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IRENA Sl.AWINSKA 

JERZY BERNANOS 

1. W W ALCE 0 WOLNOSC CZEOWIEKA 

Jedno z publicys tyczny ch dziel Bernanosa ("Grands cime
tieres so us la lune") konczy si~ znamiennym wyznaniem: 
"Ksiqzka ta jest swiadectwem wolneg o czlowieka" . 

N ie wiemy, 0 ile au to r mial prawo uzye w stosunku do sie
hie te£1O obo wiqzuj qcego okreslenia (k toz z nas w ogole jc 
ma?). Nie 0 to zresz tq chodzi. J ezeli tym sformulowaniem 
otwieramy rozwazania 0 Bernanosie, to dlateqo , ze mysl 0 wol
nosc i czlowiek'a , troska 0 t~ wolnose wraca tak niezmiernie 
cz~s to na pisanych przez nieqo kartach. W y daje si~ po prostu 
motywem naj bardziej zasadniczym i centralnym, organizujq
c ~!m. Oczywiscie samo po i~ c ie - ze wzqlE;du no. swo ji:l wit-!lo

• stronnosc i wieloznaczno'5e - wymaqa szerokieqo 0 lowlenia. 
Przede wszystkim jedno zastrzezenie : b~dzi emy tu mowie tyl
koo jego powiesciach, abstrahuj qC niemal zupelnie od publi
cysi:ycznej c1 ziala lnosci au tora i bezposrednich, tam zamiesz
czonych wypowiedzi. Interesuj e nas na tym miej scu tylko 
swiat fikcji, ktory p owstar z jeg8 two rczego oddechu i ktory 
- mimo swojq nieuchwytnq 10t11 85(; - wziql udzial w smier
telnie powazne i walce - walee 0 pra wdziwCj wolnose czlo
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wieka. Bernanos Jes L katolikiem - a wi~c ten ideal wolnosci 
ma oezywiscie sens katolicki, scisle ewangeliezne znaezenie, 
jakie utrwala obietniea: "Prawda wyzwoli was" - IINa wol
nose:: wyzwolit was Chrystus". 

Bernanos wraea wciqz nieeierpliwie do tej obietniey: kOll
frontuje jq z niewolnictwem czlowieka, zanurzonego w klam
stwie i podejrzanych kompromisaeh. To nie przemoc, uleganie 
przemocy hanbi najbardzlej - lecz wlasnie przyzwyczujenie 
clo swego stanu ,.wydziedziczonego kr6la" (ie przejmicmy na 
ehwil~ terminologi~ Paseala). zgoda na siebie i swojq nGdz~. 
Wydaje s i~ , ie ten stan zadowolenia z siebie zamyka czlowie
kowi droq~ do prjlwdziwej wolnosei. Mozliwosc rozwoju za
ezyna s i~ z ehwilq, gdy czlowiek powie sobie samemu pierw
sze, decydujqce: "Nie ehce, !" 

Sp6jrzmy jednak od razu na artystyezne konsekweneje tyeh 
zasadniczyeh, pasjonujqcych autora zagadnien: one wyznaezq 
zakres i rodzaj jego powiesciowej problematyki, one zadeey
dujq 0 pewnych stalych rysach postaci, 0 ieh slylu w powie
seiaeh Bernanosa. Wreszcie szczeg61ne napi~eie ideologkzne, 
pas ja sformulowania, rozsadzac b~dzie 'ramy dialogu, szukac 
jakiehS form wyrazenia, eiqzyc ku pUblitystyce. 

Droga ku wewn~trznemu wyzwoleniu zaezyna siE;; wi~e 
w duszy od pierwszego gestu, jakim czlowiek chce zrzueiC 
z siebie starq skorup~. Swiat ludzi zadowolonych, ukolysany('h 
sw-oim bezkrytycznym samouwielbieniem, tej skorupy nie 
przebije. Nie pragnie zresztq tego weale. I p rzeciwko temu 
marazmowi, lenistwu cluehowemu zwraea Bcrnanos slowa 
gwalt-ownych inwektyw - nad tymi ceehami pastwi si~ 
w swoich postaciach najbardziej. Bohaterowie, wlasciwi toha
terowie Bernanlosa, to ludzie, kt6rzy nie znajq grzqskiego ~po
koju - przeciwnie , udzialem ieh wszystkich, wdlczqc:yeh, jest 
stale napi~cle , tak dobrze znane nam zresztq i z powiesci 
Mauriac'a i Daniel-Ropsa. Wydaje si~, 'ic Mouchetie ("Pod 
sloncem szatana") staje sie bliska au torowi wlasr.ie dziqki 
zbawiennym drozdzom buntu i niepokojl1, jakie wywolnjCl 
w nie j proces fermentacyjny, poclobnie jak blisko. Mauriae '()wi 
jest true;eielka , Teresa Desqueyroux, poniewai i Olla nie zga 
dza si~ na siebie. 

Gwaltownosc: Bernanosa uderza wi~e przede wszystkim 
w bieml} miernot~. "Mecti'Ocrite" najbardziej obciqza czlowie
ilea, spycha w dol, oddziela od wolnosei. Rozumie oezywiscie 
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auto-r, ze miara ludzi jest i musi byc rozna, jak rozmaite Sq 
ich powolania, jak rozny jest ich stopien ryzyka w tei nad
przyrodzonej przygodzie, jakq staje si~ zycie chrzescijariskie. 
Znajdziemy nawet w "Dzienniku wiejskiego proboszcza" 
wstrzqsajqce sformulowanie: ze przeci~tnosc jest tajemnicq 
nie na mia'f(~ naszego poj~cia . "A gdyby Chrystus czekal na 
clebie w postaci jednego z tych szaraczkow, ktorymi gardzlsz? 
Przeciez - procz grzechu - ogarnia On i uswi~ca wszystkie 
nasze n~dze". 

Chodzi jednak 00 t~ pospolitosc. do ktorej czlowiek - syn 
Bozy - nie rna prawa i z ktorej zawsze - akt€1ll swej wolne j 
woli i pomoc:~ aski - moglby wyjsc. Gdybyi tylko zechcial l 
Gdyby zechclal podjqc wi~kszq odpowiedzialnosc, wi~ksze 
ryzyko, smielej zastawic swe zycie ! . 

Najbardziej "niezwykli" bohaterowie Bernanosa:' ks. Donis
san ("Pod sloncem szatana"), Chantal de Clergerie ("Radosc"), 
pro1!oszcz z Ambricourt, ("Dziennik wiejskiego proboszcza") 
to wcale me potentaci umyslowi, przeciwnie, jednostki inte
lektuaillie bardzo przeciEltne, zmie\Szane z tlumem. Sposrod te
go Humu wynosi ich tylko napi~cie woli, zaciEltosc wewnEltrz
nej walki, wreszcie zar zycia, oOfiarowanego Bogu i czlowie
kowi, po prostu - zar milosci. 

Powolanie ich zresztq polega wlasnie na tym, zeby innych, 
swoich wspolbliznich, wydobywac z te'j grzqskiei mazi du('ho
wej inercji. Wszyscy (ilili - zarowno ksi~ia jak mlodziutka 
dziewczyna, Chantal, ciqgle zaj~ta w kuch-nC stwarzajC) dokola 
siebie zupclnie nieSwiadornie niepokojqcy klimat, w klorym 
wibruje nuta jakiegos wyzwania. Ten cichy, zrazu niedr)sly
szalny dZwi~k zrnusi otaczp,jqcy ich swiat do przebudzenia 
i przetarcia zaspanych oczu. Takie do nienawisci - wlasnie 
za to przerwanie snu, 

Kiedy imdziej - i przez usta Szatana - mowi Bernanos 
o p051politych sumieniach ludzkich, "malych domkach z cegly, 
poczemialych od przyzwyczajen, przesqdow, glupoty, jakby 
pokrytych sadzcl". To te wlasnie - letnie dusze - Bog wy
rzuca z uost swoich. 

Jezeli zaden katolik nie rna prawa do wegetacji w maraimie, 
to szczegolnie ohydny jeost ten stan - u ksi~zy. Bernanos, kto
ry tak cz~sto wprowadza postaci ksi~zy, z wielkq zawzi~tosciq 
pi~tnuje w nich "pewnq pospolitosc duszy.. , ktora iycie du
chownego moze przemienic w bezsensownq i t ragicznq. his to
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ri~ ". Pospolitosc tu zjawia s j~ na tychmiast, gdy . l(siqdz zapo
mina 0 swoim poV/olaniu, 0 powierzony ch sobie cluszach 
dopowiada w swej monogram 0 Bernano,sie Lue Estang ("Pre
sence de Bernanos", Paris, PIon 1947 - z ks iqzki tei czerpiG 
wiele cytatow) . 

"Glupota kobiet jest bardzo nieznosna - czytamy w "Dzien
n iku wiej skieg'o proboszeza" - leez glupota kleru - stokroc 
barclziej . Mierny ksiqdz jes t wstr~tny" . 
W ~ zwolenie ezlowieka moiliwe jest wi~c tylko po tym 

wst~pnym akde wydarei.a si~ z pospolitosei - a t akie przez 
o drzueeni~ klamstwa : "Prawda wyzwoli. w as". Prawda jako 
wiedza 0 Bogu i wiedza 0 sobie. PowiE:§ci Bernan osa zcla jq si<,: 
ilustrowac znan q mysl Pascala : jest rownlie niebezpiecznie 
znac Boga nie znajqc swojej n~(lzy, jak mac swojq np'dz~ nie 
7naj qC Boga. Spotkamy tu obie ew entualnose i : bj~dni! Mou
chette , k tora umJe przeciei spojrzec w swoje wn~trze, a le nie 
zna Boga i wyni'Oslego ks . Cenabre, swiatlego teologa, kta
remu pycha przeslania widzenie wbsnej duszy . W obu wy
,padkach drog~ do pelnej wolnosci ezlowieka za·gradza "Ojciec 
klamstwa" . On to zeruje na "pewnej gl~bokiej perwersji, kta rq 
w gruncie rzeezy jest zamilowanie: do klamstwa , bezintereso
wna pasja klamstwa". . 

Umilowanie kl:amstwa dla niego sameg·o n osi w sob ie boha
terlea "Zb ro dni", Evangelin e: "Koehalam klams two i ono mnie 
rawniei. Obclarzylo mnie jedynq wolnosciq, z jak iej mogtam 
korzystac bez wysilku; jesli bowiem prawda w yzwala , narzuca 
moj e< j pysze zbyt c i~ikie warunki, a klamstwo nie narzuca 
zadnych" . ' 

Z ust tej' samej dzi ewczyny slyszymy 0 prak tykowanej przez 
niq ucieczclO w ma rzenia, a marzenie to rowniei "klamstwo 
w stosunku do siebie samego". 

Wyzwolenie z klamstwa, rozplqtan ie jego subtelnych zasa
dzek, dokona si~ znow przy pomocy tych samych prostych 
i ofia rny ch dusz: " swi~tego z Lumbres" , wie jskiego probosz
cza , Chantal de Cle rgerie. Proboszcz z Ambricourt pomoie wy
dobyc si~ z wewn~trznego zaklamania hrab inie , ktora iyje 
swym malenkim, przyciskanym do serca klamstwem, zmusi 
jq do wydobyc ia si~ z tego grz~zawiska · i s'pojrzenia w siebie ; 
Chantal cierpliwq, lecz nieugi~ tq dobrociq uleczy z urazu psy
chicznego (czyta j : klamstwa) swojq babk~ , ktorej nie pomogl 
s1ynny psychia tra, uczony dr La Pemuse. W szelkiego typu 
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schorzenia czy zboczenia psychiczne ma jC! u Bernanosd ten 
wlasnie sens: rodzq si~ one z ch~ci omini~cia jflkiejs prawdy 
o sobie ezy jakie js prawdy moralne j. Ze wzgl~du zas nR 6w 
charakter morainy tylko peIne skruchy, swiadome wyznanie 
przygotowujqee grunt Lc:. see - ma moe uleezye te rany - nie 
"me,drea szkielko i oko" . . 

Dewaluaeja metod psychoanalityeznyeh w katoliek iej powie
sci wsp6lczesnej: u Bernanosa , a moze przede wszystkim 
w "Chuseie Weroniki" Gertrudy von Le Fort, jes t zjawiskiem 
bardzo eharcrk terys tyeznym. Znamienne tez, ze do katolickiej 
powiesei przylqeza s'i~ Arthur Koes tle r, gdyz kaze bohateroWi 
"Arrival and Depar ture" po kuraeji psyehoanalit yczr.e j, kt6ra 
miala go rzekomo uIeczyc z "donkiszoteri i pa tri o tyeznej", wr6
oie do tyeh samyeh, ehoe diaIektyezni e zwyci~zonyeh, poj~c 
honoru i bohaterstwa. 

Bemanos·a wydaje si~ przesiadowae po pros tu "horror men
daeii" . Znajduje on wyraz takze w jego pismach pUblieystyez
nych, gdzie atakuje autor z wlase iwq sobie gwaltownosciq 
bardzo rozpowszeehniony u katolik6w ro dzaj klamstwa, po
cz~ty z bojazni: to obawa przed powiedzeniem calej prawdy, 
zwlaszcza wobee wrog6w. Ten grzech klamstwa "pe r omissio
nem" dyskredy ~uje nas najbardziej. 

"Oczekuj~, kiedy mlodzi wyznawey Chrystusa zwiqzq si~ 
raz na zawsze przys i~gq , ze n igdy nie sklamiq, nawe t i przede 
wszystkim webee przeeiwnika .. . skandal nie polega na m6
'vvieniu prawdy, leez na tym, ze n ie mowimy ealej prawdy, ze 
klamiemy omijajqe jq - a to wYl1lini~eie' na pozor zostawia 
jq l1 i etkni~tq, w istocie Zas niby rak wyzera je j seree i wne,trz
nosei". ("Skandal Prawdy", cyt. Hum. z ksiazki Estanga). 

Wlasnie postawa "prawomysinveh" kato lik6w, des bien 
pensants, zawiera w sobie nieslychany proeent takieh przemil
ezen - klamstw, ktore oznacza i q niewolniezy strach. Daleko 
po za nimi Iezq "zie ione pastwiska" wolnosci. 

* 

Oskarzajqc ' burzuazj~ franeuskq, kt6 ra ze wzgIe,d6w oportu

nistycznyeh przeszla na stron~ Koseiola, Ilde rza Bernanos w jej 
Ilajtwardszy bastion: W instynk t posiadania , 1 zn6w w imi~ 
prawdziwej wolnosci czlowieka kaze mu odwiqzac seree od 
d6br doezesnych - i umHowac ub6stwo, umilowa'TI e przez 
13oga. 
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"Spoleczenstwo wsp6lczesne nie chee ubo~ich ... Nie moze, 
Eie zdolaloby pOW:, ze ubos two ' jest takie wyzwoleniem, ze 
los wolnosci czlowieka w tajemniczy sposob wiq~e si~ z losl!m 
ub6stwa. Ubos two rodzi ludzi wolnych - pewien niewinny 
rodzaj wolnosci, oczywiscie roznei odwolnosciswietvch, ti· 
ubogich w duchu , dobrowolnych ubogich, dobrowolne ohary 
biedy ... Gdyz wolnosc swi~tych jest to z pewnoseiq calkowicie 
nadprzyrodz.ona juz wolnosc ubogieh - jak zeLizo, '<tore 
w kuzni od eiemnej czerwieni r07zarza sic: do bialosci" ( ..Dan;; 
l'amitie de Leon Bloy", Pion 1947, XXI). 

"Ubogi jest swia<ikiem Jezusa Chrystusa" - mowi ks. elf' 
Torey w "Dzielmiku wiejskiego proboszeza", chodzi wiGe 0 to, 
by go uczeic, by oddac mu naleznq ezest, me zas, by go 
"zmien ic w ren tiera, w drobnego urz~dnika" - jak ehcq nic
kt6rzy, 

Mysli, poswi~eone ub6stwu, majq u Bemanosa wstrZq5ajqeV 
• 	wydzwi~k - czy to wiz ja ubogiego, ktory na zakr~cie drogi 

spotyka nieustannie kusiciela, a ten ofiaruje mu caly swiat 
wzamian za oddany sobie poklonj czy to sformulowania, zwiq
zane z postaei q Leona Bloy, apos tola i patrona biedy. To ze 
stawienie z Leonem Bloy nie jest oczywiscie przypa.dkowc: 
zarowno w uezezeniu ubostwa jak i plomiennym oskarzeniu 
pospolitosei , miernoty, przeeiGtnej "uezeiwosei" mieszczall
skiej ezujemy wyrazne pokrewieiistwo obu pj;~arzy, pokre 
wienstwo n ie tylko ideoloqiezne, lecz takie psyehicznl', . tozsa
mose temperamentu. Wydaje si~, ze Bernanos p8djql bczpo 
srednio po Leonie Bloy jego powolanie Wielkiego Inkwizy
tora tradyejonalnej, uspionej moralnosei. Temperatura pov..;:ie
sci Bernanosa niewqtpliwie przypomina bezlitosny zar "Ubo
giej kobiety" Bloy, a bluz.gajqey jadem passus 0 "uezciwej ko
biecie" moglby si€) znaleze przeeiez u autora "P.od slOJ1cem 
szatana". 

* 

Prawdziwe- wyzwo lenie ezlowieka poprzez przedarcie h10ny 

pospolitosCi i klamstwa, poprzez dobrowolne podiGciE' uh6
stwa zna jduje pelnq realizacj~ w tym stanie pok0rnego uni
cestwienia siebie, do jakiego doszli "swi~ei" Bernanosa: ks. 
Donissan , ks . Chevance ezy Chantal. Poj€)ciE' swi€)~osei wiqze 
si~ dla autora z nieslabnqeym, straszliwym napi~ciem walki 
wewn~trznej ("swiadeetwo swi~tego jest wypalone zelazem"), 
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a rownoczesme paradoks chrzesci janstwa! - z doskonalq 
wolnosciq. Jest to ten stopien ryzyka (zna w to ryzyko - ob
sesja autora!), ktory nie pozwala si~ cofnqc, ktory w kazclej 
chwili rzuca na szalE: cale zycie - i rzuca je na rzeez drugiego 
czlowieka. (Ryzyko - wolno,se - honor - to u Bernanosa po
j~cia korelc.! tywne, sciSle ze sobq zwiqzane. Prze,zyl je zresztq 
i dla siebie osobiscie - na wlasny rachunek - w 1938. rokn, 
gdy zdecydowal si~ opuScic Francj~, aby nie dzieliC z niq 
hanby monachljskiej - "gdyi czlowiek wolny nie magI w niej 
JUz iyc z honorem". "Czlowiek wolny moze iye w zorganizo
wanej tyranii , gdyi ciqgle ryzyko, jakie podejmuje, uszlache
tl1ia jego zycie. Ale samotnosc... Francuza w 1938 r. ... byla bez 
ryzyka"). 

Prawdziwa, trudna wolnose czl('J ,vieka rodzi si~ wi~c z zu
pelnego wyrzeczenia, z takiego ogolocf'nia, w kt6rym czlo
wiek wyzbywa si~ subtelnych pociech: ciekawosci intelek
tualnej, <Jzaclmku ludzkiego, nawet wlasnej radosci i spokoju 
Ks. Donis~an czy proboszcz d'Ambricourt - to jednostki usu
ni~te w cien, ez~sto odprowadzane wzruszeniem ramion ezy 
poblaZliwym usmiechem. A jednak wlasnie oni zdobywajq 
wl:adz~ nad innymi duszami, wlasnie im dana jest cudowna moc 
widz~nhl drugiej duszy w przenikliwym swietle wlasnej czy
c; losci i milosiernego wSIlolczucia. Bf'rnanos zdaje si~swiado
mie w swoim swiecie artystycznym realizowae btogoslawien
stwo 0 clchych, ktorzy Pbsiqdq ziemi~ ... 

luc Estang (na kt6rego monografi~ powolywalam siE: lUi. 
wyiej ) podkresla ze szczegoInym naciskiem, jak bliskie jesl 
Bernanosowi Kazanie na Garze, a zwlaszcza osiem blogosla 
wienstw, ktare tworzq jakby ozebrowanie ideowe calego jego 
dziela. Wlasnie tych osiem blogoslawienstw budu je nowy ideal 
wolnosci cz!·owieka, tak bardzo obcy ducho wi tego sw;ata 
i jego racjonalistycznym obliczeniom. "BlogoslawieiJstwa" te
go swiata brzmiq przeciez zupelnie inaczej: "Biada slabym! 
Biada kaJekoml Silni posiqdq ziemi~ ! Ci, kt6rzy plaezq, to nE:dz
niey - i nigdy nie bE:dq pocieszenil" ("Grands eime'lieres sous 
.la lune") . 

Na szezytach wolnosci (tj. swip,tosci) jest radose i pokoj . 
Radosc, 0 ktorq walczy - i ktarq odda je - ChantaJ de Cler
gerie i pokaj "swi~tego z Lumbres", pok6j, kt6rego drugie imic; 
brzmi: m~C'ZeiJstwo. Gdyi bierny pok6j, nieruchomosc zasty
glej wody staje si~ w powiesciach Bernanosa udzialem dusz, , 
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uVliedzi·onych przez kusiciel a : "straszliwy pokoj dusz odrzu
cony ch". Stqd ten stan ciqgleg o napie,cia, szczegoiny rlYl1d
mizm przeiye wewn~trznych, niepok6j swi~tosci: I VI grunci e 
rzecz-y - malo rad osci. Gdyz nawet VI powiesci pod tyro tytu
Iem radose uzyskuje ty lk o sens okupu, najwyiszej ceny, wy
mienion€ j dobrowoInie na cierpienie. 

Waika 0 woInose , 0 prawdziwq wolnose cziow ieka rozqrywa 
s i~ w pisarstwie Bernanosa na dw6ch planach: 1) zycia we
wm;trznego, gdzie idzie po prostu 0 moraIne wyzwolenie czlo
wieka od grzechui 2) iycia spolecznego. Podczas gdy ten pier
wszy indywiduainy aspekt dostrzegamy w jego uj ~cia ch po
wiesciowych, drugi - spoleczno-polityczny zajmuje g·o w pi
smach publicystycznych. Przy biera on na sile zwlaszcza w la
tach wojennych, gdy szczeg61na sytuacja - pogn~,b ienie wo1
nos ci czlowieka - wywoluje w pisarzu tym gor~ tszq reakcj~. 

T otei w .,Liscie do Anglik6w" r,ozbrzmiewa wciqz gl,os wo
la jqC)' 0 swobodny oddech dla czlowieka, 0 poszanowanie go
dtlosci ludzkiej w kaidym, 0 hon-or. I to zdewaluowane poj~ci e 
w raca w pismach Bernanosa bardzo cz~sto . Jui we wczesniej
szych sformulowaniach ("Nous au tres Franc;:ais") p ojawHo si~ 
pragnienie , "aby honor stal s i~ dost~pny d1a kaidego cz10
wieka". Gdyz honor - zdaniem Bernanosa - to poi~cie ezY
sto chrzescijanskie: to "uczczenie Chrystusa w kai dym CZ10

wieku" - "Swia t potrzebu je honoru... Ma Vlszys tk :J , C'Z i~gO 
mu potrzeba, lecz nie k orzysta z ni czego , gdyi brak mu ho
noru. Sw iat stracil szacunek d1a siebie" . 

Sprawa czlow ieka, zablqkanego w te j nowe L krwawe i przy
godzie swiata , s tala s i~ dla Bernanosa s praWq najbliiszq, 'ZU

peln ie osobistq. Do ni~j uparcie wracala mysl pisarza, by 
w sposob jui zp.pelni e bezposredni, w manifestach publ icy
stycznych moc te j sprawy bronic. Znamien ne, ie publicystyka 
Bernanosa . zrazu rozwij ajqca s i~ niemal r6wnolegle do twM
czosci powiesciowe i ("La grande peur des bien - pensants" 
1931), z biegi em czasu wybi ja si ~ zdecydowanie na plan j) i ~ r
wszy (juz od 1938 r., ktory przyn·osi ki lk a pozycyj: "Grands 
cimetierp.s sous 1a lune" , "N ous autres Franc;:ais" , a wkro tce 
potem: "Scandale de 'la verite"), a osta tn io - po wojnie 
w ypier a zupetnie swiat fikcji 1iterackiej . Ziawisko niezmiernie 
chdrak terystyczne dla "bo jownik6w wie1kiej mysli jednej" 
i nie bez precedensu wsrod na jbardziej "rasowych" pisarzy 
w najw i ~kszej skali. , 
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2. W WIECIE BERNANOSA 

A jednak odwieczny paradoks sz tuki sprawia, ze wymyslo
ny, n ieprawdz iwy sw iat poezji broni prawdy skuteczniej 
i trwalej niz najmocniejsze , najtwardsze slowo szermierza 
pUblicys ty. Inna rzecz, ze w te i publicys tyce Bern anosa ba r
dzo wiele przemyco nej tam zywej poezj i: porywajqcych obra
z6w, gorqceg"o wezwania. Nie te jednak p isma - jesli wolno 
wr6iyc - zapew niq mu tn"lale mie jsce w litera turze. 

Powiesc Berna n-esa rna juz zresztq ok reslonq pozycj~: nie 
mysl~ w tei chwili 0 pozyc;ji w h ie ra rch ii li terackiej, raczej 
o bardzo odr~bnym klimade tego swiata, gdzie wszystko uzy
skuje najwyzsze I!:ap i~cie , gdzie n ieus tannie czyha grozny 
wro.g - sza tan wsr6d taj emniczych ciemnosci, wchlaniajqcych 
po,nure zbro dnie - zab6jslwa i samob6jstwa. Zwracano wielo
kro tnie uwag~ na t~ "sensacyjnq" kanw~ powiesci Bernano
sa - p rzevv'azn ie zresz tq wytylca jqc mu to jako latw i zn~ arty
stYCZDtq. Dopiero "Dziennilc wiejskiego p ro:boszcza" zelobyl 
sobie og61ne uznanie i rozproszyl uprzedzenia, jakkolwiek i on 
wnosil pewne Qstre akcenty. 

J?-kq ro l~ ma ten "sensacyjny" p eklad utwo ru? W iqze siE; 
on na jscislej z postaciq centra ln'l , k t6rei przypisuje Bernanos 
w swoich powiesc iach i.. o l~ organ izu jqeq, ezynnq - z pos taeiq 
szatana czy to w ieqo osobowym w eielenilu czy w h ipostazach . 
Jest on stalym, pot~znym antagonis tq, zkt6rym musi s i~ ze
trzec pro tagonis t.a - "swi~ty" . Na razie - w pierwsze j faz:e 
walki - to on, an tagonista odnosi zwyci~stwo (a znaczy je 
krwawy slad zbrod ni), dopiero w koneowym momeneie zwy
ci~stwo osta teczne przeehyli s i~ na drugq s tron~ z tym jed
nak, ze zos taje .ckupione straszliwq cenq eierpienia i sm ierci 
bojownik6w dobra. Jest to oezywiscie w ybitn ie tragiezna 
i bardzo katolicka - koncepcja walki Zla z Dobrem. To tez 
mim o caly demonizm tych m otyw6w, pow iesci wnoszq w kon
eu czysty oddeeh greekiej Katharsis. ROlum iemy koniecznosc 
ofiary i zniszczenia jednos tki dla tych wartosei, kt6re w ten 
spos6b okupuje i ocala. Okupuje zresz tq przewaznie - po p ro
stu drugq dusz~ ludZJkq. • 

J o w tych koneepcjaeh kompozyeyjnyeh, splatajqcyeh i roz
wiqzujqeych losy postaci, tkwi dogmat 0 "swi~tych ob co wa
niu" (nb. blisiki r6wniez Mauriac'owi i Daniel-Ropsowi, a ch yba 
w og61e pisarst\A,ol1 ka toliokiemu). Pomyst tw6rczy powran 

------------------~&~---



IRENA Sl:.AWINSKA 

wei'lz do motywu oHary czlowieka za czlowieka, tajemnego 
wykupu z mocy zla za cen~ wlasnego cierpienia. 

I tak "swi~ty z Lumbres", ks, Donissan, ofiarovruje sW6j po
k6j , z takim trudem zdobyty, jedyne swoje dobro, za oealenie 
Mouchette , "malej mistyczki szat.ana, swi~tej Brygidy Nico
sci" , A promienna Chantal bez wahania odda ie swojq radoM:, 
aby ocalie apostat~, ks . Cenabre i wyrwae z jego ust przed
smiertnp wyznanie: "Pater noster!" Jest to najczestszy typ mo
tywacji powiesciowej Bernanosa , oczywiscie zrozumialy i 10
giczny tylko w oparciu 0 pierwsz'l przeslan.k~ - a dogmat 
katolicki. 

Silna wi~z, jaka lqczy ludzi tak w zlem jak i dobrem staje 
si~ cz~sto nie tylko w~zlem akcji , lecz takze przedmiotem sub
telnych rozwazan w dialogach, zawsze zreszt'l 0 silnym dra
matvcznym akcencie, W "Zbrodni" bohatcrka m6wi a wirze 
z1a, kt6ry wci'lga w swoj'l orbit~ winnych i niewinnych, al 
dop6ki nie wyczerpie swego p~du, - Proboszcz z Ambricourt 
("Dziennik wiejskieg·o proboszcza") powie hrabinie: "My
sl~, ze gdyby B6g pozwolil nam widziee jasno solidarnose, 
kt6ra nas ze sohq wiaze w zlem i dobrem, nie moqlihysmy 
iye dluzej", ' . 

Z motywem niespodziewanego zwi'lzku r6znych, odleglych 
ad siebie istnien, wchodzi takze inna konsekwencja kompo
zycyjna (kt6rq slusznie podkresla Luc Estang): oto powiese 
Bemanosa rozwija r6wnolegle dzieje zupelnie nie zwiqza
nych ze sobq ludzi. Dwutorowose, pocz'ltkowoniezrozumiala, 
uzyskuje sw6j sens dopiero w ostatnim akcic - naglego spo
tkania i spi~cja. M0ze najjaskrawiej wyst~puje ta obocznose 
motyw6w, swoboda kompozycyjna w pierwszej powiesci Ber
nanosa "Pod sloncem szatana", gdzie dzieje ks. Donissana 
i historia Mouchette, zupelnie wyodr~bniona, zaz~biaj'l si~ do
piero w koncu powlesci. P6zniej tych jaskrawosci iuZ nie Si\10

tkamy, 
Krytyka liter acka zarzucala Bernanosowi cz~sto zbyt sen

sacyjne chwyty kompozycyjne, latwizny, nieprawdopodobien
stwo intryg i (dziewczyna przebiera si~ i uchodzi za ksiedza !) , 
niE::'closta tecznosc motywacji, falsze psychologiczne. Niemal 
wszystkie te zarzuty (czy to przypadkowe?) byly - lub mo
glyby bye - zasiosowane do Zeromskiego, toute proportion 
gardee (na korzyse polskieqo pisarza). Ot6i Bernanos nie na
lezy oczywiscie do mistrz6w slowa, cyzelat-o:r6w. A jedn.3.k 
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powie~~i ieqo "biorq" , rna iii t~ mo,e su qestii, co p isarstwo Ze
romskiego, w.ciqgajq nas w sw6j gorqey wir,' nie pozwalajq 
odejsc - i zap :mmil 

Trudno oczywiscie spreeyzowac i zamknqc' w punktach ta
j0mnic~ tego czaru, 'Jesli jednak uprzytomnirny sobie, co p rze
de wszystkirn zostaje narn w pRmi~ci i towarzyszy p6iniei, po 
7(jmkni~ciu kSiqzki - to chyba postaci. Swiat ludzi w powie
sriac~ BernaniJsa jest bardzo bogaty i roznorodny, mamy peIne 
praw(J mowit (J wielkim wladztwie artysty w stwarzaniu po
"lad, v.r pierwszym rz~dzie - niezapornniani bohaterowie 
"swi~ci" Bernanosa, 

Nie dotknql on nigdy zadnego ze swi~tych kosciola, wynie
sionyeh na oHarze, "Oeh, nie, nie jestem tak zuchwaly, aby od
twarzac od wewnqtrz zycie swl~tego", coz za szaleristwo zrnu
~7ac slowa do wyraz~nia czegos, co z natury swojej jest nie
wyrazalne: niewyslowiony pokoj", Totez Bemanos nie sil i si~ 
I;, tolnie 0 "psychologiC; swi~losci" - ukazuje kilku ludzi , k t6
[zy zyjq i cierpiq wespol z innymi, tylko patrzq w siebie prze
nikliwjej, a w Bogu i innycll - z wi~ks.zq milosciq, Chcq takze 
wiGcej ofiarowac, Na pozor rowni w pOKorze i samounicestw ie
niu, a jednak rozni, plastyczni, wlasnie niezapomniani: ks, 
Donissan, ks, Chevance, proboszcz z Arnbricour t. Wydaje sj~, 
ze pewien typ ksi~dza dojrzewa w wyobrazni tworcze j Ber
nanosa, by osiqgnqc pelnj~ rozwoju w "Dzienniku wiejskieqo 
proboszcza", On to potrafi juz wyzuc si~ ze wszystkiego , od
dae calkowicie na stui:b~ dusz w swojeL paraf ii , odbiera jqc 
w zamian gorzkie upokorzenia nie tylko ze str,cll1Y "zamku", 
lecz nawet od mnlych dzieci. Jest caly juz tylko milosci q 
i La milosc zaostrza mu wzrok, pozwnJa w naglei wizji dotrzP(' 
do drugiej duszy i z niezaehwianq mOCq zai:qdac od niej ze '~ 
rwania ze ztem, 

Sylwetko. "swi<;>lego kSlc:dza" rzueCna jest zawsze na tlo 
bardzo licznych posLaci innych ksiqzy, ktorzy reprezenlu jq czy 
to wylwornq dyplomacj~, erudycj~ teologicznq nierzadko po 
}qczonq z oschlosciq serco., czy wyniosiy inle1eklualizm, To 
me oni jednak Sq ,,!owcilmi dusz", Na zarzut "obsesji ksi~dza " 
odpowiedzial kiedys Bemanos: .,Alez ja go kocham ! Usiluj~ 
go zrozumiec - koehac to rozumiec - a on weiqi: wyslizgu je 
mi si~ z rqk" .. , Sq to jednak svlwelk! bardz9 subtelnip. wycic
niowane, bardzo r6Znorodne, 0 wiele bogatsze od ksi€lzy 
z "Kluczy kr6lcstwa" Cronina, . 

395 



IREN A St AWI ritS I(A 

Jesli istolne podoobienstwo lqczy " swi~ty c h" proooszcz6w 
Bernano sa, zupel:ni e samotn ie - n ie tylko w jego 'Powiesc i, 
ale boda jze w l ilera turze wsp6lczesnej - stoi mala mistyczka 
z , ~ Radosci ", Chan tal de Clerge rie. Luc Estang zwraca uwag~ 
!la jej pok reWlens two ze sw. Teresq z LisJeux , gdyz 1 ona 
wchoclz.i przeei e'z na "malq drcgp' '' doskonalose i. Podobienstwo 
to wydaje mi si ~ jednak tylko poz-orne . Chantal ma jednnk 
inne powole,nie j wlasnq d rog~ - bardzo dram alycznq zreszt '!, 
gdyi ginie zbezezeszczona i zamordowana przez Fiodora 
d t~ kr6tk q drcg~ zyc ia przebiega smie jqc siG i sp iewajqe, za
j~ ta w kuehni j o;rrodzie. Drogo plae! za laskq, "aby n ie' bye 
zauwazonq" -- cen~ swojej radosci. 

vVs r6d po!'> tar i Bernanosa przewija si~ nieodlij. czn y towa
rzysz swi~tyc h, "ksi qz~ teqo swiata" , czy to w e wl asnej oso ~ 
bowej postaci ezy poprzez v{iernych wykonawcow swej woli 
jak Evangeline lub prz~d chwilq wspomniany - Fiodor. Oczy
wiscie kreac ja li teracka bardzo trudna i moze nie zawsze 
przekonywajqea, nawe t w pozniejszych "wcieleniach" (00 
osobow y szatan poja wia si~ wtasciwie tylko w pierwszej po
wiesei). Naleiy on jednak in teqralnie do tego specjalnego 
swia ta , ktory si ~ z nazw isk iem Bern anosa wiqie. 

* 
W pcwiesei Bernanosa uclerza wi~c przecle wszystk!ll1 bo 

gae l WO , pelnia, na dmia r postaei i motywow, wreszcie ba rdzo 
ostre kontrast y. Obok sub telnych rc.zwai an na t ema t naj de'
l ikatn ie jszych proolemo w, juz na szezyta eh zyei a wewn~trz 
nego, jak radose , czystos( swi~to s c - jawiq s i~ brutalhe 
'"chwy ly" ze zwyklej k rym ina l'ki. Obok pelnego milosci we j
rzeni a w du sz~ kazdego czlow ieka - brata - jad niendwisc:, 
wypluty w lwarz mieszcza11skie j moralnosei ezy nieublagana 
ironia, z jakq przyglqda s i~ postacj.om wolnomysl·nyeh intelek
tualistow takieh jak psyehoanalityk, dr La Perouse' ezy tei 
Saint-Marin (w kto rym up a tru jq literaok i portre t Au ato la 
France'a). 

Nie b fl Bern an os zawodowym "homme de lettres". Wszedl 
do tej krai ny pozno - lak pozno jak Conrad - wnos'ZqC od 
razu cale bogaetwo przezy tych doswiadezen i nigdy nieprzy
bral w stosU'nku do li teralury zbyt poufalyeh tonow. Wydajqe 
SWq pierwszq p owi esc w 3S'·w ku zycia (1926 "Pod sl-oDcem I 
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szatana") nie spodziewal s i~ zapewne, ie wciqg nie go ona I :,d 

zawsze w ten nowy swia t. Zostal w nim - ale zos tal od razu 
doj rzaly, przepaIo,ny wlasnymi przeiyciami, zawsze bardzo 
wlasny i swiei y. 

To ta swieiosc wlasnie zdobywa nas na jbardziej w obcowa
niu z Berna.nosem : jeqo ksiq,'zki Sq istotnie tak mlode jak re
ligia, z kt6rej czenpiq SW q krew. Jednych osaczajq splqtanq 
intrygq, inn¥ch - finezjq sformulowan. Peino w nich paril
doks6w, w ywracaj qcych porzqdek tego swiata . Ukazujq zds
byWczq moc slaboSci i pokory, wladztwo milosierdzia , "jedne j 
z najpot~:i:lnie j szych ludzkich Ilami~tno s ci", bogac two i wol
I1iO'SC ubogich. Nie Sq to oczywiscie Ilowe prawdy - - ale praw
dy, k t6re p is,arz odkryl dIa siebie - jak kaidy kato lik - i kt6 
re staIlowily odtqd jego wlasIlq wizj~ swiata. Uni6s1 jCl zapew
ne 'po ri powiekEl.mi - a je j a rLyc;ty czne odbicie pozostawH 
nam . 

