roda – III tydzie WP
Nauka 22 – Zło strukturalne
Jest w naszym yciu codziennym, w naszych mi dzyludzkich stosunkach tak e inna, bardziej
ukryta obecno
zła. Nie jest to zło rzucaj ce si w oczy bezpo rednio i atakuj ce swoj
arogancj , ale zło ukryte, zło struktur, i układów, które powoduj , rodz i toleruj zło
bezpo rednie, a nieraz do niego wprost zmuszaj
Złodziej, który ukradł co z zakładu pracy jest niew tpliwie złodziejem i nikt za kradzie nie
b dzie go gloryfikował, ani pochwalał. Ale zło jego czynu jest niejako tylko „złem prostym”, nie
zawoalowanym i bezpo rednim. Jest to zło faktu, jednorazowy czyn, rodz cy wprawdzie złe
nawyki, ale -u pocz tku przynajmniej- nie b d cy struktur zła. Co jednak powiedzie na temat
struktur społecznych czy prawnych, które go do tego zła, do kradzie y popchn ły, lub kradzie
t usprawiedliwiły, spowodowały czy nawet wymusiły? Co powiedzie o strukturach, które takie
„zło proste” warunkuj , a niejednokrotnie nawet przyczynuj lub do niego prowadz ? I nie
musz to by koniecznie złe struktury. Wystarczy, e one – owe struktury zło wymuszaj lub si
na nie tylko zgadzaj , e je toleruj lub tylko przyczynuj przez nieudolno lub koniunkturalizm,
lepot lub małoduszno odpowiedzialnych za te struktury.
Przypomina mi si dylemat pewnego pracownika fabryki, który w latach 80-tych był szcz liwym
posiadaczem malucha, szczytu polskiej my li motoryzacyjnej, ale nie mógł nigdzie dokupi
ogumienia do tego „samochodu”. Takie to były czasy. Zauwa ył jednak, e wózki
akumulatorowe w jego fabryce je d
na takich samych gumach jak jego „szcz cie”. Co
wi cej, zgodnie z przepisami, ogumienie tych e wózków wymieniano regularnie co kilka
miesi cy, bez wzgl du na to czy było zu yte czy nie. Poszedł wi c do kierownika zakładu i
zapytał czy nie mógłby odkupi wymienionych i składowanych na mietniku opon. Okazało si ,
e jest to niemo liwe, bo „stan mietnika” musi si zgadza . Ów człowiek wi c zaproponował,
e wykupi te wyrzucone, ale całkiem jeszcze dobre opony, a dla zaspokojenia przepisów
przyniesie swoje zu yte gumy i zło y je na mietniku na wymian . Kierownik jednak
zdecydowanie i kategorycznie odmówił, a pracownikowi zagroził jeszcze obci ciem premii za
kombinacje. Co wi c ów zdesperowany pracownik zrobił? Przyniósł swoje gumy potajemnie i
podmienił je na mniej zu yte z fabrycznego mietnika. Innymi słowy okradł zakład pracy. Zło
proste i bezpo rednie, kradzie (!?), nieuczciwo
czy zła struktura i t pota kierownika? Za
opisanym czynem ukryte jest zło strukturalne, zło bezdusznych struktur społecznych i
ekonomicznych, zło krety skich przepisów, które do takiego czynu doprowadziły. I to wła nie
nazywam złem strukturalnym, złem które rodzi i generuje „zło proste”. I jak wspomniałem nie
musi to by wcale spowodowane nawet złem struktur. Same struktury mog by dobre, ale
indolencja, skostnienie czy zwykły brak wyobra ni i parali , powoduj e struktury te staj si
przyczyn zła. Struktury same w sobie nawet dobre i prawe wynaturzaj si i degeneruj ,
stwarzaj c sytuacje w których „zło proste” si pojawia. Szczególnie wtedy, gdy struktury te s
indolentne i bezmy lnie stosowane, gdy ci, którzy s za ich stosowanie odpowiedzialni stracili
kontakt z rzeczywisto ci i zdrowym rozs dkiem.
