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MItOSC £RZETW ARZAJACA 
I. 

Wsr6d istot zyjqcych na ziemi jedynie czlowtiek posiada nie
zwyklq i wyjqtkowq zdolnose zwracania si~ ku przeszlosci swe
go gatunku, a nawet ku dziejom wszystkiego, co zyje i istnie
je, by poznae i zrozumiee, a przez to z wi~kszq latwosciq okre
slie swe miejsce w swiecie. 

J esli w tym wzgl~dzie uwazac b~dzlemy klasycznq filozofi~ 
greckq za szczytowe osiqgni~cie reflektujqcej ludzkiej mysli, 

.	nie wspartej objawieniem, to trzeba zauwazye, iz zaden z fi 
10zof6w przed-chrzescijanskich nie nauczal 0 Bogu Stw6rcy 
calego wszechSwiata, ani nie nazwal Boga Milosciq, ani tym 
bardziej nie mial poj~cia 0 Milosci Najwyzszej , biorqcej udzial 
w cierpieniach i szcz~sciu czlowieka, walczqcego 0 dobro. 
Z wielk;m trudem przebijala si~ mysl grecka od uznawania 
pra-poczqtk6w w postaci: "wody", "powietrza", "nieokreslono
sci", "czterech pierWliastk6w", "wiekuistych atom6w' ~ , az 
wzniosla si~ do twierdzen 0 "Pierwszym Motorze" , Najwyz
szym Rozumie (Noesis noeseos - Arystoteles), Rozumie Urzq
dzajqcym (Anaksagoras) , Wiekuistym i Niesmiertelnym Pi~
knie i Dobru (Platon). Sens swiata widzieli Grecy w powroc.ie 
bytu do pra-poczqtk6w, w powolnym wznoszeniu si~ ku pi~
knu, co nie ginie (Platon) , w harmonijnym, rozumnym zyciu 

http:powroc.ie
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(Arystoteles), w kontemplacji rozumnej zasady wszechrzeczy 
i w stosowaniu si~ do prawidel rozumu (stoicy). Hellenskie ide
aly pi~kna i do bra staraly si~ oderwac czlowieka od biedy i nq
dzy swiata, ale nie dostrzegaly wielkosci w konkretach. 

W przeciwienstwie do mysli greckiej juz Stary Testament 
zna dobrze poj~cie Boga Stworcy materii i zycia i chwali dzie
10 Wszechmogqcego, jako dobre; fakt wszechmocy stwarzajq
cej, a zarazem dobroczynnej i biorqcej udzial w historii czlo
wieka, jest cz~sto opisywany w pismach prorockich i psalmach. 
St. Testament wypowiada slowa zachwytu ' nad Mqdrosciq, 
ktora jest "tchnieniem mocy Bozej", "jasnosc;q wiecznej 
swiatlosci", "zwierciadlem bez zmazy Boskiego Majestatu i wy
obrazeniem dobroci Jego".l) Owa Mqdrosc "chociaz w sobie 
trwa, wszystko odnawia ·i poprzez pokolenia w dusze swi~te si~ 
przenosi i czyni z nich przyjaciol Bozych i prorokow". 

Mimo takiego uznania dla Mqdrosci, dosi~gajqcej SWq mOCq 
"od konca az do konca" i "urzqdzajqcej wszystko swojq 1agod
nosciq" , Pismo Starego Zakonu wk1ada w usta kaznodziei slo-, 
wa: "Marnosc nad marnosciami i wszystko marnosc" .2) "Coz wi~-' 
cej rna czlow 'ek z pracy mojej? Widzialem udr~czenie , ktore 
dal Bog synom czlowieczym, aby si~ nim trapili".3) "Ujrzalem 
uci~ki , ktore dziejq si~ pod sloncem, wola dalej Eklesiastes, 
i lzy niewinnych, a zadnego pocieszyciela".4) Zagadnienie cier
pienia, tak niezwykle wyraz 'scie i ostro postawione przez ksi~g~ 
Hioba, znajduje wyjasnienie na plaszczyznie doczesnej, gdyz 
Hiob po przejsciowych cierpieniach otrzymuje nagrod~: "A Pan 
blogoslawil koniec Hioba wi~cej niz poczqtek jego. I m 'al cztel'
nascie tysi~cy owiec i szesc tysi~cy wielblqdow i tysiqc jarzm 
wolow i tysiqc oslic." 

Dopiero Nowy Testament lqczy bardzo sc'sle ide~ stworzenia 
z ideq milosci , a nie b~dzie to milosc, ktora jedynie pociqga ku 
sobie pelniq swej doskonalosci , jak nauczal Plato, gdyz wszech
mogqce Boze slowo, stwarzajqce swiat jest Myslq, Silq, Czynem, 
;ecz przede wszystkim Dobrociq, co si~ zniza i udziela swiatu. 
Wiekuista Boza Mqdrosc lqczqc si~ osobowo z jednq ludzkq na
turq, wchodzi w histori~ grzesznej ludzkosci, by dzielic si~ 

swym Bostwem i doskonalosciq, by przywracac i dawac wszy
stkim ludziom zycie nowe, ponad-ludzkie - zycie synostwa Bo
zego, a tego nie moze dokonac ani wola ludzka, ani sila materii, 
jak to uczy wyraznie prolog ewangelii sw. Jana: "A wszystkim, 
ktorzy go przyj~li i uwierzyli w imi~ jego, dal moc, ' aby stali 

• 
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si~ synami Bozymi, ktorzy nie ze krwi, ani zqdzy ciala, ani tez 
z woli ludzkiej, ale z Boga si~ narodzili".5) 

Ucielesniona Boza Milose zwana w j~zyku ludzkim Jezusem 
Chrystusem, Zbawcq swiata, da przyklad slowem i. czynem, jak 
nalezy kochae Boga i blizniego, a przy tym pouczy, gdzie jest 
Zrodlo wszelkiej mHo sci i powie 0 tej dziwnej, tajemniczej i cu
downej przemianie zachodzqcej w ludzkiej duszy przez dzia
Janie Przetwarzajqcej Bozej M;losci. - Abysmy mogli uwie
l"zye, ze wi~cej w nas si~ dokonuje, niz mozemy zaobserwowac 
i dl)swiadczye, musimy wczytae si~ w ewangelie i rozwazac 
drogi Boskiej Milosci. 

1. Milose Boza ukazana i uwidoczniona w Chrystusie jest M i
los c i 'l S z u k a j q c q, bo przeciez, jak czytamy w ewangelii: 
"przyszedl bowiem Syn Czlowieczy, aby zbawH co bylo zgin~
lo" ") i nie jest wola Ojca, ktory jest w niebiesiech, "aby m'al 
zginqe jeden z tych maluczkich".7) Milose Szukajqca obcuje 
L. grzesznikami, a przez to naraza si~ na ZOlrzut ze strony czy
s · ych : "Czemuz to z celnikami i grzesznikami je nauczyciel 
wasz?" Odpowiedz jest godna M;losci Szukajqcej: "Nie trzeba 
lekarza zdrowym, ale tym, ktorzy zle si~ majq", "Pan nie przy
szedl wzywae sprawiedliwych, ale grzesznikow".8) Obraz Mi
losci Szukajqcej znaleze latwo w przypowiesciach 0 zaproszo
nych na gody, kiedy to gospodarz kaze wyjse slugom na drogi, 
ulice i oplotki, aby prosie usilnie na uczt~9) , w przypowiesci na
st~pnie 0 zgubionej owcy i drachmie, b~dqcych symbolami 
grzesznika poszukiwanego z wielkim wysilkiem i trudem10) . 

Aby jeszcze mocn'ej podkreslie wag~ szukania i radose znale
zienia, wypowiada Zbawca prawie ze niezrozumiale zdania 
o gospodarzu, co opuszcza dziewi~edziesiqt dziewi~e owiec na 
pustyni, a idzie szukae jednej zaginionej, a gdy jq znajdzie, bie
rze na ramiona swe, raduje si~ i przyszedlszy do domu zwoluje 
sqsiadow i mowi : "Radujcie si~ ze mnq, bom znalazl owce. ktor'" 
byla zagin~la. Powiadam wam, ze taka b~dzie radose w niebie.. 
siech z jednego grzesznika czyniqcego pokut~, jak z dziewi~e
dzie~i~ciu dziewi~ciu sprawiedliwych, ktorzy pokuty nie po
trzebujq"ll). Starozytny grecki m~drzec rozpalal za dnia la
tarnie, aby szukae czlowieka, Szukajqca zas Milos{~ wsz~dzie 

odkrywala czlowieka, i tam nawet, gdzie inni juz nie chcieli 
widziee czlowieczenstwa. Chrystus dojrzal pod warstwami spo
pielonej ludzkiej godnosci plomyczek, jaki da si~ rozniecic 
w plomien przetwarzajqcej milosci i dlatego szukal zagubionej 
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wielkosci, i dlatego cieszyl si~, gdy jq znalazl, bo MiloS(: nigdy 
zadnego dobra nie chce odtrqcie. 

2. Ucielesniona Milose Boza jest takze Milos c i q W Y r 0

z u m i a 1 q dla grzesznikow, a uzywa mocnych i ostrych wyra
zen jedynie w stosunku do tych, co zbyt pochopnie pragnq po
t~piae i karae, a jednoczesnie niszczq SWq moralnq struktur~ 
przez dwoistose zycia i pozor swi~tosci - dla takich wlasnie 
faryzeuszow rna Zbawiciel surowe epitety: obludnicy, groby 
pob;elane, rodzaj jaszczurczy; w stosunku zas do tych, co nie 
ukrywajq swej winy i nie ulegajq klamstwu zycia i szczerze 
szukajq wyzwolenia, Chrystus wypowiada slowa niosqce zy
czliwose i przebaczenie: ufaj synu, ufaj corko!Wobec swych 
przyjaciol, ktorzy nie zdajq sobie sprawy z tragizmu chwili i nie 
odczuwajq bolu czlowieka zmagajqcego si~ w Ogrodzie Oliw
nym z wizjq m~ki, Zbawca zdobywa si~ na jakze ludzkie i przy
jacielskie zdan~e: "duch wprawdzie jest ochoczy, ale ciato 
omdlale" 12)~ wobec zas wrogow, co mu zycie odbierajq, Chry
stus - juz bliski haniebnej smierci na krzyzu - okazuje SWq 
zyczliwose i wyrozumialose: "Ojcze, odpuse im, bo nie wiedzq, 
co czyniq" 13). 

3. Milose Chrystusa nie jest slepa i nie pochodzi z jakiegos 
instynktu i sentymentu, Iecz jest w pelni Milos c i q W i edz q
C q i 0 d k r y w c z q . . Chrystus widzi czlowieka takim, jakim 
jest, t. zn. jasno spostrzega jego malostkowose, slabose, ale tez 
okrucienstwa i moralnq ohyd~, z drugiej strony odkrywa w du
szy ludzkiej wielkose powolania i moznosc wydobycia si~ 
z upadku· "I nie trzeba mu bylo - m6wi sw. Jan 0 Chrystu
sie - niczyjego sw'iadectwa 0 czlowieku, sam bowiem wie
dzial, co kryje si~ w czlowieku" 14) - w!edzial, a jednak kochal 
i dal swe zycie, aby bronie ludzi przed realnym zlem. Pisal 
kiedys Nietzsche 0 Chrystusie, ze "on jednak umrzee musial: 
oczyma, ktore wszystko widzq - widzial czlowiecze gl~bie i dna, 
calq jego zatajonq sromot~ i szpetnose.. .. . Bog, co widzial wszy
stko, nawet i czlowieka, Bog ten umrzee musial" 15). Nietzsche 
- indywidualista - nie rozumial, ze czlowiek boi si~ wewn~trz
nej pustki i samotnosci i pragnie, aby ktos wielki byl razem 
z nim, slusznie go ocenial i wydobywal ze zla. Piewca nadczlo
wieka uwazal, .ze Bog przeszkadza w dqzeniu do w;elkosci, 
a nie wiedzial, ze milose Boga jest warunkiem wielkosci czlo
wieka; dla Nietzschego obcq tez byla tajemnica Ukrzyzowanego, 
okazujqcego 'przewartosciowanie wartosci przez smiere, a przy
wracanie zYria i wielkosci przez zmartwychwstanie, gdyz Bog 
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umarl, a zyje i zycie mocy przywraca. Milosc! Odkrywcza zo
baczyla w czlowieku material na budow~ naszego zycia, dala 
przez smierc i zmartwychwstanie niezwykle moraIne sHy 
i w dalszym ciqgu dziala wsrod nas. 

4. Milosc wcielona jest przybli.zeniem si~ do nas Boga, gdyz 
"przez tajemnic~ Slowa Wcieionego nowe swiatlo zjawilo si~ 
oczom naszego umyslu, abysmy poznajqc Boga w widziaInej 
postaci wznosili si~ do rzeczy niewidziainych" 16). Wsrod psy
chologow i filozofow reI ;gii panuje moda na rozroznianie mi~
dzy dalekim Bogiem filozofii, b~dqcym pierwszq przyczynq 
swiata, i bliskim Bogiem religi~ - . Bogiem milosci i dobra; 
rozr6znianie to , zresztq dosyc sztuczne, niknie w uj~ciu ewan
gelii, gdyz Stworcza Boza Moc obiera mieszkanie wsrod Iudzi 
i wchodzi w ich histori~ jako czlowiek. Proboszcz z powiesci 
Bernanosa - Pami~tnik wiejskiego proboszcza - tak prze
mawia do majqcej zal do Stworcy: "Pani, rzeklem, gdyby nasz 
B6g byl bogiem pogan Iub filozofow (dla mnie to jest to sarno) , 
daremnie by si~ chronil w najwyzsze regiony nieba, nasza nie
dola sC : qgn~laby Go stamtqd. Alepani wie, ze nasz Bog wyszedl 
naprzeciw niedoli. Mozna Mu wygrazac pi~sciq, plue nan, bi
czowae Go i wreszcie przybic na krzyzu. To juz si~ stalo, moja 
corko". Czlowieczenstwo Chrystusa jest stopniem do zjedno
czenia si~ z Jego b6stwem, a jednoczesnie jest unaocznionym 
dowodem milosci Bozej ku nam i pomOCq w rozwiklywaniu 
"w~zlow zycia", a jednoczesnie ulatwia rozumowi wnikni~cie 
w sens istnienia. Bog stal si~ bliski i Iudzki, ukrywajqc swoj 
Majestat , aby Iudzie stall si~ dIan blizsi i boscy. 

5. Wc:eIona Boza Milosc jest rowniez Milos c i q P r z y
j a c i e 1 s k q: - "Juz was nie naZWq slugami - mowi Chry
stus - bo sluga nie wie, co czyni P an jego. Lecz nazwalem was 
przy jaci6lmi, bo wszystko, co uslyszalem od Ojca, oznajmilem 
wam"!7). Chrystus nikogo nie wykIucza od przyjacielskiej 
zyczliwosci i ta wlasnie przyjazn stan~e si~ podstawq naszego 
bliskiego i przyj acielskiego stosunku do Milosci Przetwarza
jqcej. 

6. 2ycie Boga Wcielonego jest her 0 i c z n q s 1 u z b q dia 
dobra innych, gdyz Syn Czlowieczy nie przyszedl, aby mu slu
zono, Iecz aby sluzye i dusz~swq oddac na okup za wielu,18) 
co stanowi dowod wieIkiej milosci ku czlowiekowi, bo nikt . 
nie rna wi~kszej milosci nad t~, aby kto zycie oddal za przyja
ciol swoich".19) . 

http:swoich".19
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Idea Boga cierpiqcego w ludzkiej naturze w celu przetworz~
nia owej natury, jest tak niezwykla i przerastajqca wyobrazni~ 
i pt?j~cia, ze wydaje si~ marzycielskq i fantastycznq utopiq, 
a jednak ta wlasnie idea stworzyla najpot~zniejszy i najbar
dziej uduchowiony ruch religijny i podtrzymuje go przez blisko 
juz dwadziescia wiekow. "Sielanka galilejska" (wyrazenie E. 
Renana) tragicznie zakonczona Golgotq, kaze w nowy, niezwykly 
sposob patrzee na losy cierpiqcego swiata i w ogole na sens 
ludzkiego istnienia. Trzeba az k rzyza, na ktorym zawisla w boIu 
k onania Milose Wcielona, aby dojrzee wsrod plqtaniny: he
roizmu i zbydl~cenia, przeci~tnosci i niezwyklosci, wsrod za
mieran wielkich kultur i powstawania nowych, jakies dogl~bne 
p rawo wiodqce ludzi dobrej woli do Milosci Nieskonczonego 
D obra, jakie cz~sciowo w tym swiecie na malq skal~, a w innym 
w skali nieograniczonej wygladza i uwiecznia ludzkie dobro. 

Jesli juz znamy fakt ewangelii, a w kazdej przeciez chwili 
m ozemy wziqe do r~ki cztery intrygujqce i paradoksalne ksiq
zeczki, to mozemy sobie przypomniee nast~pujqcy dylemat, 
tak bardzo naturalny i nasuwajqcy si~ umyslowi (znany takze 
sw. Tomaszd"wi z Akwinu): albo Bog jest Wszechmogqcy i moze 
zlu w swiecie przeszkodzie, a nie chce, albo jest Milosierny 
i chcialby zlu przeszkodzie, a nie moze, z tego wniosek, ze w je
d nym i drugm wypadku Bog nie bylby Istotq Najdoskonalszq. ~O) 

Rozvviqzanie powyzszego dylematu znajdziemy w ewange
l iach; wykazujq nam one, ze Milose Boza chce zlose usunqe 
i usuwa, byleby wola ludzka nie psula dziel Bozych; poza tym 
ewangelie swiadczq, ze Wszechmogqca Milose Boza ze zla umie 
w yprowadzie dobro i ze potrafi okazae milose w cierpieniu, 
a zlo moraIne umie tez usunqe silq milosci - plany zas swoje 
M ilose przeprowadza majqc na uwadze wszystkte czasy az do 
skonczenia wiekow, kiedy to w pelni ujawni si~ zwyci~stwo 
d obra. Milose Boza okazana w smierci Chrystusa, a zwyci~ska 
w Zmartwychwstaniu, jest dla nas umocnieniem przekonania, 
ze i s t n i e j e Milos eSt war z a j q c aiM i los e 
P r z e twa r z a j q c a. Czytaj qC ewangelie i patrzqc na Chry
stusa z wi~kszq latwosciq zrozumiemy orzeczenie soboru Wa
tykanskiego 0 tym, ze: Bog dobrociq swojq i Wszechmogqcq 
Silq w spos6b najbardziej wolny powolal z nicosci do bytu 
iitworzenia "nie dla wzrostu swej szcz~sliwosci. lub w celu jej 
uzyskania, lecz dla okazania swej doskonalosci przez dobra, 
kt6re stworzeniom udziela"21). Trese tego orzeczenia m6wi, 
ie Dobro Najwyzsze nie rna nic wsp61nego z egoizmem 
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i ze jedyne Pozqdanie w Najwyzszej Milosci, to ch~e uszcz~sli
wiania nie siebie lecz innych. Analogicznie do Milosci Stwarza
jqcej, Milose Ucielesniona szuka nie dla siebie, zbawia nie 
siebie i cierpi za innych i dlatego w Chrystusie widzimy tak.~e 
odblaski Milosci Stwarzajqcej, a nawet wiemy zgodnie z wiarq, 
ze jest to ta sarna Milose powolujqca swiaty do bytu, gdyz cier

,piqcy Syn Bozy jest w Boskiej swej naturze Stworcq swiata. 
Gdy Faust pyta, co bylo na poczqtku , to odpowiedz chrzesci
janska nie wykluczajqc Mysli, SHy i Czynu b~dzie brzmiala, 
ze poczqtkiem wszystkich poczqtkow, a wi~c i m aterii i ducha 
jest Milos e u d z i e I a j q cas i ~ w 0 go I e s w i a t u, 
w s z c z ego 1 n i e j s z y z ass p 0 sob i s tot 0 m s w i a
d 0 m y m i w 0 I n y m , - w tej zas Milosci znajdzie si~ 
i Mysl, i Sila i Czyn. 

Patrzqc przez pryzmat Nowego Testamentu Iepiej zrozumie
my sens istnienia i rozwoju Iudzkosci; nie negujqc zadnych bliz
szych praw dziejowego rozwoju, odkryjemy, ze ludzkose zmie
rza mimo wszystko ku Dobru i ziemskiemu i ponad-ziemskie
mu, a "wieki ciemne" i lata okrucienstw wynikajq z rozlicz
nych egoizmow stawiajqcych opory sHe Dobra. - ' 

Wsrod nowoczesnych nie-chrzescijanskich filozofov" poszu
kujqcych sensu bytu najwi~cej zrozumienia dla niezwykiosci 
ewangelii okazal Henryk Bergson; uwazar on, ze na podstawle 
doswiadczen mistycznych spotyl;);anych w kazdej gl~bszej kuI
turze, a szczegolnie chr~escijanskiej, mozna budowae racj onalne 
wnioski 0 poczqtku i celu swiata. Mistycyzm, wedlug Bergsona, 
zaczyna si~ przez "rqcznose, a konsekwentnie tozsamose z twor

. czym wysilkiem zycia; owo dzialanie, jesli nie jest Bogiem sa
mym, to pochodzi od Boga. Wielki mistyk jest indywidualnosciq 
przekraczajqcq granice gatunku narozone przez materi~ - prze
druza on w ten sposob dzielo Boze." 22) Jesli, wedlug Bergsona, 
zwrocimy uwag~ nie na uboczne objawy, lecz na istot~ prawdzi
wego mistycyzrfiu , to wykryjemy, ze nie jest on ani wizjoner.· 
stwem, ani w ogole jakims patologicznym objawem, gdyz nie 
rozbudzalby pragn ien wielkich czynow, a co najwazniejsze nie 
bylby nacechowany zdrowym sqdem i niezwykIq ponadludzkq 
roztropnosciq. Mistycyzm zupeiny spotykamy, jak sqdzi Ber
gson, dopiero w chrzescijanBtwie, chociaz takze w innych reli
giach znajduje si~ on w stanie szczqtkowym, a nawet kazdy 
czIowiek odnajdzie w sobie siad mistycznych przezye. "Milose, 

• 
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ktora przenika dusz~ mtstycznq, pisze dalej Bergson, nie jest 
milosciq czlowieka ku Bogu, to milosc Boga ku wszystkim lu
dziom. Z Boga i przez Boga kocha mistyk Bozq milosciq wszyst
kich ludzi"23), mistycy zas chrzescijanscy Sq tylko nasladowca
mi i lwntynuatorami niedoskonalymi, chociaz autentycznymi, 
tego, czym byl calkowicie Chrystus opisany w ewangeliach. "24) 
Mistycy twierdzq, ze znajdujq si~ w kontakcie z Bogiem-Milos
ciq, a te ich niezwykle szczere oswiadczenia Sq' w swej istocie 
niezalezne od wewn~trznych wplywow kulturalnych i dowo
dZq wedlug Bergsona, ze naprawd~ istnieje rzeczywisty Byt 
(L'Etre), z ktorym mistycy znajdujq si~ w kontakcie. Jedno lub 
drugie doswiadczenie mogloby miec charakter prawdopodobny, 
doswiadczenia jednak mistyczne, pozbierane z tylu roznych 
srodowisk kulturalnych i na tak wielkiej dlugosci czasu, pro
wadzq nas do pewnosci istnienia Boga, tymbardziej, ze filo
zofia uznaje mozliwosc i fakt intuicji, a u wszystkich ludzi 
istnieje dalekie echo mistycyzmu. 

"Mistycy zgodnie swiadczq, wywodzi dalej Bergson, ze Bog 
nas potrzebuje, jak rowniez, ze my Boga pot~zebujemy; dla
czego nas potrzebuje? - jedynie po to, aby nas kochac. To 
wniosek filozofa, opierajqcego siE: na doswiadczeniu misty
cznym. Stworzenie objawi si~ wtedy jako przedsiE:wzi~cie 
Boga stwarzajqcego stworcow w tym celu, aby moc zlqczyc 
z so bq istoty godn~ J ego milosci. "25) Tok mysli Bergsona, jak 
latwo spostrzec, wskazuje na to, ze Chrystus i jego Milosc, z kto
rej pelnosci pochodzi najbardziej autentyczny mistycyzm, roz
jasnia nam m etafizyczny polmrok poczqtku i sensu swiatai pro
wadzi do uz_nania Bozej Milosci dzialajqcej w swiecie. 

Dowod Bergsona na istnlenie Boga w oparciu 0 m aterial do
starczony przez mistykow, moze budzlc zastrzezenia kr ytyczne . . 
i domagac si~ podstaw bardziej intelektualnych, lecz jedno jest 
pewne, ze teza 0 Milosci Stwarza jqcej nie jest rozumowo ab
surdalna, da siE: ponadto uzasadniac w metafizyce, a zyciowo 
jest niezwykle plodna i potrafi zdobywac sobie zainteresowa
nie. 

Uznanie prawdy 0 Milos c i Stwarzajqcej 
i p r z y j ~ c i e fa k tuM i los c i B 0 z e j W c i e Ion e j, 
a s z u k a j q c e j i P r z e twa r z a j q c e j, s q k 0 n i e c z
n y m war u n k i e m, a b y s m y m 0 g 1 i z r 0 z u m i e c, 
czymjest, jedna z najdonioslejszych Bozych 
1 ask - m ian 0 w i c i e las k a us wi E: c a j q c a; ta 
bowiem laska pochodzi z Najwyzszej Bozej Milosci znizajqcej 

,/ 
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si~ do nas przez Syna Bozego, kt6ry przyjql ludzkq natur~ za 
wlasnq; w swej zas istocie laska uswi~cajqca jest naszym udzla
lem w Tr6josobowej Bozej Milosci dzi~ki temu, ze przetwarza 
dusz~ i wladze duchowe i sprawia to, ze jestesmy przybrani za 
dzieci Boze i mozemy posiadac dobro NieskOllczone w ludzki 
i ponad-ludzki spos6b. Laska uswi~cajqca objawia si~ nam, jako 
najpi~kniejszy tw6r dziej6w Milosci na ziemi, jako tez droga 
ku pelniejszemu jeszcze posiadaniu Boga w niebie przez jasnq 
doswiadczalnq jednosc, a jednoczesnie, jako najwyzszy moral
ny nakaz dla naszej osobowosci: 

Bqdz niemowl~ciem, m~zczyznq, kobietq 
Lecz przede wszystkim bqdz Bozym czlQwiekiem. 