Trena Slawinska 
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GANDHI W PERSPEKTYWIE 

DZIEJOWEJ 


W ielkim i natchnionym jui duchem, ale przeciei takie mlo
dziutkim jeszcze chlopcem i entuzjastq byl nasz Mickiewicz, 
gdy pi:sal slynne slowa "witai jutrzenko" i owe dalsze 0 "slon
cu", ktore mialoby przyjse po jutrzen,ce. I my dzi.s aZ zbyt 
moie pewni jestesmy, ie to nie jego wielkose natchniona , ani 
jakis uprzywilejowanym smiertelnym udzielany boski dar wie
szczy, ale ow mlodzienczy entuzjazm i poetycka zdolnosc do 
zludzen przemowily w owej chwili przez jego usta. Przysz10se 
jest nieskonczona i nieskonczone Sq ukryte w niej moiliwosci; 
ale nasza, w porownaniu z winantykami, tak bardzo zmni~j
~z,ona ufnosc do swiata a bardzie j wyrobiona mctd1'O'se iyciowa 
sklaniai <! nas pnemoinie ku przekonCllIliu, ie w dzieiarh nie 
rna slone ani jutrzenek, ze Sq tylko iskry srod nocy. I gdyby - . 
tak sobie mySlim y - jakis widz z dalekiej planety mogi spoj
rzee na tE) naszq 'Ziemip, nie jako na przedmiot fizyczny, ale 
jakio na symbol widzialny zycia duchowego jej mies:zkancow, 
dostrzeglby tam plamE) ciemnq raczej ni,i swietlnq: co najwy
iej, w tej ciemnosci rozsianq, nieuchwytnq jakby iosforesc~n
cjE). I tylko co cz.as pewien, z przerwa.mi, zaznaczalyby sip, tam 
blaski mocniejsze, zapalajqce siE) gdzies w jakiejs dllSZY i wraz 
z ni q, a naj czE)sciej wczesniej niz ona, gasnqce beznadzi=jnie 
z powrotem. Obraz bliski prawdy, zapewne: a przeciez moze by 
s i~ qodzHo cos w nim zmienie, chotby tylko prQIPorcie. Dzieie 
ludzkie, w glownej swej masie, Sq przeladowane zlem if CO 

nielepiej, n a wskros przepoi'one slepotq i t~otq w rzec.zach 
wartosci; trudno siE) w nich dopatrzyc jakiegos sensu, ktory 
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by Je jako ealosc us,prawiedliwial. A jednak, na tym tle mrocz
nym, pojawiajq si~ nie tylko luine, mniej lub wi~eej jed'll1st
kowe przeblyski, ale mniejsze lub wi~ksze, liczebnie zawsze 
o('zywiscie ograniczone, niemniej przecie nie tak juz zillko
me, nie tak calkiem pozbawione jutra ruchy zbiorowe, sw\acl
CZqce .0 wysilku czlowieka, by si~ etapami wzniesc ponael sie
bie. Ruchy takie mdzq si~, rosnq, rozbijajq 0 niezwyci~zony, 
wieczny opor ludzkiej natury i qinq, w swiadomosci po·tom- . 
nych zostawiajqc slad wyrazny lub nikly, ezasem echo ylko , 
{"zasem niepokoj i jakby wyrzut sumienia. ezy te slddy si~ 
w . koncu jakos sumujq? ezy Sltajq si~ silq zYWq, w.plywajqcq 
na tamten tok g16wny? tmdno temu bezW7..gI~dnie zaprzeczyc, 
dziedn.nie byloby twierdtz'ic stanowczo. Pewnq natomiast jest 
rzeczq, ze jakis czas po odplywie jednej takiej fali jawi si~ 
zawsze poryw nowy, ezy to z poprzedniego wywodzqcy si~ 
wprost, ezy to zrodzony z dqzen wsp61nyeh, czasem prasta
rych~ il1iqdy jednak bez jakieq0's zwiqzku z przeszlosciq: - tak 
ze w ostat.ecznym wyniku wytwarza si~ jakby pcwna tradycja, 
i obok wielkiej mQtnej rzeki dzie-jaw og61nych, tc1eZqCe j swoj 
piaeh i swe zbrodnie, zaczyna plynqc jak gdybystrumien 
drugi, mniej obfity, mniej eiqgly, strumien dziej6w "malych" , 
ale tyeh wlasnie, poprzez ktare <;alosc nabiera sensu a z10 
tamtyeh 	jest odkupione. . 

Z ruehOw tyeh, jak dotqd najdonioslejsze - jest to fakt, 
ehoc bynajmniej nie widac, aby mialo bye kOrfieeznoSciq 
powstawilly na tle religijnym; takimi. w czystej postaci, byly 
te, z kt6rych wyszly chrystianizm na Zachodzie i buddyzm 
na Wschodzie, alba w wicht XIII ruch franciszkanski. Innym 
znowuz, liczebnie mniej silnym, wystarczala etyka czysta lub 
o lekkim tylko religijnym naloeie; jako takie my w swiecie 
zachodnim zawsze z ezci(l b~dziemy wspominae pewne wielkie 
prqdy duehowe starozytnosci klasycznej. I wiekowi IX nie 
byly zjawiska te obce: tu nalezy u nas szczuply co do zasi~gu 
u tak plodny w naste'Dstwa rueh filomacki, a takze i W D ie
jednym ()srodku mysli reformatorsko-spoleeznej, od Saint-
Simona po dzisiaj, troska o · przebudow~ ustroju nie st~piala 
i nie zabiiala troski 0 wartosciowCl tresc zycia. Najblizszym 
nam jednak w ezasie, a przez swe nat~zenie, masowosc, wiel
kosc aspiracyj i wielkosc czasowyeh przynajmniej osiqgni ~e 
jednym zapewne z najpot~znieiszych, z jakimi spotykamy si~ 
w dziejach, jelst rueh, ktnry zapoczqtkowal i poprowadzil 'padly 
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os tatnio z rq,k zaslepienca m is lrz duchowy lndyj wsp6lczes
nych, Mohan das Karamczand Gandhi, czolowa niewqipliwie , 
choc iai ni este ty mal o dla niej reprezentacyjna postac epoki. 

o tej s tronie dzialalnosci Gandhiego wie siG w Eu ropie 
wciqi jeszcze malo. W ielu zna go prawie ze tylko jak o p o
lityka, "wodza", przywodc~ naro dowego, boj ownika 0 n iepod
leglosc, czlowieka, ktory w naj trudni ejszy ch warunkach, prz y 
ukladzie s il najmnie j k orzys tnym, dlugi e laLa, ai. do :.1 ie c1aw
neqo zwyciestwa, ci~:i.ko walczyl 0 wo}.nosc swo,jej o jczyzny. 
Nieco mnie-j jUl jest m any dzialacz spole czny; tu jedlIlak 
wie s i~ tyle przynajmniej , :i. e Maha tma uparcie i bez wytchni e
nia scieral s i ~ z si lami zachowawczymi 0 rOWlno1.lJprawnienie 
w jeqo kra ju warstw na jba rdzie j up os1edzo.nych. Istotnie, za
row no wysilek wlo:i:ony przez nieqo VI te sprawy, j3.k i osiqq
n: p, cia w ohu k ieh m.kach wystarcza jq, by z n ieqo uczyJilic po
stac historyczn q pierw szej wielk osci. Indie, choe wbrew za
mierzeniom Gandhi ego zorganizowane w dwa pans twa za~niast 
lWOTZVC jednvse, k tore,j on praqn ql, otrzymaly przeciei swoi 
swaradi 1) w p ostari moqqce j uchodzie za, praktyczhi e bio rqc , 
najkorzystnie jszq, w clzisie jszym swiecie dost~pnq , o dmi an~ 
niepodleglosci. W na jwainiejszej zas kwes tii spolecznej, tej, 
ktora dotyczy pa rias6w - "nie tykalnych", jak to tam si~ na
7ywa - czeka je bezsprzeczni ~ rozwo i i po st~p , ale przelom 
gl6wl1Y jui s iG dokona l: narus zone zJstaly 'n ienaru5zalne, 
uqruntowane tak, jak to ty1ko w oparciu 0 religiq bywa meili 
'i"e. os lo je 'lego wi o;{owego s:z.a tanstwa \V samej psych1ce zbi o
rowosci. A jednak, jakkolwiek olbrzymie, wpros t nie do o·gar
ni~c ia Sq te zdobycze, to - p ::: minqwszy jui nawet, ze przy
czynily si~ do n ich inne jeszcze sily poza gandyzmem - nie 
one przeciei, v;r perspek tywie dziejowej, Sq tym, co :z.naczy 
najwi~cej, tym, co n ieustanni e trzeba podk reslae, by n ie u~z.jo 
swia domosci malo swiadomych, powierzchownie pat rzqcych 
widzow z Zachodu. 

Bo przeciei o si qgni~ci a spbleczne, a lym bardziej polityczne, 
na "vet riajwi~k sze, nie magq bye uwaiane za obdarzone jak.\}s 
cioniosl JSciq bezwzgl~dnq: doni oslose ta zalezy od ludzi, ktorzy 
z nich majq korzy slae. I nie mowmy ju:i. nawet 0 rzeczach ta
;cich, jak przylqcza ni c prowincYj, narzucan ie swej hegemonii , 

1) Dos lown ie "w tal5ny rzqd" , a wi E;C zalezrue od in terpretacji ; samoIzqd, 
dlllonom;a Illb n iepod\eglosc 
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uzyskiwanie' kor~YSCi przy podzia le wladzy nad swiatem : to 
sarno zastrzezenie dQ tyczy fa k tow tak z istoly swojej chwa
lebnych jak zdob yc ie wolnosci przez jakis nar6d, albo, w prze
k roju poziomym, zrownanie jakie js warstwy z lt1nym i. Do 
jesli ci wyzwoleni iim ego celu zycia sobie nie znajdi1, jak 
l ylko co p r~dze i rzuci e s;~ na sqsiad6w, by jm wolnose ode
brae; jesli ci zrown.ani co rychlej zacznq si~ wywyzszae nad 
innych i im pra w rownych odma wiae, to czyz moz na wtedy 
powledziee, ze cos si ~ obrocilo na lepsze? Co najwyiej zaszla 
zmiana rol w tym przewleklym idose nikczemnym dramacie, 
w jaki od swych p rapoczqtkow, monot ::mnie, ukladajq si~ dzie
je, i pos~pny kolow rot walki 0 wladz~ i 0 intemsy tnA/a nadal. 
Nawet wi~c te wydarzenia szczytowe, ponad ktore w owej 
sferze nic nie m a, sta jq si~ czyms wie,cej niz czyims zyskiem 
przy czyjejs rownorz~dnej stracie! - wtedy dopiNa, gdy ten, 
kto na nich wygral, zdola. si~ wyzbye wielu zasta rzalych bl~
dow i grzechow, Rozstrzygajqcy wi~c 0 ich randze aspekt 
wszelkich p rzemian dziejowych , to , wbrew halasliwym prote
s\..om fana tykow polityki czystej, w pierwszym jednak rz~
dzie aspekt etyezny. Ogolniej i mniej jednostronnie (na etyee 
s i~ kulturg. nie wyczerpuje!): punkt ci~zkosci zyeia ludzkiego 
- dla tego, 'kto je wazy i mierzy nie jako wspolzawodnik in
nych zyj qcych, ale jako obserwator i s~dzia - lezy. nie w k o
lejn.ych "goraeh" i "dotach" owego wspolzawoclnie tw?, ale 
tam, gdzie si~ wykuwajq waJ;tosci. 

To.tei, jezeli ruch gandystyezny jest ponad lyle innych go
clny' uwa~ i, to n ie to mu t~ wyzszose nadaje, ze zain icjowal 
wlqezenie do spoleczel1stwa ludzkiego czterdzicstu ezy p i~c
dz iesi~ci u miJi,onow odtrqconyeh i sponiewieranyeh, ani nawet. 
to. ze jednemu z wielk ieh krajow 5wiata dal niepodleglosc ; to 
jes t w iele, to nie jest na jwi~eej. Ro wnouprawnien i pari asi, 
moralnie nie przem ienieni, b~dq ludzmi pelnymi skaz Iudzkich, 
czyniqcymi zlo niemniej sprawnie niz wC20rajsi ieh eiemieiy
ciele. Wyzwolone Indie, odarte ze swej aureoli m~c:z,e ri stwa , 
stanq si~ pal1s twem jak inne, z "aparatem", z wojskiem, z przy
musem, ze wszystkim, Co n ieprzekupnemu mysleniu kaze 
w or ganizaej i pal1stwowej w idziec raezej tylko przykrq koni e
eznose. Nic natomiast nie dor6wna zna·czeniu faktu, ze rueh 
6w, to jeden z najwi~kszyeh od zarania dziejow ruchow etycz
nych, jeden z na.ibardziej zdecydowanych znanych nam wy
silkow zbiorowych podciqgni~cia ludzkie j na tury ponad szeze
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bel dotychczasowy i ie same jeqo zdobycze spo~eczne i ;poli
tyczne wlqczajq si~ jako skladnik w to dzielo wyisze. 

Sam Gandhi jest przedstawicielerrn niezmiernie rzadkiego 
typu czlowieka - rzadszego moze niz typ wielkiego mysli
dela alba artysty - a ktory, z braku lUZWY odpowiedl1iejszej, 
wypadl1ie moze okreslic nieco chwiejn.r jako geniusz etyczny. 
Geniusz etyczny, to przede wszystkim ktos, w czyim pjmowil
niu rzeczywisfosci punkt widzcnia moralny goruje, ktos spo
strzezeniowo i uczuciowo nastawiony na fakty moraIne tak jak 
malarl na barwy, muzyk na dzwiqki. Dalej jest to ktos, W SW()

Jej dZiejzinie, zdolny do realizacyj najwyzszych, ostatecznych, 
nieprzewidzialnych' przesuwa on z tej str-o'l1Y jakby qranice 
mozliwosci ludzki~j natury, I wre5zcie jest to, w tejze dzie
dzinie, kt-os tw6rczy, ocen~ etycznq wnOszqcy w sfery iy-cia, 
ktore, jak dotqd, pod kategorie dobra i zia w przekonaniu ludz
kim nie podpadaly. Vvszyslikie te tr~y rysy lqczq sie w Gan
dhim. "Bog jeJst moralnosciq, Bog jest sumieniem": zwroty 
tdkie i inne podcobne, ktore s.potykamy pod jego pi6rem, jakze 
latwe Sq do zaczepien 1a od strony ich zawartosci myslowej, 
ale jakze charakteryslyczne dla tej postawy. Wrazliwost na 
sprawy etyczne i potrzeba czystosci mora-inej zaznaczyly 
si~ w nim od dziecinstwa. W historiach, kt6re mu jako 
dziecku opcwiadajq, w pierwszych ksiqikach samodzielnie 
czytanych, chlopiec wychwytuje niemal wylqcznie, by siG 
nimi entuzjazmowac, budujqce przyklady en6t i poswiGcen. 
Hariszczandra, 1<tory poprzez wszystkie proby "wiemy byl 
prawdzie", SrawanJ. , ktory do granic ostalnich posunql mBost 
synowskq: to Sq jeg,o bohaterowie i wzoly w wieku, kiedy 
innych chlcpcow inleresujq przygody na dalekich wyspach 
lub walki sloni. On sam, maly Mohan, llczniak podowczas 
ledwie UCZqcy sit: pisat, nie moze dnia pewnego zrozumiec, 
gely POdCZdS jakicjs illspekcji nauczyciel na migi chce dat mu 
poznac, by slowo 'lIe napisane przepisal z tabli·czki sqsiada, 
"Naucz1ciel staral si~ p6Zniej u5wiadomicmi mojq glupotG, 
ale da;:-emnie". Szczegoly tego rodzaju moma by mnoi.yt. \Vie
my jednak, ze cZ\isto rozw6j moralI1Y nie odbywa siG prosto
linijnie, i.e zwlaszcza umocnienie si~ Dstateczne 'l1ieraz docho
dzi do skutku drogq okrGznq: przez wine. i uswiadomienie so
bie tej winy. Etapy tej takze dragi Sq U Gandhiego jasI10 wi
doczne. Jako nieco starszy juz chlopiec , wraz z kilku towarzy
sZumi, zaczyna jadac mi~so; grzech religijny bierze na siebie 
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swiadomie, czuje si~ zgola reformatorean, ale tajemnica przed 
rodzicami prowadzi w konsekwencji do klamstwa: tego n ie 
moze zniesc i przestaje. Nieco p6zniej dzieje si~ cos co z na
lWy przynajmniej wyglqda jui po prostu niesamowicie: Gan
dhi kradnie. Naprz6d miedziaki na papierosy; okolicznosc ob
ciqzajqca, ze sluzqcemu. Potem, chcqc splacic dlug zaciqgni~ty 
przez brata, ktory 0 spt.aceniu nie mysli, z jego ozdobnego 
naramiennika wylamuje kawalek zlota i, nie bratu nie mowiqc, 
sprzedaje: tak si~ wtedy, w jego poj~ciu, ratuje honor rodzi
nyl Tyro razem jest wstrzqsni~ty jui gl~biej; nie widzi innego 
sposobu oczyszczenia si~ jak przez wyznanie: spowiada si~ 
ojcu, prosi 0 kar~. I wreszcie - niedluqo iui potem - chwilld 
tragicma. Ojciec chorowal wtedy ci~Zko, oblozniej z rodziny 
wlasnie Mohandas byl tym, ktory przy nim czuwal najcz~sciej. 
Mial lat skonczonych szesnascie; nieszcz~snyrn - tak pozniej 
przez siebie pot~pionym - zwycza iem i;ndYiskim od ctawna iuz 
byl zonaty i malf-enstwo to od jakiegos czasu byIo realne. Do 
zon,y przykuty byl si1nym, po:z:bawionym jeszcze podowczas 
gl~bszego podkladu uczuciowego, mlodzienczym poz'ldaniem 
zmyslowym. I gdy tak wieczorami siedzial przy chorym, my
m jego odbiegaly stale w tamtym kierunku. Ktoregos dnia, 
gdy si~ nadarzyla sposobnose dae si~ zluzowae komu innemu, 
skorzystal z niej ai nadto skwapliwie: odszedl, udal si~ do sy
pialni, obudzil zon~", Po niedlugiej chwili gwaltowne pukan:e 
do drzwi: ojciec umarl. DIa przeci~tnego s~ienia winy tu 
mogio nawet i nie bye: syna zast~powal przy loiu brat cho
rego, najserdeczniej oddany. Ale Gandhi nie tak to odczuwal. 
"Jest to - mowi, koncz'lc OW'l relacj~ - plama, ktorej nigJ y 
mi si~ nie udale wymazac, ani zapomniec". I ten to straszliwy 
wstrzqs stal si~ dla niego puniktem wyjscia swiadoniej juz celu 
i systematycznej pracy nad sob'l , - az uksztaltowany zwolna 
ideal z:Js tal w pelni urzeczywistniony w zyciu i ezynie, 

Na ideal ten wywarla wplyw wcale znurzny mysl etyczna 
i religijna Zachodu. Gi.mdhi - jak powszechnie wiadomo -
czerpie natchnienie z TOfstoja; niewiele mniej - 0 czym 
u nas pami~ta si~ rzadzi€lj - z Ruskinaj bardziej jednak niz 
ci wielcy wsp6kze.sni, je t mu zrodlem Nowy Testament, zwla
szcza "Kazanie na Gorze" r ktore w pewnym przyna imniej 
okresie iycia sklcmny jest uwaiae za najpelniejsrze obiawie
nie reliqi j n~ ludzkosci , PrzedG wszystkim iednak podejmu je 
przyszly Mahatma i rozwiia co cenniejsze pierwiastki tradv
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cy jnej etyki wlasne j ojczyzny, talc ze, mimo wszelkich wply
wow zewn~ trznvch , jeqo mysli i czyn w tym zakresie pozo
stajq rdzennie indvj skie, bliskie najbardziei sw iadomym wspol
Lworcom tamtej szcj kultury, ale bliskie tak samo i mas-om, 
{. ktorymi kon takt Gandhieqo jest i pozostaie nierozerwalny. 
. Z enot, k t6ryeh zespol si~ sklada na ideal etyczny Ganclhie
go, najbardzie'i w Europie znana, dzi~ki znaczeniu , iaki rniala 
dla jego metod akej i masowej , jest ahimsa; eo po angielsku 
oddawane bywa przez "non-violence", a na po lsk i moze bye 
ca lkiem poprawnie p rzetlumaczone przez "bez.g walt". Do god
n05ei enoty enot jest ahirnsa podnies:ona w Mahabharacie, 
w tekscie, k tory przeszedl w rodzaj p rzyslowia; termin sam -
wbrew Lem.u, eo kiedys pisal () tym Gandhi - jest starszy; 
E: tym ologicznie oznacza "niezabi janie" , nawet "niebieie"; 
Lnac.zenie to jednak stopniowo rozszerzalo sip, i wysub t.elnialo . 
Gandhi przez ahims~ TOzumie unikanie gwaHu jakiegok olwiek : 
nie tylko przemocy faktycznej,alc wszelkie j grozby, nadsku , 
odwolywania si~ do strachu jako motywu; i talc sarno - zu
pelnie juz w duchu wlasnie "Kazania na Go rz e" - wszelkie i zlo
sci, gniewu ezy nienawisci wobec drugiego czlowieka. Zresztq, 
zgo dnie z odczuwaniem indyjskirn, ahimsa obowiqzuje i wo
bee zwierzqt ; wzrusza jqce, choc clla nas zabarwione jak qdyhv 
It kkim, pelnym swoistego czaru komizmem . Sq skrupuly Ma
hatmy j otoczenia, gdy ch-odzi () sprawy ta k ie np. jak pozby
cie s i~ w~za jadowiteg'o z zabudowan mieszkalnych na farmie, 
albo unieszkodliwienie sta,da maIp, ktore l}a polu i w ogrodzie 
pustoszq im plony. Dodajmy tu co rychlej, ze Gandhi nie u jmu · 
je tych rzeczy po doktrynersku, w znaczeniu stawiania zqdail 
~ zty'''I1lych , niezgodnych z warunkami zycia na ziemi. Pomi
jam skomplik owane zagfldnienie walki or~znej, ktorq w jakims 
sensie i w jakiejs mierze gotow bywal czasem rozgrzeszye 1); 
w stosunku do zwierzqt natomiast sprawa jest pTOsta: Gandhi 
wyraznie si~ godzi z koniecznosciami nieuchronnymi, p rzy
znajqc np ., ze poki czlowiek iye b~dzie z uprawy rr li, po ty tei 

1) P. m6j artykul "Ahimsa i pacyfi.zm·' W Pionie' z dnia 31 m area 1934, 
m. 13/26 - To , co stanowi OWq kom.pliIkaej~. m<JZTha najog6:.n,iej sformu
lowac tak: Gandhi \'Ialk~ zbrojnq od:rzuca, - dla sie.bie, d:a Gwoich i dla 
tych w6zys!kich, ktarzy zrozumieli ahilffis~. nlba Sq na drod'Ze do zrozu_ 
mieruia. Nie pol~pia jej jednak zawsze i w6z~d1.ie. uznajqc mimo wszYGtko 
gwa!t 'Za zto mniej6ze niti tcll6rzos.two lub brak !udllkieJ godnosd. 
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be,dze zmuszony toczyc walk~ na smiere i :zycle z caly m sze
regiem sz kodnik6 w. I ogolmej: poki jest "V\' ciele" i wysla 
wiony na ciosy, p6ty powinien si~ bronic; to Zd~ bez pewnego 
min imum gwaltu zrobie si~ nie da. Zamiast jednak w mysl 
klasyczn ej, tak milej lenistwu konserwatywnemu formuly do
chod zie na tej drodze do wniosku, ze nie rna co stawiac p ro 
gramu, ktorego si~ i tak w pelni n' e przeprowaclzi , Candh i , 
wlasnie jako praktyk, uwaza, ze w kazclym poszczeg61nym 
wypadku jest naszym swi~tym ohowiqzkiem Uczciwie i n il· 
zcz~dzqc wysilk6w szukae sposotJ6w czy to unikni~cia gwall u 

zLbpelnie, czy to , jesli to nie mozliwe, sprowadzenia go do 
dawki najmniejszej. Tego tez przez cale zycie s i ~ trzyma. 

Byloby jednak sfalszowa niem obrazu, gdybysmy cnot~ ahim
sy, wpublicznej dzialalnosci Gandhiego tak bezspornie za jm u
jqCq plan pi erws,z y, brali za trese jego idealu jeclynq lub 
choeby za grunt i fundament. Jeldynq nie jes t z tej choe.by 
racji, ze za czynnik wyzszej n'loralnosci r6wllie islotny uWRza 
Gandhi opanowanie glownych V\'lacliljqcych nami potrzcb cie
lesnych. Starym terminem sanskryckim nazywa si~ to brah
maczarya i ob Oik na jdalej idqcych ograniczen w odzywianiu 
si~ - w jego praktyce osobis lej rys wydatny i zna ny powsze
chnie - ob €ljmuje takze bezwzgI~dnq wslrzemie,zliwosc W Z ft

kresie plciowym. J ak dia wi~kszosci przedstawicieli ascely
7mu chrzescijanskiego, nie jest to, w jego poj~ciu , enota. dla 
V'lszystkich ; je<;t to jednak warunek zgola niezb~dny zdobycia 
pelni wla.dzy ducha nad cialem, przez t~ wladz~ zas - petn i 
kazde j jakiejk olwiek cno ty innej , chaeby ahimsy. W cielenie 
tej dyrektywy w zycie os :::,·biste Maha tmy jest nacecho \vane 
wielkq prostotq: w pewnej chwili Gandh i, czlowiek pod6wczas 
trzydziestosiedmioletni, ojciec dw6ch syn6w, uswia damia. so
bie nakaz ascezy w stosunku do sicbie Si1mego, uzyskuje zg o
d~ zony i raz na zawsze oboje wyrzeka j& si~ teoo. co juz 
dawno przestalo w ich zwiqzku stanowic ow lqcznik jedyny . 
I podobnie w "asramie" ahm edabadzkim - 0 ktorym za chwil~ 
powiemy - nie bez powainych opor6,'! tak ze strony niekio
rych Hindus6w jak swych protestanckich przyjaci61 angiel
skich i amerykanskich , narzuca Gandhi ten sam ohowiqzek 
nawet parom maliens.kim, jako istotny i najsurowie j prze
st rzegany przepis reguly. 

Cnota jednak w tej e tyce podstawo wa, to ani 11ajsilniejszym 
tylko clost~pny rygorysLyczny ascctyzm, ani nawet, jak siC?: 
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rzeklo, ahimsa: bardziej nii brahma.czarya, bardziej niz bez
gwalt, jest n:a enoia ,.prawdy" (satya), 0 He tak juz, wzorem 
samcgo Gandhiego, decydujemy si~ oddae daleko bogatszy 
w trese tennin sanskrycki. "Moralnose jest podstawq wszech
rzeczy, a substanC]'l wszelkiej moraln,osci jest prawda": to 
znowu jedna z fonnul wlasllych Gandhiego. Moze jednak, 
mowiqc 0 "iyciu w prawdzie", bylibysmy blizsi mysli istot
!lej. Chodzi bowiem nie 0 samo tak zwane ,.mowienie praw
oy", 0 nie klamallle, co jest sprawq ·clementarnq. I nie 0 sainu 
obstawanie przy prawdzie, chociaz rna to bye obstawanie za 
wszelkq cen~, niezlomna, doprowadzona - \gdy trzeba 
c.hociazby do bohaterstwa wiernose wlasnym przekonaniom, 
zwlaszcza moralnym. To przeciez jest aspekt cnoty jawnie po
chodny. Czyms gtqbszym od tego wszystkiego zdaje si~ bye' 
prawd~ chciec positlSC, - z tym jednak, ze owe posi~scie 
malo rna wspolncgo z czystY!Jl poznanicm. Przeciwstawia sip, 
tu nieprawd~ i blqd, nie tyle jut nawet prawd~ i falsz, ale' 
prawdp, i pozor, a haslem jest: nigdy n,ie zye pozorem. Nie 
karmic ani drugich pozorem siebie, ani siebi-e tym. co pozorne 
w innych ludziach czy w swiecie samym. Ta zas mysl ptzyj
mllje dalszq jeszeze odmian~ ; cz~sciq tego zycia prawdq a nie 
pozQrem jest mistycznie poj~ta wola dotarcia paprzez warstw~ 
zjawj'sk do bytu (takze "satya"l) rzeczywisteqo. Wszyslkie 
te elementy, tak rozne, w uj~ciu subiektvwnym stanowiq ca
105e z qruntu ehyba irracjonalnq ale doskonale zwartq, nie 
do rozbicia. Szczegolnie jedn.ak trzcba podkreslie ow element 
ostatni, ontologicznYi on nadaje reszcie jej perspektywEj; t3k 
c1opiero uzupelniona staje si~ satya tyro, co czlowieka jakos 
stawia Wc.-bK kosmosu, stawia jako cos substancjalnego, is totE: 
majqcq SWq godno5e, wspolplemi~nca ja,kby i pobratymca 
wielkich sil rzqdzqcych wszechSwiatem. 

o cnocie tej Gandhi, w s1iOsunku do jej wagi i znaczen:a, 
m6wi niewip.le; zrozumiale, bo jest to sfera mniej Clzia!ania 
jIJZ, a wiGcej - przezycia; ale jasne jest, ze tu bijq pierwotne, 
w zac1nym sensie me "pozytywne" -~ i nie' toistojowskie tez 
z~jo1u! - religijn~ hoeUa jego przekonan, - ze wszystko inne 
stqd si~ wywodzi. Takze enota sprawiedliwosci, a nawet i sarna 
ahimsa. Gwalt bowiem, w rozumieniu Gandhiego, jest zly nie 
tyle dlatego, ze powoduje cierpienie (on sam zawsze przyj
muje odpowlec1zialnose za uwiklanie bliZnich w cierpienie 
w w," niku walk wspolnie podj~tych), ale ze jest formq Zc1,"ildza
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nia' prawdy, sprzeniewierzenia si~ prawd~ie. Zamiast bowiem 
sprawy spome rozstrzygac tak jak nakazuje slusznosc, to zna
ezy zgoJnie z pewnq "prawdq" moralnq, oddc\ je si~ je do roz
strl.vgni~cia sile, kt6ra z prawdq zwiqzana n.ie jest i ktoni tez 
w swych rozstrzygn.i~ciach nie mysli si~ 'na niq oglqdac. 

Ten ideal sw6j, w zachowaniu si~ wlasnym, Gandhi reali
zuje nieust~pl iwie ; bez telgo nie mozna by m6wic 0 jego "ge
nialrosci" etycznej. Ale nie jest to geniusz samotny, szuka
jqcy wlasnej wylqcznie doskonalosci albo zbawienia. Droga 
jego jest drogq "s1uiby" ; w naturze ieqo lezy !potrzeba. 
oddzialywania na ludzi: jest to wielki przyw6dca etycz- ' 
ny, a.pos,tol, OtrqanizatoT. Boqadwo, kt6re sam nosi w dnszv. 
niestrudzenie usiluje przelac na drugich, porwac ich za 
sobq w kierunku postE:PU moralnego ezy odrodzenia. Przede 
wszys,tkim swieci przykladem; nie ehowa swych osiqgniE:c 
pod korzee. Nie jest wyznawcq zasady (z dziedzinv raezej 
savoir-vivre'u nii prawdziwei mq,drosci zycioweil, ze "cnotd 
jest rzeezq prywatnq" i ze w imiE: dobrego tonu czlowiek 
winoien w obcowaniu z innymi wystrzegac sie przede 
wszystkW wszelkiego wyr6inienia si~, chocby na korzysc: . 
Gdziekolwiek si~ znajdzie, wsr6d swoich czy wsr6d najmniej 
sympatyzujqcych z nim obeych, zaehowuje scisle swoje 
przepisy, zawsze got6w wobec zdziwionych, smiejqcych siG 
alba zgorszonyeh spokojnie uzasadnic sw6j punkt widzenia. 
Ale wkr6tee ' i to mu nie wys~arcza: potrzebne mu jest 
oddzialywanie si~gajqce wszerz, rprzebojowe, zdobywcze. Z du
Zq doz,! &lusznosci moina powiedziec, ze Gandhi, to uro
dwny tw6rca zakonu: czlowiek powolany z natury do stwo
rzenia jednej Z owych liczbq niewielkich, ale braterstwem 
dqzen silnie s.pojonych ws.p61not duehowych, iyjqcych na jin
tensywniejszym zyciem wewn~trznym w najbezwzgl~dniej 
ustalonych fOTIl1::lch zewnE:trznyeh. Tmdycja twor6w tego ro' 
clzaju - takze poza "klaszt'orami" 'w scislym znaczeniu, kt6re 
Sq swoiscie buddyjskie - jest zresztq w Indiach prastara. 
Formq jest pospolicie osiedle wiejskie, w kt6rym gospodar'..lje 
si~ wsp6lnie, rnistrz i wyznawcy; bywa przy tyro zwykle 
i szkola. Nazwq zas na to uzywanq jest: asram. Dwa tego ro
dzaju osiedla - farm~ Feniks kolo Durbanu i farmG imienia 
Tolstoja o,podal Johann~sburga - zaklada Gandhi juz w pier
wszym, poludnliowQ-afrykanskim okresie swej dzialalnosci, 
w latach 1904 i 1906; tu jednak chodzi cz~sciowo 0 cel nieco 
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jeszcze specjalny: 0 ksztalcenie hojownik6w w walee 0 praWi 
tamtejszych imigl'antow indyjskich . Dopiero za powro ten 
do Indyj, w czasie pierwszej wojny swiatowej, tworzy Gandh 
w Sabarmati , na per yferiach Ahmedabaclu, osroclek posw i ~
cony pracy czysto ' m::Jralnej czy moralno-relig i jn/~j: as ram 
k lasyczny. Wymagania idq tam dalej: regulu, ktor4 on sam 
redag uje, obejmuje jedenascie punkt6w (w tym labe wspom
lliany przed chwilq nakaz czystosci); przyj~le zohowiqzanl'l 
majq charakter "slub6 w" , tak jak w klasztorle. Pop rzez as ram 
c:hmedqbadzki i tamte jego wczesniejsze odpowieclniki ClY za
powiedzi wychowaJ so,bie Gandhi stopniowo OWq zwartq gru
PEl dzialaczy calq duszq oddanych ictei, na k torych mozna bylo 
li czye w kaidym wypadku i dzie,ki kt6rym zdolal w dalszym 
rozwoju ogarnqe swym wplywcm i masy, ujmujqc zywiolowv 
ich rozmach w ramy wyzszej dyscypliny duchowej . 

I tu wreszcie slajemy r!a owym dziwnym, tak dla wielu truel
nym do zrozumienia, punkcie skrzyzowan:a i polqczenia dwoch 
dzialalnoSci G:mclhiego. Oto ten absolul ysta moralny, ten asce
ta , ten mis tyk cale swe iycie zajmowal si~ czym? polityk'l ! -
i jej tez poswie,cil trzy czwarte nie wszystkich oczywiScie , ale 
t ych wlasr:.ie najbardziei .oezom swiata doste,pn¥ch, widzia l
nych, namacalnych swoich wysilkow. J ak i w tym tkwi pam
doks, kazdy tJ czuje. "l'oliLyka nie jest dla swi~tych" : to s4 
slowa nie zadnego z nas nawet, zatrutych Machiawelem ludzi 
Zachqdu , ale jednego z na jwi~kszych, tuz przed Gandhim, 
p rzywodcow indyjskich, czc7oneqo przez lud rnJykala i niepod
l ~qlosciowca , Tilaka. Ot6i: (: 0ndhi uparl sj~ pokazae, ze ,P0l:
tyka jest di a swi~tych ; co w iEic:ej, ze polityka swi~ta jest wIa
sni-e tq jedynq prawdziwq. "Wcdrqczeniu od religii - pO'wia
da - nie ma ona absolutnie znaczenia"; przez reli gi~ zas 
zbyle czne wspcminae - r..aleiy tu rozumiec :lie dogmat , ole 
samq religijnq POfitawe,. 

Takie swi~te uprawianie polity-ki rna za p ierwszy oczywi
scie warunek, by g09ziwe i nienaganne, a nawet pozytywnie 
szlachetne byly cele , do ktorych si~ zmierza. Ten warunek 
jes t przez Gandhiego spelniony najdosk'onalej. Chodzi prze
ciez, w kazdym pUnkcie programu , 0 napraw~ krzywd, kt6re 
si~ dziejq. Z poczqtku krzywd wlasnego na1'OOO, cienpiqcego 
od ucis'k.u , wyzysk u, upokorzen i fatalnego oddzialywania nie
woli na psy~hik~ i sam trzon charakte'ru . Candhiego jednaka
Wq grozq p rzejmnjq zwykly glod i n~dza jego rodak6w jak ich 
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ponizenie, jak wresze i zastraszajqee nast~ps t wa, kto re wszy
stko to wywoluje w sferze moralnej, odejmuj qc ueisnionym 
m~sko sc, odwag~, zdolnosc rno wienia "nie" tam gdzie trzeba, 
najzwyklejsze pcczucie godnosci. e zy to w Afryce Poludnio
wej, ezy poznie j na arenie szerszej , juz w Indiaeh , to co Gan
dhi zwalcza, to zawsze ktoras z tych form z~a , niedwuznaczna . 
Slusm ose' sprawy jest wi~c oczywista . a razie jednak ta 
slusznose pokrywa siE; z interesami tyeh, do k torych on sam 
s i~ zaliczai Gandhi jest!' w tym polozeniu szez~sliwym i dose 
wyjqtkowym, ze ilekroe jakims post~pkiem sluzy swojej zbio
rowosci , czyni tez dobrze . Ale oto uswiadamia sobie stopnio
wo, ze i sarna ta jego zb iorowosc, a w niej 'warstwy , do k to
rych on, Gandhi, nalerlY, rowniez n ie Sq wolne od winy. ze 
i za ieh sprawq dzieje si~ krzywda. Tu jest probierz, tu si~ 
poznaje, ezy 0 sprawiedliWro·se si~ upomina sprawiectliwy, czy 
potrzebujqcy. P,o li tyk zwyklego autoramentu zac:znie tak ie 
sprawy tuszowac, wykr~eac siE: , faktom zap rzeezae albo ie so
fistycznie usprawiedliwiae. Gandhi nie w aha si~ ani chwili . 
Krzywda, czyniona przez jego narod, przp.z jego w arstwp' 5pO

leCZl1q, przez jakqkolwiek innq grup~, ktorej jt::·st cz!onk:em, 
tak samo winna zniknqc ze swiata jak ta, k tora im jest zada - . 
lJ.a . I Gandhi si~ im przeciwstawia tak samo, rzeczywiseie tiik 
samo: z tym samym przelwnaniem, z tq samq pas jC!. Krzyw
dzeni Sq po trosze mahometanie ; iezeHi tylko ~o trosze·. to bv
najmniej nie z' braku ch~ei ze strony ich pa rtnerow hindu
skich, alp. ze Sq po prostu zbyt silni. 0 ile takie krzywdy za
chodzq, Gandhi bierze mahometan w obr·:m~: wszak osta tn ia 
wlasnie przedsmiertna, na par~ tygodni prze.d katastrof'l prze
prowadzona glod-owka miala na celu wvmusic szereg sprawie
dliwyeh na ieh rzeez ust~pstw. Glowoi jednak up osledzeni 
Sq wewnqtrz spoleczenstwa wlasrrego . Gandhi wyst~puje 
w obronie to rc<botnikow manufaktur ahmed3.badl.ki ch , to 
chlopow. dzienawcow ziemi na warunkach , w Iitoryeh nikt 
nie wyzyje, to inn ych grup, czy to doraznie cz~ w sposob 
statv qn~bionvch. Osobnv tu a wamV rozdzial stanowi jeqo 
walka 0 po dzwigni~cie kobie ty i ZWl qZana z ni q akcja spe
cjalna ratowania tych, ktorych w swoim i~zyku nie nazwie 
n igdy inaczej iak "naszymi upadlymi sios trami". Nade wszy
stko jednak szlo mu 0 zabiedzonq, zbezczeszczonq, sponiewie
ran'l , w nieopisanej pogardzie na dnie zycia wegetuj'lcq, 
olbrzymi q li czehnie warstw~ parias6 w, gdzie celem bylo juz 
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nawet nie r6wll'ouprawnienie, ale po prol?tu wlqczenie do spo
leezenstwa, od wiek6w nawyklego tyeh ludzi traklowae jako 
wykl~tyeh. Tak wi~c sprawy , kt6re podejmuje Gandhi, Sq 
czyste; ze wzgl~du na swoje cele' polityka jego wyplywa bez
posrednio z natehnien e1tycznyeh i 0 tyle tez moze bye uwa
zana za uzupelnienie ezy przedluzenie jego sluzby "wszyst
kiemu co zyje". 