Ka dy z nas mógłby poda niezliczone przykłady takiego strukturalnego zła, zła struktur, które
na zło pozwalaj , zło rodz , do zła prostego prowadz , czy nawet nieraz zmuszaj , zło
popieraj , pochwalaj lub na zło bezpo rednie przymykaj oko. Ile to w naszym
społecze stwie takich bezdusznych przepisów i struktur społecznych i ekonomiczno –
prawnych, które pod pozorem obrony interesów i dbało ci o praworz dno
zło wła nie
wywołuj ? Ile sytuacji, nieludzkich układów i cwaniackich układzików, które – z zało enia
jednym sprzyjaj i ich faworyzuj , a innych marginalizuj i depcz zmuszaj c do kradzie y,
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nieuczciwo ci i wprost do zła. To s struktury, które znamy pod jednoznacznym mianem:
„układów kole e skich”, nepotyzmu, faworytyzmu, czy po prostu „towarzystwa kolesiów”. I nie
trzeba si ucieka do przykładów z kapitalistycznych społecze stw Ameryki Południowej, gdzie
Papie po raz pierwszy wprost pot pił „struktury zła”. Wystarczy rozejrze si dookoła, eby
znale
w naszym najbli szym otoczeniu takie wła nie przykłady „klasy kolesiów”, struktur
społecznych przyczynuj cych i powoduj cych zło, nie w sposób bezpo redni, ale wła nie w
sposób zawoalowany i ukryty. A przez to samo jest ono -zło struktur- prawie niedostrzegalne i
niewidoczne. Struktury za generuj ce, czy powoduj ce zło „krocz dzielnie” w glorii prawa i
praworz dno ci. Nieraz -przyznajmy to szczerze- nawet w majestacie prawa Bo ego, jak miało
to miejsce w procesie Jezusa przed Sanhedrynem.
I kto za to odpowiada, kto jest temu winny, e struktury te s przyczyn bezpo redniego zła.
Sprawców zła bezpo redniego si kara i to niejednokrotnie surowo. Tych, którzy do tego
doprowadzili lub na to pozwolili, do takiego post powania bezmy lno ci , indolencj i t pot
zmusili ... tych si nie kara. To chyba min. wyra a powiedzenie: „Małych złodziei wieszaj ,
du ym si kłaniaj .” A ci, którzy za to s odpowiedzialni i to powoduj chodz w glorii obro ców
prawa, dobrych przeło onych, dbaj cych o interesy społeczne obywateli i powszechnie
szanowanych członków społeczno ci. Oni sami nie zdaj sobie nieraz sprawy, jak bardzo ich
bezduszno i t pota, ich lepota i zadufanie, ich indolencja i zarozumiało , stały si przyczyn
zła. I nikt nie o mieli im si tego pokaza , bo byłoby to niesmaczne, niegrzeczne i „politycznie
niepoprawne”. A oni trwaj w przekonaniu o swojej doskonało ci i poprawno ci, jak faryzeusze
w procesie Jezusa, przekonani o tym, e obronili swój ydowski wiat przed katastrof , a
ludzko ci wy wiadczyli najwi ksze dobro, pozbywaj c si „wichrzyciela”.
A przecie nie chodzi tu tylko o kradzie , czy drobne lub wi ksze machlojki finansowe. Jak
inaczej widzie np. samobójstwa zdesperowanych ludzi, którzy nie mog c znale pracy, która
zapewniłaby ich rodzinom godziwe ycie wybieraj ostateczne rozwi zanie? Kto ich do tego
doprowadził i przez jakie mechanizmy? Dlaczego nikt nie dostrzegł ich dramatycznej sytuacji i
nie pomógł im? Struktury nie pozwoliły ... struktury zasłoniły, struktury usprawiedliwiły nic nie
robienie.
Jak widzie alienuj ce struktury społeczne, które rodz alkoholików, czy narkomanów ludzi
nieprzystosowanych i zdesperowanych, ludzi zepchni tych na margines ycia? A obok yj
prawi i uczciwi obywatele, którzy nic nie maj sobie do wyrzucenia. A obok yj zadowoleni z
siebie zawodowi „działacze i głosiciele dobra i miło ci”, którzy nawet palcem nie kiwn li, aby tym
staczaj cym si pomóc. I umiej jedynie napi tnowa , ferowa wyroki i oburza si .
