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ajwybitniejszy polski badacz
dziejów cywilizacji, prof.
Feliks Koneczny, stwierdzał,
że „istnieje tylko jedna cy-

wilizacja niegromadna, personalistyczna;
jest nią cywilizacja łacińska, w której
człowiek jest uznany za byt osobowy, a
przez to samo akceptowalny jako sa-
modzielnie istniejący podmiot, samo-
świadomy, mający własne cele, wolny.
Jest podmiotem, a nie tylko przed-
miotem praw (zarówno w sensie »ius«,
jak i »lex«) oraz jest celem działań
społecznych, co zwykło się nazywać
»godnością« osoby”.

Przypomnijmy, że według polskiego
uczonego cywilizacja łacińska powstała
z połączenia cywilizacji rzymskiej z chrze-
ścijaństwem. To Kościół katolicki nauczył
ludzi Zachodu o prymacie etyki (chrze-
ścijańskiej) nad wszelkimi sferami dzia-
łalności człowieka, w tym nad jego ak-
tywnością polityczną. „Etyka cywilizacji
łacińskiej – zauważał prof. Koneczny –
jest etyką katolicką, bo cywilizacja ta
jest dziełem Kościoła, składa się z na-
rodów wychowywanych przez Kościół”.

Ten prymat etyki jest tym, co decyduje
o różnicy i o wyższości uformowanej
przez Kościół cywilizacji łacińskiej nad
innymi odmianami „metod życia zbio-
rowego”, jak definiował cywilizację Fe-
liks Koneczny. Ta kluczowa zasada
przesądziła o tym, że cywilizacja łacińska
„chroni i umacnia wszelkie organiczne,
naturalne formy organizacji społecznej
i wszelkie przejawy indywidualnej twór-
czości i działalności, stawiając im tylko
wymóg zgodności z etycznymi podsta-
wami społeczeństwa”.

cywilizacja to duch,
nie geografia

Nic nie jest tak dalekie cywilizacji ła-
cińskiej jak „jednostajność” cywilizacji

bizantyńskiej, gdzie dominuje nad
społeczeństwem etatyzm i centralizm.
W cywilizacji łacińskiej koniecznym
dopełnieniem silnego, acz ograniczo-
nego w swoich kompetencjach państwa
jest bujne życie społeczne zorganizo-
wane w szerokiej palecie samorządów
(terytorialnych, zawodowych etc.).
Nie ma zgody w cywilizacji łacińskiej
na „gromadność” cywilizacji turańskiej,
gdzie nie tylko tłum (horda) panuje
nad jednostką, ale prawem jest to,
czego chce wódz hordy (różnie się
on może nazywać – „fuehrer”, „pierw-
szy sekretarz” etc.). Cywilizacja ła-
cińska jest z gruntu personalistyczna
(por. wyżej), a największym „zrzesze-
niem personalistycznym”, które zostało
uformowane w jej (i tylko w jej) ob-
rębie, jest naród. Naród – podkreślmy
– rozumiany nie jako wspólnota et-

niczna (co znamionuje według typo-
logii F. Konecznego cywilizację ży-
dowską), ale właśnie jako „zrzeszenie
osób” złączonych przede wszystkim
akceptacją dla „metody życia zbioro-
wego” proponowanej przez wieki
przez Kościół katolicki.