Ale cele mogq bye czyste, a srodki stosowane niegodne, 
w polityce jest to ostatnie n iemal reglilq. Nie darmo. teJl, stan 
rzeezy majqc na wzgl~dzie, powiedzial pewien slynny pisarL 
kr6tko przed wojnq, ze "istnlej<} sprawy sluszne , ale nie rna 
stronnictw spraw\edliwyeh"; stronnietwa zas broniqce spraw 
slusznych staj,! si~ niesprawiedliwe, rzeez prosta, q16wnie 
przez niesprawiedliwose srodkow uzytych. U Gandhiego takZc 
ta sprawa ponstawiona jp.st bez kompromis6w. Poziom moralny 
czlo"wieka - to jest jego stanowisko niezmienne - wai-nip.j
szy jest niz jaki bqdz eel z tamtej dziedziny; nawet wolnosc 
ezy nieporlle91ose nie bylyby warte zachodu, gclyby ri, ktorym 
majq przypasc w udziale, mieli przez waJk~ 0 nie stae si~ qor
szymi. Tu nawet srod bJiskich i wiernyeh podnoszq sip' g~osy 
sprzedwu: czyz nie mozna zarn.kn<}e oczu nd to lub owo, Ild 

iLw. "clwbne" skazy i brudy nie dajqee si~ uniknqe w akcji 
zbiorowej,jesli cel, ktory przyswieca , jest wielki? Ale Gandhi 
rozostaje niezlomny. Wie, ze uzywanie zlych srodkow prowa
rlzi do wypaezenia celu samego, ze potrafi one zyciu zaszcze'Pic 
7to wie,ksze nii to, kt6re usuwa, zr6wnowazye lub unieestwic 
cale plus, kt6re da ie zwyciE:stwo Srodki musz& bye niec;/ca 
zitelne. W pI aktyce znaczy to prZf~de wszystkim, ze nie wol
no , by si~ sprzeniewierzaly wymaganiom dwoeh cn6t zclsad
nkzych: enoty prawdv i cnoty ahimsy. Palityka zatem Gan
ohiego b~dzip. politykq wolnq od kl'amstwa, a w!p.c takZe ad 
podst~pow, podejse, zasadzek. 1 b~dzie politykq wolnq od qwal
tu. Nie tylkf"l w znaczeniu dosiownym, ale w tyro wlasnie 
szerokim, wysllblimowanyro, wewne.trznym, w jakim G'Indhl 
poj~cie to bierze,. A wi~c i bez wrogieh nezue, zwlaszcza bez 
lGl rozbudzanid u masy jako tej sHy gl6wnej, kt6ra by jq 
miala pchnqe do dzialania. Przeciwnik moze sam si~ uwazac 
za mojego nieprzyjaciela; mnie w nim nieprzyjaciela widziec 
nie wolno i Gdndhi ze swego slownika raz na zawsze ten wy
raz wykresla. W najostrzejszym napi~ciu walki 0 swaradz 
zwraca si~ "do kazdego Anglika zamieszkujqcego Indie" z li
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stem otwartyrn, wyjasniajqcyrn mu swe stanowisko. W na
glowku OW list nosi slowa "kochan~' przyjacielu", i cala jego 
dalsza tresc i ton ani przez chwil<,: nie zadajq klamu lemu zwro' 
towi. 

Jqk walczyc bez gwaltu i bez podst<,:pu? Gandhi, jui w Afryce 
Poludniowej obmysla i opracowuje metod~, ktorq poiniej 
usprawnia , przystosowujqC jej roinorodne oclmiany do zmien
nych warunkow i potrzeb. Nazwa jej - "satyaqraha" - to, 
\f przeciwiens twie do pradawnej w jqzyku "ahimsy", neolo
gizm, najswiadomiej - w drodze konkursu! - w jego oto 
czeniu ukuty; oznaeza zas closlownie jakby "trzymanic, dzier
ienie, chwytanie si~" prawdy. Europejezyey ze swojej strony 
uparli si~ jq nazywac "biernym oporem" i Gandhi sam, chot 
nieeh~tnie , czasem przeeiei, z ezystego zm~ezenia, dawal sobie 
ten. termin narzueic; termin jednak nie jes·t stosowny. Bierny 
opor to chyba w zas.adzie odmowa robienia tego co kaiq; 
satyagraha , to przemys]ane robienie tego ezego nie wolno. Jest 
to wi~e metoda aktywna . W swej fazie pierwszej i poclstawo 
wei zaehowanie si~ satyagrahisty PJIega na lamaniu prawa . 
swiadomym, wszem wobee, ostentacyjnyrn. Dopiero w fnic 
drugiej sta ie siG biernp., jako poddanie giG - ale Jui wtedy 
bez oporu jakiegokolwiek - konsekwenciom w p'Jstaei kary 
dIu danego przekroczenia ustanowionei . Biernego wi~e oporu 
W ogole nie rna : naprz6d jest aktywnosc, p<>tem uleglosc. S:<,:
(Janie po obosie-czny ten or~i. podlega na jostrze is.will Tygorom. 
I:.amac prawo, to nie zabawka; wolno to ezyn:c tylko w 10Z 

grywee 0 sprawy istotne i rdzenne, tylko po wyezerpaniu 
drog zwyklyeh, tylko gdy s i~ jego pc:'stanowienia u waia 
w swym najezystszym sumieniu nie po prostu za niedogo
dne - dla siebie ezy dla swej grupy - ale za same w sobie 
niesprawiedliwe. Gdy to jednak zachodzi, lamac naleiy. Czy

-. 	 niae tak, zglasza satyagrahistaiednoezesnie swoj protest mo
ra1ny i praktycznie stwierdza SWq zdoinosc do nieposluszen
stwa na przyszlosc; jest to, moina p'owiedziec, odruch i poryw 
Antyqony Sofoklesowei podniesiony do qocLnosei zasadv. Ale 
choeiai, jak u Sofoklesa , sferze moralnej swiadomie przyzna
na iu jest w1'zszosc: nad sferq prawa, przeciei: w pelni uzonjc 
si~ , <if> i td druga ma znaczenie dla spoleczenstw islotne. To 
tei: w fazie druqiei sa tyaqrahista ze stanowiska ..praw niepi
sanych" przenosi si~ rownie stanowczo na stanowiskQ legali 
styczn~: nie uehylajqc si~, czeka spokojnie, ai: kara - t rzy 
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dni aresztu czy dozy wotnie wi~zienie - z::;s tanie mu wymie
rzo na. Konieczne to jest jeszcze i z teg::> wzglo;du ze. by n.ie 
bye lekcewazonym, protest musi bye polqczony z peWl1q ofia 
rq. nie mowiqc juz 0 cz~sciowo mistycznej , cz~sci::;wo na gl~
bokim znawstwie dusz ludzkich w Indiach opartej wierze 
Gandhiego w k ruszqcq spii i granit p ot~g~ przyj~tego do:'l:no
wolnie c.ie rpienia . Oto kilka konkretnych przykladow. Jedna 
z dyskryminacyj wobec Hindusow w Pcludni owej Afryce na 
tym polega, ze nie wolno'im przekraczae gran icy m i~dzy dW<'
ma krajami Unii, jak imi Sq Transwaal i Na tal : ludzie Gandhie
go jq przekraczajq. - Nie wolno jest - w Indiach juz sa
mych - wobec monopolu solnego, wydobywae soli z morza ; 
ten zakaz obni za i tak bardzo niski poziom zycia ludnosc i 
n adbrzezne j. Gandhi organizuje olbrzymi , wielokilometrowy 
pochod k u morzu; po dojsciu sam nab iera wody i, jako pierw
szy, majqc jednak caly ow Hum za ws'polnikow, wyproduk6
wuje lyzk~ soli jawnie, wbrew p rawu. - Jako san.kci~ za nie
oplacenie - w wyjqtkowo ci~zkim roku - czynszow dzier
zawnych , rZqd nalozy! sekwestr na p)ony wlasnie w chwili, 
gdy para je sprzqtnge: chlopom tq repres iq doi.kni~tym kaze 
Gandhi wybrae jedno niewielk ie pole (jedno i niewielkip., bo 
czynnose nie powinna prZeJstae bye symbolicznq) i wbrew 
rozporzqdzeniu plan sprzqtnqc. - Konczy ,sit=: t o zazwyczaj 
wi~zieniem , od ktorego si~ tez nikt nie uchyla . - Jakie jed
nak przedstawl sit=: sytuacj.a, gdy b~dzie sam;), tylko wola zla
m ania prawa, a czynowi wladza zdola zapobiec? Ilustracji 
nai wymownieiszej dostarczy moze taki ' oto wypadek. Jest 
w ksi~s tw i e Trawa,Dtkor duza, na m iart=: os,;)' dy, wies W;ikom, 
z uCz~SZCZClnq sWiqtyniq posrodku; przy swiq tyn i - dzielnicd 
braminska. W abec tego pariasom - k torych sam widok lub 
chocby tylko zbl izenie, musialyby splamie bramina - nie 
w olno w ogole chodzic drogq przez wies, tylko na okoIo, przez 
pola . W ielka niedo~odl1'Osc praktyczna i jedno wi~cej upoko
rzenie. T~ wies wybie,ra Gandhi , by tam' "uderzyc", tzn. 
WSZ CZ qC swojq akcj~ stworzenia precedensu n.a cale lndie. 
N aprz6d wi~c jeden z jego przyj aciol bierze pod rami~ pa
r ia"sa i tak we dwoch wchodzq na dro'9~; za pierwszym razem 
Sq pob ic:, Zil drugim - aresztowani. Teraz Gandhi "rzuca do 
walki" (te wyrazenia bojowe stale w jeg'o j ~zyku wracajq, 
qd yi satyagraha jest wo ing, choc bez wroqa i bez nienawisci) 
wi~kszq grup~ satyagrahistow z odpowiedniq iJosciq . pari a

412 



--

" GANDHI W PERSPEKTYWIE DZIEJ()WEJ" 

sow. Ale w!adze Sq uprzedzone: u wejscia do 'Allii , w poprzek 
drog i, ustawiono k'ordon policji. Satyagrahisci wraz z par ia 
sami zatrzymujq s i~; silq napierac zaden oczywiscie nie mysli , 
bo to sprzeczne z zasadq bezgwaltu, ale tei i nie us t~pujq. 
Stoo1ce piecze, noce Sq chlodne, a ludzie ci stojq dzien, drugi, 
trzeci ; jest to posterunek ' niczem zolnierski. Zaczynajq padac 
deszcze, deszcze indyjskie, robiqce z niziny jezk) ro; policjane i 
otrzymujq 16dki; tamci , bez lodek, stoiq p::> pas w wodzie, ale 
nie schodzq. Musieli si~ chyba - choc 0 tyrn wzmianki nie 
czytamy - ludzie ci zrnieniac, bo rzecz cala, jak stwierdza 
Gandhi , trwala w rezultacie kilka miesi~cy. W koncu jednak 
wladze znoszq zaki'lZ ehodzenia i oto na, jednym skromnym 
odcinku ow mur starodawny, odgradzaj'lcy "Slplamionych" od 
"czystych", jes t przelamany. I w jednym tylko miejscu 9grom
n yeh Indyj: al e cale Indie "walk~" sledzily i efekt psycholo
giczny jest osi4gni~ty w stosunku do calego narodu. 

Ale to cosmy tu opisali, to tylko strona rzeczy zewn~trzna ; 
l~,a tym si~ satyagraha nie wyczerpuje. Bo widomym aktom 
lamania prawa towarzyszy w sci'slej rownolegloSci ofensywa 
na mysl i sumienie: cierpliwe, spokojne , rzeczowe', obce wszel
kim chwyto m propagandowym perswadowanie przeciwnikowi, 
ze nie po jego stronie jest slusznosc, ze prawo, przy ktorym 
obsta je, rzeczywiscie jest niesprawiedliwe. W tym swietle sam 

ZYll uzysku je nowy charakter: staje sie iak qdVby uzupellnie
Liem owego dziela perswazji, przypiecz~towaniem wiary, 
8wiadectwem szczerosci i bezinte'H~sownosci wtasnych przeko
nan. W sumie wi~e nie jest prawdq to, co w tej sp-rawie usilo
waH ezasem wmowic swiatu Angliey : ze metody Gandhiego 
Sq ezysto mechaniczne, obliezone po prostu na masowosc po 
stronie Hindusow, a na nietdobory ezy to liezebne, ezy tD 
w srodkach represyjnych, po stronie rzqdu. Bo metop-y te, 
przede wszystkim, wymagaly od wy~::mawcow nie tyle do
ra znego m~s twa i ryzykanctwa - enot, 0 k tore w ogniu walki 
tak latwo - ale wyjqtkowo rzadk ich zalet gl~bszej natury. 
Glownie jednak trzeba sobie powiedziec, ze dopie ro to lqczne 
dzialanie - czyn tamiqcy prawo i pogl~bianie swiadomosci 
moralnej u przeciwnika - mia10, w rozumieniu Garidhiego, 
dawac pOiqdnny rezultat. Stqd tez poszlo , ze w niektorych 
przynajmniej - nip we wszystkich niestety - wypadkach, 
zwyci~s twa , ktore Gandhi odnosil, dla nikogo nie stawaly si~ 
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kl~skq, ze tll, i owdzie przeciwnik ust~powal bez p'oczucia 
przymusu i sam wyciqgal r~k~ do zgody. 

Ale najpot~zniejsze porywy znajdujEl gdzies sw6j kres, po
ezynclia najbardziej zwyci~Stkie natykajEl 5i~ na s'woje qra
nice. Trzeba to zaznaczyc wyraznie: historyczne wystElpienie 
Gandhiego, jakkolwiek stanowHo wstrzElS niebywaly, jakkol
wiek oddzialalo bardziej niz inne i oddzwi~k mialo bardziej 
masowy, na granie~ t~ si~ jednak natkn~lo; wielki ru<:h, prze,z 
niego stworzony, pod pewnYmi przynajmniej wzgl~dami jui 
za jego zycia zaezEll si~ cofac, wielka mysl - wsiCIkac w pia
ski zycia zwykiego. Na rozne si~ to odbywalo sposoby. Od 
samego poczqtku ograniczony byl wplyw Gandhiego na ma"no
metan. W wielkich akcjach ogolno-indyjskieh, gd~ie Hindusi 
z mahometanami szli rp,ka w r~kp" ei ostatni mieli swoich 
wlasnych przyw6deow i swoje wlasne koneepeie; Gandhi za
wsze byl dla nieh kims z zewnqtrz, czczonym ale nie sw'Oim; 
jego metody bardzo tylko niedoskon,ale mogly odpowiadac 
usposobieniu, tradycji, idealom moralnym ludzi, ktoryeh ksiE:
gtl swi~tEl byl K,oran. We wlasnym narodzie masa, tknie:ta 0

czywiscie i pO'fUszona, nie dala si~ iedtnak I))rzeorac do ql~bi ani 
przerohic. W Afryee Gandhi bezposrednim swym wplywem 
objql. w sumie, dziesiqtki tysi~cy, ale w Indiaeh poszly za nim 
miliony. Miliony te na ogol gmqco , ale troeh~ moze' i powierz
ehownie, przej~ly si~ ideami, ,ktore im wszczepial; poderwaly 
si~, poc;zly za nim, wytrzymaly lini~ lepiej lub gorzej, rychlo 
jednak, slabo przygotowane, chwieine, niecierpliwe, nami~tne, 
zaez~ly wymykac si<~ z r~ki. Wielka kampania z lat 1919 do 
1922, w ehwili gdy wchodzila w faz~ rozstrzygni~c i gdy eel 
zdawal si~ na pol osiqgni~ty, zalamala si~ w nast~pstwie sze
regu aktow gwaltu i nawet mordow, ktorym Gandhi i jego 
najblizsi nie mieli moznosci zapobiec. Gandhi kampani~ prze
rwal, juz wtedy nie bez szemran i buntow ze strony co zarliw
szyeh naejonalistow, dla kt6ryeh cel byl wazniejszy od ezy
stosci drog i sposob6w. Stopniowo tez, przez nastGpne cwierc 
wieku, choc aureola swi~tego w ocz(Jch ludu moze i rosla, 
realny pdsluch dla apostola stawal si~ jakby mniejszy i mniej
szy. Lmizi znuLyl nadmiur napi€;cia. codziennosc odzyskala swe 
prawa. Krzeply inne ideologie, obo j~tne na wartosci etyczne. 
Odwr6cili siG od Gandhiego nickt6rzy nawet z tyeh, ktorym 
sluzyl.. ~ samozaparciem najwi~kszym: "nietykalnych" , wobec 
ktorych zacz~to tu i owdzie go licytowac, ukazujElc perspek
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tywy osi<!gni~e bez tych twardych wymagari, jakie on stawiar. 
!.'ewne objawy regmsji zaznaczyly si~ nawet w scislejszych 
ideowych kadrach wyznawcow. W miar~ jak walka 0 wol
nose przeradzala si~ z kfoniecznoSci w coraz bardziej skompli
kowan'! gr~ zabiegow i posuni~e taktycznycb, wylaniali si~ 
ze srodowiska Gandhiego specjalisci od polityki czystej, wciq
gani stopniowo we wszystko, co w niej nie haniebne moze, 
lecz pOiSpolite, ludzie, u ktorych ow cud zlania si~ w jedno 
dwoch tak sprzecznych form czlowieczeristwa jui: si~ po raz 
drugi nie spelnial. Jakim czlowiekiem jest Nehru, trudno, przy 
braku danych pevynych, to stwierdzie; w kazdym razie nie 
rosci on sO'bie praw jakichkolwiek do roli wodza duchowego 
w tym sensie, w jakim wodzcm duchowym byl Gandhi. 

Dziwie nas to wszystko nie moze. Mowilismy przeciei: na 
wst~pie, ie te wszystkie wielkie swiatla w ciemnosci nigdy 
dlugo w swej sUe nie trwaly. "Zwyci~stwo sprawiedliwosci", 
"zwyci~stwo prawdy", to Sq rzeczy, ktorych si~ optymiscie 

moze i wolno spodziewae, ale liczye na nie nie wolno, 

. a niewiele mniej ipo'Wsciqqliwq musi bye i ta skromnieisza 

nadzieja, ie do wysitku Gandhiego inni, nowi Iudzie nawiqz,! 
sw::>je, i ie slad po nim b~dzie czyms wi~cej nii pie:knym, le
genclarnym wspoinuieniem. To , co bylo, .nie por~cza tego co 
b~dzie. Ale w mysl pewnych prawd ogolniejszych, ktore tam 
przypomnielismy rowniez, waine przede wszystkim jest, ze 
to bylo. 

Jest pewne gl~b9kie slowo Renana z ostatnich lat jeqo zycia: 
ie moina i trzpba si~ przyzwyczaic do "istnienia swiata, w kto
rym duzo zla slui:y za warunek dla trochy dobra". Na dnie te
go powiedzenria tkwi przekonanie 0 pewnej, by tak si~ wy
razie, nieraz i teoretykom tej dziedziny natarczywie si~ narzu· 
caj,!cej asymetrii jakby mi~dzy gornq a dolnq, dodatn,iq a uje
mnq cz~sciq skali wartosci. Dobro nie jest ze zlem "rownosil 
ne"; w ostatecznym bilansie i rozrachunku szczypta dobra za
wsze gotowa waiVe wi~cej niz zla cale gory. Tylko przy tyro 
zaloi:eniu mozna widok dziejow ludzkich wytrzymae; ale ie 
zar6wno te dzieje jak swiat caly kazdy z nas zwykl spostrze
gae przez pryzmat swojej wlasnej epoki, wi~c dla zgody na 
nie potrzeba , by w kaidej rzeczy.wiScie epoce oWa trocha si~ 
przejawiala, w proporcji jakiej wymaga zio skupione na szali 
przeciwnej. Nasze czasy obciqione S,! bardZlo; ale oto dzi~ki 
jednemu pomnoiycielowi i siewcy taki:e i ploTh "dobra" Reaa
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no wego stal si~ w nieh obtitsz y nii k iedykolwiek. Wielki na
rod, wielk i i liczbq i bogaetwem swej wiekowej kultury, pod
dal si~ urokowi rzeczy w ysokieh, wzietl za przewodnika i sztan
dar nie ezlowieka sily ani ehytrosei, nie Mariusza ezy Okta
wiana, nie zdobywe~, podpalaeza, szalbierza , ale WOdZil su
mien i apostola. Choe z odehyleniami i potkni~ciami, przez 
ezas jakis i wsrod pokus nieb1ahych wytrwal w posl uszen
stwie dla idealu, gardzqc zyskiem, ktory by mu inial przypase 
za cen~ ezyn6w marnyeh lub k rwawych. Prze<z wieki ponie
wierany i ponliany i zanim mi al si~ wplqtae z kolei w stare , 
nieuehronne grzeehy spo}eczenstw zorganizowanyeh pans two
wo, odzyskal n.a chwil~ godnose prawdziwq, n ie dzi~k i zaspo

. k ojonej megdlomanii , ale przez rzetelne odczueie wlasnyeh 
moiliwosci e tycznych i wlasnej rzeezy wistej wartosci. I nie, 
jak w tylu ruchach podobny ch, jakies wqskie k ola wybrane, 
ale - jak kiedy sam mistrz z rodu Sakyow dalekim ieh przod
kom nios1 swe wskazani a - nieprzejrzane zast~py ludzi naj
prostszyeh odnalazly prawd~ iycia w jego· swi~tosei. Znow 
stwierdzilismy , ie ludzka natura, w uprzywilejowanych swyeh 
chw ilaeh, zdolna jest do rzeezy, 0 kt6re sarna w czasaeh zwy
klyeh si~ nie podejrzewa. Tu .jest przeeiwwaga dla zIa epoki. 
Ludzie nie st~pieni na duszy, kt6rzy w tei straszliwej epoce 
muszq iye i swiat przez n iq oglqdae, mogliby bye sk10nni, ta
k im go w idzqe, odwroci e si€; i ·oblozye go klqtwq. DIa tych 
ludzi Gandhi jest tym, ktory sprawil , ze i epoka i swia t ten, 
jej cieniami omroczony, zszarzaly, staly si€; czyms do przyj~
cia, ezyms na co poezucie sen~u moze si~ zgodzi6. 

Henryk ' Elzenberg 

• 
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° "VIELORAKC)SC.L ZYCIA 
CZLO\VIEKA 

1. :ZYC1 E JAKO 1:.J\CZNOSC Z RZECZYWISTOSCL-\ 

SPOSTRZEGANA 

a) P r. z e Z y c i e i s t n i e n i a j a k 0 p r z e Z y c j e 
u c z e st n i c twa w t e r a Z n i e j s z 0 s ci. 

Co znaczq te proste a tak waine slowa : ia zyj~? W dwoja
k im sensie szukac m ozna odpov·,r iEdzi na to pytanie . Zalezec 
nam moze bqdZ n a pr6bach rozwiqzywan ia tzw. zagadki zy 
cia , bqdz na probach opisu tych doswi a dczell wewn~trznych , 

z ktorych si ~ skiada nasze ludzkie po czuciezy cia. 
'N pierwszym przypadkll droqe poszukiwat'l. otaczajq mroki 

t ajemnicy , ktare usilu je przeniknqc na llka i wokai ktore j krqzy 
mysl filozoficzna ad wiekow. \V clruqim przypadku odpo
w iedz - aC'zk olwiek nie jes t la twa -- jes t jednak mozliwa . 
W lym wlasnie druqim sensie py tamy a to, czym jest zycie 
c2'lo wieka. 

Jest one przecle w szy:. tk im uczestn iczeniem w swiecie real
nym. W rzeczywiscie doswiadczanym poczuciu zycia tkwi 
pierwotne , nie wyrozUln') wa ne przekonanie rea lnosci mojei 
O:ioby istniejqce j wsr6d realny ch przedm iotow i osob innyell . 
Zyj E) zn aczy to po proslu : jestem. To ,J es tEm" rna samo przez 
~ i c:: moe s twierdza jqCq isln ie nie. J est przezyciem jednolitym 
I bez'posre cl nim. Nie jest wyrozumowane. Droqa kartezjanska 
jes t dro~q przeciwnq dosw iadczeniu wewl1Gtrznemu. Nikt na
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prawd~ nie szuka dowodow &weqo istnienia w ten okolny spo
sob. Te:ua: "Mysl~, wi~c jestem" jest owocem w&tJpiqcei, inte
lektuali&tycznej refleksji, ktora zerwala lqcZlIlJose z pemiq na
szych przeiye i dlateqo teza ta bu~Ha zawsze wiele SJPrzeci
wow. Uwydatniano slusznie, iz slowo "jestem" wyraza zespol 
przezyc na.iql~bs.zyeh i pierwotnych, niesprowadzalnych do 
niczeqo inneqo, :hodlo·wyeh. Zyj~ - maezy to. ze moq~ po
wiedziec 0 sobie po prostu: jestem. 

Mowiqc tak nie stwierdzam jednak realnosci mo jei osoby 
w oderwaniu od rzeczywistosci. Bylby to subiektywizm, ktory 
w i"toeie rzeczy jest owocem dlugiej ewolucji my€'li i uczue. 
subiektywizm, ktory nie jest zqola stanem pierwotnyro i bez
posrednim. Mowiqc: "jestem" stwierdzam swe wlasne istnienie 
w zwiqzku z realnyro istnieniem wszystkieqo wokol0. "Je
stem" znaczy to, ze uczestni~ rzeczywiscie w realnyro swie_ 
cie, a wi~c nie sni~ i nie podleqam majakom. 

Realnose mojej osoby i realnose otaezajqceqo jC! swiata zlq
czone Sq nierozerwalnie, por~czajqc si~ wzajemnie. \V p6Zniej
szy;eh i wtomych refleksjach filozoficznych mozemy sobie sta
wiae pytania - moze zresztq myiqce - ezy z realnf)sci pod
miotu nalezy wyprowadzae realnosc 5wiat:t jako jP.go wytwor, 
(jak to usiluje czynie pe.wien typ idealizmu), czy tez z rpaIno
sci swiata naleiy wyprowadzae realne istnienie podffiiotu. iako 
jego skladnika. W konkretnych przezyciach oba te czlony wy_ 
st~pu jq rownoczesnie i z jedna:kq oczywistosciq. Wqtpienie 
w r~i9.lIlosc 5wiata staje si~ zaraZ2m zWqtpieniem w to, czy ja 
f;zeczywiscie istniej~, wqtpienie w moje istnienie jest zwqbpie
niem w rzeczywistq eg'lystencj~ swiata. Kladqcy dlonie na ra
nach Chrystusa niewierny Tomasz przekonae si~ chcial nie 
tylko 0 tyro, czy istnieje naprawd~ to, co widzial przed robq, 
ale 0 tyro, ezy on sam - patrzqcy i widzqcy - zyje w tyro 
1110mencie naprawdp', ezy tei moie sni. Doswiadczenie real
nosci jest pierwotne i globalne: wyprz2dzcl. cno p6znif'jsze 
przeeiVlstawienia podmiotu i przcdmiotu 

Pojmujqe iyeie ludzkie jako uczestniczenie w swiecie real
nyro sta jemy wobee pytania, na ezyro poleqa to istnienie 
realne, w ktoreqo qranieach znajduje si~ moja osoba. inne oso
by i jesz,eze wiele innych rzec.zy. 
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Problem istnienia, a Zlwlaszcza problem is,tnienia realneqo, 
interesuje od wiekow filozofi~. Ale - znowu - niezaleznie od 
takkh c:zy innych szkol filozofic~nych, rozwiqzujq.cych qo 
w okreslony sposob, uzyskuje on pevme rozwiq.zanie na drodze 
bezposredniej, niewyrozmnowanei, wlasciwej kazdemu czlo
wiekowi. 'W doswiadcze..'1iach wewn~trznych widzimy wv
raznq. granic~ mi~dzy tyrrn, co jest rzeczywiste, a t ym, co jest 
zludzeniem, marzeIlJiem, treSciq nadziei, ide:l Granica ta wy
znaczona jest przez czas. Swiat realny jest zes.polem rzeczy, 
kt6re majq terazniejszosc. Sq one realm', 0< ile wspo~istniejq 
terilz ze mnq i ja sam istniej~ rzeczywisci,~, 0 "Ie w3p6listniej~ 
teraz z !l1imi. W tym terazniejs"Zosciowym kr~qu zarnyka si~ 
lstnienie realne jako istnienie spostrzcleniowe To, co pozo
staje poza jeqo qranicami nie nalezy do realneqo bytu. Moqlo 
istn!ec niegdys, moze b~d.zie istuialo kiedys . - jesli jednak 
nie istnieje w terai:niej·szosci, nie istnieje realnie. 
Prawd~ t~ czujemy wyraznie w ddwiadcze·niach wewn~trz

nych zar6wno Co do nas samych, jak i co do innych osob lub 
rzeczy. 
2yj~ - znaczy to, ie jestem w terazniejsz;osci. Znaczy to, 

ze jestem obecny w tej oto chwili, jedynei i miiajqcei, i w tei 
oto nast~pnej, ktora teraz nadchodzi i trwd jako terazniejsza. 
I qdy mysl~ 0 sobie, ie b~d~ zyl za miesiq,c, za rok - mysl~ 
o owych chwilach, klore si~ kiedys, w oznaczonym czasie, 
sta'l1q terainieiszymi i 0 tym, ze b~d~ w 'nich wlasnie uczest
niczyl. I qdy mysle 0 sobie, ze zylem juz przed miesiqcem, 
przed rokiem, przed woinq, to mysl~ 0 tych chwilach, ktore 
byly kiedys teraznieiszymi i w kt6rY'ch uczes<tIlic:zylem. Teraz
niejs'ZOsci cudze, ktore nie byoly niqdy moimi, lub niqdy moimi 
nie b~dq, nie Sq czynnikiem stwarzajqcym mojc realne zycie. 
Mog~ z opowiadau lub ksiqzek wiedziec cos 0 tych chwilach 
terainiejszych minionych, ktore nie byiy niqQY moimi, ale 
zycie moje realne zamy'ka sie w qranicach tei nlynq,ccl teraz
niejszosci, kt6rq iprzezywaJem i ktorq b~de przezywat. 

Ale wlasnie dlateqo oqniskiem poczucia zycia jest zawsze 
ta 0 b e c n a terainiejszosc. Gdy patrz~ na kalendarz' ~ nawet 
wtedy qdy szukam w nim n:ltPrz6d i wstecz, wspomina jqC i wv
obrazajqc sobie, - poczucie iycia zawdzi~czam temu, ze ie
stem obecny w tym ot.o dniu, ktory ma swojq wlasciwq dat~, 
swojq wlasciwq na7JW~ f k,tory jest d1nie!IIl drzisiej<szym. Kto 
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kiedykolwiek utracil lqoZ1lose z terainiejszosciq, ten Uibradl 
zycie , chocby n awet w s 6!1Jsie bi1oloqicznym nie wnart Dlate:Q'o 
w poczuciu p owszechnym sen, w ktorym czlowiek traci wtas
n ie na pewien czas te: lqcz1n'ose z terainie js:zosciq, przeci:wsta
wia si~ iyciu. Jest bratem smierci - i tak OdcziUwany bywa 
zawsze, m imo ii fi z j'oloqi'cz'l1:ie jest p rzeciez wroqiem smierci 
i wzmacnia zycie, Dlatego 'omdleni a , stany nieprzytomnosci, 
choroby wnysfowe, w ktor)'lch sie: traci zwiq,zek z tera:hniej,s:ao
sciq - wydajq sie: zawsze jakims pTzerazajqcym, a (Zf~S t{) 
n iesnmowitym odej sciem <:zlowieka od :lyc ia. 

Jestem - znaczy t o: is tnieie: tutaj i teraz. Na tyro wlasnie 
p olega moj byt realny. 

b) M i ia n i e w z m i e n n y m n u r (; i e t eo T a i 
n i e i s z 0 5 c i . 

Uczestniczenie w terai niejszo'sci wymaq a jednak doklad. 
n iej sze i an alizy. C6z jest bowiem terai nie jszosciq i co ozno.
czak slowa: jes tem tutaj i teraz? DyskutowallO CZE;sto w lila· 
zofii nad tyro , czym jest wlasciwie terai niejs20sc i usHowa,no 
jq sprowadzic do jak ieqos punktu , niemal matematyc/meq'o, 
mi~dzy rp rzeszlosciq i przyszlosciq. kwesHonu jqC wobec teqo 
jej istn ienie. J ak dluqo moze trwac terai nie js:bOsc, pytano. 
Dzien , qodzi'n~ , minut~ , ulamek sekundy? Ale z pomOCq tak ich 
m iar n i.e da si~ uzysk ac odpow(edzi przydatne j dla psycholo-" 
qic:bnych analiz. TerainiE'i sz.osc nie jest bow iem tylko po ie
ciem matematy czno-fi zycznyrn, J est po je:ciem psychicznym. 
VI/ doswiadczeniu we'Wne:trznym r ozpi~to s c czasowa terainie j
's:wsci bywa r6ina. Trwa ona t ak dluqo, jak dllllqo trw amy 
'\IV 'ocida'u iu sie: naszym przezy ciom. Chwlla terairiiej sza mija 
i ust~puje mie js·ca nowe j chwili terazniejszej w6 wczas do
,p iero , qdy uswiadomimy sobie odmiane:. Dlateqo teral.nie j
:szose bywa r6inoro dna : dluq a i kr6 tk a. Bywa doslownie iCl k 
IDlgnienie aka , bywa, ze trwa - jak zachwyt lub ekstazil -
minuty, nawet godziny. Podobnie w pracy pochlania jqcej , 
w nat<;;ionyrn czuwaniu, 'IN qOTqCZCe walki, w medytacH 
n ie zda jemy sobie sprawy z mijajqceg() czasu. Zycie nasze 
IPlynie w6wczas wi elk imi platami terazniei's~osc i. W innvch 
'sytuac jach pulsuje szybk o, k r6tkimi chwilkam i. Tym, ie 
t(~raznie jszosc mierzy sie: jednoli tosciq przezyc thnn aczv sie: 
fold, iz we wspom nieniach wydluiamy czas k wania przezy
tych onqis chwil, traktu jqC dni e , ty'q'odnie , nawet lT1lesiCl.ce 
jClko " jednq" terainie jszosc, we Wis/pomnieniach qubimy bo
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wiem wiele drobiazqaw, ktare w rzeczywisil:os ci nvalv, co 
pewien czas, zasadniczv nurt pnezye, zostawiamy z nich to 
tylko , co bylo waine i zespalamy je w ten SPOSa l

) w jednolite
1dIuqo trwajqee przezveie. Nabiera ana wowczas eharaktem 
dlugo trwajqeej terazniejszosei, 

Mimo to ws,zakze , iz jest ez~sto praqnieniem czrowieka 
wydluzac tnvanie terazniejs'Zosci, rzadleo potrafi on to osiqqae, 
a nawet - gdy osiqga - odezuwa, iz staje w6wezas na gra
nicy zvda ludzkieqo. Bowiem losem ludzkim jest nezestniczve 
w terazniejszosd ach wciqz nowvch i zmiennvch . Tylko dzi~ki 
t j zmiennosei przezye odczuwae m ozemy plynqcy nurt teraz
'D iejszosci jako nurt naszeqo zycia. I tym nurtem porwani 
czujemy si ~ naprawd~ ludimi. Dl.atego wlasnie tylko bogom 
Iprzypisywano dosk onalq niezmiennose, a wi~c i dzwiqni~:ie 
si~ ponad nurt zmiennej terai niejszosci . Fakirom i jogom udaje 
rs l~ stawiae pierwsze kroki na tej drodze zvcia te raznieiszos
.c; ami dluqo trwajqcymi. Czv wiedzie ona ku szcz~sciu no·weqo 
'zycia , teqo nie wiemy - ale ze wiedzie wbrew zasadnicz~mu 
'prawu zycia ludzkieqo, to na pewno. Czu}emy w tV'll stvlu 
is tnienia zawsze powiew innego swi ata ~ Zatem "istniec 
w te razniejsz.oscl" nie znaezv to dla ezlowieka "trwac" w tei 
5dmei wciqz terainiejszosci. Ale znaezv to: plynqc w nurcie 
terazniej szosci bystrym lub powolniej szym, ale Zrlwsze 
plynqcym. 