C. Norwid 

II 

Kto uwaznie czyta Pismo sw. Nowego Testamentu z latwo
sciq spostrzeze, ze Chrystus pracuje nad tym, aby odnowic czlo
wieka przez wyrwanle go ze stanu grzechu i przywr6ceni.e do 
przyjazni z Bogiem. Za pomocq wielu obraz6w, symbo16w i po
r6wnan, branych z zycia przyrody i ludzkich spolecznych sto
sunk6w, Pismo sw. stara si~ opisac fakt zblqkania si~ czlowieka, 
a potem fakt niezwyklej przemianyi. zwrotu ku Bogu; wielosc 
wyrazen na oznaczenie zwiqzku z Bogiem odrazu podsunie mysl, 
ze nowy, niezwykly stosunek Boga do nas, a z drugiej st rony 
nasze odnoszeni e si~ ku Bogu nie da si~ bez reszty zamknqc 
w ludzkich terminach i poj ~ciach . Nasza zywa lqcznosc z Bo
giem b~dzie to Boze Kr61estwo, do kt6rego wchodz;my przez 
pokut~ , a b~dzie to kr61estwo jakiegos dziwnego posiadania , 
nasycenia, synostwa Bozego, radosci i oglqdania Boga.2G) Zwiq
zek z Bogiem jest cz~sto okreslany w Pismie sw. jako nowe na
rodzen :e i nowe zycie powstale mOCq Ducha SW.,27) otrzymu
jemy w6wczas prawo, abysmy jako nowonarodzone dzieci Boze 
posiadali Nieskonczone Dobro, jak posiada je Wiekuisty Syn 
Bozy.28

) Czlowiek odrodzony przez Boga rna jakqs wewn~trznq 
sil~ - jest bowiem stworzony i ugruntowany w milo sci i dqzy 
przez Chrystusa do pelnosci Bozej,20) okreslanej, jako uczest
nictwo w Bozej naturze.30) Czlowiek odrodzony przez lask~ jest 
wewn~trzn: e przetworzony wedlug idealnego 0 brazu pierw
szego czlowieka, kt6ry byl stworzony w sprawiedliwosci i swi~
tosci prawdy,:J l) i rna si~ dlatego odznaczac umilowaniem tejze 

http:naturze.30
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prawdy i sprawiedliwosci,32) a takze wieloma innymi cnotaml, 
jak prostotq, milosierdziem, uczciwosciq i pracowitosciq. 

Nowe niezwykle zycie polega na wyzwoleniu s ; ~ z grzechu 
i wlqczeniu si~ w zasi~g Milosci Chrystusowej okazanej na 
krzyzu, a to w ceJu, aby stary egoistyczny czlowiek umarl, 
a nowy zmartwychwstal na podobienstwo zmartwychwstania 
Chrystusa i by juz wi~cej nie podlegal klamstwu i nienaw isci.33) 

Zwiqzek odrodzonego czlowieka z Bogiem jest podobny do 
biologicznej lqcznosci galqzki ze szczepem winnym :14) lub do 
scislej zaleznosci i wsp6lpracy organ6w w ludzkim ciele,3;') 
a takze rna podobienstwo z ludzkq przyjazniq3G), i jest niezwy
klym zblizeniem Boga do czlowieka.37) 

1. Trese kilkunastu por6wnan wybranych z Nowego Testa
mentu najwyrazniej podsuwa nam mysl, ze MiloM: Boza oka
zana w Chrystusie dokonuje w ludzkiej naturze jakiejs dzi
wnej i niezwyklej zmiany, kt6rq najlepiej mozna por6wnae do 
nowego narodzenia, jak to zresztq czyni sam Pan Jezus w 1'OZ

mowie z Nikodemem: "Zaprawd~, zaprawd~ powiadam tobie, 
jesli kto si~ nie odrodzi z wody i Ducha sw., nie moze wnijse 
do Kr61estwa Bozego. Co si~ narodzilo z ciala, cialem 'jest, a co 
si~ narodzilo z ducha duchem jest." 3A) Milose to Boza sprawia, 
ze jestesmy dziecm i. Bozymi, a jeszcze si~ nie okazalo, czym 
b~dziemy. Wiemy, ze gdy si~ okaze, b~dziemy podobni do Niego, 
bo ujrzymy Go, jak jest." 39) 

Analizujqc gl~biej ideowq zawartose chrzescijanskiego do
gmatu 0 narodzeniu nowego czlowieka, posiadajqcego prawa 
przybranego Bozego syna, zdobywamy nowe widnokr~gi my
slowe i Jep:ej rozumiemy ustawiczne prawie wolania ludzkosci 
o "nowego czlowieka". Czy rozw6j ludzkosci nie zmierza ku 
temu, aby czlowiek si~ odnawial i doskonalil i czy nie moznaby 
zobaczye we wszystkich prqdach spolecznych i rewolucjach 
owego gl~bokiego pragnienia, aby czlowiek przeksztalcil si~ 
wedlug idealu sprawiedliwosci? Jesli odpowiedz wypadnie po
zytywnie, co wydaje si~ dosye logiczne, to okaze si~, ze ewan
gelia znajduje si~ w centrum zagadnien zyciowych. Chrzescl
janstwo i Kosci61 podejmujq si~ zadania przeolbrzymiego, 
obliczonego na wieki cale, a jednoczesnie przerastajqcego wszy
stkie czasy, gdyz nowy czlowiek si~ga w wiecznosc i pClwinien 
dojsc do tej chwili, kiedy to "smierci juz nie b~dzie, ani smutku, 
ani wolania, ani b61u juz nie b~dzie, bo dawne rzeczy przemi.
n~ly . I rzekl ten, kt6ry siedzial na tronie: oto wszystko nowym 
czyni~." 40) 

http:czlowieka.37
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Pisal kiedys Nietzsche 0 czlowieku, ze jest on liniq rozpiE:tq 
miE:dzy zwierzE:ciem, a nad-czlowiekiem - liniq nad przepas
ciq... "oto, co jest wieIkim w czlowieku, iz jest on mostem, 
a nie celem; oto, co w czlow!eku jest umilowania godne, ze jest 
przejsciem i zanikiem".H) Jakaz glE:boka tE:sknota religijna 
i w og6le ludzka drga w powyzszych zdaniach - tE:sknota nie
stety 0 zlamanych skrzydlach, a nie uleczonych przez LaskE:. 
WstrE:t do nE:dzy czlowieka, tak genialnie odmalowywanej przez 
filozofa nad-czlowieczenstwa, prowadzi do potE:piania czlowieka .... 	 w imiE: przyszlej wieIkosci - chrzescijanstwo, przeciwnie, chro
ni, jak najcenniejszy kIejnot wszystko, co ludzkie, a czlowiek 
siE: staje wielki i nadludzki nie przez negacjE: i nienawise czlo
wieczenstwa, lecz przez odnowE: czlowieka i podniesienie do wyz
szego rodzaju zycia - zycia dzieci Bozych; zadania te Sq wy
konywane przez Milose, kt6ra zaszczepiona przez Boga w ludz
kiej duszy uszlachetnia jq i przetwarza. 

2. Odrodzony i przeksztalcony czlowiek zwany jest synem 
Bozym przybranym, a to podsuwa nam ideE:, ze jestesmy podo
bni do .Jedynego Syna Bozego, kt6ry stal siE: czlowiekiem, aby
smy upodobnili si~ do Jego Boskiej Mqdrosci i Dobroci; w jE:
zyku popularnym wyrazi to sw. Pawel piszqc, ze jestesmy dzie
dz:cami Boga, a wspoldziedzicami Chrystusa: "A jesli synami, 

I 	 to i dziedzicami, dziedzicami Bozymi, a wsp6ldziedzicami Chry
stusa".43) 

W jakiS dziwny dIa nas, w ziemskim zyciu nie zrozum;aly 
sposob Bog stanie si~ naSZq wlasnosciq, a my nie zatraciwszy 
swej indywidualnej odrE:bnosci i pozostajqc Iudzmi bE:dziemy 
myslee i tworzye po Bozemu, przez Boga i w Bogu lqczqc siE: 
z calosciq bytu. Dzis wierzymy tylko, ze kiedys nastanie chwila 
dla kochajqcych Boga, ze przez widzenie i Milose Nieskonczo
nego Dobra bE:dziemy brali udzial w tym ustawicznie wieku
istym i nieskonczonym przeplywie dobra miE:dzy Ojcem, Synem 
i Duchem sw. Chociaz idea Synostwa Bozego, tak scisle zwiq
zana z odrodzeniem czlowieka, jest przyjmowana na podstawie 
wiary, to jednak i w obecnym zyciu, szczeg6lnie u wieIkich 
swiE:tych, mozna juz spostrzec "doswiadczaIne" przezywanie 
dobra Bozego, a jest to przeciez dopiero poczqtek drogi ku Pel
nemu Dobru. 

Sw. Teresa z Avili pisze, ze "niekiedy sionce ono wiekuiste 
jasnym promieniem nieskonczonej milosci swojej., .... da du
szy ujrzee i uczue jak blisko jest przy Boskim majestacie Jego, 
tak blisko, ze i wyrazie tego niepodobna i uwierzye trudno. 

http:stusa".43
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Komu dane bylo ehociaz raz w zyciu doznac na sobie, 0 ezym 
mowi~, ten - pewna jestem - ze przyzna, jak slusznie i pra
wdziwie mozna w tym znaezeniu rozumiec slowa Oblubienicy: 
"Pod cieniem tego, kLOrego pragn~lam, usiadlam, a owoc jego 
slodki gardlu memu" (z ks. Piesni nad P. II, 3). Ja sqdz~, ze 
sam Duch sw. tu dziala" .....~4) 

3. Pismo sw., pragnqc jeszcze bardziej zblizyc do poj~c ludz
kich fakt niezwyklej przemiany czlowieka dzi~ld Przetwarza
jqcej lVIilosci Bozej, wysunie ide~ Bosko-ludzkiej przyjazni: 
"Nie kazda milosc - powie Tomasz z Akwinu - jest przyjaz
niq" 4;;), gdyz nie istnieje ona wowczas, gdy tylko dla siebie 
pragniemy rzeczy ukochanej, lecz wtedy jest prawdziwa przy
jazn, kiedy komus dobrze zyczymy i spotykamy si~ z wzajem
nq zyczliwosciq, zakladajqcq posiadanie jakiegos wspolnego do
bra. Otoz mi~dzy ezlowiekiem a Bogiem istnieje taka wsp61nota, 
poniewaz B6g udziela nam swej szcz~sliwo.sci. A w innym miej
seu swej Sumy Tomasz napisze, ze "doskonalosc rozumnego 
stworzenia polega nie tylko na tym, co nalezy si~ jego naturze 
lecz takze na tym, co mu jest dane przez jakies nadnaturalne 
uczestnictwo w Bozym Dobru. "46) W takiej przyjazni bosko
ludzkiej istnieje 'u Boga pelna znajomosc czlowieka, a czlowiek 
otrzymuje wiadomosc 0 Bozym zyciu i jego tajemnicach przez 
Objawienie i to jest podstawq ustawicznego i przyj p,cielsk iego 
dialogu mi~dzy Stw6rcq a stworzeniem; w owym dialogu mo 
ze si~ zjawic b61 i skarga, zal i prosba 0 przebaezenie, radosc 
i wzajemna "pochwala", istnieje ukorzen~e si~ przed Absolu
tern, a jednoczesnie odczucie bliskosci Boga i przyjacielskiej 
zaleznosci Stw6rcy od nas, ludzi stworzonych. 

Dowodern przyjacielskosci Boga jest przyj~eie przez Syna 
Bozego ludzkiej natury i p rzezywanie wszystkich ludzkieh do
swiadezen az do tragieznej smi,erci wlqcznie. Chrystus, Bog
czlowiek, staje si~ dla nas w ten spos6b bliski i przyjacielski, 
abysmy mogli przez Niego i w Nim spotkac si~ z Bogiem i po
siadac jako przyjaciele 'wiekuiste dobro. Chrystus jako nieo
mylna prawda i przyjacielska lVIqdrosc zyje w Kosciele i zbliza 
si~ do nas przez sakramentalne znaki, a szczeg6lnie przez SWq 

realnq obecnosc w Komunii sw. i ustawiczne wspomaganie 
SWq laskq walczqcego 0 dobro czlowieka. Wyrazem przyjaciel
skosci Boga jest ow znany pi~kny tekst z ewangelii sw. Jana: 

., 
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"JeSli kto mnie miluje, b~dzie pr~estrzegal nauki mOJeJ 1 OJ
ciec moj umHuje go i przyjdziemy do niego, i przebywac u niego 
b~dziemy"Y) 

Czlowiek ze swej strony okazuje przyjacielskq zyczliwosc 
wzgl~dem Boga przez prac~ nad rozbudowq Bozego Krolestwa, 
gdyz wedlug wyrazenia sw. Pawla "pomocnikami Bozymi" je
stesmy.48) 

Przyjazil z Bogiem musi zawierae uczucia zyczliwosci czyn
nej w stosunku do calej ludzkosci, bo: "Jesliby kto powiedzial, 
ze mHuje Boga, a nienawidzilby brata swego, klamcq jest".49) 
Przyjazil i milose ku Bogu i czynna realizacja plan6w Bozych 
jest tak nierozerwalnie zwiqzana z przyjazniq ku czlowiekowi, 
ze przykazanie milosci Boga rna z koniecznosci obok siebie 
drugie: "A drugie podobne jest temu: B~dziesz milowal bliz
niego twego jako siebie samego. Na tych przykazaniach cale 
prawo zawislo i prorocy".;;O) 

Przyjazil mi~dzy Bogiem a czlowiekiem przemienia powoli 
uczucia bojazni i l~ku w ufnose, gdyz "w milosci nie masz bo
jazni, ale milose doskonala wyplasza bojazil".51) Dla chrzesci
janina, ktory zyje z Boga i w Bogu, traci swe kanty niezwykla 
ostrose dogmatu 0 wiekuistej karze - owego my s t e r i u m 
t rem end u m, tj . tajemnicy dobrowolnego i upartego od
wr6cenia si~ ad Najwyzszej MilosCl; chrzescijanin uia, ze bez 
swej winy nie utraci wiekuistego dobra, a poza tym wie on, 
ze Stw6rca chce bye dla wszystkich przyjacielem, a cierpie
niem swym Bog w ludzkim ciele okazal, ze wszystko gotow 
uczynic, by czlowieka zbawie. 

Przyjazil czlowieka · z Bogiem mimo takiego braku proporcj i 
mi~dzy Pelniq i ograniczeniem, Mocq i slabosciq, wiecznosciq 
i czasem, absolutem i wzgl~dnosciq, nie przygniata i nie poniza 
czlowieka, a raczej ustokrotnia jego duchowe sHy; przyjazn 
Boza jest ±rodlem wewn~trznej niezaleznosci. Rzecz to zdu
miewajqca i godna uwagi - pisze sw. Jan od Krzyza - ze 
chociaz ten Boski ogieil jest tak gwaltowny i palqcy, ze z wi~
kszq latwosciq moglby strawic tysiqce swiatow niz ogieil ziem
ski jednq nitk~ lnu, nie zabija i nie niszczy duszy... lecz prze
ciwnie, wedlug tej sHy milosci przebostwia jq... I wtedy ta 
szcz~sliwa dusza, kt6ra przychodzi do tego blogoslawionego 
upalenia, wszystko wie i wszystkiego kosztuje, jest calkowicle 
wolna i wszystko osiqga, nikt przed jej oczyma nie jest wyzszy, 
nic jej nie dosi~ga" ,52) 

http:bojazil".51
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Przyjaciele Bozy znajdujq. siE: pod ustawicznym dzialaniem 
Ducha sw., zwanego Duchem Prawdy i Pocieszycielem, kt6ry 
"wspomaga niemoc naSZq, gdyz nie wiemy nalezycie, 0 co si~ 
modlic mamy, ale sam Duch blaga za nami wzdychaniem nie
wyslowionym«.5:1) 

Katolicka nauka 0 siedmiu darach Ducha sw. jako niezwy
kl:ych sprawnosciach ulatwiajqcych naszemu umyslowi (mq
drosc, rozum, umiejE:tnosc, rada) i woli (mE:stwo, poboznosc 
i przyjacielska bojazn Boza) obcowanie z Bogiem jest tylko 
ogolnym i. szkicowym ujE:ciem niewyslowionych dzialano Du
cha Bozego w ludzkiej duszy. 

Pismo i:;w. m6wiqc 0 zjednoczonych z Bogiem przez przyja
cielskq milosc nazywa ich: swiE:tymi, sprawiedliwymi, zyjqcy
mi w prawdzie, zmartwychwstalymi w Chrystusie, wyzwo
lonymi z grzechu, budowaniem Bozym, rolq Bozq, sw;qtyniq 
Ducha sw., tresc jednak zawarta w wymienionych nazwach 
w istocie swej da SlE: sprowadzic do idei 0 Bozym synostwie, 
przyjazni z Bogiem i odrodzeniu czlowieka. Znajqc og6lnq tresc 
owych zasadniczych poj ~c dotyczqcych naszego zwiqzku z Bo
g'em mozemy podac syntetyczny skr6t katolickiej nauki 0 La
sce uswiE:cajqcej, kt6ra tak scisle siE: lqczy z naukq 0 Milosci 
Bozej i jest przetworzeniem czlowieka dzi~ki sile tejze Milosci. 

L Laska uswiE:cajqca u swego zr6d 1 a j est 
t q sam q Milos c i q, cos w i a t y pow 0 1 u j e 
z n i co sci d 0 b y t u, a b y m 6 c s i E: d z i eli c 
s w y m d 0 b rem z w i e los c i q s two r zen. 

2. Las k a u s w i ~ c a j q c a z b liz a s i. E: don a s 
przez Milosc Boz q odradzajqcq upadlego 
c z low i e k a, a 0 k a zan q w c i e r p i q c e j 0 f i a r
n e j Milos c i C h r y stu s auk r z y Z 0 wan ego, 
dziE:ki kt6remu mamy prawo i sposobnosc 
wyzwolic siE: ze stanu zla i zwrocic ku 
Milos c iNa j w y Z s z e j. 

3. Z w rot k u Bog u d 0 k 0 n u j e s i. ~ P r z e z 
w e w n ~ t r z n q p r z e m ian ~ c z low i e k a s c h a
rakteryzowanq za pomocq wielu nazw 
i p 0 j E: C, a s z c z e g 6 I n i e p r z e z ide e: now ego 
n a rod zen i a, s y nos t w . aBo z ego i p r z y j a z n i 
z eSt w 6 r c q. 

" 
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4. U m a j q c y c h u z y wan i e r 0 z u m u (1. z n. 
z wyjqtkiem dzieci i chorych umyslowo) 
owa wewn~trzna przemiana dokonuje si~ 
przez usilne i ' dobrowolne wlqczenie si~ 
w pan s two d 0 bra i d 0 b row 0 1 n q w s pol p r a
c~ w dalszym rozwoju swi~tosci. 

5. N a r z ~ d z i ami t e j d z i w n e j, n a d p r z y r 0

d z 0 n e j p r z e m ian y us tan 0 w ion y m i p r z e z 
d 0 b roe Bog a, apr z y s t 0 sow any mid 0 w y
o bra z nil u d z k i e j s q s a k ram e n t a s w. 
d 1 a t y c h jed n a k, cos a k ram e n tow n i e z n a
j q, If k 0 c han i e Do bra N a j w y Z s z ego pop r z e
d z 0 n e a k tern w i a r y j est rea 1 n q p r z e m i e
n i a j q c q s i 1 q; n awe t d 1 a t y c h, c 0 z n a j q 
i u z n a j q s a k ram e n t y, c z y s t a i b e z i n t e
resowna milose Boga i blizniego doko
nuje zawsze zmi.any grzesznika w swi~
t ego, s a k ram e n t z asp 0 k u t Y w t y m w y
padku b~dzie jedynie uzyskaniem wi~~ 
k s z e j pew nos c i p r z e b a c zen i a. 

6. Milos e B 0 zaP r z e twa r z a j q cal u d z k i e 
dusze przygotowuje nas powoli dopo
s i a dan i. a w pel n iNa d p r z y rod z 0 neg 0 d 0

bra, las k a w i ~ c u s wi ~ c a j q C a j est j u z p 0

cZqtkiem nieba na ziemi. 
7. Las k a us w i ~ c a j q cam 0 z e bye n a z wan a 

Milos c i q P r z e twa r z a j q c q ito w pod w 0 j
n y m z n a c zen i u: j a k 0 s i 1 aid q c a k una m 
z Boga przez Chrystusa Boga-czlowieka 
i jako sila nasza powstala z milosci 
Bog a k una m i z milo sci n a s z e j k u Bog u. 
Moc duchowa nowego zycia jest tak wielka, ze niszczy grzech, 
a nadaje kierunek i zywotnose wszystkim cnotom. Sw. Tomasz 
wyrazi si~, ze milose jest formq wszystkich cnot54) dlatego, ze 
je wszystkie skierowuje do ostatecznego celu i bez milosci nie 
rna zadnej pelnej cnoty.5:;) 

W swietle tego, co powiedziano 0 wartosci i sHe Przetwarza
jqcej Milosci lepiej si~ rozumie hymn sw. Pawla na czesc ml
losci, ktora decyduje, jaka jest wartosc czlowieka.... "I gdybym 
mial dar proroctwa, znal wszystkie tajemnice i posiadal 
wszelkq wiedz~, a wiar~ mialbym takq, izbym gory przenosil, 
a milosci bym nie mial, niczym nie jestem".... (I Kor. XIII) 
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III 

1. Poniewaz laska USwlE~cajqca idzie ku wszystkim ludz;om 
ze stworczej Bozej Mocy, a dawana jest przez Chrystusa, kto- . 
ry wszystkich przez MiloS{; cierpiqcq odkupil, dlatego kazdy 
czlowiek moze si~ odrodzic i zdobyc przywilej przyjaciela i dzie
cka Bozego. 

Ponadto widac jasno, ze odrodzenczy element nie jest uwa
runkowany jakimis ograniczeniami, gdyz czlowiek jako czlo
wiek podlega przemieniajqcej sile milosci i dlatego latwo wy
prowadzic stqd wniosek, ze prawda 0 lasce uswi~cajqcej jest 
jednq z gl6wnych podstaw chrzescijanskiego i kat 0 1 i c
k i ego u n i w e r sal i z m u; wyrazem takiej wlasnie in
telektualnej postawy b~dq nast~pujqce zdania sw. Pawla ap. : 
"Wszyscy bowiem jestescie Synami Bozymi przez wiar~ w Je
zusa Chrystusa... . Nie masz Zyda, ani Greka, nie masz niewol
ni.ka, ani wolnego , nie masz m~zczyzny, ani niewiasty. Albo
wiem wszyscy wy jedno jestescie w Chrystusie Jezusie".56) 

2. Zasada odkupiencza postawiona przez ewangeli~ t. j. wiara 
i odrodzencza milosc z natury swej nie czyni zadnego wyklu
czenia i poza tym nie uznaje za czynniki decydujqce 0 wartosci 
czlow!eka wobec Boga ani roznicy ras, czy narodowosci, ani 
pieniqdza i pozycji spolecznej, ani wyksztalcenia i stopnia kul
tury; w tym wlasnie stosunku laski do czlowieka widac jasno, 
ze nauka chrzescijanska glosi p r a w d ~ 0 row nos c i 
1 u d z i. Przekonanie, ie dla Najwyzszej Mysli i Prawdy nie 
istnieje wzglqd na osoby i ze miernikiem wartosci jest we
wn~trznie tworzone dobro czyli milosc, bylo i w dalszym ciqgu 
jest silq ludzkiej kultury. I chyba bliskim b~dzie prawdy twier
dzenie, ze u hodel nowozytnego humanizmu nawet laickiego 
znajdujq si~ chrzescijanskie idee rellgijne 0 milosci Boga ku 
wszystkim ludziom i 0 lasce uswi~cajqcej, jaka odradza czlo
wieka. Klasyczny humanizm grecki, czy rzymski byl zanadto 
elitarny i jako taki nie m ogl wzbudzac entuzjazmu w masach, 
dopiero milosc chrzescijanska dala nowe rumiefu:e zycia temu, 
co bylo szlachetne w antycznej kulturze. 

