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MARIA MORSTIN-G6RSKA 

rrRAGEDIA LWA TOLSTOJA 
I 

Ubieglej jesieni - dnia 20 listopada - uplyn~lo czterdziesci 
lat od chwili, gdy w malej miejscowosci Osrt:apowo, lezq.cej na 
pol drogi pomi~dzy Ttl}=t a vVoronezem, pozegnal si~ z zyciem 
Dsiemdziesi~ciodwuletni starzec, najwi~kszy powiesciopisarz 
dziewi~tnastego wieku, Lew Toistoj. Cala Rosj a sledzila z za
pal'tym tchem .gasni~(';ie .tego burzliwego umyslu, czytE:lnicy 
calego swiata przej~li si~ wiesciq. 0 tym zgonie. Autor "Wojny 
i pokoju" umieral przy tym w dramatycznych okolicznosciach 
- zdala od domu, od tej Jasnej Polany, ktorq. uczynil slawnq. 
na obie polkule, a z ktorej teraz uciekl potaj emnie nocq. jak 
zloczynca . Bylo to charakterystyczne zakonczenie tego 
niezwyklego istnienia: - zycia wielkiego artysty wyrzekaj q.
cego si~ czarow sztukJi , glosiciela etyki chrzesci janskiej zbun
towanego przeciw religii i dogmatom, arystokraty zapatrzo
nego w ideal chlopskiego bytowania. 

Te paradoksalne antynomie czyniq. post ac Tolstoja trudnq. 
do wlasciwego uj ~cia i zrozumienia z odleglosci t ych kilkudzie
si~ciu lat, kt ore Inas od n iego dzielq.. Nie sq. t o bowiem lata 
zwykle albo niewiele znaczq.ce w dziejach ludzkosci. W r. 1910, 
kiedy Lew Toistoj schodzi z tego swiat a, zbliza s i~ dopiero 

http:znaczq.ce
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ostateczny kres epoki, kt6rq. nazywamy wiekiem dziewi!2tnra
stym, przedluzonej poprzez kraw!2di stulecia az do wybuchu 
pierwszej wojny s"Viatowej. W pasmie historii jest to ponie
kq.d 'wiek zloty, era nieslychanych zdobyczy technicznych, do
brobytu, "vzgl~dnie stalego pokoju i wzrastaj~lcego dq.zenia do 
usuni!2cia niesprawiedliwosci spolecznych. Straszliwe burze 
i wstrzq.sy zmienily znacznie 'od tej pory s"''1iat ludzkich poj!2e 
i sq.d6w, a Tolstoj byl w ,duzej mierze nieodr,odnym synem 
swego czasu i tylko na tIe epoki osobista tragedia jego duszy 
moze b ye nalezycie zrozumiana. Byl jednak takZe jasnowidzem, 
kt6ry we wspanialym gmachu owczesnej .cywilizacji eur opej
skiej wysledzil i ukazal P!2kni!2cia Ii rysy, biegnq.ce az do jej 
fundament6w i grozqce przysz}l} katastrofl} . 

W dziedzinie r ealistycznej powiesci n ie mial Lew Tolstoj 
r6wnego sobie mistrza nie tylko w Rosji ale i w literaturze 
swiata. Posiadal w najwyzszym stopniu wladz!2 stwarzania 
n iefarszowanego obrazu r ,zeczywistosci. W jego dzielach wszy
stko, co j est zamiar em, konstrukcjl}, upodobaniem i swiado
mym filtrem a utora, staje si!2 idealnie przeiroczyste, n ie zasla 
niaj~c i nie mq,cq,c zadnego rysu obiektywnej prawdy. Nie uzy
waj q.c szczeg61nych zwrot6w ani metafor Tolst oj tylko najpro
sciej opowiada - i slowem swoim otwiiera przed nami jakies 
tajemnicze okno, przez kt6re patrzymy j ui wlasnymi oczami 
na fragment rzeczywistosci , nie wtloczony w zaden sztuc,zny 
uklad kompozycyjny. Przy czy;taniu "WoJny i pokoju" czy 
"Anny Kareniny" zatracamy poczucie, ze sq. .to pomysly autora 
i postacie zr odzone z jego wyobraini - wydaje nam si ~, ze sam 
nurt zycia , bogaty, zmienny i nieprzewidziany wtargnq.l w na
sze pole widzenia i przykuwa nas do Isiebie swym n ieprzepar
tym urokiem. Rodzina Rostowow, ksil}z!2 Andr zej Bolkonski, 
Piotr Biezuchow, Anna Karenina, Lewin, Kitty, Niechludoiw, 
Maslowa Ii tyle innych, chociazby nawet epizodycznych postaci 
- to nie bohaterow:ie ksiq.zek, ale zywi znajomi, ktorzy weszli 
w krl}g naszych osobistych wsponmien i oddzialali w jakis 8pO
sob na nasze wlasne .zycie. Moze jeden Szekspir mial ro"vny 
dar nadawania pi!2tna zycia i prawdy tworom s wojej wyobra
ini, ale bogata i bardziej poetycka tworczose angielskiego dra
maturga musiala ulegae wymagan~om i sugesiJii sceny i w kre
sleniu charakterow nie byla przez to wolna od jednostronnosci 
i teatralnej przesady. Duzq. doz!2 tej przesady spotykamy row
niez u innego wielkiego pOWliesciopisarza dziewi~tnastego 
wieku, Balzaka. Wielu z jego bohaterow to juz typy patolrO

http:biegnq.ce
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giczne. Tolstoj nie poswi~cal nigdy prawdy dla silniejszego 
i bard~iej efekto\Y1J.Eg-O rysunku i wyrazu. W olbrzymiej ilosci 
postaci, wyst~pu.i~cych w czterech jego wielkich powiesciach, 
nie znajc1ujemy ani jednej, kt6 rej cechy przekraczalyby granice 
normalnego czlowieczenstwa. U Tolstoja zbrodniarz nie m6glby 
nigdy bye tak czarnym charakterem jak lVIakbet lub Ry
szard III, ani tyran domowy do tego stopn ia wyzuty z ludzkich 
uczue jak ojciec E ugenii Grandet. Jedynym wy.i ~tkiem j est tu 
nieprzytomny P ozdnyszew z "Sonaty Kreutzerowskie.i", ktora, 
choe przyczynila si~ niemalo do rozglosu swego autora , pozo
stanie jednak j ego najslabszym utworem. Ten literacki umiar 
Tolstoja j est tym bardziej godny podzJwu, i e w zyciu ten 
krewkJ Rosjanin stal na przeciwleglym biegunie chlodnego 
obiekt ywizm u, ze by} jednym z ,naj nami€?tniejszych zapasnikow 
ideowych swego wieku f burzyl bezustannie ustalone pogll}dy 
i zasady. Czytajl}c "Zmartwychwst anie" , pisane w czasach, gdy 
Totsto.i .i uz wzg'nr d:l.i l czystq szt ukq i tworzyl z wyraznq ten
dencjl} dydaktycznq" widzimy jak jego ch~ci moralizatorskie 
r ozbijajl} si~ 0 t en wrodzony mu zmys} artystycznego realizmu 
i .iak ten ostatni prawie Ziawsze, nawet wbrew jego woli, wszy
stko inne zwyci~za. 1VIaslowa n ie staje s i~ wykla dnikiem pewnej 
tezy spolecznej, drogiej sereu a utora - j est tak sarno zywl} 
kobietl)" peln<). nieobliczalnych odruchow jak Anna Karenina , 
stworzona jedynie z tworczej pasji pisarskiej . Toist oj mogI 
chciee filozofowae, na uczae i dowodzic piorem, nie potrafil na
gil}c swego wyost rzonego wiiclzenia r zeczywistosci do schematu 
naj bardziej umilowanej doktryny. 

Biografowie i krytycy autora " Zmartwychwstania" przypi
sywali t~ wladz~ wlewania zycia w fabul~ i postacie powiesci , 
nadzwyczajnemu darowi obserwacji, w jaki wyposazyla go 
szczadra nat ura. Nie tlumaczy on jednak wszystkiego i nie wy
stRi:cza do wykonywania tej tajemniczej magii, ktor~ podzi
wia,my w utworach Tofstoja. Oczywiseie i najwi~kszy geniusz 
nie tWOl'7.,V swego dziela "ex 'nihilo", cla je nam t ylko ogl~dane 
pod pewnym k~tem odbicie rzeezyw,istosci, uczynionej przez 
Boga i dlatego w calosci swej niewyczerpanej i nieogarnionej 
dla umycslu luclzkiego. 1m wi~cej rysow pisar z w niej dostrzeze, 
im pelniej .il} przezyje i zrozumie, tym obtaz jej b~clz,ie w jego 
dziele bogatszy i bardziej zywy. Ale technika spozytkowywania 
tych obserwacji nie jest tak prosta, jak si~ to zdaje niewta
jemniczonym w arkana ,sZituwi czy;telnikom. Nie s~ one prawie 
nigdy przenoszone bezposrednio i swiadomie z zycia do litera
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tury, z istot rzeczywistych na twory powie.sciowe. Zapadaj~ 
raczej gdzies gl~boko w zloia pami~ci autora, azeby odiye na
gle w chwilach ,napi~cia jego pracy tworczej jako wyczulona 
zdolnose ogl~dania swojej "vewn~tnmej wizH w mozliwie naj
pelniejszym swietle i najwi~kszej wyra~istosci charakterysty
cznych szczegolow. S~ one wprawdzie darem zycia, ale subiek
tywnie przedstawiajq. si~ pisarzowi jako obserwacje poczynione 
juz na po.staciach wyl~glych z jego wyobrazllIi. Tylko wtedy 
mogq. bye z nimi organicznie zlq.czone a nie stajlf si~ konglo
meratem zauwazonych "na jawie" faktow. I tak kiedys musial 
Tolstoj zobaczyc niesionego koguta i ten obraz, choe byl zape
wne <\la niego przelotnym ,i malo waz,nym wrazeniem, utrwalil 
si~ na czulej i wiernej kliszy, z}oionej w tajemniczym maga
zynie jego podswiadomych wsp.omnieii. Kiedy poiniej, pisZlfC 
"Zmartwychwsta,nie", a utor kazal ekonomowi posfae na wlies 
dziewczyn~ po lepszy obiad dla Niechludowa, mogi juz od razu 
ujrzee jq., jak "przebieraj~c grubymi, bosymi nogami, szla wy
machuj q.c lewlf r~klf, prmvlf zas przyci'skaia do brzucha rdza
wego koguta. Kogut z kiwajlfcynl si~, czerwonym grzebienfem 
zdawal si~ bye zUJpelnie spokojny - raz po raz wyciq.gal tylko 
i zginal jecllw czarnq. nog~, czepiaj~c si~ pazl1rami farlucha 
dziewczyny". Jest to pierwszy z brzegu fragment, swiadc,zlfcy 
o nie7Jwyklej ostrosci obrazu powstajq.cego w wyobrazni pisa
rza i 0 prawdzie wszystkdch wybranych przez niego sQ;czegolow, 
kt6ra moze bye uzyskana tylko dzi~ki calkowitemu stopieniu 
obserwdcji z wizj~ tw6rczlf. Zdolnosc tego organicznego ich 
llfczenia to wl'asnie sam rdzeii tego, co nazywamy w sztuce rea
lizmem, podczas gdy natura1izm posluguje si~ jedymie obserwa
cjq.. W tym realizmie dochodzi Torstoj do szczytu doskonalosci. 
Tak sarno bowiem jak owego rdzawego koguta widzi w ostrym 
swietle kazdy krajobraz, chociai opisy przyrody zajmujlf sto
sunkowo niewiele miejsca w jego powiesciach. Przypomnijmy 
sobie choeby poranek wielkanocny w "Zmartwychwstaniu", 

. opisany przez j uz przeszlo siedemdziesi~cioletniego Tolstoj a, albo 
to arcydzielo grafiki, noc ks'i~zYCOWlf, w ktOTq. patrzy Niechlu
dow: "Wprost pod oknem, na wysypanej scieice, lezal cUugi cieii 
topoli, tak ostro zarysowany, ie odznaczaly s i~ nawet najcieiisze 
gal1'!zki, ogolr}cone teraz ,z lisci. Na lewD widac bylo dach stajni, 
bialy od j askrawego' swiatla ksi~zyca - bliiej, ku przodowi, 
splataly si ~ konar y drzew a poza nimi czer nial wyrazny ciell 
.parka,nu". Tolstoja inter esuj e jednak przede wszystkim istota 
ludzka, totei z bardziej jeszcze nieomylnq. dokladnosciq. do
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strzega 'i odtwarza odruchy swych postaci: spojrzenia i usmie
chy kobiet, w ktorych czai siE; taj emnica ich uroku, zacisniE;cia 
vvarg, zmm'szczenia czola, zmudzone wejrze:nia licznej galer,ii 
rarskich urz<;,dnikow, !bruzdy i bolesne grymasy wiE;zniow 
w,szystko to, w czym wyra,zajq. siE; na zewnq.trz charakter i prze
iycia czlowieka. Nie zadowalniajq.c siE; tq. pelniq. plastycznego 
wiclzenia, z niesamowitl!, zdawaloby siE; juz nadludzkq. wszech
wiedzq., przenika takze labirynty mySli i uczue swych bohate
row - to, z czego sobie zdajq. spmwE; jak i to, co jest w nich 
podswiadome, wszystkie ich nami~tnosci i zahamowania,ich 
l~ki i marzenia, ich napozor :nieoczekiwa:ne a jednak glE;boko 
uzasadnione przemiany. I to nie jakis jeden typ jest mu tak 
bliski i dobrze znamy - z rownym jasnowidztwem ogarnia 
w,zrokiem zyci(l psychiczne mE;zczyzn i kobiet, dzieci, kochan
kow i walczq.cych z obawq. smierci starcow. Chv,ryta je i utrwala 
nie w martwym,. zastyglym ksztakie ale w dynamicznym pil'O
cesi3 ich dOJTzewania i rozwoju. zadna z jeg,o postac.i nie jest 
zupelnie takq. samq. na poczq.tlm i przy koncu powiesc.i. Tolstoj 
pogardzal 'zresztq. swiadomie uproszczonq. metodq. tworzenia 
zbyt jednostronnych ty,pow. "Nieprawdq. jest - pisze w "Zmar
twychwsrtaniu" - jezeli powiemy iz peWlien czlowiek jest zaw
sze dobry lub roOZumny - drug,i zas zawsze zly i glupi. Ludzie 
sq. jak rzeki: woda napozor wszE;dzie wydaje siE;:) jednakowa, 
lecz kazda rzeka bywa wq..ska i bystra, to znow szer,oka i cicha, 
czysta i chlodna i znow m~tna i ciepla. Kazdy czlowiek nosi 
w sohie zarodki wszystkich przymiotow i wad - czasem odsla
nia jedne, czasem drugie, CZE;stokroe bywa nawet ,zgola niepodo
bny do siebie, a mimo to nie przestaje bye sobq. samym". Totez 
i postacie jego ksiq.zek zachowujq.swojq. odrE;bnq. indywidual
nose poprzez w.szelkie przeobra:zenia, ktore im autor kaie 
przechodzie - te przemiany sq. nieublaganq. i logicznq. wypad
kowq. ich natury i czynow. VI uroczej Annie Kareninie, roz
ma,wiajq.cej po raz pierwszy z Kitty 0 Wronskim, tkwi jui 
potencjal:n~e nami~t'na, zazdrosna i rozgoryczona samobojczynu, 
a kochliwa i pozornie latwa do uwiedzenia Natasza, kt6q, po
znajemy w pierwszych tomach "Wojny i pokoju", nosi 
w sobie zadatki na tE; pog'rq.zonq. bez reszty w zyciu rodzinnym 
dobrq. ma.tkE; i zo:nE;, jakq. ukazuje nam autor w epilogu ksiq.iki. 
I moze najwi~kszym tdumfem Tol8,toja - psychologa jest to 
uchwycenie wlasciwego stosunku pomiE;dzy Sitalym podloiem 
osobowosci czlowieka a cecham~ wYl"'obionymi w nim przez wa
runki zycia i wplywy otoczenia. 
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Na 'samym pocz~tku swej kariery pisarskiiej, w pierwszym 
opowiadaniu z Sewastopola, zastana,via siE? mlody Lew Toistoj, 
czy dobrze zrobil, odslaniaj~c przed czytelnikami uczucJa zol
nierzy, "ktore zawsze byly dla niego ciekawsze niz bitwy i szyki 
wojsk". "MOZ8 to, 0 czym mowilem, nalezy do tego zla koniecz
nego, ktore bezwiednie kryj~c siE? na dnie kazdej duszy, nie po
winno bye wypowiadane, azeby nie stae siE? szkodliwym, jak 
osad, ktorego nie nalezy m~cie, azeby nie zepsue wina ?" I na 
to charakterystyczne dla calej swojej tworczosci pytanie odpo
Wia Cl<1 ·z nHciskiem, ze nie ten czy OW, jego cnota lub nikczem
nose byly dla niego, jako dla autora, najwainiejsze: "Bohate
rem mej powiesci, ktorego Imcham wszystkimi fibrami mej 
duszy, ktorego staralem siE? odtworzye w calym jego pi E?knie 
i ktory zawsze byl, jest i bE?dzie przepiE?kny - _jest Prawda", 
Tej milosci prawdy pozostal wielki pisarz 'niezmiennie wierny 
i ona to .stanowi 0 nieprzemijaj~cej wartosci jego powiesci. 

Pomimo wrodzonego geniuszu to mistrzostwo w odtwarzaniu 
rzeczyvvistsci bylo takze i u Tolstoja owocem wysilku i oierpli
wego trudu. Wiemy, iz tworzltc "WojnE? i pokoj" i "AnnE? Ka
renin<2" praeowal po osiem i dzies1E?C godzin dziennie. Pierwszl!
z tych ksiltzek przerabial i przepisywal siedem r azy - a kiedy 
byla juz w korekcie wstrzymywal kilkakrotnie telegraf icznie 
jej dalszy druk, azeby moe poprawic jeden pr zymiotnik na 
slowo bar dziej celne i lepiej przystajq,ce do jego wewnE?t r znej 
wizj i. Niestety cala t a praca okolo cyzelowania stylu nie mogla 
bye dotq,d p r zez poIsk,ich czytelnikow nalezycie oceniona, gdyz 
nasze przeklady powiesc.i Tolstoja byly wyj q,tkowo niefor t unne, 
razq,ce stal'oswiecczyznl!- i nieudolnoseil!- j~zyka. Zbiorowe wy
danie jego dziel pod redakcjq, Juliana Tuwima zawiodlo najzu
pelniej pokladane w nim nadzieje. Zawarty w nam przeklad 
" Anny Kar eniny" jest ehyba jednym z najgors zych, jakie 
ukazaly siE? w okresie dwudziestolecia. Totez wszyscy wielbi
ciele rosyj skiego pisarza powit ali Z l'adoscil!- zapowiedz nowego 
tlumaczen ia "Wojny i pokoju", ktorego pierwsze tomy wydal 
juz "Czytelnik". Z zalem jednak musimy stwierdzic, ze i ten 
przeklad nie moze nas zadowolnic. Jest \¥prawdzie lepszy od 
poprzednich i widac w nim pietyzm dla oryginalu, ale jego pol
szczyzna, gramatyeznie moze poprawna, bywa CZE?sto ehr opo
wata i jest na ogol dale.ka od piE?knego, literackiego stylu. 
Szkoda, ze pracy tej nie podjl!-l siE? ktos z wybitnych pisarzy, 
ktorego pioro potrafiloby nam pr.zyswoic w pelni urok tej wspa
nialej epopei. 



95 THAGEDIA LWA TOLSTOjA 

II 

Tw6r(,zob~ literacka przyniosla Toistoj owi dosyc wczesme 

uznanie i slawlil, jakie za zycia przypadly tylko niewielu pisa
rzom. Pierwsze jego utwory: "Dzieciiistwo i lata chlopililce" 
oraz "Sewastopol" zwrocily na siebie tak powszechn~ uwaglil, 
ze Aleksander II kaz:tl szczeg61nie OSzczlildzac zycie tego mlodego 
oficera, w ktorym juz wtedy upatrywan o przyszl~ chwallil lite
ratury rosyj skiej . Po ukazaniu siE;l "Kozakow" i "Wojny i po
koju" caly kraj uznal go za narodowego epika, przedstawia
j ~cego mistrzowskim piorem ofiarne i cierpliwe bohaterstwo 
ludu rosyjskiego. Slawa ta wybiegia rychio poza granice jego 
ojczyzny a nawet poza grandce Europy - ksi~zki Lwa Toistoja 
zostaly przetiumaczone na vvszystkie j'2zyki cywilizowanegO 
swiata, .wzbudzaj~c powszechny zachwyt ·i zainteresowanie. 
W 1862 roku ozenil silil Toistoj z milo sci z Zofiq, AndrejewTIq, 
Behrs i maiZeiistwo to, przynajmniej z pocz~tku, zdawalo silil byc 
zupe}nie szcz<::sliwe. Zona byla mu wielkq, pomocq, - przepisywa_ 
la jego manuskrypty, biorq,c przy tym na siehie caly ci~zar spraw 
mater ialnych, azeby ml}z m6gI si~ spokoj,nie odda,wac pracy 
tw6rczej. Liczne gromo dzieci nape~nia}o dom gwarem i uro
kiem mlodosci. I wlasnie w tym okresie, gdy jego i l}dna slawy 
wola zdobyla to, czego chciala , gdy w pelni zdrowia i sil mogI 
miec nadziej ~ pisania coraz doskonalszych c1ziel, kiedy jego po
lozenie f.i.nansowe stawato siE;l coraz swietniejsze, a pragnienia 
rodzinnego szcz~scia zostaly normalnie zaspokoj one - wlasnie 
wtedy, po ukoiiczeniu lat pi ~cdzies i~ciu, Toistoj zaczl'lJ trade 
upodobanie do zycia i odczuwac nie dajq,cy si~ zagluszyc l~k 
przed nieuchr onnl} zagladq, smierci. Dr~czyl go ci~gly niepo
k6j i w~tpliwosci co do sensu i wartosci tego, z gory ska
zanego, ludzkiego is>bnienia. Te llczucia nurtowaly zawsze 
w swiadomosci autora "Anny Kareniny" - teraz jednak ode
zwaly si~ w jego duszy ze wzmoionq, silq, . Osiq,gn l}l to, do czego 
d~zyl, i zadne tymcza sowe cele nie zasianialy juz przed nim 
bezcelowosci jego egzystencj i. J akies Salomonowe przeswiad
czenie, ie wszystko, co zdobyl i czego s ilil jes'Zcze m6gI .spodzie
wac, to tylko "marnosc nad marnosc·iami", strawa dla czyha
j ~cej i zawsze zwycif;skiej smierci, odbieralo mn caly smak 
iycia. "Po co iyc? J aki moze byc cel mega istnienia? Skq,d 
przyszediem na swiat i dok~d id~? Co oznacza dobro i zlo, kt6re 
czuj~ w sobie? Czym jest smierc i jak si~ w tym polozeniu 
ratowac?" - oto pytania, kt6re wedlug jego wIaSlnej "Spo
wiedzi" drlilczyIy go dniem i noc~ i wysysaly z niego ochotE;l do 
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pracy. Pytul1ia stare, .lak istnienie naszej obecnej natury, w kt6
rych ciemne i grozne obli.cze czlowiek tylko od czasu do czasu 
odwaza siC;) smialo spojrzec, wobec kt6rych tylko wiara moze 
bronic od rozpaczy. Ale Tolstoj od dawna .luz j~ utracil 
rownoczesnie jednruk nie dawal siC;) zaspo.koic zlud\ll~ pociech~ 
idei post~pu. lVI:ilosc rodzinna nie mogla mu juz da,wac szczC;l
scia: "Nie dzis, to jutro - stwierdzal z gorycz1} - przyjd~ 
choroby, smierc, zabior1} mi moich drogich, mnie samego, i nic 
nl ~ pozostanie procL zgnilizny i robak6w". Zycie wydawalo 
mu si~ wowczas "zlosliwym iartem, na kt6ry sobie ktos nie
znany pozwolil" ."Czulem, ze bez odpowiedlZi na te pytania nie 
mogtt dalej zyc -- pisze w swoich wyznaniach - a odpowiedzi 
nie rna '''. D~iwnie bliski w tej rozpaczy dzisiej szym egzysten
cjalistom wrpatrywal siC;) tak .lak oni w absurdalnosc wlasnego 
i w og6le ludzkiego losu. Pierwsza cZC;)sc jego "Spowiedzi" to 
jak gdyby mniej filozoficznie ujC;)ta zapowiedz "lVIritu Syzyfa". 
Ale Tolstoj jest od Camusa bardzie.l namiC;)tny i mniej zrezy
gnowany. Pr6buje ~nalezc jakies wyjscie, dotrzec do przyczyny 
tego sta.nu rzeezy .•Tak niegdys Pascala, taJk i jego zgroz~ prze.l
mowal fakt, ze ludzie dokola albo nie zdaj1} sobie sprawy z tej 
zasadniczej tragedii istnienia, albo tch6r·zliWlie zaglusza.l~ w so
bie jej swiadomosc epikurejskim uzywarniem n~dz.nych i kr6t
kotrwalych rozkoszy. W tym polozeni u j edynie samob6.lshvo 
wydawalo mu siC;) krokiem odwaznym i 10gicznym, ale jego 
zywotna natura 'wzdragala siC;) przed takim samounicestw,ie
niem. Szukal wiC;)c jeszcze odpowiedzi na drC;)cz~ce go pytania 
w ksi1}zkach, w naukach przyrodniczych i mozofii - prze
konal siC;) jednak, ze i uczeni nie mog~ mu nie wyjasnic, a nie
kt6rzy najwiC;lksi mysliciele ludzkosci doszli do tych samych 
co i on wyrnik6w. Te bada.nia wykazaly mu przynajmniej do
bitnie, ze absurcull1usc ludzkieg'o istnienia jest na tIe porz~dku 
swiata nie d::J przyj~cia. "Wiedza moja, utwierdzona m1}drosci~ 
innych, wykazala mi, ze wszy,stko w przyrodzie, swiat nieor
ganiczny i orga,niczny jest niezwykle m1}drze zbudowane 
tylko moje polozenie pozbawione jest sensu". W tym pogl1}dzie 
na zycie musial wiC;lC tkwic jakis bl~d, kt6ry nalezalo spro
stowac. Odpowiedz na te wszystkie w~tpHwosci znalazl wres(lcie 
Lew To~stoj, wpatruj~c siC;), tak jak Pierre Biezuchow z "Woj'ny 
i pokoju", w ludzi nieuczonych i prostych - w pracowite, cier
pliwe i pelne wy.rzeczenia zyoie ludu rosyjskiego. Zobaczyl, 
ze to, co nadaje ruu sens, to religia, kt6ra je przepaja i pozwala 
tym ludziom patrzec spokojnie w oblicze smieroi. "Zrozumia
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lem - pisal po:&niej Tolstoj ze jakkolwiiek argumenty da
wa,ne przez reUgi~ SlJ, nierozumne i dziwaczne, majlJ, jednak 
t~ wyzszosc, iz wprowadzajlJ, do kazdej kwestii stosunek skon
czonego do nieskonczonosci, bez ktorego odpowiedzi bye nie 
moze". "W:iara jest swiadomoscilJ, celu zycia lud7ikiego - jest 
tym, co s.prawia, ze czlow,iek ruie unicestwia swego istnienia, 
ale zyje". Autor "Anny Kareniny" postamawia wi~c zblizye si~ 
do Boga, nie tyle intelektem, ile czynem, pelnieniem J ego 
woli. "On jest tym, bez czego nie mozna zye. Znae Boga i zye 
to jedno i, to sarno. Bog jest zydem". "Ktos przez nasze zycie 
i przez zycie swiata spelm·ia SwojlJ, wol~. Azeby miee nadziej~ 
zrozumienia tej woli, hzeba pr,zede wszystkim spelnbe jlJ" 
robie to, czego od nas zlJ,dajlJ,". I w tym podobny do Pascala, 
kt5rego mimo niech~ci do jego ori;odoksyjnego katolicye;mu 
ch~tnie w osta,tnich latach czytywal, uwazal Tolstoj, ie do
chodz.i si~ do wiary pelnieniem jej uczynkow. W "Spowiedzi" 
m6wi nam, ie z.robil wszystko, azeby si~ w tej wierze z tak 
podziwianym pIizez siebie ludem pollJ,czye. W rzeczywistosci nie 
mogl si~ jednak zdobye na pokor~ francuskiego mysliciela, nie 
przyznal nigdy, ii "najwyzszlJ, zdobyczlJ, rozumu jest poz,nanie, 
ze istnieje nieskonczona ilose r.zeczy, ktore go przewyzszajlJ,". 
Odrzucil dogmaty prawoslawia, poniewaz wydawaly mu si~ 
"niezgodne z wymaganiami jego umyslu" - postanowil sam 
szukae nakaz6w tej Woli, Mora daje moinosc iycia. Wgl~bia
nie si~ w Ewangeli~, prawie mn dotychczas nieznanlJ" objawilo 
InU j~iko llnjgl6wniejsze z jej przykazan: czystose serea i bez
interesownlJ, milose bliimiego. OdtlJ,d staje si~ Tolstoj "\vyz
nawclJ, integralnego realizowania milosci chrzescijanskiej nie 
tylko w stosunkach prywatnych, ale takie w zyciu spolecznym 
i pUblicznym. We wspolczesnym sobie 'swiecie nie dostrllegal te
gc PQwszechm:go stosowania wzajemneg'o braterstwa i dlatego 
nad callJ, jego cywiHzacjlJ, i kulturlJ" wlqcznie z nauklJ, i sztUlklJ" 
wypowiedzial .swoj e : A nathe1na. Krytykuj e saml! instytucj ~ pan
stwa, wyklucza wszelklJ, wlasnose jako najwazniejszlJ, przesz
kod~ do czynnej milosci i najsilniejszlJ, pozywk~ ludzkiego 
egoizmu, potE;lpia wojny, stosowanie kary smierci i wszelkich 
srodk6w przemocy. Stawia bezkompromisowo zasad~ niesp'l"le
ciwiania si~ ziu - to znaczy nie z.walczania go tq, samlJ, brOlIl~lJ, 
gwaltu i materialnej sily. Szerzeniu tych poglq,d6w - rewolu
cyjnych i jednoczesnie antyrewolucyjnych - poswi~cil Tolstoj 
reszt~ swego dIug,iego zycia. "Spowiedz", "Czym jest s:ztUlka ?", 
"Sonata Kreutrzerowska", "Zmal1twychwistanie" i liczne opo
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wiadania z poiniejszych lat pisane byly juz nie jedynie w celu 
zachwycania czytelnik6w, ani bezinteresownego docierania do 
prawdy czysto artystyczmymi srodkami, ale przede vvszystkim 
dla gloszenia wyznawanych idei. Oprocz tego wypowiadal si~ 
Tolstoj zazwyczaj bardzo gwaltownie i nami~tnie na wszystkie 
aktualne tematy w szeregu artykul6w i pamflet6w. Sta}y si? 
one zywym fermcnten'l opinii rosyjskiej, glosem sumienia, nie
pokoj l}cym przec:i~tnych zjadaczy chleba. Do Jasmej P olany 
zjezdzalo si~ mn6stwo ludzi zasi~gajl}cych jego wskazowek 
i rady, czyniq.cych go arbitrem swego post~powania. Otr zy
mywal takze wiele Hstow, na kt6re odpowiadal zawsze r6wnie 
uprzejmie, niezaleznie od tego, czy byl to list od cara czy ' od 
biednego studenta. Jesli niejeclnych gorszyl lub oburzal, dla 
innych stal si~ kims wi~cej .niz wielkim pisarzem: przewod
nikiem w rozwil}zywamiu najdrazliwszych pr oblem6w etycz
nych. Dookola Lwa Tolstoja wyrosla sekta "Tolstojowc6w", 
uwazajl}cych j ego pogll}dy za miar~ dobra i z1a, niezalezn ie od 
wyrok6w cerkw i i pal1stwa. 

Byla to trudna do uniesienia odpowiedzialnosc i ona t o rzuca 
tragiczny ciel1 na zycie Tolstoja. Prawda, ze wszystkie dr~czl}ce 
go ter az wl}tpliwosci i nakazy sumienia odzywaly si~ j uz 
i w jego dawniej szej tw6rczosci. N~dza i ciemnota otaczajl}
cego go ludu n ie dawala mu spokoju, odkq.d po powrocie ze 
szk61 zamieszkal w J asnej Polanie. W latach nieurodzaju, ktore 
naw:(Jc\,ily gubcrni<; samarskl}, ur atowal swoim apelem do spo
leczel1stwa i zorganizowanl} przez siebie akcjl} tysil}ce ludzi od 
smierci glodowej . U P iot ra Biezuchowa z "Wojny i pokoju" 
i u Lewina z "Anny Kar eniny" spotykamy si~ juz z surowl} 
ocenl} powierzchownosci zycia warstw wyksztalconych i posia
daj 9,'(;~' eh i !.. 110dziwem dla cn6t i ofiarnosci prostych pracow
nik6w. Taki przelom duchowy, przez jaki przeszedl To}stoj , 
rzadko bywa dzielem jednej chwili , zwykle przygotowuje si~ 
dlugo w t aj emnych zlozach osobowosci czlowieka. Ale on sam 
uznal t en zwrot za swoje "nawr6cenie" i jako takie oglosil je 
swiatu. To zobowiq.zywalo go do pr zemiany t rybu zycia. Teraz, 
gdy stwierdzal, ze "zadaniem czlowieka jest zbawienie duszy, 
a zeby zbawic dusz~ trzeba zyc po bozemu, wyrzec si~ wszyst
kich uciech swiata, pracowac, bye pokornym, cierpliwym i mi
losiernym", dalsze przebywa'nie w dostatnim domu nie zado
walnialo juz jego sumienia. R6wnoczesnie bowiem "zycie ludzi 
bogatych i uczonych - zyde pasozyit6w, stracHo . dla niego 
wszelki sens". - "Uratowalo mnie tyIko to - pi,sze Tolstoj 
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w "Spowiedzi" - ze zdolalem si~ wyrwac ze swojej sfery, zo
baczyc zycie prostego, roboczego ludu i zrozumiec, ze ono jest 
prawdziwym iyciem". Zrozumiee, zobaczyc - to jednak za 
malo dla pisarza , ktory tak smialo vvy;rzucal dzisiejszemu chrze
scijanstwu brak r~al ilzacji Iwskazan ewangelicznych. Zdawal 
on sobie doskonale · spraw~, ze wlasciciel J asnej Polany, dora
biajq.cy si~ piorem nie tylko slawy, ale i comz wi~kszego ma
j~tku, daleki j est j eszcze od tego "prawdziwego iycia", ktore 
zalecal dr ugim. Totez przez cale lata dr~czylo go pragnienie 
OpuszczerJia tego domu, "ktorego wykwint posrod otaczajqcej 
go n~dzy ludu gn~bH go coraz bardziej " - jak pisal w liscie 
do swego przyjaciela Czertkowa. Dwa razy probowal tej 
ucieczki, chcqc w innych wa r unkach rozpocz~c nowe zycie 
zawsze jednak w koncu powracal w poczuciu, ze tym krokiem 
zranHby do gl~bi sw~ wiern~ zon~ i sprzeniewierzyl si~ takze 
realnym obowiqzkom wobec rodziny. I tak - ten swiecki kie
rownik dusz, wyzmawca doskonalego chrzescijanstwa, glosiciel 
bezkompromisowej moralnosci iyl i trwal nadal w ci~gle wzra
staj ~cej rozterce sumienia. Eo pot~piaj~c sztuk~ j ako irodlo 
amoralnych wzruszen dla nielicznej elity spoleczenstwa, nie 
mogl i w s'vvojej pra cy tworczej z,najdowac dla siebie uspra
wiedliwienia. Upragniona przemiana zycia, kt orej clomagalo 
si~ "nawrocenie" Toistoja, ograniczala si~ wi~c ostatecznie 
w praktyce do rzeczy nieistotnych i czysto zewTI ~trznych : do 
wegetarianizmu, noszenia na salonach Jasnej Polany chlop
skiego Istr oj u, przepism1ia tytulu wlasnosci majqtku na ion~ 
i synow, do spr zqtamia swego pokoju '" domu rojqcym s i ~ od 
shelby, do koszenia trawy i r ::),bania drzewa bez zadnej rzeczy
w'istej potrzeby. Wszystko to mogto zadowolnic czlowieka upa
jajqcego si~ dymami wyobrazni, j akiegos hrabiego Henryka 
z Nie-boskiej komedii, ale nie Lwa To}stoja. poszuk iwacza 
prawdy, patrzqcego na swiat i siebie samego z nieomylnym, 
okrutnym realizmem. Cala ialosc tych prob wyzbycia si~ raz 
nabytej kultury i zrzucenia z siebie odpowiedzialnosci posia
dania stala mu jasno przed oczyma. Widzial i uswiadamial 
sobie wszystko: sprzecznosc pomi~dzy gloszonymi zasa dami 
a wlasnym trybem zycia, oczywist::), niemoinosc powrotu do po
ziomu i mentalnosci mas ludowych, trudnosc praktykowania 
cnot cierpliwosci i pokory na swiec7Jniku europejskiej slawy, 
w otoczeniu rodziny, ktora dla wlasnej proznosci i interesu pie
l~gnowala gorliwie i swietnosc tego rozglosu i jego sprawc~. 
Przejmujqcym dowodem tego samokrytycyzmu Tolstoja jest 

http:biajq.cy
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jedna z jego ostatnich nowel: "Ojciec Sergiusz". Autor opisuje 
w niej czlowieka swi~tego a przynajmniej dqzqcego do swi~
tosci, ktoremu zbiegajqcy si~ do ~iego pielg'l.-zymi kradnq po· 
""oli z duszy wszystko, co bylo w niej czyste i poswi~cone Bogu. 
Otoczony coraz wi~kszq c:zc.iq, czuje si~ on wewn:'!trz coraz 
pustszy, zatruty wlasnq slawq. W pami'?tniku swoim pisze stary 
juz Tolstoj, ze gdyby slyszal 0 innym czlowieku, zyjl!cym tak 
jak C'll i nie 2.TIfljC.ujl!cym w sobie dose sily, zeby wyjsc z tego 
falszywego polozenia, musialby go nazwae skonczonym szu
brawcem! Gdyz do konca wyrzucal sobie wielki pisarz te 
sprzecznosci, do ostatnich clni staral si~ mlaleie z nich jakies 
uczciwe wyjscie. Ale slawa i szcz~scie stawaly wciqz przed nim 
zaporq, tak jak innym siajlf na drodze cierpienie i n~dza. 
Z ogromnq odwagq krytykowal wciqz Lew Tolstoj p'rawa i in
sty;t:.Icje carskiej Rosji, rzucajqc po prostu wyznanie wladzom 
panstwowym i policyjnym i decydujlfc si~ na wszelkie konsek
wencje tych wystc~pien. Nie h;~kal si~ represji - moze nawet 
niekiedy marzyl 0 nich, sqdZlfC, ze w wi~zieniu znajdzie wresz· 
cie okazj~ do wyrzeczen i prawdziwq swobod~ Sllmienia. Ale 
byl juz ,za wielkq chwall! narodu, zeby jq bylo mozna zakopywM 
w mur;icl1. Do" i~zienia szli "Tols<bojowcy" - jego samego 
nikt nie powazyl si~ niepokoie. Wyrzucal sobie uzywanie do
chodow z ma'HH. 1.1 , a tymczasem wydawcy ofiarowywali mu 
coraz wi~ksze, jak na owe czasy wprost fantastyczne sumy 
(przeszlo milion rubli) , za zbiorowe wydamie jego pismo To 
stalo si~ po'Wocl(;m jego ostatnich konfl,iktow z rodzinq, gdyz 
Toh,toj uwazal, 7,e bez jej krzywdy maze dysponowac tyro, 
czego dorobil si~ wlasnym piorem, i sporzlfdzil testament, 
w ktorym zrzekal si~ na rzecz narodu wszystkich praw autor
skich z dziel napiRanych po roku 1881, to znaczy po swoim 
"nawroceniu". Poniewaz prawa ·do poprzednich swoich ksiqzek 
przekazal oy 1 ionie, Zofia Andrejewna, popa,rta przez synow, 
starala si~ wszelkimi sposobami przeszkodzic temu postano· 
wieniu. Sprawa ta ujawnila jeszcze jaskrawiej rozwierajqcq 
si~ przepase pomi~dzy niegdys szcz~sliwym malZeiistwem. Pani 
To{stoj, obca duchowym przeobrazeniom autora "Zmartwych
wstania", nie rozumiala ani nowych poglqdow m~ia ani jego 
?obrow?ln~j ascezy. Pozostala tq samq skrz~tnlf gospodyniq 
I zapobleglLwq 0 dobro dzieci matklf, ktorq on kiedys podziwial 
i kochal - poiniejsze jego zasady uwazala za wynik zlych 
WplYW0W i dziwactwo. Napi~cie, jakie Tolstoj stwarzal wokolo 
siebie swoim wewn~trznym niepokojem, zburzylo w ostatnich 
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latach rownowag~ jej duszy. Broniq,c swoich praw do jego 
dziela oplotla go sieci~ niskich intryg, sta1'ala si~ odsun~e jego 
przyjaciol, wykradala potajemnie jego pami~tniki, symulowala 
nawet zamachy samobojeze. Wtedy to Toistoj zdecydowal si~ 
opuscie dom po raz trzeci, aieby zdala od svvarow rodzinnych 
i od swych wielbicieli moc przed smie1'ciq, urzq,dzie na nowo 
swoje zycie. W zmowie z ukochan~ najmlodsz~ cork~ Aleksan
drq" a w najwi~kszej tajemnicy przed reszt~ rodziny, wyszedl 
noc~ z Jasnej Polany na poblisk~ stacj~, skq,d udal si~ najpierw 
do swej siostry, pmeo1'Yszy klasztoru . szamordiilskiego. Starn
t~d ehcial z corkq, wyjeehae przez Kaukaz zagranic~ i tam 
gdzies osi~se w ukryeiu pod przybranym nazwiskiem Nikola
jewa. W drodze dostal jednak zapalenia ' plue i musial si~ za
trzymae w Ostapowie, gdzie naczelnik stacj,i udzielil mu tym
czasowej gosciny w swoim domu. Z choroby tej .lui si~ nie 
podniosl. Ale i ta smiere, w ktorej zbliiajl',!.ce si~ kroki wslu
chiwal si~ przez cale zycie, nie mogla bye tq, pokornq" cierpliw~ 
smiercil',!. prostych, biednych ludzi, stanowi~c~ zawsze przedmiot 
jego zazdrosci i podziwu. Specja1ne poci~gi zwiozly licznq, 1'0
dzin~ Toistoja do jego wezglowia - czterech najznakomitszych 
lekarzy przyjechalo z Moskwy, azeby ratowae jego zycie 
cerkiew, z ktorej si~ sam oficjalnie wykluczyl, przyslala swego 
dostojnika dla odzyskania marnotrawnego sy,na - reporterzy 
zalegali tlumnie bufet malej stacyjki, p1'zechrzczonej poiniej 
jego in:ieniem, (zekajlfe na biuletynyo stanie jego zdrowia. 