Na te,j podstawie -- mi~dzy innymi - qrunLuje czlcwiek 
w swym poczuciu roznicG mi~dzv swaim zyciem a istnieniem 
martwe j przvrody. Bardzo wolno siG w n iej zmienia cO~{QI
wiek . . Nurt przemian plynie tam bardzo leniwo. W obliczu 
'gar, wobec morza - dla naszeqo spojrzenia zawsze jedna
ki ch - odczuwamv szczeq61nie wyrainie ne rWOWq zmiennose 
Inaszego zycia , 

Pr,zechodzimy nieustannie z jedne j terai nie jszosc i w druqq , 
WCictz iakas w nas qasnie i jakas nowa s i ~ rodz i. I to jes t 
w!asnie nasze, ludzkie zycie , Przyroda, aczkolwiek podleqa 
rowniez zmianom , podleqa zmianom powolnym, Zyje ona 
te raini ejszosciami li c;zqcymi po kilka , kilkanascie, nawet kil 
kaGziesiqt , maze k ilkase t wiekow. Sq to ierazniejszosci p oza
ludzk ie, kosmiczne, 

Podobnie i od przyrody zywej roini si~ czlowiek s,zybkim 
nurtem uplywania terazniejszosci. Drzewa, naw-e t zwierzGta, 
t rw a jq slosunkowo dluqo w swvc.h terai nieiszosciach, klO·re 
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p owoli i zrzadka ust~pujq miejsca nowym stwnom. NierzCldko 
mamy wrazenie, iziycie takie jest tylko "weqettl Ci4", tylko 
jak qs eqzystencjq p61-jawy, p61-drzemania n,oniE:waz roz...'1i si~ 
one tak bardzo od stylu :i:ycia lud2lkieqo, w ktorym czas uplv
wa szybko, gwaltownym nerwowym nurtEI!ll mijajqcych i nad
chodzqcych terainiejszosci. 

Ten odr~bny i swoisty styl :i:ycia czlowieka mo:i:liwy i ko
ni eczny jest dlateqo, ii czrowiek ma zdolnosc: do niebywaiej 
r6znorodnosci przeiye. Jesli bowiem czlowiek iyje 5zercqiem . 
chwil terainiejszych zmieniajqcych si~ stosunkowo szyblw. to 
dzieje si~ tak dlateqo, ii wypelnia i& si~ one zmiennq zawar
tosciq psychicZllq i :i:e wobec zmia/l w sytuacjach zachowu ic 
'Cz!owiek zaWSze czujnq wrailiwosc i qotowosc reakcji. Nurl 
terazniejszosci plynqcej, w kt6rym iyjqc uczestniczymy, nie 
1est leniwyrn i jednostajnym nurtem wielkiej', qlE)bokie'i rzek l 
Jest on raezei jak bieq q6rskieqo strumienia uwikla,lY w n ie
oczekiwanych zawrotach. Niekiedy trese naszych pizeiye ::13_ 
!Ilej chwili przechodzi po·woli, niemal niedostrzeqaln;e, w prz~
..zy cia nowe - i w6wczas nie od razu uswiadamiamy sO,bie . ii 
chwila terainiejsza, w kt6rej trwalismy, ju:i: ustqpila inne j. 
Niekiedy zas -- i tak zapewne dzieje sie: cZesciej - qranice 
Sq ostre i wyrain€'. Cos nas wytrqca z trwa jqceqo sta,flU i zry 
wa qo , Cos nas przelZllca winny. Tak nas-zych przciye jest 
zaz wycza i w ten sposob poszar;pany, 

Bywa to zr6dtem naszego niepokoju i niezadowolenia, a za
razem ir6dlem S"lcz~scia. Praqn~libysmy niekiedy wyrownac
'lliesforny nurt plynqce,j teraznieis.zosci, niekiedy zas zna jdu
jemy szczeq61nq przYiemoose w tym, iz wije si~ on nieoczC'ki
wanie i zmiennie, porywa w roine strony, pobudza kontrao:;ta
mi. Cz~sto wlasnie boqactwo i pelni~ iycia mierzymy !lapie:
dem tej ostrej przemiennosci, rozpiE~tosci moiliwych i 0.0
swiadcza:nych przerzut6w. I w tym sposob:e w ypelniania 
"Zmiennymi przezyciami szybko plynqceqo czasu widzi czlo
wiek dalszq r6inic~ mi~dzy sobq i pozostalym swiatcnl, 

v-.r przvrcdzie martwe j proces UJplywania czasu znaczy sj~ 
przeksztalceniami, kiore dokonywujq sip, l<.oniwo ; nieuhlaqa_ 
n ie jednostajnie. Nie ma tu iadnych osirych przejU' zcrwan 
ciqg~osci nawrotow, kontrastow i dalszych ciqg6w znOVvll 
podj~tych. Proces przemian dokonywa si~ powoli i jednosta i · 
nie. Powolnosc i jednostajnosc wydaj& si~ bye zwiqzane we_ 
wn~trznie. Przemiany rozciqgni~te na wieki moqll i IDUSZll sif; 

422 



,,0 WIELORAKOSCI lYCIA CZLOWIEKA" 

dziac niepostrzeienie drobnymi etapami. Wyqladzan ie ostro$ci 
prze;sc z ;edneq.o stanu w druqi wymaqa dluq;eql.J czasu 
trwania. Czlowiek zas iyje szybko dlatego, ie ' przemiany 
w nim zachodzq.ce odznaczajq si~ wielkim boqactweln raino
rodnosci. I dlateqo, ie nurt iycia jest taki rwany i niejedno
stajny, jest on tak szybki. 

Ta sama rainica dzieli czlowieka - w jeqo poczuciu - a d 
'Pr.zyrody iywej . Wprawdzie je; zycie plynie nurtem macznie 
bardziej iwawym nii ,;iycie" przyrody martwej, ale przeciei 
jakie spokojnym i jednostajnym w zestawieniu z czlowiekiem! 
Zwlaszcza patrzqc na drzewa adczuwamy silnie to :ch iycie 
powolne i jednostajne, a przecie.z tak wrailiwe, choc wytrwale 
i wparte, iycie nie znajqce jawy i snu, wiecznie czuwajqce, 
a niezm~czone swym spokojnym nurtem. Jakie sZC'L~sliwe 
wydaje si~ nam one w chwilach szarrpiqcych nam~ niepoko
jow, w okresach wyczerpania i jakie oqraniczone w chwilach 
naszej napi~tej gorliwosci, nerwowego wysilku, rozbudzo
nych ambicyj! 0 tyle bliisi czujemy si~ zwielrz~tom , ie one 
podobnie jak my, choc slabiej - reaquj& na roinorod:lOsc 
zmieThllych okolicznos,ci, ie i dla nich - choc nie tak iaskra·wo 
- nurt uplywajqceqo czasu jest nurtem nieiednostajnyrn 
i nieciqqlym. Tylko , ie w terazniejszosci czlowielci splata si~ 
bardzo wiele przeiyc roinor-odnvch Co do pochodzenia i cha
rakteru, podczas gdy z:wierz~ta uczestniczq tylko w (Jas
nym kr~qu rzeczywistosci, wym.aczanyrn bioloqicznymi po _ 
trz eb ami. 

c) Trw ani e w z m i e n n y m n u r <: i e 
terazniejszoscl 

Mawiqc, ie zycie czlowieka jest U'czes.tniczeniem w teraz
(lliejszosci plynqce; nurtem nies,pokojnym i rainorodnv'ffi, nie 
,dajemy jeszcze charakterystyki peIne j. W doswiaciczeniu 
zycia tkwi jeszcze jedno podstawowe poC'Zucie. poczucie t02:
samoki iyjqceqo podmiotu. M6wiqc, i2: iyj~ , mam na mysli 
nie tylko to, rie plyn~ w terazniejsZQ<sciach, ale ito, ze to ia 
tr'il)am i osta j~ si~ ten sam w kaidej terazniejs.zosci. Nie jest 
jak wiadomo - wyjasniOll1e dokladnie, skqd si~ to p'oCZ'lLcie 
odr~bnosci i toisamosci rodzi. Ale istnienie jeqo jest nieza
przeczalne. Jest one w przekonaniach ludzlkich tak wainym 
skladnikiem poczucia zycia, i± sklonni jestesmy domyslac 
si~ isrtJnienia takieqo podmiotu wyodT~bniQIleqo i staae toz
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salpego, wsz~dzie tam, gdzie mowimy 0 istnieniu zycia. 
VI tym sensie mowimy 0 zyciu zwierzqt i roslin . 
Dlatego tez w aktach zespalania siE; z p'rzyrodq, gdy 
mowimy 0 zyciu przyrody martwej, 0 zyciu ziemi, gor, 
morza, wody - dokonywamy zazwyczaj w 8posob mniej 
lub bardziej wyrazny pewnej transfiquracj i, poza zjawiskami 
i procesami stwarzamy jakqs s il~ jednoczqcq, jak gdyby ich 
podmiot. I wtedy dopiero Woda cos nam mowi i odtqd dopi'2ro 
Morze jest nasze, a Gory przes·taiq milCzec. Na drodze takich 
rprzezyc rodzq s i~ legendy, a pozniet poez ja plsana. Nieslusz 
'nie s i~. nazywa tf; droqe, antropomorfizmem. Nie jest t o 
bowiem - - przynajmniej nie zawsze - myslenie 0 przyrodzie 
n a Vizor czlowieka. Jest to tylko p oczllcie , i2: iesli iyje ona, 
to zn aczy iz musi bye p od-mi-otem, poczucie,. ze i ona nawet 
- rzekomo bezosobowa - jes t po ct miotem i ie dlateqo zyje. 

Poczllcie odr~bnosci i tozsam osci, jako sklaclowe elementv 
rpoczu cia zycia , nasuwaj4 wszakze jeszcze pewnq lrudnosc do 
rozwazenia. Na pierwszy rzut oka nie la lw ::J m ozna je poqodziC 
z terazn ie jszosciowym charakterem istnienia realneqo. 1m 
silnit:=i uwy datniamy w podstawowym przeiyciu" jes tem" mo
ment ipodmiotowy. :poczucie iazni tozsame j i odre,bnei. tyro 
jaskrawiej p rzekraczac sie, zda jem y ciasny krqq terazniej
zosci , si~qa iqc w przeszlosc i w przvszlosc. bo w te i tylko 

l ozpi~tosc i moie rni~c sens tozsamosc i odr~bnose meqo ja . 
Rozwiqzanie tej trudnosci zalezy od wlasci weqo po jmowa 

nia terdzniej szosc i. Ustrzec sie, tu t rzeba dwoch krancowvch 
hl~dow cze,sto popelnianych. Pierwszy z nich wlasciwv jest 
tyrn teoriom aktuajizmll i indeterminizmu, k lore ,po jmuj <l 
terazniejszosc jako w pewnym sensie czystq, to zn. nieobar
czonq resztkami przeszlosci i nie zawiera jqCq w sobie zaczq.t
k.ow przyszlosci. Drugi z nich, wlasciwy pewnym teoriom 
deterministycznym, polega na prZekonalliu. ii nie istnieje taka 
PTze.;;zlosc, ktora by n ie pozostawiala slaclow na zawsze t j. na 
wszelkie j nadplywajqcej teraznie jsz:)scl, oraz ii. nie istnicje 
tiika przyszlosc, k tora by ni e- tkwita odwie cznie w kaide i 
terazniejszosci. 

Oba te stanowiska przeczq realnemu istnieniu czasu. Pier
wsze n ie p otrun wYiC'.snic ani przeplywu przyszlosci w terai
nie jszosc, ani terazniejszosci w przeszlosc i rozbija rzeczywisty 
ciqq proce·sow, ktorym podleqa j4 rzeczy zmienne na szereq 
wzaj emnie izolowanych punk tow terainie jszosciowych Druqi 2 
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'las r02)szerza po j ~cie terazniejsz:osci tak bardzo, ii zamvka 
w kaidym teraznie jszosciowym przekroju calil przeszlosc 
i przYSZfO'SC tak , ii wtasciwie nie uznaje w oqole ani rze,czy 
gasnqcych, a ni rodzqcych si~ , a zmiennosc traktuje jako pozor, 
okrywajqcy o dwiec'lnq toi samosc zjawisk. Pierwsze z tych 
s tanowi.gk zaniec1buje przeto isrtniejqcq realnie w proces a-:::h 
przemiaon ciqglosc, drugie 'las zaniedbuje rownie realnq 
.zmiennosc. ' 

W iprzeciwienstwie do tyoh stanowilsik jawi s i~ w przei y
ciach czlowi eka przeswiadczenie, iz w k azdej terai niejszosci 
zawiera si~ jak as przeszlosc, ale nie cala przeszlosc i ze zapo
wiada si~ jakas przysztosc, ale nie cala przyszlosc. Zaden 
'l terainiej sZrOsciowych przekrojow nie jest tak bOqdtV. by 
zawieral calq przeszlosc i calq przyszlosc . Ale tei iaden n ie 
jest tak uboqi, a by nie zawieral jakichS za-powiedzL Cos z teqn 
c o min~10, o,staj e s i~ jeszcze w chwili bieiq,ce j, ale cos 9i~ 
w niej jui nie zaohowuj e. I cos z teqo, co b~ clz i e, jui si~ za.po
wiada teraz, ale cos na dejdzie ni eSIPodziewanie. Dlateqo zaa
mieniEm rzeczy zmieniajqcych , si~ jest rownoczesni e pewna 
ciqglo,sc i peW11a nieciCl,::) losc, uj awniajqca si ~ zamieran;em 
bez reszty i na,mdzinami bez za!powiedzi. Innymi slowy cechq 
ich jest zmieIliIliosc i n iezmiennosc rowno czesn ie. 

Jakkolwiek sprzeczne wydawalyby s i~ te okre,glenia, istnie
Lie realne posiada tak i wlaSnie charak ter. Ujawnia qo c.aty 
swiat rzeczy zmieniaj qcych s i~ - ze szczegolllq wyrazis tosciq 
oczywiscie te je.g,o dziedziny, w kto:ych proces zm ian ie.gt 
szybszy i dzitik i temu widoczniejszy. A witic racze j w vbrt;b iE' 
przyrody iywej, nii wsrod przyrody martwe i. Analizuj ,,}c pro
ces rozwoju jakieqokolwiek orqanizmu iyweqo stwierdzamv 
w ikaidym terainie jszoscio,wym przekroju. szereq pozostalosci 
czasow, ktore min~ly, i szereq zadatkow na przyszlos,c':. Niqdy 
w>szakie bada'cz - jes li tyIko nie uleqa doktrynersk~m nprzc
dzeniom - ,n ie b~dz ie twierdzil, ii odczytac po tran z teqo 
przekro ju calq IpllZeszl osc i ,calq przyszlosc. 

To samo pr'awo realneqo is tn ienia, spina jqce - ja!<. qd vby 
przesuwajqcq s i~ k lamrq terazniejszosci - przeszlosc z przy
szlosc iq, obowiqzuie rowniez i w rozwoju psychicznym, \vi2le 
z tego, 00. si~ przezywa, mi ja bez sl6.du i wielle z tego, Co nas 
czeka, nie zapowiada s i~ jeszcze niczym. Ale rownoczesn ie 
wiele z przyszlosci jui is tnieje. I w tej dziedzinie - podob nie 
jak w organ:c.zne,j --, zycie poleqa na przesuwaniu sit; pJo
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mienia rzeczywistosci na drodze czasu. Cos mia.nowicie z osta· 
jqcych si~ jeszcze w terazniejs70sci skutkow wY'kmszd si~ 
1 odpacla, a ('os z niezapowiadajqcych si~ dotychcztls mozh· 
wosci przyszlych poczyna odslaniae si~ w blezqCej, nowej 
chwili. 

V\T tym sensie poczucie trwania w terainieiszosci jest za· 
wsze przezyciem wi~kszeq'O boqactwa ni'i: mozliwosci sa. 
mej, dane j t~rainiejszosci. Poczucie is.tnienia jest poczuciem 
tej ja~iejs trwalosci mojejcsoby, dzi~ki czemu wst~pujqC 
w zrnienne sytuacje terainlejszoSci i reaqujClc na nie, po· 
zostaj~ wciqz tym samym, aczkolwiek podleqam zmianom. 
MawiCfc "jestem" nie tylko mam n,a mY3li, ze jestem teraz, 
ale takze i rawnoczesnie t<o, ze ..fa jestem wciqz teraz". Po· 
c'lUcie ludzkiego istnienia nie moqloby bye symbolizowane 
w punkcie swietlistym, tanczqcym w mroku; jeQ'o obrazem 
musialby bye obraz komety, bieqnqcei naprzOd i wlokqcej 
za sobq to wszystko, co jeoSzcze do niej pfzynalezy. Jes t 
w nas, w kazdym momencie naBzeqo istnienia, pewna nara· 
slajqca kierunkowo przyszlose i ostaie si~ w nas jakas je
sz.cze przYTosni~ta przeszlose. 

Ra:inorakose chwil terainiejszych moze miee razno·rakie 
znaczenie dla tej wydlu'i:onej postaci naszcqo islnienia. By
wajCl terainiejszosci na ogal neutralne, ktarych rola spro
"Iadza s i~ tylko do akcentowania naszeqo istmienia, W p.o
toku cZaSou przeksztalcajq.cym je powoli przez przesuwanie 
nas w przyszlose i oddalanie przeszloSci coraz to bardziei. 
bywa iCl wszakze terainiejszosci, ktare g,pecyficznosciq sy
tuacyj , w jakie nas wprowadzajq, do!konujq qwaltoWll1ych 
uderzen wykruszajqcych wlokClCCl si~ z .nam: przl.'szlosc, lub 
tez przyspieszajClcych albo zmienia jClcych rodz<,!cq sie w nas 
przyszlosc. SCl to momenty zwrotne w naszym zyciu. Jcsli 
na 0901 prze,chodzqc przez takie momenty rpoz..ost.ajemy na. 
dal "tymi samymi", to dlatego, iz w nas'z:ej jazni zarhodzq 
zmiany tylko czqstk:owe. Gdy jednak stajq si~ one baro:zie j 
razlegre, odczuwamy, iz cas si~ w nas zasadniczo zmienBo 
i wypowiadamy niekiedy poczucie, iz "nie jestesmy jui d 
sami". W rzeczywistosci wszakze je.szcZe iestesmy ,.ci sa
mi", chociaz juz nie "tacy" sami, - przynajmnie j w pew
nych, podstawowych zakresach - i fakt rzeczywisteqo utra
cenia poczucia tozsamosci wlasnei poiawia sie wawczas 
dopiero. qdy nasze terain iejsze istnienie przestanie w na· 

426 



,,0 WIELORAKOSCI ZYCIA CZWWIEK.4" 

szej swiadomosci bye kontynuacjq istnienia w chwilach te
raznicjszych mi,nionych, M6wiqc 0 sobie "jestesmy inni" 
wciqz .jeszcze wyrazamy poczucie , ze w ql~bi , - chociaz 
odmienni - - jestesmy, my, ktOrzysmy byli, Poczucie r6z
hicy, nawet wielkiej, nle wyklucza podstawowej ciqqlosci 
podmiotu, kt6ry si~ zmienia, Dopiero qdy nie umiemy juz 
powieclziec 0 scbie, ani teqo, ze jestesmy ci sami iini teqo , 
ze jeslesmy inni, wtedy qdy nasza wlas'l1a przeszlosc i prLY 
szlose stajq przed nami jak rudze, a cuelze jak nasze, utra
camy rzeczywiscie poczucie naszeqo istnie-nia, W tym sen
sie rozumiane zyc;e "terainiejszosciq" jest zaprzeczeniern 
mego rzeczyw;steqo istnif-nia, M6wqc "jestem" mam przc tn 
na mysli nie tylko to, ze is~niej~ w zmiennym l1'Urcie teo 
razniejszosci, ale zarazem ito, ze ja w nim istniej~ i ze 
t~ mojq trwa~ose zawdzi~czam jaikiemus obrosni~ciu prze
ISzlosciq i roclze,niu si~ przyns'Zlosci. Terainiejszose obe i
muje - jak gdyby - sob::t ~ przeszlosc, kt6ra jfszcze n ie 
wyqasla i tG przysz!osc, kt6ra siG juz realizu ie, 

Ten spos6b zyc;a w terainiejszosci jest wspolny 11ldziom 
i zwierz~ lom, I zwierzGta i ludzle czyniq i rprzezywa jq w te
razniejszosci cos, co jc'st powodowane zamiarami przyszlo
sCiowymi, ktore iui: ciqzq w pevrien sposob -na chwili hie 
zqcei, nada jqC jej okrcslonq trese psychicZJlq, trese wysilk ll , 
cc'Zekiwanid, nadziei, szukania, pr6by itd, I zwierz~ta i lu
dZl~ czyniq i przezywajq w terainie'iszosci cos, co jest po
wodowane poz'ostalosriami przeszlosci, kt6ra obciqz:J. w pc. 
Wien s.-ptos6t zachowanie si~ w chwili bieiqcej wprowodza· 
jqC w niq cle-menty pami~ci, doswiadczen, ostrzezell, nawy· 
k6w Hel, 

W te!l1 sposob zycie, pozostajqc zoqniskowane w teraz. 
niejszosci, wypelnione jest tresciq boqatszq niz to, co p rzy
nosi sarna chwila Jcqo realnose poleqa na tym, ii p05:iada 
one terainiejszose w swojej calosci, mimo , ii: pe\Ame jej 
elementy genetycznie odmiesione bye mUSZq do nieternznie j
szych momentaw slrumienia czasu, 

Ten wlasnie fakt, ii: poczucie zycia jest poczuciem istn:e. 
nia w terainiejszosci z boqactwem wi~kszym nii: teraznie j
szose sarna, stanowi ±radIo przeswiadczen 0 moiliwo3ci 
dzwiqniGcia si~ ponad chwil~ i trwania jako ten sam pod · 
miot w ciqgu plyn.qcych chwil. Ze przec;zlose jt'szcze i~ 
u nas ostaje, ie plzyszlosc juz si~ roelzi - dzi~ki temu 
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czujemy, ii is,tni ejqc w chwili, nie ie-stesmy SalIllq tylko 
chwilq, ale jakims ciqqiem iprzemian toisameqo podmiobu, 

2, :ZYCIE JAKO Li\CZNOSC Z RZECZYWISTOSCIA 
WYOBRA:lON.t\ 

Os·lawanie si~ jakie js przeszf.osci i zapowladanie - si~ ja
kiejs przyszlosci w kazdym terainiejszoSdowym przekroju 
nie jest niczym specyficznym dla czlowieka, J es t to IPrawo 
realizu jqce -si~ z mniejszq lub wi~kszq wi-docznosciq we 
wszystkich i'stotach iywych, a w pewn ym sensi e taki e 
i w iprzyrodzie martwej, Spelnianie si ~ teqo iprawa w cz1o
wieku w zakres ie b io,Io.qi;cznym i psycholo-qicznym jest wPraw
dzie podstawowo waine dia iycia ludzkieqo, ale nie -charak te
ryZiuje qo w jeqo specyficzn osci , 

Zycie czlowieka jako istnien,ie w terainiejszosci moie wy
kazywac odr~bny rytm , boqatszq zmiennosc, wi~szq swia 
domose ale pozostaje w zasadzie pokrew,ne iyciu i'I1lnych 
islot. Odr~bnosc i odslaniajq si~ nam dopie ro wowczas, gdy 
uczynimy clalszy krok w analizie "istnienia ludzkieqo", 
a mianowicie w anali'lie ro dzajow zwiqzk6w lqc'lqcych na . 
SZq terainiei-szose z przeszlosciq i przy szlosciq, 

h16wiqc, ii poczucie toisamosci naszego istnienia oparte 
jest va os tawaniu si ~ przeszl-osci i powolnym rodzeniu s i~ 
przyszlosci w kaidym mornende terainiejszym, nie powi.e
clzielismy calej prawdy, Czlowiek jest bowiem isto tq, w kto
rej toisamosc ta nie tylko jest wytwa,rzana i chronion a przez 
biologiczno-psychologiczne prawa, ale jest zarazem i5tO,t& 
zdolnq to isamosc t~ tworzyc i umacniac na wlasnq r~k~, 
w.}:asiI1ymi me toodami, Czlowiek nie tylko s i ~ "odnajduje -
lym samym, ale rO ..vniei potrafi s i~ "czynic" tym samYIn, 
Dzieje si~ to r6in ym i sl" osobarnJ , ale szc:zegolnie wainym 
i p!odnym jest sposob poleqa jqcy na pelnie jszym za chowy
waniu przeszlosci i na smi elszym wybieqaniu w przyszlosc, 

7.wierz~ iyje stylem , k l6ry zalecal Mickiewi cz mowiqc, ii 
przeszlosci, te mianowi cie , kt6re Sq nad al przydatne w chwiJi 
bieiqcej, jako nawyki, iako oslrzeien ia, iako udane proby 
itd. I wybieqa ono w przyszlosc, w t~ przyszlosc najbliZ
SZq, ktorej "pl anow anie" pociqqa wy raine nastE:p c;;twa dla 
sytuacji terazniejsze i_ W w y:p raw ie lowieck ie i zwjerz~cii\ 
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spelni:l si~ jakas ·o'czekiwana przyszlosc, a za razem uczestni
czy jakas przydatna swymi doswiadczendami przeszlosc .. 
Zwi€'rz~ iyje stylem, kta ry zaiecal Mickiewicz mawiqc, ii 

idqc w przyszlosc na,lezy wTacac w przeszlosc nie bardzie j, 
nii cofac si~ pow inien ktos, k to pragn ie przeskoczyc ~ Zi~
r'oki Ta .....r. Ale wlasnie s tyl zycia ludzkieq o jest zupelnie 
inny. Cz-lowiek rue bierze pod uwag~ tych zaleceri i zyje 
ina<:zej. 

Przeszldc i przY'szlosc, nieuczestniczqce w terai nie jszo
sci, wolajq ozlowieka ku sobie, a czIowiek jest isto tq ~zcz e
galnie wnzliwq na wezwanie owego kralestwa t11 erzeczy
wistosci. (:wiczy rOn ch~ tnie SWq zdo,lnosc slyszenia tych 
podziemnych i 1l!ebia nsikk h g}.().saw, wzma·cnia ict swiajo
mie, got6w jest do wiemos.ci i do nacizieL Czlowiek - i to 
jest moze jednq z jego cech zas'adniczych. aczkolwiek 
zwiqzany jest w swym is:bnieniu rzeczywis tym przez ezas 
W opisany 5IpOlSob, charakterysty'czny dla wszystkiego. co 
zmienne, usiluje rawnoczesnie jak gdyby powstrzymac lub 
przyspieszyc bieg cz.asu. Plynqc na niepowstrzymanvm I1UT

cie czas'll, p Oltrafi dzwignqc si~ , ' jak wstajqcy w lo cizi wio
s.liuz, Mary spoq:lqda przed si ebie i poza sieb ie. Jak w io
slarz , ktMy b~dqc rzeczywiScie w okreslonym, jednym punk
cie przes trzerti , moze przenosic si~ wzrokiem zupelnie 
gdzie indziej, nawet tam, gdtzie juz z powodu przemoin(~j sHy 
prqdu nie 71dola powrocic, alba tam daleko, gdzie n i epr~dk.o 
b~dzje magI dotrzec, tak <::.zlowiek, przezywa iqcy rzeczywi
ste swe istnienie w danej terazniej'slzosci, wydziera s l~ z jej 
granic, :przenoszqc siE: w prze.szlosc lub w przvszlosc. W prdw
dzie, jak. wspominalismy, k aida teTaznie js,zosc zawiera w so
bie pewne slady przeszlosci i niekt6re zadatk! przys'ZloSci, 
ale <:zlowiek we wspomnieriiach obejmuje i ocaJa od za
guby w1asnie t~ calq przeszllosc, iktara postradala iuz sil~ 
przejawiania si~ w terazniej s'Zosci, a w marzerniach i prze
widywaniach wybieqa w tE: IPrzyszlosc, k tara ieszcze si~ nie 
zapowiada w nas aktualnie. Oczywiscie nawet z pomo cQ 
ty,ch spos obaw cziowiek nie moze ooalie cale'i m inion~j 
przeszlosci rO d ' za·qla dy, ani tei wedrzec si~ w calC! ocze
kujqcq go przysz}.osc, ale wykracza on znacznie po'Za ten 
krqg terainiejs'Zosci, w ktarym jest miejsce tylko ilia prze
szlosci ostajqce'j si~ jeszcze i dla przyszlosci iuz s i~ rodzq
cej. Ten ludzki stosunek do przeszlosci i do przyszloSci jest 
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. nie tylko ilosciowym w:zJbogaeeniem teraz'wejszosciowego 
zycia, nie tylko iprzesuni~ciem jeqo granic nieeo bardzi.cj 
wste.cz i naprz6d. Jest zrodlem jakoseiowo innej rzeczywi
stosci nii ta, z kt6rq i w ktorej iyjq zwierz~ta. 

Jest wlasnie rzeezet wielkiej waqi zdae sobie sprawe Z 7..a
sac1ni,ezej r6znicy, ktora d'lieli OIba te rodza je zwiqzku p:rze
sz}osci z terazniejszos.ciq. W pierwszym przypadku prze
szlose i przyszlose Set w te.razniej'sZlosci jako zes'Pol skut
kow, lub jako szereg kierujqeyeh motyw6w. Istniejq w niej 
przeto realnie i bez wzgl~du na to, czy 0 tym wiemy, ezy 
ni~ wiemy, a takze i bez wzgl~d'll na to, czy tak prag,nicmy 
ezy nie, w kazdej bie.iqcej chwili obciqia nas dziedzicz
nose; w kazdym terazn:iejszosciowym przekroju ujawnia si~ 
osiqgni~ta kiedys i ostajq·ea si~ nadal sprawnose daia lub 
umyslu. Podobnie od chwili zarazenia jui istnieje w nas 
ehoroba, chocby nawet ujawnila si~ dopiero p6iniei. ;po 
zakonezeniu okresu lnkubaeyjnego. I w ten spos6b nieje
dnokrotnie juz teraz przesqdzone Sq deeyzje. ktore wy.::la
my swiadomie i w sfonnulowaniu slownym dopiero p6:iniej. 

W drugim przypadku inaczej. Przeszlose i przyszrosc nie 
tkwiq w terazniejszosei. Sq szczeqolnym wysilkicm naszei 
woli i swiadomosci, naszyeh uC'Zue i wyobraini - przywo
lywane. Pan1i~tae i wspomi,nae eheemy i potrafimy to, co 
w zadnej innej postaei nie przeehowuje si~ w nas jui zu
pelnie. Marzye i przewidywae eheemy i potrafimy w ten 
sposob, by przedstawiae sobie przyszlosc, ktora zadnych 
innyeh korzeni w danej chwili jeszeze w nas nie posiada. 
Przesz}osc i przyszlosc zwiqzane z terazniejszoseiq wi~zami 
tego typu nie posiadajq realnosei takiej, jak ta przesz!osc 
i t<1 przyszlosc, ktore rzeezywiscic uczestnicz,! w terazniej
szosei, jako jej sklac1niki. Mamy tu do czynienia z zupelnic 
swoistq postadq istnienia, rOinq od opisywaneqo dotyeh
ezas istnienia realnego. Jest to e!.}zysteneja wyobrazona. 

Istnienie rzeczywiste, przezywane jest jake istnienie te
lazniejszosciowej przeszlose i przyszlose nabierajq rzeezy
wistosci tylko dzi~ki temu uezestnicl.wu, ktore jeszeze Iub 
juz posiadajq w terazniejszosci. Ale to wszystko w prze
57.losei, co uczeslnietwa owego nie posiada, nie nalezy do 
';wiata spostrzezeri, do swiata. ktory przezywany jest jak{1 
naprawd~ realny. 

Po obu stronach terazniejszoseiowej rzeezywistoSci roz
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Oqga si~ Krolestwo :nieI7eczywiste. W 5tron~ przyszlo~ci 
rna ono charakter tajemnicy, rozswietlanej przewidywaniem 
i projektowan.iem, lub tylko zdobionej basniq wszeIak:ch 
mozliwosci. Pokusa wdafcia si~ w !llqb tej ta jemnicy jest za
wsze siina w czlowicku. W strom: przeszlosci rna ono t ha
lakter panslwa cieni6w, w ktorym fakty, zdarzenia, prze
iycia ongis I7eczywiste, trwajq - jak dusze w greckim 
Hadesie - pozbawione eiala, oddzieione nieprzekraczalnq 
rzekq od szcz~sliwych lqk rzeczywistoSci, ku ktoryrn t~
skniq. I czlowiek zdaje si~ slyszec ich gtosy, wyraiajqce 
pragn.ienia, aby ~a wszelkq eenE:, chocby w zamaskowane j 
pcstaci, wr6eic do zycia rzeczywistego. I pragnie im too po
wr6t chociai w pewnej !postad zalPe'WlIlic,wpr()wadzajClc 
je w swiat swoich wyobrazen. 
Dzi~ki teIllU, iZ czlowiek posiada zdol,nose two,rzenia swia

ta wyobrazen, nie jest on - jak roslina, a pIawdopodo
bnie i zwierz~, skazany na istnienie wyl~cznie w krE:qu te
rainiejszosci, kt6ra ohejrnuje tylka drobne wycinki prze

•szolosci i przyszlosci. Potrafi przekraczae te qraniee i prze_ 
nasi(: siE: w zupelnic odrE:bny swoisty swiat. W grani cach 
egzyste,neji reaIhej jest rniej·see tylko dia te j przeszlotici 
i przyszloSci, ktore Sq z terazniejszoseiq zwiqzane realny
mi wi~zarni. jadeo je j skladnilki. Z chwilq gdy czlowiek &i~ 
ga W ipifZeszl<osc i w przyszlosc, kt6re Sq takieqo uczestnL 
ctwa po.zbawione, prze!Iwsi siE: w kroieiStwo stwarzaneqo 
pIzez siehie swia.£a wyobrazonego. 
Tworzenie swiata wyobrazonego jest wyra~ern i owocern 

pewncgo zwyei~stwa czlowueka nad ezasem. Istnienie realne 
wyznaezone jest nieuchronnym i niezaleiny od nas nurtem 
czasu. Stwarzajqc swiat wyobrazni zatIzymujemy jak qdVbV 
czas, ocalajqc od zniszczenia przeszlosc, ktora powinna jui 
byia zapase w nico·se. I przyspieszamy przeplyw czasu , stwa -' 
rnjqc przyszlosc, ktora jeszcze rue nadeszla naprawd~. Czlo
wiek staje si~ panem ezasu, nie wInda nim tylko w kr~gu wy
obraini. 

Wracajq<: do poprzedniego przykladru, istnieje zawsze i nie'" 
uchronnie to miejsce, w kt6rym si~ wioslarz rzeczywiscie znaj
quje. I choe potrafi <0 stamtqd pI7enosic siE: wzrokiem gdzie 
indziej, <:Ii: do zapomniema 0 miejscu, w ktorym jest, nie zmie
ni to teoo faktu, ii jest on wlasnie tutaj, a nie gdzie indziej. 
Podobnie czlowiek przenoszqc s i~ winne czasy, pozosta je na
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dCil w o1}reslonej terazni cjszosci. Ona to wyznacza n adill jego 
i.c: tnienie rzeczywiste. Triumf prze!o, jaki czlowiek Odl1l)si nad 
czasem, jest ograniczony. Moze on wr6cic do przesz10sci , kt6
:a min~la i moze wybiec daleko w przyszlosc, moze wydluzyc 
pewne e tapy swego zycia a inne skr6ciC. wszystko to jednak 
dokonywCi si~ w jrtk ims n ierzeczywistym swiecie. Powr6t uo 
przeszlosci jest tylk o p'owro tem w wyobrazni, naprawd~ zas 
nieublagany nurt czasu porywa nas wciqz naprz6d i nie ze
zwala nigdy na realne cofni~cie s i~ wstecz. vVybieg w przy
szlosc jest tylko wybiegiem wyobrazni, rzeczywiscie nad ejdzie 
ona dopiero p6zniej i nic jej przysp ieszyc nie zdola. Swe zwy
ci~stwa ndd czaserrn osiqgac przeto czlowiek m 0ze tylko 
w swiecie wyobrdzonyrn. Ale ten swiat jest wainq i r.ennq rze
czywistosciq czlowieka. 

Zycie ludzkie jest w wielkiej mierze is tnieni e'ltl w tei wy
obrazonej rzeczywistosci. Gdy mowimy 0 sobie "jestem" , ma
my nie tylko na mysli nasze terazniejszoscirowe ws,polistnie
nie z otaczajqCq nas rzeczywistosciq spostrzeganq, ale row
niez nasze uczestnictwo w rzeczywistosCi wyobrazonej , To 
pierwsze przesqdza 0 realll'osci naszego istnienia, a le to drug ie 
zapewnia nam prawdziwie ludzkie b ogactwo. I gdy w slowie 
"jestem" pragniemy wyrazic nie tylko sam biopsychiczny fakt 
mojej egzystencji, al e takze i jej czlowieczq jako,sc, wskazu
JellY nim na swiat wyobrazony, z k t6rym wsp6hycie czyni 
istot~ homo czlowiekiem. 

Terazniejszosciowe , istnienie czlowieka je·st wlasnie - jak 
widzielismy - tak zmieDlle i bogate dlatego, ze raz po l'oZ 

wtrqca si~ w nie swia t wyobrazony i komplikuje je przypo
mnieniami, mar:&eni ami, zam iarami, planami. Zaz~bianie s i~ tej 
rzeczywistosci wyobrazonej 0 rzeczywistosc spostrzeganq, rze
czywis tosci przeszle j i przyszlej, orzeczywistosc terainie jszq, 
stawalo si~ nierzadko przy czynq nieporozumien zacierajqcych 
ieh ostre odr~bnosc i. 

Pr6bowano przekonac, iz wszystko. cokolwiek sobie :::zlo
wiek uswiac1amia, jest zawsze "te raz" i ze wobec tego znamfG 
terazriiejszosci nie przyslugu je lylko is tnieniu realnemu. Ma
rzenia i oczeki wania, przywidzenia i projekty s4 przeciei row
niei "teraz", a n ie przyznajemy im rea In ego istn ien:ia. Stano
wisko takie iednak miesza tresci i a kty przeiyc, k t6re wlas
nie , w do swiadez~niach wewn~trznych Sq wyraznie odr6inio
ne. Ja, kt6ry teraz marz~ ezy pmj ektuj~, wspominam ezy ocze
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kuj~, jestem rzeczywiscie, pon ie<waz wspolis tniej~ ze w5zyst
kim innym, co rowniez i rownoczesnie jes t teraz. Ale prz~d· 
miot moich marzeiJ. i projektow, wsp omnieiJ. i oczekiwan Hie 
jest wcalel wspolobecny z tyro wszyslkim, co jest teraz. Dla
tego nie im, ale tyl k<o mnie, marZqcemu, proj ektujqcemu, wspo
minajqcemu, przysluguje istnienie realne naprawd~. Czuj~my 
zas d Qibrze, i.z przesz!ose i rprzyszlose niE:uczestnicz~ce w te
razniej.szoSci inaczej jak tylko tq metodq naszeqo przywoJa
nia, nie ,Sq "rzeczywistosciq" takq samq, jak ta, ktora j.!st 
teraz obecna, jak rzeczywistose spostrzegana . 