Jak widzie społeczne i polityczne struktury współczesnego wiata, które dla zachowania
swojego „status quo” „przymykaj oko” na jawn niesprawiedliwo i chroni si za barykadami
nietykalnych immunitetów, przywilejów i tytułów?
Jak inaczej oceni układy społeczne ró nych grup, które marginalizuj c jednych, faworyzuj
innych, tylko dlatego, e ci faworyzowani mieli wi cej tupetu i bezczelno ci, a mniej uczciwo ci i
zwykłego ludzkiego wstydu?
Jak widzie struktury, które doprowadziły wielu emerytów na skraj n dzy, bo za swoj uczciw i
wieloletni prac proponuje si im teraz zasiłki i jałmu n z pomocy społecznej?
Ile marnuje si ludzkiego wysiłku i ludzkich zdolno ci na walk z tymi t pymi i zadufanymi w
sobie strukturami? Ile to razy człowiek zagryza bezsilnie wargi słysz c idiotyczne: „nic na to nie
poradz , takie s przepisy”. No to zmieni te przepisy (!), skoro nie słu
ludziom, skoro
popieraj cwaniactwo i przeci tno , skoro ograniczaj ludzk inwencj i przedsi biorczo ,
skoro niesprawiedliwie marginalizuj jednych, a popieraj innych.
Wspominałem ju o tym w nauce „Arogancja władzy” i wspomn jeszcze w nauce
„Demoralizacja przez fałszyw tolerancj ”. Zło strukturalne mo e by dostrze one wsz dzie tam
gdzie osobiste interesy klasy lub jej członków, prywata, koniunkturalizm, małoduszno ,
indolencja t pota czy zwykły egoizm bior gór nad przykazaniem miło ci. Zło strukturalne
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widoczne jest wsz dzie tam gdzie struktury stworzone przez ludzi i dla ludzi przestaj słu y
ludziom, a słu tylko grupom interesu lub nacisku, albo po prostu wybra com i władzy. I mo na
wtedy pod płaszczykiem praworz dno ci i w imi -bezprawnego w sumie- prawa dokonywa
najpodlejszych zbrodni i sprzeniewierze , mo na w białych r kawiczkach dokonywa
najgorszych przest pstw i usprawiedliwia najbardziej niegodne zachowania. A wszystko to w
sposób strukturalnie poprawny, zorganizowany i pozornie uczciwy. A w całej sprawie chodzi
chyba o brak podstawowej prawo ci rzekomego prawa lub brak prawo ci w jego stosowaniu.
Nasuwa mi si tu nieodparcie przykład procesu Jezusa. Prawo ydowskie - nadane przecie
przez samego Boga - było prawem niew tpliwie dobrym i prawym. A i prawo rzymskie nie było
w zało eniach złe. Jednak manipulacja tym prawem, posłu enie si nim tylko jako fasad
praworz dno ci doprowadziły do najwi kszego bezprawia i os dzenia Jedynego Niewinnego,
do skazania na mier samego Boga. Takie wła nie fasady praworz dno ci, atrapy uczciwo ci i
prawo ci mo emy spotka coraz cz ciej w naszym yciu społecznym.
„Komu wi cej dano, od tego wi cej wymaga si b dzie.” A ci, którzy sprawuj jak kolwiek
władz s bardziej odpowiedzialni ni ci, którzy władzy tylko podlegaj . Oni zostali powołani do
sprawowania pieczy nad dobrem całej społeczno ci i wszystkich jej członków, a nie tylko nad
dobrem grupy, kasty czy wybranych jednostek. Ich pozycja i rola, ich zadania s niew tpliwie
trudne, ale – zgodnie z ewangeliczn zasad - ich przeło e stwo, władza jest słu b a nie
koniunkturalnym tylko i dyplomatycznym „sprawowaniem władzy”. Ich obowi zkiem jest widzie
dobro, ale i ich obowi zkiem jest widzie tak e wszelkie niebezpiecze stwa i zagro enia dobra.