'Daremnie umierajq.cy pisarz zdobywa si~ jeszcze raz na wy
silek pokory zwracajq,c uwag~ swemu otoczeniu, ze "jest prze
ciez na swiecie mnostwo ludzi poza jednym Lwem Toistojem"
slawa i bogactwo zdajq. si~ przesladowae az do ostatniego tchu 
tego apostola ubostwa i wYTzeczenia i nawet ucieczka z wla 
snego domn nie zdolala go wyrwae z ich zaczarowanego kr~gu . 

Liczni biografowie Tolstoja bardzo roznie oceniali tak j ego 
g}osne nawrocenie jak i jego pozniejszq, dzialalnosc. Ci, dla kto
r ych chrzescijanstwo jest martwym mitem , zarzucali mu od
danie si~ m~tnemu mistycyzmowf, niszczq,cemu jego wspanialq. 
tworczose. Wierzq,cy prawoslawni, jak naprzykhid Merez
kowski, widzieli w nim ratujq.cego si~ okruchami r eligii ateist~ . 
"Sztucznym chrzescijaninem" nazywa go Zweig, uwazaj q,c ca}~ 
jego doktryn~ za pracowicie utkan~ zaslon~, maj q.c~ oddzielae 
go od r ozpaczy i nieuehronnej grozy smierci. Zdaniem Zweig-a , 
tak Dostojewski jak i To}stoj" chwytali si ~ niewolniczo k rzyza, 
azeby nie runq,c w bezdennq. otchlaIl wlasnej duszy" . Byli i tacy, 
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co widzieli w m~drcu z Jasnej Polany proroka, przewiduj,!cego 
trafnie bliski upadek kapitalistycznego swiata - iuni mieli 
mu ,vIasnie za zle, ze glosz!!c integraln!! realizacj ~ ideal6w 
chrzescijanskich !;lam nie doszedl do swi~tosci. Spr6bujmy 
j eszl'ze r a z rozpatrzyc t~ spraw~ bezstronnyms!!dem dzisriej
szego kat olika. 

Czytaj!!c " Zmarhvychwstanie" , "Spowiedi" czy tez opowia
dan ia i pami~tl1 iki Tolstoja z dr ugiej polowy jego zycia, nie 
mozemy siE; zgodzic, zeby jego chrzescijanst wo bylo tylko "sztu
cznym" oszukiwamiem przyr odzonego nihi.lizmu. Przeciwnie 
po wi~kszej cz~sci pulsuje w nich l1amiE;tna pasja i szczerosc 
przekonania . Wiemy zreszt!!, ze w ci!!gu wiek6w wiele dusz wy
czytalo z kart Ewamgelii to nagl!!ce wezwanie do wyrzeczenia 
si~ d6br t ego swiata i poswi~eenia si~ ezynnej milosci blizniego. 
Dla setek i tysiE;CY zycie tylko dla siebie i dla swoieh stalo si~ 
po uslyszel1iu tego glosu niemozliwe. P amiE;tniki pianisty Gol· 
denweisera, stykaj ~cego si~ codziennie z Tolst ojem w ostat nich 
lat aeh jego zycia , pokazuj ~ flam aut ora "Anny Kareniny" jako 
czlowieka, kt 6ry rzeczywlseie d~zyl cal!! sil!! do opanowania 
Riehie i udoskonalenia ~wego charakteru. Dzisiaj musimy r6w
m ez pr zyznac, ze na niejednym punkcie pr zejrzal on 
bardzo pr zenikliwie ukryte bl~dy swojej epoki : rozlam po
mi~dzy religi~ i kultu r !!, pomi~dzy doktryn~ ehrzeseijanskieg-o 
braterstwa a coraz silniej si~ zaznaczaj~c~ obeosei::), w stosunku 
<:zlowieka do czlowieka, i raz1!ce uprzywilejowanie cienkiej, 
wierzehniej warstwy spo}ecznej nie tylko w dziedzinie d6br 
materialnych ale t aki e w kor zystaniu ze skarb6w i zdobyczy 
kultury. Lepiej od innyeh wsp6lczesnych zdawal sobre t akie 
To!stoj spraw~, i e t ego stann rzeezy nie da si ~ zmienic pr ze· 
moc~ ani nienawisei::)" bo t aka naprawa "musialaby nie tylko 
stosowac wszystkie istniej ::),ce srodki gwaltu ale j eszcze ob

. rriyslac nowe" . Uj::),l on to zagadnienie istotnie bar dzo gl~boko
wykazywal, ze najtr walsze i najglE;bsze przemiany w ludzkosci 
dokonywuj~ si~ budzeniem i ksztalceniem sumienia, c1l:j.glym 
oezyszezaniem poj ~c dobra i zla, ustalaniem nowego, bardziej 
rzeczywistego systemu wartosci. W powiesciach swoieh nie
jednokrotnie przedstawia wag-~ i wplyw powszeehnej, zorgani
zowanej opinii i oeeny fakt6w, dzialaj~cej nawet na zbrodnia· 
rzy i skazanc6w,· zdawaloby siE; juz wyrzuconych za nawias 
iyeia spoleeznego. Dlatego falszywe pogl!!dy w r6wnym stopniu 
jak egoistyczne nami~tnosci kieruj::), nas na bl~dne drogi. "Zlo 
tkwr w tym -- dochodzi do przekonania Niechludow - ze lu
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dzie mysl~, iz s~ takie wypadki, w ktorych wolno Si\l z drugimi 
luMmi obchodzic bez milosci - a takich 'Wypaclko'W nie ma". 
Na tym pot\lpieniu wszelkiego okrucieilstwa i gwaltu polega 
ost utecznie slYllna tOfstojowska zasada "Nie sprzeciwiania si\l 
zlu", ktora wowczas wzbudzila tyle obar ze.nia a dia naszej 
dzisie,iszej swiadomosci ehrzescijanskiej jest prawd~ podsta
wow~, bo zawart~ vv nakazie ewangelieznym - w t ym sensie, 
ze ziu wolno przeeiwstawiac tylko dobro, a nie inne zio. Row
niez dalszy post ulat moralny Tolstoja : z~danie tej samej czy' 
stosci obyczajow i absolutnej monogamii od m~zczyzny eo i od 
kobiety - zawsze przeeiez gloszone pr zez Koseiol - znajduje 
ternz u ehrze~ciJan zrozumienie, j akiego nie mialo jeszcze 
Itak powszechnie w dziewi~tnastym wieku. J ego bezkompr omi
sowe pot\lpienie wojny j ako sposobu zalatwienia mi\ldzynaro
dowyeh sporow r ozszerza si\l dzisiaj wsr od wzrastaj ~cej liczby 
milosnikow i obroileow pokoju. Wiele tez gloszonych przez Lwa 
Toistoja znalazlo w wydarzeniaeh naszej epoki swoje uzasad
nienie - s~ nam one blizsze niz j ego wspolczesnym, bo bl\ldy, 
na ktore rzuea} gromy, dopier.o w obecnych czasach okazaly 
w pelni swojq zatrut q t rese. I oprocz podziwu, j aki odczuwamy 
dla wielkiego pisarza, musimy rowniez zywic szacunek dla mo· 
r alisty, odkrywaj~cego w nich juz wtedy zadatki rozkladu. 

Nw znaczy t o, r.bysmy w jego poglqdach nie dostrzegali 
przesady, k~,ore.i z~dny pmwdy artysta umial uillikn~c 
w swoieh pow~e::'.(: iach. Wbrew t emu, czego moglibysmy 
oezekiwac po autorze "Wojny i pokoju" , jansenistyczna po
stawa Tolst oja wyst~puje naj jaskrawiej w jego s~dzie 0 sztuce. 
W t ej dziedzinie i jego szczer osc musi si~ wydac na,ibardziej 
w;:ttplhva. Bo c zy;~ mozemy mu wierzyc, gdy oswiadeza nam 
w "Spowiedzi", ze "zaczl:!l .pisac jedynie przez ambicj \l, chciwosc 
i clum~", lub i e "to, co go popchn \l}o do lite.ratury, to byla ch'ilc 
olbrzymiego pieni~znego wynagroclzenia za niewielk~ prac'il". 
"Oddawalem si\l j ej - pisze dalej - dla polepszenia bytu mate
rialnego i zagIuszenia w sohie wszelkich pyta n co do celowosci 
zycia ludzkiego". P odobne wypowiedzi w odniesieniu do tej 
klasy tworczosci brzmi~ falszywym tonem, .zwlaszcza gdy sly· 
szelismy sk~din~d, jak .wygl~daia ta "niewielka praca" autOl'a 
"Wojny i pokoju", i wiemy, ze polozenie .maj~tkowe wlasciciela 
Jasnej Polany nie wymagalo az tak skomplikmvanych i nieco
dziennych srodkow ratunku jakpisanie literackich arcydziel. 
Jeszcze bardziej skraj,ne stanowisko zajmuje Toistoj w ksi~zce: 
"Czym jest sztuka ?", rozpalirujl:!cej to zagadnienie prawie je
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dynie pod kqtem korzysci moralnych, jakie ogol spoleczenstwa 
moze czerpac z dziel s~tuki. Z tego punktu widzenia pot~pia 
w niej juz nie tylko wlasn::} tworczosc ale caly dorobek arty
styc~ny ludzkosci, nazywajqc sztuk~ "pi~knym klamstwem", 
"ozdob~ zycia dla nielicznych wyj~tkow", "straw~ dla proz. 
niakow", "trudem straconym dla dobra powszechnego". W wielu 
wypadkach przypisuje jej ""prost dzialanie demoralizuj~ce, pro
wadz~ee czlowieka do grzechu. Nawet muzyka, ktora go zawsze 
tak gl~boko wzruszala, nie ostala si~ wobec tego potoku oskar
zeit. Tolstoj nie jest pierwszym ani jedynym ar.tyst~ chrzesci
jallskim, ktorego nawiedzaly w~tpliwosci, czy jego praca, rna· 
j~ca na celu tylko pi~kno doczesne i przedstawiajq.ca zbyt ziem
skie nami~tnosci, nie odwl'aca tak tworcy jak i jego odbiorcow 
od najwyzszego dobra. Byli pomi~dzy nimi i tacy, co si~ jej 
wYl'zekli do sluzenia b1iinim jak nasz brat Albert, alba skazali 
si~ na dobrowollne milczenie jak wielki Racine. Ale zaden z nich 
nie dokonal takiej napasci na samq. istot~ sztwki, llIie rzucil 
si~ na ni~ z tak~ bluinierczq. furi~. Odslania nam ana mimowol
nie slaby punkt "nawl'ocenia" Tolstoja i przyczyn~ jego dlu
gotrwalej rozterki duchowej: wyl~czne zwl'ocenie uwagi na 
estetyczn::);. i spolec~n::);. stron~ chrzescijanstwa bez przyj~cia ca
lej jego dziedzilny nadprzyrodzonej, z ktol'ej ta moralnosc wy
rasta i w ktorej jedynie moze si~ plodl1ie rozW'ijac. 

Nie mozemy pot~piac Tolstoja za to, ze gloszqc szczytne za
zady zupelnego wyrzeczenia si~ i poswi~cenia dla bliznieh, sam 
nie zdolal ieh w pelni zrealizowac.. Widziec jasno dl'og~ do 
doskonalosci, a nie moc zerwac z tym, co nas od niej od'wraca 
to rzecz ludzka - nazbyt ludzka, codzienny dramat wielu z nas. 
Autol' "Zmartwychwstania" zda'vval sobie dobrze spraw~ , jak 
cz~sto nasze najwznioslejsze pol'ywy s~ pomieszane z wei::);.z odl'a
sh.1q.cq. od korzE'nia milosci::} wlasTI::);.. I tak Niechludow, w chwili 
gdy decyduje si~ na naj wi~ksz::} ofiar~ dla naprawienia wyrZq
dzonej niegdys krzywdy, choc w uniesieniu "czuje w sobie cal::);. 
pot?g'~ rlobra", wyJewa przy tymlzy, "ktol'e byly czyste, lzy l'a
closci z pr zebuclzenia si~ ist oty duchowej , ktora w nim tyJe Jat 
clr zemala - i zarazem n ieczyste, gdyz byly to takze lzy rozczu
lenia nad sobq samym, nad swoj~ wlasn~ cnot::}". Nie woli 
hraklo jednak Tolstoj owi do zdobycia doskonalosci. P rzE'ciwni 
az zanadto ufal j ej wysilkom - chcial na sobie i drugich ,.wy
music mi1osc", tak, jak s i~ wymusza sprawnosc na mi~s
niach fizycznych . I st ota jego wewn~trznej roztel'ki lezala w tym, 
i e nawet po swoim "nawroceniu" nie pr zyj lj.l calosci nauki 
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chrzescijanskiej, tylko saml!- jej wzniosll!- etyk~. Lud, kt6ry za 
\'Iz6r sobie stawial, zyl v,,;iarl:!, ma jakl!- wielki pisarz nie potrafil 
si~ zdobye. "Zazdroscilem chiopom ieh nieuctwa, bo w tyeh 
zasadach wiary, kt6re byly dla mnie 'wprost bezmyslne, oni nie 
widzieli nic klamliwego" wyznaje nam w "Spowiedzi", 
a juz te slowa, warunkujl:!ce wiar~ brakiem wiedzy, pokazujq, 
jak bardzo byI jeszcze od niej daleki. Bo to, co Tolstojowi wy
dawalo si~ "dziwaczne", "bezmyslne" i ,,.niezgodne z rozumem", 
to nie byly jakies zewn~trzne obrz~dy cerkiewne, ale caly nad
przyrodzony swiat chrzescijanski: wiara w cuda Chrystusowe, 
w J ego Zmartwychwstanie, W Eucharysti~, w istnienie Kos
cioia jako mistycznego ciala Zbawiciela. Nie m6glby wi~c 
w zadnym innym wyznaniu chrzescijanskim znaleze tego, ezego 
szukal. lVIoralnose ewangeliczna, oderwana od wiary i laski, nie 
rna podstaw do rzeczywistego isbnienia. Nawr6cenie nie obj~lo 
intelektu Tolstoja , zarazonego racjonalizmem drugiej polowy 
dziewi~tnastego wieku, - tym plytkim racj onalizmem, d umnym 
z uzyskanych okruchow w1iedzy i nie uznajq,cym naturalnyeh 
granic naszego poznania ani istni8lnia nieprzenilmionej dla 
niego tajemnicy. On to wzeral si~ tak gl~boko w umysly wsp6l
ezesne, ze stawal si~ im zaporl:! na drodze do wiary. Dzisiaj, 
w zupelnie innej atmosferze kulturalnej, nie mozemy sobie na
wet wyobrazie, jak ludziom, zyjq,cym w tych czasach, trudno 
bylo powr6cie ,;v krq,g nadprzyrodzonych prawd chrzescijan
skich, jezeli juz raz od niego odeszli. Wspomnienia Claudel'a 
z lat jego wczesnej mlodosci przedstawiajl:! nam wymownie, ja
kiej to wymagalo intelektualnej odwagi, jak bylo prawie r6wno
znaezne z wyjsciem z szeregu tw6re6w kultury. W tym swoim 
rae' onaiizmie by} Lew Tolstoj w jakis ,tragiczny spos6b nie
oclrodnym synem epoki, z kt6rq, wa1czyl. Jego chrzescijanstwo 
wywodzi si~ z Ewangelii ogll:!danej oczyma Renana. Jego przej
mujq.ce wyznania sq. raczej spowiedziq, przed ludzmi niz przed 
Bogiem. W tej niezmiernie szerokiej skali uezue i stan6w cluszy, 
jakie odslania nam w ,swoich postaciach, bardzo rzadko pojawia 
si~ stan bezposredniego kontaktu z Bogiem, nie w kategoriaeh 
etyeznych ale mistycznych - ehwile, gdy staje si~ On dotykalny 
dla ludzkiego serca uniesieniem milosci, niezaleznie od naszych 
en6t i gr zech6w. I tu wlasnie odk rywamy w jego clziele t~ skaz~ 
racjonalizmu, od kt6rej nie m6gI si~ uwolnic. Tolstoj widzial zIo 
i pragnq,l szczerze realizaeji dobra - ale w granicach czysto 
ludzkich, podczas gdy moralnosc chr zescijanska nie moze bye 
celem samym w sobie, gdyz j est niejako naturalnym skutkiem 

Znak - 2 
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przyczyn, ktory,ch korzenie tkwi!} w wiecznosci, poza kr~giem 
naszego ziemskiego istnienia. Pascal mowi!}c, ze "religia jest 
tym, co sprawia, iz czlowiek przerasta czlowieka", mial wlasnie 
na mysli ten jej charakter. DIa Tolstoja swiat laski prawie 
nie istnial i dlatego mogl napisae, ze "s~dzi!} dobrego i zlego 
mog~ bye tylko ja sam i moje serce". Ale serce ludzkie nie 
zawsze jest tylko zrodlem zbytniej poblaZliwosci - niekiedy 
staje si~ tez powodem l~ku i niepokoju. Czlowiek pozostawiony 
sam sobie czuje si~ wobec stoj!}cych przed nim problemow ety
cznych slaby, a ta slabose, walcz~c sarna ze sob~ ludzk!} broni!}, 
przeradza si~ cz~stokroe w cia.sn!} surowose. Wszystkie prze
rosty purytanizmu maj !} t~ sam~ przyczyn~: nie nadmiernq., gor
liwose w kierunku dobra, bo w tym dq.zeniu nie mozemy miee 
okreslonej granicy i miary, ale wyl~czne wpatrzenie si~ w mo
raln~ stron~ religii bez rownoczesnego rozbudowywania zycia 
wewn~trznego, bez ci~glego poszerzania swego serca bezposred
nim kontaktem z Tym, ktory nieskoiiczenie przerasta wszyst
kie granice i prawa, zBogiem. Dlatego i sztuka, mHowana przez 
swi~tych,nie ,zmajdowala nigdy u jansenist6w i purytan6w na
lezytego uznania. Jest ona bowiem blizsza mistyki niz etyki 
jest w porzq.dku przyrodzonym tym intuicyjnym, prostym uj~
ciem rzeczywistosci, kt6rym w porzq.dku naprzyrodzonym jest 
zachwyt ekstazy. Ukazuje nam wiecm!} Prawd~ od strony Jej 
Pi~kna - poza kategoriami dobra i zla. U podstaw pogardy 
dla sztuki kryje si~ tez prawie zawsze, mniej lub wi~ceJ za
maskowa.ny, ten roclzaj 'racjonaHzmu, ktory cofa si~ przed przy
j~ciem taj emnicy. I Tolstoj, sam 'wielki artysta, ulegaj~c mu 
i po swoim nawr6ceniu, znalazl takze dla niej tylko 'wyrazy 
nieufnosci i pot~pienia. Co gorsza, dlawH w sobie rozp~d tw6r
czy, zeby przy koncu zycia z wrodzonym sobie realizmem na
pisae te gorzkie slowa: "Moze bylem lepszy i prawdziw8ZY 
wowczas, kiedy sluzylem sztuce, niz teraz, kiedy j!} tak niedo· 
rzecznie wyklinam". 

Wskutek tych wew,n~trznych spl"zecznosci nie doszedl Lew 
Toistoj w swym dlugim zyciu do harmonii i spokoju, ani ich 
w swym najblizszym otoczeniu nie stworzyl. Podwazyl wiele 
bl~dnych poj~e, opi,nii i przesq,dow 6wczesnegoswiata - nie 
czul w sobie sHy do przeksztalcenia go, ani jej na szersz!} skal~ 
nie zdolal innym zaszczepie. W ojny i rewolucje zniosly na swej 
fali ugrupowania "TOfStOj o,"vcow", wyznajq.cych zasad~ nie
sprzeci,viania si~ p!1zemocq. nawet ziu. Tolistoj b~dzie nadal zyl 
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w dziejach literatury nie tylko jako genialny powiesciopisarz ale 
takze jako tragiczna postac niewl!tplhvie v.rielkiego czlowieka, 
ktory z odm~t6w l'ozpaczy egzystencjalizmu znalazl wyj scie w za_ 
stosow:miu moralnosci Ewaneglii, - jednak przepojony umy
slow:-! atmosferq. swego wieku nie 2liozumial, ze chrzescij ailstwo, 
jaku nauk~ zycia, p~zyjmuje siE;! w calosci, z call! jego nadprzy
rc:dzoll<,! nadbudowl!, alba pozosta je ",IE;! poza nim. 

Maria Morstin-G6rska 



O. ALBERT KR~PIEC O. P. 

Egzy stencjalizlll tomistyczny 
Na pierwszy l'zut oka dziwne siCil moze vyydawac ll}czenie 

tomizmu z egzystencjalizmem. Tomizm bowiem, zarowno 
w dziedzinie filozofii jak i teologii, przedstawia siCil nam jako 
zwarty, harmonijny system, ktory, aczkolwiek w swych kon
kluzjach \nie j est ostatecznie wykonczony i spetryfikowany, 
nlemniej jednak jest bardzo cfaleki od "eg;zystencjalnej" fluk
tuacji. 

A jednak od pewnego czasu, scislej mowiq.c od zakonczenia 
wojny, coraz cZCilsciej mowi siCil 0 egzystencjalizmie tomistycz
nym, t ak ze tej sprawie p08wiCilcono specjalny rocznik Papie
skiej Akademii Rzymskiej sw. Tomasza 1). Poza tym szereg 
pl'ac Gilsona ' ) i Maritain'a 3), :prace: Garl'igou-Lagran
ge'a '), lVIascall'a 3) itd. zajmujq. siCil tym problemem. Zwlasz
cza E. Gilson i J. lVIaritain omawiajq. problem egzystencjalizmu 
w tomizmie zarowno z duz,! erudycjl! jak i skutecznq. silq. a1'
gumentacji. K1'ytyka, jaka siCil ukazala w czasopismach tomi
stycznych r.), do problemow poruszonych przez tych auto1'ovv 
odniosla siCil bal'dzo zyczliwie, widzq.c w tym zywotnosc i aktu
aln08c filozofii. 

Dziwna rzecz, powstanie problemu egzystencjalizmu na 
gruncie tomistycznym nie mia10 nic wspolnego z pojawieniem 
siCil wspolczesnego kierunku filozofii egzystencjalistycznej. Wy
znaje to zresztl! sam Gilson w liscie z 14. X. skierowanym do 
L-B Geiger'a O-P-prof. fil. w Saulchoir. Gilson przed 1'0
kiem 1940 zauwazyl ,naczelnq. ,rolCil istnienia w mY8li sw. To
rnasza, a podowczas nie czyta1 jeszoze ani Heideggera , ani J as
persa; nie zna1 Sar tre'a ani Kierkegaal'da. Podobnie tez i Ma
ritain, na d1ugo przed woj nq., bo w latach 1932-33, p odkresla 
w bycie rolCil istnienia. Zresztl! byla ona zawsze doceniana 
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w filozofii sw. Tomasza. Wsp6lczesna mysl podkreslila tylko to, 
co przedtem bylo afirmowane, i powi~zala elementy rozprosz
kowane, a przez to sarno dala caly 'Szereg odpowiedzi na zawsze 
gn~bi~ce filozofi~ pytUlnia. , 
Maj~c przed oczyma poczynione uwagi, stwierdzic na lezy, ze 

problem egzystencjalizmu w tomizmie jest zagadnieniem co do 
swego powstania wewn~trzno tomistycznym. Bez 'w~tpienia pu
blikacje egzystencjalizmu niemieckiego, H eidegger a czy Jas
persa, oraz egzystencjalizmu f rancuskiego Marcela czy Sartre'a, 
musialy wywrzee wplyw na syntetyzowanie dokonane przez 
lVIaritaina, a zwlaszcza Gilsona. Staly si~ jednak one tylko ilu
st racj q. uwypuklaj~c~ mysl niezalezn~ od ich wplyw6w. 

Wobec tego tomistyczny egzystencjalizm 11'ie przyznaje si~ 
do pokrewienstwa z zadnym kierunkiem wsp6lczesnego egzy
stencjalizmu, jUl~kolwiek rozwi~zuje zagadnienia, jakimi zaj
muj~ si~ kiel'unki egzystencjalizmu f rancuskiego cZJT niemiec
kiego. Moznaby atoli powiedziee, ze bliiej tomizmu stoi Hei
degger ze swojE! problematyk~ bytu, aczkolwiek upatruj~ w niej 
dalszy ci~g idealizmu germal'iskiego, anizeli liber tynizm Sar
tre'a przypominaj~cy woluntaryzm kartezjal1Ski, lecz bez 
Boga 7). 

o POPRAWI E POJ~CIE BYTU 

G16wnym, a wlasciwie jedynym przedmiotem mysli filozoficz
nej , jak i w og6le wszelkiej mysli ludzkiej, jest rze.czywistose, 
kt6rej dajemy kr6tkie miano: by t u. Czym j est byt? To pytanie 
czyni sensownym istnienie filozofi i. Wprawdzie bowiem nauki 
szczeg610we daj::). inurn Jliiekonczq.ce s i~ opisy, klasyfikac,ie 
i prawa rzeczywistosci - bytu; wprawdzie coclzienne zycie 
da,ie praktyczn::). umiejE?tnosc poslugiwania siE? by tern, niemniej 
odpowiedzi te s::). szczeg6lowe, dotyczE!ce takiego a nie innego 
odcinka rzeczywistosci, i nie dor6wnuj~ pojemnosci intelektu, 
pragn::).cego znae wewnt?trzn~ struktur~ przysluguj::).cq. propor
cjonalnie kazdemu bytowi. 

W tym pragnieniu p02lnania (co jest faktem) wewn~trznej 
struktury bytu rodzi siE? z miejsca powazne niehezpieczenstwo, 
kt6remu ulega olbrzymia wi~kszosc filozof6w. Chcq.c bowiem 
poznae t~ struMur~ bytu poddaje si!2 go analizie mozliwie naj
scislejszej, na jak~ filozofa stae, z tq jednak ukryt~ i moze nie 
calkiem usw(iadomion~ mysl~, czy przekonaniem, ze analiza 
rzeczywistego bytu doprowadzi umysl do wykrycia jakiejS 
jed n e j cechy, jakiegos jednego pr'incipium - zasady (AR
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CRE), ktore automatycznie stanie si~ kluczem dla 1'ozszyfro
wania zagadki swjata. Podchodzl!c z takim, moze nieuswia
domionym, filozoficznym "dogmatem" do badania rzeczywisto
sci, najcz~sciej znajduje si~ takl!- jednl!- zasad~-cech~ i za po
mocq. niej logicznie uklada si~ i porzq.dkuje swiat. Tymcza
sem jednak tak skonstruowany system nie przylega dQ r Z,ecr.y
wistego bytu i codzienny zdrowy rozsq.dek nie liczy si~ z two
rami takiej mysli filozoficznej. W wyniku tego wielkie syst emy 
stajq. si~ raczej kunsztownq. a1'tystycznq. robotq., w ktorej prze
swieca harmonia wprowadzona przez rozum, anizeIi rzeczyvvi
stym tlumaczeniem tego, co jest. 

Chociazby pobiezne przej1'zenie histo1'ycznej mysli filozofi
c~nej przekonuje nas, ze tak jest naprawd~ 8). 

Budzq.ca si~ do zycianad brzegami morza Egejskiego, w sta
rozytnosci, filozoficzna mysl ludzka, zadala sobie pytanie: 
z ezego powstala rzeczywistose; czyli: czym w swej najgl~b
szej struktur ze jest byt. I od razu powstaly dwie odpowiedzi, 
b~dq.ce podstawl!- do dzis dnia trwaj l!-cych systemow filozoficz
nych. Z j ednej bowiem str ony Reraklit stwierdzil i s t n i e
n i e, istnienie rze~zyw.iste, niezalezne od mysJi. Alisci istnienie 
to jest WCiWl niestale, jest nieustannie zmienne, podlega Rtalej 
ewolucji, nie da si~ schematem mysli uchwycic, n ie przedsta
wia dla rozumu zadnego poj ~cia. Stq.d PANTA REI, stQd nieu
stanna ewolucja jest wszystkim. Dla mysli moze to bye spr zecz
noscil!-, ale taka sprzecznosc w rzeczywistosci jest matkl!--rodzi
cielkq. wszystkiego. Mysl ewolucyjna. aczkolwiek niej ednokrot
nie gaszona wielkimi systemami racjonalnymi, przet1'wala j ed
nak do dzis dnia i zyje w mate1'ialistyczuym dialektyzmie, we 
francuskim egzystencjalizmie i w filozofii ewolucj i t w6rczej 
Bergsona. . 

Odpowiedz i stanowisko Reraklita jest bezsp1'zecznie kami'2
niem ob1'azy dla rozumu. Nic t ez dziwnego, ze ten nie mogl 
pozostae oboj~tny w , stosunku do takiego 1'ozwiq.zania. Jesli 
bowiem czlowiek rna poznawae rzeczywistosc, to bez wq.tpienia 
musi jq. poznac naczelnq. swq. whdzl!- poznawczq., jakl!- jest 1'0

zum. Rzeczywistosc uj~ta rozumem i skuta po.i~ciami, dopiero 
v{tedy staje si~ zrozumiall!-. Dlatego czlowiek winien bezwzgl~
dnie zaufae rozumo\yi, chociazby jego dane nie daly si~ do
swiadczalnie sprawdzie. Maj1!'c bowiem do wyboru mi~dzy 
swiadectwem rozumu i doswiadczeniem, jakiego d,ostarcza po
znanie zmyslowe, cz},owiek bezwzgl~dnie rna wybrac scis}Q 
analiz~ poj~ciowl!- rozumu, a nie uludne, nietrwale, nie b~dl!-ce 
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przedmiotem wiedzy, zmienne wrazenia zmyslowe, kt6re stojq 
w niezgodzie 'z czystq myslq. Tak tez 'postl!pil wielki ojciec 
"metafizyki" - Parmenides. 

On, jak i jego poprzednicy, fizykujqcy jonscy filozofowie, 
stawial pytanie: jaka jest najglE2bsza zasada l"zeczywistosci? 
Bezsprzecznie: byt. A czym on jest? Byt to to, co jest. TO CO 
JEST - jest przedmiotem mysli. Wil!ze zatem Parmenides 
nierozdzielnie byt z mysl~. A zatem tylko czysta mysl moze cos 
po"viedziec 0 bycie. I rzeczywiscie nam m6wi, ze byt moze bye 
tylko jeden. Czymze bowiem ,rzeczy mog~ 'si~ mi~dzy sob~ r6z
nic i w r ezultacie utworzyc mnogosc? Jesli wszystko jest hytem, 
to dla rozumu sprawa przedstawia si~ jasno: jedynym elemen
t ern r6zniczkuj~cym rzeczywistosc m6glby bye byt, alba jego 
zaprzeczenie: nie-byt. Nie-byt to nicose, a nic nie wprowadza 
zadnych r6inic. Zatem odpada nicose jako element r6zniczku
j l:).cy rzeczy. Aijsci i byt nie rozr6zni rzeczy. Byt bowiem, to to, 
co jest, a kazda rzecz jest ttym, co jest; kazda rzecz jest bytem. 
Zatem byt sam sobl! si~ nie rozr6zni. St~d dla czystej mySli 
staje si~ jasne, ze byt jest jeden, niezmienny, zawsze taki sam, 
nieskalany przedmiot mysli. Dopiero rozum pozbywszy si~ uhtd 
zmys}owych wrazen :moze urz::j,dziesobie kr6lestwo harmonii 
i niczym niezam~conego ladu. ' 

Coi uczynil Parmenides? Oderwal si~ od konkretnego zmy
s}owego poznania, a przez to o,derwal si~ od istnienia. Pojql byt 
jako przedmiot czystej mysli. Aczkolwiek definiuje go, jako to, 
co j est, to. jednak slowo '"jest" nie oznacza tu wcale istnienia. 
Spelnia ono raczej funkcj~, z kt6rej zdal sobie spraw~ Platon, 
f unkcjii! tozsamosci bytu ze ,sobq. Byt jest, to znaczy: byt jest 
sobq.. Kwestia istnienia bytu lezy poza zagadnieniem. Najwaz
niej sz~ praw~ jest to, iz byt stal si~ ,zrozumialy, sta} si~ spo.i~
ciowany. Odt~d mysl czysta staje si ~ mysl~ niezalezn~, nieskr~
powan~, rz~dz~c~ si~ tylko swoimi wewn~trznymi prawami. Od 
t ej por y, ' od Parmenidesa, rozlloczyna swe zycie "metafizyka", 
kt6rej przedmiotem jest spojii!ciowany przez M~drca z Elei byt, 
najs zersza, wszechogarniajq.ca istota, wyczerpujq.ca si~ calkowi
cie w jednym pra-poj~ciu. Parmenidesowe okreslenie bytu jest 
rzeczywiscie klasyczne i rna do dzis sw~ moc obowiq.zu.iq.c~. Ale 
tez bl~dne zrozumienie tej definicji, mylna jej supozycja, ogra
niczajqca byt tylko do istoty, a ,istnienie wy-rzucaj~ca poza na
wias, to rowniez staje si~ klasycznym bl~dem "metafizyk" Pla
tona, Plotyna, A vicenny, Dunsa Skota, Descartes'a, vVolffa 
i calego szeregu kierunkow filozoficznych. Takze Arystoteles 
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nie uchronil si~ calkowicie, (przynajmniej w niektorych swoich 
konkluzjach) przed tym b}~dem. Jest on jednak tym, ktory 
wskazal drog~ wyjscia przez wpl'owadzenie nauki 0 moznosci 
i akcie, jako dwu naczelnych, wspolzaleziTIych zasadach-cechach 
bytu, a jeszcze bardziej ,przez danie metody filozoficznego my
slenia, polegajqcego w swym krytycznym punkcie wyjscia nie 
na dowodzeniu, opartym rna dogmatycznych prekoncepcjach, 
jak to klasycznie uczynili Heraklit i Parmenides, lecz na p 0

z n a w an i u rzeczywistosci takiej, jak~ ona jest.. 
lVI,imo jednak te zas}ugi lVI~drzec ze Stag-iry nie umial sobie 

poradzie z istnieniem, dlatego tez potr~ci} tylko 0 nie w Ana
Utykach 9), a poza tym wolal si~ opr zee na analizie ruchu 
i jego powi~zaniu z bytem, anizeli badae nieustannie wymy
kaj~ce si~ z poj~e istnienie. 

Tym, kto zdawal sobie dobrze spraw~ z definic.1i bytu, jako 
tego, co jest, byl sw. Tomasz. Jakkolwiek w strukturze cale.1 
metafizyki pozostaje !,on; !nadal \-,niernym arystotelikiem, to 
j ednak za'sa dniczo zmienia jejpodsta wy tprzez u)odkre:§lenie 
roli istnienia w J:Sycie rzeczywistym. lVIysl ta u sw. Tomasza 
nie powstala jak "deus ex machina". Z jednej strony byla wy
nikiem zdrowego realizmu i gruntownej analizy, z drugiej zas 
strony juz starozytnose chrzescijanska, ze swym ,poj~ciem Boga, 
("Jam jest, ktory jest"), a pozniej scholastyka arabska z Avi
cennq na czele, jako tez wspolczesne Tomaszowi kierunki neo
platonskie i arabskie, wyznawane przez Wilhelma z Auvergne 
i sw. Alberta Wielkiego, przyczynily si~ tez niemalo do uw~'
puklenia tresci po.1~cia bytu. 

Dla sw. Tomasza sta}o si~ .lasne, ze byt, czyli rzeczywist osc 
w swej na.lg}~bszej strukturze, nie przedstawia cechy proste.J, 
niezlozone.l, c :e c h y .1 e d n e .1, ktora by si~ mog}a stae 
prazasadq, dowolnego myslenia. W olno nam analizowae byt, lecz 
musimy w nim widziee ,to, co r zeczywiscie w nim jest. ,Tesli 
filozofia ma bye Uumaczeniem rzeczywistosci, to nie wolno jej , 
pod grozq, stracenia racji wbsnego bytowania , od tej rzp.. '. . / 
wistosci si~ oclrywae, biorqc pod uwag~ cech~ bardzie.l wygodnl}, 
lepiej operatywnq" cechy natomiast trudniejsze pomijae. Po
znanie bytu rzeczywistego, takiego jaki jest, stwierdza w nim 
dwie pierwotne i wspo}zalezne cechy, z ktorych jedna wzi~ta 
oddzielnie od drugiej nie przedstawia rzeczywistosci. 

Kazda bowiem rzecz przedstawia pewnq, tresc poznawczq" mo
wiq,cq" ze jest ona cZY';ns, samym w sobie zdeterminowanym . ze 
sobq, identycznym, ze po prostustanowi jakq,s is tot~, kton":J 
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atoli umys} nasz nie musi odrazu szczego}owo poznac, gdyz 
w pierwszym zetkni~ciu wystarczy, jesli j q pozna jako "co.§". 
Taka bowiem tresc poznawcza nie wyczerpuje rzeczywistego 
bytu jakkolwiek w wielu, jak wspomnialem, kierunkach filozo
ficznych do niej si~ tylko ogranicza poznanie metafizyczne. 

Ta bowiem t r esc poznawcza - istota - w rzeczywistosci 
nie - i s t n i e j e. Zatem drugim elementem skladowym rze
czywistosci jest jej istnienie. Stq.d Parmenidesowe okr es]cnie 
bytu: to, co jest, w terminologii sw. Tomasza nabiera innego, 
nowego, realistyaznego sensu. "Jest" oznacza tutaj rzeczywiste 
istnienie, a nie pelni t u roli tylko lq,cznika zdaniowego, stwier
dzajqcego identycznosc podmiotu ze sobi'!- samym. Rzeczywiste 
wi~c poj~cie bytu sklada si~ z "tego co" - czyli jakiejs istoty, 
b~dq,cej tresciq, po~nawczq" i "jest", czyli prawelziwego, nie
zaleznego od funkcyj myslowych istllienia. 

Branie pod uwag~ tylko istnienia w konsekwencji prowadzi 
do absolutnego, ewolucyjnego monizmu, czyli do zaprzeczeni:1 
pluralizmu bytowego, do absolutnej niepoznawalnosci rzeczy
vvistego bytu. Na takim gruncie, aby t~ rzeczywistosc wytlu
maczyc, trzeba sh; uciekac do namiastek normalnego ludzkiego 
nlyslenia, do ja'kiegos ,intuicjonizll1u it la Bergson, czy tez do 
dialektyki, lq,czqcej sprzeczno'ci. 

Z drugiej strony pomijanie istnienia, a tworzenie przedmiotLl 
mysli z istoty samej, provvadzi prostq -drogq przynajmniej do 
idealizmu, ktory si~ p ozera w analizach czystej mysli, oden-va
nej od rzeczywistosci. W wyni,ku t ego, mi~dzy porzq,dkiem my
slenia a porzqdkiem rzeczywistosci powstaj e przepasc nie do 
przebycia, Morq, bardziej trzezwe umysly usiluj q. pokonac prze
rzuceniem mostu tzw. "krytycznego" myslenia w postaci naj· 
rozmaitszych teoryj epistemologicznych. W dalszych konsek
wencjach opracie -si~ tylko na istocie zaprowadzi: alba do zwq.t
pienia w zdolnosci poznawcze umyslu ludzkiego, albo do stwo
rzenia monistycznego ontologizmu. Dziej e mysIi filozoficzncj 
dostarcza jq na to az nazbyt wielu dowodow. 

Przeciwnie, realistyczne stwierdzenie, jak uczynil to sw. To
masz, obecnosci dwojakiego elementu w bycie, czyni z filozofii 
niezb~dnq, nauk~, tlumaczq.cq najgl~bsze podstawy rzeczywi
stosci. W prawdzie wcrwczas myslenie staj e si~ nieco trud
niejsze, albowiem liczyc si~ musimy z wi~kszq ilosciq, cech 1'2e
czywistych, alewzamian za to jestesmy moeniej wkorzenieni 
w t~ rzeczywlstosc i tlumaczymy jq" a nie tylko zabawiamy si~, 
moze nieraz bardzo adystycznie, wlasnymi poj~ciami. 

" 
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Majq.c w poj~ciu bytu ~ tego, co jest - podwojny element: 
"istoU/' i "istnienie", w dalszym ciq.gu Akwinata ustala ich 
wzajemny do siebie stosu'nek, aby na tym tIe okreslic jego po
znawalnosc. 

Stosunek istoty do istnienia w poj~ciu bytu wyraza si~ ade
kwatnie w arystotelesowej nauce omoznosci i akcie. I w tym 
miejscu Doktor z Akwinu niezmiennie, wraz z calq. szkolq., 
stwierdza t ranscendencj ~ i prymat istnienia nad i.stot:}. Juz 
sarno pochodzenie nazwy bytu -- od bye (lac. ens od esse) 
przywodzi na pami~e istnienie. Svviadczy to 0 tym, iz pierw
szym naszym wrazeniem pozna wczym jest istnienie, dzi~ki 
ktoremu mozemy pozmae trese rzeczy. Istnienie jest doskon?
losciq., co wi~cej jest doskonalosciq. .naczelnq., albowiem jest po
wodem i racjq. wszystkich innych doskonalosci. 0 tyle bowiem 
kazda rzecz b~dzie miala jakq.s wartose, 0 ile b~dzie czyms 
rzeczywistym, '0 ile b~dzie istniala. St:}d wi~cej bytu mlajdziemy 
w najprostszym atomie materii rzeczywistej, niz w nieskonczo
nych ilosciach mozliwych Ikosmosow. S}owem, korzeniem bytu 
nie jest mozli wose, j ak to chcial p otem Wolff i wszystkie nie
mieckie "Moglichkeiten", lecz istnienie. Cos dlatego jest mo
zliwe i posiada rzeczywistq. trese, trese zdeterminowanl}, ze 
jest istnienie. Bez istnienia doskonal:}cego trese, n ie rna zadnych 
mozliwosci. 