3. KONFLIKTY SWIATA SPOSTRZEGANEGO 
I WYOBRAZANEGO 

Te dwa llodzaje rzeczywistosc i, spost rz€'gana i wyobrazona, 
mogq bye mi~dzy sOlbq zgodne i mo gq si~ s·obie przeciwst a
wiae. Cz~sciowo zachodzq one na siebie w tym sensie , ze 
w swiecie wyobraionym zachowuje s i~ cos , co byto rzecz y
wistosciq terazniejszq i objawia si~ cos, co b~dzie' istotnie kie
dys terazniejszq rzeczywis,tosc iq. W tym przypadku swia t 
wyobraiony IDa pi~tI1l(} minionej lub przysziej rzeczywistosci 
realnej. Taka zdolnose ujmowania re'Ci lnego istnienia W Pf rs
pektywa,ch pozaterazniejszych jest jednym ze hodel sHy 
czlowieka, pozwala mu na wykorzystywanie dorobku tradycji 
i na zapobiegliwe, skuteczne planowanie. W ten sposob swiat 
wyobrazeiJ. - aczkolwiek autonomiczny - moze si~ wlqczoe 
w 'sJuzb~ swiat'll spostnezen. Sta je s i~ iak qdyby rozszerze
niem ich za.s i~gu, czynnikiem ula twiajqcym g romadzenie ieh 
i .operowanie nimi . 

Ale granice swia ba wyoboraianeqo Sq rozleqle isze niz qranice 
swiata spostrzeganego . I dla tego n ie jes t mozliwa zgoda zu
pelna. Oprocz bowiem faktow, ktore mogq latwo nalezee do 
swiata realnego i do swiata wyobrazo nego w kol e jnosci , kto
rq wyznacza czas, Sq i tak ie, ktore nalezq tylko do drugiego 
z nieh. Czlowiek otaczajqc zewszqd swia t realny wspomnieo
niami i projektami stara si~ rozszerzyc: jego granice i wilo
czye w nie przynajmniej cz~s e tego, CQ przezywa w wyobra
zeniach. N iekiedy si~ to udaje. W owczas przeszlosc ocalona 
pami~ciq od zupelnego zaniku, zst~puj eo w zycie realne i jawi 
si~ w terazniejszosci okreslonym trybem. postE:powania. Tak 
odradzajq s i~ dawne obyczaje i podobnie pod wplywem wspo
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mnien rozpami~tywanych formuje si~ zyeie prywatne. TCl dro
gq przeszJosc staje si~ znowu zywq i zn'1czy w terazniejszosci 
swo j udzial. Niekiedy i przyszlosc poczyna si~ zakorzeniae 
w terazniejezosci pod wpIywem parcia wyobrazni. Ale bywa 
rowniez i tak, iz swiat realny okazuje si~ opornym i nie przyj
muje u siebie gosci z~ swiata wyobrazonego. Dzieje si~ tak 
zazwyczaj wtedy, gdy ezlowiek z wiGkszq smialosciq poczyna 
ufac swiatu wyobrazonemu, z wi~kszq swobodq i uporem na
rzucac go terazniejszej rzeezywistosci. Gdy nie dlatego pami~
ta 0 przeszlosci, ze jej doswiadczenia Sq mu. jeszcze teraz przy
datne, ale pragnie je ocalic od zaglady z uczucia wiernosci, 
z sentymentu, z urokow wspominania. I gdy ocala jq chocby 
to bylo niepotrzebne, a nawet sprzeczne z inteJresami atktual
nego zycia. I gdy nie dlatego wybiega w przyszfoSC, aby stqd 
czerpac wskazania dla biezqcych czynnosci, ale gdy ch~tnie 
przedstawia sobie przyszlose odlelglq i nieprzydatnq, a nawet 
dezoriE'ntujqGq go w zyciu aktualnym. 

Czlowiek jest nie tylko istotq, kt6ra pami~ta dlatego, ze si~ 
przeszlose ostaje w nim, ale jest iS1totq, w ktorej si~ przeszlose 
moze ostawae dlatego, z~ si~ 0 niej pami~ta. I jest nie tylko 
istotq, ktora "planuje" przyszlose dlatego, ze juz si~ ona 
w jego terazniejszosci rodzi, ale jest istotq, w ktorej zasie
wane: bye mogq ziama przyszlosci, dlatetgo ze si~ jq wyobraza. 

Moze to bye hodlem jego wielkosci i triumfu , a le moze r6w
niez bye przyczynq klGski i rozczarowanftl . Gdy nadchodzqca 
i sta jqca si~ rzeczywistose spostrz~zeniowa zadaje klam jego 
wyobrazeniom, zycie czlowieka poczyna plynqe nurtem po
dwojnym, wewn~trznie rozdartym. Powstaje wahanie, ktory 
z osrodk6w naszego zycia - rzeczywistose ezy swiat wyobra
ien - wybrae. a ktory porzucie. 

Bywa w6wczas, ze czlowiek na przek6r i wbrew rzeczy
wistosci wybier3 swiat wyobrazni i poczyna zye w przeszlosci 
lub w przyszlo5ci , tak jak qdyby stanowBy o:ne iedyn& praw
dziwq rzeczywistosc. I zatapia si~ w nich az do zapamle,tania, 
az do dziwactwa , az do utraty lqcznosci z prawdziwym, bie
Zqcym zyciern. I bywa, ze zdradzony przez wyobrazenie czlo
wiek szuka smlerci albo tez szuka odwetu zst~pujqC w najbar
dziej trzezWe zycie , bez wspomnien i planow, bez marzen 
i urojen, w teri'lzniejszosciowe, wegetatywne zycie. 

Wszyslko to jest roznorakq eetIlq, ktorq czl'owiek placi za 
ch~c rozszerzcnia granic istnienia terazniejszosciowego. Zdol
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n-ose istnienia w swiecie wyobrazonym jest skarbern, za kto
reg'o posiadanie los rnscie si~ potrafi. !lez razy czlowiek z naj
wYZSZq radosciq i dumq rnowi 0 tei p'ol~dze, ktorq rna w sobie, 
a kt6ra pozwala rnu wyjsc na skrzydlach pami~ci, mysli, wy
obrazni z wi~zienia okolicznosci! I ilez razy zazdrosci roslinom 
i zwierz~torn bezposrednioSci i prostoty ich realnego zycia 
strudzony wewln~tpznym ro:z.dwojeniem! 

Bye moze na tyro wlasnie palega tragizm ludzkiego zycia. 
Jesli czlowiek pragnie dia siebie istnienia w pelni realnego, 
otrzymac je morZe tylk,o za cen~ uleglosci wobec czasu, ktory 
'l[lllItem pierwotnym, saIDowlad!n.ym i ~krutnym prowadzic qo 
Ib~dzie wci4z z rnijajqcej terazniejszosci w nowq tera:iniejsl{)sc 
!lladch.odz(j!cq, 'oasuwai<llc w coraz da.lszq przeszlose to, co prze
zywal i kochal, oddzielajc go nieprzeikraczalnq plzepasciq od 
wymarzonej przyszlosci. Jesli zas czlowiek zbuntuje si~ prze
ciw tej wladzy czasu i sprabuje wladac jego biegiern wedlug 
wlasnych pragnien, osiqgnqc moie zwyci~stwo, ale tylko Zd 

ce'll~ wyrzeczenia si~ istnienia realnego. Poniewaz zas cz1o
wiek pragn.ie zarowno rzeczywistosci jak swobody, przeto pro
buje obu drag i zyje najcz~sciei rownoczesnie w swiecie real
nym i w swiecie wyobrazonyrn , w swiecie , w ktoryrn jest po
sluszny czasowi, i w swie'Cie. w ktoryrn czas wydaje si~ bye 
jemu poslusznyrn. 

4. ZYCIE JAKO STOSUNEK DO SWIATA IDEALNEGO 

Charakterystyka iycia ludzkiego jako uczestniczenie w reel
nyrn swiecie terazniejszosci i uczestniczenia w swiecie \"yo
ibrazonym l~ie jest j€,Mzcze pelna. Poczucie i pragnienie trwa
nia, na ktore zwracalisrny uwag~ jako na zasadnicze skladlliki 
ludzkiego doswiadczenia istnienia, nie uzyskujq wystarczajq
ego wyrazu i zaspokojenia ani w swiecie spostrzeganyrn ani 

w swiccie wyobraz'onyrn. Czlowiek pragni€' przezwyci~zl(: 

czas - rnijanie w jaikis doskon.alszv ies.zcze 5iposob, nii to iest 
rnoiliwc metodq wyobraien. W swiecie wyobraionym czas 
zostaje narn w pewien sposob podporzqdk,owany, ale tylko e.o 
do szybkosCi i kierunku jeyo przeplywu. Przesztose i przy
szlose, jakkolwiek bys.rny je traktowali, pozostai& clemp,ntClmi 
czasu. Rzeczy, ktore byly i rzeczy, ktorc btidq, nalezq do Kra
lestwa, w ktoryrn wlada czas. 

Pragnieniem czlowieka jest iednak nie tylko harnowac Iub 
przyspieszac bieg czasu1 ale takie przezwyci~iac czas w tym 
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Zl1a,czeniu, by moc dncierac do tego, co wolne od jego wla
dzy, do tego, 0 czym nie mozna po wiedzie~ , ze jUz byIo, ani 
i:e dopiero b~dzie , ani ze jest tylko w tei chwili , a.Ie () czym 
mozna powiedziec, ii bylo, jest i b~dzie, poniewai trwa wiecz
nie i niezmlennie. 

Jest wiele roznorodnych objawow swiadczqc ych 0 gl~bo
kim zakorzenieniu w cZfDwieku pragnienia takiego przezwy
cj~zenia czasu. 

W formie pierwotne'j i elementa rnej wyraza si~ ono prot~
stem przeciwko mijaniu 5z:cz~scia i mij aniu dobra, praqnieniem 
przedluzenia chwili radosnei. p.raqnieniem zahzymall1ia plYl1q
cego czasu. W formie bardziej zlozone j wyraza sl~ pragnie
niem niesmiertelnosci. Przezyc siebie w potomstwie - to pier
wszy ugruntowany jeszcze biol'o'gi cznie stopien teg·o pragnie
nia. Czynami utrwalic swe imi~ na zawsze, wzniesc dziela, 
ktore si~ ost8nq - to stopieil wyzszy, bardziej ludzki. Sq 
wszakze i jeszcze wyisze. Nie wystarcza Iudziom zgola nie
smiertelnosc historyczna, bo i his tori a cala podlega wladzy 
czasu. Pragnq wyjsc i ponad his to ri ~ . 
. W roinorodnych wizjach metafizyc.znych i religijnych wy
raza czIowiek SWq nadziei~ prze trwania dkui:ej, nii ze7.W1:l!a 
na to czas rzq.dzq.cy ieqo biooloqicznym istnieniem, nadziei'l 
przetrwania wieczrii e. Ze' stanowiska tych koncepcji zycie jego 
ziemskie jest tylko okresem jawienia s i~ w czasie, nie jest 
wcale pelnym i jedynym istnieniem. Wr~cz przeciwnie, jego 
tresc istotnfl -- r6znorodnie l'ozumiana dusza - trwa wie'cznie 
i ni~zale7.nie od czasu. I tylko zst~puje ona w kr6lestwo czasu 
na okres ziemskiej w~dr6wki , a potem powr6ci znowu w swiat 
·wiecznosci. 

W ten sposab zosta ie iak qdyby zaqwaran.towana nasza przy
szlosc, jako przyszlosc wiecznego trwania. Czas traci nad niq 
wla.dz~, nie moze jej postawic kresu. Za ostatnim naszym ju
trem bowiem nie rozciqga s i~ mrok nicok i, otwiera s i~ kraj 
wiecznosci, w ktnrym ostanie si~ na zawsze to, co jest nami. 

Analogicznie pr6buje czlowiek ocalic spad wladzy czasu 
SWq przeszlosc. Trudno mu pogodzic s i~ z tym, ze to wszystko , 
co min~lo a nie ostaje si~ w ulamkowych sladach w terazniej
sz()sci, utrzymuje si~ juz tylk o w dobroczynnej i zyczliwej pa
mi~ci. ezy zycie kaideg'o z nas jest tylko plomiennq strzalq 
lecqcq w mrok, przed siebie , istniejqcq realnie tylko w owym 
locie? Czyz zycie calej ludzkoSci jest r6wniez tylko takq strza' 
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lq? Czy tez jakis slad naszej drogi p rzebywanej i przebytej 
ostaje si~ na zawsze jako wartose trwal a? Gdy si~ sklaniamy 
ku tej drugiej moiliwQsci, powstaje mysl 0 sWie cie, w ktorym 
to wszystko, CO plynie w czasie, zostaje zapisane i przecho
wane. Zachowane i zapisane pelniej i lepiej, niz w naszej 
pami~ci. 

Ten swiat re jestracji · wieczne j nie jest zgola w potocznym 
poczuciu ludzkim wytworem naszych wyobraien, ale jest rze
czywistoSciq p'Qdstawowq i od nas niezaleznq, k tora umozliwia 
is.!nienie i s il~ swiata pami~ci . Jak dla jadq.ceqo poci qq:em 
swiat wydaje si~ pas.m em nas t~puj qcych po sobie widok6w, 
z ktorych kaidy ginie bez sladu po chwili i tylko w pami~ ci 
i wyobrazni mo,ze bye znowu przywolany - takim wydawa
loby siE: zycie ludzkie, gdyby bylo tylk<o· uczestniczeniem 
w swiecie realnym i w swiecie wyobrazonym. Ale jest ono 
rowni€'Z: szukaniem tego trzeciego swiata , dzi~ki ktoremu mo
globy bye wiadomo, iz to tylko z 'o-c:w jadqcego ginq na za
wsze i bez sladu kolejne fragmenty drogi, w rzeczywistosci 
natomiast ostajq sie, one i trwaj q wszystk ie razem, rownocze
snie. I gdyby wrocH podroiny, zob aczylby ie zll'owu. Tylko, 
ze ludzkie zycie jest niepowro tne w czas ie i skoro czlowiek 
n,alezy do realnego swiata , musi podlegae jego prawom. Nie 
moze si~od ' nich uwo·lnie. Ale moze ponacl nimi wiedziee . 
I mysli wow-czas 0 swiecie wolnym 'Od wladzy czasu, swiecie, 
w ktorym rzeczy minione zna jdujq zachowanie, poniewaz tyl
ko jawienie siE: ich zaleialo od czasu, nie zas one same w swej 
istocie. W ten sposob dopiero przezwyciE:zO ll,a i agraniczona 
zostaje koncepc.ja terazniejszosciowej rz~'czywistosci , w kto
rej czlowiek wprawdzie zyje , ale i przeciwko k torej · buntuje 
si~ zarazem. 

Ale pragnienie wylamania s i~ z wiE:z6w zmiennego czasu 
i pa czucie, iz przynajmniej Vi pewnych zakresach czlowiek mu 
nie podlega, znajduje wyraz jeszcze inny . Moze n ie chodzie 
o ocalenie przeszlosci w jej rzeczywistosci minionej w sposob 
trwalszy, nz ten, k tory dajq nasze przypomnienia, mozp nie 
chodzie 0 wiar~ , iz nadciqga jqcy kres nasze j przyszl osci otwo
rzy nam drog~ w wiecznose. Chodzie nam maie a to , by zdo
bye trwaJiosc ella teqo, co d'Oswi adczamy w terazniejszosci. 

Pragnienie to wyst~puje w r6ino roctnych formach. W prze
iyciach religijnych, w doswiadczemiach moralnych. w wvsil
ku artystycznym i naukowym. wsz~dzie tu zarysowuje si~ 
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przed nami wizja istnienia wyniesionego ponad czas, istnienia 
niezmiennego B6g, dobro , pi~kno , prawda, b~dqce przedmio
tern uaszych marze-ri 1ub dqzen, wiary i IPrzeiyc, sta·nowiil 
swiat - dla roznych 1udzi rainy, ale dla wszystkich je'<inaki 
w tym, iz jest to swiat trwaly. Czas nie ma nad nim wladzy. 
Tylko falsz podlega pan.owaniu czas'll. Prawda jest, by1a i b~
dzie ta sama. Pi~kno prawdziwe jest r6wniez trwale, dzwig
ni~ tc ponad poziom zmiennych gust6w mody. Dobro wzywa 
nas ku wypelnianiu obowiqzku niezaleznieod okolicznosci. 
I czlowiek podejmuje trud, aby dotrzec SWq myslq ponad krqg 
mnieman - ku prawdzie. Ponad krqg upodoban - ku pi~knu. 
Ponad kr'1g pop~d6w - ku dobru. Wie, :i:e droga to daleka , 
ze cel przed nim umyka, ze jest moze nieosi'1galny, ie grozi 
wiele zludzen, pomylek, rozczarowan. 

A jednak nie wyrzeka si~ tych pragnien, nie chce zanie
chac trudu. Jest przekonany, iz zycie jego, jako iycie ludzkie, 
rna wartosc dzi~ki r6znorodnemu szukaniu trwalosci, przezwy
ci~zaniu pozorow, dzwiganiu si~ ponad nurt tego, co zmienne'. 

Z tei racji obok rzeczywistosci spostrzeganej i neczywisto
sci wyobrazonej, stanowi'1cych srodowisko zycia ludzkiego, 
staje jeszcze rzeczywistosc trzecia, rzeczywistosc idealna. Ma 
'Clna r6znoraki charakter. Bywa postaciowana w trescia.ch re
ligijnych, bywa konstruowana w systemach metafizycznych 
i religijnych. bywa przedmiotem manen, pragnien, nadziei, 
bywa postulatem naszych dzialan i dqzen. W r6znych posta
ciach doswiadczana i przezywana jest r6inie przez ludzi. 

Niekiedy swiat idealny jest przede wszystkim odleglym ce
lem naszych d'1zen, korektorem naszych bl~d6w, wynikaj'1
cych z uwiklania wczasie, svrnbolem niezmiennej doskona
1.05Ci. W6wczas szukamy go, dqzymy w trudzie ku niemu. 

Niekiedy stosunek czlowieka do swiata idealnego, do swiata 
Izeczv wiecznych, jest stosunkiem uczestnictwa. Znaczy to, 
ze nelni jestE'smy wiary, iz 6w swiat idealny nie tylko jest 
mieiscem naszych mtencyj, oclleglq idealnq metq naszych wy
s:1k6w, ale ie Jest czyms rzeczywiscie istniej'1cym, w czym 
i my mamy na s~ udzial. Ten udzia l wyobrazony byc moze 
r6in;e. religie r.kresla:j'1 go dok1adniej. W doznaniach mistycz
l1ych uczesiniclwo nasze doswiadcza l1e jest w caie j pelni. 

R6znymi przeto drogami dochodzi czlowiek do wr6t swiata 
n!ezalezm~go or] czasu do is tnienia idealnego. Czy sqdzi, ze 
wkracza tam tylko SWq mysl'1 ' odslaniajqc'1 prawd~ , ezy tei: 
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wierzy, fie wchodzi tam ICalym -sob'l, c:z.y s'ldzi, ie poprzestac 
musi na pie.lgrzymce tylko ku niernu, czy tei wierzy, ze dime 
rnu jest prawo przestqpienia swiE:tych prog6w - nie ulega 
to przeciei: wq.lpllwosci , ii ten wlasnie swiat niepokoi i n~ci 
czlowieka , i w6wczas, gdy stosunek do niego jest stosunklem 
postulowania i d'l-ienia, i w6wczas, gdy jest stosunki{'m u,czest
niczenia. 

Ale stosunek czbwieka do swiata idealnego moze bye je
szcze inny. Gdy w realnyrn uczeslniczymv w spos6b koniecz
ny samyrn faktem naszeqo istnie'l1ia, qdy w swiat wvobrazo
ny wst~pujemy spelniaj'lc norrnalnq i niekwestionowanq po
tLzeb~ naszej psychiki, naszej pami~ci i wyobrazni, swiat id~
ainy moie bye nie tylko naszil rzeczywistosciq, w kt6rej ucze
stniczvmy i lIlie tylko metq nasze(fo zycioweqo pochodu, moie 
bye r6wniei traktowany jako nasz wrog. 

Jui w 'stosunku ,do swiata wyobraini wola realnego zycia 
cstrzegala przed zbytnim zaruianiem, ktore rnoglo si~ konczyc 
porzuceniem zycia. W atmosferze wiernosci okazywanej sWla
tu idealnemu niebezpieczenstwo to jest jeszcze ostrzejsze. Byl 
on tei w ciqgu wiek6w nieraz atakowany za to , ie pozornie 
tylko diwigal czlowieka wzwyZ ponad poziom biologiczne j 
egzystencji, a blokowal w rzeczywistoSci rozw6j autonomicz
nego czlowieczenstwa. 

Ludzie prowadzqcy t~ wa1k.~ s1arali si~ przekonac siebie Sil

Tl.jeh i przekonae innych, ii szkodliwe i niebezpieczne Sq od
lUchy t~sknoty za tym, co trwale. Budowali w sobip. postaw~ 
uznania za wystarczajqce zycia, klore jest zmienne w czasie. 

Ale nawet pozostajilc w tych granicach nie mogli ,oni zlek
cewaiyc nurtujqcych w czlowieku potrzeb odnajdywariia 
i ustalania pewnych trwalosci. 

Sz,ukall przeto zaspokojenia na innych drogach dla tych po
trzeb, ktore zazwyczaj kazaly kierowac si~ ku swiatu religij 
nemu i metaflzycznemu. I na tych innych drogach tworzono 
konstrukcje gruntujqce istnienie pewnych trwalosci. Czlow~ek 
nie rnial iyc wylqcznie tylko wsrod rzeczywistosci spostrze
ganej i wsr6d rzeczywistosci wyobrazanej. Mial iye rowniei 
w lqcznosci z rzeczywistosciq trwajqcq i wyniesionq -- jesli 
nie ponad czas w og6'te - to w kaidym razie ponad jego szy
bko plynqcy nurt. Trwalosc ta nie rniala wymiar6w melafi- · 
zycznych, zachowala jednak wyrniary historyczne, prowadzq
ce jednak czasami rIo nowej pos taci rnetafizyki. Zresztq, sama 
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ta -odwieczna "walk a z aniolem" swiadczyla i swiadczy 0 do
nioslosci problematyki "rzeczywistosci idealnej" dla czlowie
ka, -0 tym, ie iycie ludzkie jest nieuchronnie ustalaniem s\o
sunku d.o swiata bezezasowego istnienia. 

Nie jest tu nc.szym zadaniem rozwaiac, ezy OW swiat ideal
ny. jaki zna czlowiek, jest mnie j lub wi~cej dokla dnym, choc 
symbol! c7J1ym, -odwzolfowaniem o ntoloqicznie is,tnieicteei rze
ezywistosei 

I nawet jesli usilujemy odsl-onic korzenie owego idealnego 
swiata i powiedziec, ze buduje sie, on z ugrun towanego biolo
gieznie pragnienia trwalosei , nie da si~ zaprzeezyc, iz uzyskuje 
on od wiekow - wciqz na nowo i mimo atak6w - zupelnq 
samoistnosc, stajqc przed czlowiekiem jako niezaleina od lie
go rzeezywistosc, a nie jako jego wla sny twor. I i e jako nie
zaleina rzeczywistosc, wyi sza i doskonalsza nii to wszystk ,) , 
CoO plynie w czasie, narzuca swe wymagania ludziom wbrew 
ich przywiqzaniu do terainiejszej rzeczywistosci . Tu wlasnie 
jest irodlo wielkiego bogactwa psych ik i ludzkie j - wyraia
jqeego si~ w problemalyce religii , sz tuki i filozcfi i - i tu row
niei jest Zrodlo gl~bokieh i tragieznyeh konfliktow zachodzq
eych w czlowiek u. 

5. KONFLIKTY SWIATA SPOSTRZEGANEGO 
I SWIATA lDEALNEGO 

C~lowiek jest - jak widzielismy - t 01 szczegolnq istotq, 
ktora iyje w koniecznosci jakiegos us tosunkowywania si~ do 
5wiata idealneqo i - bez wlq l~du na to, czy siE: ludzi. ezy tez 
nie co do jego bytowego istnienia - rozporzqdza wielkim 
bogactwem przeiyc z racji budowania swego stosU'l\ku 
do niego. I to wowezas, gdy wierzy w realnosc tego 5wiata 
i buduje wlasne w nim u czestnictwo, jak wowezas gdy tylko 
zmierza do niego w wysJkaeh i nadzi ei, jak wowczas gdy tylko 
postuluje, jak wowczas nawet, gdy z 11im walezy . 

Z tej ratji iyjqe zyciem realnym i te rainie jszym, jak wszy
stko co iywe, nie zyje w len sam sposob, co inne istoty. 

Terainiejsze, rea lne zy cie r zlow'eka zostaje komplikowc\~1e 
nie tylko przez osaczajqce ie wyobraienia, ale rowniez i przez 
usilujqcy je sqdziC swiat idea lny. Dlatego zyeie dla czlowieka 
nie jest procesem kierowanym pop~dami, pragnieniami, 
instynktem. Jest procesem ulegania obowiqzujqcym 'wymaga
niom i procesc m buntu przeciwko nim . 
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Gdy iycie innych isto t zywych plynie r6wnym nurtem .lkcyj 
i reakcyj biologicznych, gdy dzialan ia zwierzqt k ier owane s4 
przejrzystyrn mecha nizmem pokusy i obawy, zycie i dziala!lii:l 
ludzkie Sq wypadkowq wielu sprzeeznych sil i ins tancyj . Czlo
wiek idzie nie tylko wedle pon~t rzeezywistosci i wedl e obaw 
powstrzymujqcych zby tniq smialose , kto ra by mogla spowo
dowae. utrat~ tupu, I uie tylko wedle swia ta wyobraieri - zCl.
rown:o retrospektywnych, jak p rospek tywnych, jak wreszeie 
zgola uro jonych - k tore hamujq i porywajq, k tore odmieniajq 
kierunek i eel, k t6 re wzmaeniajq si1y i narz~dzia lub tei osla
biajq bezwzgl~dnose i sprawn ose dzia{ania. Czlowiek w swym 
zyciu i dz ialan iu idz ie takze w po s1uszeris twie lub w buncie 
wob ec wymagan religii, moralnos ci, sztuk i, filo zom, nauki, 
odrzuC'ajqe wymaqania biolo qieznych interesow w sposob jak 
na jbardz ie j n.ieoczekiwan V, rzec mozna by: jak na ibardzie i 
lekkomyslny i ryzykowny. 

Czlowiek jest tq jedynq istotq zYWq, ktora nie cen i zycia , 
ktoryrn nas darzy czas, jako wartosci najwyZsze i. Istotq, kloro 
sqcizi "ze nie jest koniecznosciq zye, ale> koniecznosciq jest 
zeglowae" co oznacza , ii gotowa jest zycie swe zui ywae i po
swi~cae czemus, co je pochlania, a wok6r czego oplata s i€; 
wiara, gloszqca trwalq wa rtose bogini, kto rej s i ~ sklada 
w ofi erze zycie. 

Tq istotq, kto.ra nie tylko zyje, ale wvtwarza rowni eri kon
cepc je zycia - i to roine i sprzeczne - koncepc je, przed kto
rymi i ycie sarno mnsi sic;: usprawiedliwiae, chyba ze ie potrafi 
zwalczye i przelamat, rodzqC jecinak. wowczas nieuchronnie 
koncepcje nowe, ustala jqce le.piej, co jes.t trwale cenne i dla
czeqo war to jest 'lye. I qdy juz mic;:dzy swiatem sopostrzeqanym 
i swia tem wyobraionym zachodzil czc;:s to - iak w idzie,Jismy 
zasadniczy konflikt , i qdy jui w6wczas czlowiek p rzeds tawi! 
s i ~ nam jako istota rozdarta p raqnieniem posruszeris twa rze
czyw istosci terazniejszej, da rzqce j nas reaLnosciq istuienia 
i praqnieniem posluszenstwa rzeezywistosei wyohrai ane i, n~
eqcej nas urokiem autonomii, to nieporownan ie ostrze i wystE;
pu jq konfl ikty mi~dzy wymaqaniami rzeezywis tosci spostrze
gane j i rzeezywistosei idealnej. 

Nieporownanie ostrze i przede wszystkim dla teqo , ie nie
wsp6hniernose rzeczywistosei idealne j jest wi~ksza nii nie
wspolm ierno~e rzeczywistosci wyobrazone j i realnej. Swia t 
wycbrazeri nie mial \V!prawdzie realnosci takie i, jaka eeehuje 
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swiat spO'strzegany, byl je<1na'k jak gdylby z tego samego mate
rialu tworzony. Jego rea'1nosc qi'll~la wraz z lLplywem te'l"ai
niejszosci, ale jeqo formy, tresci. zda'rzenia. zachowywaly si~ 
w swiecie wyobraionym takje jak byly. choc be:z;cieles-ne. 
Skqdinqd takie z.darza~o si~. ze niematerialne twory wyolbraZmi. 
wybieqajqcej w przyszlosc, pr.zvoblekaly si~ w dalo, gdy je 
realizowala terazhiejszosc. 

Swiat idealny natomiast jest z natury swe j innym swiatem 
niz swiat realny. Jest mu z samej swei istoty przeciws1tawny. 
Stawia nam surowe. nieus.t~liwe wymaqania, ktore nie chcq 
si~ liczye z urokiem i sil,!, "Z jaki:l przemawia do czlowieka 
zmienne, ale realne iycie terainiejsze. Wymaqa on wyrzeczen, 
ofiar, ascezy. Nie jest waine i nie jest wartosciowe z jeqo per
spektywy to wszystko, co 'Przeci~tnie ceni sobie iYi<lcy w stm
mieniu czasu czlowiek. 

Ostrose tego konfliktu sta je si~ takze i dla,teqo wieksza niz 
w przypadku rozbieznosei mi~drzy wymaqaniami swiata real
nego i swiata wyobrazen, ii swiat wyobrazen traktowany jest 
normalnie jako nasz ludzki twor, w ktorym dOPu5zczalne SCj 

pomylki i rozczarowana. Jesli jestesmy mu posruszmi bardziej 
nii rze·ezywistosci, dzieje si~ tak wedle naszych ched lub upo
doban, ale nie jest to niqdy naszym obowiqz,kiem. Swiat ideal
ny natomiast posiada zazwyczaj niezalezny od nas autorytet 
moralny.. Jeqo wymaqania nie wydaiq siE) weale naszymi do
wolnyn'ii zyczeni3.mi, wr~cz przeciwnie, stanowiq bowiem ko
deks 'Powinnosci, l::toremu naleiy bye posruszmym. Odwrot od 
swiata wyobraini ku swiatu rzeczywistem'll nie iest - na 
oq61 - traktowany jako qrzech czy iako wina. witany jest ra
czej z uznani'em przez trzeiwq opini~, ale 'Pwzucenie swiata 
idealnego i o~{azanie posluszenstwa zyciu rzeczywistemu rna 
zlzwyczaj charakter odstE)Pslwa. zdrady, nied{)lJ)e1nienia obo
wiCJ.zku. Sumieni!" j ludzie czyni& nam z tei rac ji osbre wyrzuty. 
System kulturalno-spoleczny w roznoraki sposob czuwa nad 
tym, by czlow!ek pozostawal posluszny wymaqaniom idealne
qo swiata, a jednak nasze zwiqzarnie z reaJnym, te.rainieiszym 
zyciem, nasze uczestnictw{) w spostrzeqanej rzeczywiswse,i 
przeciwstawia nas cstro ideal-nemu swiatu. 

I powstaje w ten sposob odwieezny dylemat ludzki: czemu 
bye poslusznym? Czy wiernie sluchae tych. ktorzy przemawiajq 
w imieniu oweqo idealneqo swiata, wyrzec siE) ufiOkow zycia. 
jeqo ro.z.norodlIleqo boqadwa, jego odSwieiai1l'cej zIDiennosci, 
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J e~0 soczystej zieleni rze'czywis,tego istnienia i dotrzee lub 
docierac przez odrzucenie wszystkieqD, co zmienne. do praw
dziwej doskonalo<:ki trwale i, zawsze tej sainei, dzwiqniE:te j 
ponad niestale okolicznosoi , kr6tkowzroczne mniemania, slepe 
i zarozumiale ambieje, niskie pOlp~dy? ezy tei: - wr~cz prze
ciwnie -- odrzuciC ponadczasowe apele jako ::;zkodliwe UIoje
nia, jako sztywne fikcje, masJmjqee czy jes ustabilizowane inte
resy lub czyjes intelektualne niedol~stwo i zst(J.pie bez zastrze
zen w potok zycia , plynq,c na jeqo fali ruchliwej i zmiennej? 

Dylemat stawiany od wiek6w i od wiek6w na nowo rozwiq
zywany w trojaki sposob: przez be'Zwzql~dny wybor wiemo
4ci swiatu idealnemu i zlekcewazenie istnienia w czasie, przez 
rownie bezwzql~dny wybor zycia terazniejszeqo i odrzucenie 
''rszelkich UIOSZCZen trwalosci, oraz przez wielorakie proby 
pogodzenia tego, co trwale. z tym. Co zmienne, Dzieje tych 
rozwiqzan - w religii , filowfii , sztuce, etyce. dzialalnosci spo
leczne j i polityczne j - stanowiq zasaclniczy trzolll historii ludz
kosei i swiadcz~ 0 tvm. jak qlebcko konflik t teqo typu zako
rzeniony jest w ludzkie i na turze,. 

I rozumiemy dlaczeqo si~ tak dzieje , Jesli swiat wyobrazo
ny - wbrew oczywistosciom swiata Slpostrzeganego - po
ciqqa czlowieka ku sobie ·i porywa az do qranic szalenstwa. 
tracqceqo kontakt z zyciem prawdziwYffi, dzicje si~ to dlateq-o , 

, IZ czlowiek praqnie nie tylko realnosci. ale rowniez i mozliwn
sci, pragnie nie tylko istniec, ale i stawac sip" pragnie nie tyiko 
uleglosci, ale i swobody, 

Ten drugi nur t jeqo praqnien spciniany bye moze w swiecie 
wyobrazonym. I uczestniczye w nim wydaje si~ zawsze cz1o
wiekowi rzeezq pozqdanq, a nil.wet w pewnym sensie konie
cznq, chocbv nawet wypadalo placic za te uroki niepowodze
niami w realnym zyciu. 

Podo'bnie w stosunku do swiata idealneqo . Jesli wbrew 
oczvwic;tosciom i pokuscm. swiata spostrzeqanpqo pocl'lqa O!l 

czlowieka ku sobie i porywa go ai do granic ohary i rezygna
c ji z zycia, dzieje si~ to dlateqo, iz cz-lowiek prcqnie nie tylko 
realnosci , ale i trwaJiosci . To druqie jeqo praqnienie moze bye 
8pemione w swiecie idealnym. I uczestniczyc w nim a przy
najmniej dqzye do ni.eqo i okazywae mu SWq wiernose wyda
walo si~ zawsze czlowiekowi czyms koniecznym, chocby si~ 
za to mialo placi<: cieaipieniem, :wyrzeczeniem si~ lub narwet 
zyciem. 
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Rozwazania nas.ze prowadzq prze,to do wniosku, iz zycie 
czlowieka analizowall1e wedluq tych doswi a'dczen wewn~trz
nych, k t6rych jest ir6dlem, s tanowi zlozo ne "zj awisk o. Zyj~ 
to znaczy, ze u cze stnicz~ w swiecie rea.lnym, s'postrzeienio
wym, wplqtany wesp61 z nim w n iepowstrzymany b ieq cza~.u , 

zogniskowany w mijaiqcej wciqz teraznie jszosc,i, pochlaniall1Y 
szarpany je i zmiennym nurtem. To znaczy r6wtIl'oczesnie, ie 

stwarzam swia t wyobrai ony wedluq moi:ch perspektyw czasu 
i zespalam si~ z nim. 1 znaczy to wreszcie, ii si~qam myslq lub 
uczuciem ku swia tu idealnemu , bqdi p raqnqC don do trzec, bqdi 
wie:r:zqc, i e w n im jestem, bqdi tei buntu jqC si ~ 'przeciw n iemu . 

Ze wzql~du na t~ wielowarstwowosc ludzk ie iY'oie jest 
szczeq61nie boqate i iest zarazem szczeq61nie rozdarte, 

Boqdan Suchodolski 

Fragmen t wi~k~zej calosci przygotowywaneJ do 1n.ku W odm1enaej 
redakcji rozwa:l<l,nia te byly dnrkowame w j~zyk\l franCU6kim w wydawnk· 
twie "St'ud:a PhiJo601:hi<:a"' t. 1II 1948 . 

. 
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OWOC CZASU SWEGO 
Chrzes cij anstwo wnosi ide~ litdu w zycie jedJnosH~i i zbio 

rowosei. "Poka j" jes t slowem,' k tare zawislo u lw lebki Czlo
wieka-Boqa. wysp iewa'l1e i Jemu i ludZJkosei prze·z Arrliolow. 
"Pok6j niech zawsze bE}dzie z warni" jes{ wezwaniem szczyto
wym ku i:de j Mszy Sw. 

Ktokolwiek przes.t~pu je proqi swiqtyni, kto kolacze do furty 
klasztoru, k to zgina kolana modlqc s i~ - wchodzi w obr~b 
ladu. Odnajduje pok6 j. Odna jdu je nawet wtedy, a zwlas:z.eza 
wtedy, gdy prowadzi go niepok6j i walk a , cierpienie i nie
s7;cz~seie, bezradnose i slabose. Bog uczestn iezy we wszystkirn, 
co Mu porwierzamy, uczestniczy z milosci dla nas. PocztUcie, 
i e milosc: Boqa skiExow uje s·i~ ku nam w kaidej na'szei n ie
doli , ze jest wszys tko ogarnia jqea, .ze nie jako istnieje dla nas 
i .czeka n a nas, cier.pliwa i oddana bez zaslrzeie:6. - jest zro_ 
cHern udinosci i ira dlem pokoj-u . Pax est trarnquilli tas QoT'dinis 
l1lQwi sw. Augus,tyn. 

Mile osiqgllqc to, by pok6j byl zawsze w na sI By nic qo nie 
moglo na'fuszye, ani zlo swiata , ani zwlaszcza nasza s lahosc 
uIeqajqca zlu! By pokoj, jak o znak Boqa, uds,zal pr,zez na. 
wzburzenie swiata, n iosl swiatu pojednanie, obdzielal mirosciq 
wroqoiW i milosci q. ich zV\'Yci~zal! 