Nie mog wi c koniunkturalnie i permisywistycznie przymyka oczu na zło jednych a „pot pia
stanowczo” zło innych. Permisywistyczny populizm jest równie kancerogenny i niebezpieczny,
jak pryncypialne i lepe wypełnianie jedynie litery prawa. Nie mo e by tak, e za ten sam czyn
jedni id do wi zienia i s karani, a inni wykr caj si sianem przez eufemiczne gry słowne –
prawdomówny inaczej, kochaj cy inaczej, uczciwy inaczej ... Takie wła nie nieodpowiedzialne
traktowanie władzy w strukturach społecznych powoduje i rodzi wi ksze zagro enie ni tylko
bezpo rednie i jednorazowe zło niemoralnego czynu. To wła nie nazywam złem strukturalnym,
złem struktur, które zło rodz i powoduj , do zła pchaj i zmuszaj , a przez to staj si bardzo
niebezpieczne, bo zło tak e usprawiedliwiaj .
Tam gdzie rz dz kliki i klany kolesiów, tam gdzie ustanawiane s grupowe interesy nie zawsze
uczciwe i klarowne, tam gdzie do głosu dochodzi arogancja władzy i tam gdzie władza nie jest
rozliczana z władzy, tam wła nie najostrzej i najbardziej wyrazi cie widoczne jest zło
strukturalne.
Takie strukturalne zło w imi prawa i praworz dno ci b dzie skazywa na banicj i na kary tych,
którzy popełniaj bł dy i wykroczenia, a jednocze nie b dzie takie bł dne i naganne
post powanie wymusza , jemu sprzyja , na nie przyzwala lub je usprawiedliwia . A wszystko
w zale no ci od bie cej koniunktury i układów, od politycznych potrzeb i interesów. To samo
zło, w jednej sytuacji tak ostro napi tnowane i wytykane, w innej jest tuszowane i przemilczane,
bo tak wła nie jest „politycznie wygodniej”, bo tak wła nie wypada.
Jest wi c zło strukturalne zł czone ze strukturami władzy, jakiejkolwiek władzy ... albo nawet (!)
ka dej władzy. Władza -przez sam fakt bycia ponad społecze stwem- jest nara ona na
niebezpiecze stwo wła nie „bycia ponad”, na niebezpiecze stwo arogancji, na
niebezpiecze stwo tuszowania swoich pomyłek dla „dobra społecze stwa”, na
niebezpiecze stwo zachowawczego koniunkturalizmu i na niebezpiecze stwo tworzenia struktur
zła. Jak ju wspomniałem, takie struktury generuj ce zło niekoniecznie same z siebie musz
by złe, ale mog takimi si sta przez degeneracj i zwyrodnienie spowodowane wła nie
arogancj , koniunkturalizmem lub indolencj władzy.
We my np. struktury ameryka skiego ko cioła. Nie s one przecie same w sobie złe i
naganne. A jednocze nie, jak mogło do do takich skandali, o jakich słyszeli my w ostatnich
czasach? To co zostało (słusznie czy nie) rozdmuchane przez masmedia, było przecie
długoletnim procesem, rozwijaj cym si przez wiele lat za cichym i milcz cym przyzwoleniem
struktur. A jest to tylko jeden z wielu przykładów. A co powiedzie o mniej spektakularnych
skandalach i aferach w ramach innych struktur ko cielnych? Nikt nie b dzie usprawiedliwiał i
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pomniejszał winy poszczególnych faktów i ich sprawców. Nikt nie b dzie minimalizował
odpowiedzialno ci tych, którzy zło bezpo rednio popełnili. Ale czy nie nale ałoby si
zastanowi , jakie s przyczyny czy fundamenty zła które si dokonało? Czy nie ma za tym
wła nie zła strukturalnego wynikaj cego ze skostnienia i zwyrodnienia struktur, jakkolwiek by to
nazwa
– koniunkturalnym permisywizmem, fałszyw
tolerancj , czy te
zwykł
krótkowzroczno ci . A przecie prawd jest, e „Komu wi cej dano, od tego wi cej
wymaga si b dzie”.
