ELIOT THOMAS

Zagadnienia zwia˛zane z e. weszły również w skład wydanego przez Jana Pawła II Katechizmu Kościoła Katolickiego, wydanego w 1992 r., w trzydziesta˛ rocznice˛ Vaticanum II. W Katechizmie kwestie zwia˛zane z e. sa˛ omawiane w nawia˛zaniu do dokumentów soborowych. Podobnie rzecz sie˛ ma
z wydana˛ 25 V 1995 r. encyklika˛ o działalności ekumenicznej Ut unum sint.
W obu dokumentach Jan Paweł II, w ślad za dekretem Unitatis redintegratio,
podkreśla, że: „Wierzymy [...], że jednemu Kolegium Apostolskiemu, któremu przewodzi Piotr, powierzył Pan wszystkie dobra Nowego Przymierza
celem utworzenia jednego Ciała Chrystusowego na ziemi [...], z którym powinni zjednoczyć sie˛ całkowicie wszyscy, już w jakiś sposób przynależa˛cy
do Ludu Bożego”. Nie odste˛puja˛c od tego stanowiska encyklika Ut unum
sint wskazuje nowe formy dialogu i współpracy, także lokalnej, zawiera sugestie dotycza˛ce rozwia˛zań praktycznych, podkreśla wspólnote˛ głoszonego
Słowa Bożego i zbieżności w liturgii. Tradycyjnie już najwie˛ksza˛ uwage˛ poświe˛cono „siostrzanemu” Kościołowi wschodniemu. Zamysłem Jana Pawła II pozostaje stworzenie integracyjnej struktury kulturowej i etycznej —
„nowej chrześcijańskiej Europy”, czemu dał wyraz w 1980 r. ogłaszaja˛c patronami Europy św. Cyryla i Metodego.
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A. Bardecki Magna Charta Kościoła o e., „Znak” 1965, nr 28; G. Baum That they may be
one. A study of papal doctrine, London 1956; B.Y.M. Congar Chrétiens désunis. Principes
d’un oecuménisme catholique, Paris 1937; L. Górka, St.C. Napiórkowski Kościół czy
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ELIOT Thomas Stearns, anglo-amerykański poeta, dramatopisarz, krytyk
literacki, główny przedstawiciel ruchu →modernistycznego w poezji. Ur.
25 IX 1888 r. w St. Louis, zm. 4 I 1965 r. w Londynie. Po ukończeniu Smith
Academy w St. Louis E. podja˛ł studia w Milton, a naste˛pnie w Uniwersytecie Harvarda (od 1906), gdzie znalazł sie˛ w środowisku skupionym wokół
→I. Babbitta i →G. Santayany. Po roku asystentury uniwersyteckiej udał sie˛
do Francji; słuchał wykładów Henri Bergsona (1859–1941), interesował sie˛
poezja˛ C. Baudelaire’a, J. Laforgue’a, E. Pounda i S. Mallarmego. Po powrocie do Stanów Zjednoczonych wykładał filozofie˛ indyjska˛ w Uniwersytecie
Harvarda (1911–1914); w 1915 r. przeniósł sie˛ do Londynu (brytyjskie obywatelstwo uzyskał w 1927 r.), gdzie — mimo dalszych studiów filozoficz118
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nych i przyjaźni z →B. Russellem, a nawet ukończenia dysertacji na temat
idealistycznego systemu Francisa Herberta Bradleya (1846–1924) — oddał
sie˛ twórczości poetyckiej. Uznaje sie˛, że data wydania jego zbioru Prufrock
and Other Observations (1917) wyznacza moment przełomu w poezji współczesnej. Rok 1922, w którym opublikował The Waste Land, przyniósł mu
mie˛dzynarodowa˛ sławe˛ poety „zeświecczonego miasta XX wieku”; od tego
czasu aż do śmierci był redaktorem oficyny Faber&Faber oraz czasopisma
„The Criterion”, ukazuja˛cego sie˛ w l. 1922–1939. W l. 30. opublikował kilka
prac teologicznych i socjologicznych, które decyduja˛ o jego miejscu w historii myśli politycznej. W 1948 r. E. został laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury.