* 
Pascal m6wi: "ja'kie d aleko jest od p0'2man ia Boga do kocha 

n ia Go!" 'Nyznanie to podykto·wac musiala najql~bsza rozterka 
wielkiego pisarza. Poznanie Boqa i milose Boqa - to nieod
lqczna droga rOZUl1lU i serea. ie poznamy n iqdy do konea 
wielkoSci i przymio t6w Bo.qa i nie zdolam y naszq. wolq i mHo 
sciq p okochae Go tak, jakbysmy praqn~li . 

--------------~~~~--------
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Ale mimo to poznajemy Boqa, bo 2'lITlusza naJS do teqo nasz 
umysl, ktory nie zna qranic w swoich rpaznaWlczych dqzeniach. 
Pos,zukujqc i po~najqc Boqa, wciqqani jestesmy calosciq zycia 
w ten wielki proces. Poznanie wspiera si~ na milosci, bez kto
rej ten akt poznawczy bylby jedynie a,bstrakcy jnym teorety
zowaniem. Boq nie jest teoriq, lecz prawdq. Prawda natomiast 
porywa nas za sobq, porywa bez reszty zi¥c1ajqc swiadectw wie 
lorakich i ofiary calkowitej. 

P'OIZIlanie Boga jest tedy slmtkiem mHoSci, tak ja'k milose 
jest przyczynq poznania. 

Ale nie nalezy sqdzie, ze Boq daje si~ pozmae iedynie na dro
dZe intelektualnej. Byloby to poznanie tylko dJa wybranych, 
dla pysznych m~drc6w. 

Wielokrotnie poucza nas Ewange1ia 0 pokorze i ,prostocie, 
jako 0 warunkach poznania Boqa. Tylko przez pokor~ docho
dzi ucz,ony do rozwiklania Bozych tajemnic. 

"Bqdicie jako dzieci" - odnosi si~ do wszysllkich, pozllajq
cych i milujqcych Boqa. 

Pokora i czystose serca odslania te same ta jemnke, co prze· 
nikliwose wielkiego l'O'lumu, ktory od aktu pokory rozpoczy
najqc si~ga po calosc: Prawdy. 

Kiedy· indzici Pascal uzupelnH swojq mysl wyZej cytowunq 
i. powiedzial: "Przez milosc: poznanie odnaiduje swojCl. praw
d~ - przez poznanie milose odnajduje swojq dPOgEi" . 

Poznanie Prawdy wynosi nas ponad chaos rzeczywistosci 
i pozwala umyslowi obe,jmowae calose przez rozrozn.ianie. Za
prowadzamy porzqdek w mysleniu nie dla wyqody. nie dla
teqo, by nie oszalee, by si~ nie zaqubie, lecz dlateqo, by uchwv_ 
cie sens rzeczy w ich pierwszych przyczyrnach i w ich ostatecz
nych Cf~lach . 

Poznanie prawdziwe nie pogardza rzeczywistoociq i nie morie 
jei pominqe. Sprzeczny i skl6cony swiat rzeczy, pozorny bez
sell'S i chuos narzuca nam koniecznose myslenia 0 tym, iak 
jest? Jak jest naprawd~? 

Oplece-ni wielosciq i zmianami, wciqgni~ci w nami~tnose 
uczuc:, wiemy, ze nurt naszych codziennych doswiadczen 'nie 
pozwala nam rzcczywist'osCi poznae prawdziwie. Cokolwiek 
o 	niej powiemy w chwilach zmiennych odczuwan, jest CZqst
kowe 	i bl~dne. 

Tylko razum nasz maze zaprowadzic fad, czerpiqc mate'rial 
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do twierdzeti z uprzednieh doswiadezeti zmysl6w, z ogami~
cia kazdego w~zla rzeezywistosei. 

TCl drogCl idzie mY'sl chrzescijatiska - przez rzeezy ku Praw
dzie. Prawda wraea ku rzeezmn jako pelna wiedza 0 nich 
i peIne swiatlo, kt6re mroki chaosu rozswietla. 

Objawienie Boga i swiat stworzony przez Boga - to matena 
poznawcza, ktorq zyje mySl chrzescijatiska. Nie jest ona jedy
nie zbimem dogmat6w i tbiorern twierdzeti, lecz "prawdq zy
wota", "drogq" i "zbawieniern". Jest ona calkowitq wolnosciq, 
opartq na rozumie, na poznaniu i ellatego nie znosi mrok6w, 
zabobonu, przesCldu , fetysz6w. 

POZ'Ilajqcy Prawd~ Sq tymi, kt6rzy poznajq Boga. 
Prawda, zdobyta doswiadczeniem i poznaniem, wota 0 wol~ 

i wola 0 miloM:, by jq pelnic! Kieruje ku sobie zyeie, kt6re rna 
jej swiadczyc. Zycie dla prawdy, poniewaz jest Prawdq, - nie 
prawda ella zyeia, jak gloSZq utylitarysci. Tylko mysl chrze
seijatiska podnosi zycie i dzwiga je ku szczytom Prawdy. Ku 
szczytom Krzy:i:a, kt6ry wbity w ziemi~, wi~rzcholkiem prze
bija Niebo. 

Wmyslec si~ w znak krzy:i:a, kt6ry jest znakiem chrzescijati . 
stwa: korzenie jego tkwiq w ziemi, a ramiona obe'jmuiq calose 
stworzenia , by uniesc je w g6r~, do nieba. 

Inaczej: clwie linie, przeci~te posrodku, z kt6ryeh jedna, po- ' 
zioma, oqarnia milosciq ezlowieka i ziemi~, a druga, pionowa, 
milosciq wspina si~ ku Bogu, w Niebo. 

Wmyslec si~ takze w slowa Prefaeji 0 Krzy:i:u: 
"ktarys zbawienie rodzaju ludzkiego ustanowil na drzewie 

KrzyZa, aby s~qd smierc si~ zrodzila, stCld i zyeie zrnartwych
ws1:alo i aby Ten, ktory zwyci~zyl przez drzewo, na drzewie 
zostal zwyci~:iony", 

* 

Modlic si~ za swiat, za wywyzszenie dobra ponad zlo, ktare, 

wydaje si~, wlada swiarem i swiat sobie podporzqdkowuje. 
Modlic si~ za wszystkie dobre intencje ludzi nieznanyeh, 

cichych, 0 ktarych nie wspomni historia, a ktarzy na barkach 
swoieh, na swoim codziennym trodzie i wytrwalosci w dobrem, 
prawdziwie dzwigajCl swiat. 

Modlic si~ za dzieci, ktoryeh niewinnosc jest darem aniolow, 
za4nl'ody-ch, ktorzy podejmujCl rzeczy pooad miar~, ktorzy palq 
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sj~ ezystym ogniem oHary dla innych, dla swiata, dla dosko
1:lalosei zycia , k torzy n ie zatruci z Wqtpieniern, nie dotkni~ci 
niew iarq S'l wiecznq mlo dosciq 5widta i odrodzeniem swiata. 

Modlic · s i~ za kazde dZielo, ktore wzb ogaca tworczosc Bozq 
w Iudziaeh - za kaid y czyn, k tory dClS iE;ga dobroei. 

Lecz nade wszys tko mo dlic s i~ za wqtpiqcych, ktoryeh go
rye2: jest goryezq nieufnos ci , za pysznych, za oschlych w ser
eu, za grzesznych , k t6rzy S'l zamkniE;ei dla dobra. 

Za tyeh gl6wnie , k t6rzy glosz'l, iz Sq rniarq rzeczy, rniar'l 
poznania , miarq sprawiedliwego i doskonalego. Z ieh rqk ma 
wyjsc jakoby nowa i lepsza struk tura sWiata, rna wyj sc szczE;
scie czlowieka i t riumf p okoju. 

O dwroceni od Nieba , milu jqcy ziemi ~ - Sq glusi w swej 
dumie i Sq niewidomi na duszy. 

Modlic si~ za nieh 0 wi dzenie, 0 sluch otwarty na wezwa
nie, k t6re wszystkieh jednako wo prowa dzi ku lemu samemu 
eelow i. 

Modlie si~ za synow & zych .-- za synow tego swiala , "kt6
fZy S'l roztrop ni w rodzaj u swoim" - i modlic siE; najzarliwiej 
za syn6w swiatlosci, kt6ry ch swiat nienawidzi. 

"N k nie mozemy bez Ciebie" - jest westehnieniem, w k to
ryro zawiera s i~ na jglE;bsza prawda 0 naszej slabosci i 0 na
szej mocy. Najwi~ksZq n iedolq jest dumne ~twieydzenie : 
"wszystko rnog~ - jes tem miarq rzeczy". Pycha wkrada si~ 
do k azdej t w6rcze j praf:Y, ezai s i~ w kaide j slawie. Pustoszy 
zy cie, zwlaszcza zyeie ~tyst6w, najbardzie j zagrozone przez 
uznanie swiata . LE;k slawy i niedbalosc 0 slawE;? Czyz jest to 
mozliwe? Kogo nie zrani n ieezulose lu dzk a? 

Moe tworzye anonirnowo, bez ehwaly dia swego imienia ! -
Nikt n ie ehcialby uznae takiego heroizmu ..; Zresztq pycha po
trafi omotae k azdq skromnosc, kazdq pokor~ , kazdq swi E; toSC . 

Swi~ci drzeli najbardziej przed pyeh'l. e zy mozna jej unik
n'le i jak? Moc modlie s i~ wlasnie na ji arliwiej w srodku praey , 
w szez~seiu natchnienia, w gorqczce realizowania wizjl , 
m6c modli e si~ przeswiadczeniem i w iar :,! . ze ni e Sdmemu nie 
zdole siE; zft-bie! 

- Da j nam ufnose dziee iE;eyeh rqk, wyciqgniE; tyeh do Cie
bie, da j lask e, pomszania siE; w Tobie kazdq chwilq zyeia. zwlCl 
szeza tq, gdy czujemy siE; mocni , dumn i, zdaln i do two [zeni a, 
kt6re jest, 0 Boze, DE; dz'l , cieniem cieni.a Twojej Mocy, Two
jego Dziela. 
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Pyeha oplata nas na kazdym stopniu sprawnosci. Kaze nam 
wierzye, ze jestesmy powolani do kierowania innymi, domaga 
s i~ prze·z nas pos!uehu od 5wiata i podporzqdkowania, Ciqg 
powtarzajqcyeh s i~ sukcesow, slawa i powodzenie ezyniq z nas 
figury, zamiast zywyeh ludzi - i chodzqee pomniki, puste we
wnqtrz, kam ienne i jak kamienie, qluehe i slepe, 

COZ bardziej moze p rzerazae nad pyeh~ niektoryeh ehrze
scijan, py sznyeh z posiada,nia Prawdy? 'lyjq jej cialem i po
uezajq naokolo , ze tylko oni wiedzq wszystko, wiedzq .dokla
dnie, Posiadajq jakoby Pra wd~, leez nie znajq Prawdy Zywej. 
"My mamy Mojzesza" - zda jq s i~ mowie. Nie majq juz po
t rzeby szukan ia, Sq wystygli i oschli , zywiq si~ samq rozkosz,! 
opisu Prawdy, k t6rej strzegq z zazdroseiq. Posiedli komfort· 
moralny, ktory , wydaj e s i~, spraw il Bog, komfort pewnosei, 
klory ieh wywyZsza pon ad grzesznikow, ponad t ri'.wionyeh go
rqezkq pragnienia, ponad k a±cly ni epok6 j i kazdy bunt. 

Zna jq PiSliliO do osta tn iej htery i pogardzajq tymi, ktorzy 
w literaeh szukajq zywej k rwi, zywego eiala. Pogardzajq nimi, 
bo, 0 zgrozo! nieraz \blqdzq i wqtp iq, gdyz prowaclzi ich do ' 
Prawdy cierp ieni e, zam iast blysk otliwosei umyslu. . 

ie sk rzyiujq s i~ w przymierzu 'o,czy p yehy z oezami n'a
brzmialymi eie rpieniem, n ie spotka s i ~ nigcly wyniosla pew
n osc z bolesnq niepewnoseiq. 

Pyeha - to pieklo, to dno bez nadziei w ydobyeia si~ z nie~ 
go. 'l ye cierpiemem i kl ~ski'! raeze j, bo z k azd eqo cierpienia 
i z kazdej- k l£:;ski wyraslta zarod zycia, mno zCj. si ~ sHy utra
cone z requly na wysokosciaeh sukce ow. 

Daruj , Baze, pyeh~ wszystkim, kt6rzy Sq doskonali, Nie 
wodz nas na pokuszenie takich grzesznych mysli, ze jestesmy 
p rzei Ciebie wybrani, ze dobrze ei sluzymy, jako Twoi wy
mawcy i Twoi obroney. Raczej pro wa dz nas po drogach wqt
pienia i po dr-o ga·ch udr~ki , - ni e clcj nam nigdy SpOCZqc . 
"p6ki nie spoezniemy w Tobie". 

"Sztuka 111i nie wystarcza" - jest bolesnym westehniel1lem 
wielu artys t6 w, ktorzy poznali vvielkosc Boga. Poznali takie 
wielkosc sztuki i nie C±oskon alosc wlasnyeh srodk6w W'i r~zu , 
m imo i e swia t, nie przeezuwa jqc t~ sknoty art.ys tow , ocenia 
leh zdobycze, jako najwyisze osiqgni ~ ci a. 

Tylko wielki ar tys ta moze powiedziec "sztuka mi ni e w y
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starcza", 'ella oddania poczucia braku, poczucia niemocy, zalu 
i osamotnienia,. jakie powo-duje ciqgle napi~cie tw6rcze. 

Jest to zapewne glod czynu, pragnienie konkretnego dzia
lania w przymierzu z ludzmi, nadzieja, ze peIne przejawienie 
siebie i pelny sens zycia znajduje si~ poza 'sztuk.q. 

Ale w tym bolesnym stwierdzeniu zawierac si~ moze zwy
kla ludzka niedola , ktora si~ rod'li z nie'Wslp6hniel1IlOsci srod
kow i celow, Z niewsp6hniernosci tego, co nieskonczone i te
qo, co Ekonczone - , teqo. co hoskie i teCf'O, 00 ludzikie. 

Artysta, ktory nosi w sobie nieomylne p6czucie proporcji, 
konstr'Jkcji i ladu - w zyciu swoim walczy nieraz z negaty
wami tych cn6t. Osiqga zgodnose i pelni~ w okresie tworze
nia - i gubi sW6j lad w okresach przerw i ug·oil'owanda. 

Kt6z pojmie to rozdarcie, ten b61, gdy nie dosi~ga sie: wiel
kosci wlasnego dziela? Quis l1berabit nos? Kt6z nas wyzwoli 
z grzechu dysharmonii? Kt6z zmieny ostrooe walki pomi~dzy 
zyciem a dzielem, kt6re zycie przerasta? 

Otchlan tej niedoli jest oltchlaniq grzechu Aniolow, ktorzy; 
'b~dqC blisko Boga, ulegli !pokUlsom szatana. 

"Sztuka mi nie wystarcza" jest glosem artyst6w, ktony sto
jq na s'Zczytach. 

Tylko malej lub sredniej skali artysci nie odczuwajq tego 
cierpienia. Sq zawsze szcz~sliwi, zawsze pewni siebie. 

1m niisze stopnie artystycznej sprawnosci, tym wi~kS'la py
cha, wi~ksza radose i calkowite samouwielbienie. 

Artysta jest nasladoweq Boga i kontynuatorem Jego stwo
rzenia. SluZqc pi~knu, sluzy tym samym Bogu i prowadzi do 
Niego dusze ludzkie, odkrywajqc im neczy niewidzialne po
rpnez widzia lne. Artysta tworzy "w porzqdku mBosci", czyU 
oddany jest przez miloM: i poznanie - Bogu. 

Dzielo art)l'Sty jednoczy nas, mimo ze jeste§my roinl I prze
nosi nas na "tamtq" stron~, skqd widocznose bytu jest roz1eg
lejsza i prav.-dziwsza. 

Nie nie zastqpi sztuki w jej zdolnosci wladania dtiszami ludz
kimi! Jej sila jest swoista. czarowna i niejako przeistaczajqca 
nas w Anio16w. 

Nawet groza iycia, bnydota i zlo - cudem sztuki r07.bu
dzajq w nas te:sknote: za dobrem i doskonalosciq. Mirno smier
ci i zbrodni, jakie oglqdamy w tragedii antycznej, ezy w tra
gedii wspolczesnej - sztuka ta m6wi nam naocznie i domysl
rue, ze dobro zwyci~za z,lo. · 
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Nieobllczalne Sq skutki sztuki , kt6re si~gajq nieraz dalej, 
nii: myslal byl 0 nich artysta. 

Wielka sztuka z jakiegokolwiek by materialu czer.pala, pro
wadzi zawsze ku dobru. Tylko sztuka pozorna, quasi - szluka 
niedoskonala - z racji zak16cenia wlasnego pOlzqdku, zdk16ca 
porzqdek moralny. 

Artysta odwoluje siG do naszej samotnosci i do naszego 
ws.p6lczujqcego braterstwa z ludzmi i naruszajqc nasz spo
koj - PotE;guje gl6d Prawdy i gl6d Dobra. 

W tym zakresie jest on obdarzony laskq swiGtosci, gdyi pod
wyisza swiat i diwiqa qo do Nieba. 

Ale najpelniejszq laskq artysty jest to, ie zdolny jest I.WtJ

rzyc niejako z niczego, ie powoluje do iycia byty, jakich nie 
bylo od poczqtku swiata. Jest on prawdziwym nasladowcq Bo
ga i kontynuatorem dziela stworzenia. 

PamiGtac zawsze w pracy tworczej 0 przejmujqcym west
chnieniu Claudela: "Spraw, abym byl siewcq samotnosci i ten, 
kto uslyszy moje slowo, aby powracal do siebie niespokojny 
i brzemienny". 

Jerzy Zawieyskl. 
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LISTY STAREGO DIABtA 

DO MtODEGO 

Zami€szczamy fragmenty z ksiqilki C. S . "Lewisa 

"The SCl'ewtape Letters", jednego z czolowych obecnie 
moralistow angielskich, wykladowcy u niwersytetu \II 

Oxfordzie. Lewis jest anglikaninem, posiada jednak 
znajomosc i w yczucie nauki Kosciola, jak t ez duze 
sklonnosci ku katolicyunowi. Ksiq~ka , k t6rej fragmen
ty drukujem y, odpow ;ada najlepszym tradycjom lite
r atury angielskiej, lqczqc blyskotliwosc stylu, zaml
lowanie do paradoksu z charakterystycznq dla wielu 
pisarzy angielskich umiej~tnosciq mowienia z humo
r em 0 najgl~bszych zagadnieniach bytu . 

Calosc listow ukaze si~ nakladem k lubu literackiego 
"JCisne K siqzk i" (Albertinum). 

REDAKCJA 
Przeklae/ Emilii Goe/Iewslde; 

I 

-U6j drogi Dr~czycielu ! ' ) 

Przyjmuj~ d o wiadomosci 'l o, co p:szesz 0 kierowaniu lek~urq two
jego pacjenta i 0 Gobieraniu mu wi~kszej li cz·by przyjaci61 0 prze
konaniach materialistycznych. Czy jednak nie j es~es nieco naiwny ? 
Brzmi to bowiem tak, jak gdybys s qdzit, ze argument jest odpowie
(I'Dim srodkcem, by wyrwae go z pazur6w Nieprzyjaciela. Mogloby to 
bye dobre , gdy by zyl kilka wiek6w wczesniej . W owym czasie bo

" W oryghrale: Wo rmwood = doslo1\\'[lie : Piollln ; zC!>Cho dzi row.nie'i: w wy
rdzeniu' to be wormwo od to a p erson = dr~C'l.yc kO ~iO S. 
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wiem ludzie doskocr1ale wiedzieli, co byIo, a co nie bylo udowodnione; 
q jesli cos bylo udowodn one. wierzyli w to rzeczywiscie. Lqczyli nad
,to myslenie z czynem i gotowi byJi zmienie spos6b swojeg'o zycia s :o
sDwnie d o wyniku calego lancucha rozumowan. Lecz to zmienilismy 
juz w wielkl ej mierze dzi~ki codziennej prasie i inoym tego rodzaju 
srodkom. W glowie two jego pacjenta , pO CZ qwszy od pachol~cych 
jego la t, kl ~b i si~ co najm niej tuzin na jbardziej sprzecznych filozo
ficznych teorii. Mysli on 0 ·tych sys te mach dok ~ rynalnych przede 
wllzystkim nie wed lu g tego, czy Sq "prawdz _we" lub "falszywe", lecz 
jedynie wedlug tego, czy s,! "akademickie" lub "prak ~yczne", "prze
st an ale" czy "wspolczesne" , "k·on we ncj onalne" C'ly tez "bezwzgl~-

. dne". Zdrgon a nie argument jes t lwoim najlepszym sprzymierzen
cem w s 'araniu okoto izolowan 'a pacjenta od Koscio la. Nie trae prze:o 
czasu na przekonywan ie go , ze mC\ ~er " alizm jes t prawdziwy. Wma
wiaj wen, ze j es t s ilny, 'tw ardy, oc!waz ny, ze jes' fil ozofiq przysz!osci. 
To Sq rze czy, na k :orych mu zalezy . iepokoj,!cq cechq argumen:o
wania jes t, ze przenosi calq walk~ na teren wlasny Nieprzyjaciela. 
On rowniez potrafi argumentowac. chociaz w n aprawd~ sku :ecznej 
propaganc!z"e , w ty m rodzaju, 0 jaki mi chodzi, wydaje si~ nie do 
r6wnywae naszemu Oj ru w piekle. Przez s am fak l argumentowania 
budzlsz w swoim pacjencie z-dolnosc rozllmowania, a raz rozbudzo'l1-'3., 
k 'oz maze przewidziee. do czego doprowadzi? Nawet gdyby wtasciwy 
bieg mysli pacjen ta mozna tak p owikl,ac, by wypadl w k0l1Cll na na
6Zq korzysc, 6 ~wi erdz i sz, ze pog ! ~b 1(' 5 w nim jedyn ie fatalne uspo
60b:enie dqzenia do ogolnych wnio,skow, a odwrociles jego uwag~ 

od fali bezposrednich doznan zmys lowych. Twoim zas zadaniem jest 
wtasnie przyklJc jego uwag~do owej fali. Nau cz go zwac jq "rze
czywis ty m zyo"em" i ni e dozwol mu py lae s :~. co 'trzeba rozumiee 
pod slowem "rzeczyw's 'ose". Pam : ~ ' aj. ze on n:e jest, jak tv, tylko 
duchem. Nigdy n:e wcielony w czlo wiecz'! pos ae (Och! ta wG l r~lna 

przewaga Nieprzy jaciela !J, n ie u swiad.a miasz sab ie , jak n 'ewolniczo 
podlega" cz!owiek pokusom powsze-dn ie go zyc:a. Mialem niegdys 
pacjen 'a, solidnego ateu,szu, ktory zwyk! b y! czy tywae w Brilish 
Museum. Pewnego dn 'a , gdy zasiad ! do czy 'ania, spostrzegtem, jak 
bieg mysli w jego glowie pOCZqt przyb:erac zly kierunek. Oczywi
scie, Nieprzyjaciel byt w '~e j chwili 11 jego boku. I nim zdolalem 
zorientowae s i ~ , w czym rzecz, trud mo ch dwud zies ' oletnich zabie
gow POCZqt s i~ chwiac. Gdybym byt stracit wowczas glow~ i zaczql 
organizowa c obron~ przy pomocy rozumowarlia, porazka by!aby nie 
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unikniona. Nie taki w6zakie zc =ie kiep. Z punkhl u-dcrzylern 
w miejsce najlepiej przezc mn:e Blrzezone , pod,;uwajqe mu mysl, It 
wlasnie najwyiszy ,zal> nn p06ilek , N:eprzyjaricl ulyl przypuszczal
nie suges " i (- wiesz dobn:e, ic lligdy n:e moina dokladnie pod
I"luehac 'tcgo, CO On im mowi -) wrGez odmiennej, mianowie:e , ie 
to 0 wiele jeGt wazniejsze n ± sniadanie. Tak przynajmn:ej SqdZ~i 
albowiem k'edy I>zepnqlem: "Dobrze, W rzeezy BHmej, zby~ jest to 
wnine, aby dilC Bobie z tym ra<l,~ w jedno przedpoludnie", moj pa
cjent wyraznie poweselal; a g~y dvdalem po chwili: ,,0 wiele lep:ej 
wrocic do tego przcdmio 'u po ~n:a<l,;lDiu i zabrac sj~ do ll' ego 7 od
~wieionym umyslem", jui byl w p61 drogi do drzwi. Z chwilq zas 
gay wyszedl, bi ~wa byla wygrana. Wskazalcm mu BplzcdawcQ gaze:, 
wrzaGkliwie zilchwalajqeego poludniowy dz'ennik, oraz nadjei<:!.ia
jqcy omnibus Nr 73, - tak, ie nim zcszedl ze schod6w, juz zdolalp.ll1 
umocn:c go w przekonanlu, ze najdziwn:ejsze mysli, jakie przyjS(: 
mogq do glowy czlowieka, samotnie s:edzqcego wsrad kS1qiek, 
p;erzchajq W zetkn:~ciu 7,e z<lrowq do?q "rzeezywis'ego zycia" (w da
nym wypadku: gazeciarz 1 omnibus), wykazujqe bez tru,ju, ze "W8Zy
slko tamto" byio tylko urojeniem. Byl przeko'nall1Y, ze ulegt na 
chwilp, pevrnemu zamroczen:u umyslowemu, W poin eji3zych zas 1a
':ach chetnie opowianat 0 "n'cujetym w I510wa zmvslc ak ~ualnosci, 

kl6ry s'anowi nagzq naj.pewnicj.szq ochron~ przed zboczen:ami oder
wanej 10giki", Obecn'e siedv' bezp:ecznie w domu nwszego Ojca. 

ezy d05 ' rzeqasz, Piolun:e , <scdno rzcczy? Dzieki roznym metodom, 
zaBtosowanym wsr6d ludzi w ci'qgu wlck6w, uWaZajq, oni, ze jest 
rZocZq niemoiliwll W' erzyc w rzeczy nleuchwy~J1e, g'dy zycie 'kon
kretne az 'bije w oezy. Totci: uwaiaj , by w domu 'lwojego pacjen1a 
,,6zara codziennosc" wywierali] na niE'go pozqdany wplyw. Przedc 
w6zy<s 'kim strzd s:~ uzywac w:edzy (mam na rnySli prawdziwe] 
w edzy) jako or~ia przeciwko chrzeseijaIis'wu. Bylaby !o boW'iem 
zgola pozytywna zaeheta do zaBlanowJenia Bi~ na tcroat rzeezywisto
~e!, kt6rej n:e mozna do',knqc ani zobaczyc, N:es'e:y, wsr6d wsp6t
(zesnych fjzyk6w z{].'lTzyly f;h; takie smutne wypadk' , Josli zas ·twoj 
pacjen ' kon:eczn'e ehee babrac sie w wiedzy, skieruj go ku ekono
m:i lub socjolog'i. Byle tylko n:e oddi!liI se oJ nieocel1ioncgo "rze
(i,ywistego iycia". Na]lepiej je<lnak trzyrnac go z dala od wszelkiej 
wiedzy, pod urokiem mniemania, ze "n'c nie jest mu tajnym, ie 
o wszystkim ma dostatecZTIe pojecie i ze wszystko" 0 czymkol
wiek zdarzylo mu si~ d,Qwiedziec w przygodnej rozmowie lub z 1ek
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m tury, jest wynikiem "nowocze.snych ba<lan". PaID' ~faj, 'le jes~e~ 

it przy nim po to, by usypiac jego czujnosc. Ze spQt50bu rozumowd
11- ,'l:a niek'orych sposrod was, mlo<lych <liablow, moina by wno;;ic, 
d- jakoby naszym zadaniem bylo pouczaniel 
ie Kochajqcy ci~ ~tryj 
1';; Kr~tacz 

to III 
a Moj <lrogi Dr~czyo'elu!
ej 

Bardzo ucieszylo mnie to, co donosi~z 0 s'osunku twojego PCld
cjenta <10 matki. Naleiy wyzyskac t~ pomyslnq okolicZllO.sc. Nieis 
plzyjaciel b~dzie bez wq''Pienia wywieral od wewnqtrz swoj wplyw 
na ZeWollqtrz, podciqgajqc s,topniowo caiy sposob byoa pacjent.a pod

3
nowy strychulec. co w pewnej chwili moie zawiiiyc lakie na jego 
zachowaniu si~ wobec starej damy. Trzeba., bys go uprzedzil. Zacho

ie waj scisly kontakt z twym kolegq Smolowarem'). k tory opiekuje 
~, 

sie: matkq, i wspomagajcie si~ wzajemnie, by w tym domu zaprowa
3-

d'Z'.c dobrze ugruntowany zwyczaj wzajemnego dokuczania sobie; ,
codzienne Ulklucia s:z.pilk'!. Pod Iym w7nl~em poiyteczne bpJ,! naa 
st~uj,!ce me~ody:

i-
1. Umysl pacjenta naleiy na::;tawic na 'lycie wewn~trzne. Ponle

wu:i: sqdzi, :i:e jego nawrocenie jest cZYmB, co jest wewnqtrz niego, 
[-

ella 'ego zwra-ca *eraz calq swojq uwage: na s'any w1asnej duszy, 
lub raczej n·a to, jakby je wewn~trzmie oczyscic; to zas jest wszy
stko, na Co moglbys mu pozwo!:c. Zach~caj go do 'ego. OdwracaJ 
jego umysl od proslyoh obowi'!zkow, podsuwaj,!c mu sprytnie obo
w:qzki najbardziej wzniosle i duchowe. Podniecaj W nim t~ poiy
tecznq dla nas ludzkq cechE;: pogard~ i zaniedbanie tego, co jest 
oczywiste. Do.prowadi go do takiego s~anu, aby mogl analizowac si~ 
przez godzinE:, nie odnajdujqc w sobie am jedneJ z tycb rzeczy, 
ktore a'l bijq w oczy ka:i:d.ego, kto kiedykolwiek iyt z llJ:m w 1ym 
samym domu lub pracowal z nim w tyro samym biurze. 

2. Niemo:i:liwym jest, bez wqtrpienia, przeszkodzic jego modlitwom, 
odmawianym w intencji matk!:; posiadamy wszakie sposoby, by 
un'eszkodliwie taki~ pacierze. Zape'Nniaj go, ie S,! one barczo "du
chowe", ze obcbodzi go wyl,!cznie stan jej duszy, nie Z<lS gn~biqcy 

jq reuma~yzm. Wynikn,! z 'tego dW':e korzysci: Pierwsza, uwaga pa
cjenta zwrocona b~.zie na 10, co uwaia on za jej grzechy. do 'klo

') w orygin.ale: G 1 u bOil e (pmyp. tIlum.). 
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rych, dzi~ki twojemu delikalnemu kierownictwu, zaliczac niebawem 
b~dzie wszystko, co jes t w jego mniemaniu niewlasciwe lub. w cd
n esieniu do niego, drainiqce. Tym sposobem mozesz rozdzierac 
coraz bolesniej calodzienne zadrasn;i~cia wo wczas nawet, gdy kl~ka 
do pacierza. Operacja :a !lie jes: bynajmniej ~ rudna, a wielce ola 
c:ebie zabawna . Po wtore, z chwilq gdy jego zdanje 0 stanie duszy 
matki stan e s i ~ bardzo surowe i CZ~5:0 mylne, b~dzi e, do pewnego 
stopnia. modli! s:~ za osob~ urojonq, a wedy twoim zadan'em b~jzie 

uczynic .~ urojonq osob~ z kaidym dn:em coraz mnjej podobnq do 
rzeczywistej matki, - tej ostroj~zyczlnej s tarej damy przy wspol
nym s,tole. To rozdwojenie moiesz z cz·aseJffi tak pog!~bic, ie iadn.\ 
mysl an. iadne uczucie, pows 'ajqce w czasie jego modlow za mo
jOllq matk~, nie zdola juz wplynqc na jego odnoszenie 3i~ do rze rzy 
wis ej matki . Mialem niegdys pacjen'ow na tyle prze~e mu:e opano
wanych . ze bez zadneqo skrupulu potrafil: przerzucic si~ '.\' jednej 
ehwili od. gorqcej modlitwy na i 'ntenej~ "du;;zy" iony lub syn.a d Cl 
wyzwisk lub brutalnego r~koezynu wobec rze czywis ~ ej zony lub 
syna. 

3. Gdy dw ie ludzkie isloty wspoliyjq z sobq przez dlugie Ii! :a, 
zdarza s it'; na ogot, ie kazda posiada modulacj~ glow ora z wyraz 
twarzy, k'ore drugiej w spos6h n:eznosny dziatajq na nerwy, Dzia

. laj w tym k ·en1nku. Jasno uprzy'omn:j 'wojemu pacjpn 'ow i 5zcze
golniej€zy sposob marszczenia brwi u jego matki, spoaob, k tMego 
nie lubil juz jako dz:eeko, i wzbudzaj w nim u,stawiczn:e mysl, jak 
bardzo tego nie lubi. PodlSun mu i d e~ , ie 'ma'ka w :e, jak 10 go 
draini i ie czyn,j to umysillie, aby mu dokuezyc ; - jdli znasz do
brze swe rzemioslo, nie zauwazy on weale, do jakiego s 'opn ia nie
prawdopo<lobne je.s t tego rodzaju przypuszczen'e. No ,: oczywiseie 
niec:h n:gdy nie domysli sit'; nawet. i e na odv<rrot p ewne i:ntonacje 
jego glos u i spcojrzenia Sq jej niemil e, A poniewai riikt siebie II e 
moze ani widz:ec ani slyszec, la lwo przeprowadz:sz tt'; in :rY9p,. 

4. W eywilizowanym zyciu "domowa" nienawisc objawa si~ Zd 

zwyezaj w m6wien.iu rzeczy, k ',6re na p ismie Sq calkowieie niewmne 
(slowa bowiem, jako slowa, nie Sq obrailiwe). lecz wypowiedz, ane 
specjalnym tonem, w odpowiednim mom eneie, r6wnajq &it'; nlemal 
uderzeniu w Iwarz. Chcq'e przeprowact'l,i c t~ gr~ m'Usicie wraz z Smo
lowarem pilnowac, aby kaide z tych dwojga przez was opt'; tanych 
prowadz, lo' pod.wojnq kalkulaej~ wewu€itrznq. 

Tw6j pacjent musi domagac si~ , aby wszyslko, eokolwiek powie, 
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brane bylo d oslo,wnie i s qdzone wedlug wlasciwego znac-zenia sl6w 
gdy tymezasem s am oeeniac b~jzie kazde najdrobniejsze odezwa
nie s:El ma 'ki z przeezulonym kry tyeyzmem odnosne d.o tonu, t reSci 
i domniemanej in:encji. 

Powinniscie r6wniez i jq zachElcie do podobnego p05t~powania . 

A w6wc-zas oboje wyjdq z kaZdej sprzeczki p rzekonani alba przy
najmniej niemal przeswiadczeni, ze Sq zupeln:e niewinni. Znasz takie 
np. powiedzenie: "Zapytalem siEl po pros :u , ki edy b~.jzie o!J.ad, a ona 
ad razu wpadla w sza'''. Skoro ra:z taki zwyezaj siEl us,tali, bEldzie.sz 
m:al gotOWq rozko.sznq a':mosfer El domowq, w k :orej jedna osoba 
celowo dogryza drugiej i e711 ie s iEl w dod a ~ku d.otkn i ~t i!, qd y d ru ga 
s'rona czuje s.:~ obrazonq. 

DonieS mi jeszcze cos nie cos 0 tym, jak p reds tawia siEl reli
gijnose s tarej damy. Czy jest zazd.r05na 0 nowy czy nnik religijny 
w zyciu jej syna? - lub co najmniej czy irytnje jq to, ze musial 
nauczye siEl, od innych ludzi , na domiar tak pozno, 'lego, do czego 
ona, wedlug jej mniemania, dawala mn lyle dobrych sposobnosci 
za jego lat dz: e c i ~cych? Czy odcznwa I~ O osobiscie, ze on czyn: 
okolo tej sprawy duzo wrzawy, czy tez ze bierze to wszYBtko bard.zo 
powierzchownie? Pami~taj 0 staIszym bracie z opowiesci Nieprz7 
jaciela ' ) 

Kochajqcy r:iEl stry j 
K r ~ t a c?: 

VIII. 

Moj dragi Dr~czycielul 

A wi~c ZYWiBZ "wszelkq nadzie j El, ze religijny okreB pacjen la rna 
siE: ku koncowf', - czy tak? Od dawna jUz wydawalo mi si~, ze 
Szkola Treningu catkowic:e podupadla o,d chwili, gdy Scary Slino
lykacz I) ob jq.i jej kierownictwo. Teraz jes,tem tego pewny. Czy nikt 
nie pouczy l ciE: n igdy 0 prawie falowania? 

Ludzie Sq amfibiami - !',a poly du chami, na poly zwierzE;tami. (De
cyzja Nieprzyjaciela, by slworzye tak obrzydliwego mieszanca, byla 
jednq z przyczyn, Icl6re sklonily naBzego Ojca do wycofania s i~ ze 
wSiPolipracy z Nim). Jako duohy nalezq oni do wi~cznosd, jako zwie
rz~ta zyj'l w czasie. To :zmaczy, ze podczas gdy duch moze bye zwr6

' ) Chodrz..i. 0 ewa.nge1ic211lq przy:pow iesc 0 Synu Mm!llc:\ rawny m. 

W CifY!Z'imraJe : S 1 u b go b. 
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cony ku rzeczom wiec'llI1ym, ich ciata, namiQtnosci i wyobrazooJa po
dlegajq nicustannym zmianom; albowiem ·.slniee w czasie znaczy bye 
podleglym zm:anie. Najbardziej zas zbU:a ich 00 stanu s :alosci fa
lowan:e czyJi powtarzajqcy sie: powrot d6 poz~omu, z k:orego cze:s'o 
s :aczajq siQ w dot; mozna mow.e 0 serii dolin i szczy' ow. Gdy'Jys 
byl piln:e sledzit twojcgo pacjenta, bytbys dojrzal to falowanie 
w kaidej dz:cdz;nie jego zycia: w zaintcresowaniach zawodowych, 
w uczuciach przyjazni, w fizycznych pozqdan acb, wsze:dzie ten sam 
Iuch wzwyi i W dol. W ciqgu calej jego ziemskiej W~dI6wki okresy 
UC7uc;owego i fizycznego bogac 'wa i oiywienia b~dq s:~ przepla
laly z okresami odr~~wien . a i ubostwa. Obecna jego oschlose i oci~
ia,ose bynajrnniej nie Sq, jak sluszn:e przy;pm;zczam, twoim dzielem, 
Sq po pr06tu na'uralnym zjawiskicm, k'6re nie przynieBie nam za
(Inej korzysci, 0 ile go nalczyc:e nie wyzyskasz. 