Is1mienie -nie wyklucza roli istoty "IN bycie, ale jq. sta.wia na 
wlasciwym miejscu. Istota w stosunku do istnienia jest czyshl 
moznosciq.. Jakkolwiek sarna w sobie posiada tr ese, posiadaj~c 
zespo} cech, stanowiq.c przeto pewnq. doskonalose, ten zespol 
ce~h, w reznltacie da.i~cych .iak~ii trese poznawczq., uwrurunko
wany jest koniecznosciq. istnienia. Czy wobec tego istota jest 
czyms nierzeczywistym? Nie, ona rowniez jest rzeczywistosciJ'h 
ale }q.cznie z istnieniem' i w oparciu 0 istnienie. Sarna z siebie, 
poza istnieniem, nie stanowi zadnej r zeczywistosci; poza istn ie
niem jest niczym i - odwrotnie - w takim sensie jest czyms 
rzeczywistym, w jakim posiada istnienie. 

A zatem majq.c przed sobq. "definicj~" bytu: to, co jest, lub 
moze bye, zawsze w tyro okres~eniu impHkujemy ~stnienie. 
Wprawdzie nie zawsze b~dzie ono na pierwszym miejscu, czym 
si~ wcale nie gorszymy, gdyz wymyka si~ ono spod konceptu· 
alizacji, niemniej jednak zaznaczone jest ono w poj~ciu bytu, 
jako to, co jest zrodlem poznawalnosci samej istoty. S}owem: 
poj~cie bytu implikuje istnienie. Gdy mowimy, ze je "impli
kuje", to wcale jeszcze nie znaczy, ze rzeczywisty byt utozsamia 
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8i«; z istnieniem, ze byt rzeczywisty jest istnieniem, ale znaczy 
jedynie, ze istnienie jest dostatecml! racjl! rzeczywistosci bytll, 
ze bytu rzeczywistego nie mozna pojl!c bez relacji do istnienia. 

Krotko i j~drnie wyraza si«; 0 roli istnienia sw. Tomasz: 
"Sarno istnienie jest posrod wszystkiego czyms najdoskonal
szym, albowiem w stosunku do wszystkiego rna rsi~ jako akt 
(istnosc). 0 tyle zas kazda rzecz jest czyms rzeczywistym, 
o ile jest" 10). 

METODA POZNANIA BYTU. 

Normalne ludzkie poznanie jest zasadniczo dwupoziomowe. 
Tu bowiem ,stykamy si~ z plaszczyznl! :poznania zmyslow.,=go 
oraz roin!). i niesprowadzalnl! do niej dziedzinl! poznania roo 
zumu 11). 

Zmysl:y ujmuj!).c tylko zewn~trznl! powlok~ rzeczy ko.nkretnej 
nie docier.ajq ~10 jej wewn~trznej struktury, do relacji, jakrie 
istniej l! mi~dzy cechami konstytuujl!cymi rzeczywistosc. Mirno 
wszystko jednak wrazenia pO?jnawcze zmyslowe Sl! bazl! dla 
wszelkiej pracy rozumu, ktory nieustannie musi si~ nimi po
slugiwac i ciq,gle do nich nawracac 12). 

Poraz pierwszy czlowiek si~ styka ,z bytern na drodze pozna
nia zmyslow, ktorych akty uprzedzajq, dzialanie rozumu; w da
nych zmys}owych czyta konk retne istnienie r zeczy. Aczkolwiek 
w zmys}owych recepcjach nie poznaje si~ istnienia jako istnie
nia , to bowiem zarezerwowane jest dla dzialalnosci .poznawczej 
rozumu, niemniej jednak zmysly az dwukrotnie s t w i e I'

d z a j q istnienie, czyli wydaj l! 0 nim sl!d konkr etny. 
Najpierw wi\,c zmysly zewn~trzne (np. wzrok, sluch), czyli 

te, ktore si~ bezposrednio stykaj!). z rzeczywistosciq, p ozapodmfo
towq" stwier dzajq, istnienia jako np. barwy, dzwi~ki itp. 13). 

Poraz drugi afirmuje czlowiek istnienie u szczytu swego zmy
s}owego poznania, jakie dokonuje przez zmysl oceny (instyn
ktu), ktory stwierdza (wydajq,c Slld) juz nie tylko poszczegoJne 
wrazenia, lecz caly konkretny przedmiot jednostkowy, up. tu 
obok mi~ idl!cego zywego Piotra 14). Mowiq,C 0 "sl!dach" 
w zmys}owym poznaniu pami~tac musimy, ze Sq, to sl!dy swoi
ste, t.ym, ~ylkoprzypominajq,ce sq,dy rozumu, z~ afirmuj q, rze
CZYWlStO:>C. 

Poznanie inteJektualne bytu, z koniecznosci suponujl!ce nor
maIne funkcje zmyslowo poznawcze, dokonuje si~ w ramach 
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dvvu rownoleglych operacji umys}owych, a mianowicie pros tego 
ujmowania (simplex apprehensio) i s1!du (iudicium) 15). Kazda 
z tych czynnosci jest pod pewnym wzgl~dem, nie co do czasu, 
lecz co do natury, czyli uwarunkowania, czy.nnosciq. piel'wsz~ . 
Z jednej bowiem strony proste uj~cia i powstale w ich wyniku 
poj~cia . warunkujq, sq,dy, z drugiej zas, warunkiem po.i ~c s~ 
z kolei swoiste s1!dy intelektu 16). 

StOj1!0 jednak na gruncie .poznania, j ako "odbijania" pew
nych cech rzeczywistosci, stykamy si~ najpierw z prostym 
uj ~ciem. 

CZY111 one jest? Czynnosc intelektual:nego poznania (w nast~p
stwie ktorego rozum "odbija" w sobie natur~ rzeczy), nazy\va 
sw. Tomasz prostym uj~ciem. "Odb!tka" Ita nie jest jednak ja
kims przekaIkowaniem do porz1!dku poznawczego wszystkich 
cech konkretu, lecz jedynie jest pewnym podobienstwem cech 
konstytutywnych rzeczy 17). 

J ak :na blonie fotograficznej wyraza si~ podobienstwo rzeczy 
sfotografowanej, podobnie i w umysle w wyniku prostego uj~cia 
powsta je podobienstwo strukturalne rzeczy, kto'l"emu daj emy 
miano p 0 j E2 cia. Jest one tylko prostym "przedstawie
nie'm'" - "reprezentacj~" przedmiotu r zeczywistego. P r zez 
utworZOllC poj ~cie i w jego ramach byt stal si~ zrozumialy. 
IVloiemy w 'nim wyczytac relacje, jakie istniej~ mi~dzy ~echami 
konstytuujq,cymi r zeczywistosc. Te konieczne "mi~dzycechowe" 
l'elacje tworzq, tresc bytu, czyli jego i s tot ~ ; st~d mowimy, 
ze w poj~ciach naszych wyraiamy "istot~ rzeczy". 

Zauwazyc jednak naleiy, ie wnaszym po.i~ciowaniu pomi
n~lismy rzecz bar dzo wainq" a mianowicie oderwalismy si ~ od 
istnienia. Bez w<!tpienia istnienie rzeczywiste bylo racj~ naszego 
]1oj ~ciowania, 'niemniej jednak w samym poj ~ciu niema istnie
nia. Stwierdzamy wobec tego, ie J)asze poj ~ciowanie jest my
sleniem abstrakcyjnym, czyli oderwanym od konkretnej rze
czywistosci, od istnienia. Zatem "abstrakcja" to tylko inna 
llazwa prostego ujmow3Jnia, myslenie tylko "abstra~cyjne" to 
naprawd~ myslenie 0 nierzeczywistosci. C6i bowiem znacz~ 
same schematy, "istoty", bez tego, co jest nerwem wszelkiej 
rzeczywistosci, bez jej racji dostatecznej, jak1! jest istnienie. 

Sarno wi~c po.i~ciowanie ,nie styka mnie z rzeczywistosci[)" 
aie raczej mi~ od niej odrywai unosi w dziedzin~ czystych mo
zliwosci, co jest 'lliekiedy rprawie r6wnoznaczne z tzw. "fanta
zjowaniem". Rzeczywistosc ma istnienie, a wlasnie poj ~ciom 
tego brak, vvobec tego abstrakcyjne poj~cia bytu nie zetku1! 
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mnie z bytem rzeczywistym, implikuj q,cym istnienie. I ttl 
pryska stary mit utwor,zony przez Kajetana, (jakkolwiek przez 
niego samego zrozumiany poprawnie, wypaczony natomiast 
przez caiy ·szereg "mniejszych duchow"), mit 0 "abstrakcyj
nym" poznaniu po.i~cia bytu. Taki "abstrakcyjny" byt ';v rze· 
czywistosci bylby tylko pseudo-bytem, bo tylko czystym poj~
ciem, struktu1'~ myslowq" niesprawdzonq, i przed nikim nieou· 
powiedzialnl:). 18). 

Konieczne jest zatem dzialanie poznawcze, ktore dopelni ab
st1'akcyjne poj~ciowanie, ktore uchwyci i stwierdzi istnienie, 
element Opuszc.wny w prostym u.i~ciu. Takl:). nowl:). funkcjq, po
znawczq. 1'ozumu jest ,s q. d. Dopiero w nim i przezeii dochodzi 
czlowiek do samostviadomego poznania 1'ozumowego. Sqd boo 
wiem, mi~dzy innymi, stwierdza pr;awdziwosc ,swego poznania 
dokonanego w prostym uj~ciu. Powstaje on przez peine, swia
dome stwiel'dzenie, ie "tak jest", lub "tak nie jest" 19). 

W normalnym wi~c sq.dzie umysl czyni refleksj~ nad wyni
kiem pr ostego ujE;:)cia - poj~ciem - i w nast~pstwie jej si~ 
wypowiada (affirmando vel negando) stwierdzajl:).c zgodnosc 
pozna,nia i 1'zeczywistosci. 

Ale co go do tego upowaznia? Sama stl'uktura sq.du, jako po· 
znania 1'efleksyjnego, dokonanego nad swoimi bezpos1'eclnimi 
funkcjami pozmawczymi, kto1'e s~ uprzedmiotowarne i w wyniku 
tego uzaleinione od i 's t n i e j ~ c ego, l'zeczywistego kon
kretu 20). 

Sq.d zatem nie wnosi nowych tresci poz,nawczych, ktorych 
dostarcza pojmowanie abst1'akcyjne, lecz stwierdza tylko zgtld
nose Jtego wszYistkiego ' z rzeczywistoscif!, 'istniejf!,cq.. Dlatego 
tei sl:).d afirmuje tresc poznawczq., afirmuje poj~cia pod kq.tem 
istnienia. "Iudicium respicit esse" 21). A zatem pelne poznanie 
dokonuje si~ nie p1'zez samo tylko p1'oste u.i~cie - abstraho'.va
nie, ani tez przez same s!j.dy, lecz jest wynikiem funkcyj po
z.nawczych ,c z 1 ,0 w i e k a, poslugujq.cego si!2 w 1'ownej rnie
rze i pojE;:)ciami i sq.dami, co si~ nawzajem dopehlia a zarazem 
i warunkuje. W ,rezultacie zas takiego poznania integl'Uje siE;:) 
poznawczo byt. 

Gdy stwie1'c1zamy, ie sq.d dzi~ki tajemniczemu slowu "jest" , 
zwrocony jest na istnienie, pr zez tc samo jednak nie rozwiq.zu
jemy zagadnienia. Istnienie bowiem moi1l1a pojmowae w 1'oznym 
sensi0. Oznacz~!c bowiem 0110 moze rzeczywiste istnienie, ale 
takie moie oznaczac implikacj E;:) dwoch poj~c Ii wowczas "jest" 

http:rozwiq.zu
http:abstraho'.va


118 O. A LBERT KR4 PIEC 

wyrazon ~ w sq,dzie, spelnia rol~ zwyczajnego l~cznika zdanio
wego (esse ut copula). 

W zwi~zku z tym ,zarysowuj~ si~ przed nami dwa rodzaje 
s~d6w: jedne, w ktorych "jest" spelnia funkcj~ l~cznika zda
niowego; drugie, w iktorych stwierdza rzeczywiste istnienie 
rzeczy 2 ~). Pierwsze nazywamy s~dami predykatywnymi (orze
czeniowymi); drugie natomiast s~dami egzystencjalnymi (ist
nieniowymi) . 

btnieje mi~dzy nimi zasa ullicza roznica. Sl!dy bowiem predy 
katywne, sq. to normalne sq.dy (zbudowane z podmiotu "S", 
orzeczenia "P" i lq.cznika ".1 est"), ktorymi posluguje si({ loglka 
kla~,yczna. 

Sq.dy pr edykatywne stwierdzaj ~ istnienie, 0 ktorym mowi 
fq.cznik zdal1iowy "jest", ale jest to istnienie swoiscie poj~te_ 
OZT'ac'7,a ono howiem zasadniczo inherencj~ dwu cech w jakims 
podmiocie, k tor emu p r z y s lug u j e i s t n i e n i e, 
ale ktory nie musi aktualnie bytowac 23). A zatem sq.d predy
Jmtywny z a sad n i c z 0 nie stwierdza rzeczywistego, aktual
n<~go istniel1ia . vVprawdzie w poznaniu jako w procesie psycho
log~cznym wychodzimy z konkretnego i rzeczywistego istnienia, 
ale sqd "klasycz'ny" bezposrednio go nie afirmuje, ale stwierdza 
"istnienie" \'" formie inherencji cech (np. "poeta") w jakiejs 
nuturze (up. " Homer"), w wYl1iku czego otrzymuj e sq.d: "Ho
mer jest poetq.". 

Analiza ~q.-dow predykatywnyeh, ktorymi si~ zajmuje logika, 
zasC'dniczo nie zetknie czlowieka bezposrednio z r zeezywistym 
istnieniem. 

Jest jednak drugi rodzaj sq.du, sq.d egzystencjalny, ktory 
afirmuje rzeczywiste istnienie. Wyrazamy go w prostym zda
niu: "cos jest" -- "x istnieje". Jest to bezsprzecznie dziwny sq.d, 
posiadajq.cy tylko' jeden termin, a mianowicie: podmiot; nato
miast stwierdzamy wyrainy brak orzeczenia. Usilowano 
wprawdzie taki jednotermi{nowy Sl!d egzystencjalny utoisamic 
ze slYl1'nymi z logiki klasycznej sq.dami "de secundo adiacente", 
jak np. "Piotr Ipisze". Sq,d taki latwo da si~ sprowadzic, przez 
rozszczepienie slowa "pisze" na orzeczenie i lq.cznik zdaniowy 
"jest", do normalnego sq,du predykatywnego i w rezultacie 
otrzymujemy logicznie poprawne zdanie: "Piotr jest piszq,cy". 
W zdaniu tym stwierdzamy inherencj~ cechy "pi>szq,cy" w pod
miocie, jakim jest "Piotr". 

Z sq.dem jednak egzystencjalnym nie mozna tak postq.pic. Nie 
da si~ on sprowadzic na terenlie logiki do sq.du predykatywnego; 
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ani tez s~du predykatywnego nie mozna utozsamiae z s~dem 
egzystencjalnym. W tym bowiem s~dzie, slowo "jest" lub "ist
niej e" nie moze bye orzeczeniem, ani tez nie odnosi si~ do pod
miotu (w sen sie platol'1skiej tozsamosci: x jest, znaczy jest 50
b~). Albowiem w slowie tym jest zawarty pierwotny sens, mia_ 
l10wieiJ afirrnae:ja r zeezywistego istnienia. Trudno si~ nam po
godzie ze slowem, ktore nie jest znakiem jakiegos pojl2cia, ale 
mimo wszystko istnienie nie da si~ spoj~ciowac. "Jest" w 'swej 
funkcji istnieniowej jest wczesniejsze od funkcji I~cznikowej. 

S~d istnieniowy: "x jest", b~dzie zrozumialy, jesli przyjmie
my, ze rzeczywistose zawiera element transcendentny w sto
sunku do istoty, i ze nasze powamie moze ten element uj~e, 
w wynikll czego ludzkie poznanie staje si~ szersze od · poj~
ciowania. Zl'esz~ jest to zrozumiale. Skoro bowiem kazdy byt 
zawiera cos wi~cej niz istott;, nasze poznanie winno bye row
niez szersze niz poj~cia i definicje. J esli poznanie w ogole rna 
na celu zetknil2cie si~ z rzeczywistosci~, to musi rowniez ujf!,e 
i akt istnienia. Skoro jeclnak ten a.kt wymyka si~ spod poj~cia, 
pozostaje tylko jedyna mozliwose uj~cia go w s~dzie i to w ta_ 
kim st!dzie, ktory nie polega na I~czeniu ezy dzieleniu poj~e 
przy pomocy afirmacji lub negacji, lecz ktory afirmuje lub 
neguje istllienie rzeczywistego przedmiotu. SQ.d: "Piotr jest", 
weale nie znaczy: "Piotr jest bytem", co rownie dohrze mo
znaby po\viedziee 0 Piotrze rzeczywistym jak i mozliwym, lecz 
ten sq,cl oznHcza, ze Piotr rzeczywiscie istnieje. 

Sll-d egzystencjalny jest aktem, aktem, ktory 'afirmuje inny 
akt; akt mysli w wyniku istnienia poclmiotu poznaj~cego, afir
muje akt istnienia pl'zedmiotu. I chociaz w tyro wypadku ,s~d 
nie afirmu.ie orzeczenia 0 poclmiocie, jest zlozony z poj~cia 
i z cz ego sin neg 0; niemniej jednak jest rzeczy
wistym s1;lclenl, bo afirmuje zloie,nie przedmiotu z jego aktem 
istnienia i l~czy w mysli to, co jest zlq.czone w rzeczywistosci. 

Dzi~ki niemu istnienie jest dost~pne dla mysli. 
A zatem, j esli byt rzeczywisty przedstawia pewn~ trese im

plikuj~cq. istnienie, to na·sze poj~cie bytu, ktorym si~ mamy 
w filozof,ii poslugiwae, musi rowniez implikowae istnienie. Sko
1'0 zas proste uj~cia w rezultacie proclukuj~ tylko "istoty" ab
strakcyjne, bez istnienia, zatem nasze poj~cie bytu mus,i bye 
wypracowane przez akt umyslu poznajq.cego· rzeczywiste istnie
nie, a wi~c pr,zez s~d egzy;stencjalny. Wwyniku pracy czIowie
ka, poznawczego stwierdzenia istnienia w sll-dach egzystencjal
nych i poj~ciowaniu, powstaje realne poj~cie (obiektywne!) 
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bytu, moze mniej operatywne, ale rzeczywiste. Dopiero tak wy
pracowane poj~cie bytu, staje si~ narz~dziem myslenia w sl').
dach predykatywnych, k,t6re rozbudowujq i tworzq nauk~. 

w6wczas s~d predykatywny, kt6rym si~ posluguje kazda 
nauka i filozofia, w oparciu 0 poj~cie bytu implikujctcego istnie
nie, lub tez jakiekolwiek "transcendentale", pod k~tem bytu, 
(czego niestety nJe zauwazyl Gilson, ani Garrigou-Lagra,nge) 
da si~ sprowadzie do sctd6w egzystencjalnych 24). W wyniku 
tego ludzkie myslenie jest realistyczne. 

KONSEKWENCJE 

Maly blqd na pocz~tku powoduje cz~stokroe w koncowych 
konkluzjach fatalne wyniki. Nic przeto dziwnego, ze gl6wny 
wysilek filozofa musi bye polozony na mocne sprawdzenie zasad, 
na ktorych stoi. Dlatego mysl tomistyczna, za wzorem swego 
Mistr/~a, przyklada ta,k wielkf! wag~ do nalezytego postawienia 
problemu filozofii: dlatego pierwsze poj~cia wypracowuje 
zmudnym wysilkiem poznawczym. W wyniku jednak takiej 
pracy od razu zarysuj~ si~ przed umyslem daleko idl'!ce i liczne 
konsekwencje mocno zl~osni~te z zyciem czlowieka. Sposr6d wielu 
pcpatrzmy przynajmniej na niekt6re. 

Na planie pierwszyrn wylania si~ sprawa rea 1 i z m u 
m e t a f i z y k 1. Sk~d pochodzi ta nieufnosc do filozoficmego 
myslenia, a w szczeg61nosci do metafizyki, kt6rq si~ t1'aktuje 
cz~stokroc na rowni z halucynacjami i mistyfikacjq? 

Wystarczy si~ przyj r zee "metafizykom" kierunk6w essencjaL 
nych, oboj~tnie czy b~dq to krierunki "metafizyk" scholastycz
nych, kt6re w wyniku utozsamienia istoty i istnienia, zatracily 
sprzed oczu niespoj~ciowane istnienie, czy tez szczerzej essen
cjalne kierunki idealistyc7me, juz od Kartezjusza POCZqWszy, 
wystarczy si~ przypatrzee tym wszystkim filozofiom, by 1'ze
czv,vi§.cie zrozumiee niech~e do metaf izyki w og61e. Albowiem 
te bardzo "metafizyczne" filozofie zatracily w analizie bytu 
rzeczywiste istnienie. Ulegly pot~7Jnej pokusie poslugiwa.nia si~ 
tylko schematami tresci, poj~ciami latwo operatywnymi, w kto_ 
rych nie rna istnienia i zwiq,zanej z ni.m koniecznosci nieustan
nego w procesie myslenia dostosowania si~ do rzeczywistosci. 

Nie zwr6cono uwagi Ina to, ze ist ota, jako produkt abst rakcji, 
jest tylko cz~sciq konkretnej r zeczywistosci i :nie mozna j ej brae 
za ca}osc, za adekwatny p1'zedmiot filozoficznego myslenia. Nie 
abstrahujemy buwiem istoty celem poznania jej samej, lecz 
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celem poznania rzeczywistego bytu, kt6rego ona jest tylko cz~_ 
sci~. Nie mozna bowiem poznae bytu bez jego istoty. Ona sta~ 
nowi 0 tym, ze byt jest taki, a nie ilnny. JednakZe nie mozna 
twierdzic, ze istota jest bytern, jesliby nie istniala. Slowem za 
przedmiot poznania filozoficz..11ego nie mozna brae idei-poj~cia, 
lecz rzecz. Aby poznanie istoty nie bylo jedynie spekulaej~ pozo
staj~c~) tylko w dziedzinie moZliwosci, trzeba dol~ezye istnienie 
do ,istoty za pomoe~ s~du i w wyniku tego utworzye realistyczne, 
obiektywne poj~eie bytu, b~d~ce przedmiotem realistyeznej 
mehl.fizyki, nie maj~eej pr6cz brzmienia slowa lIlic wspolnego 
z "metafizykami" wszelkich dogmatycznych kierunk6w. 

Tak zaintegrowane poj~cie bytu jest pierwszym przedmiotem 
myslenia, a zarazem nigdy nie przestaje nim pozostawae. Byt 
jest na dnie kaidego rzeczywistego poznania, tak ze ono nigdy 
nie moze wyj se poza kratice bytu, bo poza nim nie rna niczego. 
Ilustruje to dobrze stary przyklad. Patrz~e na jak~s rzecz z du_ 
iej odleglosci, wiemy 0 Illiej tylko, ie jest to "cos", ezyli jakis 
byt; gdy przedmiot si~ ku mnie przybliza, poznaj~, ie jest to 
istota iyj~ca, w dalszej fazie poznaj~ w nim czlowieka, a wre
szcie stwierdzam, ie jest to m6j przyjaciel. Te kolej,ne poznaw_ 
cze okreslenia przedmiotu, s~ to tylko coraz dokladniejsze okre
slenia bytu, ktory stoi u podstaw wszelkiego poznania. Uza
sadnieniem zas bytu rzeczywistego jest jego istnienie. Z tego 
wynika, ie rzeezywistosc poznania opiera si~ raczej na s~dzie 
egzystencjalnym, aniieli na poj~ciu istoty. Poznae cos, to prze
de wszystkim poznae j e, ze jest. 

Poznanie bowiem tak seisle si~ l~czy z istnieniem, ja,k sam 
prr.edmiot poznania: byt, kt6ry implikuje istnienie. Pierwszym 
aktem rzeczywistego bytu to istniec, wi~c i poznawae to dzialac 
jako byt istniejq,cy. Poznanie to przedluzenie na dzialanie po
znaweze samego istnienia. Dlatego mog~ powiedziec: jesli wiem, 
ze mysl~ - - wiem, ze jestem. Z t ego jednak nie wynika: jestem, 
poniewaf' mysl~ ; przeciwnie: mysl~, poniewaz jestem. J edna 
jest howiem racja istnienia i dzialania. Myslenie jest uj awnie_ 
niem w szacie dzialania samego istnienia. S~d egzystencjalny: 
,.jestem", ,czy "co jest", nie petryfikuje w poj ~ciach t ego 
istmenia, ale ,ie calkowicie szanuj e i ujmuje je bezpoj ~ciowo 
w s~dz ie pozna wczym. 

Nie zuaczy to, by takie podejScie wykreslalo poj~cia i "trese" 
pOZl1awcz~, ale 'Znaczy jedynie, ze licz~e si~ z rzeczywistosci~ 
stawiamy j~ w oS amy m i s t n i e n i u, a nie PRZED 
istnieniem, jak czyni~ to wszystkie essencjalne i idealistyezne 
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metafizyki; ani tez PO istnieniu, jak to czyni wsp6lczesny egzy~ 
stencjali);m, tworzqc istot~ po istnieniu. Organicznie lqczqc 
tresc z istnieniem, mamy ,rzeczywistq percepcj~ bytu. 

A wowczas prawa poznane przez umysl, p raw a log i
c z :n e, s ~ r 6 w .n i e zip raw a m ·i 0 n t 0 lo g i c z_ 
n y m i, obowiq,zujqcymi w r6wnej mierze dZiiedzin~ istniejq
cej mysli jak i j ej organiczny przedmiot - dziedzin~ bytu im
pliku jl!>cego istnienie. Wtenczas rozgraniczenie na prawa logicz_ 
ne i prawa ontologiczne j est tak sarno sztuczne, jak szt ucz,ne jest 
tylko czysto abstrakcyj ne myslenie, kt6re w gruncie rzeczy jest 
liierzeczywiste. 

Pseudo-problem em stajq si~ plody kantowskiej mysli skazu
jq,cej zasady bytu np. przyczynowosc (opartl!- na istnieniu! ) na 
wieczne immanentne przebywanie w zamkni~tych 'lSf erach my
sE. Hume'owskie krytyki dr uzgocqce essencjalizm w stosunku 
do rzeczywistosci staj ~ si~ walkq z wiatrakami. 

Rzeczywistosc istnienia w bycie, istnienia ciqgle zmiennego, 
mimo stalych struktur istotowych, zlozono.sc bytu z istoty, ktora 
nie j est istnieniem, i .istnienia, kt6re n ie j est istotq, z ze
laznq konsekwencjq stawia rprzed oczyma BYT - BOGA, kto
rego ist otq j est wlasl1ie istnienie. Rzeczywiste bowiem zlozenie 
dwu cech, z ktorych jedna nie j est drugq, nieodparcie afirmuje 
Rzeczywistosc Niezlozenia, koniecznosc czystego ISTNIENIA, 
jako swej jec1ynej racji, bez ktorej by byla tylko nicosc. 

Rzeczywiste zlozenie istoty i istnienia w przyrodzie z calq 
konieczno§dq zachowuje naczelne zasady: tozsamosci, n iesprze
cZDosci, t e zasady, ktore (skostniale na gruncie filozofii essen
cjalnych ) 'zhijane Sq argumentami "ad hominem" przez dialek
tyczny materializm. Od strony istnienia, konkretnego i zmien_ 
neg-o, otwiera to horyzonty ewolucji, ktora jednak nie niszczy 
identycznosci bytowej, nie niszczy, ale potwierdza zasad~ nie
sprzecznosci wyplywajqcll- z analizy bytu, a b~dqcll- warunkiem 
normalnego ludzkiego istnienia. 

I wreszcie, by zwr6cic gwag~ na problem czysto teorio-po
znawczy, w .swietle naleiycle poj~tego bytu rozwiewajq si~ tru
dnosci 25) dotyczll-ce kLasycznej definicji prawdy "adaequatio 
re1. et intellectus" - prawda polega na uzgodJ1.ieniu poznania 
i rzeczywistosci. . 

W duzej mierze pod wplywem "abstrakcyjnych" kierunkow, 
usiluje si~ sprowadzic "adaequatio" - uzgodnienie do "similitu
do" - podobienstwo. I od tej pory jest prawie wszystko stracone. 
Wowczas bowiern podobienstwo pojmuje siE; na sposob umyslo
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wej fotografli rzeczy. I wtedy powstaje problem, jakaby to byla 
czynnose zapewniajqca automatyczne podobienstwo poj~cia 
i r zec:w. Pocz~to si~ uciekac do analizy poznania abstrakcyjnego 
i w nim szukac uzasadnienia, ale pod6wczas r zeczy ostateezne 
staly sic gorsze od pierwszyeh. Trudnosci si~ spi~trzyly. Jaki e 
bowiem mozna s i~ przekonac, ze poj ~cie odtwar za scisle przed
miot, skora dany przedm~ot jest dla mnie dost~pny tylko w po
jEiciu? Umysl rnusialby wyjsc z siebie, by poznac swe funkcje 
abstrakcyjno poznawcze. 

Tymczasem definicja prawdy stwierdza co innego. Odnosi 
si~ ona zasadniczo nie do po.i ~c, lecz do s:fd6w egzystencjalnych 
i ustala tylko warunek poznania, j ak wyrainie pisze sw. To
masz 26). Tym warunkiem jest jednosc podmiot u poznaj:fcego 
z przedrniotem poznanym, jednosc na gruncie istnienia. Gdy ist
niej:f podmiot poznajl:!cy i pr zedmiot poznany, w6wczas istnienie 
pr zedmiotu wchodzi w kontakt z poznan iem, b~d:fcym takze 
manifestacj:f istnienia podmiotu. P oh:J:czenie si~ w sl!dzie tych 
dwu byt6w istniej:fcych nie jest zadn~ odbitk:f, j akiej poszu
Ii:iwlmo, celem zagwarantowania wiernosci prawdy. Wszelkie 
pOhnanie jako takie jest prawdziwe, jesli j est poznaniem pel
nym, dokonanym w r arnach s:,!d6w 27). 

Z punktu widzenia r ealizmu, truclnosci "krytyk6w" polegaj l'!
na poszukiwaniu warunk6w poznania w samym poznaniu i na 
uzasddnianiu prawdy sam:f prawdq, gdy tyrnczasem t ego wszy
stkiego szukac llalezy w b '!J c i e. Poznanie jest uj ~ciem bytu 
i cllatego dzialanie uzasadniaj:fce mozliwosc takiego poznania , 
byloby poclobne, Jak pisze dowcipnie Gilson, do wysilk6w czlo
wieka, ktory chc:,!c wzni,esc s i~ w powietr ze, chwyt a si~ za wlosy. 

Tomizm "V rarnach swego szerokiego uniwersalizmu, nie b~dq
cego jednak eklektycyzmem, miesci w sobie or ganicznie te wszy
stkie elementy, na kt6re z przesadq zwr acaj:,! uwag~ partyku
larue kierunki filozoficzne, paczl!c przez to zdrowl:J: mysl. Czyniq. 
to dlatego, ze S[l wlasnie kierunkami partykularuymi, nieogar
niaj~!eymi mysleniem swoim by-tu rzeczywistego, takiego jaki 
jest. 

Albert M. Kr~!piec, o. P. 

1) Acta Pont. Academiae Romanae S. Thomae Aq. Vol. XIII. E sisten
ziaJ.ismo. H147. 

')E. Gilson, The unity of pMloSO'phical experience. L.ondon, Sheed and 
Ward, 1932. 

E. Gilson, God and philosophy. New Haven, Yale University Press, 
1941. 
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E. Gilson, Le thomisme. Introduction a la philosophie de S. Th. Pa
ris, Vrin, 1942. 

E. Gilson, La conoscenza dell'essere. Acta. Acad. Rom. 1947. p. 103
115. 

E. Gilson, Vetre et l'essence, Paris, Vrin. 1948. 
I 	 E. Gilson, Being and some Philosophers, Toronto, 1949. 

3 J. Maritain, Sept le<;ons sur l'etre. Paris, Tequi, 1932-1933. 
J. 	Marita,in, Court trarlt6 de l'existence at de l'existant. Paris, Harl

malin, 1947. 
J. lVIaritain, L'existentialisme de saint Thomas. Acta Acad. Rom. 

1947. p. 40-55. 
4) Gan'igou-Lagrange, Notre premi.er jugel11ent d'exis.tence seIon 

saint Thomas d'Aquin. Studia Mediaevalia ,in honorel11 P. R. Martin. 
Erugis Flandrorum. 1). 28;). 

0) E. L. Mascall, He Who Is, a study of tradUtional theism, 1943. 
1949. 

0) pOl' np. J-H Nicolas O. P. Chronique de philosophie speculative. 
Revue Thomiste. 1948. D. 538. 

L-B Gei~er O. P., - Bulletin de meta'Physique. Revue des Sciences 
Philosophiques et Theologiques. 1950. p. 276. 

7) POI'. Maritai'll, Court tra'itti, pp. 15-16. 
S) Zwraeal ttla to slusznl'! 'l1waglj zarowno G. Manser O. P.w swym 

magistralnym: "Das 'Wesen des Thomismus", jak i Gilson, W "Vetre et 
l'essence". 

9) POI'. Aristoteles. Post. anal. B. 89, b, 24 ss. Ten tekst, W ktorym 
Stagiryta odr6znia metod~ poznawczl'! istruienia i istoty, zmylil wielu to
mist6w dopatrujl'!eych si~ rzeczowej r6znoicy istoty i istnienia w nauce 
Arystotelesa. 

111) " ... ipsum esse est perfectissimum omnium: comparatur enim ad 
omnia ut actus. Nihil enlm habet aetualitatem, ,nisi inquantum est: unde 
jpsum esse est actualitas omnium rerum, et etiam ipsarum fo.rmarum... " 
(1,4, 3 m. cf. ibid. q. 3, 4, c; q. 105, 5, c;). Azeby sobile zdac sprawl;) 

Z roli istnienia u sw. 'l'ol11usza wystarczy przejrzec: Index wyd. Leon. 
t. 	XV, lub: "Tabula Aurea" kolumny z tytulem "esse". 

11) POI'. In. III De An. Ject. Iv. 
12) POl'. I, 84, 7. 
1,') ..."veritas est in sensu sieut consequens actum eius; dum scilicet 

i u die ,j 11 III sell S 11 S est de re, secundum quod est; sed tamen 
non est in sensu sicut eognita a sensu: si enim sensus vel' e i u d i 
eat de rebus, non tamen cognoscit veritatel11, qua vere i,udicat: quam
vis enim sensus cog119scat se sbl1tire, non tamen cognoscit naturam 
suam, et per c,onseqllens naturam sui actus, nec proportionem eius ad 
res, et ita nec ve.r.itatem eius". De Verit. q. I. a. 9. c. 

H) " ... cum video aiiquem loquentem, vel movere seipsum, apprehendo 
per intcllectl1m vitam cius, unde possum dicere, quod video eum vivere. 
-'- Si vero apprehendatur ins i n g u 1 a I' i, ut 'puta video coloratum, 
;pel'dpio h u J1 c hc'minem, vel h {) C animal, hU1usmodi quidem appre
llensio in hcmine fit per vim eogitativam, quae dioitur etiam ratio pal' 
ticulal'i s , eo quod est collativa intentionum ind,ividualium". In II De 
Anima. lect 1il. 

15) POl'. I, 85, 5. c. 
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IU) Majl!c na uwadze, ze i,gtnienic jest dostatecznl! racjl! poznawalno.sci 
bytu stwierdzam:-', 'ze ,pod pewnym wzgl~dem, mianowicie ,0 He jest racjl! 
dostatecznl! ,poznawalnosci, mu~i bye upl'zednio poznane (priori tate 10
gica!) ' w stosunku do tl'esci, kt6Tej rzeczywistose jest uwarunkowana 
istnieniem. W tym sensie m6glby miee racj~ Wundt w nauce 0 pierw
szeiistwie sl!d6w przed poj~c:iami. Biorl!c pod uwag~ "reprezentacj~" 
poj~cia \varullkujl! s~dy. G. Rabeau: "Le jugement d'existence" w l'ozdz
IX nauk~ t~ ujmuje kr6tko: "quoati spedficationem" Sl! pierwsze poj~cia 
"quoad exercit1um" - sc}dy. 

17) "InteJlectus... habet apud se lSim:iHtudinem rei in,tellectae, secun
dUIll quod rationes incomplexoo:um concipit" In VI Met. lect. 4. n. 1236. 

") Kajetan i szkola tomistyczna m6wil!c 0 "abstrakcji" poj~cia bytu, 
z ab5trakcj~ tq (metaf i.7.yczn~) zaw&':e l~czyli "comparatio" czyl1 sl!dy! 

" ' ) POl'. In Peri Ilermeneias. 1. 1. lect. 3. 
''') POl'. De Vel'. q. 1. a. 9. c. 
" ) Po.r. In Boet. De Trin. q. 5. a. 3. 
") POI'. Ii:. Gilson, L'et.re et l'e5sence. c. IX. 
" ) POl'. P. Hoenen, La theorie du jugement d'apres St. Thomas. c. II. 
" ) Naturalnie to usci.f,lenitl dotyczy tylko sl!d6w na tererue metafizyki, 

, a ' wi~c s!!d6w, kt6re si~ opierai:! na analogicznym ,poj~ciu bytu, albo tez 
na kt6ryms z poj~c transcendentalnych. Te bowiem poj~c,ia 'zawsze impli
kujl!' istnienie i wy.raia.il! je przynajmniej "in actu exere>ito", dlatego przez 
tak ,implikowane istnienie mog::). si~ sprowadzie do sl!d6w egzystencjal
nych. Jest to bowiem tylko odwrotny poroces wypracowrunia poj~cia bytu 
przez pro3te uj~cie i sqd ('gzystencjalny, kt6rego roli nie docenia Garrjgou
Lagrange w cyt. art. S~~y natomiast ·p.redykatywne zbudowane na p,ojlil
ciach uniwersalnych nie sprowadzaj!! si~ do s:;!d6w oegzystencjalnych. 
I w .takim zakre;,;ie argumentacja Gilsona '(DZ~cyt. c. IX) ma sil~ przek,o. 
nywajl!ci· 

.:.) Por.np. Ajdukiewicz K. Zagadnienia i kierunki f.ilozofii. r. II. 
!B) "Cum autem in re s it qu.iddita·s eius et suum esse, veritas fundatur 

in esse rei magis quam in quidditate, sicut et nomen entis ab esse impo
nitur; et ipsa op:ll'a.tione ~ntellectus accipientis esse rei sicut es·t, per 
quandam similationem ad ipsum, completur ratio adaequationils, in qua 
constitit ,ratio veritatis". I. Sent, d. 10. q. 5. a.I. 

27) POl'. Gilson E.: L'etre et l'essence. c. X. 
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PODZIAL KIERUNKOW 

FILOZOFICZNYCH 

U DIAMATYKOW 


Diam atycy jednozgodnie dzielq kierunki filozoficzne na ma
ter ialistyczne i idealistyczne. Czy przy przeprowadzaniu tego 
podzialu poslugu jq si~ jednym i tym samym kryteriurri? Adam 
Schaff sugeruj c= w swoich pracach odpowiedz twierdzqcq. Wy
d aje si~ jednak, ze u diamatykow wyst~puje kilka kJryteriow 
podzialu kierunkow filozoficznych. Postaram si~ wykazac, ze 
t e kryteda zbliza jq si~ do siebie, b~dqc wariantami jednej prze
wodniej mysli, ale niezupelnie utozsamiajq si~ ze sobq. 

Najstarszy wariant kryterium podzia1u kierunkow filozoficz
nych pochodzi od F rydery ka Engelsa. Wed1ug poglqdow, 
p rzedstawionych pnez t ego autora w pracy Ludwig Feuer bach 
und der Ausgang der Idassischen deutschen Philosophie, zasad
niczy charakter kazdego systemu filozoflcznego jest wyznaczo
n y przez odpowiedz na pytanie, dotyczqce wzaj em nego stosun
k u mysli i bytu, ducha i przyrody, ktore to pytanie ~a ostate
cznie znaczyc: "czy Bog 5two1'zy1 swiat , czy tez swiat istnie je 
odwiecznie?" 1) "Zaleznie od takiej czy innej odpowiedzi na to 
pytanie - pisal Engels - podzielili si~ filozofowie na dwa 
wielkie obozy. Ci, k torzy twierdzili, ze duch istnial wpierw niz 
przyroda, ktorzy uznawali wi~c w koncu stworzenie swiata w 
jakiejkolwiek postaci - a stworzenie to jest cz~stokroc u filo
zof6w, np. u Regla, jeszcze 0 wiele bardziej zawile i niemozliwe 
niz w chrzescijanstwie - stanowili oboz idealizmu. Inni zas 
ktorzy za pierwotnq uwazali przyrod~, nalezq do rozmaitych 
szkol materiaHzmu".") 
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W krryterium, jakim dla podzialu kierunkow filozoficznych 
posluzyl si~ Engels, ~lowa "przyroda", "swiat", nie Sq zapewne 
synonimami slowa "materia", skoro nasz klasyk marksizmu 
rozciqga wyraznie swoje kryterium na system Hegla, ktory uzna
jqC w swym panllOgiZmie tylko byt 0 chaTakterze logicznym, 
myslowym, uwazal przyrod~ za ide~ przeciwstawiajqcq si~ so
bie i stajqcq si~ czyms drugim, mianowicie przedmiotem ze
wn~trznym (die Idee in der Form des Andersseins).3) Pozniejsi 
autoTowie marksistowscy CZ~Slto odwolujq si~ do tego sforrnulo

ania kryterium podzialowego, jakle dal Engels w pracy 0 

Feuerbachu i 0 zmierzchu klasycznej filozofii n iemieckiej, ale 
gdy p rzyjrzymy si~ wlasnym wypowiedziom tych autorow, zo
baczymy, ze oni w swym pojmowaniu wymienionego kryte
rium ograniczajq jego pI1oblematyk~ do przeciwie:6.stwa ducha 
i materii. Gdy Engels w swoim sformulowaniu bral poj~cie 
przyrody w sensie tak niezdEterminowanym, ze pod jego za
kres mogi podciqgnqc nawet h eglowskie, idealistyczne pojmo
wanie przyrody, to ci autorzy poda jq poj~cie przyrody za iden
tyczne z poj~ciem materiL W ten sposob dochodzq oni do nowej 
odmiany kryterium podzialu kierunkow filozoficznych. 