Dodajmy, że tak rozumiane cywilizacje
nie są złączone z geografią (np. cywili-
zacja bizantyńska tylko w Bizancjum, a
cywilizacja żydowska tylko w Izraelu),
ale są pewnymi „metodami życia zbio-
rowego”, które poprzez wieki „wędrują”.
I tak cywilizacja bizantyńska zawędro-
wała w pewnym momencie historii do
Niemiec, a cywilizacja turańska do Rosji.
Najniebezpieczniejsze jest natomiast –
jak pisał autor „O wielości cywilizacji”
– zjawisko „kołobłędu cywilizacyjnego”,
czyli swego rodzaju eklektyzmu kultu-
rowego charakteryzującego się współ-
występowaniem szeregu elementów
rozmaitych modeli cywilizacyjnych, któ-
rych wspólnym mianownikiem jest wro-
gość wobec cywilizacji łacińskiej. Takie
zjawisko Koneczny dostrzegał na przy-
kład w Niemczech początku lat trzy-
dziestych dwudziestego wieku, gdy górę
brał narodowy socjalizm łączący ele-
menty cywilizacji bizantyńskiej (prymat
państwa), turańskiej (wola wodza jako
źródło prawa) i żydowskiej (Niemcy
jako nowy „naród wybrany”).

wszechwładne
państwo, czyli
koniec cywilizacji
łacińskiej

Patrząc na przypadające w tym roku
rocznice ważnych wydarzeń historycz-
nych, można znaleźć dla nich wspólny
klucz w postaci ich z gruntu wrogiego
stosunku do podstawowych zasad cy-
wilizacji łacińskiej. Reformacja, której

pięćsetlecie niedawno było wspomi-
nane, otworzyła drogę do ekspansji
cywilizacji bizantyńskiej do Niemiec
i do tych krajów, gdzie przyjęto pro-
testancką zasadę o złączeniu władzy
świeckiej i duchownej, co w praktyce
oznaczało, że władca mianował się
„głową Kościoła”. 

Podobny regres cywilizacyjny spo-
wodowała rewolucja francuska zwią-
zana przecież z trzechsetleciem po-
wstania wolnomularstwa (masoneria
– formalnie ukonstytuowana w 1717
roku – była niezawodnym pasem trans-
misyjnym oświeceniowych idei i miej-
scem spotkania „ludzi niosących świat-
ło”). Rewolucyjna Francja, głosząc ha-
sło „republiki jednej i niepodzielnej”,
wcielała w życie cywilizacją „jedno-
stajność” rodem z Bizancjum, akcen-
tując zaś – po raz pierwszy w takim
zakresie w dziejach nowożytnej Europy
– wspólnotę etniczną Francuzów, zgła-
szała akces do cywilizacji żydowskiej
zmieszanej z zasadami cywilizacji tu-
rańskiej (w tym przypadku wodzem
był albo przewodniczący Komitetu
Ocalenia Publicznego, albo cesarz
Francuzów). W tej perspektywie ludowe
powstanie w Wandei było powstaniem
w obronie podstawowych zasad cywi-
lizacji łacińskiej. Dlatego też zostało
tak okrutnie, na sposób ludobójczy
stłumione. Wojny międzycywilizacyjne
są bowiem najkrwawsze.

W podobny sposób można spojrzeć
na to, co działo się w Rosji od 1917
roku. Stulecie komunizmu, najkrwaw-
szego w dziejach ludzkości „kołobłędu
cywilizacyjnego”, oznaczało próbę na-
rzucenia setkom milionów ludzi swego
rodzaju trującej mieszanki cywilizacyjnej
będącej połączeniem cywilizacji turań-
skiej („wódz hordy” jako „pierwszy se-
kretarz”), bizantyńskiej (wszechogar-
niająca „jednostajność” komunistycznej

Każdą Wandeę, obóz
koncentracyjny czy
gułag poprzedza
zanegowanie Boga 
i Jego prawa, czy to 
w imię „światła
rozumu”, czy w imię
„walki ras”, czy
„walki klas”. 
Wtedy państwo 
staje się bogiem

Państwo ucywilizowane
Procesja na placu św. Marka, Gentile Bellini, 1496
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statolatrii), a nawet pewnych elementów
cywilizacji żydowskiej (por. zjawisko po-
stępującej „nacjonalizacji” sowieckiego
komunizmu w okresie stalinowskim).
Polskie zwycięstwo pod Warszawą w
1920 roku było wiktorią w starciu mię-
dzycywilizacyjnym. To była prawdziwa
wojna dwóch odmiennych światów.

