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Ks. KAZIMIERZ KL6SAK" 

HIPOTEZA SAMORODZTWA 

WOBEC BADAN . NAD WIRUSAMI 


Gdy idzie 0 konfrontacjlil hipotez sarnorodztwa z doswiadcze
niem, to niezaleinie od tego, czy uwzgllildniamy przyrodnicz~ 
hipotezlil samorodztwa czy filozoficzne hipotezy sarnorodztwa: 
zawszeblildzierny musieli WZill-C pod uwaglil jedn~ i tlil sam~ 
tresc - zaloienie bezposredniego, spontanicznego powstawania 
istot iyj~cych z materii nieoiywionej. Blildzie narn wililc wIa
sciwie chodzilo 0 empiryczn~ weryfikacjlil hipotezy przyrodni
czej, gdyi filozoficzne hipotezy sarnorodztwa blild~ nas tu intere
sowaly 0 tyle tylko, 0 He obejmuj~ przyrodnicz~ hipotezlil sarno
rodztwa jako swojll- cZlilsC. Ta bowiem tylko hipoteza moie byc 
bezposrednio lub posrednio potwierdzona alba obalona przez 
doswiadczenie, jakirn dysponuje przyrodnik. 

W ostatnich czasach zaktualizowaly sprawlil powi~zania przy
rodniczej .hipotezy sarnorodztwa z doswiadczeniern badania nad 
wirusarni. 

Niekt6rzy uczeni poruszaj~ w zwi~zku z tymi badaniarni za
gadnienie sarnorodztwa bardzo ostroinie i powsci~gliwie. Tak 
czyni np. Ludwik Hirszfeld. Przyznaj~c, ie Pasteur pozornie 
tylko rozstrzygn~l kwestilil poczll-tk6w iycia w. sensie negatyw
nym dla hipotezy sarnorodz.twa, ogranicz.a silil . Hirszfeld do po
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stawienia szeregu pytati w zwi~zku z pojawianiem sifi) wirusow 
przy pewnych schorzeniach zwierz~t, wywolanych za pomocl} 
urazow chemicznych lub mechanicznych. Chodzi tu 0 pytania, 
czy;.,irusy ujawnione w tych chorobach, "posiadaj~ce wszelkie 
znamiona odrfi)bnego zyeia", powstaly z materii niezywej, ezy 
wywodzl! sifi) z cZl}steezek zywyeh kom6rek, ezy przeciwnie 
istnialy juz w organizmie przed chorob~ a teraz zdradzaj~ tylko 
sw~ obeenose na skutek naruszenia przez ingerencjfi) ezlowieka 
r6wnowagi, istniejl}cej dotl}d mifi)dzy nimi a zakazonymi bez
objawowo komorkami 1) . Na te pytania Hirszfeld nie daje od
powiedzi, sklaniaj~e sifi) dose wyraznie ku rozwil}zaniu agno
st)'eznemu, ze nie wiemy, j ak sifi) przedstawialy poczl}tki zycia2 ). 

SWl} postawfi) agnostycznl} zaznaczyl Hirszfeld specjalnie w od
niesieniu do jednej grupy wirus6w, jak~ s~ wirusy dzialajl}ce 
niszcz~co na bakterie, miano,vicie bakteriofagi. Zastanawiajl}c 
si~ nad naglym ukazywaniem sil;) bakteriofag6w w . pew~ 
nych hodowlach bakteryj, uwzglfi)dnil wprawdzie profesor 
uniwersytetu wroclawskiego mo:Zliwose powstawania ba
kteriofag6w z bakterii na drodze samorodztwa, ale potem 
w ustfi)pie, robil}cym wrazenie pozniej zredagowanego dodatku, 
bierze pod uwag~ ewentualnosc· utajonej egzysteneji bakterio

1) lmmunologia og6lna·, Wroclaw, "Czytelnik", 1949, s. VII, 6, 21, 463, 
-469, 473; Walka Bwiata niewidzialnego z pozawidzialnym, Wroclaw 1948, 
11.5,9. 

Dla Hirszfelda oba pierwsze pytania SI!- pytaniem sill 0 samor.odztwo 
wirusow, gdyt ten autor raz bierze samorodztwo w znaczeniu scisiym, 
jako powstawanie iycia z materii nieoiywionej, a innym znow razem 
w znaczeniu szerszym, jako powstawanie iywych drobnoustroj ow z ty
wych komorek jakiegos makroorganizmu. W jednym wypadku Hirszfeld 
wychodzi poza ewentualnosc samorodztwa w pierwszym i dr·ugim zna
czeniu, gdy na s. 469 lmmunologii ogolnej pyta, czy przy sztucznie wy
wolywanych nowotworach u kur nie chodzi 0 przeszczepialne katalizatory 
chemiczne. 

J) W lmmunologii ogolne.i na s. 3 pisze Hirszfeld ie Spallanzani "wal
czyl 0 idefil dzis tak zrozumial~, ie swiat I}ie mogi powstac z niczego, albo 
raczej, ie nie znamy pocz~tkow iycia". (Podkreslenie moje) . 
W zdaniu tym Hirszfeld daje niedwuznacznie poznac swoje stanowisko 
agnostyczne, zbli i ajl!ce go do takich autorow, jak Mary Stuart, Mac Dou
gall i Robert Hegner, ktorzy w Biology: The Science of Life (New York 
and London 1943, s . . 13) pisali: "Where life originally arose no one 
knows, and the theories as to the origin of life rest mainly upon specu
lation". Mimo swego agnostycyzmu mowi jednak Hirszfeld z pewnym , 
przekl!-sem 0 "konserwatyzmie badaczy przyzwyczajonych do tezy »omnis 
cellula e cellula«. (lmmunologia Clg6lna, s. 481). 
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fagow, ktorych obecnosc zostala ujawniona tylko .dzi~ki uzyciu 
odpowiednio wrailiwych szczepow bakteryj 3). . 

Takie sarno stanowisko, jakie Hirszfeld zaj~l w kwestii poeho
dzcnia wirusow, podzielaj~ z obeych autorow Andrzej G r a
tia 4 ) i P. Bonet-Maury5). 

Gdy wymienieni badacze bardzo ostroinie liez~ si~ z moili
wosei~ samorodztwa wirusow, to niektorzy uczeni twierdzili 
w ostatnieh czasach dose kategorycznie,,- ze przyrodnicza hipo
teza samorodztwa znalazla empiryczne potwierdzenie w bada
niach nad wirusami. Tego zdania byl np. Zygmunt S z y m a
now ski, gdy pisal artykul Zagadka zycia i odrodzenie samo
rodztwa, drukowany w pierwszym numerze My s I i w s p 6 l
czesnej z r.1946 (s. 53-62). 

Szymanowski podal przyklady dwu wypadk6w chorobowyeh, 
ktorych geneza moze, jego zdaniem, tlumaczye si~ jedynie 
w mysl hipotezy samorodztwa. 