3. Czlowiek odrodzony dzi~ki Przetwarzajqcej Milosci bie
rze pel n i e j s z y u d z i a I w bog act w i e b y t u 
B 0 z ego, a przez to zdobywa wi~cej energii i sil duchowych. 
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Chociaz raczej wiemy, kim Bog nie jest, niz potrafimy okre
slie dokladnie, kim jest, mimo to jest rzeCZq jasnq, ze Bog nie 
moze bye ograniczony w swej naturze i nie rna w Nim zadnej 
biernosci i brakow. Stworca jest Dzialaniem i Czynem i Przy
czynq wspolpracujqcq ze wszystkimi przyczynami i dlatego i m 
k t 0 b liz e j Bog a, t y mba r d z i e j j est a k t y
w n y, a przez Milosc Przetwarzajqcq jestesmy bardzo blisko 
Stworcy i czynniejszy bierzemy udzial w Bozym zyciu. Nowy 
aktywniejszy rodzaj zycia z latwosciq da si~ zaobserwowae na 
przykladach wybitniejszych chrzescijan. Bergson np. dobrze 
zauwazyl, ze jakis "olbrzymi prqd zycia ogarnql mistykow 
chrzescijanskich, z czego powstala energia, zuchwalose jakas, 
niezwykla sila tworzenia idej i ich realizacji. Pomyslmy 0 tym, 
czego dokonali sw. Teresa, sw. Katarzyna z Sieny, sw. Fran
c;iszek i tylu innych!" 57) 

Chesterton, ktory tak umial wykrywae w chrzescijanstwie 
i w Kosciele, poprzez zmiennosc i ulomnosci wyznawcow, ciq
gle aktualne zr6dlo energii, - pisal 0 wielu agoniach Kosciola 
i niezwyklych jego zmartwychwstaniach, lub raczej zwrotach 
ku zyciu. Jest czyms zrozumialym, ze odwrocenie si~ od star
czej agonii i przelamanie jednokierunkowosci czasu przez po
wr6t od zgrzybialosci do wieku dzi~ci~ctwa i mlodosci rna 
swojq przyczyn~ w aktywizmie wiekuistej Milosci. 

Aktywnosc chrzescijanstwa ujawnia si~ w tym, ze w kaz
dym czasie rna one cos do powiedzenla zmiennemu w swej 
tw6rczosci czlowiekowi i moze bye konfrontowane z kazdq 
nowoczesnosciq, uwidacznia si~ dalej w tworzeniu coraz to 
nowych dziel kulturalnych, przeciez Kosci61 przekazywal kul
tun~ antycznq i tworzyl nOwq. Aktywnosc Kosciola w dziedzi
nie naukowej, religijnej, moralnej, spoleczno-charytatywneJ 
mozna zostawiC do oceny historykowi kultury, nalezy jednak 
zwrociC uwag~ na dzialalnosc istotna Kosciola na tym odcinku 
zycia religijnego, gdzie dla nas nie istnieje mozliwose scisleJ 
obserwacji - jest to odcinek zycia wewn~trznego 1 powstawa
nia swil:itych. Dopiero czasy eschatologiczne okazq ilosc dzieci 
Bozych i zakres macierzynstwa Kosciola, w kt6rym rodzq si~ 
dzieci Boze i zdobywcy Nieskonczonosci. 

Kultura chrzescijanska rna u swych podstaw wszechogarnia
jqCq mistycznq Milose skoncentrowanq w postaci Chrystusa. 

Aktywnose dzieci Bozych nie powmna ograniczac Sl~ do dzie
dziny religijno-moralnej, czlowiek bowiem stanowi calose, a le
nistwo praktykowane na pewnych odcinkach zyciowej dzialal
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noscl jest znakiem, ze miloM: alba jest niezwykle slaba, alb9 
w ogole nie istnieje. Zaniedbanie i lenistwo mogq cechowac na
wet wiElksze zespoly spolecznosci chrzescijanskiej, a to w kon
sekwencji sprowadza zanikanie milosci i rozwoj egoizmow 
i dopiero trzeba pokutnych doswiadczen, aby wywolac tElslmo
tEl za dobrem milosci. 

4. Aktywnosc odrodzonego chrzescijanskiego czlowieka po
siada wiele przymiotow - bodaj jednak najciekawszym i. pa
radoksalnym jest przymiot glElbokiej pokory; u wybitnych 
swi~tych, jacy dajq nam jaskrawe jej przyklady, spostrzegamy 
obok aktywnosci sw;adomosc zaleznosci od Stworcy i poczucie 
swej malosci i m;dzy. Jak to pogodzic? Wiem y, ze pokora w sen
sie chrzescijanskim polega na uznaniu swego rzeczywistego 
miejsca w swiecie i wyprowadzeniu stqd praktycznych wnio
sk6w; stanowisko zas czlowieka w sw;ecie wedlug nauki chrze
scijanskiej jest w porownaniu do calej przyrody niezwykle g6
rujqce, gdyz czlowiek, b~dqcy cz~sciq przyrody jest obdarzony 
niesmiertelnosciq duszy i ponadto rna godnosc dziecka Bozego 
i lqczy si~ z Najswi~tszq Bozq rzeczywistosciq przez aktywnl\ 
m ' losc, spodziewajqc si~, ze kiedys i jego ludzkie cialo zmar
twychwstanie, a on caly zostanie uwieczniony w Bogu. Zale
znosc chrzescijanina od Boga decyduje dlatego 0 ludzkiej wiel
kosci i stqd chrzescijanin jest i wielki i pokorny. Okrzyk sw. 
Pawla: "Wszystko mog~ w tym, ktory m'~ umacnia" oU) jest 
praktycznym polqczeniem 5wiadomosci sHy i pokory wobec 
Stworcy. 

Chrzescij anska pokora nie wyklucza wcale wielkiej duszy 
i slusznej oceny warto5ci dziecka Bozego biorqcego udzial 
w tworzeniu dobra, t. j. realizowaniu w praktyce slow modli
twy: Przyjdi Krolestwo Twoje... ; nie co innego jak wlasnie 
pokora, umieszczajqc czlowieka na plaszczyznie zaleznosci od 
Boga, jest czynnikiem uniezalezniajqcym od innych wartosci 
wzgl~dnych, ktore dlatego, ze Sq wzgl~dne, nie mogq w pelnt 
uzalezniac istoty stworzonej nie na ich obraz . 

Chrzescijanin bEldzie dumny ze swego niezwyklego przezna
czenia do wiekuistej chwaly t. j. do brania udzialu w wewnEl
trznym zyciu Boga - "Patrzcie, jakq milosc okazal nam ojciec, 
zeSmy nazwani zostali dziecmi Bozymi" (;0) - wola sw. Jan. 
a sw. Pawel, gdy rozwaza dogmat 0 Synu Bozym, ktory w lu
dzkiej naturze cierpial i umarl, by ludziom dobro przywrocic 
nie moze powstrzymac si~ od okrzykt;: "Jesli Bog z nam;, kt6z 
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przeciwko nam.... Bo pewien jestem, ze .ani smier<':, ani ~yci~, 
ani aniolowie, ani pot~gi, ani moce..... am zadne stworzeme n~e 
zdo1a nas odlqczyc od milosci Bozej, kt6ra jest w Chrystusle 
Jezusie, Panu naszym."61) 

5. Z faktu istnienia Milosci Przetwarzajqcej zlo w czlowieku 
w dobro wyn;knie r6wniez postulat optymistycznego realizmu. 
Fakt realnego zla, Z kt6rego moze nas wydobyc jedynie milosc, 
i fakt bardzo realnej walki "swiatla z ciemnosciq", kiedy to 
mozliwe Sq upadki czlowieka i jego odejscia od Dobra, zqdajq 
od nas ostroznosci, wysi1ku, a przede wszystkim modlitwy 0 la
sk~ wi~kszej milosci. 

Nauka 0 milosci cierpiqcej i zmartwychwstalej, kt6ra po
siada moc p rzetwarzania czlowieka, jest ciqgle bijqcym zr6dlem 
chrzescijanskiego optymizmu. Jesli wierzymy, ze P rzetwarza
jqca Milosc pragnie przyjsc do kazdego czlowieka, byleby tylko 
okazal dobrq wol~ i nie stawial oporu Lasce, to musimy takze 
uznae, ze bez naszej w in y stawki zycia ni.e przegramy 
chrzescijaI1Ski wi~c optymizm obok motyw6w naturalnych 
przytacza i nadprzyrodzone, a g16wnie dzialalnosc Chrystusa 
Zmartwychwstalego i Przetwarzajqcego ludzk ie serca. 

6. Biorqc za podstaw~ chrzescijanskq nauk~ 0 Milosci Prze
twarzajqcej latwo zauwazymy r6znic~ mi~dzy humanizmem la
ickim i chrzescijanskim, poniewaz ten drugi w swych poglqdach 
na ludzkq natur~ ma scisle oznaczunq ide~ cz{owieka, co jesz
cze bardziej da si~ powiedziec 0 humanizmie katolickim. 

Czlowiek, istota zmyslowo-duchowa z pogranicza dwu swia
t6w, materii i ducha, nosi w sobie zarzewie licznych konflikt6w 
powstalych z tragicznego faktu odejscia od Milosci, kt6ra go 
stworzyla na sw6j obraz i podobienstwo. Odwr6cenie si~ od 
Nieskonczonego Dobra spowodowalo utratEi godnosci dzieci Bo
zych i oslabienie naturalnych sil umyshl i. woli, kt6re nie mogq 
okazac si~ w pelni ludzkie bez pomocy Laski - humanizm zas 
laicki, mimo ze nie jest poglqdem jednolitym, rna jednak 
w.sp6lnq cech~ istotnq, mianowicie, . ze czlovvieczenstwo chcc 
ocalic i rozwijac bez pomocy Laski. Humanizm katolicki glosi, 
ze czlowlek rna si~ stawac coraz pelniejszym czlowiekiem przez 
uszlachetniajqcq Lask~, a ponadto rna zdobywac godnose nad
ludzkq, kt6rq w pelni osiqgnie dopiero w zyciu poza-ziemskim
czego znowu nie uznaje humanizm laicki. Humanizm katolicki 
rue moze i nie chce potEipiac humanizmu laickiego za wszystkie 
aego tezy teoretyczne i oS;qgni~cia praktyczne - wiele z owych 
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twierdzen uwaza za swoje wlasne (np. 0 wolnosci i godnosci 
czlowieka), nie godzi si~ jedynie z jego charakterem negatyw
nym w stosunku do uznania Milosci Przetwarzajqcej, kt6ra caly 
swiat przyrody przygotowuje na miejsce dla czlowieka, a czlo
wieka przygotowuje do godnosci nadczlowieka. - A b Y s m Y 
S Y n ami B 0 Z Y m i s i ~ s t 'a 1 i. 

Ks. WINCENTY GRANAT 
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AKTU .A.LNE ZAGADNIENIA 

BIBLIJNE W S"TIETLE 

ENCYKLIKI HUMANI GENERIS 
• Zasadniczym zadaniem Kosciola jest gloszenie nauki Chrystusa (Mat. 

28, 19-20). Przepowiadajqc Ewangelip, Kosci61 styka si~ 1. r67.nymi prq
dami umyslowymi i systemami fiJozoficznymi. Wiele z tycb kierunk6w 
wywodzi si~ z zupelnic odmiennych przeshmek i dlatego Lugraza cZJ
stosci nauki chrzescijansl<:iej. Wrogie howiem prqdy, alba wprost zwal
{:zajq Dobrq Nowinp" albo wp1ywem swym ogarniaj<j n awet Vmys1y 
chrzescijan. Pod urokiem moonyc!1 teorii niektorzy usilujq je przyswoic 
chrzescijanstwu, nie baczqc nieraz na niemozliwosc takiego zabiegu ll. 
W takich chvvilach niezb~dna staje si~ interwencja Kosciola, by l.1strzec 
nieskazitelnosc wiary przed stopniowym zanieczyszczeniem. 

W ciqgu minionego p61wiecza Kosciol korzysta! z tego prawa. Wystar
czy wspomniec encyklik~ Piusa XI "Mit brennender Sorge" z r. 1%':". 
Atoli z posrod tych enuncjacji wybijajq si~ na czo1o dwa dokumenty: 
encyldika P iusa X "Pascendi" 1. dn. 8. IX. 1907 r. przeciw modernizmo
wi i enc:rklika Fiusa XII "Humani generis" 1. dn. 12. VIII. 1950 roku. 
W ostalnio wymienionym Liscie Apostolskim Papiez zajmuje sip, r6z
nymi infiltracjami wspokzesnego relatywizmu, kt6rego eeha szczeg61
aie odbHy si~ w nast~pujqcych dziedzinach: stworzenie pierwszego cz1o
wiel,a, darmowosc porzqdku nadprzyrodzonego, tajemnice Wcieler!ia, 

Odkupienia i Eucharystii '). 
U nas te nowe teorie formulowane i szerzone przez tzw. "nowq fcc

logi~" Sq na ogol pra;ie nieznane, 1. wyjqtkiem ewolucjonizmu antropo
, logicznego. Dlatego postanowilismy przedstawic wsl{azania Ojca s,w. 
oonoszqce sip, do tego zagadnienia na tIe wspokzesnych pogIqd6w teo
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Jogow katolicldch tak, by ojcowskie napomnienia Papieza nabraly wi~k
szej wyrazistosci. Idqc za tekstem encykIiki om6wimy naprz6d po kr6t
kiej uwadze metodologicznej ewolucjonizm antropoIogiczny, oraz po
Jigenizm, a wreszcie wspomnimy 0 biblijnej kwestii rodzaju Iiteracki~60 

historycznego jedenastu pierwszych rozdzia16w Ksi~gi Rodzaju. Pro
blem ten l<lczy siE; w pewnym stopniu z zagadnieniem ewoIucji. 

Encyk lika Humani Generis a ewolucjonizm antropologiczny 

Na wstE;pie czwartej i ostatniej cz~sci encykIiki omawia Namiestnik 
Chrystusowy bardzo waznCj sprawE; metodoIogicZllCj, mianowicie wartoS(: 
hipotezy naukowej. Papiez, pozostajqc tyIko na terenie religijnym, 
uznaje za kryterium prawdziwosci hipotezy jej bezposredniCj Iub po
sredniq niesprzecznosc z objawieniem. Ojciec sw. nakazuje ostro:i:n08c 
w przyjmowaniu hipotez !Cjczqcych siE; ze zr6dlami Objawienia. T~ 

eg6lnq zasadE; wartosciowania hipotez Papiez stosuje do r6znych pogIq
d6w przyrodniczych i historycznych. 

Nie od rzeczy bE;dzie przypomniec tll podobnie ostrozne zasady oceny 

.1ipotez postawione przez wybitnego matematyka francuskiego H. Poin
care. Jest to tym cenniejsze, ze francllski uczony obraca siE; tylko w za
,kresie swej specjaInosci, a mimo to dochodzi do niemal tych samyc~ 
wynikow. oto bieg jego mysli 0). W naukach przyrodniczych doswiad
czenie jest jedynym zr6dlem prawdy i pewnosci. Jednak, zdaniem Poin
earp'go, nie wyst:arczy obserwowac naturE;. Aby ho'viem powstala wie
dza przyrodnicza, musi uczony poslugiwac sip, swoimi cioswiadczenia
mi, czyli je uog61!1iac. Kazdc zas uog6Jnienie jest hipotez'l. Poniewa:i: 
jest one tylko hipotezCj, zatem "musi bye ona zawsze, w miarp, mozno
'sci najwczesniej i, 0 ile mozliwe, najczE;sciej sprawdzana" 4). Jesli spraw
dzenie j ej nie potwierdzi, wtedy nalezy jq porzucic bez zas(rzezen. Wy
zej wymieniony matematyk twierdzi, ze wyrzeczenie sip, hipotezy nie 
powinno sprawiae trudnosci badaczowi, kt6ry jq podtrzymywal. Ta po
I'azka niech go nawet napelnia radosciq, bo niesprawdzenie sip, hipotezy 
dowodzi, ze w danym zjawiskll, kt6re miala wyjasniC wJa§nie jego hi
poteza, kryje si~ cos nieoczekiwanego, nieznanego i nowego. 

Mozna wip,c ' z tych pogICjd6w znakomitego matematyka wnioskowac, 
ze nie tylko heteronomiczne zasady wiary, ale nawet autonomiczna wie
dza zqdajC! od uczonych umiarkowania i irzezwosci w ocenie swyct. 
nawet najbardziej umHowanych poglqd6w. 

Na zakonczenie zacytujemy urywek z mowy Piusa XII, wygloszonej 
na posiedzeniu Papieskiej Akademii Nauk z dnia 8. II. 1948 r. UryweI, 
ten jest wprost komentarzem analizowanego ust~pu encykliki. "Bez
ustanny jest postp'P nallki, jakkolwiek poszczeg6lne okresy jej pochodu 
nj:e zawsze idq drogC!, ktora od pierwszych sposirzezen i odkryc prowa
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dzi wprost do hipotezy, od hipotezy do teorii, a w koncu do osi'1gni~cia 
pewnego i niewqtpliwego prawdy. S'1 bowiem wypadki, w ktorych ba
danie naukowe opisuje raczej Jini~ krzywq, w ktorych teorie, zdawaio 
si~, ze opanowaly swiat i osiqgn~ly wysold szczyt pewnikow nie podlc""' 
gajqcych dyskusji i zapewniaj'1cycl1 ich zwolennikom uznanie w swiecie 
naukowym - a potem spadly do rz~du hipotez, by wkoncu spotkac :5i~ 

moze z zupelnym zarzuceniem" 5). 

Drugi punkt czwariej czqsci encykliki omawia waznq, oraz ciqgle 
i wsz~dzie, a nie tylko u nas c) dyskutowan'1 spraw~ ewolucjonizmu 
antropoJogicznego. P apiez krotko wspomnial 0 tej kwestH na POCZq1.kll 

encyklild, a bardziej jq oswietla na tym miejscu. Cala wypowiedz Oj ca 
sw. porusza irojaki aspekt tego zagadnienia: 

1. filozoficzny, 2. przyrodniczy, 3. teoJogiczny. 
Poswi.~cimy temu potrojnemu ujl;ciu zagadnienia par~ s16w. Trzyma

jqC si~porz'1dku encykliki zastanowimy sil; nad stron'1 filozo[icznq p1'o
bJemu. Papiez m6wH 0 niej w drugim punkcie encykliki w nast~puJ " 

cych slowach: "Istniej'1 bowiem zwolennicy teorii tzw. ewolucji jeszeze 
nie utlowodnionej w calej pelni nawet w zakresie Il<1uk przyrodniczycll. 
Uczeni ci , przyjmujqc jq nieroztropnie i nierozwaznie, usiluj q objqc ni ;:[ 
pocz'1tek wszystkich rzeczy. Zuchwale sprzyjaj'1 oni m Cf'l istycznemll 
i panteistycznemu uj~ciu wszechswiat.a podlegajqcego ciqglej ewolucji". 

Praoj cem opisanego przez Papiei:a ewolucjonizmu jest Hegel. Mnil!
mal on bowiem, ze byt utozsamiony z myslq 7) "w istocie 5wej musi byc 
zmienny, gdyz inaczej nie moglhy wylonic z siebie tej mnogosci po
staci jaka go cechuje"... przyjmowal, ii: lezy to w naturze oytu, i:e roz
wija si~ nieustannie i rozwijajqc wylania coraz to nowe postacie ') , 
Heglizm jest monist.ycznym, ewo!ucyjnym ideaJizmem. Ponadto, ponie
waz I30g jest "poj~ciem logicznym, ogoln'1 istotq czyli substancj'1 
wszystkich rzeczy" 9), nauka Hegla jest panteizmem. System HegJa po
sluguje si~ metodq dialektyczn'1. Hegel uznawal prawo diaiektyczne 
(kazdej tezie odpowiada antyteza, z ktorej powstaje syntezn) za naczelne 
prawo rue tylko Jogiki, ale i metafizyki zgodnie ze swym idealizmem, 
Chociaz "fiIozofia heglowska jako system metafizyczny, ideologiczny 
upadla, ale pozostawila po sobie metod~ ewolucjonistyczn'1, ktora prze
szla do badall pozytywnych, lub jezeli byla jll7. w nieh stosowana, to 
zostala wzmocniona. W naukach przyrodniczych jak w geo)ogii pocz~to 
juz ustalac okresy rozwojowe ziemi, w biologii zwrocono uwag~ na na
st~pujllce po sobie fazy i uzyskane w ten sposob wyUumaczenie faktow. 
wybiegaj'lce poza zwykly opis. Osiqgni~cia metody ewolucjonistyczne.l 
genetycznej w naukach przyrodniczych byly pokazne i otwieraly nowe 
moi'liwosci i pobudzily one Herberta Spencera do wypracowania filo
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zofii l"lczqcej pozytywizm z ewolucjonizmem. Wedh.lg tej filozoficznej 
koncepcji wszystkie przedmioty, nie wylqczajqc zjawisk psychicznych 
i spolecznych, nalezy badae wedlug tej samej metody pozytywnej, sto
sowanej w naukach przyrodniczych, a majqcej za zadanic opisywac 
faktyczne zjawiska i relacje mi~dzy nimi zachodzqce. Nie ma powodu 
do czynienia wyj qtk6w dla zjawisk psychicznych czy spolecznych, dla 
zjawisk religijnych lub etycznych, kt6re Sq wycinkiem sposr6d zjavvisk 
psychicznych" ' ''). Monizm Spencera jest monizmem naturalistycznym 
jak zauwaza prof. Tatarkiewicz 11). Nalezy przypomniec, ze "gl6wnym 
jego (tzn. Spcncera) poprzednikiem, jakby wsp6ltw6rcq jego ewolucy]
nego systemu, byl Darwin. Dopiero przy pomocy jego biologicznej teorii 
Spencer mugl przepro wadziC SWq og6lnq koncepcjE: filozoficznq" J"). 

W ten sposob wplyw przyrodnika DaHl/ina na filozofa Spencera ulat
wia nam przejscie do przyrodniczej strony problemu. Albowiem z na·· 
szych paru uwag latwo poznae pezcciwstawne dqzenia szkicowanyrll 
system6w Iilozoficznych i nauki chrzescijanskiej t a k, iz nie mllsimy 
w naszym pobieznym uj~ciu zbijae poszczeg61nych pozycyj przeciwni
k6w filozoficznych. 

Przcchodzqc do strony przyrodniczej zagadnienia (drvgi pl,t. IV cZE:
sci encykliki) Papiez zastrzega siE:, ze <:ila katolika problem ewolucj; 
antropologicznej moze ograniczae si~ tylko do pochodzenia ciala z juz 
istnie jqcej i zyj<jcej materii. "Wiara bowiem katolicka nakazuje nam 
uznae bezposrednie stworzenie dusz przez Boga". Dopiero co przytoczonp 
z;danie wymaga szczeg6lowszego rozpatrzenia. W calym tym punkcie 
Papiez m6wi 0 pochodzeniu ciala pierwszego czlowieka. Jezeli chodzi 
o powslanie dllSZY ludzkiej, Papiez, jak widzielismy, powoluje si~ na 
krcacjonizm, kt6ry jest twierdzeniem teologicznie pewnym 1:1), nie my
slimy bowiem, by encyklika dala temu poglqdowi wYZSZq kwalifikacj~ 

teologlczr.q.' Kreacjonizm zas odnosi siE: do duszy czlowicka obemie i.y
jqcego oraz do duszy protoplasty rodu ludzkiego. Z tego wi~c wynika, 
ze kreacjonizm nie jest argumentem skierowanym gl6wnie i wprost 
przeciw skrajnemu ewolucjonizmowi wyprowadzajqcemu dusz~ i cialo 
ludzkie od zwierzqt. Dowodem decyolljqcym przeciw s){rajl1ym trans
formistom (np. Darwinowi, Haeckel'owi, Huxley'owi) jest duchowosc: 
duszy ludzkiej l~). Zasada przyc:r.ynowosci. ktora zdaniem Piusa XII (zob. 
In cz~se encykliki) zachowuje pelnq SWq wartose, nie pozwala na wy
prowadzenie duchowej duszy ludzkiej z duszy zwierzf;cej, kt6ra, bqdqc 
wewn~trznie zalezn"l od materii, nie jest duchowa. Skoro Papiez porni
nq! ten argument, nalezy przyjqe, ze rozumuje a minori ad maius. Je
zeli nawet dziS B6g stwarza bezposrednio dusze ludzkie, to tym bardziej 
stvrorzyl bezposrednio dusz~ pierwszego czlowieka, jaki istnial na ziemi. 
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Nie moze bye zatem mowy 0 jakimkolwiek skrajnym ewolucjo!1izmie 
antropologicznym. Poniewaz Ojciec sw. ocenia transfonnizm przede 
wszystkim z punktu widzenia wiary, dlatego J ego sposob argumentacj: 
jest najbardziej celowy, tym wiE:cej, ze latwo go oprzee 0 powag<: pj

sma sw. (Rozdz. 2, 7). Nalezy wreszcie zauwazye, ze niektc1rzy przed
stawiciele filozofii chrzescijanskiej 15) w analogiczny sposob rozwiqzujq 
prohlem posiawiony przez skrajny ewolucjonizm. 

Ojciec sw. zaciesnia zatem sprawE: ewolucjonizmu antropologiczne;;o 
do powstania ciala pierwszego czlowieka i w tej kwestii z niezwyklq 
zwiGzlosciq i jasnosciq, oceniajqc bardzo rozpowszedmione wsr6d przy
rodnikow poglqdy ewolucjonistyczne Jr.), wspomina 0 podstawowym argu

mencie transformist6w - 0 znaleziskach paleontologicznych i rozumo
waniu, ktore z owych znalezisk siE: wyprovvadza. Owym odkryciom dal 
poczqtek E. Dubois, ktoz:y w r. 1891-92 odkryl na Jawie SZCZqtlti isto~y, 

nazwanej przezen Pithecanthropus erectus. W nastE:pnych latach na_ 
trafiono na dalsze szczqtki pierwotniak6w i to w roznych cZE:sciach 
swiata (np. w Azji, Europie, Afryce) 17). 