Kto chciał
ograniczonego
państwa?

W tym roku wspominamy również
wielkich obrońców cywilizacji łacińskiej.
Tutaj na pierwszej linii był jej twórca
– Kościół katolicki. Tak bowiem należy
odczytać sens dwóch wielkich encyklik
Piusa XI – przeciw niemieckiemu na-
rodowemu socjalizmowi i przeciw
„bezbożnemu” komunizmowi – opub-
likowanych osiemdziesiąt lat temu.
Zarówno „Mit brennender Sorge”,
jak i „Divini Redemptoris” były wielką
apologią podstawowej zasady cywili-
zacji łacińskiej, czyli prymatu etyki,
zarówno w dziedzinie prawodawczej,
jak i stricte politycznej. Pius XI w obu
dokumentach upomniał się o koniecz-
ność przestrzegania zasad prawa na-
turalnego nie ograniczonego przecież
tylko do ludzi wierzących w Chrystusa.
Przypominał rzymską zasadę przejętą
przez cywilizację łacińską, że „nie jest
moralnie słuszne to, co jest pożyteczne,
ale to jest pożyteczne, co jest moralnie
słuszne”. 

Kwintesencję wizji państwa w cywi-
lizacji łacińskiej zawarli również polscy
biskupi w swoim memoriale konstytu-
cyjnym napisanym siedemdziesiąt lat
temu. W marcu 1947 roku, gdy nad
Polską rozpościerała się właśnie noc
sowieckiego komunizmu (dwa miesiące
wcześniej komuniści sfałszowali wybory
do Sejmu Ustawodawczego), katolickie
postulaty konstytucyjne przypominały,
że „człowiek nie może wchodzić w or-
ganizm państwa jako jego niewolnik
ani przymuszony zwolennik grupy rzą-
dzącej. Nie wolno go ujarzmiać na
rzecz zbiorowości lub partii dzierżącej
władzę. Niezdrowa jest państwowość,
która gnębi moralnie obywatela przy-
nagleniami sprzecznymi z jego prze-
konaniem i sumieniem”.

Totalitarnej koncepcji państwa autorzy
memoriału, wśród których z pewnością
na czoło (nie tylko z racji urzędu)
wybijał się Prymas Polski kardynał Au-
gust Hlond, przeciwstawiali koncepcję
„państwa chrześcijańskiego”, które
„uznaje Boga za władzę wszelkiego
stworzenia, bierze udział w aktach czci
Bożej i szanuje katolickie sumienie
obywateli, ułatwiając im w zakresie
swych zadań wyznawanie wiary i osiąg-
nięcie celu ostatecznego”. 

O tym samym pisał ks. kard. Hlond
w opublikowanym osiemdziesiąt pięć
lat temu (1932) swoim liście pasterskim
„O chrześcijańskie zasady ładu spo-
łecznego”. Prymas Polski podkreślał w
tym dokumencie, że „nie ma pod słoń-
cem władzy, której by wolno było na-
kazywać podwładnym czyny przeciwne
dekalogowi. […] Najbardziej stanowczo
odrzuca też Kościół zasadę, że polityka
w ogóle stoi poza dziedziną praw mo-
ralnych. To niczym nieuzasadnione
uproszczenie jest sprzeczne z podsta-
wowym pojęciem o państwie, wprowa-
dza samowolę i zamienia w piekło
wzniosłą instytucję państwa, stworzoną
dla dobra i pomyślności ludzi”.