Aby zadecydowae, jaki z tego b~zie najlepszy poiytek, mlUSisz 
zdac snbie sprawe: z tego , jak N'eprzyjaciel zamicrza wykorzystac 
'cn s'an duszy i W6WCZilS postQpowae przeciwnie. Zaskocz~ cie: za
pewne, goy powlcm c', ze chcqc zdobye na zawsze dusz~ ludzkq, 
liczy On raczej nu doUny nii na szczyty, i niek!6rzy z Jego szczeg61
n:ejszych ulub;enc6w przechodzili dluZsze i glQbsze doliny niz klo
kolwiek inny. Przyczyna tego jest nast~pujqca: 

Dla nas czlowdek jest przede wszys>tkim zerem. Naszym celem 
jes~ wchlonqe jego wolQ w naSZq, powiQkszye nasze samopoczucie 
jego kosz(em. Na~omiast zupelnie odmiennym jest rodzaj posluszen
slwa, k orego domaga sie: Nieprzyjaciel od ludzi. Trzeba uznae fakt, 
ze wszelkie wieSe; 0 Jego umilowaniu ludzi i 0 doskonalej wolno
nOSei , kl6rq zapewn;a sluzba u Niego, nie Sq (jakbysmy che:tnie pra
gn~li w :0 uwierzye) CZCZq propagandq, lecz przygn~biajqcq praw,dq. 
On rzeczywiscie chce zapelnie i zapeln:a caly swiat obmicrzlq rze
szq slabych oobi:ek Sumego Sicbie, - s!worzcn, k'orych zycic by
loby w miniaturze jakosciowo podobne do Jego iycia, nie przez 
wchloni~cie ich w Sieb~e, lecz przez dobrowolne uzgoolnienie ich 
woli ze Swojq. My chcemy uczynie z nich stado bydla, kt6re stanie 
sj~ os'a'cczn:e nUSZq pastwq, On pragnie w nich miee slugi, kt'orc 
w koncu mogq s~ae sift Jego dziecmi. My chcemy wessae (ch w sie
b:e, On na'omiast pragnie irn siQ oddae. My jestesmy pusci i c;hcie
l'bysmy sift napelnie, On jest pelnosc:q przelewajqcq sift przez 
brzegi. Celern naszej walki je6't swiat, w kt6rym nasz Ojciec z poo
z:emi'l wch10nqlby w s:t::ble wszelkie inne byly, Nieprzyjac.:el pra
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gn:c, aby swiat by! peten js~ot z Nim wprawdzie z!qczonych, lecz 
zQchowujqcych SWq od.rGbnose. 

I tu wlasn:e wchodzq w grG doliny. Dz.;.wileS siG zapewne meJe
dnokro 'u:e, dlaczego Nieprzyjaciel nie czyni wiGkrlzego uzytku 'l 
swej mocy, aby Jego obecnose s tata siG dU6Z0I!l ludzkim odczu
walna w s· opniu i w chwili prze'l N ego wybranych. Rozumiesz je
dr.ak "craz, ze to, co w N:m jest nieprzepar:e i co nie 'lnosi sprzeci
wu, jest orG:i:cm, ktorego uzyc:a wzbran:a Mu prawdziwa natura Je
go me~ody dzialan·a. Sarno tylko ujarzmienie woli ludzkiej (doko
nuloby (ego n:ewq'pHwie najslab5ze nawet i najlagooniejsze odczu
cie Jego obecnosci) , byloby dIan bezuzyleczne. On nie porywa 
gwal' em. On um:e jedynie wabie. SWq obm:erzlq metodq dqzy do 
tego, aby zjese ciastko i zarazem zachowae je, stworzenia majq 
s ' anowiC z Nim je-dI!1ose, pozostajqc m;mo to sobq, nie rna zamiaru 
ani wyniszczye i-ch, ani kh 1ylko asymilowae. Zrazu go'.ow jest d,e
likao" nie narzuc:e im S:cbie. Podnosi je, daj'l,c im odc'lue SWq obec
nose, co choc nieznaczne, wydaje S:<') im wielkim przezyciem, budzi 
w nich slodk;e uczucia i ulatwia zwyc GStwo nad pokusami. Nigdy 
jednak lIte dopuszcza, by taki s'an rzeezy trwa! ",byt d.lugo. PrGdzej 
,ezy pozniej usuwa, je.sli rue rzeczywisc:e, to przynajmniej z ich 
swiadoonego doswiaaczena, woszys 'ficie 'e moce' i podniety. Pozosta
w:a stvvorzenie wlasnym jego silom, aby spelnialo z w!asnej jedy
n'e ~voli obowiqzki, k~ore utracily wszelki powab. I w 1ym wtasnie 
okres:e obn:zenia s· El fali znacznie bardziej an;ieli w okresach 
wznies:cn poczy-na w tego rodzaju stworzeniach kielkowae ·to, czym 
On pragnie je miee. S':qG modlj 'wa, ofiarowana w s'anie oschlosci 
Ijest Mu najmilsza. My mozemy usidlae naszych pacjen:ow, kuszqc 
leh nieustann'e, ponicwc.z przeznaczamy ich~ylko nil zertwG dla nas, 
i im bafldziej zdolamy omotae jeh wolG, :ym dla nad Iep:ej. On nie 
moze "kusic" do cno 'y , 'ak jak my do grzechu. On chee nauczyc 
~eh chodzie bez oparcia i dIa' ego cofa swojq rElk~; a jesli ~yIko 

is'1l'eje W '!l 'ch sz::zera chE:e nalezytego postGPowania, radujq Go 
nawet ich potkniEioia. Nie lud:i: siG, Piolunie, Nasza sprawa nie jest 
nigdy w wi~zym nieberzpieezenstwie jak wtedy, gdy czlowiek nie 
pragnqe juz, lecz '~rwajqc w pos~anowieniu spehnienia woH Nieprzyja~ 

cieIa, rozgIqda si~ po sw:ec e, z k~orego jak gdyby zaginql wszeiki 
Jego sIaJ, i pyta, dl aczego zostal opuszezony, - a mimo to trwa 
w POSllhSZenGlWie. 
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Niemniej "niski" ten okres dos t·arcza nam r6wniei pomyslnych 
spo6obnosci. W przy.szly m tygodniu dam c; pewne wskaz6wki, jak 
z tych spo6obnosci ekorzys taco 

Kochajqcy ci~ 6tryj 
Kr ~ tacz 
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NA CZYM POLEGA WOLNOSC? 

Socjologia amerykan...<ika uchodzi dzis slusz,nie 28 p ierwszq w swiecie. 
Tak ie jednak mocne stanowisko zdobyla tylko dzi~ki wchloni~ciu sze
r egu wybitnych uozonych euxop ejskioh - w pierwszym rz~dzie oosyj
sk ich (Sorokin ), niemieckich o1'az poLskich. Znakomity socjolo,g polski 
FJ'Or ian Znanieoki, wyikfradajqcy obecnie w U. S. A., uchod:z.ie juz za
czyna za uczonego mne.r y.kansk iego. Tym ba.rdziej na konixl amerykan
~kie wpisywany jest dorobek rz.am erytkan'i;zowanego Polak a Bronislawa 
MaJill1Jo,ws'kiego. Wyhi lny t en uczony, 'l.ajmu}qcy si~ w piel'wszym rz~dzie 

etnologiq i badaniem zye-ia spol.ecznego lud6w pierwotnych, rna taki:e 
;znaikom1'te pozycje w zaik'I'esie soojologii scislej . Takq wIasnie ipozycjq 
jest w yldana 1944 1' . jego ipl'aea zagadn'ieniu wolnosci poswi~cona 0). 

Zagal~.nienie wolnoki naleiy do a'epe,rtuaru spraw pol i1ycz:nych. Spro
wadzane .las do rz (}d.u hasel p.OlitY'CZlrlych, nabiera zywego Ziabarwienia 
uczuciowego, tracqc jednak wszelki sens scisly i obiektywny. Dlatego 
srozeg61ne zaintereso'Wania budizq socjologiozne studia n aukowe, ktore 
zagadnienie to w spos6b zr6d~owy, met«)dologioZlll ie scis ly i obie<ktywny 
przepr aeowujq. T·ak ie wJ.:;;sn ie naukowe opracowanie problemu wo.lno 
sci zawier a iksiqzka Malinowskiego "F,reedom an;d civili zation" (Wolno~c 
i cywilizacjaJ. W w arunfil:ach obecnego gl~boki ego kryzy.\Su cywil1zacyj_ 
nego k.,iqiika ta po.;;iada zU[lelnie szezeg61ne :z.naczenie. 

Antor zablera si ~ do zagadn ienia IZ c,alq 8cislociq tl1aukowq. Rozdzialy 
poczq!i kowe majq n a celu oczys,zcze.n ie pola. Znajdujemy tu krytyk~ 

bl~dnie sformul'owan)"Ch defhnii cj i poj~c i a wolnosci. Mali nowski odll'zuca 
wszy.s.ltk ie koncepaje ujmujqce wolmos.:: w spos6b negatywny t. j. te 
wszys tk ie, k t6re rozum iej'l w oLnose jako br ,tlc przi'musu i o,graniczen. 

Rozecz oczywista, :i:e - scisle r zecz biorqc - termin wolnose moze bye 
bardzo rozmaicie uzywany. Elykietk~ z napisem wo1n08e mog~ dose 
dowolnie umieszczae. Istnieje ws zakze pewien trzon zagadnienia, zwi q
z(;nego z mozliw08ciq swobodnego ro~woju jed.nostk i, kt6rego sen" 

') Bronislaw Malinowski - ,.Freedom and civilization", New York 1944. 
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wymaga zanalirz()wania i wyjasnicnia. I tradycyjil1ie ut:lrlo siE: wiqzanie 
z tyro wlasnie terminu wolnose. - Dlatego zt!.'9clna dowolnose w sza
fowaniu tym terminem prowadzilaby na manowce. Autor zachowuje 
scis!()se metodologicznq i treSc pojE:cia opracowuje w oparciu 0 przy
iE:ty przez siebie problem, a rue usiluje gonic za tresciq w'kladan.q w .0
znych srodowiskach w sam termin: .,wolnose". 

Wolnosc bywa rozumiana jako brak wszelkiego przymusu zeWlll~trz· 

nego. Takie pojE:cie wolnosci jest czystq abst>rakcj'l mySlowq i nigdy 
nie istnialo i istnier nie moie do~iadcza1nie. Czlowick jest ograniczony 
i zdeterminowany przez czynniki roinego rodzaju. Socjologia amery· 
kanska wyodrE:bnia dwa rodzaje czy:nnik6w dete'I"minujqcych: 1) prawa 
natu,ry. kt6rym crzlowiek podlega z tytutu swej fizycznej istoty, 2) prawa 
pozytywne, ustalone przez spoleczeils!Jwo. Idqc za Pc<brazyckim moina 
by tu jeszcze WyodT~bnic prawa w sensie formala1ym - pisane i stano
wione, oraz prawa nriepisane, obO'WiqrzrujqC€ miJczqco. Te dwa 'I"odzaje 
praw og'I"aniozajq swobod~ jednostki dose wy>datnie. Ale ograniczenie 
takie jest zrozumiale i potrzebne. Wolnose nie wlqze siE: wcale z ten
dencjq do wyeliminowania tego rodzaju determinizmu. Robinson Kruzoe 
na wyspie b€zluanej nie byl wcale nieogranicwnie wollny, bo podlegal 
prawom przyrody. A z chwilq gdy znalazl sobie towarzysza, Pi~taszka, 
musialy siE: od rarzu pojawie prawa spolecznc, regulujl]ce w.;;p6l:Zycie 
tych dwu ludzi Naturalnie, ze stanowiska katolic.1dego, podkreslimy tu 
jeszc-ze istnienie praw naturalnyC'h, wiqzqcych kazdego czlowieka. 

Wolnosc nie polcga wcale na braku ograniczen zewn~trznych. Wolnosc 
wiqie siE: natomiast z poj~ciem sHy. 1m wi<:>ksza moc, sila danego czl0. 
wieka, tym wi~sze rna on przed sobq moiliVl."Osci. Rozszerzajqc zas 
swoje moZ]iwosci zyciowe, powi~ksza czlowiek swoiC! wolnose. Zwi~ksze
nie sily czlowieka nast~puje przez opanowanie sil przyrody i przez 
wsp6!dzialanie. Ale zar6wno jedn() jak i drugie przynosi ze sobq pewien 
dctermini=, narzucajCjc cZllowiekowi z zewnqtrz pewne koniecznosci. 
OpanoVv'Uj~ prawa przyrody przy pomocy ma.;;zyny. Ale maszyna ma 
.swoj determ;ni'ZJl1, bo zmusza do podpmzqdkowania siE: jej prawom. 
Aby jechae autem musz~ nalae benzyny. siedziee przy kierownicy. wYko
nywae okreslone ruchy i t. d. Ta,k samo w wypadku kazdego ludZikiego 
w.spo!dzialania. Malinow'ski powiada: "DJa ludZ'i zyjqcych wewnqtrz 
pewnej kultury, kazde dzialanie jest zdeterminowane przez koniecz_ 
nose: wsp61dzialania z innymi". Np. gdy postra1awiam pojse do tealru 
1 zamiar ten reCllizuj~, to moze si~ zdawac, ze jest to akt zupelnie wolny. 
Tymczasem faktycznif! dziala tu caly zespol przymusowych clement6w. 
Musz~ ist do kasy, kupic bilet, prosie 0 bilet w okreslonym j~yku, 
plo:c:c okreslonq kw()t~ i t. d. A jednak nikt . tego nie nazwie niewolq, 
bro:kiem wolnosci. A przeto wolnose nie wiqie si~ z brakiem przymusu 

ogra n; czen. 
\Vspoldzialanic nie uszczupla wolnosei, ale jq daje. Ale wsp6lidzialan!e 
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rw ramach rMpeW1O.'iajqcycll. swobodny lrozw6j jednostki. - I to jest 
pwnlct orientacY'jny dIn Malinow..kiego: moiliwosc swobudnego rozwoju 
jednostki. - MalinOlW'Ski wysuwa pozytywne okreslenie wolnosci, ktore 
formuluje w postaci trzech lPostulatow. Sq one nast~pujqce: 

1) Momosc swobodnego stawiaiIlia sobie celaw. 
2) Moimosc swobodoogo planowania srodk6w dla Irealizacji prnyj~tych 

ceI6w i reaHzowania lch. 
3) Prawo do owoc6w twarczosci wiasnej i wy.tJwor6w kul,bury ludzJk.iej. 

Ok.reSI<mie, jnk widac, I>zea'dkle i uj~te dynamiczrue. 
MalillDWI?ki, jako etno1og i znawca srodowisk pierwotnych, usBuje 

'talk poj~te uj~e woInoki wyoprowadzic genetycznie ze stanu spo}.e
czetistw prehistorycznych. Zaloi:eniem MaIinowskiego jest teza 0 lstnie
niu wolnosci prehistorycznej i prekulturalnej. W spoleczetistwie pry
mitywu pierwotnego jednostka byla zasadniczo wolna: miala moi:nosc 
stawiania celaw, wybo.ru Srodk6w i dyskDntowania owoc6w pracy. 
Wsp6tdzialanie rllW'i~kszalo sil~ jedrrlosbki i jej moZliwosci, nie narusza
jqC tych zasadniczych W8JI"unk6w wo1nosci. Przeto determinizm wsp61
dzialania nie byl przeciwny wolnosci. Tyrania - zdan iem autora - zja
wia si~ stopniowo .i zj.awia si~ p6zniej. 

JaRa jestt geneza iyrMli1? Jesli si~ tak moi:na wyrazic, 'kataklizm Ie
i:a~ u irodell tyranti. WieJlkie katakli.zny grozqce zag1ad'l wi~kszej liczbie 
Uudzi lZlTIuszaly do mobilizowania ene.rgii 'Lb:orowej. Stan mobiIizacji 
by~ stanem lPodpolrzqdkowania. Jeden najsprawniejszy obejmowal kie
Townictwo nad zmobllizowanymi i rozkazywal im. Byla to swego rodzaju 
dyktatUil"a. W stanie mobilizacji wolnosci jednostlki ulegaly IZ3.wieszeniu, 
ale stan ten jako konieczny nie byl zaiprzeczen:em wolnosci. Stopniowo 
jednak pojawiajq si~ wy.pad'ki naduzycia dyktatury. Niekt6rzy dykta_ 
torzy zasmalkowali we wladzy i tak:i:e po ustaniu kataklizmu zatrzY'" 
mywali jq w r~ku. Poniewai: kataklizm dawal w!adz~, pojawiajq si~ po
mYi5!y szttuczne!:lO wyril\,-o!ania kataklizmu. Jedynym katakUzmem, kt6ry 
moina sZltuCZlnie wywolac jest WOjna. Totei: terude-naje dyktalorskie wiqzq 
s i~ z wojnq. 

Malinowski wiqze tyrani~ 'Z wojnq. Nie rna innego sposobu stalego 
utrzymania ty·ranii, jak wojilla i stan stalej mobLlizacyjnej gotowosci. 
Stqd wszy5tkie Irzqdy ttyrafllskie Sq rzqdami militaryzmu. Przyklad: mo_ 
narchie €UTOpejl2lkie w okresie XVI-XIX wieku, zwlaszcza zas carat 
lI"osyjski. Stqd wyod<rEilbnia Malinowski dwa tyrpy .pans-tw: 1. Pokojowe 
w celach pos~pu cywHizacY'jnego - demokratycz.ne. II. Ty;ratiskie, je
dnowladcze - mili<liarne. 

Malinowski przeciwstawia wyrainie nar6d i patistwo. Nar6d jest 
wsp6Iootq ISponbnicznq i kUll.tUlra1nq, 'Zrodzonq ze wsp6tdzialania. Nn.rOO 
ana swoj POCZ'lttek W [pTeh!lS,wrii. Patistwo jest organizacjq przymmu 
ipOwstalq dla ce16w obrony rpr zed wrogiem zewn~trznym (wojna) i wro
giem wewn~trznym (przesUWstwo). P atistwo - wedle Malinowskiego 
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~ojawia siE; dose pozno. Poczqttkowo wlspoldll ialanie odbywa s iE; w r a
mach wielu innych instytuc.ji. Par.shvo jest jednq z wielu instytucji. 

Malinows1ki wprowadza poj E;cie soojolog iczne "instytucja". Poj~cle to 
gra u niego zasadniczq rolE;. Ins tytucja j est Qrganiilacj q 0 okreSlony-ch 
celach. Instytucjq jest llJ). bractwo lowieck'e, cech, k:lJuib, zwiqzek zawo. 
dowy, jak tez kosciol, gmina i t. d. InlS tytucj e istniejq od zarania kUrltury 
i wszelkie ws·p6Idzialanie ludzkie real i7Juje si E; w r amach ins·tytucji. Roz
,\'oj cywilizacyjny po'wQduje w y-twarzanie siE; coraz nowych il1lStytucj i. 
Rzeczq zasadniczq jes.t to, ze instytu oje w s umie zaspakajajq ogol potrzeb 
ludzkich, ale zadnej z n k h jednostka nie podlega calkowicie. Jedn{)s,tka 
ludzka wchodzi VI sklad wielu instytucji i podlega wlasciwym im rygo
rom, ale kazdej z nich ty1ko pod pewnym ikqtem w id zenia. Stan taki 
wedle Malinowskiego - wytworzyl siE; jeszcze w prymitywie i na tym , 
zdanlem jego, polega gwarancja woln OSCi jednostki. 

Jednost,ka zdana jest n a WlSpoldzialan ie i z natury il"zeczy p odlegae 
l11usi ograniczeniom. WJasni e real izucja wolnosci zaklada ograniczenia. 
Ale ograniczen ia nie m.ogq naruszae trzech fundamentalnych postuJatow 
woln05ci wyzej wymienionych. Realizacja zas tych postulat6w m ozliwa 
jest tylko w sys temie instytuoji. Stqd dwa konieczne warunki wolnosci. 
1) Istnienie wielu im stytucji, umozliwajqcych oSiqgniE:c ie cel6w zyci6
\\'ych. 2) Dobrowoln y chara'kter przynalezenia do instytl1cji i swobodna 
l11oznosc ich zamiany i opuszczenia. 

Tyllko w ielosc instytucj-i i ich swobodna za miana mogq gwar antowac 
wolnose. 

Panstvl'O jest takie instytucj'l i to jednq z w ielu. J est instytucjq po
w.;tajq dla celow obrony przed agresjq z zewnq,t.rz i wewnq·brz. J ak o takie 
rozporzqdza panstwo sHq i przymusern i z t ego powodu jest ins1ytucjq 
szczegolme uprzywilejowanq. Dzi~ki temu przywile jowi rodzq siE; m o
J, opolistyczne tendencje pal1stwa. Monopol zas jednej i1nstytucji koliduje 
Ja\ wo Z ",-olnosciq, bo grozi nadmiernym podporzq.d.kowaniem jednostk i. 
Monopol izm i mili taryzm iq q r ownolegle. Sq to dw ie lil!1 ie r ozwojowe 
dyktalu.ry. 

W ten sposob dochodzi lVIalin o\"iski do wytl.u maczen ia obecnego kiry
zysu wolnd ci. Zanlk wolndci n ie na tym polega , i.e wzr6s~ determi
nizm spoleczny i zW:E;ksza si~ ilose zewnE:trznego przymusu. Rozwuj 
tech'ni.ki zwiE;ks za ~polzaleznose i IDoUIS i poclq.gae za sobq wzrost Qgra
,n iczen zewn~trznych. N,ie ilosciowy wuost ogranic.zen niweluje wolnosc. 
ale falszywy k ierunek tyeh ograniczel1. K ryzys w olnosci spowodowany 
jest zamieranicm systemu " insty tuojonalnego" i pa tologicznym il"o,?ro
s tem panstwa. Pal1stwo rna cora z bardzie j m onopolistycZJne tendencje. 
Wyeliminowuje ono dzialanie coraz nowych instytucji, usHujqc m ono
,po lis tyczn ie objqc caloks ztalt iycia lud zkiego. W ten sopos6b nast~puje 

patologiczny 1' 0'2r05t jedne j in stytl1cji ikosztern innych. 
Panstwo rn a charakt er organi za cji przyml1sowe j i dJatego n ie moi na 
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S i~ 'Uchylie od pans twa, nie 'mozna w yjse poza panstwo. Natom.iast inne 
Cl1st ytucjc m ajq z r eguly cha,rakter do))rowo]ny. Wezmiemy ella przy
ikladu j l1S tytucj~ na j,bardziej wiqzqcq: ;rodzin~. Malinowski slusznie zau
w&za, ze astnieje moimosc pr zechodzen:a z r odziny do r odziny i mozli
w ose tworzenia wlasnej :rodziny. Niewiasta. kt6ra zle si<:: OZIUje w r odzi
n ie moze wyjse za mqz. Kosci61 katolicki stojqcy bezapelacyjnie na sta
a1;owisku nierozerwalm.osci malienstwa, dopuszcza jednak klap~ bezpie · 
czenstwa w p ostaci separacji. Paiistwo nie rna takiej klapy beZJp'eczen
s twa i dla tega jest mon opolistyocme w calym slowa tego znaczeniu. Je
zeli przeto :panstw o. uz -lmje tez m anop-o] na rcgulowanie wszelkich 
I!' praw zyciowych cu owieka , t o Sq one r ozs trzygane bezapelacyj nie, os,ta
tecmie i sLwarza j.q d la jedQ10s tki sytuaejEl b ezwyjsciowq. Na tym wla
s nie polega nowoczasny totaUzm. 

TotaHzm jest za,p.rZ€czen iem ins tytucjonali-z-mu - -oznacza regulacj~ 
wsze1kich spraw przez jednq i l1.S·tytuoj ~ p.rzym u.sowq: przez pa t'1stw o. 

Tak w yglqda 'ko'l'1eepaj a Mali nowskiego. Pami~tae nalezy, ze powstala 
ona w Ameryce, a wi~c w srodowisku liber alno-kapitalis tycz.nym . PiEl
tno liberalizmu jest tu zUiPelnie wylrazne. 

=!Ialinowski us taJa cLwa t Y'PY p anSltw: p aiistwo agresor i paiistwo ar. 
biter. Ale r ola panstwa ·.arbit.ra lIlie z'Ostala wy.razniej Ulstalona. Natom iast 
konc~paja z.reduikowania roli panstwa d o ochr ony zewn E;trzn ej i we
'wnE;brznej przed ag.re.s jq jest w obecnych warurulmch niernoi.liwa do 
przyj~cia. Dzisiejszy uklad warunk6w ekonomiczno-spolecznych zmusza 
organy panstwowe do interwencj i w r6zne dziedziny. I intervvenc.ia 
lego r odzaj u by.wa wieIokrotni e pozytywna. P rof. Stanislaw Gr abski 
bardzo przekony.wujqcO kiedyS wykazywal, ze w przedwojennej P olsce 
ikapital prywatny wielokrotlllie dom agal siEl in terwencji panstwowej 
zar 6wno pr zemysl jak i r oLnlclwo. Umiarkowany interwencjon izrn jest 
lu zalecany .przez ency1kliiki spoleczne. Real izacja na.kaz6w s.praw ied li_ 
'Nosci spolecmej brudna jest do pomyslenia bez interwen cji nadl"7.~d nego 

czymlika obieikltywnego: pans1iwa. 
Posta,wienie tezy, ze waru!L~ iem wolnoSci jest isln ienie wielu insty

Iucji, k1t6re w sumie zasp-o ka jalyby wszeLkie potrzeby roz woju zyc:a 
ludZik iego, ale z iklt6rych :iadna n ie podporzqdkowalaby sobie calkowicie 
jednostki jest tezq , idqcq zasa dniczo po linii wsk.azan katolickiej nauki 
sp-olecznej. Leon XIII i Pius XI wyraznie tego rodzaju rozwiqzan ia za
leca jq. 

K.siq,ilka Malino W'skiego jest bardzo CNlJOq pozycj<f, Ulatwia ona prze
zwyci~zen ie nieprzcmyslanych i naiwllych poglqd6w upatrujqcych w<ll
noSe w braku ograni.czen i pr zymusiU zewn~znego, a wylkazuje, ze 
wolnose wiqze si~ nierozerwaLnie z po j ~ciem kultury ! orga,n izacj i. J e
dnoczesnie zas wykazuje istotne niebezp ie c2e11 ~ t VJo grozqce wolnosci 
w swiecie wsp6!czesnym. P ozostawia zas otwarte zagadnien ie okre
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slooia ~anic, slusznej mtocwemtii i pozytywnego aroilbraZu panstwo
wego. 

St. Stomma 

EWOLUCJA DOKTRYNY KATOLICKO-SPOLECZNEJ 

Wakacyjny numer "Etudes" (li~iec-r-Sierp;el~) przynosi ciekawy arty
kul pi6ra Alain Barrere'a. omawiajqcy k3io1ickq doktrynE: spo!ecznq, na 
tle nowych warunk6w i zadan. 

Autor zaczyna od sprecyzowania pojElcia "katolicj'lZffil\l spo!ecznego", 
jak nazywa ch.rzescijans>kq dokLryl!1~ spolecznq. Is1:otE: irzeczy chwyta 
wedle niego - okrEslenie Marcel Prelob, kt6ry doktrynE: tE: rozumic ja
ko koncepcjE: poIityki spolecmej, kt6rej celem jest zhumanizowanie sro
dowiska spoleczTlego. Defi.n.icja ta zawiera dwle watne tezy: 

1) Doktryna katol. spo!. n ie jest ieoxiq naukQwq, ekonomiC7.ll1!\ l ub so
cjologicmq, ale jest systemem tez programowych poHtyJti spolecznej. 
Autor w.prowad'Za tu niezmiernie slusme rozr6rimienie doktrymy ;i nauki. 
Nauka opisuje rzeczywistosc. stwierdza fakty !i W'SpohzaJeimosci mi~dzy 
n imi, natomiast doktryna wysuwa tezy programowe. Stq.d w nauce obo. 
wiqzuje sci sly obie:ktywizm. sarno ty~ko stwierdzenic praw i fakt6w, gdy 
doktryn'l wnrtosciuje i planuje. Ot6z tzw..,katolicyzm spolcczny", ople
rajqcy siE: na "Rerttm Novarum" i "Quadragesimo Anno" jest dokt.rYol1q 
w scislym tcgo sluwa znaczeniu, a wiE:c nalezy do dzicdliny polityki spo
lccznej . Nauka jednak i dokkycr1a znajdujq siE: w duzej wsp6!zaleznokl. 

2) Katolicyzm spoleczny to program rprzebudowy spo!ecznej, majqcej 
na celu ziluma-nizowanie zycia. Barrere powiada: "Exigences du chiristia
nisme en matiere socialc". Ustr6j spoleczny nie jest cclem sam w so
b ie. Ce~em jest rozw6j czlow'ieka. Chodzi .zas 0 tQ, aby warunki spoleczne 
rozw6j ten umozJ;.w'"ly i wspomagaly. Stqd najle-pszy jest taki ustr6j, 
lct6ry zO-;Jewn'a jedn0 ,tcc maksimum swobody rozwoju. Celem doktryny 
katol. spc-l. jest zarewmenie takiego srodowiska spolecznego jednostce 
kt6re by jej pozwalalo na najiPelniejszy r ozw6j. Jest bardzo znamienne to 
podkreslcnle, ze humaniz;n1 jest celem n aczelnym katQlicyzmu sp olecz. 
'l1~go. Autor otawia pytanie: ezy doktJrytna ikatolioko·spolec:zma jeSot rcwo
jucy-ina? J ednoliia odpowiedi na to pytanie nie jest mo:iliwa. Doldryna 
ta jest rewolucyjna. gdy chodzi 0 zasady i program. Natomiast jest refor. 
m:styczna, gdy chodzi 0 realizacjE:. Autor precyzuje to tall:: doktryna reo 
wolucyjna, poli1j'ka refor mistyczna. Uj~cie to moze budzic obiekcje 
z llwagi na to, ze - jak w.skazalismy powyiej - calq doktrym~ uznae 
iT1&lezy za konce.pcj~ spoleczno.politycznq. We nalezy przeto wprowa
dzac wyrazu "politY'ka" w dwojakim znaczeniu. Lepiej i poprawniej bE:
dzie powiedziec, ze k:Jtolicyzm spoleczny jest rewolucyjny, gdy chodzl 
o program, zas reformistyczny, gdy chodzi ° metody realizacji. 
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Na czym polega rcwoJucyjnosc prog1ramowa doktry.ny katoliekiej? 
Autor powinda doslownie: "DoktrY1l1a katol!c'ko-spoleczna jest rewolu
cyjna, gdy± zmierza ona do zastq,pienia jednego ustroju przez inny. Chce 
wprowadzic ustroj osobowosel (personahstycroy) na miejsee ustroju izolo 
wanej jednostki, alba te:i: ustroju jednosbki wchloni~tej przez spolcczcn
stwo. A wiadomo jak bardzo radY'kaln~ konsekwcneje pociqgac musi za 
sobq tego rodzaju przemiana. PrzeDbra:i:enie spoleczenstwa liberalno
kapitalistycznego dokonac si~ musi przez podporzqdkowanie wolnosci 
ekonomicznej wolnosciorn zasadaliczym osobowosci ludzkiej; przez pod
porzqdkowanie zysku zasadzie zaspokojenia potrzeb; przez podporzqd
kowan.ie wynagrodzenia za prac~ najemnq zasadzie nie2Jbe:dnych rodzin
IlYch dQchod6w; przez stale dojrzewanie idei sprawiedliwosci spoleez
nej, przez a uznanie potrzeby szeregu organizmow spoleeznyeh itd. 
Przeobra:i:enie spoleczens·twa rnar'ksistowskiego WllnnO s.i~ zas dokonac 
przez uznanie prymatu o30bowosci przed spoleczenstwem, przez udo
st~pnienie dobrodziejsbw wlas.nosci prywatnej dla wszystkich, przez 
ograniezen:e kompeiencji panstwa i t. d."... Chodzi przeto 0 przejseie do 
noweg<J us>troju i na tyro polega rewolucyjnose. 

Natom!ast w metodach jest katolicyzm spole.czny uminrlwwany. Srodki 
stosowane Sq natUll'Y reform!s,tycznej. Okolicznose ta jest przyczyn'! w.elu 
zarzutow. Autor pIl'zyznaje, ze met{)da taka rna ujemne strony. Wszelki 
rcformizrn oznaeza, silq rzeezy, pewne ezasowe uznawanie systernu, kto
ry rna ulec przeksztalceniu. Prowadzi to do nieuniknionej koniecZllosci 
dopasowania si~ do systemu, kt6ry si~ ocenia ujemnie. Katolicyzm spo
lec7.JIly nie zntracil jednak przez to wyu:azistosci linii programowcj. Kom- . 
promis nie dotyczy zaloi:en. Nie da si~ jednak zaprzcczye, i:e ludzie 
w praktyce zatracajq zasadniczy pion ideowy i st.qd cz~ste objawy ule_ 
gania praeodawcow tendencjom kapitahtyc7.nyrn i rozpow"Szechnienic Si~ 
idei komumstyeznej ws.r6d pracownik6w. Reformizm zaw:era' ryzyko. 
Ryzyko polcga na narastaniu tendencji do umoralnienia kapitalizmu za
miast do zlikwidowania go. A pr6by umor alnienia kapitalizmu 8q 8yzy
fowq pracq. Obecnie jednak warunki tak si~ ulldadajq, ze niebezpieczcn_ 
stwo to stalo si~ malo aktualne. 

Trzeba sobie zdawac spraw~, :i:e i:yjemy w okresie pnejsciowym. De
terminizm rozwoju spolccznego prowadz'i do kryzysu strukturalnego 
kapitahzmu. Zmierzch kapitalizmu jest nieuchronny. Stqd dylemat: re
wolucjonizm ezy reformiozlll malo jest wa:i:ny. Chodzi 0 tworzen:e no
wego ustroju. Obccnie doktryna katol. spolcczna winna bye jak naj
bardziej i:yciowa i tworcza. 

W t<:n spos6b dochodzi autor do ."precyzowania obecnych warunk6w 
spolecznych. Glowne elementy sytu,.~ji 5q nast~pujq(;e: zmlerzch kapi 
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taUzmu, degradacja !fo1i mieszczanstwa , w chodzenle w zycie Ill.owej silnej 
warstwy robotniczej oraz zaz~b ! anie si~ interesow gospodarcz)'ch wszy.st. 
kich krajow i warstw. Doktryna k atolicko-spoleczna w inna w ziqc pod 
uwag~ te elementy. Nakazujq one rewizj~ metod n a wielu odcirukach. 
Opierajqc si~ na tych zalozeniach, precyzuje autor szereg pos.tulatow 
dla katollcyzmu spolecZlIlego. Zasadn icze z nich Sq nastEW'uj1j{:e: 

1) Nakazem chwili jest smialosc i tw orczosc. Majqc zalozenia zasad. 
ni cze dane nalezy mi ee odwag~ smialego pJanowania. 

2) Nalezy sobie ~dawac spraw~, ze wszelkie zagaooi~nia s,poleczno
ekonomicme Sq d zis z natury r zeczy UIll.iwersall1e. Ro~wi q'Zani a na wi~k-
5Zq 5kal~ m uszq bye planowane w skali swiatowej. 

3) Trzeba dobrze sobie :1ldawa c spraw~ z istoty obeoo)'ch prz'emian 
i i<ch kierunilm rozw ojowego. Realizacja zalozonego progral1lll winna bye 
realizowana etapami. Trzeba przemyslec i us tal ic k olejn ose"'eta.pow. 

4) Organizar.j~ nowego ustroju orealizuje w8.rshNa najbardziej dyna. 
mlczna. Autor uwaza , ze warst,wq takq jest klasa robotnicza. Heroldami 
nowej epoki Sq robotn icy i oni w chodzq jako wars twa kierownicza na 
miejsce burzuazji, k torej prymat si~ skon czyl. Stqd schylkowosc bur
zuazj i a postePowosc robot.nika . Doktryn a katolicka spoleczma wintna 
uwzglQooi.': ten fak t. Stqd kon ieeznosc zWl"oeeni a ba cZlnej uwagi na ro
botnika. Warsiwie robotniezej grozq pewne n lebezp:eczenstwa. Tenden
cjq 5zczeg6lnie niebezpieczl1q jest "masowosc", tj. przesadna i mylna 
wiara w kolektyw:i'zm i w mas~. St qd n iebezpieczenstwo nleuocen i·an:a 
j€dnost.ki i szJ{odl iw ego podpor zqdk owan ia jej kolektywowi. Mylq s i~ 

j cdnak ei , klorzy z tyeh wzgl ~dow ustosun kowujq si e negatywnie do ru
chow robotniczych. Zada niem katoli cyzm u spolecznego jest wychowac 
robotnika. N iestety, slabq strom! reprez~ntant6w katol icyzmu s>polecz
11 2g0 jest niedoccnianie war~twy robotn iczej. 

Wysuni~te przez autora postulaty wykazuj'l smialosc myEJi , .zna jomosc 
; przemyslenie sytuacji . Widac tei , ze autOr zna dobrze d()ktryin~ mar
ksis tow..skq j uznaje jej pozytywne elementy. 

Osobny rozdzi al P05wieeony zost.al om6wieniu s tosunku doktryny 
i nauki. Rozrozn iaj'lc z duzq seislosr iq Ie pojec' a, Barrere wskazuje ieh 
w;;.p61zaleinosc. Zlelkcewazenie nauki byloby grzeehem doktryny: Do
klryn a mmi s ic opierac na znajomosci praw spolecznych i ekol1omicz. 
nych, s tqo koniecmosc sicgan ia do ekonomii i socjologii. Dok<!;ryna 
czerpac powLnna z nau,ki dwojakiego rodza ju infol"lTlaoje : a) Dane natury 
s trukt w-a:nej. klore bedq podstawq organizaeji ust·rojowej , b) Dane do
tyczqce drag r ealizacji. Doktryna nit! oparta na nauce jes t fantazjowa
niem. Silq marksizmu jest scisly zW!qzek doklTyny z naukq. W k atoli
cyzmie spa!. stroml ta byia powal.nie zaniedbana, m ozna jednak stwier. 
dz ic szybkq popra·",~ . 