Jeden wypadek, to wypadek rzekomo samorzutnego pojawie
nia si~ u pewnych os6b opryszczki. "Sk~d si~ bierze opryszczka 
u czlowieka? - pytal profesor uniwersytetu lodzkiego. - Otoz 
tego nie wiemy weale. Przeniesienie zarazka na skor~ zdrowego 
ezlowieka przewaznie si~ nie udaje. Waznym jest, ze opryszezka 
zjawia si~ u niektoryeh osob samorzutnie pod wplywem bodi
c6w niezakainyeh np. w ezasie menstruaeji, a nawet, jak to 
m6wi~, "ni z tego, ni z owego". Trese takiej opryszezki jest za
kaina dla krolika. Mamy tu wi~e do ezynienia z tym samym 
zarazkiem, co w innych wypadkach. Ale pomimo niezliezonyeh 
pr6b nie mozna wykryc tego zarazka w organizmie w6wczas, 
kiedy opryszczki nie rna. Szukano go we krwi, w plynie moz
gowo-rdzeniowym, slowem wsz~dzie, nawet w slinie, kt6ra 
czasem zdolna jest wywolac przemijaj~ce zapalenie spoj6wki 
u kr6lika. Wlasciwego zarazka jednak nie znaleziono ani razu. 
Nie pozostaje nam nie innego, jak przypuseie, ie zarazek 

B) Immunologia og61na, S. 479, 480. - Ust~p, ktory zdaje si~ bye p6z~ 
niejszym dodatkiem, zostal wydrukowany peti tem na S. 480. Pierwsze 
jego zdanie ("Obecnie co prawda wi~kszose badaczy tlumaczy te zjawiska 
nieco inaczej") mowi chyba dose wyraznie 0 jego charakterze. J ak wy
znaje Hirszfeld w przedmowie, swl! ksil!zk~ , napisan~ w latach 1939--40, 
uzupelnial on po wojnie danymi nowszej literatury do r. 1946. 

f) Nature des ultravirus w pracy zbiorowej, wydanej pod red. C. Le
vaditi, P. Lepine i P. Alphonse, Les ultravirus des maladies humaine8:' 
Paris 1948, t. I, B. 129. . 

.) L'irradiation dell virus w tej samej pracy zbiorowej, t. II, B. 1535. 
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w pewnych okolicznosciach powstaje sam z siebie, ie mogl! 
istniee warunki, w kt6rych organizm wytwa,rza »cos«, co 
obejmuje funkcjfi) zarazka. Gdy sifi) raz wytworzy , to wtedy 
mnoiy sifi) zwyklym trybem" 6). 

Drugi wypadek choroby, kt6ry, zdaniem Szymanowskiego, 
rna sifi) tlumaczye w mysl hipotezy samorodztwa, to sztuczne wy
tworzenie przez A. Car reI a nowotworu u kury. Badacz ten 
wywolal pojawienie si'i! u kury zlosliwego, przeszczepialnego 
nowotworu przez wstrzykni~cie do mifi)Snia piersiowego prepa
ratu, utworzonego z roztartego na miazgfi) zarodka zwierz~cego 
oraz z arszeniku. 0 doswiadczeniu tym pisze Szymanowski, ie 
trudno je sobie wytlumaczyc, "ale trzeba si'i! z tym zgodzie, ie 
mamy tu do czynienia ze zjawieniem si~ »czegos«, co rna Gha
rakter zarazka tam, gdzie go przedtem nie bylo weale. Nie po
dobna bowiem przypuscie, aieby zarazek odnosny byl szeroko 
rozpowszechniony, gdyi wtedy pierwotne guzy przeszczepialne 
musialyby bye zjawiskiem 0 wiele cZfi)stszym" 7). Zagadnienie 
samorodztwa - konczy swe uwagi Szymanowski - definityw
nie zlikwidowane przez Pasteura dla zarazk6w widzia lnych, 
staje przed nami na nowej plaszczyznie, prze:;mwa si~ do dzie
dziny twor6w je~cze drobniejszych" 8). 

W p6zniejszej jednak pracy napisanej wsp6lnie z Arturem 
Be rem, mianowicie w drugim tomie MikTobiologii szczeg6
lowej chor6b 'czlowieka i zwie1'zqt ("Czytelnik" 1949) , w tomie 
poswifi)cone zarazkom "przes!!-czalnym", Szymanowski wycofal 
sifi) na stanowisko bardziej ost rozne i powsci!!-gliwe, nie r6ini!!-ce 
sifi) wlasciwie niczym od stanowiska Hirszfelda. 

W sprawie pochodzenia zarazka opryszczki Szymanowski 
przyz,naje w swym podr~czniku, ie "zbyt smiale byloby twier
dzenie, jakoby powstawanie opryszczki mialo bye sui generis sa
mor6dztwem zarazka". Szymanowski liczy si'i! teraz z ewentu
alnosci~ utajonej egzystencji zarazka opryszczki, kt6ry ujawnia 
sw~ obecnose dopiero dzifi)ki dzialaniu pewnych czynnik6w drai
ni~cych. Podobnl! ewentualnosc bierze obecnie pod uwag~ Szy
manowski dla 'wirus6w niekt6rych nowotwor6w przeszczepial
nych, np. mi~saka Peyton Rousa. Uwzglfi)dniajl!c moiliwosc 
utajonej egzystencji wymienionych wirus6w zaznacza jednak 
Szymanowski, ie jeieli chcemy wykazac, ii wirusy te lub jesz

. ) Art. cyt., s. 60. 

1) Tamze, s. 61. 

8) L. c. 




5 HIPOTEZA SAMORODZTW A 

cze inne nie powstajl!- na drodze samorodztwa, musimy posluzyc 
si~ innymi metodami dowodzenia, niz metody pasteurowskie 9). 

Niektorzy autorzy, nie m6""'il!-c formalnie 0 samorodztwie 
wirusow, wysuwajl!- swojego rodzaju ide~ tego samorodztwa 
w hipotezie endogenicznego pochodzenia omawianych zarazk6w 
Takl!- hipotez~ sformulowali w r. 1923 B. M. Dug gar i 1. K 
Arm s t ron g dla wirusa choroby mozaikowej tytoniu, kto
rego uwazali za biokoloid posiadajl!-cy zdolnosc do rozmna
zania si~. Zalozyli oni, ze w pewnych specjalnych warunkach 
ten wirus moze si~ wytworzyc z zywej komorki rosliny tytoniu 
jako jakas partykula chromatyny lub jako zrewoltowany gen 10). 
Hipotez~ takiego pochodzenia endogenicznego rozcil!-gn~li Dug
gar i Armstrong rowniez i na bakteriofagi. 