To nie jest oskar anie Ko cioła, ani krytykanctwo. Ko ciół jest wi ty, ale jego struktury mimo e
dobre i ku dobru stworzone mog i ulegaj skostnieniu i degeneracji. Mo e warto to zobaczy i
przeanalizowa kiedy tak łatwo feruje si wyroki i rzuca oskar enia, o miesza, przykleja łatki i
odsuwa na margines tych, którzy przeciwko takiemu strukturalnemu złu protestuj lub po prostu
s tylko ofiarami owych skostniałych i zdegenerowanych struktur, bo nie umieli si wła ciwie
ustawi , albo przy rozdziale władzy nie byli po wła ciwej stronie.
Wszystkim odpowiedzialnym, szefom i przeło onym dedykuj takie oto dwa fragmenty z pism
w. Grzegorza Wielkiego - papie a:
„Pasterz niech b dzie roztropny w milczeniu, a po yteczny w mówieniu; nie powinien
rozgłasza tego, o czym nale ałoby milcze , ani zamilcza tego, co si powinno
powiedzie . Albowiem podobnie jak nierozwa ne słowo wprowadza w bł d, tak
nieroztropne milczenie pozostawia w bł dzie tych, którzy mogliby pozna prawd . A
tymczasem nierozwa ni pasterze w obawie przed utrat ludzkich wzgl dów cz sto
powstrzymuj si od otwartego głoszenia tego, co słuszne. Nie strzeg owczarni powiada Prawda – z gorliwo ci dobrych pasterzy, ale post puj jak najemnicy, uciekaj c
w obliczu nadchodz cego wilka i zasłaniaj c si milczeniem.”
Z Reguły pasterskiej w. Grzegorza Wielkiego, papie a
Godzina Czyta na 27 Niedziel Zwykł Brew. Polski t. IV. s. 265
A to dla tych, którzy chcieliby mnie nauczy „dyplomacji”:
„Wy miana bywa prostota sprawiedliwego”. M dro
tego wiata wyra a si w
podst pnym zakrywaniu uczu , w przemienianiu znaczenia słów, ukazywaniu fałszu jako
prawdy i prawdy jako fałszu. M dro
sprawiedliwych przeciwnie. Polega na
wystrzeganiu si wszelkiego udawania, okazywaniu my li w słowach, w umiłowaniu tego,
co prawdziwe, unikaniu fałszu, bezinteresownym czynieniu dobrze, ch tniejszym
znoszeniu ni czynieniu zła, zaniechaniu odpłaty za zniewag , uznawaniu krzywdy
poniesionej dla prawdy za po ytek. Ta jednak prostolinijno
sprawiedliwych jest
wyszydzana. Albowiem m drzy tego wiata uznaj czysto
intencji za nierozs dek.
Wszystko, co si dokonuje w nieska ono ci, uwa aj za rzecz bezrozumn , i głupstwem
dla m dro ci wiata wydaje si to, do czego zach ca Prawda.”
Z Komentarza w. Grzegorza Wielkiego, papie a do Ksi gi Hioba
Godzina Czyta na pi tek 8-mego tygodnia zwykłego Brew. Polski, t. III. s. 230
A co ma nam do powiedzenia w tym wzgl dzie nasza wiara? Czy my sami nie uczestniczymy,
lub nie popieramy takich bezdusznych struktur? Czy w naszym yciu nie zasłaniamy si takimi
bezdusznymi prawami i regulacjami, bo jest to po prostu wygodniejsze i mniej wymagaj ce,
łatwiejsze i pozwalaj ce na ycie w wi tym spokoju? Warto mo e przypomnie tutaj tak e
reakcje Chrystusa na oskar enia o łamanie szabatu. Szabat – ustanowiony i nakazany dla
dobra człowieka stał si wła nie tak skostniał struktur , a raczej tak był interpretowany przez
faryzeuszów. I dlatego Chrystus tej wła nie, skostniałej interpretacji si sprzeciwił mówi c: „To
szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu.” (Mk 2,27 por. tak e
Mt 12,1-13 oraz Mk 3,1-5; Łk 6,1-10)
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