Czwartek – III tydzie WP
Nauka 23 - Demoralizacja przez fałszyw dobro i le rozumiane miłosierdzie
Mamy w naszym yciu codziennym coraz cz ciej do czynienia z sytuacjami, które ja sam
nazwałbym „przewrotnym stosowaniem dobra” w celu usprawiedliwienia zła. Tego rodzaju
przewrotno jest tym bardziej niebezpieczna, e odwołuje si do rzekomo ewangelicznych
uzasadnie i humanistycznych warto ci. A chodzi po prostu o fałszywie rozumian tolerancj i
zakłaman , tchórzliw grzeczno .
Pobła liwo wobec bł dów oraz brak jasnych i klarownych sankcji wobec tych, którzy bł dy
popełnili, a tak e fałszywie rozumiane miłosierdzie s demoralizuj ce. Przykłady mamy w
rodzinie, gdzie dzieci nie znaj poj cia odpowiedzialno ci i kary (niekoniecznie cielesnej). W
takich rodzinach dzieci staj si tyranami i niejednokrotnie rozbrykanymi bachorami, którym
wszystko wolno i na których nie ma adnego sposobu. Takie dzieci w szkole s nie do
zniesienia, a styranizowani nauczyciele boj si wchodzi do klasy. A wszystko zacz ło si od
tego, e dziecku nikt nigdy nie powiedział “NIE, le zrobiłe , tak si nie robi”. Pół biedy jeszcze
je li s to tylko rozpuszczone i rozbrykane dzieci. Gorzej je li takie co zdarza si w ród
dorosłych. A zdarza si przecie coraz cz ciej i to nie tylko w yciu prywatnym czy w skal
rodziny.
Przykładem tutaj jest w tpliwie “chrze cija ska” czarna kreska Pana Mazowieckiego. Tym
poci gni ciem zostały totalnie zdemoralizowane elity władzy. Nikt nikogo za nic do
odpowiedzialno ci nie poci ga. I mimo, e zmieniaj si kolejne garnitury rz dów, sejmów,
senatów i całej politycznej mietanki, kolejne struktury podejmuj coraz bardziej kontrowersyjne
decyzje (vide kolejne reformy słu by zdrowia), które natychmiast s zmieniane przez nast pny
garnitur, nast pnego ministra, nast pnego dyrektora departamentu, a odchodz cy nie ponosz
adnych konsekwencji za popełnione bł dy. Wszyscy s bezkarni i to ju nawet nie za bł dne
decyzje polityczne czy gospodarcze, ale nawet za zwyczajne matactwa i szwindle.
Radosna i beztroska bezkarno
szerzy si i panoszy od góry do dołu, na wszystkich
szczeblach i poziomach władzy, w ró nych rodzajach społeczno ci i w ró nych kr gach,
niekoniecznie rz dowych. Nikt za nic nie jest odpowiedzialny, nikt za nic nie ponosi
odpowiedzialno ci, nikt za nic nie jest karany, cho by popełnił ra ce zaniedbania czy
nadu ycia. Sprawdza si jedno z praw Murphy’iego: “odpowiedzialno za bł dy jest odwrotnie
proporcjonalna do stanowiska tego, który ten bł d popełnił i jednocze nie odwrotnie
proporcjonalna do wyrz dzonych szkód.” Im wy sze stanowisko łajdaka, tym mniejsz
odpowiedzialno ponosi, im wi kszych szkód narobił tym mniej si boi i mniejsze s szanse, e
kto mu si do skóry dobierze. I tak, powtarza si komunistyczny art, e najwi ksze kary
ponosiły sprz taczki za kradzie szmaty, natomiast ministrowie za milionowe defraudacje nie
ponosili adnej odpowiedzialno ci, bo byli co najwy ej przenoszeni na “równorz dne
stanowiska” lub wysyłani, aby “zaszczytnie reprezentowa
Polsk
na placówkach
dyplomatycznych”.
Czy co si zmieniło od tamtych “pi knych czasów”. A mo e kto podejmie dyskusj i b dzie
bronił elit władzy nie tylko pa stwowej i politycznej ale i innej, której mnie tu krytykowa nie
przystoi :-)? Elity władzy bowiem wsz dzie s takie same. Wspomniałem we wcze niejszej
nauce o arogancji władzy i jak s dz arogancji tej sprzyja taka wła nie pobła liwo i fałszywa
dobro czy miłosierdzie. Władza jest nietykalna, ro ci sobie do tego prawo i uzurpuje tym
samym nieomylno i nietykalno !!! St d immunitety i bezkarno , st d przekonanie, e władzy
nikt nie ruszy i gł boka pewno , e nikt nie mo e jej poci gn za nic do odpowiedzialno ci, bo
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ju proste pytanie: “co zrobiłe z t lub tamt spraw ?” jest zamachem na władz i mo e by dla
pytaj cego niebezpieczne. W najlepszym wypadku mo e wylecie “z partii” lub innej organizacji
:-) nieprawda :-) Dlatego jeszcze raz podkre lam “czarna kreska” (czyjakolwiek!!!!) jest
demoralizuj ca i absolutnie niechrze cija ska. Jest to ten rodzaj fałszywej tolerancji, który
sprzyja panoszeniu si zła w naszym codziennym, ale i społecznym yciu.