Nie kazda jednak hipoteza endogenicznego pochodzenia wi~ 
. rus6w zawiera w sobie ide~ samorodztwa. Zeby w tego rodzaju 

hipotezie mogla wystl!-pic idea samorodztwa przynajmniej 
w bardzo szerokim znaczeniu, musi si~ przyjl!-c, ze wirusy s~ 
istotami zyj~cymi. Ten warunek spelnia hipoteza endogenicz
nego pochodzenia wirusow np. u Andrzeja L w 0 f fa, ktory 
opowiada si~ za zyciem ogolu tych zarazkow 11). Lwoff sklania 
si~ jednakowoz ku hipotezie 'endogenicznego pochodzenia pew
nych tylko wirusow, mianowicie wirusow najprostszych pod 
wzgl~dem budowy chemicznej, b~dl!-cych drobinami jednorod
nego bialka typu nukleoproteidow. Glowny argument Lwoffa 
za tl!- hipotezq. wyraza si~ w spostrzezeniu, ze nie znamy zadnej 
bakterii, kt6ra bylaby pasozytem drugiej bakterii. Wobec tego, 
Sl!-dzi Lwoff, nie mozna uwazac bakteriofag6w za uwstecz~ 
nione bakterie wewn~trzno-komorkowe, Iecz trzeba raczej za
lozyc dla nich pochodzenie endogeniczne. To zas, wedlug Lwof
fa, przemawia posrednio za endogenicznym pochodzeniem wi
rus6w nukleoproteidowych012). Autol' ten pisze, ze hipoteza 
Duggara i Armstronga, ktora pocZl!-tkowo byla gwaltownie 
zwalczana, dzis posiada licznych zwolennikow zwlaszcza wsrod 

• 
") S. 9. Zobo jeszcze s. 1l. 
'0) Hipotez~ tfil wylozyli w indicafJionsrespecting the nature of the in

jective pa1·ticles in the m osaic desease of tabacco, drukowanych w Anno 
Miss. Bot. Garden z r. 1923,10, 191. (Podajfil za studium Andrzeja Lwoffa 
L'tivolution physiologique (Etude des pertes de fonctions chez °les micro
organismes) , Paris, Hermann et Cie, 1943) 0 

11 ) Studium cyt., s. ·187, 188, 244, 245. 

12) Tamze, s. 191. - Zob. rozprawfil Lwoffa z trudnoSciami. jakie na


:luwa ta hipoteza , na s. 190 jego ksiQ,zki. 
I 
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biochemikow a zyskuje ich r owniez z kazdym dniem wsrod mi
krobiologow 13). 

Nie wszyscy badacze wysuwajl! mysl samorodztwa wirusow 
w charakterze hipotezy. S~ uczeni, ktorzy uwazajl! samorodz
two wirusow za stwierdzony fakt. Do nich nalezy np. Japoil
czyk Yam a f u d s h i. Mial on znaleic dane, ktOre przema
wiaj~ za powstawaniem na drodze samorodztwa wirusa zol
taczki jedwabnika i wirusa choroby mozaikowej tytoniu 14). 
Szereg autorow, jak B ai 1, Bot e z, K u t t n e r (1921), 
A z n a r, M u n t e r, 0 t t 0, Pic 0, Wei n b erg, Wi n
kler (1922), Borchardt (1923), Planture-ux (1930), 
Leg r 0 u x (1931) mialo znow stwierdzic fakt samorodztwa 
bakteriofagow w wypadku zetkni~cia si~ kultur bakteryj z roz
tartymi tkankami wyjalowionymi, przy dzialaniu na wymie
nione kultury trypsyn~ i ro:inymi czynnikami chemicznymi 
a nawet przy przeprowadzeniu tych kultur przez Bwiece filtra
cyjne 15). . 

Czy rzeczywiscie stajemy wobec danych doswiadczenia, ktore 
kazl! si~ nam liczyc z moiliwosci~ samorodztwa wirusow lub 
ktore nawet domagajl! si~ od nas uznania faktu samorodztwa 
tych czynnikow chorobotworczych? zeby mozna bylo opowie
dziec si~ w jednym lub drugim sensie, musielibysmy najpierw 
uwa:iac zycie wirusow za rzecz _prawdopodobn~ albo nawet za 
rzecz pewn~. Musielibysmy dalej sklaniac si~ ku przekonaniu, 
wzgl~dnie podzielac zdecydowanie przekonanie, ze wirusy po
wstaj~ z tych cz~sci zywego organizmu, ktore wzi~te same dla 
siebie przedstawiaj~ si~ przyrodrtikowi jako "martwe", bo sa
morodztwo w scislym znaczeniu przyrodniczym pojmujemy 
jako bezposrednie, spontaniczne powstawanie istot :iywych 
z materii uznawanej w swietle poznania przyrodniczego za nie
o:iywion~. 

Czy wirusy s~ istotami iyj~cymi? Wladyslaw S z a fer pisze 
w studium Powstawanie i d1·0gi rozwoju zycia na ziemi (nr 29 
wykladow i przemowieil Towarzystwa Naukowego Kat. Uni
wersytetu Lubelskiego, Lublin 1948), ie wedlug wi~kszosci 
wspolczesnych biochemikow "wirusy nie s~ weale istotami iy

13) Tamie, B. 190. 
14) Podaj~ za artykulem W. L. Ryikowa z nr 3 Wop r 0 S Y F il 0

so f i i z r. 1947, przetlumaczonym na j~zyk polski przez Helen~ Eilstein 
pt. Zagadnienie biaika Wi1"U8owego W nauce wBp6lczeilnej. Zob. M y s1 
w s p 6t c z e s n Il, 1949, 1-2, B. 86. 

U) Zob. Gratia, Nature de, ultrawrus, B. 130. 
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j1!cymi, Iecz s~ to jedynie drobiny obcego nukleoproteidu w pro
topIazmie iywych organizmow", ktore to drobiny, "b~d1!ce 
»chemicznymi« pasozytami, mnoz~ si~ w iywicielu nie przez 
PQdzial, Iecz tak, ie nowe wirusy pow.staj~ w protoplazmie iy
wicieia dzi~ki specyficznemu dzialaniu katalitycznemu samych 
wirusow, a wi~c droga., chemiczn~, przy pomocy autokatalizy" 16). 
Nie wchodz~c na razie w kwesti~ zasi~gu takiego pogI~du ria 
natur~ wirusow u autorow wspolczesnych chcialbym zauwaiyc, 
ie pogI~d ten wyst~puje mi~dzy innymi u Ralpha Staynera 
L i II i e. Wymieniony autor utrzymuje w General Biology and 
Philosophy of Organism (Chicago - Illinois, The University 
of Chicago Press, second impression, 1946), ie nie mamy iad
nych podsta w do przyj ~cia, ii wirusy s~ "iywymi organizma

. 'mi", wzgI~dnie ie majl:! jakies niezalei ne iycie. Lillie uwaia 
wirusy za nukleoproteiny obce normaInej organizacji komorek 
danego makroorganizmu 17). 