Ten nowy wariant znajdujemy np. u Jerzego Plech anowa w 
jego pracy przetJ:umaczonej n a j~zyk polski pt. P rzyczynek do 
zagadniellia rozwoju mOllisty(:znego pojmowania dziejow. "Ma
terializm - pisze w tym dziele P lech anow - jest prostym 
przeciwienstwem idealizmu. Idealizm usiluje wytlumaczyc 
wszystkie zjawiska przyrody, w3zystk ie wlasciwosci materii 
tymi lub innymi wlasciwosciami duch a. Materializm post~puje 
wr~cz odwwtn ie. Stara si~ on wytlum aczyc zjawiska psychiczne 
tymi lub innymi wlasciwosciami m aterii, t q lub inn& organi
zacjq ciala ludzkiejgo albo w ogole zwierz~cego. Wszyscy filozlo~ 
fowie, kt orzy za czynnik pierwotny uznajq mateli~, nalezq do 
obozu m aterialistow, wszyscy zas, ktorzy za taki czynnik uwa
zajq ducha - Sq idealistami"!) Na tej sam ej podstawie, co PIe
chano.w, podzielili kierunki filozoficzne Wlodzimierz Lenin,5) 
Leduc,") Henryk Lefebvre,') Jerzy Politzer,8) Maurycy Com

.forth, 9) Adam Schaff, )0) Julian Lider ") i inni. 
U Plechanowa w jego pracy Podstawowe zagadnienia marksi

zmu 1') wyst~puje jeszcze jedno kryterium podzialowe, kt6re 
uwzgI~dnia nieco inny aspekt stosunku ducha do materii, niz 
kryterium przyj~te w Przyczynku do zagadnienia rozwoju ~o
nistycznegu pojmowania dziejow. W tej ostatniej pracy Ul&l 
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Plechanow zagadnienie stosunku ducha do ma-terii z punktu Wl

dzenia genetycznego, na10miast w Podstawowych zagadnie
niach marksizmu porzucil ten punkt widzenia, by stosunek du
cha do materil rozpatrzyc ze stanowiska bezczasowego przekro
ju za posrednictwem kategorii "jednosci". Wysunql mianowicie 
poglqd, ze 0 przynaleznosci poszczegolnych kierunkow filozofi
cznych do materializmu lub idealizmu decyduje okolicznosc, 
r:zy te kierunki przyjmujq, czy tez nie .przyjmujq w wypadku 
czlowieka "jednosc" ducha i materii, myslenia i bytu, podmiotu 
i przedmiotu. Materialistycznymi Sq wedlug tego uj~cia PIecha
n own te kierunk filozoficzne, ktore zakladajq w czlowieku "je
dnosc" wymienionych elementow. przy zalozeniu tej "jednosci" 
nie chodzi 0 uznanie tozsamosci myslenia i bytu - ograniczy
my si~ tylko do tej pa'ry wyraz6w - ale chodzi 0 stwierdzenie 
reaJ.nosci zarowno myslenia jak i bytu, 0 dopatrywanie si~ 
w mysleniu skutku bytu ,lub scislej wla.sciwosci bytu. Natomiast 
do idealizmu nalezq te kierunki fi1ozoficzne, ktore nie znajq "je
dnosci" myslenia i bytu ze wzgl~u na to, ze odrzucajq istnienie 
bytu, IDPterii, i ograniczajq si~ do afirmacji samodzielnie egzy
stujqcego myslenia.13

) Wysuni~te tu kryterium podzialu kie
runk6w filozoficznych mozna by nazwac kryterium antropolo
gicmym, gdyz kryterium to czyni z poglqdu na natur~ czlowie
ka najbardziej charakterystycznq cech~ danego systemu, Kryte
rium to SfOrnl'llowal niezawodnie Plechnow pod bezposrednim 
wplywem Ludvllika Feuerbacha, cytowanego wielokrotnie 
w pierwszych rozdzialach Podstawowych zagadnien marksizmu, 
mysliciela, dla ktorego najwyzszym i jedynym przedmibtem 
filozofii byl czlowiek wzi~ty razem z naturq jako jego pod
stawq.H) 

Obok wymicnionych dotqd kryteriow podzialu kierunkow 
filozoficznych znalazlem u Maurycego Cornfortha w Science 
and Idealism (New York 1947) jeszcze jedno kryterium, ktore 
stosunek myslenia do bylu ujmuje nie na plaszczyznie ontycz
nej, jak to czynily tamte kryteria, ale na plaszczyznie pozna
wczej. Cornforth posluguje si~ poczqtkowo we wst~pie swej 
ksiqzki tym samym kryterium, jakie wysunql Plechanow w Przy
czynku do zagadnicnia l'07.woju monistycznego pojmowania dzie
jow, ale niedlugo potem bierze pod uwag~ nowe kryterium 0 

charakterze epistemologicznym, gdy pisze 0 szkolach "logicznej 
analizy" i "logicznego pozytywizmu": "Wykaz~, ze zasada 
luzno zapowiedziana przez Wittgensteina, a nast~pnie sformulo

http:myslenia.13
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wana juz jako skostnialy dogmat metodologiczny przez Carnapa 
-iz nie moz2my p::>y6wnywac mysli z rzeczami, zdan z fakta

mi, a jedynie mysli z myslami i zdania z zdaniami - zdecydo
wanie okresla te szkoly jako przynalezne do obozu idealistycz
nego".15) ToO nowe kryt·erium zaryso,wuje si~ przed nami w calej 
pelni, kiedy dalej czy tamy, iz " materializm zaklada, ze kazda 
idea musi bye sprawdzona przez por6wnanie z obiektywn4 rze
czywistosch, a sprawdzenia tego dostarcza w ostatniej instancji 
praktyka".1ij) W przytoczonych 1ekstach Cornfo!rth rozg1'upo
wuje kierunki filozoficzne w zaleznosci od tego, czy na gruncie 
poglqd6w epistemologicznych przyjmujq "korespondencyjnq te
ori~ prawdy", wedlug kt6rej prawda zasadza si~ na zgodnosci 
idei z faktami, czy tez przyjmujq "teori~ zgodnosci", sprowadza
jqCq prawd~ do zgodnosci idei wewnqtrz danego systemu. Te 
kierunki filozoficzne, kt6re przyjmujq "teori~ zgodnosci", zalicza 
Cornforth do ObOZil idealizmu, te natomiast kierunki, kt6re opo
wiadajq si~ za "korespondencyjnq teoriq prawdy", nazywa kie
runkami materialistycznymi. 

W odniesieniu do . przyjmowanych przez teoretyk6w marksi
zmu r6znych w~lriant6w kryterium sluzCl;cego do podzialu kie
runk6w filozoficznych nasuwajq si~ przede wszystkim dwa py
tania: 1) W jakiej mierze te warianty dajq moznosc zakwalifiko
wania kazdego systemu filozoficznego, i 2) czy te warianty wy
suwajq uzasadnionq podstaw~ do uznania jednych system6w 
filozoficznych za idealistyczne a drugich za materialistyczne. 

1. Najszerszy za!si~g zastosowan~a posiada ta postac krytedum, 
jakq wysunql Engels w studiurm 0 Feuerba-chu i 00 zmierzchu kla
SYCZll'2j filozofii niemieckiej. Kryterium podzialowe rozumiane 
tak, jak je rozumi.al Engels, pozwala jednoznacznie zakwalifiko
wac nie tylko systemy filozoficzne budujqce na rozr6znieniu 
rnaterii i tak czy inaczej rozumianego ducha, ale rowniez syste
my teistycznego idealizmu metafizycznego, kt6re uwzgl~dniajq 
istnienie samego ducha. Jezeliby ktos jeszcze w mniejszym sto
pniu sprecyzowal tresc-poj ~cia "rprzyrody", "swiata", niz to z'ro bi! 
Engels, w6wczas moglby przy pomocy kryterium tego klasyka 
marksizmu okreslic jako idealistyczny system teizmu kreacjoni
stycznego Alfreda N. Whiteheada, dla kt6rego duch i materia 
byly jedyni e subiektywnymi konstrukcjami. (abstrakcjarf'li) ka
walkujqcego rzeczywistosc umyslu, bo za jedynq osnow~ swiata 
uwazal ten zmarly niedawno mysliciel zawierajqce si~ jedne w 
drugich zdarzenia (eyents), a wi~ to, cos si~ dzieje w danym 

http:rozumi.al
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czasie i w danyrn miejscu (something is going on then
there.),') 

Trese kryterium Engelsa zdaje si~ jednak narzucae temu kry
terium pewne ograniczenia w jego zastosowaniu. I tak, trudno zro
zumiee, w jaki spos6b momaby przy pomocy kryterium Engelsa 
zidentyfikowae jako materialistyczne systemy materiali:i:;mu nie 
- dialektycznego, kt6ry me przyjmuje iadnego ducha wywodzq
cego si~ genetycznie z materii. Taki wypadek zachodzi np. z pan
somatyzmem Tadeusza Kotarbinskiego, kt6ry ryzykuje tez~, ze 
"istn iejq tylko ciala", Kotarbinski m owi wprawdzie i ° duszy, 
ale ta "dusza" jest db niego "tozsama z jakims fragmen tem 0

sobnika fi zycznego". 'H) System Kotarbinskiego jest bez zadnej 
wqtpliwosci monizmem materiaHstycznym, a mimo to trudno go 
zakwalifikowac jako taki na podstawie badanego przez n as kry
terium, bo to k ryter ium dopatruje si~ istoty materializmu w wy
prowadzeni'.1 ducha z m aterii, gdy tymczasem na gruncie panso
matyzmu T. Kotarbinskiego mozna tylko m6wic 0 r ozwijaniu 
si~ cial doznajqcych z ni edoznajqcych lub 0 rozwijaniu si~ przed
miot6w fizycznych ,dozna jqcych w pelni z przedmiot6w fizycz
nych 0 zaczqtkowym doznawaniu, jezeli by siG przyj ~lo , iz w kaz
dym przedmiocie fizycznym jest jakis ' stopien doznawania. ' 0). 

Analogiczne uwagi nasuwa system biologicznego materializmu 
(realizmu monadologiczllcgO) Stanislawa Ignacego Witkiewicza. 
Autor t en wystqpow al wprawdzie przeciw monizmowi Kotarbin
skiego '0) pr zeciwst nwiajqc mu du alizm "Istnien P oszczeg61nych" 
i jakosci wzi~tych w ich t rwaniach " ), ale t en jego dualizm mie
scn si~ w gr anicach twierdzenia 0 istnieniu samych cia!. 0 d uchu 
pisal Witkiewiczw odpowjedzi danej Kota,rbiilskiemu na krytyk~ 
pracy Poj~cia i twierdzenia implikowane przez poj~cie istnienia, 
ze duch "sprowadza si.~ do pewnych komplik acji element6w 
m om ent6w (czujqcego siebie, zywego) ciala, rozpatrywanego od 
srod ka (t.Zi1. jakosci" '~). Podobnie utrzymywal Witkiewicz w 
studium 0 idealizmie i realizmie, ogloszonym juz po jego tragicz
nej smierci w zesz. 3 i 4 Przeglqdu FHozoficznego z r. 1946, "ze 
elementy sklad ajqce to, C{J> (w nas) duchem nazywamy, Sq zupel
nie w istode tego samego rodzaju, co elementy sk ladajqce swiat 
zewn~trzny i cialo - Sq inne oczywiscie (inaczej swiat nie odr6z
nialby si~ od !'las s['my ch), ale Sq jako§ciami, nalezq do tego sa
mega gatunk u istn osci i nie potrzeba wcale przyjmowac zupel
ni€ odr~bnego gatunku swiau,omosci (uczuciowej, poj~iowej, 
czy "intencjonalnej"), aby wytlumaczyc istnienie uczuc i mysli 
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np. 23). Ten system materializmu, ktory nie zna zadnego "ducha", 
wydobywajqcego si~ z materii jako cos specyficznie od niej odr~
bnego, nie daje si~ chyba przy pomocy kryterium Engelsa ziden
tyfikowae jakio materialistyczny, tak sarno jak pansomatyzm 
Kotarbinskiego. 

Na poclobnq t rudn ose, z kt6rq zetkn~lismy si~ w wypadku obu 
form naszego rodzimego materializmu, napotykamy przy jednej 
z dwu interpr etacji materializmu dialektycznego, jakie Adam 
Schaff przyjmuj e w·; Wst~pk do teorii mal·ksizmu. Chodzi tu 0 

interpretacj ~, kt6ra calq rzeczywistose redukuje bez r eszty do 
materii. W czwartym wydaniu swej ksiqzki z r . 1949 Schaff 
przedstawia t~ interpretacj~ w ten spos6b: "Monizm materiali
s tyczny widzi w poj ~ciu materii n ajwyzsze poj ~cie, r6wnoznacz
ne z bytem, z rzeczywistosciLl. Dlatego mater ii nie mozna ujqe 
jako cZqstki calosci wyzszego rz~du . Wszystko, co jest, jest m a
teriq, kt6ra wyst~puje \-v r ozmaitych formach. Otaczajqce n as 
przedmioty Sq wszystkie postaciami materii i r6zniq si~ mi~dzy 
sobq tylko odmiennosciq jej zorganizowania. Ich m aterialnose 
jest cechq wsp61nq, kt6ra jednoczy calq rzeczywistose, niezalez
nie or1 formy , w jakiej ona kiedykolwiek wyst~puje . Dla moni
zmu materialistycznego podpada pod to prawo i podmiQlt pozn a
jqcy":4) Wedlug przytO'czonego t E'lkstu nie ma zadnego bytu, 
kt6ry nie bylby materiq. W ostatnim zdaniu Sch aff sprowadza 
zupeln ie wyrainie psychik~ ludzkq do materii, nie zostaw iaj qc 
miejsca na specyficznq odr~bnose te j psychiki, kt6ra moglaby 
jeszcze stanowic jakiegos ducna. Ze Schaff tak czyni, to wynika 
z t ego, ze, jak widae z dalszego kont ekstu, t er rnin "podmiot po
znajqcy" jest dla tego teoTetyka synonimem wyrazu "swiado
mose" ·;). W pierwszym zl~esztq wydaniu 'Vst~pu do teorii m rk
sizmu z r. 1947 w miej~ce sl6w "podmiot pozn ajqcy" wyst~po
wal termin "swi:.,domose" ' ") . W obecnym czwartym wydaniu 
Wsf~pn zachowala siE; n aWE't cZE;se pierwotnego tekstu 0 u tozsa" 
mianiu si~ swiad QlIDosci z materiq. Znajdujemy mianowicie takie 
twierdzenie: "Przechvstawiajqc swiadomose materii przeciwsta
wiamy materi~ oiywion q i myslqcq materii nieozywionej, co 
przeciez nie m oze zmieniac ist oty rzeczy; w obu bowiem wypad· 
kach mamy c;1o czynienia z materiq, choe w roznej postaci"." ) Ot6z 
jezeli wezmiemy materializm dialektyczny w t ej interpretacji, 
nie b~dziemy mogli, jak mi si~ wydaje, zrozumiee, w jaki spos6b 
ten materializm mozna zakwalifikowae jako taki przy pomocy 
kryterium Engelsn. Trudnosci zniknq dopiero przy drugiej in
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terpretacji, jakq Schaff przyjmuje dla materializmu dialektycz
nego, interpretacji, wedlug ktorej duch ludzki, chociaz jest cZYmB 
pochodnym od materii ,to jednak wykazuje w stosunku do niej 
charakter specyficzny. ~"). Do takiej interpretacji, ktora u nie
ktorych teoretyk6w markE-:izmu, jak Wladyslaw Krajewski, jest 
jedynq interpretacjq materializmu dialektycznego, 20) kryterium 
Engelsa znajduje jak najbardziej adekwatne zastosowanie. 

Pewne ogrankzenia w zastosowaniu kryterium Engelsa zdajq 
si~ wyst~powae nle tylko przy systemach mater ialistycznych , ale 
takze przy systemach idealizmu nazywanego przez aultorow nie 
- marksistowskich "metnfizycznym". I tak, nie widae, w jaki 
sposob t e ostatnie systemy moglyby stanowie podstaw~ do po
sluzenia si~ kryterium Engelsa, jezeli Sq sytemami ateistyczny
mi, gdyz wedlug tego kryterium istota ideali:zmu zasadza si~ na 
zaj~ciu pozytywnego stano\l\'iska wobec t ezy 0 istnieniu Boga 
Stworcy. 

Do takich systemow idenlistycznych nalezy np. system Leona 
Brunschvicga, ktory moglibysmy za K. Renouvier nazwae syste
mem dyskretnie ateistyctnym, bo wprawdzie Brunschvicg mo
wi! pozytywnie 0 istnieniu Boga, ale Bog byl dla niego juz to 
lqcznikiem (la copule, wyst~pujqcym w naszych sqdach 3 

11 
), juz 

to pobudzajqcym do dzialania idealem doskonalosci i jednosci 
duchowej 31). Trudnosci z identyfikowaniem systemu Brunsch
wicga mialby nawet ten, kto by razem z O. A. D. Sertillanges 
O. p. 3' ) interpretowal t en system jako teistyczny, gdyz nie mogl
by powiedziee, ze Brunschvicg przyjmowal transcendentnego 
Boga Stworc~, 0 kt6rego chodzi w kryterium Engelsa. 

Jako inne klopotliw2 wypadki mozna by 'Podae "neutralne" 
systemy, jeslibysmy i do nich chcieli rozciqgnqe kryterium 
Engelsa . Nie b~dziemy np. wiedzieli ,co poczqe z ateistycznym 
systemem "neutralnego monizmu", przedstawi'Onego przez Bert
randa Russella w Analysis of Matter (London 1927). W systemie 
tym cala rzeczywistose zostala Ziredukowana do "neutralnego 
materialu" (neutral stuff), jakim majq bye "zdarzenia" 
(events) a,,). Uj~cie istoty swiata, jakie daje Russell w wymienio
nym dziele, jest d~a kazdego nie - marksisty uj~ciem idMlisty
cznym, bo wedlug mysliciela angielskiego zdarzenia, z kt6rych 
sklada si~ fizyczny swia t, Sq tresciami spostrzezeniowymi albo 
tym, co moze bye wyprowadzone z tych tresci. 34). Jezeliby je
dnak ktos chcial okreSlic to st.anowisko Russella na podstawie 
kryterium Engelsa, trudno byloby je nazwac stanowiskiem idea
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listycznym, gdyz Russell nie przyjmuje istnienia Boga Stw6r
cy:5) Gdy G. Kursanow i H. Naan nazywajq stanowisko Russel
la w kwestii osnowy zdarzen stan,Slwiskiem idealistycznym, 30) to 
niewqtpliwie biorq pod uwag~ inne kryterium, niz kryterium 
Engelsa. 

Wqtpliwosd co do mlOzliwosci zastosowania kryterium tego 
klasyka marksizmu mogq takze budzic poglqdy Rudolfa Carna
pa. Ten neopozytywist3. wybiera wprawdzie w Der logische Auf
bau der Welt (Berlin 1928) za pDdstawowe elementy swojego 
"konstytucyjneg0 systemu" "') czynniki psychiczne w scislym 
tego slowa znaczeniu, mianowicie "elementarne przezycia" (die 
Elementarerlebnisse),"') aIle ta okolicznosc nie zdaje si~ wystar
czac do te,go, zeby wymieniDny system mozna bylo w mysl kry
terium Engelsa nazwac systemem idealistycznym. KursanDw za
pewne na innej podstawie njz kryterium Englsa nazywa "kon
stytucyjny system" Carnapa "subiektywizmem D tresci machi
stowskiej" "9) a wi~c idealizmem. Zeby Carnapa mozna bylo 0

kreslic w oparciu 0 kryterium Engelsa j,ako idealist~, musialby 
nasz neopozytywist'l opDwiedziec si~ za istnieniem Boga Stw6T'
cy. Tymczasem Carnap utrzymuje w studium Ueberwindung der 
Metaphysik durch logische Analyse der Sprache, ogloszonym 
w drugim tomie Erkenntnis z r. 1932, ze twierdzenie 0 istnieniu 
Boga wzi~t;~go w znaczE·niu metafizycznym jako Absolut jest 
twierdzenl(?m pDzbavvionym wszelkiej tresci 40). 

Gdy idzie 0 pozostale trzy warianty marksistowskiego kry
terium podzialu kierunk6w filozoficznych, to posiadajq one z 
natury rzeczy w~zszy zasi~g zastosowania niz wariant przyj
mowany przez Engelsa. 

Dwa pierwsze z tych wariant6w pozwalajq zakwalifikowac 
te systemy filozoficzne, kt6re przyjmujqc istnienie ducha i ma
terii dajq takie czy inne rozwiqzanie wzajemnego stosunku tych 
dwu rzeczywistosci. N:ltomiast nie widac, w jaki spos6b wy
m ienione waTianty m()glyby sluzyc do zident yfikowania syste
mow scisle m onistycznych, kt6re zakladajq alba istnienie samej 
materii, albo istnienie samego ducha, wzgl~dnie istnienie r ze
czywistosci m8.jqC!ej siE; wznosic ponad rozr\,>znienie ducha i ma
ter ii. Wszak dla tych system6w z racji ich bezwzgl~dnego mo
nizmu nie istnie je zagadnienie wysuni~te w Dbu w ariantach. 
P oza zasi~giem tych w ari2nt6w znajduje si~ nie tylko panso
matyzm Kotarbi ru,kicgo, biologiczny materializm Witkiewicza, 
dyskretnie ateistyczny idealizm Brunschvicga, neutralny mo
nizm Russella, czy wreszcie "konstytucyjny system" Carnapa, 
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ale takze teistyczn:~ systemy Whiteheada, Jeansa Iub Eddingto
na 41), k tore moina sklasyfikowae przy pomocy kryterium 
Engelsa. I , 

Ostatni z wyodr~bnioDych przez nas wariantow marksistow
skiego kryterium podzialowego, wariant wysuni~ty przez Mau
r ycego Cornfortha w Science and Idealism, znajduje zastoso
w anie wylqcznie do systemow epistemologicznych . W stosunku 
d o systemo"vV zawieraj qcych teori~ samej rzeczywistosci jest on 
'oczywlscie bezsilny. 

Jezeli t e spostrzezeniB dotyczqce poszczegolnych wariantow 
rozpatr ywanego przez nas kryterium Sq sluszne, to czy w takim 
razie nie n alezaloby jeszcze r az przemyslee zagadnienia podzia
Iu kierunkow fiIozoficznych? Czy tego zadania nie powinien 
by podjqe sift t en nawet, kto przyjmowalby swiatopoglqd mate
r ializmu dinlektycznego? 

/ 2. Badajqc, w jakiej mierze przyjmowane przez teoretykow 
marksizmu warianty kryterium biorqcego pod uwag~ stosunek 
"mysli" do "bytu", "ducha" do "materii", dajq moznosc zakwali
filmwania systemow filozoticznych, poonijalem kwesti~, czy te 
warianty wysuwajq uzasadn ionq podstawG do uznania jednych 
systemow zn materialistycznc a drugich za idealistyczne. Teraz 
pod'2jmuj G rozpatrzenie t ej kwestii. 

Nie moze ulegae wqtpliwosci , ze w t rzech pierwszych wa
riantach marksistowskiego kryterium slusznie Sq uznawane za 
materialistyczne te systemy, ktore "mysl", "ducha" uwazajq za 
wytw6r czy wlasciwose materii. Dla tych systemow nie wszy
stko wprilwdzie jest materiq, ale wszystl{o jest materiaIne, t.zn. 
albo identyczne z materieL albo przy swej specyficznej odr~
bnosci od materii zalezne od niej w istnieniu. 

Nie rozumiem na,tamiast , dlaczego Cornforth w swoim kryte
rium dla podzialu kierunkow epistemologicznych nazywa ma
terialistycznymi te systemy, kt6re zakladajq "korespondencyj
nq teori~ prawdy". Przeciez w idei zr6wnania si~ mysli z rze
czywistosciq, w idei intencjonalnego utozsamienia si~ z rzeczy
wistosciq nie mozna dopatrzye si~, jezeliby chodzilo nawet 0 

rzeczywistose materialnq, realnego utozsamienia si~ z materiq. 
Tu nie wyst~puje zaden proces materializacji. Nie mozna tez 
zapominae 0 tym, ze ten, kto w zakresie poglqd6w epistemo
logicznych przyjmuje "korespondencyjnq teori~ prawdy", moze 
bye w uj~ciu istoty rzeczywistosci nie tylko materialistq, ale 
takze dualistq czy spirytualistq realistycznym. 42 ) Wobec tego 
nie rna racji, dla ktorej materializm mialby monopolizowac 
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wylqcznie dla siebie "korespondencyjnq teori~ prawdy". Ta 
teor ia jest wlasnosciq takze i innych kierunk6w filozoficznych, 
ktore podobnie jak materializm podzielajq stanowisko realizmu 
gnozjologicznego. 

Jezeli nie mozn:.! zgodzic si~ z CornfOlI'them w uznaniu "ko
respondencyjnej teorii prawdy" za teori~ materialistycznq, je
zeli trzeba pojmowac t~ teori~ tylko jako teori~ r ealistycznq, 
to trudno b~dzie nie przyznac r 'acji Cornforthowi, ze systemy 
epistemologiczne, ktore opowiadajq si~ za "teoriq zgodnosci", 
Sq system ami idealistycznymi. Chodzi w ty ch systemach oczy
wiscie 0 ideali,;m epistemologiczny. 

Nie b~dzie mozna natomi.ast podzielac punktu widzenia 
1ir!z~ch pierwszych "ontologicznych" wariantow marksistow
skiego kryterium, ZC istota idealizmu, ktory w filozofii nie 
marksistowskiej nazywamy idealizmem metafizy cznym, zasa
dza si~ na przyj~ciu istnienia Boga Stworcy. Dlaczego? Adam 
Schaff daje we wst~pie do ksiqzki PojE)cie i slowo niedwuznacz
nie do poznania, ze clla niego z tego powodu teizm kreacjoni
styczny jest wyrazern stanowiska idealistycznego, iz koncepcja 
Boga Stworcy rna wiqzae si~ z "absolutyzacjq poj~c", t.zn_._z 
przyznawaniern autonomicznego istnienia realnego przedmio
tom og61nym naszych poj~c. Schaff malo precyzuje w cytowa
nej co dopiero ksiqzce swe dose og61nikowe tw ierdzenie. Zado
wala si~ tylko lak{micZl1q wypowiedziq posredniq, z,e idea Boga 
ma wywodzie si~ z absolutyzacji poj~cia swiata: S

) Otoz wydaje 
si~, ze chociaz b:r nawet ktos podzielal stanowisko Schaffa na 
genez~ idei Bog;-l Stw6rcy, to i tak nie mialby tytulu do n azy
wania teizmu kreacjonistyczn~go idealizmem. Ateista, 0 ktorego 
tu chodzi, m6g1by tylk o tyle powiedziec, ze teizm kreacj oni
styczny jest doktrynq blE:~dnq. Wszak takie okreslenie lqczymy 
potocznie z przekon aniarni, kt6rych nie uwazarny za prawdzi
we. Gdy SqdZlmy, ze ktos w jakims twierdzeniu nie ma sluszno
sci, m6wimy, ze si~ myli, a nie, ze jest idealistq. Dlaczego ateista 
nie mialby zastosowac tego samego sposobu wyrazania si~ w 
s¥ unku do cdrzuconego przez siebie teizmu kreacjonistyczne
gOt Chyba ,ze z niecodziennej delikatnosci chcialby swojq de
zaprobat~ wyrazie w formie eufemizmu... Taki eufemizm, tru
dny zresztq do przypuszczenia, bylby czyms nie na miejscu w 
nauce. 

Osta1ecznie trzeba powiedziec, ze nie widae, dlaczego teizm 
kreacjonistyczny mialby bye nawet dla ateisty idealizmem. 
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Dose wyrazne odwolywanie si~ dodatkowe Schaffa do rzeko
mego pokrewiel1stwa kazdego teizmu kreacjonistycznego z pla
toilskq teori~ idei H) wydaje si~ malo przekonywajqce juz choe
by z tego wzgl~du, ze zawi~ra niedozwolone uproszczenia. Mo
zna uwazae za wariant platonskiej teorii idei "metafizyczny" 
idealizm obiektywny _. podobienstwo mi~dzy tym idealizmem 
a idealizmem plutonskim stwierdza np. Kazimierz Ajdukie
wicz 4<') ale ni-e podobna dopatrywae si~ wariantu plartonskiej 
teorii idei np. w "metafizycznym", immanentnym idealizrnie 
subiektywnym, jaki przyjmowal Berkeley. 

Nie przekonuje nas r6wniez twierdzenie V. Leduca, ze dla
tego teizm klreacjonistyczny w przedstawi,eniu sw. Tomasza 
z Akwinu nalezy uznae za idealizm, bo sw. Tomasz nie przyjmo
wal niezaleznego od swiadomdci istnienia swiata zewn~trzne
go, lecz swi3t uwazal za funkcj~ swiadomosci, mianowicie za 
funkcj~ swiadomosci bozej. 4') Taka interpretacja filozofii sw. 
Tomasza stanowi wypaczenie jej tresci. Mozna powiedziee ,ze 
dla Berkeleya swiat materialny byl funkcjq swiadomosci bozej, 
o ile sprowadzal si~ do zespo16w wrazen doznawanych przez 
Boga, ale u naszegn mysliciela sredniowiecznego nie znajduje
my nawet zadnej analogii do tego pogl~du immanentnego idea
lizmu subiektywnego. Bye stworzonym przez Boga z niczego, 
to nie to samo, co bye funkcjq swiadomosci bozej, to nie to sa
mo, co bye dostrzeganym przez Boga. Poslugujqc si~ terminolo
giq Romana Ingardena ") po'Wiemy, ze swiat jest wedlug 
sw. Tomasza byto'Wo pochodny w stosunku do Boga i od Niego 
zalemy, ale wykazuje wobec Boga bytowq samoistnose i samo
dzielnose. 

Trudnosci, jakie przedstawia rozpatrywane tu poj~cie ideali
zmu nazywanego przez autor6w nie-marksistowskich "meta
fizycznym", sklnniajq nas de; zastanowienia si~, czy nie jest 
bardziej zadowalajqcym inne okreslenie rzeczonego idealizmu, 
okreslenie, wedlug kt6re,g0 istot~ idealizmu "metafizycznego" 
stanowi alba sprowadzenie materii do ukladu t resci wrazenio
wych pozl1ajqcego podmiotu ludzkiego lub boskiego czy do 
konstruk:::ji podmiotu ludzkiego, albo sprowadzanie calego 
swiata tak cielesnego jak i duchowego do korelat6w ,do zj awisk 
"ducha obiektywnego" (swiata sqd6w i poj ~c idealnych). Takie 
uj ~cie idealizmu "metafizycy,nego" znajdujemy n .p. w vvyda
nej niedawno ksiqzce K. Ajdukiewicza Zagadnienia i kierunki 
filozofii. 48 

) Dla tego uj~cia jest rzeCZq oboj~tnq, czy dany sy
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stem zaklada istnienie Boga Stworcy, czy tez J ego istnienia nie 
zaklada. Stqd tez wedlug uj~cia, jakie proponuje Ajdukiewicz, 
do ideaIizmu "mebfizycznego" b~dzie r6wnie dobrze nalezal 
teistyczno-kreacjonistyczny system immanentnego idealizmu 
subiektywnego Berkeleya, jak i ateistyczny system "neutralne
go monizmu" B. Russella. W zwiqzku z zajmujqcym nas zagEl
dnieniem najog61niejszego podzialu kienmk6w filozoficznych 
dotyczqcych istoty rzeczyv\'istosci trzeba jeszcze zaznaczyc, ze 
idealizm "metafizyczny", z ktorego istoty wykreslono tez~ te
izmu k reacjol1l sty czn(:go, zn ajduje przeciwstawienie nie '.v sa
mym ateistycznym mat(~riaIizmie , ale i w dualizrmie. Obejmujqc 
te dwa ostatnio wymienione k ierunki naZWq realizmu "meta
fizycznego", moglibysmy powiedziec razem z K. Ajdukiewi
czem, Zf:' przeciw.stawieniem idealizmu "metafizyczn ego" jest 
realizm "metafizyczny".'9) Wydaje si~, ze jezeliby powyzsze 
spostrzezenia byl:" sluszne, mielibysmy juz dostat ecznie na
swietlone, jak pozy tywnie nalezaloby sformulowac bardziej 
adekwatne kryterium n ajog6lniejszego podzialu system6w 
"metafizy cznych" . 

x. Kazimierz Klos k 
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6) Czy marksizm stal sill prze:iytkiem? Tlumaczyl: Jan Guranowski. 
Warszawa. ,.Ks iqzka i Wiedza" , 1949. s1r. 68, 69. 

7) A la lumii~re du materialisme dialectique. 1. Logique formelle. Lo
gique dialectique. P a.r is , Edit ions soc iales, 1947, str. 23-25. 

8) Wyklad fiIozofi i. I. Zasady podstawowe. Przelozyl Jerzy Adamski. 
Warsz3wa , P aI'lstw. Ins,tytut Wydawn. 1949, str. 20, 21. 

") Science and Idealism (An Examinr~tion of ,,Pur e Empiricism" and 
Mode.rn Logic), New York 1947, str. 14, 15. 

to) Pojllcie i slowo, .,Ksiqzka", 1946 , st r. 7; Ws tllP do teor ii marksizmu, 
..,Ksiqzk a" ,1947, s tr. 30, 31 (to samo w 4-tym wyd. z 1'. 1949); Narodziny 
i r ozwoj fiIozofii marksistowskiej , Warsz~wa, "Ksiqzka i Wiedza", 1950. 
str. 71, 72). . 

ttl Poga-dank i 0 d ialektycc i materiaIizmie, Warszawa, Panstw. Ins ly
tu t Wydawn. 1949, tr. 75, 76. 

t2) J es.t to Ipraca pozniejsza od P rzyczynku do zagadnienia rozwoju 
monistycznego pojmowania dziej6w. Podstaw'owe zagadnienia marksi
zmu ukaozaly si~ w 1908 1'., podczas gdy ta druga praca zoS'tala wydana 
w r. 1894. 

Znak - 4 
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") Zob. Ipolislkie Hum. Podstawowych zagadnien marksizmu, wyd. 4- te 
Warszawa, ,,Kcsiqilka", 1947, str. 12-14, 17-23, 25, 29, 31. 

B) Zob. L. Feuer:baeha Grundslitze der ;Philosophie der Zukunft (Samt
liehe Wenke. Zweiter B8.Il1d: Philosophische Kritiken und Grundslitze. 
Leipzig 1846), § 54, str. 343. 

If,) Str. 16. Cytowalem wedlug polskiego tlumaezenia Nauka przeciw 
ideaIjzmowi, Wa~s'zawa, "Ksiq.i:ka i Wiedza", 1949, str. 12. 

16) Str. 16. tpodaj~ za eyt. co dopiero polS!i: im Uumaezeniem. 
") Zob. Whiteheada The Concept of Nature, Ca,mbrid'ge 1926 - Mark

sista Maurice Cornforth widzi w systemie Whiteheada idealizm objek
tywny. Zob. tego autora MateriaIjzm dialektyczny a n auki seisle, "Czy
teln'ik" , 1950, str. 42. DLa wyjasnienia 'klasyfilkaoji Cornfortha h,zeba 
dodae, ze ten diamatyk inaezej pojmuje idealizm obieJdywny n iz to 
u nas czyni Ka·zimierz Ajdukiewicz w Zagadnieniach i kierunkach filo
zofii ("Czytelnik" 1949). Ajdukiewiez widzi w idealizmie obiektywnym 
;;ys~em, wedrug ktorego pm:yroda nie istnieje w doslownym znaczeniu 
leaz jedYlI1ie w zna'czeniu [lrzenosnym, 'gdyz "przYll'oda to og61 przedmio
tow tyl'ko ;intenejonalnych, stwierdzonyeh w sqdaeh ideallnyeh spelnia
jq·cyeh kll'yterium 'prawdy", to korelat, zjawisk·o "ducha obj-ektywneg·o" 
(swiata sqdow Ii poj~c idealnych). Zob. cyt. ksiqik~ s'tr . 134, 135, 138-140. 
Dla Cornfortha natomiast systemem idealizmu objektywnego jest idea
~izm, ktory ,~ie zaprzecza... istnieniu materialnego swiata ani temu, ze 
wiedza I1liClS,za 0 Itym swieeie moze bye 'romegla; orzeka· ·jednak, ze isltnie
nie jego jest jedynie d~'ugorz~dne i pochodne i ile !kryje si~ za nim osta
teezna I"ZeczywiSitose natmy duehowej". Cyt. wyz. praca Cornd'ortha, 
str. 41, 42. 

18) Zasadnicze mysIj pansomatyzmu. PrzegJqd Filozof. roezni'k 38, 1935, 
str. 289. "Ktory t.o jest fragment - pisze tam cytowany autor - ealose 
uldadu nerwowego, ezy wielki moz.g, ezy jego okres).oll1Y 'wycinek, ezy 
im'1Y jaki fragment organizmu, ezy organizm wreszcie w calosci - tego 
somatyzm, jako taki, nie przesqdza". J ezeli idzie 0 podkreslenie wyezuwa
nego przez Kotarbiilskiego momentu pewnego ryzyka pansomatyzmu,20b. 
tego autora Jillementy teorii poznania , logiki forma.lnej i metodologii 
nauk, Lw6w 1929, str. 392, 393 i artykul 0 p oStawie reistycznej czyli kon
kretystycznej, Mysl Wsp6lczesna 1949, 10 (41) str. 11. 

10) Zob. Zasadnicze mysli p a.nsomatyzmu, str. 290. 
20) W .odpowiedzi danej KotarbiilSikiemu na krytyk~ ksiqzki Pojt:cia 

i twierdzenia implikowane przez poj~cie istn ien ia , Przeglqd Filozof., 
roeznik 39" .1936, zesz. 2 ,str. 1'ffl, 181, 183 .oraz w artykulach 0 ontologi
cznej beznadziejnosci logiki, fizykaIizmu i pseudo~naukowego monizmu 
w og61e i 0 perspektywach koncepcji monadystycznej, tami:e, roeznilk 40, 
1937, zeSz. 1 str. 22, 23 ~ 0 idealizmie i realizmie, tamze, rOCZllik 42, 1946, 
zesz. 3 i 4, str. 269, 270 i 272. 

21) Zob. uwagi T. ~otarbiilskiego 0 moi1iwyeh sposobaeh rozumienia 
1;0g0 dua1izmu w receiI1zji 0 ksiqi:ce W,jukiewicza Poj«;cia i twierdzenia 
impIikow3ne przez poj«;cie istnienia, Pneglqd Fi1lozof., r·ocznik 39, 1936, 
str. 170, 171 .~ odlpQwiedi: danq iPrzez Wi tkiewieza , tamie str. 180, 18I. 

22) str. 18I. 
2') St.r. 247, 248. 
2') St.r. 38. Z'Oh. artyku'l: Schaffa Problem powszechnik6w w swietIe 

materiaIizmu diale~tycznego, dru'lwwany 'W Przeglqdzie Filozof., rocz
nik XLUI, 1947, zesiz. 1~, sk. 53. 
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2') Schaff pisze: "Wprawdzie w dziedrzinie l1:eor,ii pOZl!lania materia
lizm przeciwstawia podmiot poznajqcy poznawanemu przedmiotowi, ale 
to przeciwSltawienie iPosiada znaczenie tSlko m etodologiczne, t. zn. podyk
towaneinter esem badan i wykladu naukO'wego. Poza granicami teo.rii 
pozrnania jest rzeCZq Ziu.pelnie jasnq ze s1anowiska ma1teriiali=u, ze 
swiadomose lIlie jest czyms samodzielnym, lecz jedynie wlasciwosciq czy 
tei funkcjq odipowiednio zorganizowanej materii. ,Przeoiwstawiajqc 
swiadomose m aterii przeciwstawiamy materiE: oiywionq i myslqcq mate
rii nieoiywionej ..." Str. 38. 

26) Str. 38. 
27) Str. 38 .Zob. w pierwszym wydaniu str. 39. 
2

8
) W czwartym wydaniu Wst~pu Schaff p!fzedstawia tE: interpretacj~ 

na str. 49, 50. 
29) W. artykule Materia i materializm w swietle fizyki wspolczesnej, 

drukowanym w szoslym i ·siodmym zeszycie Mysli Wsp6lczesnej z r. 1948, 
Krajewski okresIil >tresc moni'zmu materialis tycznego marlksizmu w ten 
jednoznaozny sposob, i e ,,materia nie jest wytworem ducha , lecz prze
ciwnie - w szelki duch , swiadomose, idea, psychika Sq najwyiszym w y
tw orem wysoko zorganizowanej materii". (Str. 334). 

30) La modalite du jugement, 2 wyd. Paris 1934,str. 143-145. 
." ) Introduction a la v ie de l'esprit, 3' wyd. Paris 1920, str. 159-175. 
.12) Zob. tegoi Le christianisme t les philosophies, t. 2 Paris 1941, str. 

497-·500. Wyda je mi si~, ie trafniej ujql s tosun ek Brunschvicga do idei 
Boga k s. J ozef . Pastuszka we Wsp61czesnej filozofii, t. II, Lublin 1936, 
str. 57--59. 

"') Z'lb. w tlumaczeniu niemieckim dokonanym iPrzliZ Kurta Grel>inga 
pt. Philosophie det" Materie, Leipzig u. Berlin 1929, Istr. 7, 8, 10, 11, 
250-261, 298-300 340-342, 357, 367, 369-383, 396, 401--409. 

3
4

) Tamie str. 406, 407. Sam Russell przyznaje (tamze str. 408), ie jego 
opoglqdy posiadajq wi~cej pokrewiens,twa z idealizmem nii z materiali
zmem. Por. uwagi G. Kursan·owa 0 Russellowskich poglqodach Irla isto-tE: 
zda·rzen w artykule przeUumaczonym na j~zyk polski p. t. Reakcyjna 
gnoseologia neopozytywizmu i jego deorie» poj~(\ Zeszyty "Nowych 
Drog, seria filozoficzna 1, str. 91-93. - Po wydaniu Analizy rna,terii 
Russell zmienil poglqd na istot~ zdarzen, z ktorych ma bye zbudowana 
ma,teria. W An Outline of P hilosoph y, opowiedzial si~ za iSl\Jnieniem zda
nen "nieduchowych" , tj . .zdarzen, kt6re nie Sq perce.pojami (polskie 
tlum. Janiny Hos'iaS'son pt. Zarys fiIozofii, Warszawa 1939., s,tr. 327, 328, 
338. 345) , chociai przyznawal, ze przeciwnego stanowiska nie da si~ logi
cznie wykluczye (cy:t. Hum. str. 343-345). W Hurnan Kn owledge: its 
Scope and Limits (London 1948) przerzucil si~ znow Russell do pozycji 
zdecydowanie agnos-tycznej. Oto, co pisze w wymieniolrly;I11 dziele na str. 
247: "...physical events are known only as regards thei,r space-time 
structure. The qualities ·that compose such events are unknown - so 
completely unknown that we cannot say either that they are, or that they 
are not, different from the qualities that we ·lmow as belonging to men
tal events". 

