak, a szabadságnak. Bizonyos értékek, melyeket a felvilágo-

Értékek megőrzése sodáskori Európa alkotott, nélkülözhetetlennek bizonyulnak az
emberiség fennmaradása számára. A kereszténységnek talán fela
data bizonyos értékek megőrzése. Amikor 1953-ban XII. Piusz be
vezette a munkás József ünnepét, apám a következőt jósolta: lia
kommunizmusnak vége lesz, az ünnep pedig megmarad, és csak
a misekönyvben lesz egy piros bejegyzés, hogy a kommunista
eretnekség alkalmából vezették be". Mint ahogy ma olvassuk, ki
volt Lyoni Szent Ireneus és milyen érdemei voltak. .. Nem tudom,
üljük-e majd valaha a Szent Tolerancia vagy a Szent Racionalista
ünnepét... a racionalista hagyomány bizonyos elemeit azonban
kétségkívül elfogadja majd a kereszténység, mert ezek az Evangé
lium - törvényes vagy törvénytelen - gyermekei. Nem véletlen,
hogy abban a kultúrkörben születtek, amelyért épp a keresz
ténység visel komoly felelősséget. Fontosnak tartom az ázsiai
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A ,,8" változat

Integrisztikus
irányzatok

szellemi hagyománnyal folytatott elmélyült párbeszédet, mely sa
ját gyökereink megtalálásának kérdését veti föl számunkra. Hi
szek a nagy ázsiai mesterek által képviselt hagyományokkal való
dialógusban, viszont nem hiszek a párbeszédben azokkal az
ázsiai hagyományokkal, amelyek Amerikából érkeznek hozzánk
szórakoztató posztmodern formában.

A "B" - lIa fekete" - változat a pesszimista variáció. Nő az
egymást kölcsönösen erősítő mindenfajta fundamentalizmus
hulláma. Így például a muzulmán fundamentalizmus éles
konfrontációt fog előidézni a tőle eltérő különböző hagyományok
között, Számos vallási hagyományban még nem oldódott meg az
ortodoxia és a modernizmus közötti feszültség, vagy - sekélye
sebb változatban - a fundamentalizmus és a modernizmus kö
zötti feszültség kérdése. Ez az iszlám nagy problémája, akárcsak
az oroszországi ortodox egyházé. A katolicizmusban is fölvetődik

ez a probléma.
A katolikus egyház történetében nem nyert teret a II. Vatikáni

zsinat után az integrizmus, amely nem annyira a liturgiáról és a
liturgia nyelvéről, mint a vallásszabadságról szóló dokumentum
ról folytatott vitából következett. Először történt meg, hogy a ró
mai katolikus egyház a püspökök és a pápa kézjegye által hitele
sített hivatalos dokumentumban arra az álláspontra helyezkedett,
hogy a vallásszabadság minden társadalom életének lényeges ele
me, és a katolikusoknak nemcsak akkor kell azt védeniük, amikor
az ő érdekeiknek kedvez, és ők vannak kisebbségben, hanem ak
kor is, amikor többségben vannak. Hova vezethet a fundamenta
lizmus bármely fajtája? Például a nacionalizmus és a Credo össze
keveréséhez - és akkor azonosítják Oroszország Anyácskát a
pravoszláv egyházzal, a litván embert a pogánnyal (mert napja
inkban saját szellemi gyökereit keresi), a lengyelt pedig a katoli
kussal. A vallás inkább megkülönböztető, mintsem ökumenikus
tényezővé válik. Szociológiai értelemben a vallás nagyon köny
nyen válhat olyan lobogóvá, melyet nemcsak az önazonosság, ha
nem a különbözőség hangsúlyozására is magasba emelnek.

Létezik azonban a fundamentalizmusnak egy másik formája is
- a "vad sacrum" áradata, a sötét irracionalizmus hulláma.
Ebben minden mindennel keveredik, olyan ez, mint valami Kas
pirovszkij, aki a zent és a vegetariánusságot gyakorolja, s AIDS
ben szenved... A legjobb természettudósok is tudatában vannak a
racionalizmus válságának. Mi követi a racionalizmus válságát?
Hiszen a ratio teszi lehetővé a párbeszédet - a logosz pedig a
dialógus feltétele. A párbeszéd világméretűvéválik, közben azon
ban keskeny ösvények mentén, egymással harcoló szűk szektákra
szakadozunk szét. És akkor nem az történik-e, hogy bizonyos ne
mes felvilágosodáskori hagyományok épp a templomi szentélyek
ben, a pravoszláv templomokban vagy a zsinagógákban marad
nak fenn? Időnként úgy látom - nem tudom, hogy egy szép,
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A párbeszéd
világmérelűvé válik

Irányzatok

vagy inkább egy rossz álomban - hogy az iskolákban valamikor
létre fognak jönni például "az ifjú racionalisták Szent Szaniszló
Csontjainak köre", vagy az "Aquinói Szent Tamás katolikus
materialisták köre". Voltaire-rel a kezükben fogják meggyőzni az
embereket arról, hogy Isten értelemmel megajándékozott teremt
ményei, s hogya "többet ésszel, mint erővel" elvét kell követni,
miként azt a Jagello Egyetem 15. századi jelmondata hirdeti, tehát
azokból az időkből származik, melyeket Swiezawski professzor a
konciliarizmus veszélyes eretnekségének engedő időknek neve
zett.

Az "A" - "a rózsaszín" - és a "B" - "a fekete" - változat
azt hirdeti, hogy hamarosan itt a világvége, minthogy, tudnivaló,
a világvége vagy a mérhetetlen boldogságból, vagy a mérhetetlen
szerencsétlenségbőlkövetkezhet. Ha az első változat valósul meg,
akkor olyan boldogok leszünk, hogy semmi más nem marad szá
munkra, mint megállapítani, hogy a mennyországban vagyunk.
Ha azonban a B változat valósul meg, akkor a mértéktelen szen
vedés az Apokalipszis minden jövendölését felülmúlja. Em
lékszünk azonban, hogy 1993 őszén, az úgynevezett "Fehér gyü
lekezet" kijevi tevékenységével kapcsolatban a KGB tábomoka
azt mondta, hogy a világvége érvénytelenítve lett. Mint hatalom
félő ember, elfogadom "a világvége érvénytelenítését", és azt
mondom, hogy a jövő mégis úgy fog festeni, mint a jelen, vagyis
- szürkén. Egy kicsit rózsaszín, egy kicsit fekete lesz, és így ha
lad majd tovább a világ. Nem közömbös azonban, hogy ezek kö
zül az irányzatok közül melyik fog megerősödni, és melyik bizo
nyul alkotóbbnak Európa és a világ jövőképének kialakításában.

Éles Márta fordítása
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