Do stanowiska autorow, uwaiajq.cych wirusy za twory mar
twe, zbliiaj ll- si~ A. D a u v i II i e r i E. De s g u i n, ktorzy 
w pracy La genese de La vie (Paris, Herman et Cie, 1942), . 
utrzymuj ll- , ie wirusy s,} nie iyjll-cymi schizoplastami 18), gdy 
znajd-uj ll- si~ poza iywymi komorkami swoich "gospodarzy", 
a jeieli idzie 0 pytanie, czy wirusy i yjq. W obr~bie wymienio
nych komorek, to tego rodzaju pytanie nie rna sensu ze wzgl~du 
na to, ii nie podobna rozstrzygnl:!c, co przy utleniariiu, jakie 
dokonuje si~ w cz~sci przeiroczystej cytoplazmy, poza mito
chondriami 19), naleiy do wirusow, a co naleiy do komorek ich 
"gospodarzy" 20). 

Pewnll- odr~bnosc w stosunku do p-rzedstawionych tu poglq.
dow stanowi twierdzenie, ie wirusy sq. zasadniczo tworami 
martwymi, ale mimo to posiadaj ll- jui pewne cechy wlasciwe 

1') S. 23. 
17) S. 44, 88, 89. 
IS ) Przez schizoplasty rozumleJIJ Dauvillier i Desguin osrodki aktyw

nosci chemicznej, zasadzaj lJ,cej sill na syntetyzowaniu w najbliiszym oto
czeniu tych osrodkow idehtycznej z nimi substancji. Chodzi tu 0 pewne 
elementame partykuly, ktore s,! zrodlem procesow nie roinilJ,cych si~ od 
krystalizacji czy katalizy. Zob. La genese de la vie, s. 75, 76. 

10 ) Mitochondrie Sll to wystllPuj~ce w cytoplazmie organoidy komarek, 
kt6re wedlug Regauda stanowi~ morfologiczne podtoze dla r6inych spe
cyficznych proces6w przemiany materii a wedlug Mevesa i innych uczo
nych niemieckich maj ll bye gl6wnie, razem z chromatynll, podlozem dzie
dzicznosci. Zob. Jana Wilczynski~o Biologio og6ln~ t. I, Wilno 1923, 
So 142-147. 

1.) , La 'iI~e de la ~ So 79. 
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istotom zyjl}cym. Tego zdania byl np. Artur Be r, gdy w Endo
krynologii (Warszawa, "Ksil}zka", 1947) umieszczal wirusy 
"krystaliczne" na pograniczu swiata martwego i zywego 21). Za
liczal Ber w tym podr\iczniku wirusy w og6lnosci do b i 0 kat a
liz a tor 6 w takich, j ak witaminy, hormony, geny, toksyny, 
ciala rakotw6rcze itd.22 ) . Zdolnosc wirus6w krystalicz,nych do 
indukowania czyli do namnoienia identycznej z nimi substancji 
we wrazliwych kom6rkach wi~zal Ber z wielkl} ilosci& zawar
tego w tych wirusach kwasu rybonukleinowego 23). 

Przedstawiony tu pogl~d na natur~ wirusow Ber zmienil osta
tnio 0. tyle, ze w drugim tomie Mikrobiologii szczeg6lowej cho
r6b czlowieka i zwie1'zqt 24) opowiedzial si~ z Szymanowskim 
zupelnie wyraznie za zyciem wirusow 0 wi~kszych rozmiarach, 
kt6re Doe r r nazwal mikrobakteriami. Ber waha si~ tylko 
razem ze swym wsp6lpracownikiem, czy przyznac zycie naj
drobniejszym wir usom. ,,0 tworach--czytamy w wymienionym 
tomie Mik1'obiologii - kt6rych rozmiary wskazujl} na obecnosc 
co najwyzej okolo 10 cZl}steczek bialka (podlug obliczen Errery), 
trudno jest powiedziec, ezy mozna je uwazac za zywe dlatego 
tylko, ze posiadaj l} zdolnosc samorzutnego namnazania si~ 
w odpowiednim srodowisku. Istnieje wifiC dylemat, ktorego 
przy obeenym stanie wiedzy nie umiemy rOZ3trzygn/!c - czy Sq 
to twory zywe, ezy tei samorzutnie odradzaj/!ce si~ pol/!czenia 
ehemiczne" 25 ). Niemniej jednak Bel' wysuwa z Szymanowskim 
hipotez~ zyeia nawet najdrobniejszych wirusow, tylko ze tymi 
wirusami musialyby bye nie substancje doprowadzone do po
staei krystalieznej, ale zarazki uwi~zione w krysztalkach 2~ ). 
Jest to hipoteza, nie popar ta zresztl} dot/!d zadnymi dowodami, 
jakl} juz obral Szymanowski w artykule Zagadka zycia i odro
dzenie samor6dztwa 27). 

Stanowisko wi~eej lub mniej zblizone do stanowiska Szyma
nowskiego i Bera zajmuj /! T. M. R i v e r s, R. Doerr i L. Hirsz
feld. Ten ostatni uznaje za zyj l}ce jedynie wirusy duze i wirusy 
srednich rozmiar6w. Nawril}zuj~c do pogll}d6w N ~ coIl e'a 
wysuwa Hirszfeld na poczl}tku Immunologii og61nej (s. 42) 

01) S. 531. 
21) S. 22. 
23) S. 531-533. 
24) Przedmowa i rozdzial wst~pny Zarazki prze8/lczalne . 
.. ) S. 8, 9. 
2') S. 11. 
fT ) S. 61. - Szymanowski jednak pisal, te tej hipotezie "przecz, b,di 

co b,di wyniki analizy chemicznej ". (Tamie) . 
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przypuszczenie, ie te wirusy ~ bye mow ostatnim szczebhim 
przystosowania pasozytniczego bakteryj. Ku koncowi swej 
ksi~iki (s. 471) Hirszfeld zmienia pogl~d, pisz~c, ie "wirusy... 
mogf!, bye uwaiane niejako za obnaione geny, podlegaj~ce bez
posrednio wplywowi kom6rki" 28), ale jest to zmiana pogl~d6w 
w granicach tezy iycia wirus6w. Hirszfeld stara si~ w szczeg61
nosci wykazae slusznose zapatrywan d'H ere 11 e'a, ie wirusy 
bakterii, bakteriofagi, s~ istotatni iyj~cymi. Zdaniem slawnego 
immunologa zycia bakteriofag6w dowiodly w szczeg6lnosci ba
dania prowadzone przy pomocy mikroskopu elektronowego. 
Badacz ten s~dzi, ie za iyoiem bakteriofag6w przemawia ich 
charakter morfotyczny, odznaczajl!Cy s,i~ stalosci~ w trakcie 
proces6w adaptacyjnych. 0 zyciu bakteriofag6w swiadczy 
wresz.cie, wedlug Hirszfelda, spos6b, w jaki bakteriofagi dzia
laj~ niszczll-co na bakterie. M6wif!,c 0 zyciu bakteriofag6w rna 
oczywiscie profesor wroclawski na mysli zycie na szczeblu 
przedkom6rkowym. Jeieli idzie 0 wirusy najmniejsze (wirusy 
choroby Heine Medina, choroby pyska i racic, choroby mozai
kowej tytoniu), to Hirszfeld sklania si~ ku przekonaniu, ii ~ 
to czynniki chorobotw6rcze pozbawione zycia. Wypowiedi auto
ra Immunologii og6lnej nie zdaje si~ jednak bye dose sprecy
zowana. Na s. 473 swej pracy Hirszfeld pisze: "Badania nad 
wirusami... wstrzf!.sn~ly najbardziej zasadniczf!, tezf!,: choroby 
zakazne muszf!, bye wywolywane przez twory iywe. Okazalo 
si~, ie na granicy wymiar6w nie przekraczaj~cych kilku drobin 
bialka tak ostre przeciwstawienie zycia i materii jest niemoi
liwe". Czy mysl autora nalezy rozumiee w sensie znanych juz 
nam pierwotnych poglf!,d6w Bera? W kazdym razie Hirszfeld, 
jak si~ zdaje, uwaza najrnniejsze wirusy za substancje w za
sadzie martwe. 