Oczywiscie zwolennicy ewolucji, godzi siG to p rzypomniec, odwolujq 
siG do anatomii porownawczej, embriologii porownawczej i biogeografii. 
Z tych wszystkich przeslanek wyciqgajq wnioski 0 zwierzGcym POCh0

dzeniu przynajmniej cia la ludzkiego. Sami wszakze transformisci widz-q 
pewne tr udnosci tkwiqce w swej teorii 1<). Sarno zas rozumowanie wy
snute ze znalezisk szwankuje pod wzglE:dem mocy dowodowej. AlbD
wiem "wszysikie argumenty przyrodnicze nie Sq dowod em w scislY):l 
znacze~iu za stanowiskiem ewolucjonistycznym. Wszak chodzj tu 0 form~ 
rozumowania redul{cyjnego, jakq jest tl.umaczenie, ktore w rzeczach 
konkretnych zawsze bGdzie obciqzone jakqs dozq niepewnosci". Takim 
jest poglqd obu katoliclcich zwolennikow umiarkowanego 'ewolucjoni
zmu o. Sertillangesa 19) i ks. Klosaka "0). 

Nie iylko filozof i przyrodnik, ale i teolog nie moze przejsc obojGtnie 
obok ewolucjonizmu antropologicznego, szczegolnie umiarkowanego, 
kt6ry w trzech punktach zahacza 0 teologiG i biblistykG 21) . 

a) Ewolucjonizm podwaza przynajmniej cZGsciowo monogenizm. 
b) Ewolucjonizm domaga siE: szczeg6lnej interpretacji nastE:pujqcy<.bI 

tekst6w Pisma sw. : -Ks. Rodz. 1, 26- 28; 2, 7; 2, 21-22, w kt6rycl1 

jest mowa 0 stworzeniu pierwszych ludzi przez Boga. 
c) Nalezy wreszcie uzgodnic orzeczenie Komisji. Bibli.inej z dnia 31). 

VI. 1909 'r. 0 historycznosci trzech pierwszych rozdzialow Ksi£;g! 
Rodzaju z dostosowanq do postulat6w ewolucjonizmu egzegezq wy
zej wyliczonych tekst6w Pisma sw. 

http:nastE:pujqcy<.bI
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Tak wyrazajq si~ punkty styczne mi~dzy teologiq a ewolucjonizmem 
od strony fachowej, od strony zas programowej w jaskrawym swietL~ 
ukazala je "nowa teologia". Danielou bowiem wzywa do stworzenia nil' 
~ylko chrzescijanskiej wizji swiata, ale i do skonstruowania antropo
logii opartej zarowno na Pismie sw. . i Ojcach Kosciola 2"), jak i na uwiel
bianym o. Teilhard de Chard in, ktorego wiar~ ewolucjonistycznq pod
nosi w tymze ar tykule ten sam Danielou 23) . 

Wobec tego i teologiczna strana zagadnienia ewolucji znalazla swe 
echo w encyklice Humani generis. Papiez poswi~ca sprawie poligenizlUu 
nast~pny ust~p czwartej cz~sc i encykliki. W analizowanym zas uryw',- 1 

teologiczny aspekt problemu sprowadza si~ do zagadnienia pochodze
nia ciala ludzkiego w swietle zrodel Objawienia ze szczegolnym uwzgl<:

r dnieniem Pisma sw. Papiez swoim zwyczajem dotyka tylko tego pro
blemu, udzielajqc pewnych wskazowek uczonym katolickim. Dlateg(' 
naprz6d wskazemy na dzisiejsze poglqdy biblistow i teologow katolic
kich, a potem sprecyzujemy stanowisko Piusa XII w sprawie umiarko
wanego ewolucjonizmu antropologieznego. Jezeli nawet przyrodnicy, 
:ldecydowani zwolennicy ewolucji, widzq, wedlug slow prof: Mydlar
skiego, pewne "zagadki" w tej teorii, tym bardziej jest zrozumiale, ie 
wsrod biblistow katolickich, mimo tolerancyjnego stanowiska wzglE::
dem ewolucji, daleko do calkowitego uzgodnienia egzegezy z tq teoriq . 
.Tednym z najwybitniejszych przeciwnikow ewolucjonizmu umiarko
wanego sposrod egzegetow jest kard. E. Ruffini, autor glosnego dziela: 
"La teoria della evoluzione secondo la scienza e la fede", (Roma 1948). 
Po przeciwnej stronie barykady znajdujq si~ np. P. Piro!!"'), kard. Lie·
na1't "OJ. Na polskim terenie, gdzie ewolucjonizm jest jednym z gl6vv'nych 
lematow dyskusji mi~dzy katolikami a marksistami, nip hrak oddzw;<;
!;:ow obt! wyiej wymienionych stanowisk. I tak o. K. Winiarski C. SS. n. 
piszo: "Poniewaz dowody przyrodnicze, ktore Sq w hipotezie transfor
mizmu zasadniczymi np. w dziedzinie bioiogii, morfologii itp. logicznie 
prowadzq do poligenizmu, a opierajq si~ jedynie na podoiJieilstwie, czyli, 
xe transformizm w tej formie w jakiej dzisiaj jest podawany, poza pew
nose hipotezy nie wyszedl, dlatego uwazamy, ze logicznie nie da siE; po
godzie z naukq katolickq" 20). Natomiast ks. DCjbrowski glosi: "Naleza
loby raczej zbadac dokladnie to, co nauki przyrodnicze t1wazajq za! 
~wojq trwalCj zdobycz i raz jeszcze skonfrontowae te wyniki ze zrodla
JIIli Obj awienia. Okazac siE; bowiem moze, ze narastajCjcy konflikt rna 

!lwojq podstaw~ np. nie w Pismie sw., ale w wadliwej jego interpreta
( ji, co doprowadzi konsekwentnie do uzgodnienia pozycji z wyklucze
ruem gwaltownych spor6w i halasliwych dyskusji" "). Ks. Jakubiec ze 
!lwej strony dodaje : "W tym samym duchu (sc. co ks. Dqbrowski) pra
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gn~ dorzucic kiika uwag, ktore mogq przyczynic siti do wnikni<;ci u 
w tresc zawartego w Ksi~dze Rodzaju 2, 5-24 opisu pochodzenia mtiz
czyzny i niewiast.y" ~~). 

Jakie Sq argumenty obu siron? 

Konserwaiysci (np. o. Winiarski) powolujq si~ na to, :te: 

a) Dowody transformizmu czerpane z biologii i morfologii porownaw· 


czej prowadzq do poJigenizmu, ktory jest sprzeczny z naukq Pisma 
sw., 0 czym wic;cej przy omawianiu poligenizmu. 

b) 	 1nterpretacja Ks. Rodz. 2, 7 stanowi trudnosc, na jakq napotyk "l 
teoria transfomizmu. Tekst doslo"vnie na j~zyk polski nalezy prz~
lozyc nastc;pujqCo: "i utworzyl Pan Bog czlowieka z mull! ziemi 
i tchnq! w nozdrza jego oddychanie zywotne i stal si~ czlowiek 
istotq zyjqCq" (tekst hebrajski: Wajehi h aadam lenefE'sz chaja~.' 

Nazwq "nefesz chaja" oznaczone Sq rowniez zwierz~ta i nie moznJ 
tlumaezyc przeto tego wyrazenia tak, jak chee o. Ceuppens : "i si:ai 
si~ Adam osobq zyjqeq", na co dzisiaj prawie wszyscy egzegeci 
zgadzajq si~. Jezeli wi~c jest prawdq, ze w chwili otrzymania clu
szy Adam staje si~ istoiq zy jqCq, czyli innymi slowy staje si~ zwie 
rz~ciem jail: powiada D, J acob (Das erste Buch der Tora, Genesis, 
Schocken V. 1934), to logicznie wnioskujemy, ze przed t.ym aktem 
nie byl zyjqcy, czyli ze nie mogl pochodzic drogq ewolu C"ji od zwie 
rz~cia" ~9). 

c) 	 W oparciu 0 orzeczenie Komisji Biblijnej z dnia 30. VI. 1909 I . 

o doslownym, historycznym znaczeniu trzech pien 'Jszych rozdzia 
low Ksi~gi Rodzaju, nalezy uznae historycznosc opisow pochodzl 
nia pierwszej kobiety od pierwszego m~zczyzny (Rodz. 2, 21-'Z?, . 

Kard. E. Ruffini na poparcie dokladnej wykladni tego tekstu powo
luj e si~ na Mt. 19, 4; I Kor. 11 , 8-12; Ef. 5, 22 ns, oraz na jednomyslnq 
zgod~ Ojcow Kosciola. "Z tego tytulu hipoteza transformizmu umiark r> 
wanego zaciesnia si~ do powstania sarnego tylko Adama, co jest oczywi
Scie nie do przyj~cia z punktu widzenia przyrodniczego" .JO). 

Katoliccy zas zwolennicy ewolucjonizrnu umiarkowanego argurnen
tujq w sposob nastc;pujqcy. Przyjrnujq oni poglqd wi~kszosci biologol'f 
i paleontologow 0 koniecznosci przyjc;cia ewolucji jako postulatu wszel
kiego naukowego badania 3'), a zarazern biorq na siebie trud wyjasnie
nia wyzej wymienionych tekstow biblijnych . zgodnie z teoriq ewoluej l. 

1. W mysl tych zalozen egzegeza wyzej cytowanego zdania Ks. Rodz 
(2, 7) b~dzie r62:nq od interpretacji konserwatystow. Uderza to szcze
golnie przy wyjasnieniu koncowych slow tego zdania: "I stal si~ czlo·· 
wiek duszq zyjqCq". Posluchajmy w tej sprawie ks. Dqbrowskiego 3!1: 

"Podkreslic trzeba, ze nie ehodzi tu bynajrnniej 0 przeciwstawienie (ja k 
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gdyby przedtem czIowiek nie byl "duszq zyjqCq") - all'. po prostl\ 
o stwierdzenie, ze czlowiek zostal stworzony. Charakterystycznym jest, 
ze w brzmieniu hebrajskim jest mowa w1asnie 0 czlowieku jako takim, 
a nie 0 bycie zyjqcym w ogole. Wskazuje na to wyrazenie "dusza zyjq
ca l' po hebrajsku "lenefesz hajjah" - co znaczy tyle co "osoba". I np. 
P. F. Ceuppens nie waha si~ przet!umaczyc wprost "persona vivens" 3:1), 

II. Stworzenie Ewy (Rodz. 21-22) z zebra Adamowego jest zagadnie
niem pilnie roztrzqsanym przez katolickich zwolennikow ewolucji. 
Przyj~cie bowiem dosiownego wyjasnienia tego miejsca Pisma sw. sta
nowiloby niczym nie uzasadniony wylom w ewolucji ant.ropologicznej. 
W tym stanie rzeczy biblisci sprzyjajqcy ewolucji mUSZq si~ uciec do 
symbolicznego Uumaczenia sceny stworzenia Ewy. Wszedlszy na t~ 

drog~ przedslawiciele tego kierunku Sq w zasadniczych poglqdach mi~
dzy sobq zgodni, uzupeIniajqc si<:: nawzajem. Wywnioskowac to 1atwo 
z wypowiedzi np. ks. ks. Dqbrowskiego 34), Dubarle'a :15), Jalmbca 3G) i Klaw
ka 37). W wyzej wymienionym opisie stworzenia Ewy widzq pod oslonq 
zachodzqcych metafor nast<::pujqce przewodnie mysli autora natchnio
nego: 

a) Tozsamosc natury zachodzqca u m<::zczyzny i niewiasty. 

b) Pewna zaleznosc niewiasty od m~zczyzny. 


c) R6Znic3 plci ma na celu maIzel1stwo. 

Pozatym owi autorzy wyjasniajq stworzenie pierwszej niewiasty przy 


pomocy blizszego i dalszego kontel,stu. "Sen, ktory Bog zes1al na Ada
ma (w czasie stwarzania Ewy) wskazuje na zrod1o ostatnie, z ktorego 
zdaniem autora bibJijnego opowiadanie pochodzi. Jest nim widzenie 
senne, jakie Adam przezywal i dzi<::ki ktoremu sobie uswiadomil, ze 
kobieta jest rownq mu pomocnicq" 38). Kontekstem dalszym jest relacja 
o upadku pierwszych rodzicow, w ktorym wlasnie tak wybitnq a ujem
nq rolE; odegrala pierwsza niewiasta. "Temll tez nalezy przypisac przed
stawienie niewiasty jako corki cz1owieka" (m~zczyzny), z ktorego ciata 
wedllIg biblijnej przenosni zostala stworzona" 39) . Vlreszcie zwolennicy 
takiej ""yldadni wymienionego urywku Ksi<::gi Rodzaju widzq w nim 
,0 prostu jakoby "pierwszy traktat filozoficzny 0 niewiescie" '10). Znaj
dujq bowiem w nim i w jego kontekscie szereg refleksji na temat nie
wie,';ci. Ks. Klawek ponadto dopatruje si~ w omawianym tekscie Pisma 
sw. "najstarszq obronE; kobiety, ktorej dola nieraz na wschodzie byta 
ci<::zka, a autor nasz (tzn. Ks. Rodz.) chce wsp6lczesnym przypomniec, 
jak wiellq jest godnosc i dostojenstwo kobiety z woli Stworzyciela" 41). 

Rzecz oczywista, ze zachodzq pewne roznice w ocenie wyzej wymienil) 
nego opisu biblijnego u roznych autorow - zwolennik6w ewolucji. 

. I jezeli ks. Dqbrowski powolujqc si~ na Bea pisze: "Pierwsza nie
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wiasta (Ewa) stworzonq zostala z pierwszego czlowieka w spos6b ia
jemniczy, czekajqcy jeszcze na swe rozwiqzanie" "), to ks. Ja]{ubiec, ja· 
kesmy to wyzej zaznaczyli, zowiqc Rodz. 2, 21-·22 trak tat e111 filozoficz 
nym 0 niewiescie, konkluduje: "Na prozno wiE;C doszukiwRlibysmy sit; 
w opisie shvorzenia niewiasty jakiegos tajemniczego pochodzenia jej od. 
m~zczyzny" '13) . Wic1ac siqc1, ze problem ten nie zostal jeszcze dla samycb 
zwolennikow ewolllcjonizmu rozwiqzany bez reszty, 

III. KRtoliccy ewolucjonisci wyjasniajq rowniez w dogodny dla siebie 
sposob orzeczenie Komi sj i Biblijnej z dn.30. VI. 1909 r . Uwaiajq oni bo
wiem, ze w hipotezie ewolucjonistycznej sprawdza si~ rowniez wyma
gane p oez 0\'10 orzeczenie "szczegolne st.worzen ie czfowieka". Wystl3.r 
cza bowiem odniesc t.o wyrazenie tylko do duszy lurlzkiej, letora w prze
ciwstawieniu do duszy roslinnej i zvvierzE;cej zostala bezposredn ie 
stworzona przez Boga. Wielu jednak z katolickich ewolucjon ist6w czyni 
jeszcze jeden l~rok dalej po linii uzgodnienia ewolucji z tradycyjnyra 
poglqdem. Bog ich zdaniem nie tylko bezposrednio stworzyl duszE: ludz
k q, ale bezposrednio wkroczyl w tworzenie siG ciala ludzkiego w (yrll 
znaczeniu , iz uczynil materi~ ozywionq lub nieoi ywionq zdatnq n a przy
jGcie duszy Judzkiej, szczeg6lnej formy ciaia Judzkiego. Ks. Klawelc 
siwierdza: "Jezeli ch odzi 0 kwestie wyzej p oruszon e (tzn. stwor zenie 
Adama i Ewy) to Pius X zgodzH siE: WY1'aznie na cz~sciowo m eta fo 
rycznq inte1'pretacj ~ pie1'wszych t1'zech 1'ozdzialow Ksi~gi Genes is" 41}). 

Warto wreszcie wspomniec. o nieznanej u nas opinii P . F . Ceuppensa t,ll) , 

kt6ra zajmuje posrednie kornpromisowe s1 anowisko mi!lclzy kon serwa 
tyzmem, a umia1'kowanym ewolucjoni7.mem. Uczony d ominik ::1I1Ski 
w sprawie stworzenia ciala pierwszego m E;zczyzny sld-onny jest przyj Cic 
pewnq ewolucj~; opierajqc siE; na tym, ze Pismo sw. nie mowi l1 am nic 0 

sposobie,-w jaki Bog dokonal tego dziela. Co wiE;cej, haglograf wielokrot
nie pomija przyczyny drugie, by przypisac Przyczynie pierwszej caie 
dzielo np. bezposredniego stworzenia wszystkich gatunkow roslin i zwie 
rzqt (Rozelz. II, 5; IX, 19), dlatego mozna analogicznie pojqC opis stworze
nia pierwszego czlowieka (Rodz. II, 7). Ponadto pisarz sw. nie mowi, i:e 
cialo pierwszego cz10wieka przez wlanie duszy ozylo bE;dqc przedtelll 
nie ozywione, ale ze czlowiek stal siE; osobq zyjqCq, czyli ze otrzymai 
zycie ludzkie. Cia~o pierwszej niewiasty zosta10 bezposrednio stworzone 
przez Boga z ciala pierwszego m~zczyzny, na co wlasnie wskazuje me
tafora 0 zebrze Adama (Rodz. II, 23). Wobec tego wszelka ewolucja od
nosnie ciaia pierwszej kobiety jest wykluczona. Ceuppens powoluje si~ 

na orzeczenie Komisji BibJijnej 0 stworzeniu pierwszej niewlasty z mQz
czyzny, ktory to dekret rozumie tak jak konserwatysci z wyjq,tkiell'l 
zebra Adamowego. Egzegeza Rodz. II, 21-22, jakq proponuje Ceuppem; 
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zbliza siE; do tradycyjnej wykladni z wyjqtkiem metaforycznego wyj as
nienia zebra Adamowego, a oddala od stanowiska ewolucjoni stow kato
iickich. R6wniez uczony dominikanin odrzuca mozliwosc powsta nia 
cial innych ludzi drogq ewolucji ze VlzgIE;du l1a pochodzenie wszystkich 
ludzi od Adama i Ewy. Na kompromisowym stanowisku Ceuppensa 
polega oryginalnosc jego ,teorii. Jego opinia oczywiscie wyda siE; k on
serwatystom za PostE;powa , a PostE;powcom za konserwatywna. J edm 4,;) 

i dru dzy b~dCj jej zarzucac niezgodnosc z n a ukami pr zyrodniczymi. Na 
t.o jednak moi na odpowiedziec, ie przyrodnicy ,v tej dzierizinie obracrl.jq 
siE; t ylko w sIerze hipotez. Niezap r zeczonym plusem poglqdu Ceuppensa 
jest unikniE;cie niebezp ieczens t.wa poligenizmu, kt6re czyha na k azdego 
zwolennik a cwolucji. Ew olucjonisci katoliccy zdajCj sobie spraw~ z wiel
kiej trudnosci pogodzenia poligenizmu ze zrodlami Objawienia i doku
mentami K osciola, t ak, ii OW rozdiwi~k urasta w oczach Teilhard de 
Chardin 'a 17) do lymczasowej niezgodnosci nauki i wiar y w dziedzinie 
tr ansformizmu. 

K ard . Lienart da je praktycznq recep t E; na rozwiqzanie te,i trudnosci 
w tych slo wach: "Liczni sq uczeni naszych czasow, lztorzy od rzuca.1q po·
ligen izm jako pozbawiony powainych podstaw i kt6rzy podtrzymujq 
jako bardzie j n aukowo uzasadniony "monogenizm", gioszC)cy jednose 
poehodzenia rodzaju ludzk iego. W tyeh warunkaeh musimy strzec s i~ 

p l'zed przedwezesnym propagowaniem za gadnien doktryna inych, Jd6
ryeh rozwijaj qca si~ nauka nie . stawia i moze nigdy nie postuwi. Byloby 
absurdem, gdybysmy twierdzili, ze potrafimy dostarezye roZWiqZ3!1 defi
nitywny eh drogq antyeypaeji, bo nikt nie moze nawet marzyc 0 po
praw nym r ozw i"zaniu problematu bez uprzedniego poznania danych 
konkretnyeh i preeyzyjnyeh. Jedynq postawq, kt6rq winien zajqc ehrzc
scijan in, jest oczekiwanie na ostateczne wypowiedzi n a uki" 43). 

NiewCjtplivvie pozytywnym wynikiem badan katoJickieh zwolennikow 
ewoluejonizl11u jest st.wierdzenie, 7;e "Pismo sw. ani ev"olucjonizmu 
(oczywiseie w sensie teistycznym i umiarkowanym) nie popiera, <;Ini go 
lez oie ucllyla, ze po prostu postulRty te do zgola innej nalezq dziedziny 
i na innej piaszczyznie muszq bye rozpatrywane" 4n). Z wielu stron si~ 
styszy. (tego zdania np. jest Ceuppens), 50), ie 0 sposobie stworzenia 

pierwszych 1tldzi z samego tekstu nie pewnego wywnioskowac' nie moi
na. W zwiqzku z tym warto jednak przypomniec slowa eneykliki Hu
Inani generis, ktora wymaga, by w badaniaeh nad problemem ewolueji 
liczono s:i~ ze zrodlami Boskiego Objawienia. 

Przyjrzelismy si~ problemowi ewolueji z tl'ojakiego punktu widzenia. 
Na zakonezenie zauwazymy, ie obok wyzej wymienionyeh argument0w 
rOWniez i filozofia neoseholastyezna zabiera sw6j glos w sprawie ewo
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http:niebezpieczenst.wa
http:obracrl.jq


[(So W ACLAW EBOROWICZ312 

lucji. Przedstavviciele tejze filozofii, a przeciwnicy ewolucji przypomi
najq, iz polqczenie dU5ZY ludzkiej z zyjqcym organizmem zwierz~cym 
moze si(l dokonae tylko za cen~ unicestwieniu duszy zwierze,cej, Idora 
jest formq materialnq tego organizmu zwierz~cego. Miejsce jej bowiem 
rna zajqe forma cia~a ludzkiego: dusza niematerialna. Dziwne zatem za
stqpienie jednej fonny drugq musi bye skutkiem niezwyklej int.erwen
cji Bozej 51). Chocbysmy nawet nie przyj(lli "scholastycznej formy", to 
jednak musimy uznac jukis pierwiastek zyciowy istniejqcy zar6wno 
w zwierz~ciu jak i w 'czIowieku, a poniewaz odrzucamy e"volucj~ co do 
duszy, powinniSmy wie.c przyjqc dokonane przez wszechmoc Bozq usu
nie.cie zwierze.cego pienviastka· zyciowego i wprowadzenie na jego miej
sce duszy ludzkiej. Tradycyjny poglqd rozciqgal szczeg61ne wkroczenie 
wladzy Bozej na stworzenie ciala i duszy ludzkiej , a umiarkowany ewo
lucjonizm musi z koniecznosci przyjqc OWq interwencj(l odnosnie samej 
duszy ludzkiej. 

Z drugiej strony katoliccy zwolennicy ewolucji powol\ljq sif; na tzw. 
"prawo ekonomii" ;2), ktore glosi, ze "nie nalezy wprowadzac Boga 
w wyjasnianie przyrody, jak dlugo do jej wyjasniania wysta!"czaj& przy
czyny drugorze.dne" 53). I wobec tego utrzymujq, ze "poniewaz... jest. rze
CZq mo:i:liwq, zeby na drodze ewolucji naturalnej cialo ludzkie rozwi
nf;lo sif; z jakiegos nizszego organizmu zVv"ferzf;cego, dlatego tez musimy 
uwazac za rzecz najbardziej prawdopodobnq, ze cialo pierwszego czlo
wieka nie zostal0 uksztal:towane bezposrednio przez Boga z mate1'ii nie
organicznej, jak glosi teza t1'adycyjna, lecz, :i:e wywodzi sie. z jakiegos 
o1'ganizmu zwie1'z(lcego [" ). Argument ten slusznie mowi tylko 0 mo:i:li
wosci i prawdopodobienstwie ewolucji, nie moze on bowiem dac p1'aw
dziwej pewnosci 0 tym, co Bog rzeczywiscie zrobil, gdyz sprawa ta na
lezy wylqcznie do Objawienia, kt61'e jedynie moze nas pouczyc 0 tym, 
co Bog w danym wypactku w rzeczywistosci \.Iczynil. 

Z tego wszystkiego wynika, ze teza tradycyjna gloszqca bezpos1'ednie 
stwo1'zenie ciula ludzkiego, a nie samej tylko duszy, wydaje si~ doraznie 
bezpieczniejszq z tym jednak zastrzezeniem, ze w p1'zyszlosci moze <;i~ 

okazac nawet szkodliwq "oj. Z d1'ugiej zas strony umiarkowany ewolu
cjonizm, aczkolwiek obecnie zdaje siE; bye sk1'ajnym, moze w p1'zyszlo
sci stac sif; jedynie mozliwym rozwiqzaniem zagadnienia. Ojciec sw. za
miescil szereg ostrzezen i wskaz6wek dla uczonych katolickich w spra
wie p1'zyjmowania umiarkowanego ewolucjonizmu antropologicznego. 
Papiez jest zdania, ie ewolucjonizm jest tylko teoriq, jeszcze nie w calej 
peini udowodnionq, i dlatego nakazuje jak najwi~kszy obiektywizm 
i trzezwos(: W ocenie dowodow przemawiajqcych za niq. Pius XII. po
woluje si~ oa swoje przemowienie, wygloszone w dniu 30. XI. 1941 r. 
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do czlonkow PapicRkiej Akademii Nauk, w kt6rym powiedzial, co na
st~puje: "przer6zne badania paleontologow, biolog6w i morfologow, do
tyczqce innych problem6w odnoszqcych si~ do poczqtku czlowieka, nic 
jasnego i pewnego dotqd nle przyniosly. Nie pozostaje wi~c nic innego, 
jak pozostawiC przyszlosci odpowiedz na pytanie, czy wiectza, pod swia
Hem i kierunkiem Ohjawienia, b~dzie mogla kiedys dostarczye pewnych 
i ostatecznych poglqd6w na przedmiot tak wielkiej wagi" G6). 

Pius XII a poligenizm. 