M. s. 
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CHRZESCIJANIN WOBEC NAJNOWSZYCH ODKRYC BIOLOGII· 

Jui przed 15 laty Car rel w glosnej swojej ksiqzce "Czlowiek istota nie
znana" wska zywal na ogromne mozliwosci rozwijajqcej si~ szybko bio
logE crlowieka. Od tego czasu poczyniono szereg da!szych donioslych od
kry~ i by~ moze niedlugo juz nadejdzie chwila, w kt6rej znajdq one prak
tyczne z~st (jsowanie . Aby si ~ nie dae zaskoczye tej chwili , warto prze
s!edzie sciezki, ktc)1'ym i szla b iologia w ciqgu ostatmch dziesiqtk6w lat. 

Juz od dose dawna znan a byla i stosowana praktycznie w hodowli 
zwierzqt domowych metoda selekaji, p olegajqca na krzyzowaniu osobni
k6w, posiadajqcych pewne pozqdane dla ce16w hodowcy cechy. DZ;i~ffii tej 
m etodzie m ozna otrzymyw ae nowe, wysokowartosciowe rasy (np. krowa 
jerseyska, baran merynos). Podobna se!ekcja w zastosuwaniu do czlo
wieka nie miala dotqd Tacji bytu. Kaidy bowiem przeci~tny, n ormalny 
czlowiek b}1 fizycznie 2ldolny do wykonywania kt6r egokolwiek z istnie
jqcych zawodow. Dzisiaj ten stan rzeczy ulega zmianie. 

Zawrotny postEW nauk technicznych w ostatnich czasach stawia n owe 
zadan ia pr zed biologiq czllowieka. Tak np. najnowsze samoloty 0 nap~

dzie odrzutowym osi~ajq ogromnq szyIYkosc zbl izonq do szyIYkosci swia
Ua. OrganiZlm p i1ota , pr owadzqcego taki samolot musi posiadac nieprze
cifltnq wytrzymalosc. Tylko mikomy odsetek ludzi w dzisiejszym poko
leniu odJ>owiada tym wymaganym warunkom. Stqd wniosek, ze moze za
istniec potrlleba kontroli nad ewoltIcjq b i"ologicznq czlowjeka, azeby 
m 6gI on w pclni wykorzys tae no we osiqgni~cia nauk t echnieZllych. "J e
dnym slowem - precyzuje problem au tor artyku:!u - czlowiek b~dzie 
odtqd zmuszony wziqc w irflee swoj wlasny los b iologiezny" .• 

Zagadnienie to jest jeszeze n iewqtpliwie "muzykq przyszlosci", moze 
zresztq niedalekiej . Moina jednak juz w&kazac konk,re tne osiqgni flc ia 
w -tej dziedzinie. 

Badania Me00la , od'kll"yeie praw d1ziedzicznosci, prace T. H. Morgana 
stworzy!y podstawy dJa nowczesnej genetyki, k t6ra jest jednym z waz
niejszych i bardziej scislych dzial6w biologii. Okresla ona zupe!nie do
kladnie prawa przekazywani a cech dziedzicznych. Znaj qc te prawa mo· 
:m.a pewne cechy wywolywac, inne llsuwar.. jedn ym slowem zmieniac 
dowolnie. Badania przeprowadzane dotqd na zwierz~tach daly tak n ie
wqtpliwe rezultaty, ze nie brak pro jektow I prob, by skorzys tac z nich 
w zakresie biologii czlowieka. 

Tak Il(p. rue tylko w Niarnczech, ale !ak,ze w niekt6rych kantonach 
Sz,wajearii i w kilku stanach AmeryJ{j Pn. obowiqzuje prawo steryl izacji 
osobnik6w obciqzonych chorob<\ dziedzicZll <\ . Wiele innych kraj ow, w for . 
mie mn ieJ radykalm'j, pro\~dz i talde okr"~s!onq politykE: b: 01o:;(i czn <\ pr:;:y 
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pomoGY takich srodk6w jak kontrola nad limigracjq. przedslubne swia
dectwa zdrowia, nagrody dla najzdrowszych dzieci, opieka Ickarska 
szkolnu i sportowa ltd. Program takiej polityki biologicznej opracowuj<l 
istniejqce' w wiclu krajach specjalne instytuty naukowc. W zwi~zku z ru
chami ludnosciowymi wikutck dziaJan wojennych duiego znaczenia na_ 
bralo zagaooicnie micszania si~ ras. Zostalo stwlerdzone, :ie nle wsz}"SL 
kie kombinacjc dujq wyniki SZCZt;sJiwc z punktu widzenia biologiczncg.). 

R6wnolcgle i rownorz~dnic z genetykq rozwija slE! druga wa:ina gal~z 
biologii: hormonologia. 

Jak wiadomo, hormony bE:<l~ce produktem gruczo!6w wewnE!trznego 
wydzielania Sq wa:inym czynnikiem pobudzaj,!cym w r6:iny,ch procesach. 
organizm1,1 Judzklego. I w tej dziedzinie osiqgni~to w ostatnim dziesiqtku 
Jat zdumiewaj!lce wyniki. 

Rosyjs.ki bioJog Zawadowski zastosowal zpowodzeniem za-strzY\ki hor
monowe, wywolujqce u owcy ten skutek, ie zamiast jak zwyJde jedno, 
daje za kaidym miotem dwoje mlodych. W ten spos6b moina w ciqgu 
l'oku powiQkszyc liczb~ owiec dwukrotnie w stosunku do normalncgo 
ten1,pa rozmnaian'a. AngieJski uczony prof. Hammond stosuje prepa
rat hormonowy, ktory nie tylko powoduje pojawienie 6i~ dwoch Wiz· 
n~aczych embi"onow 11 krowy zaplodnionej, ale jest xdolny takie prze_ 
mien!c ja16W'k~ w mlecZl1q krow~ bez zaplodnienia. DZiE!ki temu pre~ 
paratowi moina utrzymac mlecznosc krowy nawet wtedy, gdy jest olla 
zbyt stara, by moc si~ ocieJic. 

Przeprow8dza siE! tei badania nad moi,Jiwo~ciami zmiany pilei. Stwier
azono, ic komorki nasienne m::>gq si~ stae jajowymi i na odwrot Nie 
zmuszono dotqd wprawdzie koguta, by znosil i wysiadywa! jaja, wyho
dowano natomiast kurez~ta "bez ojea", pochodzqee od kury zwyklej 
i ..zmuskulinizowanej". 

Stwierdzonl) dalej, .lC hormony oddzialywujq takie na sfer~ psychieznq, 
intelektualnq i moralnq czlowicka. Np. wrz6d nadnercza powoduje 
zm'any w organizmie i psyehict- kobiety, nadajqc jej cechy Zlblizone do 
mE!3kich. Udana opcracja przywraca pacjentee ..kobieeosc". Chroniezna 
niedoczynnose nadnercza czyli t. zw. choroba AddisC'na objawia sip, de
prcsj~ psych:cmq, oslubicniem, a w najostrzejszym stadium spiqc7JG1· 
Zastrzyk ..corLny" przywraca choremu normalne samopoeZllcie. Zabu
J zen:a harmonowc wywol'ujq wi~c wyrazne zmiany w psyehiee e~o
w:eka . 

Trzeciq wain,! gal~ziq biologii jest embrioJogia doswiadczalna. W tej 
dziedz:nie przeprowadza si~ juz z pomyslnym rczultatem sztuezne za
plodnicn:c przez zasz;::zepicnie samicy nasien:a . Znane juz Sq 9J)osoby 
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przechowY'\'lania zywego nnsicnia przcz kiJ..1<a tygodnl. Badania te ma
leic mogq ogromne zastosowanle w hodowli - zamiast kosztownego 
i trudnego transportu reproduktor6w, wystarczy sprowadzic drag,! 10t
niczq odpow:edni pre-parat nasienny, by otrzymac poiqdanq ras~ bydla, 
owiec czy nierogacizny. 

Sztuczne zaplodnienie znajduje tez zwo1na zastosowanie w medycynie. 
W klinikach <l-ngielskich zanotowano przeszlo 3000 urodzin nn skutek 
zastosowania melody A. L D. (Artificial Insemination Douor) . Wy:praco
wuje Si<,: metodG jeszc~e s.mielszq od wyic-j wymien:onp,j . Chodzi miano
wicie 0 uzyskanie sztucznej partogenezy czyli zaplodnicnia komol'ki ja
jowej za pomocq bod±c6w mechanicznych 1ub ehemicznych. W latach 
1910-1913 uaa~o si<,: biologowi Bataillon uzyskac sztucznq partogenez<,: 
u iaby. U kr~gowc6w iyworodnych wydawa10 si<,: to rwczl\ nieosiq
galnq. Niedawno jednak uczony amerykanski Gregory Pincus przepro
wadzn sZtUCZllq partogen('~" \1 kroliczki d to przy pomocy zupelnie nie
skom,pUkowanej metody. 

Nauka idzie jednak jeszcze dalej; udale si~ mianowlcle stworzyc sztu
e.me warunki tak zblizone do tych, jakie embrion znajduje w cide matki, 
ie moiliwe jest obserwowanie ..przez szyb~" calego rozwoju od zaplod
nionej kom6rki jajowej do stanu zupeln('j dojrzalosci nowego or,{anizmu 
(udalo si~ to dotqd tylko u zwi('rzElt ni~zych). W r. 1937 hodowano tak 
newet embriony ssak6w: szczura ~ swinkl morskiej przez kilknnasc:e 
dni. Nie jest wykluczone, ie w najbliiszej przyszlosci uda si~ przepro
wadzic caly rozw6j tknm6rki jajowej i embriona poza organizmem rna
cietrzystym takl:e u ssak6w. 

Autor crtylkuhl, nle ogra.niczajqc si~ do rzeczowego przedstawlenla 
najnowszych osi,!gni~c biologii wy.suwa szereg zagadnien, jakie si~ 

w zwiqzku z tym muszll nasunqc. 
Z punkiu wldzenia naukowego rzecz ujmujqc, wydaje sl~ bardzo pra

wdopodobne, ze metody wy;pracowane przez bio\ogiG kryjq jeszcze nieje
dnll nies,podzianke: i niejcdno niebezpieczenstwo ukryte dotqd nawet 
przed oczyma uczonych specJalist6w. Stosujqc do czlowieka odkrycia wy
probowane na zwierze:tach moina popelntc zasadniczy blqd, sprzeciwic 
si~ podstawowym prawom iycia_ Metoda selekcjl w zastosowaniu do 
czlowieka bylaby negacjq specyficznego, odr~bner:o charakteru istoty 
ludzkiej, wkroczeniem w nicodgadnione drogi ewolucji, dzialajqeej od 
poczqt1r6w lstnicnia i posiadajqcej zapewne jakqs niewykrytq dotqd iI:0Q

sekwencjEl· 
Na te wqtp.liwosci odpowicdziec mogq i powinn! ty\ko specjalisci. 
Protlll'my blologii W obecnym jej stndtum wykraczajq jui jednak nie 

jec1nokrolnie poza sfc.r<: naukowq, zahaczajqc 0 dziedzin<,: moralnoscl. 
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religii. Dlatego tez konieczne jest okreslenie stanowiska, jakie powl
nien zajqc chrzescijanin wobec tych spraw. 

Religia chrzescijallska n ie neguj e praw czlowieka do badan nauko
wych. "Wiedza jes t corkq Boga, poszukiwa niem prawdy, jest wspol
dzialaniem ze Stworcq we wspolnym trudzie budowania swiata, k t6ry 
On poz·ostaw il niedokonezonym, aby nam dac r adosc, zaszczyt i powazny 
obowiqzek dzwigania odpowiedzialnosci za n asz los". 

Clu'zescijanin n ie powinien odizolowywae si~ ad zdobyezy nauki , nie 
moze dopuScie do tego, azeby mi~dzy reJigiq a wiedzq selslq wyr6s1 
mur nie do przebyeia. Nauka bowiem bez konta,kJtu z teolagiq i moral· 
noseiq zaprowadzic maze Ludzkosc na bezdroza. Koniecznosc wzajem 
n ego szacunku i wymiany p oglqdow w ydaje si~ konieez.noseiq, jeslj chee 
~iEl U!l1iknqc Iliepororumien i za.draznien. 

Zadaniem chrzescijan bEldzie jasne ustalenie hierarehii wartosci ludz
kich 'i zaj~eie pozytywnego w.z,gl~dnie n.egatywnego stanowiska wobec 
poszczegolnych metod i ce10w nauki. 

Kosci61 powiedzial jui niejednoklrotnie swoje "nie." w dziedzinie me
dycyny, a jego sprzeeiw dal impuls do szwkania innyeh , zgodnyeh z jego 
l\aukq sposob6w (tak ~. potE;<Pil Kosci6l wywo!ywaoie smu cznego por~. 
nien.ia ze wzglEld·6w terapeutyeznych i zabijanie dzieoka przy ci~kim 
p OTOdzie; przY'CZynilo si~ to bye moie do znalezienia metod bard7.ie j 
ludzkich i bardziej chrzeseij.anskich, pozwa1ajqcych uratowae zar6wno 
zycie maUd jak i dziecka) . 

Chrzescijanin musi pot~pic "g.rzech biologizmu", ujmU(jqcego czio
wieka jednostronnie, w sp os6b ruepellny, a wi~e falszywy. Obok skraj 
n ego biologizmu Iisotnieje taMe bio1ogizm umial'lkowany, slU'S2lI1Y i u.pra
wniony. 

Biologia rue moze ogarnqe wszystkich przejaw6w zycia C2llowieka. 
P oza sferq jej badan 7J11ajduje SiEl caly swiat uczue (w najwyis.zym 7ona
czeniu tego slowa), swiat milosci mal:Zensikiej i macierzyn,skiej, ri.ycie 
laski i synostwa Bozego. 

,;JeZeli czlowiek chce wziqc w It'ElCe s~ w!as'ny los biologiczny 
a ~qd7Jmy, ze w pewnej mierze rna do tego prawo - to moze to uczy
nJe w spos6b god:ziJwy iyiliko pod tyro wal'U!l1kiem, ze bEldrz;ie sobie jasno 
zdawat spraw~ Z tego, czym jest: cialem ! duszq, cielesnosci!\ i ducho
woseiq, synem ziemi i synem Boga". 

Qpracowala 

Ewa Moklowskz 

*) Opracowane na podstawie artykulu Piotra de Saint-Seine ' "Euge
nisme" zamieszczonego w "titudes" z czerwca 1947. 
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OSTATNIA POWIESC MAURIAC'A: FARYZEUSZKA 

Os ta !'niQ powiese Mau rine'a nie j es t juz nowosdq. gdyi j ej pierwsze wy
dan ie ww za,!.o s iEl w 1942 r. Od te.go cz.a.su wi e lki p ls arz fra nc U6iki :z.ajmo
wal &i El p rzewain ie publk YGtyk q. Po w oj nie ukazal s iEl zb ior jego wypo
w jedzi na bematy ak tu,al!TI€, dI'uk~"dnyeh w p ralSlie p odz iemne j : Le cahier 
nOi r !Z p Oll'lltNyah dJn.i ) i wybor dJr tyk ulow W6',Elpnyc.h z FugdJro : Le baiJlon 
denoue (Po zdjElciu lilletrl.a ), W tyeh latach wy dal teri i wy&tawli~ dWlie 
6zbuki: Les maJ- aimees (Zle mHo,wane) i Le passage du M alin (Prrej soie 
Diab la), ktore k.rytyka lJ2)naJa za z:naC"llllie slabsze ad da wruie jos.zego Asmo
deus :z.a. J ei e\:i wUEl C ch oclr7.i 0 pow iese, jedy n ie z Fa-ryzeuSlzki mozemy Bqdrzrlc 
o Ihn il rozwoju j ego t al e'n-tu od 1939 r. -

Obli cze alu tooa KI~bowiska Zmi j b ylo juz WOW CZ illS zb y t s;k'ry s talli7Jow ane, 
zeby pod l.egae gw altownym pr.l;emiu'll -J'lll, O ooaj d ujemy WUElC w Far yzeuszce 
d.avm eg o M aU!l1ioatC'a . to 2lIlaczy psydho.!.oga. nie i[Jtere6uj ijeego si El Zlj awi~kd-

ni.i Zb:.o,Dowymi . rule odJbwdJroojqcego 51 adem w i,elkich tragi,kow fratllCusk iah 
XVII wiJeku du.srz.El IUd0kq ja.kby ogolocon ij z wszyst k l,ego, co nie je6't 
jej zyc ie m wcwnElt rzm ym i n ie doty{CZy bezpos re cin io konfliktow moral
nyeh. TeIDOJteID powLesc i n ie Eq tei wypa.uki lat o.s ta tnieh, kl!).ska i ok u
pa cj;\ Fm'nc ji - p rzeciwnie , au to r wraea w nie j do odleglycih jui czasDw 
owo jej w ::zetS '1e j mlodosd. W prow ad.za n a-s w CIpokEl .sprze d pier w6zej wo jny 
s Wi atowej, epokEl nienan.4sz00nyeh jeszeze z" dnq b Urlq dzie jowq konw enan
sow, rzqdzqe ydh w67A..'>C',!n vladmie i yC'!em bogatej burzuazji fraalCu.sk iej. WclJ o
d7Jim y bu w ZlIlJamy juz z ,iJruny ch k.s.iqzek tego p:s...'lJrza s wi<lJt w lascioielii wietkiah 
domow ha.ondl owy h w Bo rdea ux, p 06 ia daoj :l ij<: yc.h rowru!ez zn.aezne maj~tki 

ziemskip. w departa men:::ie Landes, k m in ie la;;o w piniowyoh i tr.awq poro
, lych w ydm. Sq orui tr,adycyjTIiie rekgijni, a row:l0cze5nlie fa n'a tyeznie p rzy
wiqzOJni do .swego &tcn owi.s.ka i posiadanych dobr, Rodzi na Pian IDo glaby 
bye b lisko .slpokrew.n.i ona z jego Fron tenac'am~ i CQzenav e 'am i, J est ta k 
6{lIDO Bolidarna a nie zn oszqca siEl wzc.jemnie, zlq{;Zo'na nierozerwalnie ta
jeffii!lym.i wElzlami k rwi a sLz,le zb unl'iw and pr:z.e<i w ko Gob ie. Pr.z.edrni·o'te m 
wnik llwej a nali zy p6ychol og ic~nej j e,st tll p rzede W6zY6 tk im Brygida Pi n'n, 
nowocz e.sn a Faryze us7kJ, i wlakiiW.:l b Ci:hoa terka powiesci. Obok niej wysllwa 
si~ na pie rwszy p lf.n troj ka do ra.s taj q<:e j m !odzieiy 0 trud nych chm akterae h 
1 ro~buj alych nam i£l bnoscia,dh, ordlZ k6,iqdz Ca lou , llajezyst>3z a i n ajlPozytyw
Ei e josz a postac , jaki) kiec!ykolw iek s tworzyl Mauri a c. BI ygida snuje pra co
wicie wokolo 6ieb ie slee 5wej p ozo rne j cno ty i dobrych zamiar6w, wkra
czaj qC bez w a.h aru:a - rzekomo w imi£l Boga ,i J ego p:zyk. arz a li. - w n ajbdr 
d.zlej oso>biste pl'Zezycia bliin-ieh. Ta jei moral,b a t.o r",k<l dzia!al'l1()se , po dj~td 
w ce lll p o,p rawian ia d rugkh jest oczy wi scie de6trukeyjna i w y tw arza do
kola Faryzeusz'k i p rawdziwy krqg zniszczenia, Nie w yp lywa bOwiem z i.stot_ 
!l'ej m ilosol dob ra, a l'e rane j z samolnonych hodel 0 m~tnym d,n'ie j z gl t;
boko ukrytych mazow psyehicznych . [ jak zwyk le u Maur iae'a, t ak i W tej 
powiesci, b ie d-na zw ierzyna Iudzka. {)saczona p rzez a u to ra, zo~t aje przez 
nie go zagnana ai do osta tecznych gra n ic 6wej 6iabosci i .swego upadku . 
Ele'Zw~glE;dnosc i 'lakl Clmani e Bry g idy s taj q 6 i ~ przypuszczaln ij przyczy nij 
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zgoIllu jeJ m~za, ktoremu podsooE:la umysl!l1ie dow6d wiarolomnoki jego 
pierwszej z'Ony. Jej niewczeSilla interwencja przyspie6za rowniez smie;'c 
chorej Oktawii Puyrabcaud. Faryzeuszka popelnia wi~c posrednio zbro
dnitl. Plcm tej fa~szywej oooty uja'W'llUl tajemn.e zatru,e:e jej k.o;rwni. 

Jootesmy wiElc dotychcus w z;Jlll!Ilej nam atmosferze ksiqzek Mauriac·u. 
dusznej od wezbranych namitltnosci , ukrywajqeych siE: w mr'Oku burzHwej 
noey, roz5wietlanej nagle blyskawicami t.asiki. Ale pod:czas gdy dawniejsze 
nawrocenia jego p06taci byly zwykle fina1em powiesci, czasem tylko w od
daB ukazywanym. tu, po raz pierwszy, auto'l" daje nam takie P'Sychol'Ogi
cznq am.alizll moralnej odbudQwy crz,!0'\0eka, pl=chc..drzqc z .nim cl'l'! drog,: 
powrotu do :hode! duall{)wego zycia. Sm iere jej ofiar wstrzq6a Faryze
us"Z.kq i od tego W6trzq5U p~kajq wreszcie wEzy.stkie oczka tej kolczugi 
cn'Oly, w kt6rq sill przybiNala pl'Zez cale zyde. Ogarnia jq przera±enie 
wlasne P06ttlplti olbrzymie)q w jej o(£.ach i - jak Illd-z,ie urzrurow:o'nemu slep
com z Ewa.ngeJd.i - wydaj'l lill jej n'IlIiby ohodzqcc dimcwa". W tyro za
patrzeniu siEl w swoJq ,,;im: tkw'i jednak rys nadmiernej miloSci wlasl!lej, 
zamykajqcej dro91l do Boga. Depiero pokrzywdz<my przez ni,! ks. Calou 
ratuje j'l 'Od tego niC'bezp;eczenslwa, groiqecgo natU!l'om faryzejskim, 
6klonnym do wyszukiwania wielkosci w 9Vr-Ym grzechu, tak jak ongis UpG
trywaly 'w sobie wielkose w cnoeie. Swo:m przykladem i wplywem uezy 
jq nip.falswwanej p()kory. Mauriae wie jerlJnak d-obrze, i:i: natury ludzkie 
n':e 2lDlieniajq 6aQ tak latwo Jl3IWet pod dZliaJ,am,;em !.a~ki. W Bryg,;'cl!Zlie dlugo 
jes.zcze pozo>s\aje cos z Faryzeus'Lki i dopiero spo:i;nione, plalonicme, ala 
bardzo ludzkie i odwz1ljemnione uCZIlcie do t1oktora Gellis o·dpiccz~towuje 
na dobre "ten gr6b pobielany", w ktoryro przebywala jej dUGza..,W6w
czas o<lcrwalJ siEl jui D1lWet oc! I'woich grzerhOw... ·' I tak, na podslawie 
nnturclnej zd'O!no&cl odhudowywanic swr.go eharu'k.leru, do.t '!d raezej zapo
Z.Ililnej przez Mauriac 'a, ulwierdza sill wrcs:zoeie, za pomoc'l laski, moraine 
<,drodze'!;e jego OGlalniE'] bohaterki. • . 

Ksilldz Calou. to rown iei postae rcz.adko przedotem Sipotyka«!la u auto'l"-a. 
..KI~bowi5lka Zmij". Reali.z.uje 'On w 6wym zyciu, pelt/ym n.\epo,wod:reiI, do
&.konalose juz bli&k'l sw i~t'Os.ci. Jednak i on po'p-e'm.ia bllldy w swym gwal
townyro dtjieniu do nawrocen'a Th'l. dobl,! droUIl niesforn.c-go wyehowalllkd, 
Jafld Mirbel. Mauriac pragnie bowiem przypomnicc nam w FaTYzcuSIlJCe, ZO 
mioozame 6i~ samowolne w iycie wewnG'~.rzme i rozw6j du.chowy bliinkh 
staje sip, dia n 'd1 z~zwy<:Z;Cl'j banl2iiej sZ:,<o<lHwe nil: po.zylen:ne. "Zapewne 
m6wi Pf7.ez ust·a ks. Calou - gloszenie Ewa.Th{JCl ii nalezy do n a·szego P'OWO
lan;a, jak i d'O ob-owiqzk6w kazdago chrz:'!S\:ijani.n;a, .. Ie to llie powinno bye 
jedno7.na.czne z prwksztalcaniem drugich n'l na6tl1t modl~ i wed1uq n3S:z.ego 
mmania, WS'lJak i tak nle nie w1.ialdd1lY sam.i z sieh i€'. Mo:i;rmy tylko iSt 
p17.€d t.a5kq jak piN wyprzedzajqey niew i.d;;'aln'E:Yo Mysliwego, z wyn:>kiem 
o tyle s.kuteeznieJszym, 0 He b~dlLieroy POShlS1lllieo}sl i ba,roziej ululni na
giqc sill dQ woli nasz.ego Pana, nle 7lwaiaj'!c n a wJ1a':;oe upodobaniii ..." "Z na
groma<lrwnia szkOd, 6IpQIWooowaJIlych taik: CltlSto ~rz.q pracij apost-01sk'l, 
moiemy juz wywniookowac, tie lSi~ w niej krylo niewymanydl ~istych 
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zDintcresowan i j)mgnicn. z ktorych lylko n;,cja~no z.dCiJwJlismy sobie s.~ra

w~. Tym bardzic] wi~ powinnismy liL.-zyc jedYllie n.a Milosierdzie Boze.. ,' 
"Nie Lw.eba wtrqcae SliE: na skpo pomiE:dly dwie isloly. klore siE: kochaj<l. 
chocby nawet grrz.eoSlZnq milosciq... Najpierw l:-'leba cy ·zroZllmiee, co moze 
(zmaczac ich Slj}otkanie, gdyi d'rogi ludik ie rue klZYZUjq si~ n.iqdy PI'ZYpad
kowo... " MaluJ!'1i·ac nie pootQpia z pewlllosci q WlSzelkiej gClfliwosoi ap005·boI Ekiej, 
c6trwga tylko pr:ued j-ej nleswiadoroymi 7<baczenirmi i stwiercha, ze Iwsrz..eLka 
zew.ru~trzna inteTwen<:ja w bajemnych sprawach, lqcz'lcych dUSlZe: 'L Bogie·:n., 
winna bye podejmowa:n,;'! z najwic;l(EiZq o~tro'iIl06Ciq j poilwrq. 

Cxy to pojaw:enie oS,ill niE'€,po·ly}{a'llych przedtecm u Ma,ur:ac'a element6w 
pozytywnych W)"€'lIwa "FaTywusZIke:" na C'Zl010 jego two.r<'''ZoSci? Nie zd'aje 
fii siE:, aby mimo ws,zY'stko do'TDwnywala najlCrnszym powic€,ciom tego pi
sana. Moina by miee 7<as~17eiernria co do psyrho)ogii m]orcl'ych, tak jCl!k nam 
j'l lu p~edsrtawia MullJ.riuc na pr:z.yklc1d,z·c Janoa MirOe,I, MiClhaliny i LudwLlu. 
Pian - zwlaszcza gdy chod;z;i 0 mlodz:ez lej e!=IO'ki. w ktorej rozgorywa sie: 
akcja utWOIU. Za.pew,ne mtod'Z.i WlSzystkich C'ZJ3S0W Iaajq w SOrbie tEl bClZ
w2l91Elooe6c j jakby nie.zCl!Winiome O'kruc:·eri.Solwo wocee poprzedinich gene-
7'a-eji , bt:d1!,ce wybitnq cechq tej brojki. Ale Z'lsadricza a.nrtYll'oroia ducha 
i c'ala. Anio~a i 7lWierzQC:,a w naturze lucllZlk iej. Z~WS'l.e tCiik silnie pocikrcslan..1 
u Mauriac'a, rzadko w tyITI wieku doc1:todmi d pemoe-j realizacji. Wd7..ip,kiem 
i poe.zjq wczesnej mlo·de-sd jeosrt wtah:e zatdrcie tych g'I'o'llk i prrz..cc~\\'ieristw. 
a raczej niewyJon.ien;e sie: kh je:rlJcze Z O'pa'row dz.ieainstwa. MallJ.fJ3.c, i'..l
bujqcy s:e: w 5i1nych kon:tra.5,tach, n ie z,d,)lal o,dtwc~zye uroku tego Zdm
glenego psych;<.znego krajobr,alZu i poi jego piorcm uC'luda tyeh mlody-ch 
laty sle: zbyt twarde i zastygle w swoich kO'Iltura·ch. D!'llgim brakicm po

wiesei, w porownr:lrniu do drziel: cltawniejszych , jest l'/eu.hecnose tla przylOdv, 
mimo ze \·!!~ks.za czt:se akcj'i ro.l.grywa sie: na wsi Przywy<"lismv juz. Z" 
Mauri:'.c umial jq wciqgat do tra!),e':iii cz/.o'Wieka,. loak i7: l<tawa1a S'E: nie tylko 
dekoracjq: ale prawie o'!'-olb q d:ramaolu, Cyoelq. €'przym i2'T73 jqcq sif; skryc'.c 
z n<'mif;tIlobc:ami Judzkimi. Opi03Y gorqcych popotucLn", spalonych sloilcem 
wydm, pa-chJnqcych zywicq JaWw p:illri·owych a.lho g'#"tt·oW'llYch burz Je~TII:.ch 
zlqczyly siEJ w n'!loSzym 'w>;:lpomnie'!l iu z pO'staciam1 M&.uriac·a, otaC:U3.jqc j8 
rein!! niell'JOkorju p.o~Jq. MJmy wi~ ja':~by :i:dl co n :ego, ze "Fa.r't~'?uos:z.ka" 
jest z nich prJ.wie zllipeohnie ogolo·cona . Sq to jedt.'lak baJd i skaz..y r..a dziele 
7.aWrSoze jesu:ze swietncgo i glqior)'k.:) mqdrego piosarza. ktory SlWoim zejsciem 
w gte:bokie przopasde S€xa ludrzJk.iego WZIoo-gacit nc:.SZq p'rawde: i I1aGzq wie
dz'l 0 CZliowieku. A to jEst p'I'mC'oC'Z Ilaj'Wi~szq zclobyC"Zq kazdego ilill'lwa 
i jednym z najwazniejszych celDw kati;ooj literatury. 

Maria Morstin-G6rska 

DROG! WIARY CHINSKIEGO UCZONEGO 
Numer czerwcowy 1947 "Etudes"podaje sylwetkt: M. Wou jednego 

z tworc6w konstytllcji Mlodych Chin, bliskiego wsp6lpracownika Cziang-
Kaiszeka. . 

M. WOll jest wybitnym chitiskim naukow<:e.m, czlowiekiem 0 wielkiej 
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kulturze humanistycznej , gh~bokim znawcq filozofii i poezji chinskiej , 
a jednoczesnie blisk im myslowo Chester tona i Claudela i zapalonym. 
wielbicielem glf;bokiego ton u groleskowego hum0Tu Szekspira. 

Jego wielka wrazliwose na sprawy "boskie i ludzkie, grozqca stale 
mo:Hiwosci'l utr acenia wewnf;trznej rownowagi stawia przed M. Wou 
troskll 0 wew(]~trzn 'l jednose jako pierwswrz~dne zagadnienie zyciowe. 
Gdy pisz'lc 0 Konfuncjuszu dotyka tej kwestii, zdania jego Sq gl~boko 

osobiscie przezyle. "Naj willkszy z konfliktow Konfunc,i usza polegal na 
walce milldzy pragnieniem sluzen ia swia tu a tllsknot'l, zeby sill ze 
swiata wycofae. J ego zapal i zabiegi k olo powszechnego dobra byly 
zawsze w ytllzone, ale i pok usa ucieczki ze sw iata byra ustawi·czna i nie
zmiennie silna". Uczen K onfuncjusza w e lyce, jesli chodzi 0 mistyk~ 

zbliza si~ raczej do Laotsu, nie m og'lc sill pogodzic z konfuncjoni
s lycznym idealem z{otego srodka , jako sposobem osi'lgnillcia wewnlltrz
nej harmonli. M'ldr usc Laotsu dor adza wy jscie ponad ten kompromis, 
wyjscie osiqgalne na drodze m islycznej . Ale mistyka Laotsu byla za 
zimna, a etyka Konfuncj usza zbyt ciasn a. Dla tego t llsknoty M. Wou 
miala zaspokoie dopiero Teresa od Dzieciqtka J ezus, doprowadzajqc go 
do zrozumienia slalenstwa Krzyza, ktore ukazalo mu Sill jako nieza
wodne rozwi'lzanie sprzeczn osei. 

WOLl pine \V swc·je.i " Wiedzy Milosci" ("La science de l'Amour"). 
"Dla konfuncjonislow Bog jest osobowy, a le w 'lsk i, d la taoistow jest 
szeroki, ale b~z('~obowy. Wedlug mego slu omnego mniemania Bog jeEt 
czyms w;f;ce j niz zwyk!a osoba i wlasnie to pozwolib mu stae si~ 

czlowiekiem. Ci, k t6rzy odmawia jq lVfu osobowosci, przymajqc jq tyl'(O 
sobie, w yd aj& m i si ll wyn()sie ponno Nicgo. J esli tylko chryslian:zm 
jedyny zadow aJa mo.i Llmys l, to dlatego, ze uk azuje mi Boga jcdnoezesnie 
wszech og3 rniajqcego i osobowego. A Teresa umocnila moj q reJigijn 'l 
wiarf; przez pr zyklad swojej duszy wyzwolonej jak dusza Laotsu 
i swego serca Judzlnego i czulego jak seree Kunfu l1cj Llsza". 
Szal~ powola nia naukowego M. Wou przechylilo jeszcze w dziecil1

stw ie zdanie z WYPlS0W szkolnych z Konfunejusza: "W wieku lat pillt
nastu postanow ilem poswi~cie swoje zycie wieclzy". M. Wou powiada 
w zwiqzk u z tym : "Mialem lat dw anascie ... Mia!em wrazenie, ie wy
przedz:lem Konfuncjusza 0 trzy lata. Od te j pory wziqlem sill do 
nauki z ca!ych SI I...". I pisze w innym miejscu: "Milose wiedzy tak 
daJece mn'1! owla dn~l a ,ze czasem musz~ tf; wiedzll az nienawidziec...". 
Odbywa podroz naukowq po Ameryce i Europie. "Co za los szczllsJiwy 
bye i.olt ym z urodzenia a bialym z wyksztaleenia ... odczuwae jak Chin
czyk, a myslee jak czlow iek Zachoclu" Wraca z Zachodu przekonany 
o p()trzeble ,ymbi()zy wschodn io-7.aehodnre j cywil izacj i i choc nieraz 
przyjdzie' t~3knota za z!otym w iekiem chinskiej przeszlosci, uwaza, i e 
modernizaeja cywilacji Wschodu jest ffilmo wszystko koniecznosciq. 
Odnowie trzeba nie tyllw kulturEl materia lnq, ale i dUSZf; Chin. "Chiny 
5 i~ odradza jq: zapal i energia , wolnose i zmysr ;;polecz ny; pracowitosc 
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wiara w siebie, duch wsp6lzawodnictwa . i karnoSci - to b~dq przy
mioty Mlodych Chin". Nie obawia si~ zalewu Zachodu. Gdy Chiny 
pozb~q si~ swego kompleksu nizszosci, s ilne i zjednoczone wewn~trznie 
- przyklad zachodniej zywotnosci b~e dla nich znakomitym wzorem. 
Ale r ownie moze wazkie b~dzie dla Zachodu, czy potr afi przyswoic 
skarby chitiskich wartosci. 

W wieku lat siedemnastu przez metodystow nawrocony na protestan
tyzm, po k ilku latach gorqcej wiary przechodzi w ramach tego niepel
nego chrzescijanstwa ci~zki kryzys. Pisze 0 tym okresie: "Teraz zagu
bila siE: melodia mego zycia i n ie dokonala siE: jeszcze jego harmoni;l. 
I ja rowniez probowalem tanca, wina, lektury r omansow, filozofii i in
nych r ozpaczl!wych lekow, ale jak dotychczas nie przyniosly mi one 
r ealnego szczE:scia. Ni e jestem juz zarazony Bogiem, a nie jestem jeszcze 
ealk iem sofis tq. J estem jak aniol strqcony z nieba...". I w innym miej
seu: "Jakbym chcial nigdy si~ nie urodzie!.. . Wszystk ie idealy jeden 
po drugim pospadaly z piedestalow i splon~ly, a n ie znal azlem jeszeze 
prawdziwego Boga ... " Ale tkwi \V nim ukryta nadziej a. "Mam nadziej~, 

ze w drugiej polowie mega zycia znajd~ to, czego w pierwszej szukalem 
tak zar liwie 0 na proi:no...". 

Tak trwalo do roku 1937. P odezas wojn y chinsko-japonskiej , chroniqc 
si~ przed aresztowaniem u jednego ze swyeh przyjaciol M. Yuan 
Kiahuanga, zarliwego katolika, M. Wou natrafi a na mySli swiE:tej Teresy 
od Dzieci&tka Jezus. "Mialem wrazenie, ze te mysli wyrazaly n iektore 
z moich najgl~bszych przekonan co do chrzescijanstw a i powiedzialem 
sobie: jesli ta swiE;t.a reprezen tuj e katolicyzm, nie widz~ przyezyny, zeby 
n ie bye katolikiem. Jako protestan t mialem swobod~ wyboru interpr e
taeji, k tora mi si~ wydawala najwlasciwsza... Za tak& uznalem inter
pretacj~ Swi~teJ . Oto jak zostalem katolikiem". We wspomnleniacil 
swych pisze 0 swi~tej : "Nauczyla miE: bye malym, bye mniej niz niczym; 
nauczyla m iE: igrae jak dziecko beztroskie na kolanach Ojca. Nauczyla 
miE: nawet znosic moje wlasne n iedoskonalosci, zmieniac je na paliwo 
do ogniska Milosci". 23. g!'Udnia 1937 w Szanghaju M. Wou zostaje 
przyjE:ty do spolecznosci wiernych . 

W kwietniu 1946 roku pisze M. Wou : ".. . P r zelozylem na chinski wszy
stkie psalmy... Nie jestem poe t'!, ale B6g zmienH moje zycie w poem at , 
poemat cierpienia i radoSci... " Tlumacz&c psalmy idzie po linii mysli 
Newrnana: "Kosci61 musi bye przygotowany na konwertyt6w rownie, jak 
konwertyci muszq bye przygotowa ni do Kosciola". Otwiera dost~p kul
furze chinsk iej do jednego ze skarb6w KoscioJa . W liscie prywa tnym 
Z ostatnich lat powiada: "Bog dal nam mozliwose zostania ew angelicz
nymi Magami czasaw nowozytnych. P rzynies iemy do stop Pana kultur~ 
wschodniq. Zostanic uduchowiona i ochrzczona ". 

Opracowala H. KarysZ'kowska 
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