Wielu jednak autor6w przypisuje iycie nie tylko wirusom 
. duzym i srednich rozmiar6w, ale takie wirusom najIrmiejszym. 
Do tych autor6w nalei~ mi~dzy innymi And r ewe s, B e c h
hold, P. P. Laidlaw, A. Lwoff, Green, Gortner, 
A. G rat i a, C. Leva d it i, W. L. R y i k 0 w, B 0 S z jan, 
Z. Ma I a c z y n s k a-S u c h cit z 0 w a. Badacze ci dzielf!, si~ 
w swych opiniach co do tego, czy wirusy nalezy uwaiae za 

'"} Na s. 472 pisze znow Hirszfeld. :i:e "bye mo:i:e nalezy ... uwazac [wi
rusy] za zakonczenie filogenetyczne rozwoju drobnoustrojow, za wyraz 
tak daleko idl!cej adaptacji. ze zwil!zalY one swe losy calkowicie z .zy
ciem makroorganizmu". ale to przypuszczenie zdaje si~ byf tylko wyra~em 
pogl~d6w Riversa, kt6reg'o tu Hirszfeld ~treszcza. 
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uwstecznione forrny organizmow, cofni~tych w rozwoju przez 
dlugotrwaly pasoiytyzm, czy tei za slad iycia bardziej elemen
tarnego od iycia komorkowego. Pierwszl! z wymienionr,ch hi
potez podzielajl! Gtee.n, Gortner, Laidlaw, Ryikow. Wedlug 
D. H. Sal man a ta hipoteza znajduje coraz powszechniejsze 

. uznanie wsrod specjalistow. Ku drugiej hipotezie sklania si~ 

. np. Levaditi. Sl!dzi on, ze wirusy Sl! przedstawicielami pierwot
nej plazmy 0 niedoskonalej or~anizacji (le plasma ancestral 
inache,ve), plazmy, ktora mogla pomnaiac si'il i utrzymywac na 
dluiszl! met'il jedynie pod warunkiem przystosowania si'il do 

,komorek obdarzonych iyciem w pelni niezaleznym 29). Przed
.komorkowej formy iyciadopatruje si~ w wirusach rowniei 
Boszjan, ktory stwierdzil na przykIadzie wirusa anerriii zakaz
nej koni, pomoru swiii, wscieklizny, duru brzusznego i innych 
chorob, ie wirusy mogl! przejsc do komorkowej postaci zycia, 
zamieniajl!c si~ w bakterie nawet wprzecil!gu kilku tygodni 
czy dni 80). 

U niektorych autorow "''Yst~puje wahanie co do tego, jak 
okreslic stosunek wirusow do iycia. Brak ostatecznego zdecy
dowania ujawnia si~ w studium Szafera Powstanie i drogi 
rozwoju zycia na ziemi. Zdaniem Szafera "p,rostsze i natural
niejsze byloby przypuszczenie, ie wirus jest po prostu uwstecz
nionym do ostatecznosci organizmem pasoiytniczym", a wi~c 
istotl! obdarzonl! zyciem, jednakowoi Szafer nie chce wykluczyc 
pogll!du, ie wirusy nie ~ wcale istotami zyjl!cymi. "PrzyszIosc" 
okaze - konczy swe wywody Szafer - kt6ry z tych pogll}.dow 
na natur~ wirusow jest sluszny" 81). 

Jak widzimy, kwestia udzialu wirusow w iyciu stanowi jesz
cze cil!gle przedmiot sporow. W ostatnich czasach zdaje si~ je
dnak coraz wi~cej zyskiwac na uznaniu teza iycia wirusow, 
jeieli nie ogolu wirusow, to przynajmniej wirusow duiych oraz 
srednich rozmiarow. Czy taki stan rzeczy czyni specjalnie 
prawdopodobnl! przyrodniczl! hipotez~ samorodztwa wzi~U!. 
w znaczeniu scislym lub moze nawet stawia nas wobec faktu 

t9) Les ultravirus w tomie pierwszym w cyt. wytej pracy zbiorowej 
Les l'ltravirus des maladies humaines. 

80) Boszjan zdolal r6wniez doprowadzic bakterie do postaci wirusowej. 
Zdaniem biologa radzieckiego to przeksztalcenie jest wyrazem przystoso
wania do warunk6w ~rodowiska. - Zob. J. Parnasa Niekt6re zagadni.enia 
z dziedziny micz1'1'inowskiej mikrobiologii w Matm'ialach Konferencji 
agrobiologow, . 15I6iodfJw i medyk6w w Kuznicach, Warszawa 1951, t. I. 
s. 46, 4'1, 75~78.:·~· . 

Ill) S. 23. ' 
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1$amorodztwa? Nie wydaje si~, zeby tak bylo. To twier.dzenie 
postaram si~ blizej uzasadnie, rozpatrujq,c kl'ytyczne l1wagi 
takich autor6w, jak Gustaw S e iff e r t, Ryzkow, Levaditi 
i Gratia, kt6rzy samorodztwo wirus6w bior~ w znaczeniu szer
szym jako spontaniczne powstawanie tych zarazk6w z pewnych 
skladnik6w zywych kom6rek danego organizmu (hipoteza en
dogenicznego pochodzenia vvirus6w). . . 

Seiffert s~dzi, ze doswiadczenia Carrela ze zlosliwym nowo
tworem u kury, doswiadczenia Fi s c her a z witusamizlo
sliwych nowotwor6w, kt6re to wirusy pojawily si~ przy dzia
laniu arszenikiem na kultury tkanek, doswiadczenia M u r
ph y'e go, kt6ry mial uzyskae wirusy zlosliwychnowotwor6w 
z kom6rek zarodka kurzego, nie dowodz~ tego, iz wirusy "NY
wodz~ si~ z zywych kom6rek organizmu, gdyz trzeba -si~ li
czye z obecnosci~ wirus6w utajonych w organizmach, jak i z in:' 
fekcjq, w laboratorium. Ponadto przeciw pochodzeniu wirus6w 
z kom6rek organizmu przemawia zdaniem Seifferta ta okolicz
nose, ze w kom6rkach bardzo r6zni1}cych si~ mi~dzy sob~ istot 
zyj1}cych moina znaleze wirusy 0 tej samej strukturze bialka. 
Seiffert powoluje si~ na przykiad wirusa kr owianki u czlowieka, 
bydla i kr6lik6w, oraz naprzyklad trzech odmian wirusa cho
roby racic i pyska, znajdowanego u bydla, u morskiej swinki 
i w specjalnych kulturach 32) . 