Gdzie jak gdzie, ale wlasnie w tym punkcie encykliki uvvydatnia si~ 

jasno logiczny uklad omawianych problemow. Widzielismy juz bowiem 
"lAryzej, wyjasniajqc . zagadnlenie ewolucji, jej scisly 7.wiqzek z poligeni
zmem, czyli z wieloczlono"lArym pochodzeniem ludzkosci. Poligenizm 
moze bye preadamityzmem lub koada~ityzmem. Dawniej pierwsza z ¥ry

mienionych odmiana poligenizmu, czy to jako preadamityzm absolutny, 
czy to wzgl1dny, miala swych zwolennik6w. Wyznawcq plerwszego byl 
Fabre d'Envieu. Drugiego trzymali si~ Orygenes, Julian Odst~pca, Gior-. 
dana Bruno, Izaak de la Peyr{~re. Koadamityzm unowoczesniony jest 
dzis najbardziej rozpowszechnionq [ormq poligenizmu, przyj~tq przez 
prawie wszystkiCh transformistow. Wedl~g nich ludzkosc sklada si~ 

z rozmaitych grup, ras, "lArywodzqcych si~ od rownych przodk6w. Dzi
siejsi poligenisci dopuszczajq jednak roznice chronologiczne i teryto
rialne w powstawaniu octmiennych ugrupo'Nan ludzkich "). Dlatego tez 
ich poligenizm nie jest jednoznaczny z dawnym koadamityzmem jak 
mniema Lercher 5~). Poligenizm zaprzecza albo jednosci gatunkowej albo 
jednosci pochodzenia rodu ludzkiego. Hipotezy te szukajq uzasadnienia 
w teorii ewolucji, jednak r6znice morfologiczne, fizjologiczne i psy
chiczne, na jakie powolujq si~ zwolennicy poligenizmu rozr6zniajq tylko 
rasy pod w:zgl~dem przypadlosciowym, a nie istotnym 59). Wobec tego 
poligenizm gatunkowy nie ma powaznego lIzasadnienia. Poligenizm po
chodzenia gloszqcy mnogosc pierwszych przedstawicieli rodu ludzkiego, 
identycznych co do gatunku, nie da si~ oprzee na zadnych przeslankach 
naukowo stwierdzonych, ani te:i: same dowody przyrodnicze nie mogq 
go zbie. W tej sprawie musimy si~gnqe do innych :i:r6del informacji, 
a zatem i do Objawienia GO). I 

Co 0 t.ym mowi Ob3awienie? Pobiezna nawet znajomose trzech pierw
szych rozdzial6w Ksi~gi Rodzaju (I, 26, 27 - II, 4 b. - III, 24), swiadczy 
ze "B6g stworzyl tylko dwoje ludzi, Adama i ':Ew~, i ze z tych dwojga 
os6b drogq rodzenia pochodzq wszyscy inni ludzie" 61). Nie pomogq tu 
wybiegi przeciwnik6w 0 rzekomo mitycznym charakterze tych rozdzia
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low "chocia:i: bowiem opowiadanie biblijne jest popularnym w swej 
formie, trese jego jednak ma podstaw~ historycznq" e2}. 

Na terenie Nowego Testamentu glosicielem jednosci rodu ludzkiego 
jest sw. Fawel. Ewolucjonisci katoliccy doskonale zdajq subie z tego 
spraw~, czcgo dowodem Sq slowa Teilhard de Chardin, ktory wplywowi 
nauki Pawlowej 0 grzechu pierworodnym i Odkupieniu przypisuje pod
trzymywanie przez Kosciol historycznosci Adama i Ewy G3). 

Oczywiscie to ostatnie zdanie jest przesadzone, ale jest faldem bez
spornym, ze monogenizm lezy u podstaw antropologii sw. Pawla. 

Klasyeznym tekstem w tym wzgl~dzie jest 26 w. XVII r . Dziejow 
Apostolskich: "On (Bog) to llczynil, ze od jednego (czlowieka pocho
dzqcy) caly rodzaj ludzki zamieszkuje na calej ziemi" . Zdanie to jest 
urywkiem slawnej mowy sw. Pawla na Areopagu ~4). Na poczqtku tej 
mowy ijj) Apostol narodo"v podaje prawdziwq nauk~ 0 Opatrznosci i Na
turze Boga, co dla jego epikurejskich i stoicldch sluchaczy bylo bardzo 
potrzebne. Sw. Pawel, wyjasniajqc te prawdy wiary chrzescijanskiej 
zalicza monogenizm do podstawowych tez gloszonej przez siebie nallki. 
Trzeba jeszcze przypomniee, iz jednose rodzaju ludzkiego byla sprzecz
na z staro-greckimi mitami ijij). 

Przechodzqc do dwoch wyjqtkow z listu sw. Pawla do Rzymian (V, 

12-19) i do Koryntian (XV, 21-22; 45-49), nalezy sobie uswiadomie, 
iz chrystologia i soteriologia ' Pawlowa, oraz oryginalna koncepcja Apo
stoIa narodow 0 paraleli mi~dzy .pierwszym Adamem-grzesznikiem, 
a drugim Adamem-Jezusem Chrystusem nasuwala problem pochodze
nia calego rodu ludzkiego. Przyjrzyjmy si~ wymienionym tekstom. Sw. 
Pawel w V r. swego listu do Rzymian, omawiajqc pewnose naszej na
dziei zbawienia, rozwodzi si~ nad pierwszym przeciwnikiem zbawienia 
naszego tj. grzechem. Wszakze Apostol krzepi nas nadziejq zwyci~stwa 
Jakie nad grzechem odniosl dla nas Jezus Chrystus, ktory dla dokonania. 
tego dzieta przyszedl na swiat 67). W 'tym wlasnie miejscu w w. 12 wska
zuje Apostol na genez~ grzechu. "Przez jednego czlowieka wszedl grzech 
na swiat, a przez grzech smien':, i tak na wszystkich ludzi ~miere prze
szla, bo wszyscy zgrzeszyli". Kim jest ten pierwszy czlowiek? Jest nim 
i bye maze tylko Adam. Zarowno egzegeza katolicka, jak i niekatolicka 
zgodnie widzi w wyzej cytowanym wersecie aluzj~ do Rodz. III, 1-24 6S

). • 

Co wi~cej, cala wspolczesna Pawlowi teologia zydowska upatruje 
I 	 w Pidamie sprawc~ naszych zlych sklonnosci, jak tego dowodzi IV apo

kryficzna ks. Ezdrasza i Apokalipsa Barucha 69). 

Egzegeza innych takze tekstow Pawlowych jasno dowodzi, ze mono
genizm jest koniecznq przeslank~ rozwazan Apostola 0 grzechu pier
worodnym i odkupieniu. 
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Jaka jest wymowa dokumentaw Kosciola? Jest ona podobna do sta
nowiska sw. Pawla. 0 samym mongenizmie, czy poJigenizmie nie mamy 
wiele wzmianek, ale' znowu monogenizm jest podstawq orzeczen try
denckich 0 grzechu pierworodnym. "Synod Kolonski (t.it. IV. c. 14) prze
ciwne zdanie (\?oligenist6w) nazywa wyraznie i Zllpelnie sprzecznym 
z ' Pismem sw." - pisze ks. Biskup C. Sokolowski 70). Wsr6d schemataw 
przygotowanych okreslen dogmatycznych na Soborze Watykrlllskim byl 
i monogenizm, lecz do okreslenia nie doszlo 71). Sob6r trydenc,d w ka
nonach 0 grzechu pierworodnym (sesja V, kan. 1-4) uczy, i:e grzech 
Adama zaszkodzil nie tylko jemu, ale i jego polomshvu. Grzech ten 
przechodzi nC! potomkaw drogq naturalnego rodzenia, bo ,.ludzie nie 
rodziliby si~ niesprawiedliwymi, gdyby nie rodzili si~ z nasienia Ada
mowego" - wedlug wyrai.enia Soboru trydenckiego '~). 

Teolodzy z pewnymi odchyleniami kwalifikujq monogenizm. Np. Tan
querey daje, 0 i1e nam wiadomo, naJnlzszq ocen~, piszqc, ii. monoge
nizm jest doktrynq pewnq i najhlizszq wiary·3). Lereher natomiast 
uwaza, i.e monogenizm jest przedmiotem wiary boskiej i katolickiej, 
a nawet posrednio objawionej (de fide divina, catholira, implicite re
velata 74). Za nim idzie u nas o. Winiarski 75). Zatem poligenizm jest co 
najmniej na:jblizszym herezji (dla Tanquerey'a), a nawet wprost here
tyckim (dla Lerchera i Winiarskiego). 

Mimo to wszyslko dzil:;ki zna1eziskom szldelet6w prehistorycznych 7"), 

oraz z powodu rozpowszechnienia si~ poglqdaw ewolucjonistycznych, 
usilowano ze strony katolickiej "oehrzcic" poligenizm. ('zy'i u7godni6 
go z naukq katolickq (m. in. Dubarle czynil takie wysilki) 77). Z,Wolen- . 
nicy przyswojenia poligenizmu mysli katoliekiej z koniecznosci zast.a
nawiali si~ nad dwoma zagadnieniami. 

1. 	 Czy grzech pierworodny magl bye czynem mniejszego, lub wi~k
szego ze~polu zamiast bye aktem jednej pary ludzldej. W tym wy
padku ludzkose pochodzilaby od tego zespolu grzes:mego. 

2. 	 Czy analogie Pawlowe zachodzqce mie;;dzy pierwszym a drugim 
Adamem nie podkreslajq raczej po\vszeehnej i dziedzicznej winy, 
oraz calkowitego Odkupienia, nii: akcentujq jednosc pochodzenia 
rodu ludzkiego. 

Jakq byla wobec t.ych usilowan reakcja Kosciola i teologaw? Pius XII 
dvvukrotnie wypowiedzial si~ w sprawie mono- ezy poligenizmu, raz 
w formie pozytywnej, a drugi w negatywnej. W pierwszej swej ency~ 
klice Sl1mmi Pontificatus z 20. X. 1939 r. pis7e : . Pi~mo sw. nam wska
zuje, j ak w szyscy ludzie wyprowadzili swe pochcdzenie od pierw~zej 

pary... z kol ei Apostol Narod6w sfaje si~ hero) c.em tej prawdy, ktara 
jednoczy w.szystkich ludzi w jednq wielk q rodzin~, zw:astujqc swiatu 
greckiemu, ze B6g uczynil, iz od jednego (czlowieka pochodzqcy) caly 

http:hero)c.em
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rodzaj ludzki zamieszkuje na calej ziemi. Zakreslil tez czasy i granice 
ich zamieszkania, azeby wszyscy szukali Pana" (Dz. ·Ap. XVII, 26-27) 18). 

Negatywnie w encyklice Humani generis, kiedy zabrania wiernym wy
znawae koadamityzm, oraz pojmowae Adama jako pewnq mnogosc pra
oj cow. Ojciec sw. uzasadnia to stanowisko niemoznosciq pogodzenia 
tych teorii z naukCj sw. Pawla 0 grzechu pierworodnym i z orzeczenia
mi trydenckimi. 

Teolodzy rowniez wypowiadajq si~ przeciw tym pr6bom, jak to do
wodzi wielokrotnie cytowane studium Ceuppensa, oraz przeprowadzona 
agzegeza wyzej przyioczonych tekstow Pisma sw. Kard. Li~nart w zna
nym swoim oswiadczeniu stwierdza: "Poligenizm obalilby bez trudu 
doktryn~ 0 grzechu pierworodnym i 0 Odkupieniu" 19). Papiez wyraza 
si~ ogl~dlliej: "Niewiadomo... jak t~ teori~ mozna uzgodniC z nauk'l 
zr6del objawionej prawdy i dokument6w Urz~du Nauczycielskiego Kos
ciola 0 grzechu pierworodnym". Wszakze niewqtpliwie poligenizm 
w pelni udowodniony powaznie zagrozBby jednej i drugiej prawdzie 
wiary. A jednak j~stesmy przekonani, ze mi~dzy dogmatami wiary a cal
kowicie pewnymi wynikami wiedzy nie moze bye zadnej sprzecznosci, 
bo i wiara i wiedza pochodzq od jednego i najdoskonalszego zr6dla 
wszelkiej prawdy tj. od Boga. Dlatego "mozemy... czekac bez obaw (na 
ostateczne wypowiedzi nauki), zachowujqc wiar~ w egzystencj<; grzechu 
pierworodnego i w rzeczywistosc Odkupienia, dotyczqcego wszystkich, 
gdyz sprawy te nalezq do sfery wiary i zadna nauka nie zdola ich obalie. 
Co naJwyzej stawiajqc nas przed faktami gruntownie uzasadnionymi 

. nasunqe moze pewne trudnosci, kt6re jedak w rezultacie doprowadzq, 
1ak jak to bylo ze spraWq stworzenia, do doskonalszej interpretacji 
Slowa Eozego" ' 0). 

Problem literacko-biblijny wedlug encykliki Uumani' Generis 

W koiicowym punkcie ostatniej cz<;sci encykliki Papiez gani zbyt swo
bodnq v.rykladni~ ksiqg historycznych Starego Testamentu. Zwolennicy 
wyzej wymienionej interpretacji zaslaniajq si~ listem Komisji Biblijnej 
do kard. Suhard'a, arcybiskupa paryskiego, z dnia 16. I. 1948 r. Papiez 
w dalszych slowach przypomiml intencje tego dokumentu. Jezeli uprzy
tomnimy sobie nieco ow doniosly list Ko'misji Biblijnej, to przekonamy 
si~, ze Namiesinik Chrystusowy niczego nie zmienia z owczesnych wy
jasnie!'J.. Zagadnienia historii pierwotnej przedstawionej w 11 pierw
szych rozdzialach Ksi~gi Rodzaju budzq dzis niepok6j w sumieniach 
bardzo wielu, az do nauczycieli religii w szkolach podsiawowych, jak 
stwierdza tw6rca owego listu O. J. M. Vosie, sekretarz Komisji Biblij
nej 81). Wobec tego kilku uczonych francuskich przedstawilo Stolicy Sw. 
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dwa zagadnienill do rozstrzygni~eia. Pytania te odnosz~ si~: pierwsze do 
krytyki Jiteraekiej Pi~eioksi~gu, a drugie do historyeznosei jedenastu 
pi.erwszyeh rozdzialow Ksi~gi Rodzaju 82). 

Wobee tego Ojciee sw. przekazal te dwa pytania Komisji BibJijnej 
do gruntownego zbadania i udzielenia odpowiedzi. Wyzej wymieniona 
Komisja spelnila iyezenie Papieza, ktory odpowiedz zatwierdzil i kazal 
oglosie. Caly list jest "tylko zastosowaniem eneykliki Divino afflante 
Spiritu do dwoeh ,szezegolowyeh zagadnieil" - pisze Voste 83). W eney
kliee Humani generis Pius XII gani opaezne tlumaezenie pewnego frag
mentu listu Komisji Biblijnej. Wyzej wymieniony dokument zapewnia 
bowiem egzegetom ealkowitq swobod~ w granicaeh tradyeyjnego nau
ezania Kosciola, z powolaniem si~ na powag~ Ojea sw., ktnry w eney
kliee Divino afflante Spirito pisze: "Wszysey zas inni synowie Kosciola 
nieeh pami~taj~, ze wysilki tyeh dzielnyeh praeownikow w winniey 
Pailskiej (tzn. biblislow) nalezy oeeniae nie tylko wed!ug slusznosci 
i sprawiedliwosei, leez z najwyzsz~ takze milosci~, i nieeh si~ wystrze
gaj~ tej niedosc rozs~dnej d~znosei do zwalezania lub podejrzewania 
tego wszystkiego, eo nowe, dlatego tylko, ze nowe". 

Ojciee ehrzescijailstwa w omawianym urywku eneykliki Humani 
generis po raz wtory daje wskazowki, jak nalezy rozwi~'Zae przedlozone 
problemy, tylko ezyni to w odwrotnym porz~dku niz list K~misji Bi
bJijnej. Papiez bowiem zastanawia si~ najpierw nad rodzajem historycz
nym 11 pierwszyeh rozdzialow Ksi~gi Rodzaju , a potem nad zrodlami, 
ktore wykorzystywali hagiografowie. W sprawie pierwszej Papiez stre
szeza analogiezn~ cz~sc listu Komisji Bihlinej. "Zagadnienie formy lite
rackiej pierwszyeh 11 rozdzialow K~i~gi Rodzaju jest duzo bardziej 
ciemne i zawile. Forma literaeka tyeh rozdzialow nie odpowiada zad
nym z naszyeh kla~yeznyeh rodzajow literaekieh i tez nie moze hye 
oeeniana w swietle rodzajow literaekich przyj~tyeh w literaturze gree
kiej, laciilskiej lub nowozytnej. Nie mozna wi~c w ' ealosci odmawiae 
ani przyznawae wartosci historyc:znej tym rozdzialom. W przeciwnym 
razie byloby to stosowaniem do tyeh rozdzialow norm rodzaju literae
kiego, pod ktory rozdzialow tych podciqgn~e nie moina..Tei.eli odmawia 
si~ tym rozdzialom wartosci historycznej w klasyeznym i nowo7.ytnym 
znaczeniu tego slowa, naleiy, wowezas uznae, ie obeeny stan nauki w tej 
dziedzinie nie pozwala na pozytywne rozwi~zanie wszystkieh zagadnien 
zawartyeh w tych rozdzialaeh. Pierwszym obowiqzkiem, ci~:i:~eym na 
egzegezie naukowej, b~dzie staranne badanie wszystkieh zagadnieil lite
rackieh, naukowyeh, historycznyeh, kulturalnyeh i religijnych, ktore 

zdzialy te nasuwajq. Nast~pnie naleialoby poddac dokladnym bada
niom metody literaekie, sposob wyra:i:ania si~, psychologiE: i sarno poj~cie 
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prawdy historycznej u lud6w staroiytnego Wsehodu. Nale:i:aloby jednym 
slowem zebraI' bez uprzedzen caly material naukowy z llziedziny pa
leontologii, historii, epigrafiki i literatury. Tylko w ten spos6b moinaby 
rzucie wi~eej swiaHa na 1stotn'1 trese niekt6ryeh opowiadan pierwszyeh 
'rozdzia16w Ksit;gi Rodzaju. Aprioryezne twierdzenie, ze opowiadania 
te nie S'1 historiq we wsp61ezesnym znaezeniu tego slowa, moznaby 
latwo zrozumiee w tym sensie, jnkoby opowiadania te nie mialy 
w og61e zadnego znaczenia historyeznego i nie zaw1eraly zadnego sensu 
historyeznego, gdy tymezasem podajq one w spos6b prosty i obrazowy 
dostosowany do umysl6w mniej rozwini~tyeh, podstawowe prawdy po
trzebne do zbawienia, jak r6wniez opisy popularne 0 pochodzeniu i po
cZqtkaeh rodzaju ludzkiego i narodu wybranego" S4). 

Nikt nie moze zaprzeczye, ze istniejq trudnosci i to duze w wyjasnie
niu owyeh jedenastu rozdzia16w. "Wypadki opowiedziane w tyeh roz
dzialaeh rnialy miejsee poza znan'1 nam histori '1. J~zyki nie zmieszaly 
si~, ani nie pomno:i:yly si~ z dnia na dziell. Cywilizaeja, kt6rej istnienie 
zakladajq dzieje Kaina i Abla, jak r6wniez rozdzial II, jest neolityezn'1, 
podezas gdy ezlowiek poehodzi z epoki paleolitu, zatem jest 0 wiele 
starszy. Caly zatem okres przedabrahamowy jest opisany zgodnie z umy
slowosciq 0 wiele pMniejsz'1 od opowiadanyeh wydarzen" 85) . St'1d oezy
wiscie raejonalisci wnOSZq, ze S'1 to opowiadania legendarne, nie maj'1ee 
zadnego zwiqzku z historiq, Kosci61 natomiast broni ieh historyeznego 
ehnrakteru, oezywiscie nie w tym znaezeniu, "aby ieh tresc mogla wytrzy
mac kontrol~ tej krytyki historycznej, kt6raby je traktowala jako ze
znania naocznych swiadk6w, przekazane nam w formie nienaruszo
nej" ~O), ale w mysl wyzej przez nas wskazanyeh zasad, kt6re ostatnio 
podala eneyklil~a Divino aHJante Spiritu i list Komisji Biblijnej. Po
nadto jui w przedstawieniu tyeh wypadk6w spotykamy nie tylko naj
czystszy i najwznioslejszy monoteizm, co przyznaj'1 sami krytyey, leez 
takze prawdy podstawowe naszej wiary (stworzenie swiata przez Boga, 
czese Jemu nalezna, pierwotna sprawiedliwosc, pierworodny upadek 
i obietniea zbawienia). Domyslamy si~, ze wiele szezeg616w tyeh opo
wiadan rna znaezenie doktrynalne a wiele wyzsze, niz ich szata zew
n~trzna. Co wit;eej, stanowiq one dokladnie dostosowany wst~p do na
st~pujqeyeh opowiadan: nar6d zydowski poehodzi ad Abrahama, kt6ry 
go lqezy z Adamem a ten z Bogiem 87). "Kto uwaza te opowiadania za 
dziecinne basnie dowodzi, ze tyeh opowiadan weale nie zrozumial" 88). 

W sprawie zr6del biblijnyeh Ojeiee sw. potwierdza i wyjasnia znane 
orzeczenia Komisji Biblijnej z dnia 27. VI. 1906 r. i ostatniego listu tejze 
Komisji do kard. Suharda, gdzie ezytamy nast~puj'1ee uwagi: "Odnosnie 
do ukladu Pi~eioksi'1gu Komisja Biblijna juz w wyzej wymienionym 
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dekrecie z dn. 27. VI. 1906 r. dopuscila mo:i:liwosc twierdzenia, jakoby 
Moj:i:esz w opracowaniu swego dziela postugiwat si~ dokumentami pi
sanymi albo tradycjq ustnq oraz istnienia zmian i dodatkow pomoj:i:e
szowych (Ench. Bibl. 176-177). Nie ma dzis nikogo, ktohy podawat 
w wqtpliwosc istnienie tych zrodet, jak rowniez nie przyjmowat stopnio
wego narastania praw mojzeszowych, spowodowanego warunkami spo
lecznymi i religijnymi czasow p6zniejszych. Rozw6j ten widoczny jest 
r6wniez w opowiadaniach historycznych". Jezeli wyzeJ wymienione 
dokumenty papieskie wskazujq na okruch prawdy kryjqcy si~ w teorii 
Wellhausen'a S9) w sprawie zrodel Pi~cioksiqgu, to encyklika Huma:ni 
generis, przypominajqc ostatnio przez Benedykta XV wylo:i:onq nauk~ 
katolickq 0 uzytkowaniu zr6del przez hagiograf6w 911J, podnosi wartose 
tych dokument6w, kt6ra przerasta wszelkie basnie mitologic:zne. Pap.e:i: 
w swej wypowiedzi bierze pod uwag~ w og6lnosci ksh:gi Starego Te
stamentu, a nie tylko Ksi~g~ Rodzaju. Na podstawie tego por6wnania 
Ojciec sw. stawia wyzej pisarzy biblijnych, ni:i: swieckich autor6w sta
rozytnego wschodu, co ju:i: uczynil w encyklice Di~ino afflante Spiritu Dl). 

Naszym zdaniem chodzi tu Papie:i:owi 0 pragnienie prawdy i prostoty, 
Jakie wedlug Piusa XII, "uvvydatnia si~ w Ksi~gach swi~tych lak:i:e Stare
go Teslamentu" )~). Powy:i:sza opinianie podwaza, jak si~ nam zdaje, pod
kreslonej przez Papie:i:a na poczqtku tego punktu encykliki doskonatosci 
metody historycznej stosowanej przez autor6w klilsycznych, kt6rym pod 
tym wzgl~dem nie dor6wnuje autor Ksi~gi Rodzaju. 

Jakie wnioski nasuwajq si~ nam z tej przydtugiej analizy ostatniej 
cz~sci encykliki? Te niechybnie, :i:e Kosci61 szanuje nale:i:ycie pqjE:tq 
wolnosc naulci i jej prawo do rozwoju. Kosci61 przeto wska7Uje najbez
pieczniejszq drog~ nie tylko dla swych dzieci, ale dla wszystkich poszu
kiwaczy prawdy. Pouczenia Kosciota w omawianych dziedzinach odzna
czajq si~ umiarkowaniem, ostro:i:nosciq i mqdrosciq, ktora ka:i:e harmo
nijnie lqczyc stare, ale nie przemijajqce prawdy z nov.rymi osiqgnh:ciami 
geniuszu ludzkiego, tak by ludzkosc zmierzala do coraz pelniejszej syn
tezy stanowiqcej cel intelektualnych wysilk6w rodu ludzkiego. 
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do krytyki biblijnej zasady ewolucjonizmu RegIa i wyroznil w Pi~cio
ksiqgu cztery dokumenty powstale w ciqgu czterech wiekow (od IX-VI 
przed Chr.). Ostateczny redaktor Pi~cioksiqgu, ktorym ma bye Ezdrasz 
lub zesp6l kaplanow jego szkoly w Babilonii, stworzyl ze wszystkich 
poprzednio powstalych dokument6w calosc. Zob. J. Archutowski, Wst~p 
szczegolowy do Ksiqg st. T., Krakow, 1927, 22--25; 53-55. 

YO) Encykl. Spiritus Paraclitus, n . 10-12. 
~l) Por. J . Jelito, 0 historiografii biblijnej i starowschodniej, ·Ruch 

Biblijny i Liturgiczny nr 1 (1949), 9-18. 
U2) W polskiej literaturze najlepszq ilustracjq tych slow Papieza jest 

dzielo arcyb. Teodorowicza, Od Jahwy do Mesjasza, Poznan. 
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OPOWIADANIE mSTORYCZNE 

Zerwal si~ i usiadl odgarniajqc wlosy, nagle spotniale u nasady'
jeszcze nie wierzyt To ldos z komisji, pewno znowu tamci, a jego omylil 
sluch. Potem pochwycil juz nie tylko kroki ale i glos Meg, a jeszcze 
si~ nie ucieszyl tal<: to bylo niespodziewane. 