Warto wi c mo e zobaczy jakie s mechanizmy tego procesu. Otó poprzednika,
odchodz cego ze stanowiska nie mo e rozlicza jego nast pca, bo i on sam kiedy mógłby by
rozliczony. Tak wi c w sposób naturalny władza stara si raczej nie tyka i nie rozdrapywa ran
przeszło ci ze zwykłego koniunkturalizmu lub permisywizmu. A rozumowanie jest nast puj ce:
„Po co b d wytykał bł dy moim poprzednikom i domagał si ich rozliczenia, skoro i ja nie b d
na tym stanowisku wiecznie i po mnie te przyjdzie kto , kto mo e mnie rozliczy ”. Lepiej by
miłosiernym, bo i ja na miłosierdzie b d mógł liczy . Przewrotne zastosowanie Ewangelii ...
nieprawda :-) I w takiej sytuacji pod płaszczykiem ewangelicznego miłosierdzia promujemy
cwaniactwo, koniunkturalizm, bezkarno , permisywizm, arogancj , a nawet zwykł
bezczelno . Władza rzeczywi cie staje si bezkarnie arogancka. I stale podkre lam nie tylko ta
polityczna i nie tylko pa stwowa.
Nie jestem zwolennikiem lepej zemsty i stawiania pod mur, ale ludzi, którzy si
skompromitowali w sprawowaniu jakiejkolwiek władzy nie wolno do władzy ju nigdy
dopuszcza . Tych, którzy popełnili jawne bł dy i pomyłki, (a tym bardziej) nieuczciwo ci i kanty,
nale y publicznie napi tnowa , aby nie mieli złudze , e społecze stwo milcz c pochwala ich
post powanie. Stale wraca rzymskie przysłowie “Qui tacet consentire videtur”. Dlaczego
bowiem ma by napi tnowany i karany kieszonkowiec czy uliczny pijaczek, dlaczego szary
obywatel, zwykły członek jakiejkolwiek organizacji ma ponosi odpowiedzialno
za swoje
bł dy, a inni, wy ej postawieni, którym wi cej dano maj bezkarnie lekcewa y sobie wszelkie
zasady zdrowego rozs dku i zwykłej przyzwoito ci? Ewangeliczna jest przecie zasada: komu
wi cej dano, od tego te wi cej wymaga si b dzie. A władza sprytnie wybiera sobie tylko te
elementy z Ewangelii, które jej pasuj i kara podwładnych bo "zło musi by przykładnie
ukarane!!!". I wymierzaj kary i to surowe, ale nie sobie wzajemnie, bo wtedy powołuj si na
konieczno okazywania miłosierdzia, na podstawow zasad tolerancji, na powiedzenie: „nie
kopie si przecie le cego”. Jaka w tym przewrotno i perwersja ... Szkoda tylko, e tych
samych, pi knych i humanitarnych zasad nie stosowali do innych, kiedy sami byli przy władzy i
„kopali przecie le cego” bez miłosierdzia.
Nie szukajmy zemsty, ale te nie dajmy si ogłupi przewrotnemu stosowaniu zasady
“błogosławieni miłosierni, albowiem i oni miłosierdzia dost pi ”. To jest perwersyjne rozumienie,
bo ci, którzy domagaj si miłosierdzia dla siebie w imi tej e zasady, sami miłosierni nie byli i
los biednych, małych ludzi nigdy ich nie obchodził.
Jeszcze raz powtarzam nie nawołuj do rewan yzmu, ale chc tylko budzi u pione sumienia.
Tak si bowiem stało w naszym codziennym, społecznym i politycznym yciu, e wybiórczo i
przewrotnie stosujemy pi kne zasady ewangeliczne, humanistyczne, ogólnoludzkie tam, gdzie
jest to nam akurat wygodniejsze i gdzie si opłaca. Ale jednocze nie zapominamy o tych e
zasadach, tam gdzie na pewno mo na by czy nawet nale ałoby je zastosowa . Fałszywa
dobro i le rozumiane miłosierdzie, tak samo jak perwersyjna tolerancja przynosz bowiem
tylko szkod i rozzuchwalaj tych, którzy bezkarnie popełniaj coraz wi ksze zło. I czy to b dzie
rozwydrzone i niegrzeczne dziecko w domu, któremu nikt nie o mieli si sprzeciwi , aby „nie
pokaleczy jego rozwijaj cej si osobowo ci” (co za przewrotno
sformułowania!) czy
zwyrodniały młodzieniec, któremu si wydaje, e wszystko mu wolno, czy człowiek dorosły,
który sam dla siebie prawa ustanawia, zawsze mamy do czynienia z deprawacj wła nie
dlatego, e tolerancja, miłosierdzie i grzeczno okazywane człowiekowi, zostały pomylone z
koniunkturalizmem, permisywizmem, liberalizmem i fałszem.
A mo e wła nie dlatego ycie nasze jest takie niezno ne, e ludzie bezczelni nie maja
skrupułów wiedz c, e i tak nikt nigdy nie pot pi zła, które czyni , a w sytuacjach krytycznych
b d si domagac dla siebie tolerancji i miłosierdzia?
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