Ryzkow wypowiedzial si~ przeciw hipotezie samorodztwa wi
rus6w w artykule drukowanym w trzecim numerze vV 0 pro
s y F i los 0 f i i z 1'. 1947 a przetlumaczonym na j~zyk polski 
przez Helen~ E i 1st e i n pt. Zagadnienia bialka wi1"usowego 
w nauce wsp6lczesnef (M y s1 w s p 6 I c z e s n a, 1949, 1-2, s. 
75-89). Autor ten z pewnq, nawet zlosliwosci~ pisze 0 zwoIen
nikach hipotezy samorodztwa wirus6w, kt6rych to zwolennik6w 
jest wedlug niego "dose wieIu", ze "ze szczeg6lnym zamilowa
niem kUltywujq, t~ hipotez~ Iudzie stosunkowo malo obznajo
mieni z nauk~ 0 wirusach". Zdaniem uczonego radzieckiego 
"hipoteza spontanicznego powstawania wirus6w wewnq,t1'z or
ganizmu pod wplywem patologicznego wypaczenia pr oces6w 
fizjologicznych przypomina panujq,cy w epoce p1'zedpasteurow
skiej pogl~d, ze mikroby powstajq, w warunkach gnicia i fermen
tacji, nie zas wywoluj q. gnicie i fermentacj~" . Jako przykIad 
prac, traktuj1}cych 0 samorodztwie wirus6w a stoj~cych na 

32) Viru8 Dis~ase8 in Man, Animal and Plan t, translation by Marion 
Lee Taylor, New York 1944. Ii. 12. 

&I) S. 86. 
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niskim poziomie naukowym, przytacza Ryzkow prace japoii.
skiego badacza Yamafudshi, w ktorych tenze wysuwa tez~ sp(}n
tanicznego powstawania wirusa zoltaczki jedwabnika i w-irusa 
choroby mozaikowej tytoniu. 0 doswiadczeniach, na ktore po
woluje si~ Yamafudshi, pisze Ryzkow, ze "doswiadczeii. tych 
nie moina poddac szczegalowej analizie". "Yamafudshi opubli
kowal je w taki sposob - ciq,gnie uczony - ie wykluczona 
zostala mozliwosc powzi~cia jakiegokolwiek sq,du 0 ich dokla
dnosci. Ale i to, co zostalo podane do wiadomosci publicznej, 
swiadczy 0 niedopuszczalnie slabym ugruntowaniu naukowym 
poczynionych na ich podstawie wnioskow. 

Przeciw tezie samorodztwa wirus6w przemawiaj~, wedlug 
Ryikowa, nast~pujq,ce argumenty: 

a) Gdyby wirusy powstawaly na drodze samorodztwa, wow
ozas wirusy tej samej choroby roznilyby si~ pewnl! l'ozbieino
ci~ cech. Tymczasem tak nie jest. "Jednego i tego samego wi
rusa mozemy zawsze zidentyfikowac, niezaleznie od miejsca, 
w ktorym go znaleziono. Wirus choroby mozaikowej tytoniu j 

otrzymany w dowolnym punkcie kuli ziemskiej, wyroznia si~ 
mnostwem cech szczegolnych sposrod kilkunastu innych wiru

-"ow chor6b tytoniu. A wi~c wirusy zachowujq, charakterystycme 
dla si~ cechy szczegolne i nie spra\viajl} wrazenia tworow, ktore 
po:wstaly przypadkowo, spontanicznie". 

b) Wirusy wykazujl! cechy przystosowania do okreslonych 
warunkow. I tak, "wiele wirusow odznacza si~ macznie wi~ksz~ 
odpornoscil} nii zdolne do samoreprodukcji molekuly proto
plazmy". Otoi t~ odpornosc moina zrozumiec tylko jako rezul
tat ewolucji, kierujq,cej si~ zasadq, doboru naturalnego. Wsku
tek tei tego nie moina uwaiac wirusow, u ktorych zachodzi 
wypadek tej odpornosci, za cos, co powstalo swiezo na drodze 
samorodztwa. 

c) Wirusy. pozostajq, w pewnych stalych stosunkach do -roi- . 
nych organizm6w. Spotykamy wirusy, kt6re rozszerzajq si~ 
wylq,cznie dzi~ki okreslonym owadom. Stosunki takie mogly 
wytworzyc s.i~ tylkp na drodze ewolucji i dlatego wirusow, 
utrzymujq,cych si~ w tych stosunkach, nie moina traktowac 
jako. swieiY wytwor samol'odztwa. 

d) Od molekul wirusow moina znaleic cil!gle przej scie do 
autentycznych mikrobow. Istnienie t akiego przejscia przema
wia za pochodzeniem wirusow od mikrobow. 

e) Przeciw samorodztwu wil'uSOW swiadczy rowniez prak
tyka zwalcza-nia chorob. wywolywanych przez wirusy. ;.Okazuje 
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si~, ze za kazdym razem, kiedy poznajemy drogi, ktorymi roz· 
powszechnia si~ wirus w przyrodzie, jest mozliwa radykalna 
walka z chorob!! za pomoc!! odci~cia tych drog przez zastoso
wanie srodkow sanitarnych". Jako przyklad moze sluzyc zwal
czanie pewnej odmiany zapalenia mozgu, na kt6re to zapalenie 
zapadali pierwsi drwale, pracuj!!cy w tajdze. W mozgu zmarlych 
drwali znaleziono wirusa tej choroby. Powstawalo pytanie, czy 
ten wirus nie wytworzyl si~ przez samorodztwo z organizmu 
drwali, zyjq,cych w niekorzystnych warunkach. Jednakowoz 
L. A. Zylberg, E. N. Pawlowski, W. D. Solowiow 
oraz inni badacze wyl!!czyli t~ ewentualnosc, wykazuj!!c, ie wi
rus wlasciwego tajdze zapalenia mozgu wywodzi si~ z mozgu 
dzikich zwierzlft tajgi, od ktorych przedostaje si~ ~ posred
nictwem kleszczy. Wystarczylo ochronic drwali za pomoc~ od
powiednich srodkow profilaktycznych przed kleszczami. by za· 
tamowac dalszy bieg chor oby34). 