Wystarczy „tylko”
jedno – trzymać się
prawdy 

W ten sposób, broniąc prymatu etyki,
polscy biskupi bronili podstawowej
zasady cywilizacji łacińskiej, uformo-
wanego w jej obrębie ładu społecznego
i państwowego. Często słyszana w na-
szych czasach, a do 2015 roku także z
ust polityków partii wtedy rządzącej,
zasada, głosząca, że „swoje przeko-
nania zostawiam w recepcji” (por.
zachowanie minister Ewy Kopacz w
czasie słynnej „sprawy Agaty”) była
więc jawnym odwróceniem się od sa-
mej istoty cywilizacji łacińskiej, która
uformowała kulturowe oblicze Za-
chodu. Taki charakter mają również
postulaty domagające się rezygnacji
z „klauzuli sumienia”, na przykład
przez lekarzy. Państwo bez sumienia
byłoby najjaskrawszym zaprzeczeniem
zasad cywilizacji łacińskiej. Byłoby
zwiastunem najstraszniejszej niewoli.
Każdą Wandeę, obóz koncentracyjny
czy gułag poprzedza zanegowanie
Boga i Jego prawa, czy to w imię

„światła rozumu”, czy w imię „walki
ras”, czy „walki klas”. Wtedy państwo
staje się bogiem.

Jak czytamy w „Państwie i prawie
w cywilizacji łacińskiej”: „moralność
nie z uczuć wypływa (jakżeż zmien-
nych), lecz z pojęć, a jakieś pojęcia o
moralności istnieją od samych po-
czątków życia zbiorowego”. Nasze
czasy charakteryzują się natomiast
prawdziwym chaosem pojęciowym.
Co rusz podejmowane są próby re-
definicji podstawowych pojęć, takich
jak małżeństwo, rodzina, natura, su-
mienie. Zauważmy, że są to również
kluczowe pojęcia z punktu widzenia
każdej cywilizacji, przede wszystkim
zaś łacińskiej – tak mocno afirmującej
właśnie monogamiczne małżeństwo
i godność osoby ludzkiej. Dlatego też
właśnie w tej sferze („na początku
było Słowo” – nie tylko w odniesieniu
do drugiej Osoby Trójcy Świętej) roz-
grywa się zasadnicza bitwa o rodzaj
cywilizacji, w której będziemy żyć, w
tym także przyszłość ładu państwo-
wego. Nie może być dobrym i spraw-
nym państwo, w którym kwestiono-
wane są podstawowe pojęcia rządzące
życiem społecznym.

Gdy rzymska republika była pań-
stwem pełnym wigoru; w epoce, gdy
cnoty rzymskie nie były tylko wspom-
nieniem minionej chwały, surowy cen-
zor Katon Starszy nakazał wypędzić
z Miasta greckich sofistów, czyli tych,
którzy za pieniądze uczyli „mądrości”. 
W praktyce zaś chodziło o uczenie –
w zależności od wysokości honorarium
– tego, że to samo pojęcie jednego
dnia jest dobre, a drugiego dnia czymś
radykalnie złym, jednego dnia jest
prawdą, a drugiego dnia fałszem.
Rzym, jeśli ma trwać jako silne pań-
stwo, jako silna republika, nie może
sobie pozwolić na taki zamęt – rozu-
mował rzymski mąż stanu. A Ewan-
gelia dopowiada: „Niech wasza mowa
będzie tak, tak, nie, nie. A co nadto
jest, od złego pochodzi”. l

Prof. Grzegorz
Kucharczyk
Prof
Kuch

Powstańcy wandejscy, Constantin Meunier, 1872
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OBCHODY 

Obchody 35. rocznicy utworzenia Ogólnopolskiego Komitetu 
Oporu Rolników i powołania Duszpasterstwa Rolników w Krasiczynie

Kontakt: Biuro Krajowe Stronnictwa Ludowego 
„Ojcowizna” RP, ul. Piłsudskiego 8-10, 
tel. 513 283 345, e-mail: slojcowizna@wp.pl

Rozpoczną się one Mszą św. w kościele pw. Świętego Marcina 
pod przewodnictwem JE ks. abp. Adama Szala. Następnie 
w Urzędzie Gminy w Krasiczynie odbędzie się konferencja 
okolicznościowa pt. „Jaka Polska być powinna?”.
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