Zgrzytm;ly skoble. Margaret, ona, najmil1'za. 
- Przysz!as coreczko. - Ten jej rozpaczliwy, niezrozumialy list 

wi~c pot 0 wlasnie. Bra! jq w ramiona i znow odsuwal pojqC oczy jej 
widokiem. Zostali sami, calowala mu r~ce. 

- Si<jdz, usiqdziemy. - Plakala z radosci. Chyba nie dla czego innego, 
jal<: ze widzi ojca znow takim, jakim go znala zawsze. Tak, Meg, nie, 
trzeba nam wielu slow. A to, cos napisala, te namowy, po to, zeby ciq 
puscili, prawda? Gdy tak mysla!, juz rozmawiali pr~dko i zwi~zle, od
dychajqc jak po gwaltownym biegu. 

- Will duzo pracuje? Twego lancuszka 7. diamentem nie sprzedalas 
Ghyba? A mala zdrowa? 

- Pracuje, 0 tak. I :i:ali si~, ale nieszczerze: on nie umie wypoczy
wac. Nie tak, jak my... 

- Mnie juz nawet obrzydlo to wypoczywanie, Meg. 
-- ...A dzieci jeszcze kaszlq. Malq si~ niepokoj~. 

Mqdra Meg, bI~kitnooka jak Pallada, z doleczkami przebieglosci. 
Opowiada tak zwyezajnie i po domowemu, jakby nie ich nie dzieIBo. 
Nawet i 0 tym, :i:e zdechla wojownicza Pussy, a zato Cecylia dostala praw
dziwq papu:i:k~ z Wysp, zielon<j jak lisco ~ A jesli sprzedam laneuszek, 
to tylko u Grootha, obawiam si~ co prawda, :i:e trzykrotnie przeplaci 
przez afekt dla ciebie, ojcze. 

J 
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Nie uroczyscle ubrala si~ nie surowo; sliczna suknia modra z malq 
kryzk q: nikt tak nie umie wychylae si~ z kryzki jak Meg - i usmiecha 
si~, ocierajqc jeszcze lzy. Cale obejscie w Chelsea, zaciszne, zamiejskie 
przyniosla z tym wdzi~kiem, z tym glosem, z tyro "spojrzeniem. Boze, 
jak si~ zawsze rozumieli z corkami, a szczeg6lnie z Meg. 

- A Tom Heron, blazenek, wyohraz sobie ojcze, uczy si~ na twoj 
powrot zdumiewajqcych rzeczy. Nie odzywa si~ juz inaczej jak po lacinie. 
Buczy jak truten : Aequam memento rebus in arduis servare mentem... 

Straznik pod drzwiami az chrzqknql zdziwiony, tak dzwi~czny i szcze
ry dobiegl go smiech wi~znia. I Meg smiala si~, ale jej duze oczy tak 
pelne byly lez, jak gorskie sasanki po deszczu. 

- Aequam memento... Jakbym widzial p~draka, trusciocha. Ale ja 
was przeciez 'chyba tego nie uczylem? A moze i ja... Ale powiedz mu, 
Meg, ze to nie prawda. To znaczy... Ze nie rady poetow, ani filozofow, 
no, rozumiesz, wesprq czlowieka. Rebus in arduis. Na jakiejs sliskiej 
scie:i:ce '>v gorach. 

- Wjem... Tylko Bog. 
:...... A i Pan Bog 'nie obiecal zadnemu chrzescijaninowi na swiecie 

"umyslu niezachwianego". 
Teraz juz \'lYciqgn~la z r~kawa chusteczk~ i cicho otarla oczy. 
- Powiedziales Willowi wtedy, ojcze, po pierwszej komisji: - Rad 

jestem, zem tak daleko zaszedl z tymi panami, :i:e bez wielkiego wstydu 
nie b~d~ si~ mog} cofnqe... 

- Bo i rad bylem. A teraz ciesz~ si~ tobq : i ty si~ ciesz. ,,0 ranku, 
jak:i:es pi~kny, 0 dniu, jakzes mily"... Mow mi 0 wszystkich. Mow jesz
cze 0 dzieciach. 

Maly Heron podobniejszy jest do Meg od jej rodzonych dzieci ; naj-. 
podobniejszy z calej gromadki w Ghelsea. Majqc szese lat Meg wlasnie 
tak sa rno jak on rozpromieniala si~ nagle i zupetnie, gdy si~ na niq 
spojrzalo, Male dzieci patrzq zwykle tak smiertelnie powa:i:nie, czujqC 
SWq. slabose. Wrzask jest ich broniq, pyzate policzki wzdymajq si~' 

pychq• ale oczy pozostajq bezbronnie szczere. Kazde male dziecko, na
wet najbezpieczniejsze, chcialoby si~ zawsze pocieszye, uspokoie. Ale 
blazenek-lacinnik moze juz jest teraz zuchem. Rok jak si~ nie widzieli, 
wi~c pewnie dorosl juz wieku, kiedy si~ nadrabia minq. A dwoje naj
starszych Meg, oiJ.o,ci nip wiedzq juz co robie z radosciq i sBq. Eo to 
czas, krotki czas, kiedy czlowiek jest silniejszy ni:i: zycie. 

- Czy pami~tasz, jak zawsze nazywa}em was w dziecinstwie? ... 
- Jakzebym zapomniala? "Latwo zyjqcy bogowie" mowiles, a ja 

tak to lubilam. Czy to bylo z Pindara?... Ach, ojcze, czy nie' bylismy 
wszyscy troch~, jak latwo zyjqcy bogowie? 
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Margaret jest w kwiecie lat niewiescich, rna m~za, dzieci, bol jej mi
nie; nawet i teraz jej smutna twarz jest zwierciadlem zdrowia. 

- Tak. Meg. Ale mowilem ci chyba nieraz, ze Pan wyswiadczyl mi t~ 
wielkq ~ask~ i przez te wszystkie lata kazal gotowae si~ na to, co jest 
dziS. 

- ezy miales jakie objawienie, ojcze? 
- Skqdze, coreczko. Jestem grzesznik, nie miewam objawien. Troch~ 

rozsqdek mi to mowil i znajomose czasu. A pozatem 
Tak. Zrozumiala i to chyba. Drogi Boze. Wqskie i strome. 
- Tyle godzin przemodlilismy razem, ojcze. 
- Tyle razy czytalismy razem Ewangeli~. Jaki to spokoj, Margaret. 

I ty bqdz spokojna. Patrz, taki mizerny czlowiek, jak ja, a przeciez nie 
zapomnialem nigdy o· sludze czy ogrodniku, choe- anim ich ulepil z gliny, 
anim krwi za nich nie przelal -- zgola anim wiedzial, gdzie i jak wy
rosli na dzieci Boie, a jakze by Pan mial zapomniee 0 nas? 

Wstali, czas \\plynql. 
- Ale wiesz, Meg, pami~taj, i przypomnij innym. P6ki sumienie nie 

zmusza, nie 8zukajcie takiego krzyza. Wiadomo: sam poszukasz, Gam 
b~dziesz musial niese. Ja mam sumif'nie zwiqzane racjami. Ani nie na
sladuj ... nikogo. Ja nigdy bym nie zawiesil duszy mojej na barkach 
innego czlowieka, choebym go mial za najlepszego z iyjqcych, bo skqd 
wiem, gdzie by mogl zaniese dusz~ mojq? 

Straznik otworzyl i wskaz,al r~kq wzdluz kruiganku: - Pozwolone 
macie, panie, odprowpdzie. _ Na drugim koncu stal drugi straznik. 
Szli powoli, galeria byla dluga. 

- Wiesz? Jeden z ludzi tutaj ' mo\Vi mi, 0 tak, bez zlej mysli: Na co 
ci to przyszlo, panie, nieswojq moze smierciq zemrzee. A ja powiadam: 
R~cz~ ci, czlowieku, ze s w 0 j q ..TesJi t\l mnie czeka smiere, to wlasnie 
moja. 

Meg patrzyla, jak zalozyl wlosy siwiejqce za uszy zupelnie swoim 
gestem i usmiechnql si~ tez calkiem po swojemu. Wiedziala jednak, ze 
kiedy ojciec zartuje naprawd~ dla smiechu, wtedy robi powainq min~. 
Zarzucila mu n;k~ na szyj~, nie zwaiajqc na ludzi. Odsunql jq zwolna, 
szepcqc: - Nie, kochana. Tak wlasnie, wiesz, obejmowal mnie czase~ 
na przechadzce -- pewien dostojny wladca. 

W;ziql jej dlonie w swoje. - Ale rue sq,dzmy go surowo, Meg. Tak 
bardzo chce miee zawsze racj~. Gdyby bylo w jego mocy, nie pozalo
walby trudu, by stworzye nanowo swiat: taki, w ktnrym kr61 Harry 
b~dzie zawsze w dobrym prawie. A poki co, kaze wszystkim wierzye... 
Nie, nie placz. Nie zegnamy sil.'; na zawsze, Meg. Wierzye, ze quod prin
cipi pJacuit v e r ita tis habet vigorem, co wladcy spodobalo si~, to 
rna moc prawdy. Nie placz. Idz z Bogiem. 
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OdwrocH si~ pr~dko. 

Wieczorem pomyslal: a przeciez to mnie wlasnie zdarzylo si~ stwo
rzyc swiat: Wysp~ Utopi~ z miastem Amaurote. ZdziwB si~ nieco swo
im m{odym ch~ciom. 

Kiedy zrozumial, ze obudzil si~ i gdzie jest, wyda~o mu si~ to dziw
niejsze niz sen. SnH dlugo i rozmaicie, zaledwie pami~tal 0 czym. Ale 
dobrze pami~tal ostatek: to marzenie przedranne, ktore jakoby mowi 
prawd~. W~drowal po tak dalekich, tak spokojnych krajach. Daleko, 
a bez zgielku i utrapien podrozy. Zadnej troski. Jutro wydawalo si~, 

rownie znajcrr:e jak dzis. A przeszlosci nie bylo. Zadnej troski. Ani' 
o dom, ten wielki dom w Chelsea, gdzie tyle dzieci. Ani 0 przyjaciol. 
Ani 

laden palac krolewski, ani zaden gmach w rodzaju Tower napewno 
nie istnialy \V owych stronach odleglych. 

Obudzil si~. Byl w Tower. 
Lezal nie ruszajqc si~ . Lozko mial rownie wygodne jak w domu, 

a krata -- pi~knie i umiej~tnie kuta a odbijajqca si~ doldadnie na bia
lej scianie, dawala mu przez szereg pierwszych tygodni szczegolne po
czucie bezpieczenstwa. MowH sobie, patrzqc na niq - ze juz si<~ nie 
cofnie. A czasem, ze jest oto w klasztorze; pod posluszenstwem i wolny 
od rozterek czy zgryzot. Pozniej przyzwyczail siG i nie spostrzega~ juz 
otoczenia. 

Teraz jednak widzial wszystko znoWll i szczegolnie ostro. Wroeil jak 
umarly, wezwany z za grobu, by raz jeszcze stanqc ·posrod zywych. 

Bog dopuszcza to podobno czasem. Na swiadeetwo. 
Gdy strainik wszedl z polewkq, Sir .Tomasz More juz otrzqsnql si~ 

z majakow sennych - ktorym zresztq nigdy nie ufal; totez zmiesza
nie, w jakie go wprawil widok owego czlowieka, bylo rzeczywiste 
i omal go nie przeprosil za to, ie wczoraj ... ze dzis? 

Stary kanclerz Anglii cale zyeie mial zwyczaj przepraszac ludzi, bez 
wzgj~du na ieh kondycj~, za wyrzqdzonq przykrosc. Od mlodosci jed
nak nauczyl siG polykac pierwsze, drugie i trzecie slowo. A mowic do
piero "z nast~pnego tuzina". 

Oezywiscie, ze nie zlajal bynajrnniej tego tu odzwiernego - snilo 
mu siG to tylko. A nawet nie. Przysnilo mu si~ zdarzenie z przed bar

'>J; 

dzo wielu lat, gdy podchmieliwszy sobie poraz pierwszy, a bodaj i ostat
ni w iyciu, obrzueil dotkliwymi wyzwiskami slug~ ojca, ktory nie otwo
rzy\ mll szybko. Wstydzil si~ tego dlugie lata, a zalowal do dzis. 

Ow sluga nie byl podobny do strainika, a jednak _. 
Na podzi~kowanie More'a za jad~o ow czlek burknql i ehrypnql 

tylko. A przeciez, jak znal Margaret, tak napewno oplacila go ze swo
jej sakiewki. Patrzyl na tego osHka 0 kwadratowych barach, ze szpa
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kowatq szczecinq wlosQw, brz~kajqcego p~kiem kJuczy i kr6tkim knech
towskim mieczykiem. Napewno znal go ZQ dwadziescia pi~e lat, w cza
sach, kiedy siwiejqca czupryna byla brunatna, a moze ruda, a Thomas 
More jezdzil do wi~zienia odwiedzac swoich klient6w jako obronca. 
Napewno nie obrazil go nigdy w rzeczywistosci. Wyraznie jednakowoz 
odnajdywal teraz na jE;zyku obrzydliwe, niechrzescijanskie slowa, kto
rymi obrzucil slug~ ojca jako mlokos. 

Oczywiscie straznik posttWuje z ' nim 0 wiele mniej uprzejmie, nii 
kr61 a nawet Cromwell iyczyliby sobie. Nie jest to pi~kna, bez kwestii, 
wlasciwosc ludzkiej natury: chciee kopnqc kazdego, kto si~ przewr6cil. 
Niemniej dObYC powszechna; dziwne, ale niepodobna tego nie widziec. 
Ten tu jednak patrzy nan nie z uciechq, wlasciwq gawiedzi otaczajqcej 
kolas~ zlamanq w blocie, ale ponuro, z pos~pnym wstr~tem, jak na 
buntownika. - Zachcialo ci si~ z krolem jegomosciq zadzierac? - Czy 
na heretyka. 

Ubierajqc si~ More pomyslal, ze ten prosty czlowiek _ a zapewne 
i mnostwo innych - moze naprawd~ uwaza go za buntownika? A wi~c 
cos naksztalt pociotka Lucyperowego. 

Mimo ze arcybiskup Cranmer, bywaj,!c w tej celi, traktuje jej mi,esz
kailca jak dostojnika i koleg~ erudytG, ktory zapewne dzis, jutro prze
ZWYCi~2Y swoje sl;:rupuly i wr6ci do cz~sci lask, jakimi si~ cieszyl. 
Nawet Thomas Cromwell hamuje swojq przyrodzonq gburowatose, nie 
wierzqc widocznie, zeby eks-kanclerz More mial do konca pozostae 
upnrty. 

A jednak to ty raczej masz racj~, ty tu, stary niedzwiedziu. Co do 
wyniku, co do sposobu mega wyjscia stqd. Trafny w~ch St1'020W, jak 
t"owniez siepaczy. 

Ale czlowieku... Dzi~kuj~ warn, zabierzcie to, nie b~dE; wit:cej 
jadl. - Czlowieku, czy loch i pieniek m u s z q hanbic? Z takim losko
tern zamykasz drzwi na wszystkie zasuwy, jakby twoj wi~zien mial 
sily dwoch Herkules6w, a zamiary podpalacza Londynu. 

Talc Tron angielski stoi dzis mocno i wysoko. Co i chwala Bogu. 
Dzia-dom i ojcom zalazly za skor~ ciernie Dwoch R62, a kr6l Harry, 
jasnowIcsy i rumiany, dotqd jeszcze nie strwonil tego olbrzymiego 
skarbu 73ufania, kt6ry jako ksiq2qtko otrzymal w mlode, czyste r~ce. 

Panie Boze, miej w opiece kr6la. 

Co wm6wiq jeszcze - p6zniej - ludowi tego miasta? ludowi, kt6ry 
przeciez dobrze go zna, skoro przez tyle lat przychodzi! do niego, More'a 
z Lincoln's Inn po sprawiedliwosc, ale jest latwowierny i zmienny jak 
kazde zbiorowisko ludzkie. Jakq slaw~ czy oslaw~ zostawi tu po sobie 
Tomasz More? W tej chwili poj'll, ze - choc i nie myslal 0 tym 
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spodziewal sil'; przeciez pami~ci pi~knej. COZ, nie 0 to w ostatku idzie, 
Boze Zywy, nie 0 pamil';e. 

"Utopia" pozostanie. Mqdre panstwo "Nigdzie". Ale i dzisiaj znowu 
rozmyslajqc 0 niej, odczul cos jakby obcose i zdziwienie. 

Bo teraz,' starzejqc si~ i siedzqc trzynasty miesiqc w Tower, wie
dzial: byl zawsze czIowiekiem szcz~sliwym, ktoremu wszystkie ludzkie 
nieprawosci i glupoty nie przeszkodzHy kochae swiata takim, jaki jest. 

Wlasciwie wszystko lubH. Jak rzadko si~ zdarza. Bo przeciez jedni 
nie lubiij halasu dzieci a inni samotnosci. Jedni prostych ludzi, z jakimi 
rna sil'; do czynienia w sqpzie, inni obcowania z wyzszymi od siebie, 
lub ze starcami dajqcymi rady. Ci nie lubiq miasta, ze smierdzqce i zlo
dziejskie,'" inni wsi, ze nudna. Niektorzy nie lubiq nawet ksiqg, rzecz 
niepoj~ta. I sarkajq na :larty w rozmowie, jakby prawdziwy dowcip 
nie byl zjawiskiem rownie cennym jak rzadkim. 

Co te:i: teraz porabia Erazm? I co tez mysli 0 nim tutaj, 0 Tomaszu 
More w celi Tower, najlepszy niegdys przyjaciel? Nie dziwi si~ chyba, 
jak tutejsi wielcy. Moze znal go lepiej? Cranmer niby zna go niezle. 
No i krol. Tylko ze Erazm z Rotterdamu lepiej od tamtj'ch wie, co 
pil';lme i co rozsqdne. 

Tak. Bo jest rzeczq arcyrozSqdnq kupiC perl~ i postawie dom na opoce. 
A nienad1.o dbae 0 resztl';. 

Lubiqc wszystko, z czasem polubH nawet ludzi tak zupeinie od sie
bie odmiennych, jak rycerze, mlodzi zapalency, ktorym zamalo rozbi
jania lbow na wojnie i r.obiq to jeszcze w czasie pokoju. 

"Odzierzylismy pole". Kiedy opuszczal Chelsea jadqc na to sledztwo, 
z ktorego juz nie mial wrocie, nie pozwolU c·orkom i dzieciom odpro
wadziC si~ jak zwykle do przystani, ale - niby w zRbawie -- 7.ary
glowal wrota przed zgielkliWq gromadkq. A wsiadlszy w Iodz, powie
dzial do Willa Ropera te slowa ze starodawnego siownika : "Odzierzy
lismy pole". Tak, to byla wygrana batalia. 

Duke of Norfolk odziedyl w zyciu niejedno pole. A choe nie byl juz 
bynajmniej mlodym zabijakq, w jego pooranej twarzy dostrzegal More 
niemalo jeszcze tej porywczej, nieswiadomej siebie hardosci, jakq znal 

~ w nim niegdys. Urodziwy czlek. A stroj jego dworski tak uklada sil';, 
jakby nawet na aksamicie odcisn~ly si~ pr~gi pancerza. 

- Alez tak, milordzie. Nie wqtpi~ w zyczliwose waszq dla mnie... 

- ,..Eo ze stary biskup Rochester i ci ob!qkani z postow kflrtuzi... Ale 
wy, swiecki czIek, wy umiecie zye, zawsze umieliseie. Znacie dwor, 
a na prawie z~by zjedliscie. Za mqdrzyscie, Sir Tomaszu, zeby nie wie
dziee: zycie wi~cf'j warte niz - ot, litery. Ktore w dodatku sam krol 
moze odmieni6 za rok. 
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Sir Tomasz More usmieehnql si~. Zjadl z~by na prawie, owszemr 
A jednak nie znalezliscie, przy najlepszych zaiste ch~ciach - przynaj
mniej ze slrony Toma Cromwella - ani jednej zadry ezy plamy 11a 
ralym {~wier(-wieczu mojej sh\zby trybunalskiej i poselskiej. Nie ; amiEl
tal juz, ezy sam tak powiedzial, czy ludzie tEl gadkEl ukuli 0 n.im, ale 
dalib6g tak byto: ·ze gdyby rozsqdzal miEldzy diablem i ojcem, a diabel 
mial dobrq sprawEl, przysqdzilby slusznosc diablu. 

- A krolowi panu m 0 c n 0 zalezy, zebyscie i wy, Master More, 
przysiElgli, jak wszyscy. Jak parlament - toz uchwala parlamentu. 
Jak b i sku P i. 

ProsLodusznose starego wojownika rozbrajala ironi~ More'a: ten oto 
nie wmawia mu, jak inni, ze laskawemu monarsze chodzi li-tylko 
o ustrzezenie uparciucha More'a przed zbrodruq zdrady stanu. 

- Tak - powtorzyl Norfolk, rozgl~dajqc si~ z westchnieniem po 
ciasnej p6!podziemnej izbie, gdzie ostatnio przeniesiono wi~znia. - Nie 
jest tak, chwa!a Bogu, zeby powiedzial sobie: m u s z El miee jego glo
wEl. Tak zle z wami nie jest. 

Wspomnia! pewnie 0 Buckinghamie, kt6ry tu siedzia! . przed laty, 
i kt6rego glowEl krol m u s i a 1 miee. I mial. Buckingham pewnie ciEl
zej 0 wiele znosi! zamkni~cie, nawykly do ruchu, do low6w. Nie przy
znal si~ jednak do tego, co mu zarzucano. KsiqzEl Norfolk glosowa! 
w6wczas ostalni W sqdzie par6w. Wiedzia! dobrze, co Sqdzie 0 "spisl{u" 
lu6lewskiego krewniaka, ale placzqc powt6rzyl za innymi: smiere. 

- PamiEltacie pewnie, Sir Tomaszu, przyslowie starego naszego arey~ 
biskupa: "Oburzenie ksiqzElcia to smiere". 

- A czy par~ innych jeszeze rodzaj6w smierci nie wpadlo warn 
w oczy, milordzie? Od czas6w bodaj Adama i Ewy dla nikogo nigdy 
j a k i e j s smierci nie zabraklo. 

Ten sam czlowiek, ten tu lord Norfolk starl w puch -- u boku ojca
walecznych Szkot6w na krwawym polu Flodden. Pami~tny b6j, kr61 
.Takub sam nalozyl g!OWq. A i dzisiaj wyzwie na udeptanq ziemiEl choe
by tuzin rozsqdnych ludzi, :i:ywi!icych mniemanie, ze Duke of Norfolk 
raz i drugi w iyciu uchybi! jednak honorowi. 

Tak, to tutaj siedzial Buckingham. W loehu Pole, kt6rego kr61 zgla
dzil bez sqdu. Henryk VIII uznaje jednomyslnose - albo cisz~. . W in
nych czasach, w skrzydle naprzeciw zgin~y dzieci Edwarda. Przez to 
okno - tak przynajmniej gadali starzy - wyrzueono zwloki Henry
ka VI na rozkaz dziada obecnego kr6la. Po dziedziIlcu stoczyla siEl 
glowa Warwick'a ... Kr6l Harry i tak z poczqtku bardzo chcial bye ko
ehany. Uwielbiany; przez caly swiat. "Kogo wielu si~ boi, ten musi 
tei bae si~ wielu", mawia stary Chappuys, ambasador cesarski. 
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A w ostatku najwj~cej chyba prawdy. Choeby calkiem bezbronnej. Na
giej, prostej prawdy. 

-- Dzi~kuj~ warn, milordzie, za :i:.yczliwe ch~ci _ powtorzyl More 
dobrodusznie. - COZ, starzy z nqS znajomi. ,Jeszcze chyba z czasow 
waszego wspanialego dnia pod Flodden. 

- Nie wszystkie dni mogq bye pi~kne, Master More. 
Czemu nie, czlowieku? Czemu nie, milordzie Norfolk? Powinny bye 

pi~kne. Na"wet ludzie, ktorzy nie czytajq, ani nie patrzq na obrazy, 
czyli:i:. nie powiadajq "pi~kne czasy" 0 swojej dzielnej mlodosci? Flod
den bylo dawno temu i Norfolk zestarzal si~. 0 ilez to latwiej mlodym 
umierae. Kiedy cia!o nie przeczuwa jeszcze ani troch~, co to srruere. 
Chociaz on sam, More, nie kwapil si~ nigdy do lej ostatecznej sprawy 
ludzkiej. - A kiedy len tu byl pod Flodden, ja trapilem si~, ze mi zy
cia nie starczy na ksiE;gi. 

Moj piE;kny dzien 0 ilez byl skromniejszy, wspomnial naraz i usmie
chnql si~, ale za to calkiem niedawny. Pi~lmy dzieti, swobodny. Kiedy 
to n i e poszedl byl na koronacjE; Anny Boleyn. Z Margaret i z jej 
m~zem przechadzali siE; po nadbrzezu, a cicho bylo, caly Londyn ruszyl 
patrze{; i krzyczee, i Idaniac si~ "Iadacznicy" jah: jq Iud nazywai, 
i zbierae grosze. Chodzqc W ciszy mowili - chyba 0 pi~knych l'zeczach, 
a moze i 0 zwyczajnych - ale w poczuciu niezwyczajnej swobody. 