"') Zob. Russella Pogl~d'y i w idoki nauki w sp61czesnej (The scientific 
Outlock) w Hum. Jana Krassowskiego, Wa,rsza;wa (bez daty), wyd, J. 
Przeworsikiego, iBibHoteka naulw,wa, t. 1. st:r. 137, 138 i Dlaczego nie je
stem chrzeScUaninem? (Odczyt wygloszony w Londynie dnlia 6 marca 
1927 r. pod egidq National Secular Society), Hum. Amelia Kurlandzka, 
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ocJ:bit!ka z Wo1nomysIicieia 'Polskiego, (bez da:ty) , "'tr. 2-9. Na str. 15 
wymienioneg'o odczytu czytallUY: "Poj~cie Boga bierzesw6j poczqtek 
w starooawnym wschodinim despotyzmie. Jest to poj~cie bezwarullkowo 
niegodlIle wolnych ludzi". 

3") G. Kursanow, art. cyt. wyz., str. 91-93, 96; H. Naan, Wspolczesny 
ideaIizm "fizyczny" w USA i Anglii w sluzbie reIigianctwa i reakcji, 
t amze, str. 116. 

"') oto, j aok wyjasnia Carnap w cyt, dzi eole, str 2, co n alezy rozumiec 
przez "kol!1stytucyjny system": "Unter einen »Konstitutionssys tem« ver
stehen wir eine stufenweise Ordnung der GegeillS'tande derart, dass die 
G egenstalnde einer jeden Stufe aU's denel'1 der niederen Stufen ko,nsti
t uiert werden". 

a8) Str. 84-86, 88, 91-93. 
• • ) Art. cyt. wyz. str. 100. 
40) Str. 226. 
" ) Za teistycznym idealizmem wypowiedzial si~ Jeans w The myste

rious Universe, Cambridge 1930, s tr. 134, 136--.140, 144, 145, 148, 149, 
Eddington w The Na tu re of the ph ysical World, Cambridge 1933, str, 

276-282, 338-341, 350-352 i w New P athways in Scien ce (p<Jlskie Hum. 
S zczepa.na Szczeltliowski ego pt. Naulm na nowych dr ogach, Biblioteka 
W iedzy, t. 30, str . 299-307). 

42) Dualizm i spirytualizm realisotyczny bior~ w tym znaczeniu, jakie 
przyjmuje K. Ajdukiewicz w Zagadnieniach i kierunka ch filozofii, str. 
149, 182, 183. 

40) S tr. 10. 
44 ) Pojt;cie i slolfO st r. 11. 
"" ) Zagadnienia i kierunki fiIozofii , s,tr. 140. 
46) Czy marksizm stat si~ przezytk iem? stl'. 69. Zob. jeszcze str. 68. Le

d u c n azywa poglqd teizmu kreacjonistycznego idealizmem "w szerokim 
tego s lowa znaczelIl iu" (str, 69). 

" ) Spor 0 istnienie swiata , t. I. Krak6w 1947,. str. 90-137, 168, 169. 
48) S tr . 125-144. , , 
49) Zagadnienia i kierunki f ilozofii , str. 144, 161, 162. 
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HANNA MALEWSKA 

ALFRED WIELKI
,¥ I-IISTORII I VV LEGENDZIE 

I tell you nottght for your comfort, 

Yea, n01tght fOT your desire, 

Save that the sky grows darker yet 

And the sea ?wes highe?.. 


Night shall be thrice night over you 
And heaven an iron cope. 
Do you have joy without a cause, 
Yea, faith u'ithout a hope? 

(IVic ci nie powiem (lla twojej pocicchy, 

Nz:e z tego, czeqo pozqdasz, 

To tylko powiem, ze niebo ciemnieje 

I mo?·ze jeszcze s'il; wzbw·za. 


N oc bl;dzie tTzykroc nOC(r nad tWCf: glowC/t, 

Niebo sklepieniem z zelaza. 

Stae cil; na rae/ose bez zadnej p?'zyczyny? 

N a w'iaTI; bez zadnej nadziei?) 


G. K. Chesterton - "Ballada a Bialyrn 
Koniu" - poemat 0 AI,fredzie Wielkim. 

Postac Alfreda Wielkiego dziwn~ kolej~ rzeczy nie trafila 
nigdy do tego, szerokiego przeciez, wyboru z tradycji ogoIno
europejskiej, ktorym karmila si~ tradycja i kultura polska. 

Ow wielkiej miary wspoltworca historii wczesnego srednio
wiecza rozmin~l si~ coprawda w czasie i w przestrzeni z nasz~ 
histori~. zyl w IX wieku, wladal niewielk~ cz~sci~ Anglii, ktora 
w jego czasach byla dalek~ okrain~ swiata. A jednak tru<;l,no zro
zumiec, dlaczego rysy tej postaci, tak ujmuj~ce, bardziej je
szcze od strony scisle historycznej niz legendarnej, a ponadto 
tak wybitnie ucielesniaj~ce to, co wlasnie w Polsce zawsze ce
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niono i kochano, nigdy nie oiyly w kulturalnej swiadomosci ani 
w literaturze polskiej. 

Alfreda, wiernego obronc~ swego malego, nieoswie(;onego, 
na uboczu polozonego krolestwa, Leopold Ranke nazwal "jedn1! 
z najwi~ks%ych postaci w historii swiata". A swietny historyk 
mial zaciE;cie kosmopolityczne i daleki byl od przeceniania wiel
kosci lokalnych i zaslug wyllfcznie wojenno-narodowych. Pod
staw1! .legl opinii byla rola Alfreda na tIe calej owczesne.l kon
stelac.li eUl"opejskiej. A ta rola wyplyn~la zcharakteru Alfreda. 

Dzieje wladcy, ktorych trescilf jest obrona malego teryto
rium, mieszczll-cego w sobie zawi~zek narodu, w beznadziejnym 
napoz(;r polozeniu, obrona podtrzymywana niekiedy tylko nie
zlomn~ wiar,! w przyszlosc jednego czlowieka - dla Polakow 
nasuwaj1! uderzaj1!ce podobienstwo z dziejami Lokietka. Nie 
brak w nich nawet analogii dla Jaskini Ojcowskiej, ochrania
nej wiernoScilf prostego ludu. 

Tylko ze Alfred jest ponadto dziedzicem tradycji kultural
nej - chrzescijanskiej, klasycznej i narodowej, od jakiej da
leka jeszcze byla piastowska Polska. Jest to Lokietek pisuj1!cy 
ksilfzki. Jest to swiadomy i osobiscie zaangazowany budowniczy 
kultury i wychovvawca swojego ludu . 

Wiekowa tradycja wojowniczych plemion polnocy wydala 
bujn~ i wspaniallf, przekazywan~ z ust do ust poezjE; epicklf, 
ktora w Anglii Alfreda byla jeszcze w pelni zywa. Chrzesci
jal1stwo walczylo z urzekaj~c~ mocl! msciwej "sagi" wsrod po
tomkow wikingow, ale przej~lo do swojej legendy niejec1en z jej 
heroicznych motywow. Wielki biskup Aldhelm, erudyta laciftski, 
studiujl!cy klasycznl! metryk~, byl jed,noczesnie milosnikiem pie
sni minstrelow i niepozbawiona podstaw tradycja ukazuje go 
nam, jak przebrany w stroj w~drownego barda zatrzymywal 
swych diecezj an na moscie, by - zaslucha,nych w ochrzczonl! juz 
piesn hel'ioicznl! - przywabic ich do kosciola. A 0 Alfredzie 
Wielkim biograf jego powiada, ze wiersze angielskie, przepi
sane przez jego matk~, byly pierwszll- ksil!zkq., jakl! posiadal 
i jakq. przeczytal. Nigdy tez zapewne nie rozstawal siE; z nil! 
na dlugo. 

Bo tez byl w tych piesniach zywiol, ktorego i poiniej nie 
mogly mu zast!tpic nawet rzymskie i greckie opowiesci 0 bo
haterach. Heroizm ludow polnocy - zarowno C.eltow brytyj
skich, jak i ich po:£niejszych najezdzcow - mial w sobie po
t~g~, napi~cie, pewnego rodzaju sublimacj~, czyst1! esencj~ 
idealu wojownika, ktora pozostala na zawsze obca rozkocha

http:stelac.li
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nemu, bl}di co bl!di, w zlotym umiarze, swiatu antyc3nemu. 
Nie pot~ga, opieka bog ow, szcz~scie, ml!drosc Sl} podkreslanymi 
rysami bohatera epiki po}nocnej. Wielbi ona talcie, a niekiedy 
przede wszystkim, niezlomnl()sc ." kl~sce, nwocznl} i wyniosll} 
walk~ bez nadziei, UpOl'nl} wiernose wodzom i powolaniu wo
jownika. Jest w niej jakis istotniejszy element romantyzmu, 
niz ten z podbarwionych romantycmie piesni pseudo-Osjana. 
Czy to przybra.ny w celtyckl} fantastyk~, 0Zy w surowl} prostot~ 
sag islandzkich, ten heroizm absolutny, doprowadzony do osta
tecznych konsehvencji, tworzy idealy .i mity, przy ktorych boha
terov,Tie Plutarcha tracl} swl} spizow~ pOsl}gowose i zst~pujl! 
mi~dzy ludzi. Bo tez Plutarch j est ludzki, jest jeszcze w lu
dzkich gra.nicach. J ego heroizm jest jeszcze chlebem dla ludzi, 
gdy tamto jest urzekajl}cym i groinym narkotykiem. To tez nie 
tylko mroczne okrucieilstwo sag, ale i ich absolutna apoteoza 
pogardy smierci, wojennego idealu wypelniajl!-cego serca calych 
pokoleil, tak ie nie bylo w nich juz miejsca na nic innego, mu
sialy pobudzae mlode, zdobywcze chrzescijailstwo do walki 
z nimi. (A i tak jeszcze w XIII wieku, t aki Saxo Grammaticus, 
mnich, autor pierwszej spisanej wersji legendy Hamleta, jest 
do tego stopnia pod ur okiem sag, ie musi co piewien czas "czar
no na bialym" odiegnywae si~ od nich). 

Poezja Anglo-Sasow jednak byla ""Tsrod tej rozgal~zionej 1'0

dziny epickiej moie najbardziej ludzka. "Beowulf", czy zwlasz
cza "Lay of Maldon" to opowiesci - moznaby powiedziee 
wedle owczesnej skaIi: realistyczne - 0 wojownikach takich, 
jakimi byli. Jest cos wiecznie ludzkiego w "starym druhu", 
ktory na pobojowisku bitwy pod Maldon - niedalekiej od cza
sow Alfreda - mowi: "Mysl tym bardziej harda , serce tym 
ochotniejsze, animusz tyro wi~kszy im bardziej slabnl} sily. 
Oto padl nasz ksiwz~, powalili go smiertelnym ciosem. Zgry
zota i zal wieczny temu, co by opnscil to pole. Choe lata moje 
stare juz nie po temu, ja nie odejd~ . Zamyslam pase u boku 
mojego pana, u boku m~ia, ktoregom milowal". 

Tradycja ukazuje nam krola Alfreda ja,ko milosnika i mi
strza poezji rodzimej. W jego czasach i w jego otoczeniu byla 
to poezja rzadko jui tylko wchodzl!ca w konflikt z chrzesci
janstwem, a nawet zasilajl}ca je swymi sokami. Swiadectwem 
tego jest choc.by wczesno-angielski poemat chrzescijailski 
"Andreas". Towarzysze nie chc~ tam opuscic Apostola Andr·zeja 
w jego ostatniej podrozy misyjnej ("a somewhat desperate 
journey", ,przyznaje katolicki historyk literatury Chambers, 
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z .polusmiechem typowego AngUka) - podrozy do ludozer
cow. "Gdzie pojdziemy, mowi~h jesli zdrad,zimy ciebie - bez
panscy, smutni na duchu, nie warci nic, bez wszelkiej mocy? 
W kazdej ziemi nas zmienawidzq, wzgardzi nami wszelki Iud: 
albowiem dzieci ludzkie, te waleczne, roze7majq si~ i lkzlt wedIe 
tego, kto najlepiej posluzyl swemu pa'nu w boju, gdy on r~kl! 
i tarczlt odpiera ciosy miecza na polu bitwy". 

Chrzescijanstwo w An gl ii, zwlaszcza w rodzinach krolew· 
skich, rozkwitlo od lczasow Grzegorza Wielkiego i Augusty:na 
z ,niespotykanlt wowczas gdzieindziej bujnoscilt. Umiano w nim 
dostrzec ideal heroiczny jeszcze czystszej ni,i rodzimy proby. 
W ciltgu ,dwoch wiekow liczb~ krolow i kroIowych, ktorzy od
rzucaj ltc dostoj enstwa obrali ,naj surowsze zycie mnisze, obli
CZO'DO tam na trzydziesci. Takie i mysI chrzescijailska byla we 
wczesnym srednioWiieczu najiywsza wlasnie w A,nglii. A dzia
lalno~5 misyjna klandzko-angielska - dochodz~ca do szczytu 
w zdumiewuj4-cym dziele Winfryda-Bonifacego, apostola Nie
miec i ref,ormatora kosciola w GaHi - swiadczy, ze tam wlasnie 
bilo iy've zJ"od}'o chrzescijanstwa. 

Jako trzeci,!- tradycj~, ktorf!, Alfred od'ziedziczyl, wymienilam 
tradycj~ kIasycznf!, (niedarmo juz Celtowie uwaiali Brutusa 
Starszego za zalozyciela Brytanii...). A te trzy wlttki,narodo
wy angicIski, chrzescijanski i klasyczny najwymowniej spIatajl! 
si~ w postaci Bedy, kt6ry choc zyl na przeszlo sto lat przed AI
fredem byl prawdziwym jego mistrzem. 

Byl tez mistrzem calego wczesnego sredniowieoza. Ma w so
bie cos symbolicznego fakt, ze to Reda pierwszy ustalil chrze
scijanski sposob datowania historii. A jego "Dzieje koscieIne 
narodu angielskiego"nazwano "najpi~kniejszl! historilt chr ze
scijanskf!, od czasu ewangeIii sw. Lukasza". Juz sam tytul, tak 
.-3mialo chrzcz~cy narodem angieIskim rozbite na panstewka 
mlode pIemiona Anglo-Sasow, zapowiada szeroki zakr6j jego 
epickiego, a zarazem tak rzetelnego dziejopisarstwa. Do historii 
Bedy wypadnie mipowrocic 'ponizej. Nie wyczerpuje ona by-; 
najmniej pelni jego zainteresowan. W naukach przyrodniczy'ch 
nalezal on do tychniewielu ludzi sredniowiecza, ktorzy kiero
wali si~ wprawdzie jeszcze nie metodami naukowymi, ale 
istotnie naukowym duchem: byla w nim rzeteIna ciekawosc 
i szacunek dIa prawdy jakl!koIwiek by ona byla. Wspolczesny 
nam historyk nauki ,Sarton, Inazywa,iltc od imienia najwybit
niej,37egO badacza kazde koIejne polwiecze, nie bez pewnego 
wahania 'lra:wdzie, ale imieniem Bedy nazwal pierwsze polwie· 
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cze osmego wieku - przed Bed:,! umiescil dwoch uczonych 
chinskich, po nim - az siedmiu muzuhnanskich. Tak to Beda 
ratuje honor naukowej mysli zachodnio-europejskiej na prze
strzeni pi~ciu wiekow. Szkola Bedy w Jan"ow byla tez pod
6wczas najlepszq szkolq na calym Zachodzie. "Rozkoszq mojq 
zawsze, mowil Beda, bylo uczye si~, uczye innych, czytae lub 
pisae". J ego wszechstronne, przechowane w niezliczonych ko
piach dzielo bylo iscie opatrznosciowl! spusciznq dla przysz}osci, 
bo szkola w Jarrow zaraz po jego smierci zacz~la chylie si~ do 
upadku. A caly kwitnqcy monastycyzm i kosciol angielski juz 
za jego czasow zdradzal z roznych przyczyn oznaki stagnacji 
i rozprz~zenia, ktore Beda Czcigodny, wyniesiony pozniej ll1a 
oltarze jako Blogoslawiony, pi~tnowal z wlasciw:,! sobie, rze
telnQ., bezkompromisowq dalekowzrocznosciq. Zjawisko to bylo 
tym grozniejsze, ze caly brytyjski osrodek chrzescijanskiej 
kultury - pelen sokow zywotnych zalqiek, ktory pozniej za 
posrednictwem Alkuina i Karola Wielkiego przyniosl zbarba
ryzowanej Europie zachodniej "odrodzenie karolinskie" 
wkrotce juz ~naleie si~ mial w zasi~gu niszczycielskich najaz
dow normal1skich. 

0<.1 k01'ica osmego wieku - a historycy dziwiq si~ nawet, ze 
nie nastqpilo to wczesniej - grozni "krolowie morza" ze skal 
Norwegii i piaszczystych wybrzezy Danii zaczynaj:'! regularne 
lupiezcze wyprawy przeciw osiadlym juz, zamoznym chrzesci
jal1skim krewniakom swym plemiennym, Anglo-Sasom na wy
spie brytyjskiej. Ci zd:,!zyli juz zatracie swe tra<iycje zeglarsko
lupieskie i w 793 roku, po zburzeniu slynnego opactwa-biskup
stwa w Lindisfarne, po rzezi zgromadzonych tam mnichow, 
Alkuin pisz~c ze zgrOZq 0 "kosciele sw. Cuthberta zbryzganym 
krwiq kaplanow" zdumiewa si~, ze "oto .iuz trzysta pi~edziesi:'!t 
lat siedzimy w tej najpi~kniejszej krainie" i sarna mysl 0 tak 
zuchwalym najezdzie morskim zaledwie miesci si~ w g}owie, 
tak wydaje 8i~ nieprawdopodobna! 

J ednak j u2 w kilkadziesiqt la t pMniej groza zupelnej zagla
dy z rqk pogallskich Wikingow byla j.ui tak przytomna plemio
nom anglo-saskim, ie ojciec Alfreda, zobowiqzujq.c w testa
mencie swych nast~pcow do utrzymywania wlasnym kosztem 
"co dziesiqtego mieszkanca kraju", ,czy to miejscowego bieda
ka, czy cudzoziemca, uwaia za wlasciwe zastrzec si~ ,,0 lIe 
oczywiscie b~dq. jeszcze jacys ludzie i trzody w tym kraju, a nie 
stanie si~ on calkowitq pustyni:,!". 
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Nie 'dziw, ze tak myslano w Anglii, tak bliskiej matecznikom 
pirat6w. W roke 851 sp}onE;ly i padly ich lupem Londy·n i Kan
terbury. W 856 plonie Paryz, rowniez napadniE;ty nagle przez 
lotne, plytkie, zapuszczajll-ce siE; w ujScia rzek jesionowe lodzie 
pod prostokll-tnymi iaglami. W dwa lata poiniej Normanowie 
lupil! Chartres, pall! BremE;. Z kolei pada ich ofiarl! Amiens, 
a w 860 l'oku przebywszy Gibra ltar bio.rl! zbrojnie bogatl! Piz~. 
Nie Sl! od nich bezpieczne ani Laba, ani Ren, ani Loara, ani 
Garonna. Zlowrogi znak "Kruka" widzl! w swoich murach 
Hamburg, Rouen, Bordeaux, Marsylia. 

.Jesli ('.hodzi ·c AngliE;, to oel polowy dziewil!tego wieku celem 
"DUl1czykow", j ak nazywa~ l! k roniki Normanow roinorbdnego 
pochodzenia, nie jest jui tylko rabunek, ale trwale osieellenie 
siE; na wyspie. Nie widac sily, ktora moglaby siE; temu prze
ciwstawic - :mimo ie poprzednicy Alfreda na tronie Wessexu 
posi~dli jui pewnego rodzaju zwierzchnosc nad sl!siadami i ell1
zyli do ich zjednoczenia. "Siedem Krolestw", ufundowanych 
przez Anglow i Sasow przed trzema wiekami na gruzach 
rzymsko-celtyckiej Brytanii, wspiera siE; wprawdzie przeci'vv 
Normanom wzajemnie, ale w ostatecznym niebezpieczenstwie 
kaide '? kolei wybiera poddanie, jako mniejsze zlo. 

W r. 865 sklada haracz Kent. W 867 i 868 padlo krolestwo 
Northumbrii - najbardziej oswiecony osrodek Anglii - po
tem Mercia, Aest-Anglia. W roku 870 ginie na polu bitwy 
z poganami Edmund, krol East-Anglii, kanonizowany wkrotce 
jako lTIE;Cznnik. W roku nastE?pnym najeidicy siE;gnE;li po Wes
sex, nie poraz pierwszy 5uz zres2ltl!. Alfred, przy boku brata 
swego, owczesnego krola, Aethelreda, stawia im czolo. Ale pod 
koniec tego "roku bitew", jak nazywaj q, go kron iki, Aethelred 
umien~ 7 trudov.-· wojennych i los niepodleglosci Anglii spada 
na barki dwudziestotrzyletniego wow~zas jego nastE;pcy, 
Alfreda. 

I nie tylko los Anglii: smialo moina powiedziec, ze w owcze
snej sytuacji skuteczny opor na jakimkolwiek terenie stawiony 
norm:::ndzkir~l najeidicom mial decydujl!ce znaczenie dla p.t·zy
szlosci chrzescijallstwa i kultury la.ciiiskiej w Europie. Wiek 
dziewiq,ty bowiem, na ktorego progu koronacja Karola Wiel
kiego zdawala siE; tak wspaniale zapowiadac odrodzenie "rzym
skosci" w symbiozie z Kosciolem, .niesie dla Europy groibE; zu
pelnej katas-irofy. Od wschodu WE;grzy pod wodz~ Arpada 
przypominajl! zachodniemu 8wiatu czasy Attyli. Saraceni ata
kujq, od poludnia. Rzym papieski nie ma godnych nastE;pcoW 
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Grzegorza Wielkiego. A przede w,Szystkim Normanowie okr~
zaj::j. juz z obu stron zach6d europejski wyznaczaj~c sobie jak 
gdyby generalne spotkanie u mur6w "grodu strzezonego przez 
Boga", cesarskiego Bizancj um. W tym samym czasie, gdy 
jedne ich zagony lupi~ miasta wloskie, inne - poci~gaj~c za 
sob~ plemiona slowianskie i finskie, docieraj~ Dnieprem i Mo
rzem Czarnym pod same mury cesarskiej stolicy. Alfred wal
cz~c 0 Wessex i kraiki s~siednie, 0 chrzescijanstwo lacinskie 
w poludnio'wej Anglii, walczy 0 wi~cej jeszcze, niz z 6wczes
nej perspektywy ktokolwiek m6gl odgadn~c. 

Normanowie byli to najgrozniejsi moze wojownicy, jakich 
ogl~dala Europa, przenikni~ci do szpiku t::j. wlasnie fanatyczn~ 
i jedynq. religiq. wojny, 0 kt6rej m6wily ich sagi. Jedna z legend 
skandynawskich opowiada 0 dwunastu synach pewnego ko
nunga, z kt6rymi nawet swoi bali si~ zeglowac, totez kr6lewi
cze mieli swq. wlasnq. 16di, 0 wygi~tym i wyrzezanym w znaki 
smierci dziobie, a rzucali si~ do walki w pl6ciennych koszulach 
i z golymi glowami, tak jakby same miecze i strzaly nieprzy
jaci61, nie m6wi~c juz 0 zasadzkach P6lnocnego Morza, sta 
nowily zbyt lichq, straw~ dla ich zq,dzy niebezpieczenstwa. Byli 
to "berserkerowie" - szalency. Dot~d to slowo skandynaw
skie przetrwalo w j~zyku angielskim na swiadectwo grozy nie
sionej ze wschodu przez normandzkie zagle. 

Taktyka pirat6w byla wsz~dzie podobna: zakotwiczali swe 
flotylle pod os}onq, bliskich wybrzeza wysp, lub ch£2tniej jeszcze 
zapuszczali si~ w ujscia rzek. P}ytkie ich lodzie, zaopatrzone 
zar6wno w wiosla jak zagle, docieraly gl£2boko w lq,d i napasc 
zaskakiwala bog-ate miasta, wyprzedzaj~c nieraz pierwszy sy
gnal ala rmowy. W podobny zupelmie spos6b kozacy atakowali 
na swych czajkach posiadlosci ottomanskie. Podobnie tez jak 
kozacy, Normanowie walczyli najch~tniej pieszo. Poslugiwali 
sif;! jednak konmi, kt6re przywozili ze sob~, lub zagarniali jako 
pierwszq. zdobycz na l~dzie - dla szybszego przerzucania si~ 
z miejsca na miejsce. Podczas dluzszych wypraw lupieskich, lub 
jezeli - tak jak pod6wczas w Anglii - celem ich bylo za
garni~cie kraju, fortyfikowali si~, wraz 'Z lodziami, w ujsciach 
rzek lub zatokach i w razie kontrataku bronili si~ z za szanc6w. 

Rzadko jednak spotykali si~ z silniejszym oporem. Anglo
~nsi przeciwstawiali im tylko pospoliteruszenie, podczas gdy 
"Dal"iowie" byli - znowu jak kozllczyzna - rodzajem brac
twa pirackiego, zyj~cego wyl~cznie z wojny. Ich "here" 
wojsko zawodmve, tej nazwy uzywajl!- zawsze kroniki anglo
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saskie, mial z natury rzeczy przewag~ nad tym, co okreslano 
j::tko "fyrd" - pospolite ruszenie krajowe. Tak wi~c zdawalo 
si~, ze i w Anglii powtorzy si~ sytuacja, tyle razy ogll}dana 
w historii: kiedy ludnose osiadla, cywilizuj~ca si~, przywi~zana 
do ziemi i pracy, czuje si~ bezsilna, mimo posiadanych srod
kow dn cbrony, i traci ducha w obliczu zdeterminowanych, nic 
nie majqcych do stracenia, zyjl}cych tylko wojnq lupiezcow 
z gor, pustyn czy morza. 

W latach 872-5, Danowie pozostawiaj~c Wessex we wzgl~d
nym spokoju umacniaj~ si~ za to na zdobytej juz P6lnocy, za
dajl!c tam dalsze kl~ski nie tylko AngIom, ale Piktom w Szkocji. 
Obkladaj I! takze haraczem Londyn. 

Po czym kierujl! swoje zdobywcze' zagony znowu na kr6
lestwo Alfreda. 

Walka Jest przewlekla, ale staje si~ corwz bardziej niero
'.vna. Alfred nie moze jnz utrzymae pola. W roku 878 nieprzy
jaciel jest w calym kraju,. Szerzy si~ wiese, ze krol-obrollca 
zginq.l. Alfred schr,onil si~ jednak w niedost~pnej kryj6wce, 
w swoim ,,OJcowie" : na ostrowie wsrod nieprzebytych bagien, 
w Athelnay, n wybrzezy Sommersetu. Niepodlegla Anglia 
mowi historyk - to bylo wowczas tych kilkadziesi:~,t akrow 
h}du posrod moczarow i - sumienie Alfreda. 

Alfred bowiem nie zrezygnowal z walki. Gromadzlfc wkolo 
siebie rozbitkow z druzyny, ufortyfikowal ostrow, robil stam
tlfd wypady i cierpliwie, planowo - UCZlfC si~ tez niemalo od 
!lieprzyjaciol, chocby ich taktyki szybkiego przerzucania si~ 
z miejsca na miejsce - przygotowywal swoj powr6t i walnl! 
rozpraw~. Upew,nil si~ przede "\vszystkim, ie nie stracil zau
f::mia ludu.Krl}zyly wiesci 0 kr6lu przemykajlfcym si~ nocami 
(lei osady do osady i pytajq.cym ziomkow, czy gotowi Sl! j eszcze 
wulczyc ? Jako bard mial wkraM: si~ nawet do nieprzyjaciel
skifgO obozu, by policzyc tych, kt6rzy mu wydarli panstwo. 
Czy raczej - i z tej i z ta'mtej strony "policzyc ducha", jakby 
siC; vvyrazil N orwid. 

Cokoiwi2k by sq.dzie 0 legendach, fakty historyczne swiad
CZq" 2: 8 Al "red pr zygotowal 'sprawE; znakomicie i wybral na 
powr6t naj -:,-,;:: sciwszq. chwil~. W zupelnej tajemnicy i z calko
witq. dyscyplin1 ludzie z trzech hrabstw sq,siadujq.cych z Athel
nay zebrali si~ u ,.!u?mienia Egberta". Tam stanq,l posr6d nich 
Alfred i podni6s1 l'JZ jeszcze stary znak plemienny. Natych
miast uderzyl na nieprzyjaciol - w pobliiu miejsca zwanego 
"Bialym Koni~m" - i zmusil ieh do schronienia si~ za szancami. 
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A tymczasem wlesc 0 powrocie krola obiegla kraj - "i byli 
mu wielce radzi", jak prostymi slowami mowi kronika 0 tym 
wydarzeniu. Zewsz~d "fyrd" spieszyl pod znaki. N ormanowie 
ulegli zaskoczeniu i zwyci~stwo Alfreda bylo teraz szybkie 
i zupelne. Po czternastu dniach obl~zony konung normandzki 
Guthrum przystal na uklad pokojowy i ustl}pienie z kraju. 
A bylo to zwyci~stwo jak ·najbardziej po sercu Alfreda: Guth
rum zgodzil si~ nie tylko na pokoj, ale i na chrzest, ktory 
przyjl}l wraz z trzydziestu wojownikami swojej swity. To, ze 
wytnvnl p6zniej w chrzescijanstwie, svviadczy, ze i Normanowie 
ulegli j uz do pewnego stopnia, przez dlugie lata walki, wply
wowi spolecznosci, mi /{ rlzy ktore zbrojnie si~ wdzierali. A!fred 
byl mu ojcem cr,rzest nym i goscil dotychczasowego wr oga 
u siebie przez dwanascie dni. Takie epicko-bajeczne zakoiiczenie 
mialo niejedno starcie zbrojne w owych czasach, ale nigdy 
moze nie poprzedzila go walka t ak zaciekla i na pozor tak bez
nadziejna dla ostatecznego zwyci~zcy. Tak bowiem bylo, ze 
choe ow uklad - pokoj w Wedmore - nie zakOllczyl bynaj
IDniej raz na zawsze wojennych klopotow i niebezpieczel1.stw 
Alfreda, stal s i~ jednak moment em przelomowym walki. Tym 
bardziej zdumiewa szybkose i naglose tego rozstrzygni~cia: 
wplyw samego pojawienia si ~ Alfreda i charakter jego zwy
ci~stwa mozna porownae chyba do roli J oanny d'Arc. I on 
byl w tym wypadku sumieniem mlodego narodu i ucielesnie
niem wszystkich jego nadziei. 

W siedem lat pozniej Alfr ed zawar! nowy pokoj , jeszcze 
korzystniejszy, r ozszer zajq.cy ,granice j ego paiistwa na cz~sc 
Essexu i wil2kszl} cz~sc Mercii. Stal si~ t ez nowym f undat or em 
Londynu, ktory odebral z qk Normanow i odbudowal. (Odtl}d 
stolica Anglii nie miala juz zaznac grozy spustoszell nieprzyj a
cielskich - ai do naszych czasow i raidow 10tniczych ). 

Nie wchoclzqc w szczegoly tych i dalszych, nie kOl1cZl}cych 
s i~ nigdy woj en - zachowujl}c je t ylko w pami~ci j ako tlo: 
t ych pif2cdz:esiQ.t osiem bitew, w kt6rych wedle kronik Alfred 
osobiscie uczestniczyl - odwr 6emy kart~ j ego panowania 
i spojrzmy na zupelnie innl} jego stront;. Przyjrzyjmy si~ pracy 
tego wojownika jako pisarza i wychowawcy. By j q w pelni 
ocenic, pami~tajmy nie tylko 0 bitwach, ale 0 zlym zdrowiu 
Alfreda, 0 czym pisz~ wspolczesni, 0 braku pomocnikow, 0 po
wszechnej owczesnej ciemnocie. 

http:rozszerzajq.cy


150 HANNA MA LEWSKA 

Moze przytoczenie wlasnych mysli Alfreda, wyj~tych z jego 
pism, najpr~dzej jeszcze pozwoli nam zrozumiec, jak mog} si~ 
on podjqe takiego dziela i tyle dokonac. 

"Drz~ - pisal zwyci~zca Normanow - na mysl 0 karach, 
jakie pot~zni i oswieceni poniosq na tym i na tamtym 8wiecie, 
jesli nie potrafiq ani sami zasmakowac w ml!drosci, ani ukazae 
jej smaku innym". 

A oto, co napisal we wstt;lpie do jednego ze swoich przekIa
dow - jest to niejako jego testament budowniczego i mHo
snika kultury; z'vvierzywszy si~ naprz6d, jak zbieral narz~dzia 
i mierzyl si~ w duchu z prac~, ktort! sobiezamysli}: z wielk~ 
pracq. przyswajania zdobyczy kultury obcej wlasnemu naro
dowi, dalej - obrazowo - pisze tak: 

,,\Vybralem wszystkie najpi~kniejsze drzewa w lesie, 0 ile 
tylko moglem im podolac. A nie zdarzylo mi si~ , bym zwi6z1 
ktorekolwiek z nich do domu, nie zaluj~c rownoczesnie, ze nie 
mog~ zwiezccalego lasu. Bo w kazdym 'drzewie dostrzegalem 
cos, czego m6j dom potrzebuje. Przeto zaklinam kazdego, kto 
ma dosyc sil po temu, by skierowal kroki do tegoz las u, z kto
rego ja zwozilem. Niech zaladuje woz swoj pi~knym drzewem, 
aby mogl zbudowac wiele szlachetnych domow i wiele przyjem
nych miast, byzamieszkiwac w nich z radosci~ i pociecht! zim~ 
i latem - tak jak mnie to Isi~ 'nigdy idotl:!-d l11 ie udalo. Lecz 
ten, co wszczepil we mnie umilowa,nie owego lasu, moze spra
wie, ze uda mi si~ ze swooodniejsz~ mysl~ zamieszkae i w tych 
tu przemijajl:!cych domostwach tego swiata i W owych wie
kuistych, ktore nam przyobiecal". 

lVlilosnik6w "pi~knego lasu" kultury mogi Alfred wypatry
wac tylko wsrod potomnych. Nie dostrzegal ich wsrod wspol
czesnikow. 

Upadek oswiaty w Anglii w IX wieku byl szczegolnie gl~boki 
wlasnie w Wessexie: ksi~za nie rozumieli rytuaIu, nie bylo do
slownie nikogo, kto by na,prawd~ znal lacin~. Ale i w Nort
humbrii, gdzie kwitlo naucza,nie Bedy. owoce jego zniszcz;vly 
w wielkim stopniu walki domowe, a potem najeidicy. Wpraw
dzie rody rycerskie i ksi~z~ce nie uwazaly juz, jak kiedys 
w lasach Germanii, ja,kiejkohviek umiej~tnosci ksi~zkowej za 
ha.nb~, a interesowania si~kultur~ za poszlak~ tchorzostwa 
"jusqu'a la preuve du contraire" (jak si~ wyraza historyk 
M:erowingow Thierry). Niemniej sam Alfred do dwunastego 
roku zycia nie umial czytae ani pisae. A p6iniejszl:! swojt! zna
jomosc laciny zawdzi~czal sprowadzonym przez siebie z innych 
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cZf,lsci Anglii, a nawet z Galii i z Saksonii kilku uczonym za
konnikom i praIatom. 

Niejeden wielki wladca najburzliwszych okres6vv srednio
wiecza, wiecznie konny i zbrojny, z cif,lzk~ rf,lkq. nawY'kle} tylko 
do miecz3, otoczony druhami oboj~tnymi ,na wszystko poza wo
jaczk~ i bogactwem, okazywal ten wzruszaj~cy gl6d i ambicj(;:! 
oswiecenia sif,l. Taki Teodoryk, kt6ry podpisac sif,l umial po
dobno tylko przy pomocy szablonu, ale wspieral dzielo cywili
zacyjne Kasjodora. Taki Karol Wielki, odnowiciel kultury, choc 
osobiscie niezdolny - mimo cZf,lstych pr6b, zapewnia biograf 
- utrzymae pi6ra w swej olbrzymiej prawicy. Otto I, z nie
malymi, ale niezbyt skutecznymi wysilkami przegryzajl),cy si~ 
przez bcin? 

Wsr6d tych pilnych uczniow na tronie Alfred jest postaciq. 
na jbardziej ujmujC}c~, nie tylko dlatego, ie osi~gn~l na tym 
polu najwif,lcej; nie tylko nawet przez swoj religijny po prostu 
kult dla wiedzy i kultury. Ale dlatego przede wszystkim, ze t ak 
niezmordowanie i rozumnie przykladal siQ do osvviecenia, a za
razem moralnego uksztaltowania swego narodu. SC}dzil, ze cala 
warstwa woj6w - wyrazil to nawet szerzej: cala mlodziez 
wolna i osiadla, winna umiec czytac i pisae we wlasnym .i?zyku, 
a w mia r (;:! zdolnosci i mozliwosci przejse z kolei do studi6w 
laciIlskich. Staral sif,l 0 podniesienie oswiaty kleru, sprowadzal 
obcych nauczycieli, utrzymywal szkol? pa!acowC}. Ale na tym 
nie poprzestal. PrzeUumaczy! osobiscie - oczywiscie z pomoce} 
"swego biskupa A'ssera i swoich kapelanow" - najwi~ksze 
c!ziela owczesnego dorobku chrzescijaiisko-zachodniego z laciny 
na angielski, aby "te ksi~zki, kt6re kazdy znac powinien, kazdy 
mogl przeczytac we wlasnym swoim j?zyku". To wlasnie hy!y 
OW8 "pi?kne drzewa", kt6re zwozil, ialujq.c, ze nie zdola za
garn~c wszystkich. Sarna juz ta mysl, biore}c pod uwag~ owcze
sne warunki i przebieg zycia Alfreda, wzbudza najwyzszy 
podziw. A dodajmy jeszcze, ie wyb6r - tei zapewne doko
nany nie bez pomocy - by! najtrafniejszy chyba z mozliwych. 

Caly duch owczesnego chrzescijaiistwa zachodniego, zarowno 
jak umysl i charakter Alfreda, odzwie~ciadla sif,l wiernie w tym 
wyborze i w ,sposobie, w jaki wywie}zal Isif,l 'z tak bardzo z trud
nego zadania. Oczywiscie pomagali mu uczeiisi (cokolwiek ... 
niewiele) od ll1iego lacinnicy. Oczywiscie popelnili wszyscy 
l'azem mnostwo blf,ld6w. Ale sarna m!oda, chropawa an
gielszczyzna plynf,lla niew~tpliwie spod pi6ra Alfreda, a do
datki i zmiany, jakie zwyczajem 6wczesnych Uumaczow po
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czynil w tekstach, Sq cenniejsze jeszcze dla badae,,;a niz zdania 
poprawnie oddane. Uczeni dysku:tuj~, ezy pewna cz~se owego 
wielkiego dorobku przekladow nie jest tylko posrednim dzielem 
l(rola - ale nikt nie wqtpi, ie tam nawet, gdzie wi~cej niz 
zwykle korzystal z pomocy, sam byl "spiritus movens" calego 
przerl si~wziE;)cia . 

Wymienmy przelozone dziela. Kaide z nich jest wielk1! 
i w jakis szczegolny sposob cennl!- dla Alfreda i jego rodakow 
pozyej~ literatury chrzescijanskiej wczesnego sredniowiecza. 
R istoria kosciola angielskiego Bedy. Ristoria powszechna 
Orozj usza. "Pocieszenie Filozofii" Boecjusza. "Liber Regulae 
Pastora lis" Grzegorza \Vielkiego. Wreszcie "Soliloquia" 3W., 
Augustyna. 

Wspomnialam juz 0 dziele Bedy. Jest to najpi~kniej sza 
historia chrzescijanska, jak~ kiedykolwiek otrzymal mlody 
!lar6d. Porownanie j ej z nieco wczesniej szym dzielem Grze
gorza z Tours "Gesta F rancorum" wykazuje na kaidym poln 
wyi szosci Bedy. J ego lacina jest czystsza. Jego wiernose faktom 
i zr ozumienie historii - choe nie mial tu lepszych szans 
i zr 6del nii ktokolwiek ze wspolczesnych - imponuje dzisiej
szym h istorykom. Mommsen napisal 0 nim, i e " j est to przede 
wszystkim i nade wszystko czlowiek prawy i wiaryg;odny 
swiadek. Beda nazwal sam siebie v emx hist01"icus i mial do 
t ego petne pr a "YO". Sila charakt er u, sila mowienia prawdy 
wspierala go narowni z pracowitosci~, j asnoscil!- sl!-du, talent em 
do piora. Jest w tej histor ii ponadto szczegolny ur ok budz~cej 
f', iE;) j wykuwaj~cej koncepcj i nar odu - i to na pewno bylo 
jednym wi~cej wzgl~dem, dlaczego Alfred uznal t~ ksiqik~ za 
"najpotrzebniejsz~" dla Anglikow. Beda, swil!-tobliwy m nich , 
widzial hi stori~ swego narodu, jej prawdziwy sens i kierunek 
w l1ajscislejszym zwi~zku z chrzescijanstwem, z t ym mlodyw 
takie, dynamicznym chr zescijanstwem, ktore za j ego czas0w 
rozsadzalo niej ako gran ice kraj u i r ozlewalo si~ na EuropE;). 
Wier nosc ChrystusQwi, wiernosc swym wodzom i narodowi 
"sam mlody kwiat wiernosci", wiern ose druha spod Maldon, 
czy uczniow Apostola Andrzeja, promieniuje z kart tej powai
nej , spokojnej, godnej historii. 

J ak i inni ludzie tych czasow - choeby Gr zegorz Wielki 
Bec1a ulegal zludzeniu, ie iyje w ostatniej (szostej wedle swojej 
l"achuby) epoce swiata; poczE!tkiem pil'!tej mialo bye zburzenie 
Swil!-tyni przez Nabuchodonozora, szostej - Narodzenie Chry
stusa; w epoce ostatecznej zgrzybialosci swiata, ktorl!- zakon
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czy katastrofai S~d. Ale podobnie jak i Grzegorzowi, podobnie 
jak i wychowanemu na tych poj~~iach kr610wi Alfredowi, nle 
przeszkadzalo mu to bynajmniej rozwijac wszechstronnej dzia
lalnosci skierowanej w przysz}osc. 