Te swoje wywody przeciw samorodztwu wirus6w konczy 
Ryikow wnioskiem: "Musimy stwierdzic, ie hipoteza sponta
nicznego powstawania wirusow opiera si~ na niedostateczneJ 
znajomosci konkretnych drog rozpowszechniania si~ w przyro
dzie tego lub innego wirusa. Hipoteza ta cofa si~ 'wci!!z pod 
naporem post~pu wiedzy. Wszystkie osi!!gni~cia w walce z cho· 
robami zakaznymi opierajl}. si~ na niewzruszonej po dzis dzien 
zasadzie historycznego pochodzenia czynnika zakaznego". 
(S.88). 

Levaditi w studium Les ultmvi1'Us, ogloszonym w tomie 
pierwszym zbiorowej p.racy Les ultmvi1'us des maladies hu
maines (2 wyd., Paryz 1948), utrzymuje podobnie jak Seiffert, 
fe teza 0 spontanicznym powstawaniu wirus6w z pewnych 
skladnik6w zywych komorek nie liczy si~ z mozliwosci~ istnie· 
nia wymiEmionych zarazk6w w stanie utaj onym oraz z moili· 
wosciq, niezauwazonej infekcji w hiboratorium. Proez tego Le
vaditi uwaia za bardzo malo prawdopodobne, by ogromnie nie· 
tn-vale cz~sci skladowe komorki zwierz~cej lub roslinnej mogly 
uniezaleinic si~ jako wirusy i ut rzymac si~ przy iyciu mimo 
dzialania szeregu szkodliwych wplyw6w. "Oezywi§cie, nic nie 
jest niemoiliwe - przyznaje Levaditi - ale przed podpisaniem 
si~ na takie pochodzenie wirusow oczekujemy niezbitych dowo
d6w". Uezony francuski zwraca jeszcze uwag~ na okolicznosc, 

34) Te pi~c argument6w przeciw hipotezie samorodztwll wirus6w przed~ 
stawia Rytkow na 8 . 87. 
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ie idea endogenicznego pochodzenia, jeieli idzie 0 bakteriofagi, 
nie liczy si~ z faktem, iz przeciwciala bakteriofagow sl}. calko
wicie rozne od przeciwcial odpowiadajq.cych im bakterii, a wi~c 
nie liczy· si~ z faktem, ktory wskazuje na zasadniczl}. roznic~, 
jaka z punktu widzenia antygenowego, pod wzgl~dem skladu 
fizyko-chemiCznego zachodzi rni~dzy wymienionymi zarazkami. 
Zdaniem Levaditiego ten stan rzeczy nie mialby miejsca, gdyby 
bakteriofagi wywodzily si~ z jakichS elementow komorek bak
terii35 ) • 

Ostatni z uwzgl~dnionych przez nas autorow, belgijczyk Gra
tia, stara} si~ specjalnie wykazae, ze nie rna. podstaw do mo
wienia 0 sarnorodztwie bakteriofagow. W studium Nature des 
ultraviTus, zamieszczonym w tomie pierwszym cytowanej juz 
pracy Les ultmvi1"us des maladies humaines, Gratia stwierdza, 
ze jedne z doswiadczen, przy ktorych miano za·obserwowae fakt 
samorodztwa bakteriofag6w, jak doswiadczenia A. Kuttner, 
Muntera, Winklera, Boteza, Plantureux, nigdy nie znalazly po
twierdzenia, zas w wypadku innych doswiadczen, jak doswiad
czenia Borchardta, Pico, Legroux, Baila, Otto, Weinberga 
i Aznara, nie zauwazono, iz bakteriofagi, pojawiajq.ce si~ rzeko
mo spontanicznie, zostaly wprowadzone na drodze zakazenia36 ). 

"Z tego wynika - pisze Gratia - ze nie rna zadnego znanego 
mi faktu, kt6ry moglby bye interpretowany bez niebezpieczen
stwa bl~du j ako samorodztwo bakteriofaga. W rzeczywistosci 
wszystkie te techniki tak dziwaczne, majq.ce sluzye do otrzy
mania bakteriofaga »de novo«, kazq. myslee 0 receptach van 
Helmonta na myszy, Rossa na osy, Needhama, Poucheta, Ba
stiana na mikroby i, jak si~ zdaje, muszq. bye uwazane za do
swiadczenia chybione ..."37). 

Jak widzimy, Seiffert, Ryzkow, Levaditi i Gr atia wysun~li 
przeciw pochodzeniu wirusow ze ' skladnik6w zywych komorek 
szereg wazkich argumentow. Nie chcialbym jednak przesadnie 
powi~kszae wartosci tych argument6w dla rozpatrywanego 
przez nas zagadnienia samorodztwa w sensie scislym. 

Wywody Seifferta, Ryzkowa, Levaditiego i Gratii odnoszl}. 
si~ do obecnego stanu wirus6w. Wobec tego, gdyby nawet tym 
autorom udalo si~ dowiese, ze nie mozna m6wie 0 endogenicznym 
pochodzeniu zadnej grupy wirus6w, to i tak pozostawalaby 
otwartq. kwestia pierwszych poczq.tkow tych zarazk6w lub istot, 

30) Zob. s . 102-104 cyt. studium. 
. · ") S. 130, 131. 
I') S. 131. 

http:pojawiajq.ce
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z kt6rych te zarazki z czasem si~ uksztaltowaly. Te zas pocz~tki 
moze trzeba b~dzie uj~e w mysl hipotezy samorodztwa w zna
czeniu scislym. 

Czy jednak Seiffert, Ryzkow, Levaditi i Gratia zdolali wyka
zac, ze nie ma takich wirus6w, w zastosowaniu do kt6rych 
mozna by wysunqe hipotez~ endogenicznego pochodzenia? Wy
daje si~, ze mozna zywie pewnq wqtpliwose co do faktycznych 
osiqgni~e tych autor6w. Wymienieni badacze poslugujq si~ nie
jednokrotnie przykladami, kt6rych wartose dowodowa jest 
z natury rzeczy zaciesniona do mniej lub wi~cej ograniczonego 
kr~gu. J eden z przyklad6w podanych przez Ryzk;owa stanowi 
zresztq tylko pl'zesuni~cie zagadnienia. Mam na mysli przyklad 
etiologii pewnej odmiany zapalenia m6zgu, wyst~pujl'!cego 
u pierwszych drwali tajgi. Badania L. A. Zylberga, E. N. Pa
wlowskiego, W. D. Solowiowa i innych obalily tylko hipotez~ 
endogenicznego pochodzenia vvirusa tej chol'oby z organizmu, 
drwali, pracujl'!cych w tajdze. Pozostaje jednak ,do rozstrzy~ 
gni~cia pytanie, skqd wywodzi si~ wirus omawianej choroby, 
kt6ry za posl'ednictwem kleszczy przedostawal si~ do dnvali 
z m6zgu dzikich zwierzqt tajgi. A dalej, liczenie si~ z mozliwo
sciI!- utajonej egzystencji wirus6w czy ich wtargni~cia 
w obr~b organizmu na drodze nieza uwazonej inf ekcji nie jest 
jeszcze stwierdzeniem faktu zewn~trznego pochodzenia tych za
razk6w. W takich wypadkach, jak rzekomo spontaniczne po
wstawanie niekt6l'ych chor6b wirusowych lub jak pojawianie 
si~ tych chor6b na niespecyficznej drodze, w kt6rych to wy
padkach mozna domyslac si~ niezauwazonej obecnosci pewnych 
wil'us6w 0 zewn~trznym pochodzeniu, mozna l'6wniez brae nod 
uwag~ ewentualnose endogenicznego pochodzenia tych za
razk6w. Ta ostatnia ewentualnose b~dzie narzucala si~ szcze
g6lnie w6wczas, gdy pomimo licwych poszukiwan nie zdolano 
stwierdzie utajonej obecnosci wirusa. Ma to miejsce np. przy 
pozornie spontanicznych objawach opryszczki u czlowieka. 
Szymanowski i Bel' twierdzq, ze "dotqd nie udalo si~ wykryc 
zarazka jako takiego w okresie mi~dzynapadowym u os6b do
tkni~tych opryszczkq ani u nosicieli zdrowych"38). 