Czy piE;kno moze zawiese? Zmylic, oszukae? Cale zycie nie wqtpit, 
ze pi~kno i mqdrose to proste i bezpieczne drogi do Ojca SwiaUosci. Bog 
udarowal go mqdrymi przyjaciolmi, nie zarazonymi ciasnotq faryzej
skq, ktora zagradza szlaki piE;kne i potrzebne, dlatego, :i:.e i po nich 
czasem chadzajq mordercy. 

Ale wiedzial tez zawsze, ze krolewska droga, to droga krzyZa, 
a przed nim wlasnie drzal. Az dobry Pan zawiodl go tu sam, zamknql 
wszystkie przyzwoite wyjscia, przyparl go do muru.. "Aequam servare 
mentern" - tego Pan Bog nie obiecal. Ale ze "bE;dE; z wami po wszyst
kie dni", to obiecales, Zbawicielu 8wiata. 

" ... jakiekolwiek by byly przyczyny, dla ktorych przysi~gj odmawiam, 
jpdnej rzeczy jestem pewien i ogolnie jest wiadoma: ze wielu z tycq 
co Zl07.yl! przysiE;g~, i to z najuczenszych, zanim tE; przysiE;g~ im przed
lozono. mowili i podtrzymywali calkiem przeciwne rzeczy w porowna
niu z tymi, na ktore teraz przysi~gali... Nie chc~ sqdzie niczyjego sumie
nia, ukrytego przed naszym wzrokiem w gl~bi dllszy czlowieka. To 
l.ylko powiem, ze me slyszalem nigdy 0 przyczynie tej zmiany, 0 wy
kryciu jakiegos przekonywajqcego argumentu, uprzednio rue dostrze
ganego, lub niedose rozwazon~go. Jezeli te same rzeczy teraz wydajq im 

.siE; inne anizeli przedtem, to cieszy mnie to dla nkh niewymownie. Ale 
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ja nie dostrzegam iadnej zmia ny w tym, co widzialem poprzednio. 
I dlatego, chociai inni mogCl postClPic inaczej , mnie tego, c6rko, uczyniC 
nie wolno... A chociai myslisz, Margaret, ie jest ich znacznie wi~cej 

po t,amtej stronie, aniieli po tej myslClcej t.ak, jak j a mysl~, powiem ci 
dla twojej pociechy, abys nie przypuszcza Ia, ie tw6j ojciec post~puje 
jak glupiec, gdy nara:i:a si~ na utrat~ majCltku a moie i iycia nie majClc 
powodu ku temu, a moie nawet wystawiajClc swojCl dusz~ na niebez
piecze6stwo - na to wszystko powiem ci, Margaret, ie nie wqtpi~ 

wcale 0 tym, ii chociai moie nie w tym kr6le,stwie, lecz w calym chrze
scijaJlskim swiecie, z i yjClcych mCldrych i cnotliwych m~i6w wi~kszosc 
byl:a by moj ego zdania. P ewien te7, jestem, Margaret., ie spos r6d Dokto
r6w Koscioia i swi~tych, 0 kt6rych iaden chrzescij anin nie wCltpi, ie 
zna jduj q si~ w ob~cnosci Boiej w niebie, a kt6rych dziela po dzis dzien 
SCI w ludzkich r~kach, sCI tacy, co 0 niekt6rych rzeczach mysleli tak sa
mo jak ja... Na zakollczenie powiem ci, c6rko, jak ci jui nieraz m6wi
lem : nie zamierzam dyskutowae 0 tej sprawie, nie pot~piam ani nie 
gani~ czyn6w jakiegokolwiek innego czlowieka. Nigdy przeciw parla
m entowi nie pisaIem, ani publicznie nie ganilem jego uehwal. Leez 
co si~ tyezy mojej osoby, powiem ei na poeieeh~, e6rko: sumienie me 
w tej sprawie tak jest jasne, ze zbawienie moje moi e smialo od niego 
zalei ee. Tego jestem, Meg, tak pewien, jak tego, ze B6g jest w niebie. 
A co si~ tyezy reszty... " 

Ten list - da wnCl jui odpowiedi na je j wlasny _ odczytywala Mar
ga ret prnwie eodziennie, tak jak prawie eodzien pr6bowaia zobaezye 
si~ r az jeszcze z ojeem. Przeprawiaia si~ przez rzel{~ z jedynym slugCl 
wiernym i cierpIiwym, kt6rego nie gniewaty te daremne w~dr6wki. 

Szla do komendanta Tower, lub do kogos ze dworu. 
- Oto ruszlowanie dla kartuz6w - powiedzial jej , przewoinik, 

sklad qjC}e wiosla. Nie odrzekla rue. Widziaia je jui wezoraj, same po
eZqtl<l buelowy. Dzis wzniesiono juz 'i straszliwq, niskq szubienic~ do 
cwiartowania. Nie patrzy~a i modlila siE'; driCle. Co do kartuz6w, to rzeez 
byla juz przesqdzona. Nie, nie mogia 0 tym myslee. Posyiaia jm jedze
nie, modlila Ri~ za nieh, ale jui nie mogla myslec. 

- Witam p aniq, Mistress Roper. - U wejScia do ogrodu areybisku
piego, gdzie kierowaia si~, by odwiedzic kapeJana, spotkata samego 
Cranmera. Przywital jCl z wielkim szaeunkiem, jak ' tyle razy w pro-~ 

gaeh ieh domu w· Chelsea; ze spojrzeniem, kt6rego Iagodna przychyl
nose natychmiast sp~dzila jej z mysli okrutny obraz oglCldany. u prze
prawy. . " 

StojClc posr6d pi~knych drzew ogrodu, arcybiskup Crapmer dostoj
nie i skromnie przy'oq~aJ1Y" uczony rozsCldny, wital jCl poehyleniem 

glowy. .;, . ' . . 
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- Nie, nie mog~ dzis, pani,. wyjednac warn odwiedzin w Tower. Ale 
prosz~ wstqpie do mnie. 

Gdyby byl z him Cromwell, chyba nie weszlaby. Z tym nie miaia juz 
sHy mowie. 

Ale Cranmer by! naprawd~ uczonym czlowiekiem, wrogiem gwaltow, 
krzywd i krwi - tak m6wiono, idose bylo popatrzec w t~ podlut nq, 
bezbarwnq twarz 0 czole prawie tak szerokim i ladnie zarysowanym 
jak czolo Erazma. To nie on tei lupil klasztory, choe pisal z erudycjq 
przeciw monastycyzmowi. Uczona Margaret Roper wiedziala to 
wszystko. 

Prosil jq grzecznie przed sobq na schody, ale zatrzymala si~ u stopni 
j zacz~la m6wie, najpierw patrzqc pod nogi, a potem wprost w oczy 
arcybiskupa Canterbury: 

- ... nie zqdajcie od niego, wasza dostojnosc, rzeczy niemozliwych. 
Taldch, kt6re zlamalyby go, zniszczyly: pojmujecie mnie, panie? Nie 
sqdicie, ze on m 0 i e - tylko si~ namysla - ze on potrafi bye inny. 

- Wasz ojciec, pani, to mqz zacny i prawy, ozdoba tego kr61estwa. 
Chcemy go miee takim, jaki jest - myslCjce oczy Cranmera staly si~ 

jeszcze zyczliwsze. 
- Dzi~ki za te slowa, dostojny panie. A i sam kr61, wiem to napewno, 

mowii... Talc m6wil wrGczajqc ojcu piecz~c, a i potem znowu: Owszem, 
na pierwszym miejscu sluzba Bogu, Mr. More, a na drugim waszemu 
kr610wi. 

Zarumienila si~ z dumy na wspomnienie, ze to kr61, sam wielki krol 
uhiegal si~ 0 ojca na kanclerstwo. Jakim czlowiekiem jest ojciec, wie 
cala uczona, chrzescijanska Europa, a nie przeczq i wrogowie. 

- Krol mowH, jak przystoi chrzescijanskiemu panu. Wszyscy stara
my si~, pani, bye chrzescijanami. Totez i od ojca waszego krol jego
mose nie zCjda nie przeciwnego jego znanej, wielkiej poboznosci. To 
dwie rozne sprawy, pani. 

Z ciasno stulonej, jak kielich' k~atu, krezy twarz rumiana Ma)ga
ret wznosila si~ ku Cranmerowi z rozchylonymi wargami i chwiejnym 
Qd nadmiaru uczuc spojrzeniem. Serce jej bHo. 0 tak, tak jest - sza
lony hy zaprzeczyl: to ludzie rozumni, pe!ni wiedzy, dientelmeni, chrze
scijanie, Anglia nie popadla przecie w moc dziczy ani zbirow. Ani jej 
kr6J. Ten s<'.m krol Henryk, ktory przez lata cale nie chcial Zasiqse do 
wieczerzy bez Tomasza More'a, tak kocha! jego rozmow~ i dowcip. -To, 
co jej nasuwala trwoga tyle razy, to co przewiduje ojciec, to zmora, 
Qkrutne, niedorzeczne przywidzenie. Trzeba tylko zrozumiee si~ wza
<jemnie. Nlkt nie chce skazania i smierci wielkiego Tomasza More'a. 
Toz i lotrowi Cromwellowi ojciec juz nie stoi na zawadzie. A i sam, naj
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m~drszy, dobry - ani uparty przecie:i: nie jest, ani szalony, ani pyszny. 
Przez mysl by mu nie przeszlo, zeby chrzescijaninowi wolno bylO' kusiC 
Pana Boga. Prawd~ mowiqc nie lubil on m~czenstw, zgola nie miaJ: 
smaku do tych wszystkich historii w "Martyrologillm" - jak i ona, 
krew z jego krwi; Boze przebacz; niepodobna myslec 0 tych kartuzach. 

- Supremacja papieska, rozwod krola i przysi~ga - mowi~ warn 
o tym, pani, bo wiem, ze dzielicie mysli ojca - to sprawy, 0 ktorych 
co najwyze,j (i tylko mi~dzy nami) rzec mozna, ze Sq to sprawy sporne. 
Wasz ojciec mysli tak, ale cale prawie duchowieilstwo angielskie mysli 
inaczej. PosJllszenstwo krolowi natomiast, i parlamentowi, to sprawa 
b e z s p 0 rna. Czwarte przykazanie Boze. A to samo przykazanie, 
wraz z piqtym, b e z s p r z e c z n i e, nakazuje tobie, pani, ratowac ojca. 
Przekonac go 0 tej prostej p~awdzie, ktorq ci wlasnie wylo±ylem, ulg~ 
przynoSZqC jego sumieniu. 

Margaret spusc:ila wzrok i poczula zamieszanie w sobie. Zachwianie 
i· niepewnosc w ealej swojej istocie. Podniosla zn6w zrenice, czujqC 
lekkq, koscistq r~k~ na swej pochylonej glowie. Cranmer patrzyl na 
niq i pewnq smutnq tkliwosciq. 

Nie bylo w tym udawania. Schylona jasna glowa z prostym prze
dzialkiem przypomniala areybiskupowi Cranmerowi - zon~; tak, mial 
zon~: pokochali si~ z enotliwq Niemkq, corkq ministra luteranskiego 
w Saksonii, z ktorym biskup Cranmer mial wspolne mniej wi~cej po
glqdy ; ojciec westchnqwszy dal im slub, no a potem Cranmer mllsial 
o tym zapomniec, bo Henryk VIII zqdal bezzenstwa ksi~zy, jego ~as 
uezynil prymasem Anglii. Iluz to rzeezy w zyciu trzeba si~ wyrzekac. 

• moja mloda, zacna niewiasto. 
Margaret cofn~{a si~. Nie czytala w myslach Cranmera, nie wie

dziala nawet 0 historii z zonq, bo nie byla to sprawa glosna; nie pOSq
dzala tez dostojnika 0 jakikolwiek osobisty sentyment, ale poezllla siE: 
okropnie nieswojo. Laseczkq, na ktorej zawsze wspierala si~ wysiada
jqC z lodzi, drqzyc zacz<;la w piasku, jakby chciala utwierdzic siE: 
w miejscu. Jej wstr~t hyl nierozumny. Przestraszal jq samq, bo dlawil 
dopiero co zrodzonq nadziej~, ba, pe'W"Ilosc. Gdybyz mogla zobaczy6 
ojca, gdybyz jq puscili. Chciala raz jeszeze 0 to poprosic, ale pogubily 
jej siG slowa. 

- Witam was, Mr. Rich - zabrzmial wqtly glos Cranmera. 
Od bramy ogrodowej szedl dzentelmen w powaznych dworskieh sza

tach, ale z wesolym jasnym wqsem i w kapeluszu z pi6rem. Rich, dwo
rzanin, zausznik Rich, to on zeznal przed komisjq... Sklamal, sfalszo
wal slowa More'a . Posta'W"Ily, strojny Mr. Rich uklonil sit=: nisko Malgo
rzacie Roper - i on bywal w gwarnym, goscinnym Chelsea; arcybiskup 
postqpil naprzeciw niemu. 
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"A gdyby parlament uchwalil, ie Pan Bog rue jest Panem Bogiem, 
tei zgodzilbyf; si~ z tym, Mr. Rich?" - tak pytal jakoby Sir Tomasz 
More; bardzo bye moie, ie tak wlasnie wyrazil: SWq mysl. "Nie, Sir 
Tomaszu. Bo parlament nie rna prawa uchwalie rzeczy podobnej". 
"Tak sarno, Mr. Rich, nie mial prawa uznae kr6la za g!OW~ Kosciola 
w Anglii". To ,iui napewno dodal Rich od siebie : More strzegl siE; pil
nie, by nie mogJi mu zarzucic "podburzania". Czy zmienilo to istot~ 

sprawy? Moze nie.. . 
Cranmer przywita l swiadka Richa z tq samq dobrotJiWq powagq, co 

przed chwilq cork~ podsqdnego. Doprawdy byl to czlowiek ukladny; 
bez cienia buty. Ku Margaret skin'll przepraszajqco, by zaczekala. 

- Wybaczcie, wasza dostojnose, musz~ ise. - Scisn~la laseczk~ 

w r~ce. I porwala si~, prawie pobiegla sciezkq. Okrqzyla ich, mimo
wolnym gestem zbierajqc ciasno faldy ~ukni. JaJ,by w obawie, by Sil~ 

0" kt6regos z nich nie otrzee. 
OdJqd Tomaszowi More'owi zabrano ksiqzki, nie pozwolono mu tei 

trzymac w celi inkaustu i pior. Ale ow rudy "niediwied:l", ktory tak 
przedtem na niego nastawal, nie oparl si~ ostatecznie dobrodusznosci 
i humorowi wi~inia i zgodzH siE; mimo zakazu nosie jego listy, jui ter:lZ 
pisane w~glem. Przeprowadzono go znow pewnego dnia do jednej 
Z cel na gorze. Czyiby l~kaJi siE;, ie przepilowuj~ kraty? Czy wyglqdam, 
czlowieku, na Walig6r~? Nie, chodzilo - odgadl- 0 pokazanie mu idq
cych na smiere kartuzow. I z poczqtku rad byl, ie moie ich choe tak 
poiegnae. Potem pomysla l ze wstydem, ie przecenil siebie. Swojq od
pomose i t~gose . Chociai zaiste liczyl na nie niewiele. Nie wi~cej, nii 
si~ liczy na male dziecko: ie uderzywszy si~ nie zaplacze. • 

Ta lde iycie jak kartuzow przygotowuje do m~czenstwa, jest przed
<;ionkiem smierci i niebios, Niegdys cztery lata przemieszkal by! prey 
ich klasztorze londynskim; dobre lata. 

Pisal: "Znam swojq slabose ai nadto dobrze i przyrodzonq l~kliwose 
serca; gdybym nie mial ufnosci w Bogu, ze da mi dosye s ily, by raczej 
wszystko zniese, aniieli go obrazie, przysi~gaj qc bezboinie przeciwko 
wlasnemu sumieniu , moiesz bye pewna, ie nie bylbym si~ tutaj 
znalazl". 

A pMniej: "Swi~ty Piot.r, znacznie mniej si~ l~ka.iqiCy ode mnie, 
wpadl jednak \V taki strach, ze na slowo proste j dziewczyny wyrzekl 
si~ i opuscil Zbawiciela. Dlatego tez nie jestem na tyle lekkomyslny, 
by zar~czae, ze nie upadn~. Lecz bE;d~ si~ modlil i prosz~ ciE;, corko, 
o modliiwy polqczone z moimi, aby Bog, ktory mnie sklonil do takiego 
post~powania, udzieI.il mi laski, abym w nim wytrwal", 

Modlil siG z nieslabnqcq usilnosciq. Ale do kaplicy nie dopuszczano 
go jui. Do mszy, do komunii. Z l~kiem spostrzegl takie, jak czlowiek 

, 
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jego .usposobienia i zwyczaj6w czuje si~ zgubiony, opuszczony - bez 
ksiqzek. Nie posiadajqc i nie widzqc nawet ani jednej. Sam z nieskon
czenie dlugimi godzinami; przez tygodnie nie czytajqc ani litery 
chwilami tak niep~wny siebie i swiata, jakby ogluchl i zaniewidzial. 

Ach nie, nie zaniewidzial, ani oglucht. 

Kiedy go prowadzili z powrotem do g6rnej celi, uslyszat zn6w ten 
lekki, t~py odglos, kt6ry zadziwil wtenczas Margaret. Zatrzymala si~ 

posrodku galerii, przyciskajqc r~ce zlozone do piersi. Alez Meg, to tylko 
grajCj w pilk~. Gdzie grajq w pHk~, ojcze? - Grali tui. obok, nad rze
kq, i odblask ruchliwy wody na sklepieniu lapal cien lotny tej pUki. 
Margaret westchn~ta, jakby to byto gorsze niz wszystko inne. Wspom
niawszy to pomyslal, ze Meg dobrze go zna. A wi~c napewno modIi'; 
gi~ za niego bardzo. Dla tak slabego, jak on jest, czlowieka nawet cien 
pilki, blask wody -

Boze Milosierdzia, jakze pi~kna jest woda i blask, a jak ohydne jes1; 

wydzieranie kiszek obc<;ga mi kata. A to jest tylko jeden z punkt6w 
kai.ni ; kazni zdrajc6w, kary ewiartowania zywcem. 0 ile pi<;kniejsza 
juz !listoria Scewoli, kt6ry wlozyl r~k~ w ogien. Choe on sam nigdy nie 
pragnql bye Scewolq. Ow sWqd ciata tez musial bye obrzydly, rt spa
lony kikuL.. .lesli wzory stamtqd, to raczej Cicero, Seneka. 

Widzial w zyciu tyle srogich kazni. W tym okrutnym wieku, kiedy 
nawet kai.dego zlodzieja. czy klusownika... Naraz wspomnial, ze prze
<.iez i Cicero i Seneka obaj zgine.li gwal:townq smierciq, od ktorej bar
dzo pragn~li si~ uchylie. Prawice. Cicerona, piszCjcCj tak pl~knie, odciq! 
:{oldak, by przybiC jq kolkiem do mownicy. A jednak to jest rzecz, 
w ktorq prawie niepodobna uwierzye _ wlasnie uczonym i piszqcym 
ludziom najtrudniej - wlasne cialo, spokojne, zdrowe, posluszne, jutro 
rozszarpane, podobne do mi~sa w jatce. Jaki.e uw,ierzye? Kiedys w Sq

d7.ie .oglqdal trucizn~, odrobin~ proszku w pierscieniu weneckim. MCji. 
cofn'll skarg<; proszqc, by rue skazywano i.ony: bo on Vicale juz nie 
wierzy, zeby m6gl lod tego umrzee. 

CzLery slowa odrzucone, cztery slowa przemilczane, czyz nie Sq jesz
cze dziwniejszym, niemozliwszym narz~dziem smierci? niz pol naparstka 
bialego proszku? 

Ale smiere: kartuzow byla rzeczywistosciq. Bracia kartuzi idqcy 
;: glosnq modlitwq na smiere - z tego wlasnie a nie innego powodu. 
Widzial ich ostatniq droge::, szli spokojnie, parami. Powtarzal psalmy 
pokutne cale popoludnie podczas gdy tam, na placu.,. ObudzH si~ w nocy 

na kJ~czkach na podlodze, spotnialy i zzi~bni~ty. Prawie' umieral z mdlo
sci wewn~trznej. 

http:zgine.li
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Eracia nasi kartuzi juz przed Bogiem, blogoslawieni w chwale. 
A on, n~dzarz, porwal si~ na rzecz, ktorej przenigdy nie podola. Zhanbi 

si~, jesli nie jutro, to u stopni ruszfowania, najnikczemniej. Bog po
wiedzial 0 wietrze wedle welny jagni~cia. To nie Bog nakazal mu nie
mozliwosc. To tylko pycha wmowila mu, ze potrafi to, co kartuzi i bi
skup Fisher. 

A tak zuchwale przestrzegal kiedys episkopat Anglii przed hanbq 
ust~pstw, klamstw: "Nie w mojej mocy sprawic, bym nie zostal zgla
dzony, ale przy pomocy Bozej postaram si~, aby nigdy nie padla na 
mnie hmlba". 

Modlil siEl do bialego rana. MowH : Ojcze nasz. Przyjdz Krolestwo 
Twoje, bqdz wola Twoja. I znow od poczqtku. Powtarzal officium 
z pamiE;ci : zabrano mu i brewiarz, kt6ry odmawial jeszcze od czasu 
pobytu z kartuzami. 

Gdyby kr61 byl poganinem, Neronem; gdyby Cromwell i Cranmer 
zqdali podeptania nogami krzyza, tak byloby latwiej. Stanqc do oczu 
lwom. Czy polozyc glowEl, jak Pawel. Ale biskupi przysiElgli i op~ci\ 

przysi~gli, a krzyz noszq i wytykajq blEldy heretykom, odprawia jll 
msz~, CZCZq swiqtych. - Coz, papiez Klemens dlatego odmowil kr610wi 
rozwodu, ze boi si~ cesarza -ludzie naoleolo tak powiadajq. - Ilez to 
razy bruzclzil nam Rzym pOlitykq i chciwosciq. Daleko od Piotra i Paw
la do Borgiow i Medyceuszow. - Na to niewiele mozna bylo odpowie
dziec. 

- Sir Tomaszu, chcesz umrzec za Medyceusza, 0 tyle mniej war
tego od ciebie? - zapytal onegdaj Norfolk, prostoduszny i napraw
d~ nie rozumiejqcy. 

Sklepienie celi jest ksztaltu lerzyza. Czarny krzyz trwa nad glowq 
dniem i nocq. 

- Nie ruszyliscie ani sniadania ani obiadu, Sir. Mozescie chory? 
- Nie, moj dobry czlowieku. Niestety jestem zdrow. - Zamknql 

oczy. Gdybyz zachorowal, moze przeciez ostatecznie rozchorowac sif: 
ci~zko i umrzec. Albo - bardzo dlugo chorowac. 

- Dbacie 0 mnie tak poczciwie, ze gdybym byl na tyle bezczelny 
usmiechnql si~ nie otwierajqc oczu - i uskarzal siq na tutejszy wikt, 
wyrzuccie mnie czym prEldzej za drzwi z tego zajazdu. 

Choroba... smierc. A co jesli tymczasem pojdq do Chelsea, do jego 
domu i zabiorq wszystkich, razem z dziecmi. Heron, Roper, kobiety, 
wszyscy niech powiedzq, czy krol jest glowq kosciola angielskiego? 
I b~dq siEl pocili krwawo, jak on, i tak bEld q lezec jak martwi w swych 
celach, i tak sarno bEldq kuszeni. To, ze nadzieja na zycie nie chce 
umrzec, to jest pokusa prawie nad sHy. Nie wolno czlowieka tak kusi<~. 

Nikomu nie wolno. Gdyby mieli wziqc rodzinEl... • 
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Czy to Tertulian twierdzil, ze niema przebaczenia dla tych, co nie 
chcieli.. tych, co przysi~gli? Nie, ni.e przysi~gli: zlozyli ofiar~ przed 
posqgiem, male ziarno kadzidla przed martwym kamieniem - z "re
servatio mentalis". Kosci61 odrzucil srogosc Tertuliana. Uznal jq za 
herezj~... 

Czyzhy naprawdE; byl chory? Mysli powracaly w k6lko, jak w go
rqczce. Zaczynal wciqz od nowa si~ modlic, a wciqz lapal si~ na myslach, 
kt6re po dziesi~ckroc rozwazyl gruntownie i uznal za niemozliwosc. 
Gdyby mial radzic innemu... Ale nie, od poczqtku rozstrzygal tylko dla 
siebie. Rozstrzygnql. Chocby chcial, nie potrafi teraz zludziC siebie. 

Byl czarny wiea6r. Z.iadl wystyglq polewk~ i chodzic zaczql po celi. 
Czemu nie uciekl z Anglii? Zaufal Bogu. Znal swojq slabosc ludzkq, 
swojq cielesnq wrazliwosc na b61, przewidywal od lat Tower, przeczuwal 
dose dawno swiadectwo smierci, lecz calkowicie zdal si~ na Boga. Jak 
chory, ktory odrzuca wszystkie rady, procz rady jednego uzdrowiciela. 
Jak oskarzony, kt6ry jednemu prawnikowi zlozyl w r~ce sw6j los. Bylo 
to zuchwalstwo. Nie mial prawa narzucac si~ tak Bogu i kusic go 0 cudy. 
o cud laski. I tak trwaly cud, jak jego prosba. Na opoce tak, ale nie 
na trzcinie moze wesprzee si~ Kosci6l Bozy. Zhaiibiony, oklamany, roz
gromiony, jail: owczarnia bez pasterzy Kosci6l Anglii; Kosci61 SwiE;tych, 
Kosci6l dawnych m~czennik6w. Gorzkimi, ci~zkimi lzami zaplakal nad 
swojq slabosciq. 

Placzqc tak, jakby mial niewyczerpane zr6dlo lez, zn6w usnql na 
kl~czkach. 