Drugie z dziel wybranych przez Alfreda, historia Orozjusza, 
mialo wprowadzic mlodych Anglik6w w pojmowane po chrze
scijansku, w duchu sw. Augustyna, dzieje powszechne. 01'0
zjusz byl uczniem i kontynuatorem wielkiego biskupa z Hip
pony, a ksilj,zka jego, mimo wszelkich jej naukowych brakow, 
byla bardzo stosowna jako pewnego typu podr~cznik: iy,va, 
zWl~zla, pelna ludzkich rys6w i szerokich pe1'spektyw. 0 1'0
zjnsz ponadto - i to j est sprawa waina - stanowi prz~slo t ego 
pomostu, ktory chrzescijanska mysl u schylku starozytnosci 
przerzucila od upadku Rzymu - kt6ry wydawa} si ~ prawie 
upadkiem swiata - ku nowym czasom i ku wchodzq,cym w hi
stori~ ludom. Augustyn by! j eszoze w pe!ni Rzymianinem, na
j azdy barbarzync6w uwaia! za ostateczny nieomal kataklizm 
slusznie co prawda spadaj ~cy na stary swiat za str aszliwe jego 
grzechy. Hiszpan Orozjusz patrzy j uz nieco inaczej. Wspomina 
gclzies, ie krwawe najazdy rzymskie tei wydawaly si~ przeciez 
jego iberyjskim przodkom przed wiekami - koncem wszyst
kiego. Sq,dzi ponadto, ze · nawrocenie barbarzyncow i zmiana 
ich obyczaj6w, to zamierzenie Opatrznosci, kt6 rego cenlj, - nie 
za wysoklj, zaiste w por6wnaniu ze szcz~ sciem wiecznym choc 
jednej duszy - sq, kll?skii i zgliszcza Imperium i cierpienia wla
snego jego pokolenia. 0 krok jeszcze dalej posunie sl~ galijczyk 
S2J wian, ktOl;y uzna barbarzyncow za wyzszych moralmie od 
zepsutych Rzymian i smia!o powierzy im przysz!osc chrze
scij anstwa. 

Tak wi~c przeklad historii Orozjusza dokonany przez Alfreda 
byl wazny n ie tylko dla pomnozenia wiadomosci, ale i ella 
ksztaltowania poj~c mlodego ludu, ktor emu przypadlo konty
r:.uowac, w niezmiernie trudnych warunkach, zachodni~ cy
wilizacj ~. 

,,0 pocieszeniu filozofii" Beecjusza to wyznanie i pouczeuie 
stoika , jak nalezy znosic przeciwnosci, to ekstrakt niejako me"" 
ralnej mysli poinego antyku. Boecjusz tak by! niq, przesilj,k
ni~ty, ze choc chrzescijanin - i nawet pisarz teologiczny 
podal jlj, w formie zaledwie musni~tej przez poj~cia chrzesci
janskie, choc z nimi nie sprzecznej. Ale wlasnie ten filozoficz
ny, stoicko-rzymski duch ksiq,zki mial szczeg6lny urok dla ca-

Znak - 5 
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lego . dlugiego szeregu chrzescijanskich mysli cieli , wladcow 
i bohaterow sredniowiecza. Alfred byl w ich liczbie. W sw6j 
przeklad Boecjusza wtrq.cil gdzie niegdzie wlasne swoje zdania. 
Jedno z nich brzmi: "Mysl~, jak wszyscy chrzescijanie, ze to 
Zrzq.dzenie Boze wlada swiatem, nie zas Los". (,,0 t~ wlasnie 
w:ar~, pisze biograf nowozytny Alfreda, rozbili si~ Norma
nowie") . 

"Liber Regulae Pastoralis" Grzegorza Wielkiego przelozyl 
Alfred przede wszystkim dla duchowieiistwa, ktore w stanie 
6wczesnego upadku oswiaty 'nie potrafiloby tego przeczytac 
po Iacinie. N akazal tez 1)rzepisanie i rozeslanie tej ksiq.zki do 
wszystkich diecezji w kraju. I w tej dziedzinie - duszpaster
stwa najwyzej poj~tego - nie mogi zrobic lepszego wyboru. 
Anglikaiis~i historyk Alfreda, Plummer, tak - zgodnie zresztq. 
z ogolnym, 6wczesnym i dzisiejszym mniemaniem - osq.dza to 
dzielo : "Pi~kna ksiq.zka, perna mq.drej i milujq.cej duchoWE'j 
doktryny, pelna zdaii zarowno przenikliwych, jak i gl~boko 
serdecznych. Wielki za.szczyt Kosciolowi sredniowiecznemu 
przynosi wplyw i rozpowszechnienie tego dziela". 

Najsamodziel,niejszq. wreszcie pracq. translatorskq. Alfreda 
jest przeklad-przer6bka slYlIlnych, gl~bokich "Soliloquiow" 
sw. Augustyna. T~ ksiq.zk~ wybral z pewnosciq. jako podrE?cz
nik par excellence chrzescijaiiski, jako straw~ duchowq. dla 
kazdego chrzescijanina bez wzgl~du na jego stanowisko i dol~ 
zyciowq.. Samodzielnie zdialogowal, zr~cznie i umiej~tnie, drugq. 
cz~sc tego dziela i opatrzyl je wst~pem. Czytamy w nim takq. 
mysl tlumacza, jakie zgodnq. z wlasnym jego zyciem: "Nikt 
nie moze zdzialac najmniejszego nawet dobra, 0 ile Bog nie 
pracuje- z nim razem; a jednak nie wolno nikomu pozostawac 
bezczynnym, nie podejmowac wszystkiego tego, na co pozwalaj~ 
mu sily, udzielone przez Boga". 

Wreszcie jednym jeszcze wielkim, a dla historykow szcze
golnie cennym dzielem, More przepisywaly pilnie "scriptoria" 
krolewskie i klasztorne w czasach Alfreda, byla "Saxon Chro
nicle", nie przez niego juz napisana, lecz na jego zlecenie. Kro
nika wlasnych jego czasow w narodowym j~zyku. Sumienna 
i wartosciowa historycznie, a swiadczq.ca wymownie, ze i wla
snq. epok~ uwazal Alfred za waznq. i ciekawq. dla potomnosci, 
ze nie popelnial grzechu tylu erudytow i milosnikow przesz
losci, k!torzy si~gajq.c w czasy odlegle zaniedbali ukazania nam 
tego, czym naj,pewniej mogli przysluzyc si~ historii, tego, na 
co patrzyly wlasne ich oczy. 

http:swiadczq.ca
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Kiedy zdolal Alfred dokonae olbrzymiej swojej pracy? Ostat
nie cztery lata jego zycia - za,konczonego w 900 roku - byly 
okresem wzgl~dnego spokoju i wtedy g16wnie poswi~cil si~ 
ph'aniu. M6gI juz oglltdae pomyslne wyniki swych rZltd6w. I tu 
zn6w nie b~d~ przedluzac szkicu szczeg61ami. Podkresl~ tylko, 
ze inwazja dunska z konca dziewilttego wieku w rezultacie 
przyczynila si~ do skonsolidowania Anglii, widocznego j uz za 
czas6w ojca Alfreda, odnowionego i posuni~tego naprz6d przez 
niego samego, a za jego syna i nast~pcy, Edwarda - zwanego 
Edwardem Starszym takze jednego z najznakomitszych 
wladc6w Anglii, uwienczonego pomyslnie dalszymi nabytkami 
na p6lnocy. Alfred zasIuzyl si~ takze na polu kodyfikacji prawa. 
Pierwszy tei stworzyl flot~ dla obrony przed piratami. P!'zy 
czym okr~ty zaprojektowal sam, wedle odmiennych nieco pla
now niz fryzyjskie i dunskie. Na polu oswiaty wYlfliki jego 
pl' acy trudno ocenie tak konkretnie ja1k rezuLtaty polityczne, ale 
na pewno byly one barc1zo daniosle dla przY'szlosci. 

Nie tylko syn, ale i wnuk Alfreda Aethelstan by} zna,komitym 
monarchlt, a czyny jego opisuje Saxo Grammaticus w tonie 
dumnej p6tnocnej sagi: "Kr61 Ethelstan, w6dz wodz6w, tim 
kt6ry rozdaje naszyjniki m~znym, i brat jego, szlachetny Ed
mund, stoczyli pod Brunan-Burgh b6j ostrzem miecza, powl1lili 
slynnych wojownik6w szkocki~h i wikingow z morza. Olaf 
uciekl z gal'stklt i zaplakal na falach. Cudzoziemiec nie b~dzie 
opowiadal 0 tej bitwie przy og'llisku, posr6d rodziny, bo krew.;. 
niacy jego tam polegli, przyjaciele stamtltd nie powr6cili: Wi
kingo,vie na swych radach zalowae b~dlt, ze poprobowali krwa
wej zabawy z synami Edwarda... " Tradycja trwala . 

Zatrzymajmy sl~ jeszcze przy paru osobistych rysach Alfreda 
Wielkiego, jakie ,nam ukazuje jego biograf wspolczesny, a zwla
szcza w!asne jego pisma. Nie mozna sobie wyobrazae Alfreda 
pod rysami erudyty, nawet w sredniowiecznym sensie, tyro 
bardziej w nowozytnym. Umial wiele, jak na warunki, w kt6
rych zyl; ale jednoczesnie bardzo malo. W przekladzie Boecju
sza utozsamia on Kasjusza z Brutusem, uwaza, ze bylo to drugie 
jego imi~. Ta}dch bl~d6w dzisiejsi specjalisci wylowili u niego 
nieskonczenie wiele. Ale cechowala go, podobnie jak Bed~, pra
wdziwa ciekawose, nie tylko milose ksiltzek, ale dalekich kraj6w 
i przyrody, zainteresowanie nowymi ludimi, obyczajami, spo
strzegawczose, wlasny s~d, czasem rys humoru. Jest to czlowiek 
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do gl~bi ludzki, zawsze pragn~cy si~ uczye, nigdy nie syty 
obcowania z podr6zni,kami, z cudzoziemcami. A szczeg6lnie 
ujmuje maluj~ca si~ w jego cz~stych komentarzach do przekla
d6w gl~boka czese dla bohaterow starozytnosci,. dla patriotyzmu 
Scevoli, Regulusa, dla szlachetmosci Tytusa. Milose wszelkich 
ludzkich zalet, a wzgarda dla niewdzi~cznosci, okruciellstwa, 
g nusnosci. Znawca przekladow Alfreda, Schilling, tak pisze 
() jego Ristorii Orozjusza: "Widzimy tu Alfreda niemocnym 
w historii i lingwistyce, ale widzimy za to wie1kq. jego prostot~, 
wielkodusznose, zarliwose, jego pelnl! ognia pochwal~ wszystkie
go, co dobre, a wzgard~ dla wszystkiego, co zle; widzimy go, jak 
zasiada sam w lawie zakowskiej, po to, aby moc ksztakie i wy
chowywae sw6j Iud". 

Sk~d czerpal Alfred sHy do tak wspanialego uksztaltowania 
wlasnego charakteru? Sam niewl!tpliwie odpowiedzialby nam: 
z wiary, z Chrystusa. Byl czlowiekiem gl~bokiej zar liwosci reli
g ijnej . Anglikai1ski h istoryk Alfreda Plummer z gory~z1! 

stwierdza, ze wlasciwie chyba tylko j ednostronna czese sred
n iowiecza dla monastycyzmu sprawila, ze Alfred nie zostal wy
niesiony n a oltarze. "Gdyby, pisze, jak Burgred, krol Mer cii, 
porzuci} walk~ w rozpaczy i j ako pielgrzym wyruszyl do Rzymu, 
nikt w jego czasach nie mialby mu tego za zle i moglby otrzy
mac aureol~ sredniowiecznej swi~tosci, t~ aureol~, ktorej osta
tecznie nie otrzymal. Lecz Anglia bylaby stracona dla chrze
scijaIlstwa". 

Czy byl s\",i~ty? Nie wiemy. Ale wiemy, ze vvierny byl wla
snemu hasIu; "to live worthily" - Nie zye na prozno. iyc 
g odnie" . 

Tradycja Alfreda, podtrzymywana przez jego bezposrednich 
nast~pcow, przetrwala takze czasy najazdu Wilhelma Zdo
bywcy, rozkwiUa nawet, i zawsze ponownie r ozkwitala w trud
nych latach angielskiego sredniowiecza. Dopiero za czasow 
ReI}ryka VIII, wsrod og6lnej grabiezy klasztorow i profanacji 
l'eHkwii, powazono si~ rzucic na wiatr i jego prochy, zlozone 
w murach klasztornych. "iaden wodz dun ski nie m6glby z wi~k
szym zapalem dokonae tego dziela profanac,ii", pisze nowozytny 
biograf Alfreda. 

Tradycja tego krola, wspaniale uwieiiczona "Balladl! 0 Bia
lym Roniu" Chestertona, zyla przede wszystkim w ustach pro
s tego ludu, ktory, jak to zapisal anonimowy skryba z XII w., 
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nazywal go "ukochaniem Anglii". "Pasterz Anglii, jej pocie
cha" - powiada 0 nim zalosna piesn spiewana przez Anglow pO 
pogromie 1066 roku. Kr~zyly tez szeroko gadki, zapisane poz
niej jako "przyslowia Alfreda". , 

Przytoczmy nazakonczenie jedno z nich: "Ta·k mowi Alfred ~ 
"Jesli masz si'i poskarzyc, nie uialaj si~ przed slabym; ale 
zwierz si~ l~kowi swego siodla i dalej jedz, spiewajl!c". 

Hanna Malewska 



ZDARZENIA KSIAZKI LUDZIE 


KARDYNAL MERCIER 
(1851 -1926) 

W roku biezqcym uplywa 100 lat od urodzin i 25 od smierci kardynala 
Mercier. Swi~ty Pawel Apostol, wyliczajqc przymioty wymagane od 
biskupa pisze: "ma tez miee dobre swiadectwo od tych, ktorzy Sq ze
wnqtrz" (I Tym. 2, 7) - Biskupem majqcym "dobre swiadectwo od tych, 
ktorzy Sq zewnqtrz" byl Jozef Dezydery Mercier. - Trubieckoj, obey mu 
i wyznaniem i narodowosciq, pisal do profesora Zdziechowskiego: "Smiere 
kardynala. ktorego mialem szcz~scie znae osobiscie, odczulem j ako ci~zkq 
strat~; ktokolwiek si~ zblizyl do niego, ulegal blogosl:awionemu czarowi 
swi~tosci, letorq promieniowal; takie postacie silniej swiadczq 0 prawdzie 
sprawy, ktorej sl:UZq, niz najbardziej przekonywajqce dowody; mnie si~ 
zdaje, ze swiat bez niego osierociaL" 

Zycie Merciera mozemy zrozumiee jedynie na tle prqdow umyslowyeh 
epoki. Charakteryzujq jq: wzrost zainteresowania naukami przyrodni
czymi' i usBowanie \vyUumaczenia wszystkiego przez zestawienie Vv-yni
kow - pozytywizm. Zainteresowanie technikq i handlem - utylitaryzm. 
Zniech~cenie do filozofii oderwanej od faktow (w rodzaju filozofii He
gla). Zaprzeczenie rozumowych dowodow na istnienie Boga, sprowadze
nie zrodla moralnosci do subiektywnego sqdu sumienia, a w konsekwen
cji oddzielenie etyki od prawa - kantyzm. Zaprzeczenie jednosci sub
stancjalnej mi~dzy duszq i cialem - kartezjanizm. - W obozie katoli
ckim: bl~dne teorie, dotyczqce poznania istnienia Boga - ontologizm, 
przyjmujqcy jakqs intuicj~ Istoty Bozej i tradycjonalizm, odmawiajqcy 
sily ludzkiemu rozumowi i opierajqcy wiedz~ · 0 Bogu na podawanych 
z pokolenia w pokolenia prawdach. 

Mercier juz jako kleryk przyjql czynnq postaw~ wobec tych zagadnien. 
Gdy wobec owczesnego zagmatwania poj~e filozoficznych, a byl:o to 
w roku 1869, profesor oswiadczyl:, ze nie umie wskazae rozumowego do
wodu na istnienie Boga, mlody Mercier poczul si~ odpowiedzialnym 
przed Bogiem, ludzmi i sobq samym za rozwiqzanie tego zagadnienia. 
Byly to narodziny jego powolania filozoficznego, a jednoczesnie swia
dectwo mocy i szlachetnosci charakteru. 

Mercier zaczql szukae. Poprzez ksiqzki Tongirgi'ego i Kleutgena dotarl 
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do dzie1 sw. Tomasza z Akwinu i tam znalaz1 trafne rozwiqzanie proble
mu w oparciu 0 umiarkowany realizm tego filozofa. 

Po ukonczeniu studiow seminaryjnych Mercier zosta1 wys1any na teo
logi~ do uniwersytetu w Louvain. 

Swi~cenia kaplanskie przyjql 5.IV.1374 r., po czym kontynuowa1 studia 
uniwersyteckie. Sam zapisany na teologi~ zetknql si~ Mercier ze studen
tami roznych wydzia10w i mial moznose przysluchiwae si~ dyskusjom 
z roznych dziedzin naukowych zwIaszcza przyrodniczych. W czasie 
wolnym od pracy nad teologiq bral w takich dyskusjach udzial. 

W ten sposob Mercier osobiscie przekonal si~, iz praca umyslowa jest 
pracq zblorowq, ciqgIq, polegajqcq na sta1ym uzupelnianiu znajomosci 
zjawlsk i stalym szukaniu ich wyUumaczenia az do ostatnich przyczyn. 
Stqd pozniej pisal:"Filozofia jest to mozliwie calkowite wyUumaczenie 
porzqdku powszechnego... Mysl filozoficzna nie jest dzielem wykonczo
nym, jest ona czyms zyjqcym, podobnie jak umysl, kiory jq ujmuje. Nie 
jest to mumia, zlozona w grobie, z ktorq nie rna innej roboty, jak pa
tdee na niq, lecz jest to organizm zawsze mlody, zawsze czynny, ktory 
musi bye podtrzymywany i zasilany wysBkami osobistymi,. ktore za
pewniajq mu wzrost" (Le bilan philosophique du XIX-e siecle, w Rev. 
Neo-Scol., 1900). - "Nauki rozpoczynajq Uumaczenie, szukajq go w dzie
dzinach wlasnych". - "Filozofia przychodzi po nich, korzysta z nagro
rnadzonego przez nie materialu. Stara si~ go lepiej zrozumiee, sprowa
dzajqc do zasad najprostszych, a przez to sarno bardziej oczywistych. 
UsBuje je wzmocnie przez refleksje coraz gl~bsze, aby w ten sposob, po
mi~dzy wszystkimi gal~ziami wiedzy ludzkiej ustanowie porzqdek: ugru
powanie logiczne, ktore b~dzie... syntezq rzeczy poznanych". 

"Bez wqtpienia, post~py filozofii nie idq zawsze rownolegle z ilosciq 
nagromadzonych doswiadczalnie wiadomosci: mqdrose jest czym's wi~cej 
niz mieszaniUq mnostwa faktow: ten kto umie zastanawiae si~ i rozumiec 
natur~, osiqgnie z pewnosciq wi~ksze wyniki z obserwacji pospolitej, nit 
inny z licznych badan. Niemniej cierpliwe badanie zjawisk jest normal- . 
nym warunkiem post~pu mysli". (1908). 

I wreszcie zagadnienie najistotniejsze dla samego filozofa: "Dla kogoz 
filozofujemy, jezeli nie dla ludzi nam wspolczesnych? I coz mamy na 
celu, jezeli nie rozwiqzanie wqtpliwosci, ktore przyUaczajq ludzi naszych 
czasow?" (1897). 

Po ukonczeniu studiow w 1877 r. Ks. Mercier zostaje profesorem filo
zofii w seminarium duchownym w Malines. Znany jest z sumiennosci 
w wykladach i przyjacielskiego stosunku do wychowankow, ktorych jest 
jednoczesnie Ojcem Duchowym (z tego czasu pochodzi doskonale dzielko 
,,0 umartwiehiu", Uumaczone w Szkole Chrystusowej w 1939 r.). 
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Gdy po encyklice Aeterni Patris (1879) papiez Leon XIII zaczql zabie
gae 0 realizacj~ wskaz6wek w niej zawartych, zarzqdzil, by Episkopat 
Belgii, utrzymujqcy uniwersytet Lowanski, ustanowil tam katedr~ filo
zofii tomistycznej dla student6w ze wszystkich wydzia16w. Szereg uczo
nych, kt6rym proponowano obj~cie wykladow nie decydowalo si~ na 
podj~cie takiej pracy wobec uprzedzen do filizofii w ogole i do schola
styki w szczegolnosci, jakie panowaly w owczesnym spoleczenstwie. 
Wowczas wybor Episkopatu padl na mlodego profesora w Malines. Ks. 
Mercier wykancza doktoraty z filozofii i teologii, odb~'wa konferencje 
z nielicznymi wowczas znawcanii. fllozofii sw. Tomasza, jest na audiencji 
u papieza, nast~pnie poznaje, gdzie si~ da, wyniki nauk doswiadczalnych 
(w klinikach paryskich, na wykladach w Louvain), uzupelnia znajomose 
filozofow wspolczesnych i w 1882 1". rozpoczyna wyklady. Umie.i~tna syn
teza wynik6w wiedzy doswiadczalnej z myslq abstrakcyjnq, gl~bokie 

uj~cie i szczere stawianie problemow, dajq dobre rezultaty, sciqgajq slu
chaczy i usuwajq przesqdy. Po kilku latach material filozoficzny tak si~ 
rozrasta, ze nalezy go podzielie pomi~dzy kilku profesorow, zas obok tego 
zorganizowae osobne wyklady z nauk specjalnych, na ktorych slucha
czom filozofii podawanoby wyniki badan z dziedzin szczegolowych. Tak 
powstaje slynny "Institut Superieur de Philosophie" organizowany od 
1888 do 1894 i nast~pnie prowadzony przez Merciera do 1906 1". Wykla
dowcami zostajq przede wszystkim uczniowie zalozyciela. 

* 
W 1906 r. na rozkaz..papieia Plusa X Ks. Mercier mial opuscic umilo

wany uniwersytet i objqc arcybiskupstwo Malines i prymasostwo Belgii. 
Zegnajqc uniwersytet, Mercier odslonil gl~bi~ swej duszy, okazujqc si~ 
nie tylko czlowiekiem pelnym szlachetnego zapalu do nauki, lecz rowniei 
czlowiekiem gl~boldej wiary i ielaznego obowiqzku. Powiedzial wowczas: 
"Bog mnie zna takim, jakim jestem, Z moimi brakami i z moimi zaletami. 
On mnie wybral takim, jakim jestem. On mnie wspomoie. B~d~ m~inie 
poczynal, a nie b~d~ si~ bal" (Iz. 12, 2). Nie chc~ j~cz~c nad przeszlosciq, 
kt6ra min~la, ani glupio marzye 0 przyszlosci, ktorej nie masz. Obowiq
zek czlowieka streszcza si~ w jednym: czynnose chwili obecnej". Jezeli 
jako profesor Mercier wypracowal rozumowe podwaliny moralnosci, to 
jako arcybiskup-prymas musial moralnose glosie. Jednostka, rodzina, 
wychowanie, sprawa robotnicza, spoleczenstwo, nar6d, panstwo, wojna, 
Kosci61 - wszystkie te instytucje i zjawiska iycia ludzkiego w ich cha
rakterze przyrodzonym i nadprzyrodzonym zostaly obszernie om6wione 
w pasterskich or~dziach, przem6wieniach i korespondencji. Podobnie jak 
na wykladach, dla ustalenia obowiqzku moralnego, iqdal Mercier rozu
mowych ·dowod6w na istnienie Boga 'oraz studium natury ludzkiej, row
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niez jego nauka pasterska opierala si~ na gl~bokim przeswiadczeniu 
o istnieniu Boga i znajomosci natury 1udzkiej. Na wyrobienie sy1wetki 
profesorskiej Merciera zlozyly si~ wysilki 1at seminaryjnych i uniwersy
teckich. Mercier-biskup czerpie rowniez ze swego k1erykatu i 1at ka
ph1l1Skich~ Przemawiajqc do a1umnow w roku 1907 rna zywo w pami~ci 
i powtarza im, jak to "z chwilq, gdy a1umn zna1azl si~ sam jeden w czte
rech bialych scianach swej skromnej ce1ki, padl na ko1ana i przepojony 
radosciq, przyciskajqc krucyfiks do serca, powtorzyl slowa Piesni Psalmi
sty: Lepszy jedeJ:! dzien w przybytkach Twych, niz tysiqce!" Przyjazn 
z wybitnym teo1ogiem i mistrzem zycia wewn~trznego, benedyktynem 
o. Ko1umbem Marmion, ktorego kierownictwu si~ poddal, rzezbila ka
pla11skie serce i umysl Merciera. Jako profesor filozofii mowil Mercier: 
"Jest to robienie slusznego uzytku z rozumu, posuwae dowodzenie tak 
daJeko, jak ty1ko mozna i nie przyjmowae bez sprawdzenia prawd zasad
niczych fi1ozofii, na ktorych mocno si~ oprze caly gmach nauki" 
(1884 r .). W zyciu religijnym "dwoma sposobami, mowil kardynal, mozna 
ise do Boga i oddawa6 mu si~ przez Jego Chrystusa, istniejq tu dwie 
drogi, dwie metody: jedna, ktorq mialbym ochot~ nazwae drogq filozo
row, drllga zas malych dzieci. - Pierwsza poch1ebia poniekqd naszej mi
{osci wlasnej, gdyz na niej czujemy si~ bardziej panami naszych poczy
nan i wi~cej ufamy naszemu wysilkowi osobistemu nie bez pewnej sklon
nosci, aby sobie przypisywae zaslug~ naszych uczynkow. Czlowiek tak 
1ubi bye kims i 1ubi, aby 0 tym wiedziano. - Druga natomiast nieznana 
jest swiatu i wywolllje ty1ko wzrllszenie ramion u tego, ktoby byl filo
zofem w racjonalistycznym znaczeniu tego wyrazu: ona jest krancowym 
zaprzeczeniem tego wywyzszania swego ja, tak drogiego nowozytnej 
umyslowosci. Ma ona t~ nieporownanq wyzszose nad tamtq, ze pochodzi 
z natchnienia e\vangelicznego, gdyz opiera si~ na nauce i na przykladach 
Chrystusa, Maryji i tych, ktorzy Sq w Kosciele Bozym kwiatem dusz wy
branych" (Dzien Maryjanski w Antwerpii 16 sierpnia 1924 r.). 

Osobista praca duszpasterska, wykonywana na marginesie profesury, 
dawala Mercierowi potrzebne doswiadczenie. 

Uswiadamial sobie Pasterz, ze hierarchia koscielna to Sq arterie, po 
ktorych rozplywa si~ laska Boza. Parafia jest ogniskiem zycia religij
nego, odzy'Wianego Cialem Jezusowym. - "Komunia sw., pisal do die
cezjan, jest cz~sciq skladowq Mszy sw. Jest ona tym lamaniem chleba, 
ktore uczynione wspolnie, cudownie symbolizuje i wspaniale urzeczywi
stnia lqcznose naszych dusz siostrzanych w jednosci Kosciola. Stqd po
stulat, zeby byla przyjmowana podczas Mszy sw. i byla traktowana nie 
tylko jako zaspokojenie wlasnej poboznosci, ale jako akt kultu spolecz
nego." - Matkq parafii jest katedra - kosoiol biskupi. Kardynal wzywa 
wiernych, by w pielgrzymkach parafialnych odwiedzali jego katedr~, 
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uczestniczyli z nim razem we Mszy sw., a przez to dali mu odczuc ojco
stwo duchowne. 

Z podobnq prosbq zwraca si~ do alumnow: "Zastanowmy si~ wszyscy 
nad' tym slowem Apostola, ktore streszczajqc uczucia i nadzieje moje, 
waszymi tei: uczuciami owladnqc powinno: MHuj~ was z calq gorqcosciq 
przywiqzania, jakie rna ojciec do najdroi:szych dziatek: chc~ pracowac 
i cierpiec, aby warn udzielic nowego i:ycia: tej pracy oddam sr~ tak dlu
go, ai: stanie si~ Chrystus duszq waszych dusz. Filioli mei, quos interum 
parturio, donee formetur Christus in vobis (Gal. 4, 19). Gdyi: nie b~d~ 
ukrywal przed wami, i:e przede wszystkim pod wplywem tej wlasnie 
glownej troski i aby si~ publicznie zobowiqzac do pozostania jej wier
nym, t~ sobie dewiz~ obralem: Apostol Jezusa Chrystusa, ApostoLus Jesu 
Christi". 

Do kaplanow zwraca si~ z wezwaniem do i:ycia umartwionego. "A my, 
zakonnicy, kaplani, biskupi, pisze w liscie pasterskim do diecezjan na 
poczqtku wojny swiatowej 1914 r., my nade wszystko, ktorych szczytnym 
poslannictwem jest przeprowadzenie w i:yciu bardziej nii: w kazaniach 
Ewangelii Chrystusowej, czyi: moglismy ze slusznosciq powtorzye ludowi 
slowa Apostola Narodow: bqdi:cie nasladowcami moimi, jako ja Chrystu
sow. Imitatores mei estote, sieut et ego Christi - (1 Cor. 11, 1). Pracu
jemy - tak; modlimy si~ - zapewne: ale tego nie dosyc. My, z racji 11a
szego powolania, jestesmy publicznymi pokutnikami za grzechy swiata. 
COi: jednak przewai:alo w naszym i:yciu, mieszczailski dobrobyt, ezy 
umartwienie?" 

Kilka .iui: dni przed smierciq pisal do swoich kaplanow: "Moi kochani 
przyjaciele, wydaje mi si~, i:em ulzyl swemu sumieniu zostawiajqc warn 
to ostatnie upomnienie. Staliscie si~ kaplanami, aby odprawiae swi~tq 
O£iar~ Mszy. Zye waszym kaplailstwem jest to przede wszystkim odpra
wiae Msz~ sw. i sprawowae Sakramenta, ktore z niq Sq zlqczone. Jest to 
rowniei: zostawac w zjednoczeniu ze swym Biskupem, a przez to z Za
sttlPCq Chrystusa i z Chrystusem samym, aby wspoldzialac w chwale 
Trojey Najswi~tszej i odkupieniu swiata" (List do kleru z dn. 19.1.1926 r.). 

Instruujqc wyehowawcow kardyn,al odwoluje si~ do prawa milosci. 
"Wychowanie... jako eel pierwszorz~dny, rna sprowadzic wszystkie czyn
nosci dziecka i mlodzieilca do jednego idealu: mHowae, gdyi: rozwoj i:y

cia fizycznego i umyslowego jest na uslugach wladz wyi:szych duszy 
i wedlug gl~bokiego powiedzenia Bossueta, rozum jest bezplodny, jei:eli 
nie zwroci si~ do mBosci". - Gdy mlodzieniec, lub dziewczyna przecho
dzi przelom, gdy w nich budzq si~ nowe jakies nieokreslone pragnienia 
i problemy, nie nalei:y ich odpychac i pozostawiac bez odpowiedzi. Prze
ciwnie, delikatnie i z powagq nalei:y "powiedziec waszym synom i cor
kom, i:e nowe uczucie, ktore w nich powstaje, jest wyrazem wrodzonej 
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potrzeby czlowieka, by udzielac si~ innym". "W kazdym z nas, dodaje 
kardynal, jest niska sk!onnose popychajqca do zagarniania wszystkiego 
dla siebie, z wykluczeniem innych. Nie nalezy pozwolie, aby pierwszy 
objaw by! egoistyczny, trzeba go skierowae do' dania siebie". (1908). 

_ by! egoistyczny, trzeba go skierowae do dania siebie". (1908). 
Wojna 1914 r. przyniosla nowe troski i nowe cierpienia Piymasowi za

lanej przez Niemcy Wilhelma II Belgii. "Ojczyzna, mowB, jest wielkq 
rodzinq. Kazdy obywatel wiele z niej czerpie i wiele nawzajem jest jej 
obowiqzany. Sluzmy jej wszyscy'. - "Straszne wtedy przezywalismy go
dziny, wspominal Kardynal, nieprzyjaciel zalewal caly kraj. Wielu zac
nych wierzyc zaczynalo w jego ostateczne zwyci~stwo: Chyba zwyci~zy, 
powtarzali, skoro smie wolae Gott mit uns. Nie! - powiedzialem - te 
slowa Sq bluznierstwem! Nie wiedzialem jak d!ugo moze potrwae wojna, 
alem wierzyl, ze ten kto pali, niszczy i morduje - ten nie rna z sobq 
Boga. Krzywoprzysi~zca, 'zbrodniarz, okrutnik musi bye zlamany, wi~c 
postanowilem odezwae si~ do braci, aby nie traciIi nadziei". 

RZqd Wilhelma II pragnql pozyskae Kardynala, przez swoich urz~dni
kow staral si~ prowadzic z nim pertraktacje, ktore przechodzily nieraz 
w dyskusje. Filozofii sHy Mercier przeciwstawial filozofi~ sumienia. 
"Kant, pisze, kt6ry wypaczyl mysl filozoficznq Niemiec, a ktorego zgubny 
wplyw, schlebiam sobie, iz zwalczalem przez cale moje zycie, Kant chcial 
oddzielie prawo od moralnosci, stqd utozsamianie prawa z wladzq, ktore 
redukuje prawo do zwyklego przYl11usu. Ale sumienie ludzkie protestuje 
przeciw takiemu arbitralnemu utozsamianiu, ktore usprawiedliwia de
spotyzm". 

Smiala inicjatywa wykladow filozofii tomistycznej, pasterska troska 
o kler i wiernych, mor aIne -poparcie wszelkich dobrych poczynan spo
lecznych, nawet heroiczna obrona ojczyzny przed najezdzcq, wszystko to 
jeszcze nie oddaje obrazu Judzkiego i kaplanskiego serca kardynala Mer
cier. - "Gdy si~ zagl~biam w sobie i analizuj~ swoje uczucia, mowil 
w Palais des Academies w Brukseli, nie mog~ wytlumaczye sobie, zeby 
czlonkowie rodziny ludzkiej, kt6rzy si~ rozumiejq, pragn~li jakiejs innej 
rzeczy, jak wzajemnie s i~ milowae" (1907 r.). Milose prowadzila Merciera 
do ludzi innych wyznan i innych narodow. Jednym pomagal materialnie, 
innym moralnie, dla wszystkich mial otwarte serce i dom. Znany jest 
fakt, kiedy niemieckiego zolnierza zm~czonego wojnq i przyglqdajqcego 
si~ witrynie ksi~garskiej, zaprosil do siebie na pogaw~dk~, byl to prote
stant. 

W latach 1921-1923 Mercier prowadzH slynne Conversations de Ma
lines, gOSZCZqC u siebie elit~ anglikanskiego kosciola z Lordem Halifax'em 
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na czele. "Stan~lismy do tego, mowil pozniej Kardynal, ozywieni jednym 
pragnieniem: wzajemnego zrozumienia si~ i wzajemnej pomocy. Nikogo 
z obradujqcyeh nie zdziwila ta okolieznose, ze od poczqtku w wielu pod- • 
stawowych zagadnieniach do uzgodnienia nie doszlo. Lecz powiedzie
lismy sobie, wspominal Kardynal, i.e prawda rna swoje prawa, lecz milos<: 
obowiqzki... Z pewnosciq, zblizenie serc nie jest jednosciq w Wierze, lecz 
do tej jednosci usposabia" ... Po rozmowach czlonkowie ezuli si~ coraz 
blizszymi. Wyjasnilo si~ szereg kwestii, usuni~to szereg uprzedzen. 
Uprzytomniono sobie, i.e przy konflikeie, ktory ciqgnql si~ przez kilka 
wiekow, bl~dy mialy rozne ±rodla. Slowem bylo to szukanie drogi do 
jednosci. 

Gdy nie bez zlosliwosci zapytywano Prymasa dlaezego konferuje z an
glikanami i jaka w tym korzyse? odpowiedzial stanowczo: "Dlaezego? 
Przede wszystkim dlatego, ze nie mialem prawa cofae si~ od okazji wy

swiadczenia aktu milosci braterskiej i goscinnosci chrzescijanskiej. Za 
nie na swiecie nie chcialem upowaznie naszych braci odseparowanych 
do mowienia, ze stukali do drzwi biskupa katolickiego i ten biskup ka
tolicki odmowil im wejscia... Nie troszczcie si~ 0 powodzenie, Bog nie 
zqda od was tego: to czego On od was i.qda, wedlug slow sw. Bernarda. 
to staranie 0 chorego. Uzdrowienie (Bog) zastrzega sobie" (1924). 

Te kilka cytat, chociaz nie dajq pelnego obrazu duszy i i.ycia Jozefa 
Dezyderego Mercier, usprawiedliwiajq jednak jego dewiz~ pasterskq: 
"Apostol Jezusa Chrystusa". 

Ks. J6zef Zawadzki 

SZEROKIE UJF;CIE HUMANIZMU CHRZESCIJANSKIEGO 

Mozna powiedziee, ze zagadnienie humanizmu chrzescijanskiego jest 
wciqi'. na porzqdku dziennym. W literaturze i prasie katolickiej pojawia
jq si~ ciqgle nowe opracowania tego tematu, ujmujqce go pod r6i.norod
nym kqtem widzenia. Pomimo tak wielu i tak wszechstronnych naswie
tlen poj~cie sarno humanizmu chrzescijanskiego pozostaje wciqz jeszcze 
dose mgliste. Spotykamy si~ z r6znorakq jego interpretacjq u poszcze· 
g61nych autor6w. Dlatego ta problematyka domaga si~ starannego prze· 
myslenia i uporzqdkowania poj~e. 

Pr6bq syntezy jest wydana przed dwoma laty czterotomowa ksiqzka 
Franciszka Hermansa p. t. "Histoire Doctrinale de L'Humanisme Chre
tien" '). Trzy pierwsze tomy tego dziela zawierajq histori~ humanizmu 
chrzescijanskiego, czwarty zas jest probq sformulowania doktrynalnego. 
Jest to najbardziej syntetyczna i najobszerniej potraktowana pr6ba uj~
cia caloksztaltu problemu, z tych wszystkich, ktore nam Sq znane. Bar
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dzo wyraznie wyodr~bniajq si~ tu dwa calkowicie rozne dzialy: cz~sc 

historyczna oraz cz~sc teoretycznoJkoncepcyjna. 

Jak mozna si~ domyslac z charakteru i stylu ksiqzki oraz z zamiesz
szczonego w niej wykazu prac Hermansa, autor jest myslicielem 0 po
stawie literata i esseisty. Postawa ta rzutuje tez i na tresc pracy. Stqd 
zapewne plynie jej czytelnosc i lekkosc, ale razem z tym brak metodo
logicznej scislosci sformulowan. KsiqZka charakterem swym zbliza si~ 

bardziej do rodzaju publicystyczno-literacldego niz do monografii nauko
wej. I wlasnie ten fakt przesqdza, ze praca Hermansa nie moze bye uzna
na za wyraz dokonanej syntezy problemu humanizmu chrzescijanskie
go. Wobec bowiem panujqcego w tej dziedzinie chaosu i pomieszania po
jE;c, wprowadzenie porzqdku myslowego wymaga scislego przepracowa
nia naukowego. Niemniej ksiqzka ta stanowi bardzo powazny wklad 
w interesujqcq nas tutaj dziedzin~ i niewqtpliwie oznacza pewien krok 
naprzod w dziele sprecyzowania pojE;C. 

To co zasadniczo charakteryzuje postawE; Hermansa, to bardzo szero
kie ujmowanie poj~cia humanizmu chrzescij811skiego. Zaznacza sil:; to 
szczegOlnie w cz~sci historycznej, gdzie do rZE;du reprezentantow huma
nizmu chrzescijanskiego zalicza Hermans takze myslicieli, ktorzy dotqd 
bardzo krytycznie byli przez publicystyk~ katolickq oceniani i traktowani 
jako zgo!a obcy duchowi tworczosci chrzescijanskiej. 

Pierwszy rozdzial IV tomu rna tytul wielce obiecujqcy, brzmi bowiem: 
"Definition de l 'humanisme chretien". Podane tam jednak okreslenie nie 
stanowi pelnej definicji, a jest raczej <ogolnym do niej wprowadze
niem. Hermans m6wi tam: "Przez humanizm chrzescijanski rozumiemy 
doktrytrlE;, M6ra zaklada przetwarzanie natury przez lask~ - przetwa
rzanie llldz'kiego (wszystkiego, co jest ludzkie) przez boskie". (Tom IV 
str. 21). Okreslenie to zost~je rozblldowane w rozdziale nast~pnym, 

kiory nosi tytul : "Pour iIIustrer la definition de l'hllmanisme chretien". 
Jak widac z ·tych dalszych wywod6w, formula pierwsza uwypukla tylko 
jednq s tron~ omawianego pOjE;cia, a mianowicie tezl:; 0 przetwarzaniu 
n atury przez laskE;. Ale t o tylk o jedna, chociaz najwazniej sza, sirona 
zagadni ia. Dalej nast E;<puje sprecyzowanie pojE;cia natury ludzkiej i tu 
dopiero dochodzi do g!osu humanizm autora w tradycyjnym tego slo
wa rozumieniu. Hermans powiada: "La nature est l'etre humain tout en
tier". TraktujqC czlowieka jako nierozdzielnq jednosc duszy i ciala, do
maga si~ naleznego szacunku takZe dla strony materialnej tej natllry 
i zapew1!lienia jej nalezytego rozwojll. Dlllzsze wywody Hermansa na 

~ 

l)Franais He1·mans: "Histoire DoctTinale de L'Humamisme Chretien" 
Wydaw;n,. Caste.rman-Tour:nali P·aris - 1948. 



166 ZDARZENIA - KSI4-tKI - LUDZIE 

temat dwustronnosci na1:ury ludlzkiej oraz praw jej strony materiainej, 
prowadzq czytelnika do sedna, zagadnienia humanizmu chrzescijarlskiego. 

Jak wynika z tych rozwazait, dwa Sq zag,adnienia pod!stawowe, kt6re 
u Hermansa wYZlllacza:jq poj~cia humanizmu chrzescijaitskiego. 