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E., uznawany za nowatora w dziedzinie poezji, akcentował konieczność
przywrócenia szacunku dla dziedzictwa europejskiej kultury, zanegowanej
w XVII w. w Anglii wskutek zanegowania zwia˛zku myśli i uczucia. Był to
nie tylko akt zerwania cia˛głości dziejów literatury, ale także negacji tradycyjnego porza˛dku społecznego i politycznego, gdyż poczucie mocy wia˛ża˛cej
ładu bliskiego kulturom klasycznej i →chrześcijańskiej zanikało wraz z deprecjacja˛ norm moralnych obowia˛zuja˛cych w każdej dziedzinie ludzkiej
aktywności. W imie˛ przywrócenia cia˛głości →tradycji kulturowej, a w konsekwencji odnowienia ładu instytucjonalnego, w którym jedynie możliwa
staje sie˛ uporza˛dkowana aktywność człowieka, E. postulował odpomnienie
tradycyjnego „poczucia moralnego”, u którego podstaw znajdował „ortodoksyjna˛ wrażliwość” ła˛czona˛ z religia˛ zinstytucjonalizowana˛, wspieraja˛ca˛ sie˛
na dogmatach, zwłaszcza na dogmacie grzechu pierworodnego. Twierdził,
że jedynie tego rodzaju wrażliwość, ła˛cza˛ca myśl z uczuciem, umożliwia istnienie wspólnego je˛zyka i komunikacji społecznej, zerwanej wskutek zdominowania kultury nowoczesnej przez „indywidualistycznych heretyków”,
epatuja˛cych „religia˛ osobista˛” i odwołuja˛cych sie˛ do subiektywnego „wewne˛trznego światła”.
Przywrócenie poczucia ładu wewne˛trznego i zewne˛trznego stało sie˛ wyzwaniem tym bardziej dramatycznym, że człowiek współczesny działa
w świecie zdominowanym przez →utylitarystów i →pragmatyków, redukuja˛cych znaczenie wieczności na rzecz czynników ekonomiczno-politycz119
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nych. →Demokracje współczesne, które odwołuja˛ sie˛ do założeń →liberalizmu neguja˛cego tradycyjne wie˛zi społeczne i kwestionuja˛cego znaczenie
życia wspólnotowego, choć mienia˛ sie˛ chrześcijańskimi i stale podkreślaja˛
swój chrześcijański fundament, zostały zdominowane przez „wartości” zgoła niechrześcijańskie. Akcentuja˛c znaczenie materialnych korzyści, usprawiedliwiaja˛c wyzysk i ogniskuja˛c działania ludzi na skutecznym uzyskiwaniu dochodów, straciły z pola widzenia istotne cele kultury chrześcijańskiej
i tradycji społeczeństw w kulturze tej ukształtowanych. Organizacja życia
społecznego, instytucje polityczne i sposoby zachowań w nich sie˛ wyrażaja˛ce sa˛ zależne od tradycji, a kultura jednostek i grup nie może być izolowana
z kontekstu kultury całej wspólnoty.
W rezultacie E. protestował przeciwko →egalitaryzmowi charakteryzuja˛cemu współczesne systemy edukacyjne, prowadza˛cemu do kształtowania zachowań wedle preferencji przyjmowanych przez niewielka˛ grupe˛
„indywidualistycznych heretyków”, którzy zdominowali życie intelektualne, narzucaja˛c wzorce obce tradycyjnej kulturze społeczeństw chrześcijańskich. Tymczasem, zauważał E., kultura owych społeczeństw jest dziedzina˛,
w której główna˛ role˛ odgrywaja˛ zachowania podejmowane wedle wzorców
zwyczajowych, nie poddaja˛cych sie˛ pełnej weryfikacji intelektualnej; tego
rodzaju wzorce stanowia˛ fundamentalny zasób kultury, nad którym możliwe jest nadbudowanie kultury w ściślejszym znaczeniu, obejmuja˛cej religie˛,
sztuke˛, prawo i intelektualna˛ aktywność. „Elity kulturalne”, równie niezbe˛dne jak elity polityczne, nie moga˛ negować rzeczywistych podstaw swej
aktywności, winny tedy da˛żyć do utrzymania cia˛głości kulturowej, zamiast
kwestionować ja˛ w imie˛ indywidualnego uczucia lub projektu intelektu,
zwłaszcza projektu politycznego. Utrzymanie równowagi mie˛dzy cia˛głościa˛
i konieczna˛ zmiana˛ wymaga przywrócenia ładu chrześcijańskiego, chronia˛cego przed groźba˛ stworzenia demokracji wolnej od zasad moralnych, której treść nie be˛dzie sie˛ już różnić od zawartości „kulturowej” pogańskich,
z gruntu →materialistycznych społeczeństw →faszystowskich i →komunistycznych państw →totalitarnych.
Znaczenia refleksji E. dla myśli →konserwatywnej XX w. niepodobna
przecenić; krytyka liberalizmu i demokracji, podkreślanie roli tradycji i konieczności utrzymania cia˛głości kulturowej w zmaterializowanych społeczeństwach, wreszcie polemika z Babbittem na temat znaczenia religii dogmatycznej, określiły treść dysput prowadzonych w środowiskach zachowawczych przez kilkadziesia˛t powojennych lat.
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