Kiedy arcybiskup Cranmer wszedl, wyrzekl slowa powitania i przy
sunql sobie krzeslo - byla to jakby postae w bardzo wyraznym snie. 
WiC';zien nie slyszal otwarcia ani zamkni~cia drzwi; podni6sl si~, spoj
rzal po sobie, byl zupelnie ubrany. Zalozyl powoli wlosy za uszy, stara
jqc si~ otrzezwiec. Byl dzien, Cranmer siedzial przed nim jak osoba 
najzupelniej rzeczywista, z obgryzionymi paznokciami wielkich palc6w, 
kt6rymi wygladzal faldy na kolanach, z wytartym futrem r~kaw6w, 

Jakie si~ widzi u ludzi piszqcych wiele. Sir Tomasz powt6rzyl odpo
wiedz na powitanie, bo nie byl pewien, czy jq wyrzekl poprzednio. 

- ...pami~tacie zapewne, Mr. More, :i:e po uchwale kleru pried trze
rna laty, uchwale, kt6rej tekst tak malo r6zni si~ od tekstu dzisiejszej 
przysi~gi ... 

- Wiem, Rzym nie zerwal z kr6lem stosunk6w. Juz. ukazywaliscie 
mi poprzednio, Sir, t~ furtk~ dla sumienia. Ja zas warn m6wBem... -
Tok dialogu juz wpadal w znajome oddawna koleiny i choc More 
z pewnym wysilkiem dobieral slowa, najcz~sciej zato nie potrzeba bylo 
konczyc. 
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- Tak : ze studiowaJisci t~ spraw~ dlugie lata i nie widzicie nowych 
argumentow. Ale to widzicie ehyba, ze stojqC jeden przeciwko wszyst
kim pomnaiacie anarchi~ i szkodzicie krolestwu. 

- Wiecje dobrze, ze brzydz~ si~ anarchiq. - Sir Tomasz podniosl bnvi 
tak jakby wzruszal ramionami. - Stae z opiniq calego chrzescijanstwa 
przeciw radzie jednego krolestwa... 

- Wielka przesada. Ale choeby tak bylo, co lcomuhqdi z tego przyj
dzie w tym krolestwie angielskim? Co wskoracie gubiqc sil';? Pami~

tacie wodza wikingow, ktory chcial zatrzymae przyplyw? A lata winny 
nas przeciez uczye oglqdania rzeezy ze wszystkich stron. Bez uraz), 
i bez zacietrzewienia. 

- Tak, zwlaszeza zas sub specie universi. Atque aetel'nitatis. Czy 
prawda, zwyczajna prawda wedle was sprzeciwia si~ luolestwu? 

Areyb iskup Cranmer sHumil ziewni~cie, prawdziwe czy udane 
zapewne prawdziwe i pOl'uszyl si~ niecierpliwie. Prodny jego umysl 
nie znosil nierozwikla nych sytuacji. Spojrzal bystrzej, mowiqc: 

- Sluup,uly krolewskie... - Znow mi~dzy nim:i te slowa wystar
czary za przemo"v~. Krol Henryk rozwodzil sil'; przez skrupuly. Tudziez 
scinal przez skrupuly - ...stajq si~ dotkliwe. Wasze zachowanie pod
burza, zdaniem krola, ksi~zniczk~ Mari~ do grzesznej nieuleglosci ojeu. 
Wiem, wiem, nie rozmawialiscie z ni q od roku. 

- Od dwoch. 

- Niemniej zhawienie duszy ksi~zniczki mocno lezy na sumieniu 
krola. 

Arcybiskup Cranmer byl szanowny od stop do glow. W jego glosic 

nie dosluehalbys si~ ani cienia ironii lub cynizmu. Podluzna twarz, 
delikatne n~ee, ciemne szaty byly samq przyzwoitosciq. Szare zas oezy, 
neduze, ale ladnie osadzone, nigdy nie bywaly puste, - ale nieobecne 
ez~sto. Mysli Cranmera ehodzily wlasnymi drogami. - Nie byly 
to wiadome z gory, ukladane mysli dworaka. Podzielal wiele te'l 
luteransk.ich z przekonania: herezja byla w tym areybiskupie naj
rzetelniejszq jeszeze z jego spraw. Okolicznose, ze krol Henryk 
t~pil obecnie luteranizm, obowiqzywala jego zewn~trznq popraw
nose, ale nie jego mysl. Wzajemnie zas: abstrakeyjne rozumowa
nia i erudyeja teologiczna jak dotqd nie popsu!y mu w niezym ka
riery. Zarowno wszystkim wiadoma przyzwoHose, jak i prywatnie ho
dowana mysl nie uezynily z Cranmera wroga Tomasza More'a. Arey
biskup posunql si~ nawet do zaproponowania zmian w przysi~dze na 
uzytek ekskanclerza oraz Johna Fishera. More'owi nie bylo jedna~ 

tajn~, ze obeenie, po odmowie kr61a - i odmowie More'a - Cranmer 
ealkowicie umywa r~ee. Rozklada te delikatne, niesplamione krwi q r~ee 
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staj'lc przed kr6lem i dziwi si~, ubolewa: - ...Kt6z by si~ spodziewal, 
Wasza Kr61ewska Mose? Komuz wobee tego mozna zaufae? A przy
znajE;, ze lubilem More'a, zwlaszcza za milose, jakq zd8.wal si~ zywie 
do was, Najjasniejszy Panie ... 

- Jestescie skrupulatem, Sir Tomaszu, ale wiecie r6wnie dobrze jak 
ja, ze dotqd jeszeze Rzym nle zrobil t:ego dogmatem : swego uniwersalnego 
zwierzchnictwa, ostatniej decyzji. 

- Nie. Ale to jest prawda, Sir. 
Prawda... A gdyby kr61 kazal przysi'lc, ze dwa a dwa jest. pi~c, tel. 

wolelibyscie pc!ozyc glow~? Cos w tym rodzaju pomyslal Cranmer' 
z irytacjq: wyrzekl zas co innego, i spokojnie : 

- WyrokuJecie smialo 0 teologii. 
- Ulgq dl a mnie. mol.ecie mi wierzyc, bylby ehoe cierI \Vqtpienia 

o tym, co wiem w tej materli. 
- Erazm z Rotterdamu, Sir Tomaszu, napewno nie pochwala wa

szego rzyrnskiego fanatyzmu. - Mysl'lce szare oczy \-vr6cily jakby z WI;- . 

dr6wki i zn6w przesun~ly siE: po kratach okna. Czyz myslom nie wolno 
bujac tak swobodnie jak wolno oezom? Kto wysledzi bieg spojrzcnia? 
Gdzie tu rozum : z powodu niewidzialnych jak powietrze mysli - wci
sn'le za kraty calq swojq cielesn'l, tak bardzo dotykaln'l osob~? 

Wi~zieil nie odpowiedziat C6:i: bylo m6wiC? 
Erazm mOZ'eby i przysi'lgl - przez obaw~, ze dwa a dwa jest pil;e, 

ale przel.ylby to jak cios, a nie przelknql jak chleb z maslem. 
Tcmasz More czul siE: tak juz n~dzny, slaby i nie nie wart, ze nie 

tylko uchylal si~, .iak zwykle, przed ostrym sqdem, ale opuscila go 
ironia. IVIimo to widzial tego czlowieka przed sob 'l, Cranmera, w calej 
jego istnosci jasniej niz kiedykolwiek. Kr61 Henryk przynajmniej wie
rzy w s'Noje skrupuly. Dalib6g kr61 to jeszcze czlowiel< ealq g~bq przy 
tYJ11 tu ... 

Niewielu chyba ludzi w kraju wqtpi, ze jesli kr61 zarzqdzi, zeby bylo 
pi~tnaseie sakrament6w, areybiskup Cranmer rozlozy r~ee i powie: -
Nie dostrzegJismy tego, co Najjasniejszy Pan bystrosci 'l swojq prze
nikn'll gl:~biej. Rycerz zas Norfolk, uroniwszy mal'l lz~, a moze juz bez 
tego - starzejemy si~ - powie "winien", jesli ktos z jego przyjaci61 
pozostanie gluchy na powyzszy argument. 

- Powody mojej odmowy, wasza dostojnose? Wyluszezylem je kr6
lowi. Jemu tei, gdyby zeeheial, powt6rz~. 

Rozumieli si~ zn6w. 
Lepiej, zeby eks-kancIerz przysiqgl, ale skoro nie ehce... 
Jesli nie zechce.. . wtenczas trzeba miee w r~ku przyzwoity akt 

oskarzenia. Moiliwie pr~dko. Cranmer lubuje si~ naprawdE; w pracy 
umyslowej, filozofii, teologii. Uprzykrzone sprawy tego rodzaju nie po
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winny zak16cae mu spokoju zbyt dlugo. Swym wqtlym glosem arcybiskup 
postawil pytanie: jezeli Tomasz More tak malo dba 0 swojq przyszlose, 
a tak bardzo 0 swoje zdanie, czemu nie powie przynajmniej wYrainie, 
ze jest przeciwko ustawie? 

-- Wzorem Tego, Sir, kt6ry odm6wil rzucenia si~ z wiezy. Niestety, 
ale skrupuly kr61a mUszq jeszcze nieco wzrosnqe, jak r6wniez wasze 
zdumienie nad mojq niewdzi~cznosciq. Zanim... 

- Dopisuje warn humor - Cranmer jakby si~ ocknql. 

- ...zanim uspokoimy siE; wszyscy. 

- ...widocznie dobrze was traktujq w Tower. Co mnie cieszy. Kiedy 
tu wszedlem, zdawalo mi si~, jakbym was widzial nieco chorym. 

- Wasza rozmowa uzdrowila mnie, sir - odpowiedzial Tomasz 
More zakladajqc wlosy za uszy i rozesmial si~. 

Arcybiskup Cranmer wsta!. - Chcialbym si~ mylie, ale wYglqda 
mi na to, ze stoicie tam, gdziescie stali? 

Och tak. Radosc ostra jak najostrzejsze radosci mlodych lat prze
nikn~la More'a: dalib6g stoi tam, gdzie sta!. 

Cos w nim az zaspiewalo. Te martyrum candidatus laudat exercitus... 

Oczy Cranmera 0 znuzonych, opactajqcych powiekach patrzyly je~z

sze na Tomasza Mor-e'a: jakby ocenialy tE; glowE; nie starq jeszcze, jednq 
z najtE;zszych glow w Europie, rozleglCj czaszkE; osadzonCj na mocnym 
karku, czerstwq twarz rozjasnionCj jeszcze smiechem. Szare oczy m6
wily: chodzi 0 jednq tez~, powiedzmy: 0 dwie, jedno "sed contra" teo
logii, po ludzku jeden krok rozumowania. Pojmujesz to rownie doklad
nie jak ja. I owszem, m6wily rozjasnione oczy More'a: 0 jed no, tak 
jest, chodzi 0 jedno. 

Cranmer spuscil powieki. J ego przyzwoitose i szanownosc nie chciala 
okazac, ale ostatecznie okazala, ze z chwilq... ze teraz.. . Slowem, ze 
sprawa rna dwie strony: p6ki siE; dyskutuje, walkuje siE; argumenty, 
jest siE; miE;dzy przyjaci6lmi i r6wnymi. Ale potem pokaze si~ ta druga 
strona, czy inne piE;tro; jak w tych zamkach, gdzie zapadnia chyli siE;, 
czlowiek spada i ten co byl strojnym, wesolym przybyszem, biesiadni
kiem, lezy w lochu sam jeden z polamanymi nogami. I dotknie go juz 
tylko nienawise obcE;gami kazni. Oto jest druga strona sprawY sir To
masza More'a. 

Cranmer zapytal: - WiE;C c h c e c i e umrzee? I to prE;dko? 

Poczym drzwi zamknE;ly siE; za nim - prawie jak zapadnia nad 
glowq strCjconego w loch. Tylko ze czlowiek, kt6ry pozostal w celi To
wer, czul siE; zgola inaczej, niz strqcony zdradziecko gose zamku z nie
spodziankami. 

• 
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Czul si~ tak samo n~dzny i bezradny jak ubieglej nocy, ale wielce 
szcz~sliwy. Patrzciez: nie potrafil nawet zaufae do konca, a Bog trzy
mal go przez caly czas. Glupca i slepca. Tal< cz~sto, ca!e zycie modlil 
si~ 0 chleb laski na takq chwil~, a Ojciec mialby mu podae kamien 
rozpaczy'( 

Tamto przemin~lo. Ocknql si~ - z pami~ciq, ze to nie byl sen. Ale 
i w skrusze mial zrodlo pocieszenia. 

Bracia kartuzi, jakze pi~kna smien'!. Te martyrum candidatus... On, 
glupi zwqtpil by!. 0 pi~knosci Bozej tak jak i 0 milosierdziu. Echo ra
dosnego smiechu trwalo w nim jeszcze. Dobry Bog poslal mu tak 
brzydkiego, odstrE:czajqcego kusiciela. W sam raz dla takich slabeu
szow jak on. "Stoisz, gdzie staleS"... Byl szcz~sliwy. Nie byl w pielde. 
W miejscu tak szpetnym i podlym, ze mozna tam tylko nienawidziee! 
w sluzalczej swicie despoty. Wiedzial juz, ze nie sldamie Bogu i sobie, 
bo brzydzi siE; tego wiE:cej jeszcze niz wydarcia wnE:trznoscL 

A chocby stary grzesznik znow zglupial i oslepl, Chrystus zyje i nie 
zasypia, ten sam, "Ja przyjdE: i uzdrowi~ go". 

Chcesz umrzee? Zaraz? - pytanie Cranmera wisialo jeszcze w po
wietrzu, zakonserwowane przez cisz~ celL Nie, on nie chce umrzee. Tym 
mniej pr~dko. Bo teraz nie przestrasza go juz ta szczypta nadziei 
nadziei. ktora pozyje z nim do kOllca - ze a nuz siE: cofnq? Nie drE:czy 
go juz to, bo nie przeraza go juz - tamto. Cialo nie drewno, pewnie 
drzqc bE;dzie wloklo siE: na m~k~. Ale to nie jest juz naprawd~ s t l' a c h, 
ten okropny ludzki strach, obcy pozbawionym wyobrazni zwierz~tom, 
znany ludziom bez laski lub probowanym przez lask~. Moze rowniez 
szatanom. 

Poza tym zycie bylo zn6w tak piE:knq i wdziE:cznq rzeCZq -_. nawet 
tu - takim serdecznym darem BozYm. Wielcy sludzy Panscy pra
gn~li dusznie odejse i bye z Panem. On maly, grzeszny tego nigdy me 
pragnql. Nie zawstydzalo go to jednak. Synowi Cozlowieczemu chyba to 
jest po sercu, je~li siE: go widzi takze na ziemi, na kazdym miejscu 
i w kazdej godzinie. Nawet w Tower, Ba, jak:i:e by nie mial bye w To
wer? 

- Okazalo si~ jednak, ze to wam sluchac moich dobrych rad, a nie 
mnie waszych - oswiadczyl Tomasz Cromwell, siadajqc w wielkim 
fotelu, ktory kazal sobie tu przydzwigae. - Sami to widzicie. Inac7ej 
nasza znajomose skonczy si~ rychlo. 

Po ustach More'a przewinql si~ usmiech, 2maCZqCY: gdyby to ode mnie 
zalezalo, skonczylaby si~ juz dawno. Nie powiedzial nic. Owszem, pa
miE:tali obaj radE:, jakq odchodzqcy eks-kanclerz udzielil nowej gwiez
dzie kancelarii kr6lewskiej, W osobie Cromwella. Tom Cromwell, 
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okrqglooki i plaskonosy, cieszyl si~, zgodnie ze swojq naturq, przypo
minajqc mu to w Tower. Tomasz More zas zmilczal. Wlasciwie prawie 
wstydzil si,;;: nie z powodu odmiany losow, ani tresci swojej rady, ale 
dlatego, ze juz wowczas nie wierzyl w jej skutecznose. Mowie do To
masza Cromwella : - Wskazujcie kr6lowi zawsze, co powinien zrobie, 
a nie co zdolen jest zrobie, a wypeinicie zadanie prawego doradcy 
mowi{: to, ezy nie bylo po prostu ludzeniem wlasnej rozterki? Zlozyl 
oto dobr()wolnie piecz~c, a pochwycil jq prawie w locie taki zbir iak 
Cromwell. 

...Gdyby jectnak Tomasz More pozostal wowczas, czy dzis nie hy!by 
czyms w rodzaju Tomasza Cromwella? Niech Bog sqdzi nas wszystldch 
wedle milosierdzia. A nade wszystko niech rna w opiece krola i kro
lestwo. 

Purpura na twarzy i karku Corrnwella s\viadczyla 0 niefalszowanej 
pasji. Odkqd ten czlowiek wspiql si~ wysoko, pozwaial sobie ez,;;sto 
na niq. 

- Nic milczcie jak pieil. Zyjesz dotqd tylko z kr61ewskiej poblol.li
wosci, a ta si,;; konczy. Jestescie buntownik i zdrajca. 

- Quod gratis affirmatur, gratis negatur - szepnal sir Toma<;z 
More podnoszqc brwi. 

- Nie myslcie, ze nie znam prawa i ze mnie zaskoczq wasze wykn:ty. 
-- To nie prawo, sir, t.o logika. A znaczy : twierctzenie bez dowodu 

wolno OdrZ1Jcic bez dowodu. 
- Wiem, nie pOl1czajciei: mnie znowu, czIowieku. 
-- Tego, co najwiE:cej warte w zyciu, nie podjqlbym si~ nauczyc was, 

Slr.--Ir·onia i spok6j zawsze mimo wszystlw kieIznaly Cromwella. Pierv'
szym j€go poczuci€m bylo wowczas: co tez ten drugi kryje jeszcze: 
w zanadrZIl? A gdy po chwili pojmowal, ze tamten, wi~zieil nie ma Jui: 
n i c i nic nie I<ryje, rozmowa bynajmniej nie przyjacielska, ale roz
mowa, toczyla si~ tymczasem dalej. 

Tomasz Cromwell spieszyl si~ przez cale zycie jak pogcmiacz: wio, 
wio, dalej . . \,vyzej. Tym bardziej dzis, gdy naprawd~ umys!il (czy ka
zano mu) konczyc. Niecierpliwszy jeszcze czIek niz Cranmer, k1.Orego 
niepokoj plynie raczej z lekkosci i latwosci rozumowani9, a n'eczy zew
n~1.rznych nie tyka, bo ich prawie nie dostrzega. Tomasz -More nato
miast - a i kr61 Harry niegdys byl ' taki - zwykl byl smakowac kaidq 
chwil~, godzin~ i dzien - nie porzucal zadnego, tak jak mlody pies po
Lluca jeden fUP dla drugiego, albo niedoswiadczona kupujqca jednq 
materi~ dla drugiej, 

OkrCjglooki czlowiek okazji b~dqc tu c h cia I zalatwic rzecz; mimo 
wszelkie mozliwe Urazy wola! nadal przysi~gE: Tomasza More'a nii 

http:poblol.li
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jego glow~. Z druglej strony jego czas byl cenny. Nie zyczyl sobie slu
chae tych samych co przedtem replik, a nie znajdowal nowych zarzutow 
czy groi b . P atrzyl na Tomasza More'a z nierozumiejqcq ' pasjq. 

Ten, jako si~ r zeklo, nie czul nigdy potrzeby ucieczki z jednej sytua
cji do innej. Tym razem jednak i on pragnql kOl1czye. (Czy chcesz 
umrzee'? Zaraz? Nie, nadal nie chciaL Ale nie chcial takze widziee To
masza Cromwella). 

- Zglupieliscie, czy duru zadal warn ktos! - fotel zatrzeszczal, bo 
~ekreta rz krolewski r zucil s i~ na nim gwaltownie. - Skqd w a rn to na 
stare la ta? ... Przecie wiem ... 

Tomasz More pomogl mu do wyrazenia mysli. - Owszem, tak, wia
domosci w asze odpowia da jq prawdzie. Lubilem zawsze pi~knie miesz
kae. Nic milszego n ie znalem nad kolo przyjaci6L Kupow atem rzadkie 
zwierz~ ta . A czasem da walem dobre obiady. C6Z to jednak ma do rzeczy? 

Okrqgle oezy Cromwella staly si~ jeszcze okrqglej sze. Wi~zien jed
nak usmiechnql si~ zamiast dalej mu dopomagae. 

Poczym rzekl : - Wiem, i.e to dla was, mosci panie Cromwell, klo
potliwe: nie m6c p6j se do kr61a dzis wiecz6r - ani zaiste i.udnego inne
go wieczoru - i powiedziee: przekonalem More 'a , czy tam: nastraszy
lem More'a. Ale przyznasz mospan, ze to znacznie wi~kszy klopot dla 
mnie. J esli nie ustqpilem przez wzglqd na siebie, wybaczcie ale nie 
zrobi~ tego przez uczynnose dla was. 

...Czy ehcesz umrzee? Rychlo? Czy chcesz jeszcze m 6wi e z tym czlo
wiekiem j Ta sytuacja jest juz naprawdE; bez znaczenia. 

COZ rna znaczenie? Co jest sprawq jedynie wai.nq, pi~knq, ciekawq? 
Boslde sprawy, pocz~te w Trojcy - slowa czlowiecze nie potrafi'l 

oddae tego, co jest wiekuistym pocz'ltkiem - a wiodqce poprzez Krzyz 
do Zmartwychwstania. W tej chwili modlitwa za wrog6,,\' zrodzila si~ 

w nim tak swobodna i mocna, jak nigdy jeszcze w iyciu . 
Powiedzial tym lutlziom, tym z sqdu, Cranmerowi, Audley 'owi, Nor

folkowi , innym : - Jezeli wolno "parva magnis componere" , przypomn~ 
wam, panowie, i.e chociai: swi~ty Pawel przystal na skaz;mie i ukamie
l"owanie swi~tego Szczepana, dzisiaj' s'l razem w dobrej komitywie 
w niebie, kt6rego to konca warn i sobie zycz~. - Oczywiscie powiedzial 
to wesolo, ale dJatego wlasnie, ze te slowa n iemalo go kosztowaly. 
W tej chwil jednak tai: sarna modlitwa -- Szczepanowe i Panskie "nie 
poczytuj" - przyszla mu zgola bez trudu ani oporu. · Modlitwa za Crom
wella, za Cranmera. 

Poniewaz jednak sir Tomasz More, choe niezmiernie uspokojony 
i radosny ponad naturalne mozliwosci swego. poloi:enia, pozostal calko
wicie sobq, jak najbardziej sobq, usmiechnql si~ w milczeniu, mysl'lc: 
Niebo nie jest Akademi'l Humanist6w, ani Zwi'lzkiem Milych Druh6w. 
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Zadnq miarq nie mog~ wymagae, iebym nie spotkal si~ tam z Tomem 
Cromwellem. 

Fotel znow st~knql. - Czleku uparty i zatwardzialy, zapominacie, ie 
malo mam czasu... 

o tak, malo czasu mamy. Jeszcze mniej nii kaiderr1U z nas si~ wy

daje, przyjacielu. Bracie Cromwellu. 

"Nie czuj~ si~ obowiqzany przystosowywae moje sumienie do praw 
krolestwa, gdy prawa te stojq w sprzecznosci z calym chrzescijaitskim 
swiatem. Na jednego biskupa po waszej stronie mam wi~cej nii paru
set swi~tych, myslqcych tak sarno jak ja; a w miejsce waszego parla
mentu mam za sobq wszystkie sobory z ostatniego tysiqclecia.. .:: - tak 
konczyl Tomasz More swoje ostatnie przemowienie - ktore nie bylo 
jui obronq. 

Historia, za mnogimi swiadkami, powtorzyla w liczbie ostatnich po
wiedzen More'a dwa iarty. 

Pierwszy zadziwil obecnych moie wi~cej nii drugi. A jednak byl 
swiadectwem bardzo ludzkiej ulgi. Gdy eks-kanclerzowi oznajmiono, 
ie laska krolewska zmienia mu wyrok ewiartowania na zwykle sci~cie, 
wyrazil wdzi~cznose, dodajqc: - Wolalbym jednak, ieby tego rodzaju 
laski nie splywaly na moich przyjaci61 - z powainq twarzq, jak wtedy, 
gdy z gl~bi serca iartowal. 0 tak, to b y I a ulga. 

Skrucha i dzis jeszcze moze warn wr6cie iycie i wolnose, przypom
nial Norfolk. Nie mialo to jui znaczenia. 

U stopni szafotu - w dniu 6 lipca 1535 roku - sir Tomasz More 
poprosil z usmiechem oficera: - Pom6i mi wejsc, dobry panie. Scho
dzqc poradz~ juz sobie sam. 

HANNA MALEWSKA 

S. M. LEONIA 

KARDYNAI.. MERCIER 
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KALENDARZYK KIESZONKOWY NA ROK 1952 

Wzorern lat ubieglych Biuro Rady Pryrnasowskiej 
Odbudowy Koscio16w Warszawy wydaje kalendarzyk 
kieszonkowy na rok 1952. 

Zewn~trzna szata tego kalendarzyka w niczym nie 
ust~puje poprzednio wydanym. Okladka trojbanma 
z dobrego kartonu, druk dwukolorowy. 

Nowoscil! jest wprowadzenie do kalendarzyka 
podstawowych inforrnacji astronornicznych. Cena 
egzernplarza zI 3.-. Instytucje handlowe otrzyrnujq 
ustawowy rabat. Zarn6wienia naleiy nadsylac do 
m ura Rady Pryrnasows!dej (Warszawa, Nowogrodz
ka 49) juz od dnia 1. XI. b. r. 

Calkowity doch6d z tego wydawnictwa przezna
czony jest na odbudow~ Katedry sw. Jana i koscio
lOw Warszawy. 
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