1) Uniwersalizm w poglqdzie na l1atur~ ludzkq i szerokie uwzgl~dnie
nie potrzeb jej wszechstronnego rozwoju, 2) Idea uzupelniania natUTY 
przez lask~ i jej rozkwi·t dz,j~ki dzialaniu laski. 

Zalozenia te Sq u niego kami€l!1iem w~gielnym doktryny humal1iz
mu chrzescijaitsk'iego. Wprowadzenie tutaj zagadnienia laski i poloze
nie na nie zasadniczego akcentu oznacza pogl~bie.lie i rozbudowanie 
dotychczasowych sformulowan teoretycznych. Przy tym zamaczye trze
ba, ze postul::tt ten zaVi'sze bardzo konsekwentnie wysuwany jest przez 
Hermansa na plan pierwszy. I to jest g16vvna idea :prz€wodnia jeg,o pracy, 

Z tych zalozen naczelnych wyprowadza Hermans calq doktrynE; hu
manizmu chrzescijaitskiego. Nadaje jej szczeg610wy zarys programowy. 
Ramy niniejszego om6wienia nie pozwalajq na jej doktrynalne przed
st,awienie, ogran iczymy si~ wiE;C do wskazania jej zasadniczyc.h ten
dencji. 

Zasadniczym zalozeniem jest zycie z laskq i zycie w lasce. Ale Her
mans - jezeli tak l110zna si~ wyrazie - humanizuje poj~cie laski. Prze
ciwstawiajqc SiE; tendencjQm jansenistycznym, przedstawia lask~ jako 
element normalny i konieczny kazdego zycia ludzkiego. Przy tym wsp61
zycie z lals'kq nie wymaga jeszcze swiE;tosci i dostE;pne jest dla kazdego 
przeciE;t.nego czlowieka. Laska uzupeln'ia niedoskonalosci naszej na tury 
i stopniowo, pomalu jq podnos}. Chcdzi 0 wol~ zycia z laskq i wol~ 
poddawania siE; jej dzialaniu, Przezwyci~zenie sklonnosci jansenist.y
cznych, a nawet mozna powiedziee potoczne spojrzenie na lask~ stanowi 
dIu Hermansa k,lucz za'sadniczy zagadnienia humanizmu chrzescijait
skiego. Laska, w jego uj~ciu, powimna bye traktowana jako cos proste
go, bli,skiego, naturalnego, traktowana _ mozna powiedziee - po przy
jacielsku. Takie nastawienie psychiczne jest warunkiem urzeczywist
nienia w sobie idealu humanistycznego w rozumieniu chrzescijaitskim. 

Za'lozeniem drugim jest pastulat ascezy. Autor szeroko uwzgl~dnia 

potrzeby rozwojowe cielesnej strony natury . ludzkiej. Ale humanizm 
nie polega na folgowaniu pop~dom. Idea humanizmu to idea harmonij
nego rozwoju ,caiej natury ludzkiej z duszq i cialem. A harmonia l1lie 
jest mozliwa bez opanowania. J>.ostu),atem humanizmu musi bye do
skonalose hannonii a wiE;C doskonal<;lse formy. Natura ludzka winna 
bye swia,domie, celowo formowana, a wiE;C opanowywana. Wynika stqd 
konsekwentnie postulat ascezy. Nie ma humanizmu bez ascezy. 

Ale Herman's wprowadza poj~cie ascezy humanistycznej. iPrzy sfor
mulowaniu jego idzie za sw. Franoiszkiem Salezym oraz za Kard. New
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manem, kot6rych uwaza za czolowych reprezentant6w humanizmu chrze
scijaIlskiego. Asceza nie powinna bye dr~czeniem ciala, ani tez szuka
niem cierpienia. CeIem ascezy jest opanowJn.ie cia'la, jego dyscyplina 
i rozw6j harmonijny. Cechq ascezy, w uj~ciu sw. Fraltlciszka SaIezego, 
jest r6wnowaga i umiar. 

To sformulowanie doktrynaIne zarysowuje szerokie ramy humanizmu 
chrzescijanskiego. Zaznacza \si~ to szczeg6Inie - jak juz m6wHismy 
w opracowaniu przez Hermansa cz~sci historycznej. Cz~se ta rozpada 
si~ na vzy tomy, odpowiadajqce trzem okresom rozwoju historycznego 
h umanizmu chrzescij8:nskiego. 

Tom pierwszy nosi tytul: "Brzask" (L'Aube) i przedSitawia pierwsze 
poczqtki kielkowania idei humanizmu chrzescijanskiego. Fundamenty 
jej kladIi , zdaniem Hermansa, najpierw Klemens Ale~s3iJldryjski (II 
wiek) pozmeJ zas prelmrsorzy renesansu wloskiego: 'Marsilio Fieino 
(1433-1499), Pieo della Mirandola (1463-1494) Lefevre d'Etalpes 
(1450-1536). 

Tom c1rugi nosi tytul: "Poranek" (Le Matin). Omawia w nim aut()r 
dziela szeregu daIszych myslicieli, kt6rych uwaza Za reprezentant6w 
idei humanizmu chrzescijaiiskiego vv jego dalszym stadium dojrzewa
nia. Nalezq tu: Erazm z Rotterdamu, Tomasz Morus, Montaigne oraz 
Rabelais. 

Tem rtrzeoi: "Le Plain Jour" zawiera trzy nazwiska: Sw. Franciszek 
Sa/lezy, FenelOn i Kardynal Newman. 

Zestawienie to dla czytelnika jest dose niespodzi ewane. Nie bardzo 
mozemy zrozumiee dlaczego pominql autor caly wlasciwie okres sred
niowiecza. Bo przeciez - jak to slusznie uwypukla nauka nowoczesna
w sredniowieczu znaleze mozna juz wiele elemeltlt6w 0 tresci gl~boko 
humanistyeznej. Nordstrom wymienia np. szkol~ w Chartres, ruch fran
ciszkanski oraz poezj~ i1;rubadur6w, truwer6w i Minnesinger6w, jako 
elementy humanizmu sredniowieczltlego. A trzebaby tu jeszcze dodee 
{'zynnik 0 tak ipoastawowym znaczeniu historycznym jak filozofia sw. 
Tomasza z Akwinu. Dziwnym moze si~ zdawae', ze na liScie wielkich 
humanist6w chrzescijaiiskich nie z9stalo umieszczone nazwisko sw. To
masza, do kt6rego nauki odwoluje si~ nieraz He,rmans przy wlasnych 
sformulowaniach d,oktrynalnych. 

Z drugiej zas strony zdumiewae moze fakt woiqgni~cia na Iist~ my
slicieli rtakich jak Mootaigltle oraz, co jeszcze dziwniejsze, Rabelais. 
Przecie,z, jak wiadomo, w tw6r·czosci Rabelais w,ielu hi'Storyk6w litera
tury dopatruje si~ Wlr~z element6w pornograficznych. 

http:opanowJn.ie
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H ermans zdobywa si~ wi~c na daleko idqcy rewizjonizm, jeieli GU

tora tego uwaia za jednego z reprezentant6w human izmu chrzescijal1
skiego. Jest to konsekwencja bardzo szerokiego, jakkolwiek czy!"!i to 

z wielkimi zastrzezeniamj, pokaktowalilia tego zagadnienia przez autora. 

Hermans widzi w tw6rczosci RabeJais'go przejawy waJki 0 sprawie

d1iwose dla oCz10wieka, 0 woJno~e i godnosc jednostki. Dlatego nie zraza 
go 1'ubaszncisc formy i cz~sto tei frywolnosc wybranego tematu. Tym 

wi~cej, ze Rabelais - drwiqcy - nigdy jednak nie jest nihilistq. Doce
n ia on obiektYWlnie w artosc i potrzeb~ religii oraz umie uszanowae 
przejawy prawdziwej, iIlie zaklamanej poboinosci Dlatego zaliczenie 
Rabelais'go do 1'z~du humanist6w chrzescijaiiskich nie lwliduje z zasa
dniczq definicjq Hermansa. 

Moment ten jednak wydaje 5i€; nam oiezmiernie charakterY5Lyczny. 

Wychodzi tu na jaw smia!o.sc i orygi.nalnose podejscia do t ematu, szu
kanie wartosci merytorycznych i au tentycznych oraz umiej~tnose prze
zwyci~ienia tradycyjnych pogJqd6w, t am gdzie koIidujq on e, zdaniem 
autora. ze slusznosciq. Ta odwaga nowego spoj r zenia nada je k siq7.ce 
H ermansa szczeg6lnq wartosc. Ale d ose daleko posuni~ty subiektyvl izm 

zbliia jq raczej do rozprawy polemicznej niz do spokojnej , naukowej 
pracy syntetycznej. St~. 

I{RYTYCZNIE 0 HUMANIZMIE CHRZESCIJANSI{IM 

Na lamach "Mercure de France" z IV 1950 Ojciec A. J . Maydieu po
stawi! pod znakiem zapytania samq celowosc uiywania terminu "huma- I 
crlizm chrzescijanski". 

Przytaczamy jego uwagi. 
"Ostat.nie "Sp otkania Genewskie", kt6rc ponoWiIlie zaktualizowalo 

'swieze ukazanie si~ tomu zbi-orowego r efe rat6w i dyskusji, poswi~cone 
byly sprawie "now ego humanizmu". Rene L al{)u, ,si6dmego czy 6smego 
moze dnia dyskU'sji wY1'azi'1 skarg~, -ie ich uczestnicy czujq si~ jak gdy
by mi~dzy dwoma kamieniami m!ynskim.i :chrystianizmu i k omu nizmu. 
PrzyznajE;, ie i ja ubolewalem nad tq sytuacjq - w przeciwieiist.wie do 
mego kolegi i, smiem powiedziec, przy}acie,Ja., prof. Karola Bartha '). 
kt6ry w rozmowie prywatnej zrobi1 mi zarzut, ie 'Przyczynilem si~ co
kolwiek do rozluinienia uchwytu tych dw6ch zacisni~tych szcz~k. Byl 
to zresZltq jeden z rZladkich punkt6w napi€;cia pomi~dzy n ami, nieza
przeczalma r6inica zdan, kt6ra jednak nie 'podkopala gl~bokiej wsp61
noty swiadectwa, kt6re obaj "kladalismy Jezusowi Chrystusowi. 

OdczytujqC genewskie rozprawy odnioslem wraienie, ie przydaloby 
si~, celem gruntowniejszego zg!~bienia pl"oblematY'ki n aszego czasu" po
wr6cic do dw6ch .punkt6w ,tych dyskusji, budzqcych niejakie trudnosci 
w 'llmyslach n8Jszych sruchaczy. >Pierwszy punkt ,to zagadnie!nie,czy chrze

http:ksiq7.ce
http:smia!o.sc
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scijanin moze przyznawae cziowiekowi wladz~ stw6rczq; drugi dotyczy 
problematyki tego, co si~' rozumie przez "humanizm chrzescija113ki". 

Na to pierwsze pytanie, w referacie wygloszonym tego S'amego wie
czora, co 'referat prof. Bartha, odpowiedzialem twierdzqco. fPo rOZlPatrze
niu pot~gi ezlow'ieka, coraz jasniej dzis przez l!1iego pojmow3lnej , w dizie
dzinie [lost~pu wiedzy., dziel rqk Illdzkich ·omz swiadomosci prze2lllaczen 
indywidrualnych i zbiorowych., wyslln qlem wni·osek: "Chrzescij a;n i'O po_ 
winien si~ eieszyc 'Oa widok tak wys·okich ambieji ludzkich - ehrzesei
jaltljn r ozumiejqcy oczywiscie, ze najp ierwszym zada'lli em jego wiary 
jest d1auczye ludzi , jak bye dziecmi iBozymi. W dziedzinie \Vladzy czlo
wiek a n a:d n c:.·turq jedynie Idoswiadezeni~ i obserwacja n aukowa mogq 
bye dla nas miarodajne. D.Jatcgo probowalem tutaj zanaliz owac, na czym 
polega ludzkie poezueie mocy tw orezej. Ale jakkolwiek stoj ~ zdecydo
w aJnie na s tanowisku odr~bnosci wladzy i m oey tw6rczej wfasciwej wy
dqcznie Bogu, nie zmllsza mniej to bynajmniej do zapoznawania i ne
gowania mocy tworczej wlasciwej czlowiekowi i z kit6rej on sam zda je 
sobie sp rawE:. W "Ks i~dze Genez is", zakon·czywszy wlasne dzielo stwo
rzenj a . Bog rozkazuje: "Rosnijcie i r ozmnazajci€ s·i ,~ i czync ie s obie 
ziemi~ poddanq". - "Rosnijcie" . Dlaezego w zrost i rozw6j" n a1kazany 
temll, co wyszlo z r qk Bozyeh, mialby dotyezyc tyl ko t.eg'O, co ma ter ial
ne i zewn~trZlne? Dlaczego ni e m ialby objqc t egn,co wewn~trzne i du
ehowe? Czyzby Bog stworzyl istoty bierne i czyzby - skoro powie
dziane jest rowniez, ze stwor zyl je na wlasn y obraz i podobie11stwo 
to podob iens two nie m ialo sj ~ rozciqgac az do na j gl~bs:zych ta jn.ik6w 
Bytu Bozego? D1aezego mielibysmy zaprzeczye Bogu ambicj i i w iel ko
d usznosc i st'w ol'zcni a two rc a w - sk or o On Sam jest Tworeq?" 

Henr i Lefevre poprobowal n a lamaeh ,.Les Lettres FTan<;:aises" sko
mentowac p owYZSZq mojq deklaraej ~ w tell1 sposob: "t wierd zic. ze ezro
wiek przeksztatca si~ sam" przeksztarcajqc swiat, to wYZllawac m ateria_ 
li:zm". - ezy potrzeba podkreslac, jak nieuzasadll1.iona jest tego r odzaj u 
interpr&acja? Mi otaby on a rpodstawy w t yrn jedynie wyp 2.dku. gdybym 
byl dodal;, ze przeksztaleanie swia La jest dla ezlow ieka j e d y n y m na
rz~dziem wlasnego rozwojll ; a ponadto jeszcze, ze czlowiek bE;dqc tw6r
eq, jest n im wtam q mocq,a ni e z daru Bozego. Otoz Chrystus, przy
pomina jqc ludzi<omobowiqzek mnozenia wlasnych "t a len tow". p r zypo
mina im jednoezd ni e, ze otr zym a1j je on i od Boga i ie uzna,ni e t ej za
sadni cze j 'Zale:i:nosci ad IBoga - przez wiar~ w J ezusa Chrystusa - jest 
n ieodzowne dla szez~scia i woln osei czlowiek a. Zwai.rny bo,wiem, ze dla 
sprawowania i wzm ozen ia wladzy tw6rczej czlow ieka, dla obj ~c i a i roz
w ijania jego rZqd6w mad globem ziemskim , jed1nostk i muszq si~ grupo
wac, podporzqdkowywac, hier ar chizowac. Nie m a p otrzeby odwolywac 
si~ do dialektyki ,.pan owie-ni ewolniey", by spostrzee, ze histor ia zdo
byezy ludzkosei jest jediruoczcsn ie str aszliw q histori q tyranii. W!asn ie 
przeciwko w szelkim 'tyraniom wiclka n ow ina ehrzese ijansika przypomin a 
zaleznose podsLawowq i 'llier ozerwaln q, jaka w iqze k azdego czlow ieka 
popr zez J ezusa Chrys tusa - z Bogiem , Stw6req i Ojeem Ws zechmogq
cym . Nie zap oznajqc bynajmniej, ze w sr6d n ieehrzescijan p ojawi'a sj~ 
r6wniez poezuei e wi'elkoSci czlowieka, wielkosci, k tore j n iepodobn a mu 
odebrae - pozostawiajqe tez na boku delika tli1 y problem , ezy szaeunek 
dla osoby ludzkiej ni e wywodzi s i ~ i 1Iam, choe n ieswiadomie, z dzie

1) Slynny t eo log protestanck! (por. nr 24 "Znaku"). 

Znak - 6 
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dzictwa chrzescijanskiego i ezy nie jest zagr-ozony ilekroc si~ 'bo dzie
dzictwo odrzuca - ' mU'simy jednak podkreslic" jak pot~Znq podporq dJ.a 
tego zrozumienia wielkosci ludzkiej stanowi w naszych czasach wiara 
w Boga, k i1:.6ry stail si~czlowiekiem po to, aieby ka,zdy czJowiek mOg! 
wzniesc si~ az do Boga. Czyz potrzeba' dowodzic, jak bardzo to przypol'IL 
nienie -mell{osci czbowieka niezb~dIl.e jest naszej epoce? 

Trzeba tylko, by chrzescijanin, swiadomy mocy zleconego sobie po
sla1nnictwa , nie pr6bowal go rozcienczac i ocukrzac zadmym kompromi
sem. A to ,prowadzj na'S juz prosto do zagadnien'ia "chrzescijanskiego 
humanizmu". Jest to t ermin" kt6rym wielu lubi lS i~ posfugiwac, nie za
dawsz,y sobie moie uprzednio trudu sprecyzQwania go. Gdy w Genewie 
,\ve wrzesniu ub. roku komus przyszlo na mysl 'posZlu.kae definicji hu
manizmu wslowniku Littre'go, odkryl ze zdumieniem, ze to s~owo ll1ie 
figuruj e tam; jest ,,humanisLa", ale nie ma "humanizmu". "Maly Hus tro
wany Larousse" zadowala si~ okresleniem "Doktl'yna humanist6w r ene
sall1sowy.ch", dodajqc" 'ie w filozofii Slowo ,to ozo.acza "kult, ub6siwienie 
ludzkosci". A slowniik fjlozoficZlny Lalande'a odchyla si~ od tej definkii 
tylko w tej mierze, w jakiej termin "ub6stwienie" m6glby jeszcze po
sluzyc z,a pewnego ro:dzaju punkt odniesienia do absolubu. Widzimy wi~c, 
ze wYrazenie "humanizm chrzescij.at'l'ski" nie jest bynajmll1ie j tak jedno
rz.nacZlne, j.ek niekt6rzy przypuszczajq. 

Ze humanizm renesansu, ktorego intencjq, czasem jawnq, a cz~sciej 
ukrytq, byla 'wr~cz likwidacja "fenomenu chnzescijanskiego", znalazl: 
SWq przeciwwag~ w ruchu nierruniej humanistycmym, ,ale rozumiejqcym 
czJowieka wlasnie Inie inaczej jak w zwiqzku Z Chrystusem - 0 tym 
przekonalby na'S juz chocby ks, Bremond, 0 ile przydarzyloby siE: nam 
zapomniec 0 Tomaszu Morusie i zle ,pojqC Erazma. Ale jesli od, tego hi
s1:orycznego i sprecyzowall1lego znaczenia humanizHlU zechcemy przejse 
do abstrakcyjlllego sensu tegoi: slowa - kt6rego zdefiniowanie Litke ze 
zWY'klq sobi e przezol'nosc'iq pozostawH "Maiemu Laroussowi" - przeko
namy 'si~, ie kwestia "humanizmu chrzescijailskiego" jest 0 wiele trud
niejsZla do rozstrzygni~cia. 

Ze Chrystus przyni6s1 czlowiekowi najwyi:sze dopernienie, podnosz,qe 
go ,ai: do iOjca - to praWlda, ktorej iaden chrzescijanin nie zaprzeczy 
pod grozq, ie przesl alllie bye chrzescija'ninem. Ale nie rozstrzyga ona 
bynajmniej zagadinienia stosunlm miE}dzy t q objawionq nam wielkosciq 
ludzkq, a tymi ,mocami, ktore czlowiek odkrywa ,gam w sobie na drodze 
doswiadczenia, i zasobami czysto naturalnymi, ktorych dar Laski bynai
mniej przeciei nie narusza. Ot6i ui:ywajqc zbyt pochopnie wyrai:enia 
"humanizm chrzeseijailski" w tym wiasnie odel'wanym sensie, ktory roz
patI'uj~ w tej chwiJi, wys'lawiamy si~ na padwojne niebeZiPieczenstwo; 
zapoznania i okrojenia albo sil tw6rczyeh cziowieka, albo Swiadectwa 

. WiaTY w callej jego mQ'cy. 
Kto m6wi '0 humanizmie w tym abstrakcyjl1ym roaczeniu , chce wyra

zi.c przez to, jak sqdz~, pojmowanie cZ{oOwieka i jego nabury. Ot6i: stvvier
dzie moim-a, ie w pewnym sensie Obj.awienie chrzescijanskie pozwala 
czlowiekowi poznae samega siebie - ale \V inJnym sen:sie weale mu. t.ego 
poznania Inie udztela" a przeciwrtie, jemu samemu, czlowiekowj, pozos'ta_ 
wia trosk~ odkrycia, ezym ,jest. Ukazuje mu., w rzeczy samej, ze jest 
synem Boi:ym, IllOSZqcym jui: z prawa urodzeni,a Jego obraz w sobie, co 
bywby niopodiobienstwem, gdyby czlowiek nie :wstal obdarzony inteLi
gencjCl., wolq i wolnosciq, kt6re magq ,go doprowadz,ic az Wlprost do Boga. 

http:sall1sowy.ch
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W pew.nym s ensle jest to juz bar,dzo obszerna wiedza 0 czlowieku, uka
zujqca '[lam jego "punkt dojseia", cei, przekszta-lcenie w Syna B o:i:ego. 
Ale >TIle ukazujqca nam bynajmniej jego "punktu wyjscla", Czym jest 
(lwa inteligencja', przezmaczona do oglqdania Boga, owa wol.a, powolal!la, 
by Go ukoehae, owa wolnose , po-wolana, by Go wybrac? Chrystus czlo
wiekowi pozostawil zadanie odkrycia sily jego uzdoln ien przyrodzo
nyeh. Objawil mu" i.e nie zaspokojq si~ one niczym mniejszym, jak 
Absolut . Ale jaikie Sq ich naturalne pierwsze kroki, jak razwija jq si~ 
('[I e, dokqd si~gajq ich mozliwosci ezysto ludzkje - 0 tyeh sprawaeh, 
be,dqcych wlas,nie przedmiotem i troskq humanizmu, Slowo Boze nic 
nam nie m6w i. Oto wlasnie dwuznacznose plynqca z wyrazenia "huma
nizm chrzesej,jaii sk i". Pozwala ono przypuszczae, ze Ob,iawie nie przy
nosi nam dane pozytywne w tej dziedzinie, w kt6rej, przeciwnie, wla
snie nas zobowiqzuje uno do w ys ilk6w i poszukiwan na wIasnq ~-~k~: 
Miesza si~ w ten spos6b· i :J:qczy w jedno dwa pouezenia bardzo odmien
neg'o rz~du: pouezeillie Slowa Boiego, obja"Niajqce nam synos tw o Boze 
i pouczenie doswiadezalne przes zfosei ludzkiej. To drugie zr6dlo wieclzy 
nie jest weale do pogardzeonia, ale nie posiada autorytetu pierwszego, 
a poza tym stanowi dla Ienistwa IudZJJdego pokus~ za n iedbania nowyeh 
doswiadczen, dostareza41 yeh pl'Zez dzieri dzisiejszy i przez jutro, Tak wiE:c 
own przemieszanie i brak rozr6inienia sprawia , ze ci, kt6rzy zbyt l,a
two m6wiq [) ,,huma,nizmi c ehrzescijar1skim", przedstawiajq nieraz jako 
n.auezanie wiary, to co jest wIas'nie najbardziej sporne i wCltpliwe w do
swiadczeniaeh przeszlose j. 

P61 biedy, gdyby si~ na tym tylko k onczylo. Poniewai jec1nak czlowiek 
zawsze wi~kszq zwraca uwag~ na to, co zmajduje si~ w jego z."l si e,gu, 
nii rna to, co go p r-zek racza - jak wlasnie rzeez. si~ ma ze Slowem Bo
zym - widzimy w nast~p twie coraz wiE:k~2q Iiczb~ takich, kt6rzy po_ 
przostaj q -na "humanizmie ehrzeseijanskim", a 'Die d.ociera· juz do nieh 
potE:ga naucz.ania Chrystusowego, sl6w Syna BO'i.ego, Ukrzyzowanego 
i Zmartwyehwsta~ego. ToO samo odnosi si~ do "eywilizacjj chrzescijan
skie,i" i do wielu ilnnyeh spraw, :r6wniez zwarn:reh chrzeseijaiiskimi, kt6re 
staly si~ namiastkq wiary na uzytek tych nawet, kt6rych najmniejs zq 
troskq j est istot a sama Poslannictwa Chrystusowego. 

Dlatego to wlasnie zar6wno Karl Barth, ~ ak J, Ja, do gl~bi w tym zgo
O!T\, odrzucHismy, dla unikll1i~cia wszelikiej dwuznacznosci, termin .,hu
manizm chrzescijanski". Na czym nam przede wszystkim zaleria!o-, to na 
przypomnieniu, ze czlowiek - tw6rea, moze nim bye (na swoje szez~
seie, ni e zas nieszez~seie) wtedy jedynie, kiedy uznaje "humanlzm bo
ski", jak wyraial si~ prof. Barth, ezy "synostwo Boie", jak m6wi'lem 
ja ze swej strony. W tald spos6b obydwaj sk!adalismy - wymagane od 
nas - swiadectwo Chrystusowi. A jeclJnoezesnie, jak mi si~ wydaje, 
st~'JIjerdzajqc naSZq Wiar~ w calej jej mocy i nienarusZJa1nosci, ula,twia. 
liSmy zara'zem WSp6!pl'ac~ m:i~dzy ludzmi, wszystkimi ludzrnl, czy to 
chrzescijanami czy nie-chrzescijanami, kt6rzy majq za wsp6Ine zadanie • 
zapornae si~ z mocami, jaJkimi rozporzqdza czIowiek i z tyro., co nosi 
miano "nowego humanizmu". 

tlium, R. R. 
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PROSTA DROGA 

W rni,al'~ jak odslaniaji! si 'i cornz dalsze niiezna·ne fragrnenty historii 
ostatnich lat w N ienwzeeh, poznaj emy nielicz.nych, lecz tym bardziej 
godnych pall1i ~ci, ludzi, ktol'zy zyj~.tc pod hitlel'owskim terl"orem, wsrod 
sfanOltyzowanego spole(;zeJistw~" stan~li na wysGkosci zadooia i potrafi li 
czynnie prze()iwstawic S1~ zbrociniczej ~ deol-o giL 

Nakladem lllonachijski~;j finny wydawniczej ukazala si ~ w r . 1950 
ks ii).7.ka Erwina v. Arctin pt. "Fritz Michael Gerlich". Michael Gerlich, 
zarnordow any przez hi t lel'owcow W l'oku 1934 w Dachau, r eda,ktor kato
li.ckieg-o pisma "DcI' Gerade W eg" - "Prosta droga", byl j ednym z tych 
niewi elu nierni eckic!1 dzi,Maczy, ktorzy juz od pieTwszych dni wladzy Hi
tlera dostrzegli istGtmy falsz narzucanych przez r uch hitleTo~vski zasad 
i z miejsca podj~li walk~ przeciwlw "pa nstwu bez moralnosci". Ksil!zka 
Aretina jest rodzaj em biografili zestawionej ze wspomnien sameg o autora , 
bliskiego wsporpracownika Gerli cha, oraz hmych towarzyszy pxacy redu
kcyjnej i wi~ziennej niedoli. 

Mi chael GeTli ch nawr6cM si~ stosunkowo pozno. Pochodtil ze Szczecina 
z ka lwinskiej roclziny i byl czas, ki €icly zamierzal poswi~cic si~ studiom 
t eolog icznyrn. Wolny byl jednak ' od protestanckich uprzedzen w stosunku 
do ka tolicyzmu, a j asnym -i szerokirn slj.dem w tak dl'ailiwych dla inno
wiel'cow k westiaclL, jak np. s tanowisko pa pieza w Kosciele, budzil p odziw 
s woich ka tolickich towall'zyszy w Monachiurn. Gerlich byl wtedy redakto
r em pisrna "Mul1(;hener neueste N ach11ichten". ,\V ,roku 1927 t.j ., kiedy 
wydarzeni a w Konnersreuth nabraly ogromnego rozglos u, po cz~sci z r acji 
pl'acy zawodowe.i. zaj :j.l silil blizej sprawl!, Teresy Neumann. P o par okrot
nej bytnosci w K onlle,rs reuth byl: juz cdowieki ern calkow1oie nawr oconym. 
W edle jego wlasneg o wyznania, nie tyle sarna postac Teresy Neum ann, CZ:>, 
n iewyHomaczalne ,zjawisk a., wywarly na nim tak ogromne wrazenie, ile 
olSnila g10 n adprzyr odzona .pra wda, ktol'ej T eresa byla zywym swiade
etwem. Tfi! prawdfi! objawioTIlj. przyjlj.l od r a,zu z wszellcimi jej k o.n sehven
cj am i : w tym s arnym roku ochrzcil silil sub conditione, w tym samym 
dnill poslubil w kos<l.iele swojlj. zon~, pollj.czonlj. z nhn poprzedni{) t yllw 
zwi!fzkiem cywilnyrn, i wkr6tce potern przy.il!1 bierzmowanie, j ake osta
teczne ul110cnieni e w walce z s:z-atanskim zlem hitleryzrnu, kt6r l! t o walkQ 
uwazal zawsze za swoje zyciowe zada ni e. Polem i owocem zaraa;em j ego 
zewll9t rznej d.zialalnoscj byia "Pr o:; ta droga". 

Natomi ast 0 Ger lichu-czlow ieku, j ego chal'akterze ,i wewn~trznym obli c7,u 
rnow,i~. w i~cej wsporimienia przyj aciol, a zwlaszcza p 6Zn iej t owar-.lYszy 
z wiQzien ia n a E itst r asse. Ar etin pisze : 

" .. .c:d ow;iek 0 zlotym sercu, musiaf wiele wyoierpi€c z racji swojej 
polllocno--niern ieckiej szorstkosci, zanim jl! opanowaL . Kemu j ednak dane 
by10 pr zen iklwe ze\'m~trlin ll- twarcll! pokrywk~ sal,kazmu, odkr ywal istott;! 
pel mJ. dzieciPecej, g raniczl!cej ni ern a l z na iwnoscilj. , pohoznoSci. Duse.a j ego 
od czasu Kon ner sr eu th kr oczyla j akg'dyby liaczar owanym lasem najgl~b-
sllych doznan r eligij,nych". . 

SzcL.eg6J n~e lZachwyoMa :nowonawToConeglo /l itUJrgia 'wt eJlwtygodni owa 
i w ielkopiqtkmve mod1itwy za wszystkich heretykow, sch izmaty.kow, zydow • Q pogan. W vVielklj. Sohot~ czytal ze zdurnieni em werset ,.,feHx culpa" 
szez~sliwa ,win a , kt6ra p rzyniosla w nast~pst\,qe perne laski odpuszczenie. 
Czlowiel{ wychowany w swiecie kalwinskiego J!rzeznaczenia stanl!l wobec 
t a jemnicy odkupieni,a, nieo~raniczonej moz1iwosci naprawy duszy ludzkiej, 

http:ksii).7.ka
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W Oi>l'C laski udz iJelonej w .ost atniej mi'nncie dobremn lotrowi i nswl~cenia 
dawnej gr zes?;n>icy Magdaleny. Wszystko to bylo dla Gerlicha zl'odlem 
ogromnej l'adosc.i . 

Gerlich zostal aresztowany 9 marca 1933 w lokalu l'edak.cyjnym, w Sp(r 
~6b culkowilCie zgodny z hitlerowskim obyezaje1l1; przy akompaniamencie 
wy lyslow splondrowano redakej (;l, a p Oibitego Gerlicha odstawiono do 
wi~zienia przy E ttstnlsse, gdzie pr,zebywal oIcolo rokll. 

swiadeetwa Illclzi, ktol'zy w tym ,okres ie zetkn~1i si~ z katoli ckim publi
cyst:t, ukazujq. go moze w najprawdziwszY1l1 swietIe. Charakterystyczn~ 
bowiem eeehq. W'i~ziennego bytowllIni.a jest zdo,lnose do upros(lczen w tym 
s nsie, ze jlli po k iIklltygodni'owym pobyoie opadajq. z ludzipewne wlusci
\VOSel, albo nlllbyte w st,osunkach towal'zyskich czy spol:ec.z,nych, albo czysto 
pow.icrzc!1oWil1e cechy chanukteru. Pl'E;!dko zapom~na siE;! 0 fo rmach towa
rzyskieh , 0 ile illie sq. one poprurte :pos tawq. moraln1!l, i odwrot!lne, nies)Jo
dzicwane pililkne TySy m ozna latw.o p or.anae m~mo zewn/i?tl'znych s(lo,rstkosei. 

Ot o slowa j edneg.o z towarzyszy niedo1i: " ... Kto s ?;najq.cy dT Gerlicha 
tyllo powier zC'-!townie nlie odg>adJ:by w ·nim nigdy czlowieka modIitwy 
i rozllly:§Iania... Pewnego dnia, kiedy wezwruno mnie do chorego wi~:i.nia, 
zauwa i ylem Gerl icha na kl~C22kach p Og'rqzonego w modl ~t\vie; powied?;ia
lem mu 0 tY1l11 po:i.niej, :zm.ieszal g;i~ trochE;!, ale zar'az w gorl!cyeh slowach 
mowi! 1111.. ie t e rozmowyl sam na sam z Bogliem S,! dla niego najp'i~lmiejsz~ 
guuzin;:l dulia. Codziennie czytal po rozdziale z N asladowrunia Chl'ystusa 
Tomasza a Kempis, ktol'a to ksi lj, i ka byla mu szczegolnie bliska. Po:i.niej 
mieli 3.my n' oznO~ t komunikowrun.ia co tydziell,.. wtcdy wyszlo na jaw 
jak da leee milose Boga byla osrodkiem jego zyeia, uezue i mysIi". 

Ost atnie dni 'Pobytu Gerlicha na Ettstrasse znalle Slj, z QlPowiadan ks. 
Beer' a. W ci l:,!gu dwoch ,dui spE;!dzonyeh w zamkllililc~ll ks. Beer spotkal si~ 
z GeJ'lk hem lla. korytarzll wi~ziennym, gdz,ie wra'z 12 inllymi spacerowal 
w letnie u paIne dlli tam i napowrot. (Ko,l'ytrurz ten nazwali jeg o wspot
wi~iniowie "prost !} drogl!" - "del' Gel'ade 'Veg"). Gerlich spieszq.ey zaWSrle 
z pom ocl! "nowiejusz(}m" pozyczylnowoprzybyremu pieni~dzy na kupno 
obiaclu; nastE;!pnie wywil!zal:a si~ rozmowa. Ks. Beer ,opO'.viedzial dzieje 
swojego a l'esztowania" Ger lich - swojeg o nawrocenia. Ks . Beer pisze 
W ]Jelnych podziwu slowach, ie dZiien t oo wi lilcej mu pl'zYilliosl niz dzieit 
j egu wiasnych swi~ceiI , ie illie spo,tk a~ dQt~d duszy tak doj rzalej wewn~trz
nie. "\Vieczol'em wobee .Idlku towarzyszy dr Gerlich mowil: 0 projektach 
swojej pl'zyszlej pracy : Pl'ug'u<}r zalozye .po w yj sciu z .wi~zienia katoli ekie 
pismo mi~dzynar(}do'we . 

'rej samej nocy wywiezi,ono Gerlicha do Dacham, s'k!j.d jui nie mial: po
wl'oeie. 

o sm ierci Michaela Gerlicha kr~iylo wiele sprzecznyeh wersji. J edni 
podawali, ze Cerl'ieh natychmiast po przybyciu do Dachau zostal l'azem ze 
swym koleg~ Kahl" em zastrzelony w celi, inui. ze padl: ,od kuli w tyl: glowy 
)Jl'zy wsiadan ill do samochodu. Za najwiaryg odn-iejsze jednak zrodlo uwaia 
An~tin sprawozdanie bylego wi~inia -obozu w Dachau H. F. LUbben'a. 
Wedl:ug tego ostatmiego Ge.rlich mial: bye zastrze10ny 7Juienacka, kiedy go 
pl'owudzono z samochodu do ceE, LUbben przytacza .nawet odp,owiedi Ger
li eha na pog,rozki SS-mana za.pE;!dzaj!}ceg{) g 10 do pracy - powiedzial: "do
bn :e mi jest, kiedy mog~ pracowae". 

Szcz~sliwie si~ stalo, ie przypomnirun·o w Niemczech "PTostl! drog~" Mi
chaela Gel'Iicha. 

oorac. K. H. 

http:spieszq.ey
http:komunikowrun.ia
http:mieli3.my
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"BARABASZ" NA SCENIE PARYSKIEJ 

Jan DobraczyTIski omowil niedawno na lamach "Tygodnika Powszech
nego" interesujqce swieze pozycje literackie, ktorych natchnieniem byla 
postac Barabasza. Dodajmy do nich jednq jeszcze. Na scenie paryskiego 
teatru "L'Oeuvre" odniosla ubieglej zimy ogromny sukces sztuka fla
mandzkiego autora Ghelderode pod tytulem "Barabasz" - przytaczamy 
za "Mercure de France" sprawozdanie z tego wydarzenia teatralnego
(piora Dussane'a). 

"Barabasz" - dramat popularny w trzech aktach Michala de Ghel
derode. "Theatre de L'Ouevre". - "Podczas gdy Komedia Francuska 
po raz osiemsetny gra "Zi~cia pana Poirier", podczas gdy Jouvet i Bar
rault w~drujq po swiecie ze swym repertuarem blyskotliwym a unika
jqcym ryzyk a, nasi mlodzi poszukuj<t smia!o prawdzlwego t e a t r u , 
jvk r 6wniez powiqzania go z zyciem. W teat>rze "L'Oeuvre", tym s amym, 
ktory dkolo 1900 roku grywal Ibsena wsr6d gwizdan i Claudela wsr6d 
martwej ciszy, a swiezo Supervielle'a i Gabriela Marcel - dzis gromada 
dzieciakow, mniej lub wi~cej "na wagarach" ze Szk oly Dramatycznej, 
wystawila swoiste widowisko .pasyjne slynnego Ghelderode, kto:'e tej 
zimy stalo si~ sensacjq 'calego Paryza. Chlubnie zapisana w tradycji 
mala sallta miescUa niewiele osob, a na scenie wszystko bylo skromne 
i tanie - a jednak byl w tym Teatr, ten prawdziwy, ze swojq gorqczkq 
i ekstrawagancjami, ze swi:t magiq naiwnq i naglymi olsnieniami; tu 
wlasnie Teatr ozyl swietniej niz u bogatych .i doswiadczonych wete
ran6w. 

"Soczysta, zywa sztuka. Te jej soki Sq surowe, brutalne, nie odcedzone 
- nie przecz~. Ghelderodego cechujeraczej bujnosc niz smak - ale ten 
jego zly smak az tryska silq. Nie widzialem innych jego sztuk, a zwla
szcza tych "Fastes d'Enfer", ktore tak szczerze zgorszyly niekt6rych 
zacnych ludzi. Burleska satyryczna obryzgala tarn cokolwiek zbyt g\val
townie, jak si~ ·zdaje, pewne postaci i pewne sprawy. - W "Barabaszu" 
wena pisarska jest zupe:tnie innego rodzaju. Sztuka ta zostala napisana 
(szereg lat t emu) dla w~drownej trupy flamandzkiej "Vlaams Volkston
nel", ktorej Ghelderode stale dostarczal repertuaru. Tym razem zazq
dana od niego widoWiiska pasyjnego. Ghelderode, geniusz ludowy i non
konformista, zapalil si~ do postaci Barabasza i zrobi! go heroldem bun
tow, n~dz i przewrot6w bolesnie-triumfalnych, nawet Zbrodni - z duzej 
litery, zrobi! go rnieszaninq Jean Valjean'a i Don Cezara. To spoznione 
nasladownictwo Victora Hugo grozilo banalem. Gdyby nie swietny 
pomysl - jesli mozna to nazwac pomyslem - Ghelderodego: ow tajem
niczy prqd milosci, ktory przenika Barabasza przy spotkaniu z Jezusem 
Chrystusem i jego najpierwszego wlasnie zdumiewa i zbija z tropu. 
Przyznajmy, czemu nie, ze Ghelderode, ktory jest antyklerykalem prze
siqkni~tym wspomnieniami religijnymi, uzupelnil swojego Barabasza 
rysami Dobrego 1,otra. Ale niektore pomysly jego, wyplywajqce z tego 
zalozenda, Sq poprostu wspaniale, r6wnie pi~kne i peIne znac.zenia, jak 
pewne sceny z ewangelii apokryficznych, kt6re przeszly do naszych 
legend ludowych. Ta mysl przede wszystkim, ze Jezus wtrqcony do tego 
samego wi~zienia, co Barabasz, samq SWq obecnosciq wstrzqsa go do gl~bi. 
(Ghelderode, zazwyczaj wielomowny, jak poludniowcy w wieczor wino
brania, okazal tll prawdziwq intuicj~, nie wkladajqc ani slowa w usta 
Chrystusa; jest On tu tylko Ofiarq, rnilczqcq i rozmodlonq, cialem ludz
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kim, coraz bardziej udr~czonym i sponiewieranym; autor czul, ze nie 
dorosl do uzyczania Mu swych wlasnych zdaii i to milczenie ma efekt 
przejmujqcy). A dalej, po ukazaniu Barabasza wraz z Jezusem tlumowi, 
ktory wyjqC oglosil swoj wyrok, w chwili gdy zolnierz z eskorty upro
wadza Jezusa, skrwawionego juz po biczowaniu - ten niezr~czny, rue
smialy ruch Barabasza, uwolnionego: muska on dloniq brzeg szaty Jezu
sowej, mowiqc z pokorq: "Nie masz do mnie zalu?.. Bez urazy? .." 
Dalej jeszcze ta nieuleczalna melancholia, ktora odtqd zaciqzy na nie
szcz~snym zboju, poniewaz sqdzone mu bylo odniesc korzysc z najwi~
kszej niesprawiedIiwoSci w dziejach; ta jego t~sknota niejasna a wciqz 
rosnqca, ktora kaze mu zwracac spojrzenia i wyciqgac r~ce ku Kalwarii, 
gdzie Jezus kona na krzyzu - koma smierciq, na ktorq tylko on, Bara
basz, zasluzyl byt Dalej !Piotr, ktory - udr~czony swym wlasnym 
zaprzaiistwem - 'zwraca si~ do niego: "Bracie moj". I wreszcie Matka 
Boza schodzqca z Golgoty .i Barabaszowi wlasnie udzielajqca najpierw
szego z przebaczen, ktorych zrodlem stal si~ Krzyz Jej Syna. Wszystko 
to sceny niewqtpliwie pi~kne, w swym realizmie a zarazem tkliwosci 
pokrewne pomyslom niektorych PrymitywDw. Na og6l Ghelderode 
cz~sciej jednak przywodzi na pami~c suroWq szorstkosc Cranacha 
i rzezby nadrenskiej niz uniesienia Metsysa lub Rogera de la Pasture. 

"Wszystko tu jest mieszaninq najlepszego z najgorszym. Pierwotnosc 
niemal jarmarczna widowiska i niepohamowana gorqczka slowa Sq niby 
potok blotnisty. tOCZqcy w sobie czyste klejnoty, ktorych blask nagle 
oISniewa nas. Co unos;imy z sobq odchodzqc, to zdumienie i poszanowa
nie: zetkn~lismy si~ oto niespodzianie ze zjawiskami z dziedziny, ktorll 
Pascal w swym slynnym rozroznieruu nazwal trzeoim, najcenniejszym 
porzqdkiem: porzqdkiem serca". 

Hum. R. R. 

LITERATURA I'OMI~DZY KINEM A RADIEM 

VI 1038 numerze "Mercu·re de France" z lutego ubieglego roku Ale_ 
xandre Arnoux zamiesciI interesllj~cy artykul 0 wplywie ,kina i radia 
na literatul'~. Zasadniczym motywem tych rozwazaii jest przekonanie, 
ze r6i.norodne technifki. wyrazania i rozpo\vszechniania mysli zawsze 
wyciskaly i wyciskae blild~ na literaturze swe pi~tno. Jest to prawda 
tak oczywista, i.e nie wymaga dokumeniacji. Jednakze, jak to autor 
slusznie zaznacza na sa;mym poczl!tku, w ciqgu wielu wiek6w swego 
istnienia litel'atul'a miala zawsze czas bswajac si~ z mowosciami, nio
sqcymi mniany jej formie. Nim ludzkose nauczyla si~ pisae i czytac, 
a na;wet nim prasa Gutenberga przedzierzgn~a silil w maszyn~ rota
cyjnq, dose by to czasu na stopniow1! ewolucj~. Od recytacji do masowo 
rozpowszeehni,anej ksiqzki ewolucja ta odbywala silil llJiemal niepostn:e_ 
zenie, tak, ze tl'udno dzis wyodr~bnie jej etapy, ktol'e urabialy nasz wsp61
czesny styl formulowania mysli i pojlilc. 

Tymezasemkinoi radio, zrodzone na przelomie poprzedniego i na
szego strlecia, ledwie poradzily sobie z technicznym niemowl~ctwem 
(ktore w obu wypadkach trwalo zdumiewaj1!co kr6tko), od !razu wyro
sly na bezsporne pot~gi i nadaly charakter caJej epoce, zacz~y \vy_ 
wierac !p[·zemQzny'( wplyw na umysly milionowych ["Zesz na calym 
swiecie. 
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Pisarze nie dostl'zegIi poez~1Jkowo z.wi~zku mi~dzy tymi 'wynalazkami 
a domenlj. swojego rzemi.osla, a nawet jesli wykrywali jakies podobien
stwa, sklonni byli uwaiae je 'za rzecz PJ:lZypadkow~l i nie war~ uwagi. 
Szczegoln.ie kino przyj~te zostalo przez nich z pogal'd~, jako jarmal"
czna rozrywka. Tylko nieJiczI1i, do ktorych g,rona Arnoux, jak sam 
twierdzi, rowniei naieial, wil!zali z ekranem bczkrytyczne i .nieogranL 
czone nadzieje. Zdawalo im si~, ie film (oczywiscie niemy), stanie sie 
sztuk~ uniwersaln1;!, prze);amuj~c:! podzialy .i~zykowe i iywym gestem 
zast~pujI!C!! coraz bardziej .rutynizuj!!cl! si~ symbo]j,k~ slowa_ Oczekiwali 
tei od filmu, ie technikl). Iswego montaiu, lakonicznosci~, zmyslowll 
wizualnosci cl i zaska'kuj~c~ logikl! skojalrzen zaplodni literatur~', 
nal'zuci po·wjesoiopisarzowi czy poecie nowy rytm, nowy stosunek da 
e;jawisk. 

Nadzieje te okazaly si~ cZ~Hciowo u 11prawiedliwione. Film istotnie star 
si~ dla nowoczesnego pisarza silnl! podniet~ j zrodlem roinorodnych inspi
racji. Szczeg61nie w zakresie kompozycyjnym podsun!!l literatom wiele 
nowych !!zcz~sliwych koncepcji. Techniczne sposoby l:},czenia lub dziele
nia obraz6w i poj~e. !Zlakonizowu:n:e kcmentarza atutorskiego, szybkie 
tempo akcji, syn!tetyczne skroty oparte na symbolice przedmiotow lub na 
wizualnych skojarzeniach, swobodne manewl'owanie sekwencjami czaso
"\."ymi bez trzymania si~ tmuycyjnej chronologii w!!tku - te i liczne 
zdobycze, to niew~tpliwie w znacznej mierze ·owoce oddzialywania ekranu 
na wal'sztat pisarza. Nicnalezy tu jednak popadae w pTzesad~. W,iele 
chwytow, wiele uj ~.e rm-:willi'i"tych i f,pc·pularyzowanych przez film mialo 
jui (choe moie na mniejsz!! skal~) prawo obywatelstwa w-literaturze 
p l'zedkinowej. 7.astanawia nas dzis.i aj ekranowa "fotogenicznosc" niekto
rych auto,row, ktorzy z kinem nie mieli nic do czynienia. Mysl~, ze spra
wa ta doczeka si /i' kierlys s.wojej monografii i wtedy okaie .lSi~, ie 
np. Szekspir lub Dickens obsenvowali w swej tworczosci wiele regut, 
pokrewnych tym, jakie obowi~zuj!! dzisiejszego scenarzyst~. Albo wezmy 
kwesti~ wykorzystania skojarzen. Literatura drugiej polowy dziewi~tna
stego .wieku, pod wplywem modnych wowczas w psychologii prf!dow, 
l'obila z nich szeroki uiytek, a nawet i wczesniejsi pisarze, jak chociai 
by Diderot ("Kubus fatalista i jego pan") poslugiwali si~ nimi w kon
strllowaniu swej akcji. Byly to wprawdzie skojarzenia raczej mentalne
go nii wizualnego typu, ale sam "chwyt" jest w zasadzie podobny. Film 
wi~c dzi~ki specyficznym wlasciwosciom swej techniki rozwin~l i udo
skonalil pewne zaloienia, l<'tore bez jego pornocy ksztaltowalyby si~ 
w literaturze zapewne wolniej, ale ktore tkwily juz w niej potencjo
nalrue od dawna. 

Arnoux w rozwaianiach swych n~e uwzgl~dnil wlasciwie procesu 
odwrotnego: wplywu literatury na film. A nie trzeba bye bystrym obser
watorem, by stwierdzic, ie 'w swym szybkirn i burzliwym dojl'zewaniu 
film coraz bardziej zbliia si~ do literart;ury. Okres sensacyjnych awantur 
i balwochwalczego kultu "gwiazd" nalezy jui niemal do przeszlosci. 
Film fabulal'ny coraz wi~kszy kladzie nacisk na problem, na wartoscio
wanie zjawisk, na nash-oj, na wszystkie te czynniki, ktol'e cechuJf! ambi
tn!! literatur~. Arnoux nie tylko nie zauwaia tego, lecz dopatruje si~ 
jakiejs wl'~cz zasadniczej antynomii mi~dzy wielkf! literaturf! a ek:ra
nern. 'fwierdzi on, ie regul!! adaptacji utworow literackich do potrzeb 
kinl'matografi<i jesC fakt, iz slabe punkty oryginalu daj!! dobre efekty 
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filmowe, najcelniejsze zas jego momenty wypadajl! na ekraq"Jie zle i sztu
cznie, Stosunek ten obowil!zuje rzekomo i w odwrotnym lcierunku - od 
ekranu do literackiego tekstu. 

U podloza tego sl!du lezy przekonanie autora, ze dzwi~k oddalil film 
od literatury (poniewaz tekst mow1ony jest w tej wizualnej sztuce bala. 
stem, ktory ze wzgl~dow technicznych nalezy ograniczae do minimum), 
ze dale.i wprowadzenie na ekran glosu zbanalizowalo swoistl! ek6presj~ 
filmu, podporzlj,dkowalo go tea/trowi i uczynilo zen dziedzin~ wyspecjali. 
zowanego scenal'zysty, nie zas pisarza. 

Nie trudno wysledzie .ieszcze gl~bsze przyczyny niech~ci Arnoux do 
filmu dzwi~kowego. Jak wi~kszose wczesnych teoretykow dziesiqtej mu· 
zy, przywil!zal si~ on fanatycznie do niemego filmu, w nim bowiem wi. 
dzial drog~ do urzeczywistnienia uniwersalistycznych aspiracji phal'za. 
Kino mialo bye wedrug niego (jak to mozna wydedukowae z tresci arty
kuIu) literaturl! geSitu i kszaItu, dziaIa.i'!c,! bez posrednictwa poj~e j~zy
kowych, mogl!clj, popl'zestae na najprostszym, ac hoc dodanym komenta. 
rzu, ktory, nie wchodzqc w skiad artys.tycznej tkanki dziela, nie moze 
jej zaszkodzic w tej mierze, w jakiej zly przeklad szkodzi literackiemu 
oryginalowi. Udzwi~kowienie filmu stalo si~ dla Arnoux gorzkim zawo
dem i przekresleniem marzen 0 "milcz,!cej poezji". 

Chclj,c poprzee swe wywody konkl'etnym przykladcm, Arnoux powo' 
luje si~ na slynnych "Zlodziei rowerow". Zdaniem jego znakomity Iten 
ooral!'. przetransportowany na 11 irt.eratur~ dalby histol'yjk~ bezbarwn:,! 
i ubog:,!. Jestesmy tu chyba u zrodia jakiegos powaznego nieporozumie. 
nia. Czy opowiedzenie tl'esci filmu rowna si~ liter-ackiej transpozycj~? 
I ezyz bogaty w rozmowy i refleksje autorskie w'!tek jest warunkiem 
dobrej. wsp61ezesnej prozy? "Zlodzieje rowerow" to utwor problemowy, 
ktol'ego sens wyIania si~ d21i~ki Itrafnemu zaobserwowaniu a odpowied
niemu zestawieniu pewnyeh zjawisk psychologicznyeh; gospodarczych 
i spolecznych. Komentarz autorski, filozoficzne rozwazania S,! tu zby
teczne, W nowoezesnej literaturze znaleze mozna mnostwo wybitnych po. 
zycji, ktol'e tak wlasnie demonstruj:,! swoje zagadnienia. Operowanie 
kompleksami zjawisk, poslugiwanie si~ bohatel'em jako zywym wyklad
nikiem jakiegos ogolnego proeesu, rezygnowanie z i1;lumaezenia wyda' 
l'Zeil, aby tym mocniej zaakeentowae ieh wIasn:,! wymow~ - wszystkie 
te sposoby znalazly w litel'aturze jak najpelniejszy wyraz, a cale owo 
zlakonizowanie i uplastycznienie dialektyki pisal'skiej zwi:,!zane jest 
na pewno bardzo scisle (i dwustronnie) z narastaniem literackiej doj. 
rzalosci kina. Wehodzi tu w gl'~ sprawa swoistych srodkow iruterpre. 
taeji, ale nie mozna ryzykowac przypuszczenia, ze liter-atura <i film S:,! 
sztllkami tak roznymi, by nie mogla tu zachodz.ic mozliwosc wynliany 
wartosei, jak to ma miejsce - dajmy na to - w wypadku muzyki i malar· 
stwa. Przeciwnie: jedno i drugie posluguje si~ po.i~ciami dyskursywnie 
i moze wYl'azac ekwiwalentnie, choe na swoj sposob, to sarno. DIa mnie 
osobiscie nie ulega Wl/Itpliwosci, ze nadzwyezaj prosty w:'!tek "Zlodziei 
rowerow" pod piorem utalentowanego pisarza moze dae utwor wysokiej 
klasy, mimo ze akcenty b~dQ. w nim rozlozone nieco inaczej. 

UzeCZL~ eharakterys,tyeznlij. wydaje mi si~ pewien fakt, na ktory 
Arne·ux nie zwrocil najmniejszej uwagi. Oto pierwsi teoretycy .i reali. 
zataorlY filmowi upajali si~ perspektywami niezwyklosci, jakie otwarla 
przed nimi ltechnika kina. Zja,,,;skanadprzyrodzo-ne, niewidzalni ludzie, 
ozywione przedmioty a wreszeie czysta abstrakcja ruchu i form - coz 
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za niewyczerpana dziedzina! Tymczasem glowny nurt filmu potoczyl sitil 
zgola innym korytem. Dziwactwa i tricki staly si'il drugorz'ildnl! przy
praWI!, abstrakcja na ekranie okazala si'il nudna. Wyzyny prawdziwe,i, 
humanistycznej sztuki osi~gnl!l film na drodze realizmu Ii ~ droglj. 
coraz konsekwentniej kroczy, dziellj.c w Itym los literatury. Wymowny 
paralelizm! 

I jeszcze jedna sprawa: Arnoux uwaza, ze slowo nie moze os,il!gn~e 
na ekranie swej pelnej, artystycznej ekspresji, a z drugiej strony ubo
lewa nad tym, ze dzwi'ilk podporz~dkowuje film teatrowi (j ak gdyby teatr 
nie mial nic wspolnego z literaturl!!). I znowu wygll!da to na jaklj.€l 
obsesj'il. Bo chociaz film zmienil proporcje literackiego dialog"U i ko
mentarza, odcil!zajlj.c je syltuacjl!, mimiklj. i gestem (co zreszt~ stalo 
si~ nie bez korzy€lci dla samej literatury, lila co Aronux si ~ zgadza), 
potrafil z drugiej strony wydobye z zywego slowa poetyckie warto€lci, 
niemozliwe do uwypukleni,a bez pomocy odpowiedniego, wizunlnego Ua. 
Oczywi€lcie mowa tu tylko 0 najcelniejszych osilj.gni~ciach, ale nie trud
no dae konkretne przyklady, jak "Henryk V" czy "Hamlet" w opraco
waniu Laurence'a Oliviera. I to nie jest iadne "podporzl!dkowanie 
teatrowi". To jest SZcz'il€lliwa synteza, powstala dzi'ilki uzupemieniu si'il 
dwoch techl1ik, dwoch zakresow ekspresji. 0 tym zresztl! wypadnie po
m6wic jeszcze przy ,vycil!ganiu ostatecznych wniosk6w. 

Pozostaje kwestia radia. Tu wszystko jes;t ja€lniejsze i prostsze. Wy
nalezienie radia nie przyczynilo literaturze niepokoju ani nie narobiro 
tyle halasu co odkrycie "ruchomej fotografii". Ludzie byli juz na nie 
psychic:znie przygotowani - telefon i telegraf spelnHy rol~ prekurso
row. Poza tym radio, w dzialaniu ,swym ograniczone do zasi'ilgu danego 
j'ilzyka, nie budzilo tych uniwersalistycznych t'ilsknot i nadziei, jakie bu
dzil film niemy. WreszciE- jego zastosowanie od poczl'Jltku wydawalo si~ 
bardziej praktyczne, mniej €lcWe zespolone z dziedzinl! sztuki. OczywiScie 
muzyka znalazla w nim od razu swoj €lrodek ekspansji, ale literatura nie 
widziala mozliwo€lci ani potrzeby symbiozy. Na dluzszl! jednak met'il radio 
okazalo si'il groznym konkurentem slowa pisanego, rowniez w dziedzinie 
prozy artystycznej i poezji. Dzialajl!c mniej efektownie niz kino, ale zato 
nieustannie i masowo, zacz'ilto odzwyczajae ludzl od ksilj.zki, a z drugiej 
~trony wcilj.gac w swlj. orbittil pisarzy. 

Literat, zetknl!wszy ' si'il z radiem, odkryl z powrotem roznic'il mi'ildzy sto
wem pisanynl, a mowionym, mi'ildzy czytelnikiem a sluchaczem, Stan!!l 
wobec zag;.dnienia 110wej formy pisarskiej, jaklj. jest sluchowisko, zacz!.\l 
zastanawiac si~ nad takim formulowaniem mysli, by odbiorca, pozbawiony 
przywileju zatrzymywania si'il dowolnie nad kazdym zdaniem, mogl 
od razu uchwycic jego tJ"esciowe i emocjonalne zamierzenia. 

I tu, tak sarno jak w filmie, literal!; znalazl pole do nowej specjalizacji. 
Ale niezaleznie od tego, nawet pisarz me pracujl!cy dla radia, przelewa
jlj.c na papier swe mysli ,i wizje, uswiadomil sobie jasniej moze niz do
tychczas wag~ dzwi'ilku slow a i donioslose artystycznl! gwaru, halasu, 
jakim wypelniony jest swiat. 

Film- otworzyl szerzej oczy literaturze; radio usun~o wat'il z jej uszu 
i przywrocilo jej glos. 

Ale raz je~zcze Itrzeba si'il zabezpieczyc przed pokusl! zbyt latwych 
uogolnieft: i kino i radio, zarowno przez swe wlasciwo€lci techniczne, jak 
i przez demokratycznie s7.eroki zasi'ilg swych wplywow, zdopdngowaly lite
ratur'il do przyspieszenia tempa jej ewolucji, lecz iadne z nich nie wply
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n~lo zasadniczo na zmian~ kierunku tej ewolucji. Obserwuj~c bardzo 
sumarycznie dzieje pisarstwa mozna zauwazye, ze od dawna szukalo one 
mozolnie jfJ)riejs pelni wyrazu. 

I3ardzo stare teksty, zbliione jeszcze do tradycji ustnych przekazow 
(jak Biblta, Vedy czy Odyseja) wykazujl! wielkl! wrazliwose na wokalne, 
wizualne i rytmiczne aspekty utrwalanych tresci. Jest to pozostalose lite
ratury rozprzestrzenianej nie tylko slowem, lecz rowniez intonacj!! glosu, 
mimiki), gestem, nie rzadko tancem. Nawyk pisma i druku zacieral sto. 
pniowo ten pierwotllY charakter komunikowania emocji. SubHmowal i czy
n il coraz precyzyjnie.iszq. sam!! mysl, ale rownoczesnie ograniczal zakres 
j ej dzialania do percepcji mozgowej, formalizowal j[)" sprowadzal do 
pewnej liczby bezosobistych, konwencjonalnych symboli. J ezeli dzis wez· 
niemy do r c;lki sztuk~ Racine'a czy powiese Rousseau, mozemy uadal za
chwycae si~ kUl1sztem rozumowania czy konstl'ukcj~! intrygi, ale trndno 
nam nie zauwazye, ze ludzie w tych utworach nie maj,,! twal'zy, ze pejzaz 
pozbawiony jes t pl'zestrzeni, kwiaty zapachu, glosy dzwi~ku. Cary ten pre
cyzyjny swiatek robi wrazenie teatru eieni. 

Literatura nowoczesna (a ta 'Znacznie jest starsza od radia i kina!) 
star ala si~ jak mogia przywrocie zycie, z calym jego aromatem, sma kiem 
i gwarem, papierowemu eialu odziedziczonych konwencji. Po omacku 
i instynktownie probowala znow przem6wie nie tylko do mozgu, ale do 
oka i nella, . ba. nawet do powonienia. 

Arnoux, olsniony b!yskawicznosci[), kariery filmu i mikrofonu, ositl'zega 
literatur~ przed kostnieniem w dotychczasowych form ach, bo tylko zmia
ny gwarantuj[), dals'Ze zycie. To ostrzezenie wydaje si~ zupelnJe zbyteczne. 
Pisarze, chocia): moie nie zdawali sobie z tego sprawy, powita li oba 
wynalazki lIa drodze, na ktor,,! jui wczesniej pchn~l~ swI! sztuk~. I zna· 
lei li w nich nie tylko nowy bodziec, ale kontynuacj~ i uzupelnienie swyeh 
tendencji. A jezeli nawet odbiornik czy ekran gr oz[), uszczupleniem liezby 
ich czytelnikow (czego praktyka bynajmniej nie potwieI'dza), to i t ak 
nie stano ~vi.1J. konkurencji dla ich sztuki. Mogl! jlJ. wzbogacie -i czyni[), 
to z wzajemn[), kor zysei:} - ale nie mogl! zast[),p'ie ksilj.'hki, bCild[),c same 
mutacjlj. i uzupelnieniem Hteratury, ktora odzyskaia i pomnozyla pelniCil 
swyeh wladz. No i oczywiscie nie moglj. bye na kaide zawolanie pod rCilk ll, 
jak ulubiona powiesc, czy tom wieI·szy. 

CHINSKI PREKURSOR CHRZESCIJANSTW A 

"Zabic samego siebie, aby zbawic swiat, oto co 
znaczy dzialac nn korzyse swiata". 

- Mei Ti-

Filozofia mysliciela cr.inskiego Mei Ti z V wieku przed ChI'. w~TI' osla 
na grunde konIucj onizmu, ale odrzucila zasad~ Konfucjusza: dobro za 
dobro, a za zlo sprawiedliwosc, i porzll,dek swiata oparl:a na zasadzie 
powszechnej milosci. Szkola Mei Ti, po latach rozkwitu w IV wieku pI,zed 
Chr., upada zupdnie ; dopiero W ostatnich czasachintelektualisci chinscy 
przypomnieli sobie 0 jej i;;tnieniu, wobec niewystarczajll,c~ch juz trady
cyjnych filozofli konfucjouizmu, taoizrrni i buddyzmu. Opieraj[),c siCil na 
zamieszczonych w prasie chinskiej wypowiedziach gorq,cego zwolennika 
rU0hu meitystycznego p. Tsong, jeden z numerow "La Vie Intellectufllle" 
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przypomina zasadnieze postula ty filozofii Mei Ti, nazywuj/!e myslieiela 
ehinskiego - prekursorem c-hrzcScijanstwa. 

Mei Ti jest je.dynym filozofem ehinskim w staroiytnosei, kt6ry ,przed
stawil jasno i seisle teol'i~ woJi Boiej i ogolnego braterstwa. Mei Ti 
s!!dzit, ze Bog jest nieskonezen ie dobry, sprawiedliwy i wszystkowiedz!!ey, 
Bog chce, aby ludzie kochali si ~ i pomagali sobie wzajenmie, nie ehce, 
by sobie szkodzili, !lie chee nienawasei. Bog ma bye wzorem, to znaezy 
trzeba czynie to, co Bog chee i unikae tego, czego zabrania. T,rzeba 
poslugiwac si~ wol,,! Boz~ j ako kryterium enoty u Iudzi , podobnie jak 
rzemieslniJ, posluguje si~ ckiel'lq czy kompasem dla okreslenia ksztaltu 
figury g-eometrycznej. Zresztl} myslenie, mowienie, dzialanie zgodne z wolll 
Boga przynosi porzl!dek i pokoj. Mei Ti pr zypomina histori~ Chin i wieI · 
kieh krolow jak Yao, ChUB, Yu, T'ang, ktorzy ezyni,,!e dobrze dla ludu 
stosownie do woli Bozej , byli podziwiani i koehani, a pokoj panowal 
w ieh krolestwie. 

" ...Jeicli panstwo mil:uj e inne panstwo tak jak swoj e wlasne istnienie, 
jezcL rodzina miIv je inne l 'odZli ny jak siebie sam q, j eieU czzlowiek liezy 
si~ z zycient innych, tak j ak zc swoim, nie b~dzie wojen, zniszezenia, 
zabijania. Przeeiwnie, j ezeli kr6!owie wyst~puj/! agresywnie przeC'iw 
s,,!s iadoll1, jezeli w tym samym kraju krol i jego podwladnl, ojcowie 
i dzieci , braeia i siostry nie milujq si ~ - w ytwarza si ~ : nielad, rozdzial, 
zemsta, zamieszki i wojny"_.. 

Jak wynika z przytoczonego wyj1!tku, Mei Ti uwaia ogolne braterstwo 
za kcnieczllY _warullek porziJ,dku w swiecie, a sprawiedliwose uwaza za 
podstaw~ brateI'stwa. Panstwo powinno miee sprawiedliwe prawa i za
pcwnie ich bezstrollne stosowanie. W obec prawa wszyscy Sl} rowni. N ie 
ma 'rozil icy mi~dzy Toooin ,,!, a nie 'rodziniJ" mi~dzy przyjacielem, >U obcyro . 

"Moina poswi~eie zycie dla obl-ony sprawiedli wosci, czyli ze sprawie
dliwosc wi~cej zn'aezy nii zycie". 

Niespi'a wiedliwose w stosunkach panstwowych i adm~nistracyjny('ih 
wpI'mvadza tylko zamieszanie i str aty. 

Aieby bye sprawiedliwym tl'zeba jednak widziec l'zeczy w e wlasciwym 
5wietle, czyli znac prawd~ . St!!d Mei Ti mowi 0 koniecznej wolnosci gl'o
szenia prawdy sfowem i pi smem , ludziol11 wsp6lczesnyn1 i pl'zyszlym po
kolen iom. Zresztl! nie wystarcza samo poznanie zasa d braterstwa i spru 
w icdli wosci, zasa dy nalezy r ozumiee i stosowae w zyC'iu . Umysl ksztal
cony meiodyeznie i syst ematycznie l110ze zapewnie prawidfowe pojmowa" 
n!le, za k tol'ym powin ien i ~c czyn. Mei T i udziela wskazowek w jaki 
sposob nalezy dzialac: 

,,1) w pOl'zl}dku waznosei spraw 

2) stosownie do sil fizycznych i intelektualnyeh 

3) umiej ~tnie i z dobr~ intencjll, 

4) za pomocll, narz~dzi stal'annie wybranyc,h 

5) z u stawieznyro wysilkiem 

6) z wial'/! 

7) z cZ~Hciowl! ofiamoseill, 

8) gdy zajdzie potrzeba z ealkowit l! ofiar/! 

9) indywidualnie, zespolowo, mi~dzynarodowo". 


-W~'niki ezynow powinny bye sprawdzane. Mei Ti pot~pia stagnacj~ 
umysiow/!, ktora pl'zynosi wstyd wobec pokolen przeszlych, terazniejszych 
i p-..zyszIy(!-h, Azeby umiej~tnose prawidlowego pojmowania a co za tyro 
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idzie slusznego dzialania (intelektualizm etyczny) uprzyst~pnie jak naj
wi~kszej liczbie osob, filozof chinsld daje dokladne wskazania nauczajlJ,
cym, poleca argumenty history~ne, dobl'ze przeprowadza.ne wywiady, 
przyklady z wlasnych obserwacji. Sam Mei Ti pozyskal ogromn:,! ilose 
uczniow i zalozyl nawet, bardzo zblizone do organizacji Kosciola, stowarzy
szellie religijne, ktorego glowl! bylo pi~ciu kaplanow. Byl tWOl'cl! piel'w
szego w Chinac.h dziela z zakresu logiki, pi~tnowal sofizmaty, twierdzl:!c, 
ze osmieszajlJ, wiar~ w Roga i tym samym prowadz:,! do zbrodni. 

Nu . terenie mi~dzynarodowym Mei Ti pragnl',ll wpl'owadzenia zbiorowej 
akcji dla ochrony malych panstw przed najazdami; podobnie w stosun
kach wewn~trznych: utWOl'zyl: w kraju rodzaj rycerstwa z politykow 
i zolnierzy dla obrony slabych, nieslusznie napadni~tych - sam konstruo
wal machiny wojellne, ale byl: zawsze przeciwnikiem agresji. Oto jego 
slowa: 

" .. .Widac juz tylko najazdy i napady, sci~te zniwo, spalone swi:'!tynie, 
ludzi pomurdowanych, albo skazanych na niewol~, kobiety-wdowy, dzieci
siel'oty. A kiedy naj ezdicy zawiadomiq pr,zyjaciol: 0 zwyci~Sltwie, przy
jaciele g l'atuluj lJ, im. Czyz mozliwe jes t , zeby poczucie moraIne czlowieka 
tak si~ w tych spr awa ch skrzywilo? - Gratuluje si~ zlodziejom, ktorzy 
kradnq ksi~stwa. Czemu wi~c ,karze si~ z-Iodziei gl'uszeki sliwek? - Czy 
dlateg o, ze ukradli zbyt malo ?" ... 

W dzie~~il1ie polityki ekonomicznej Mei Ti glol'yfikuje prac~ pot~pia 
ro'U·zutnosc. 

P ogllJ,dy Mei Ti wykazuj l! w iele podobieilstwa z systemem wspolcze
sncgo mu P latona . J est faktem uderza j :'J,cym, ze w tym samym czasie, 
dwaj f ilozofowie zyj lJ,cy w t ak r oznych w al'unkach, w innych cz~sciach 
swiata, doszli na dl'odze filozoficznej, calkowicie niezaleznie od siebie, do 
niemal identycznego poj~cia Boga - pla tOllskiej idei dobra; - tylko 
chinski mysliciel dotari jeszcze blizej chrzescij anstwa. Jeg o filozofia bu
dzi dzisiaj zainteresowanie nie tylko w chiilSkich kolach intelektualnych. 

oprac. K. 1-1• 

.TESZCZE W SPRAWIE CALUNU TURYNSKIEGO 

Sprawa calunu turyilskiego wciflZ jest zywo dyskuto-wa,na, nie ustaj l! wi; 
proby l'ozwil!Zania jeg'o za.gadki. Nic w tym dziwnego! Z j ednej str ony 
pietY:lJ111, milosc i wdzit;!cznosc wzgl~dem Zbawiciela bud4i w n as pragnie
nie p05 ia dania autentycznego wizel'unku J ego oblicza .i calej p ostaci, 
-z dl'ugiej zas - ten s an1 pietY4m i taz milose obawia si~ wizerunku f aL 
szyweg o. Ar tykul Ks. Dq.bl'owskicgo w nl' 25 " Znaku" slusznie zwr aca 
naszlJ, lIwag~ na niemoznose =nania autentycznosci calunu bez uzgod
n ienia przekaz6w Ewangeli'i IZ dociekaniami medycyny, chemii, his tOl'ii 
i in nyc'l nauk pomocniczych. Jednakze ks. DQbl'owski Pl'zytoczyl z E wal1
gelii g-l6wllie te a rgumenty, ktore zdajlJ, si~ zaprzeczac autentycznosci 
calunu. Wydaj e> mi si~, ;i;e wedle Ewangelii nie wszystkie sZczcg61y 
pogrzebu Chrystusa s:,! ~'ownie j ednoznaczne, jak nam to k8. Dl;lbrow. 
ski przedsta wil. Nie czuj:,!c si~ bynajmniej kompetentnym do f ormulo
wania jakiejs wyraznej tezy w tej sprawie, pragn~ zwrocie uwag/il na 
pan; f aktow, ktoTe - jak ,si~ .zdaje - dyskusja przeoozyla. 

http:przeprowadza.ne
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Ks. D~browski pisze m. in.: "Jezeli 7iwolennicy autentyczlnosei usilo. 
wali w nas wmowic i to z zegarkiem w r'i)ku, Ze w c1qgu trzeeh godzin 
(3-6 po poIudniu), dzielqcych smierc Chrystusa od zilipadni'i)cia zmierz_ 
clm, nie bylo po prostu czasu na wypemienie przewidzi'anych rytua!em 
cz~rnnolici pogra;ebowych - to odpowiadamy na to krotko, ze sw. .Jan 
Ewangelista byl innego pod tym wzgl'i)dem zdania". Tymczasem wlasnie 
u Sw. Jana zaa;naczony jest pospiech i brak czasu. "A na miejseu, gdzie 
Go ukrzyzowano, byl og,rod, w ogrodzie zas grobow-iee nowy, w ktol'ym 
nikt jellze:ze nie byl a;lozony. Tam tedy, zpowcdu zydoO\vskiego dnia 
Przygotvwania, bo grGbowiec byl bUsko, zlozyli Jezusa". Zdanie to swiad
ezy na pewno 0 pospieehu. Wil;cej: czy nie Illasuwa si'i) mysl, ze ue:zniowie 
pragll!;!liby 'innego g'l'obowca dla . Jezusa. -"'V g.robowcu tym bowiem 
powiada sw. Jan _ . zlozono Jezusa z powodu "zydowskiego dnia pr.<ly
gotowania" - tylko dlatego, ie "grobow-iee byl bUsko". A wj'i)c gdyby 
to nie by1 czas przygotowania., lub gdyby grobowiee ten nie lezal blisko 
miejsca smilerei., pochowanoby Jezusa gdzie indziej - inaczej powyz
szyeh slow l'ozumiee chyba nie spos6b? A moze l11ajq one z,nae:zye jeszeze 
co innego: ze poglI'zeb w grobie J ozefa bylo tylko czasowym zlozeniem 
ciata, ,pl'zynajrnniej zas, ze byl prowizoryezny? ILipoteza jest bM'dzo 
smiala, ale czy nie rna w Ewangeliach, zwlaszcza zas u sw. J ana, 1nnyeh 
wskazowek co do prowizorycznosei pogrzebu J ezusa? 

Wszystko by10 zr ()lbione troch~ na gwalt - co jest rzeczlj, ealkiem 
zl'ozumialq. sw. Marek nawet wspol11ina, ze J ozefkupH pr.leseiel'adlo 
(Mar. XV. 46), a wi~e nie mial go Pl'zyg.otowanego. Nikodel11 zas przy. 
ni6s1 ok010 stu funt6w mirry j aloesu (Jan XIX. 39.). Jak wiadonw, 
wedle zydowskiego zwyczaju pogrzebowego dalo zmarlego obmywano, 
a p6zniej namaszczano paehn.idlami, dopiero zas po owinir;!ciu w pl6tna, 
czy tez w tra1(eie owijll!11ia po,sypywano obfieie mirrq, i aloesem. Ot6z 
czy Jea;usa obmyto i namaszezono? Co do obmyeia nie nie wiadamo. 
Sw. Jan powiada tylko, ze ,J6zef "P'J.'zyszedl tedy (po ur.1:yskaniu pozvvo
lenia od P ilatll-) i zabra! cialo Jezusa" (Jan XIX. 38.). Czy to oznacza, 
ze je uni6sl obnazo.ne na miejsce g.robowca, nie owijajl}e od razu w zad11e 
pl6tno, ezy tez moze ok1'yl je p'J.'owizo~·ycznie" jak domysla si~ tego 
p. Weiss-Dqmbska ("Znak" 111' 26) - sp1'aw~ t~ muszq, wyjasnie fa
chowey na podstawie jakichs analogii. Jednakze ezytamy u sw. Jana 
to tylko: "Wzi~li tedy cialo Jezusowe i obwilj,zali je w przeseieradla 
z wonnosciami, jak j!::st zwyczajem g;l'zebac u zyd6w". (Jan XIX. 40.). 
W'i~c nic nie ma 0 obmydu i namaszczeni'u. I <iopjero potem pisze 
sw. Jan 0 ogrodzie 1 grobie, w kt6rym Zl.oZ0010 J ezusa, bo byl "blisko". 
Caly t en opis zd1'adza pospiech i prowizoryeznosc. 

Ale to wszystko Sl! argumenta ex silentio - wiadomo zas, jak nalezy 
bye ostroimym z tego rodzaju argumentacjq. Wedle metodologii histo
rye:znej maZe bye ona brana pod uwag~ tylko w pewnych seisle okreslo
nych okolicznosci'aeh, m. in. jesli tstniejq potwierdzajl}.ce jl}. argumenty 
pozytywne. 0 obmyeiu eiala nic nie w-iemy. Natomiast 0 namaszczeniu 
mamy bardzo ciekawe wiadomosei. sw. Lukasz pisze: "A byl to dzieii 
Przygotowani,a ,i nadehodzil szabat. Przybyly tez i niewiasty, kt61'e przy_ 
sz!y za rNLm z Galilei i widzialy gr6b i jak a;102:ono cialo Jego. A wro
eiwszy, ,przyg.otowa1y wonnosei i masci, nic wszakze nie czynil!c w szabat 
wedlug przy;kazania". (Luk. XXIII. 54--56.). A wi'i)C a;no,vu zaznaczony 
jest b1'ak ca;asu. Niewiasty widzialy g;r6b i cialo, ,poczem przygotowaly 
masci i wannosei, wi<ioeznie braklo ieh na miejscu - N1kodem przyniOsI 
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tylko aloes :i mirr~; a moze i wody bl'aklo i rnie byIo czasu jej przy. 
niese? Niewi'asty jednak nie nie ezynily rz. racji szabatu. C6z miaIy czynie? 
Czy nie obmyc cialo i namascic je? OczyvY;iscie. A wi~c - co najmniej 
namaszczcnia - nie dokonano, czyli pogrzeb nie byl kompletny. Zn6w 
wra:i.enie jakiegos prowizorium. 

Lecz moze uczniow.ie Jezusa i niewiasty nie uwazali owego z koniecz. 
nosci uproszczonego pogrzebu za p,rowi,zorycz,ny? Moze mieli tak pozo. 
stawic J ezusa, j ak Go pogrzebali? OMz temu wyrainie spJ;zeciwia sif\) 
tekst ewangeJiczny. Eo oto ledwo mija czas zalka,zany, niewiasty spiesz~ 
do grobu. "A gdy llliJl~1 sza;bat, Maria Magdalena i Maria Ja,kubowa 
i Salome ,nakupily wonnosci, aby p6jse i namascic Jezusa. I bardzo ranD 
w pierwszy dzien tygodnia przyszly do grobu, gdy juz weszlo slonce". 
(Mar. XVI. 1-2.). "A wczesnym Irankiem W pierws.zy dzien tygodnia 
przybyly do grobu niosqc pa'zygotowa,ne wonnosci". (Luk. XXIV, 1.). 
A wi'i:c obl'z~dek pogJ"zebowy mi,al bye uzupelniony. Lecz .pl'zecie nie. 
wiasty byly przy grobie w chwili zlozenia Jezusa. Czy rniIczaly? Czy 
owo ranne namaszczenie (i obmycie?), own uzupeinienie pogrzebu nie 
zostalo uzgodnione jeszcze w ,pi~tek? A moze ,byla to tylko inicjatywa 
niewiast, n a co \1log1aby wskaiZywac ich troska 0 odwalenie kamienia 
gl obowego? W kaidym razie szczeg61 ten najdowodniej swiadczy 0 ru·e· 
p'clnym obT"z~dku pog<rzebowym. ,Lecz jesli obrz:'.\dek ten mial bye uzu· 
pelniony, jesli myslan.o 0 tym jeszcze w pil!tek, trudno pl'zy.puscie, ie 
owini~cie Jezusa bylo r6wnie stara,nne, jak r obiono to zwykle. Uczniowie 
mogli owin:'.\e dalo winny spos6b ,niz n0l1l11alnie i Pil:zysypae przyniesio. 
nymi przez Nikodema wonnosciami, by je uchronie od zepsucia, w nie. 
dziel~ zas mi'ano pogrzesc J ezusa wedle pelnego ,rytualu, a moze nawet 
przeni€sc do i,nnego g,robowca. Dla'tego pl'zekaz sw. Jana 0 przesde. 
radlach (othonia) o1'az chuscie (sud3Jrilon), ,/kt6ra byla na gl-owie Jego" 
(Jan XX. 7.) nie muszq, wykluczae ,odmiennego ,od panuj:'.\cych zwy. 
czaj6w owini~cia eiala Jezusowego. Ks.iqdz D~brows.ki slus~nie zwa'aca 
uwagf;) na komentarz sw. J ana w 'przekazie: "wzi\lli tedy eia10 J ezusowe 
i .obwil!zali je w przesciel'adla z wonnosciami, jak jest zwyczajem grze. 
bac u zyd6w" (JUQ1 XIX. 40) ci powiada, :le "sam ewangelista wskaz,uje 
nam kierunek, w jakim szukac mamy wszysbkieh szczeg616w, zwil!,zanyeh 
z PGg,n~ebem Chrystusa". Wykazalismy jedn.n.k, ze w wypadku pog;rzebu 
Chrystusa rytual ten nie by1 pelny. C6;); wobec reg,o moze oznaczae 
komentarz sw..1 a,na? Sl!dz~, ze dotyczy 0Il1 albo og61nej zasady owijania 
zwIok, dziwneg10 dla adresat6w Ewangelii sw. J ana, albo moZe samego 
tylko uzycia pachnidel; Ito ostatnie wydaje s.i\l tnaojbaJ."dziej p:rawdo. 
podobne. Nie moie zas w zadnym wy;padku bye stwierdzeniem, ze pelny 
rytual ,pog,T'zeilowy zostal dokonamy, skoro wi.emy, iz taknie byIo; totez 
na podstawie tego og6lnikowego komentarza nie wolno nam szukae 
jak chef) ks. D:;tGruvv,ski - "wszystkioh szezeg616w" pogrzebu Chl'ystusa, 
op.ierajl!c si~na przepisaeh i rytuale pogrzebowym zyd6w. 

Jezeli powyzsze rozumowanie jest sluszne, to g16wny aJI'gument pTze. 
ciwnikow autentyczno,sci calunu turyn::;kiego musi bye zaehwiany. Co 
oczywiscie kwesti~ autentycznosci jeszcze - niestety - n.ie przes~dza. 

Antoni Golubiew 
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KOMUNIKAT 

1) Z dniem 1 czerwca 1951 r. kolportaz komisowy cza
sopisma "Znak" dla U r z Et dow Par a f i a I nyc h 
i k i 0 s k 0 w par a f i a I nyc h (p r z y k 0 sci e I
nyc h) wysyla wyhlcznie P. P. K. "Ruch" w Krakowie, 
Dzial P r enumeraty Pocztowej, ul. Luhicz 42. 

W zwi:lzku z tym wszelkie zamowienia jak i zmiany 
zamowien nalezy kierowac na wyzej wspomniany adres. 
Wszelkie wplaty za ot rzymane egzemplarze od dnia 1 
czerwca hr. i nastEtpne nalezy kierowac.,wylqcznie IUl kon
to Oddzialu P. P. K . "Ruch" w K rakowie, ul. Luhicz 42, 
Nr P . K. O. IV-9684/110. Jednoczesnie nadmienia siEt, ze 
zalegle naleznosci za otrzymane egzemplarze w uhieglych 
miesiqcach nalezy przekazac do w lasciwych terytorialnie 
wojewodzkich IOddzialow P. P. K. "Ruch". . 

2) Kolportaz komisowy han d low y (k i 0 s k i c z a
sop ism, k s i Et g ar n i e itp.) pozostaje hez zmian. 
Wszelkie zamowienia i rozrachunk i nalezy kierowac do 
terytorialnie wojewodzk ich oddzialow P. P. K. "Ruch". 
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