Jezeli wywody Seifferta, Ryzkowa, Levaditiego i Gratii nie 
s~ tego rodzaju, zeby bezwzgl~dnie wykluczaly endogeniczne 
pochodzenie wszystkich aktualnie wyst~pujqcych wirus6w, to 

S8) ZarYB 'mikrobiologU Bzczeg6lowej ckor6b czlowieka i zwierzqt, t. II. 
s. 65. 



--

lfi 1{S. KAZIMIERZ KWSAK 

w takim razie argumentacja wymienionych badaczy nie dowodzi 
w spos6b wolny od wszelkich wl},tpliwoSci, ze zadna grupa wiru
s6w nie powstaje dzis w mysl p,rzyrodniczej hipotezy samorodz
twa w znaczeniu scislym. Tak przynajmniej rr..£cz sili) nam 
przedstawi, gdybysmy ewentualne wylanianie sili) pewllYch wi
rus6w z zywych kom6rek pojmowali jako ksztaltowanie si~ 
obdarzonych zyciem zarazkaw z tych cZli)sci komarek, kt6re 
wzili)te same dla siebie przedstawiajl}, sili) przyrodnikowi jako 
"martwe". Niemniej jednak musimy powiedziec, ze badania 
nad wirusami, jak dotl},d, nie przedstawiajq. zadnego faktu ta
kiego samorodztwa a nawet nie ujawniajl}, niczego, coby spe
cjalnie czynilo prawdopodobnl}, hipotezE;l powstawania wirus6w 
na tej drodze. 

Widzimy wili)c, ze badania nad wirusami nie doprowadzily 
nas na gruncie przyrodniczym do zadnego rozwil},zania zagad
nienia samorodztwa w sensie scislym. Poszukujl},c takiego roz
wil},zania ze stanowiska przyrodniczego, bli)dziemy musieli 
uwzgl~dnic szerszy zasili)g' fakt6w, niz te, kt6re ukazujl}, nam 
badania nad wirusami. 

Ks. Kazimierz Klosak 
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POSIEW KON1"EMPLACJI 
Zamieszczone poniiej 1'ozdzialy stanowi(f cz~sc 

wst~pn(f dztelka 0 kontemplacJi pt, ,,::>eeds ot (;on
templatwn" pi6ra 'l'omasza M ertona, mlodego ptsa
rza-zakonnika, znanego juz potskim czytetmkom 
z d1'ukowanych kilkakrotnie w pr'asie katolickiej wy
J(fticow Jego prozy i poezji, 

'l'omasz Me?'ton (uTodzony ~v 1915 1'okuj wyr6sl 
w atmoste1'ze dyskretnego przemtlczama wszel~ch 
spraw religijnych; matka jego, Arne1'ykanka, w prze
ciwienstwie do swojej sekcia1'skiej 1'odziny byla
w kulturatny i meagresywny sposob, zupelnie me
wierz(fca, Ojciec natomiast, z pochodzenia Anglik 
nowozelandzki, z powolania artysta matarz byl 
w tstocie oW(f tertuttanowsk(f "anima natu1'atiter 
Ch1'tstiana"; w p'rzedziwny spos6b l(fczyl umilowanie 
pt~kna i Jaktegos bltzej meokreslonego Hoga, me 
przyznaJ(fc si~ do zadnego z istniej(fcych wyznan, 
Toinasz Merton wszedl w zycie obci(fzony indyteren
tyzmem religijnym, oraz trudnosciami (ale i wielki
mi atutami) typowego inteligenta i a1'tysty, - tym 
ostatnim zresztc/: pozos tal i w habicie trapist6w, Jako 
dztecko wychowywac si~ we · jI'rancji, Srednie wy
ksztalceme otrzymal w Anglii, tam tez rozpoczC/:l 
studta w t:amb't idge z myslC/: 0 ka1'ierze dypwmatycz
neJ, Upisu.jC/:c dzteje swojego nawr6cenia w ksiC/:zce 
pt, "A'lected Silence" (Wybmne milczenie - amery
kanski tytul "The seven-storey lltlountain" - "Gora 
o siedmiu pi~tmch" - aluzja do LJantego, kt6ry tak 
przedstawia czysciec) ZW1'aca uwag~, ze wychowanie 
mlodziezy w szkolach angielskich, gdzie nawet protes
tantyzm stal si~ juz tylko obyczajem "dob1'ych ster", 

ZnaJt - 2 
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prowadzi w rezultacie do nieprawdopodobnego zeps'U
cia wsr6d stuaent6w p.,ajsiawnieJszych uczeLni, L;e 
zgubnych wplywow tego 81'odow1.SlCa ot1'zq,snq,l silj 
na chw1.tlj w ftzymie aZ1.ljki szczegolnej lasee· a do
pie1'o w Jakis czas pote1n w AmeTyce, aokq,d udal sil( 
P01'ZUCtWszy Cambndge. zatnteresowal SUi lJowazme 
kato£icyzmem. Mial wtedy nieww£e ponad 2U tat 
i ustawny program zycwwy - chcial zostae p'isa
rzem. tV tym olCresie me znal nikogo z katol'LlCow, 
a 0 wielkwh mtstykach chTzesCtjanslCich dowwaztal 
silj od znajomego Htndusa. Do znajomosci g1'untow
nej katolicyzmu ' doszedl 1'OZCZytujrtc silj w dzwiach 
sw. Augustyna, sw. 'l'omasza, w htstorit f'ilozofii E. 
Gilson'a, w Maritain'ie. Po nawroceniu i ChTZCW "sub 
conditione" nic si'J nie zmienilo zasadniczo w pTOg1'a
mie zyciowym 1'0masza M eTtona· pTzybyto tyllCO Jesz
cze jedno zadanie: bye dobrym kato£tlCwm, Miody ne
o/ita nie mogl wyobrazie sobie zycia zwyklego zjada
cza chleba z pTzydomktem "kato£tk". Po dlugich na
myslach postanowil wstrtpie do fmnciszkanow, ale 
w 1C0ncu me przlljljto go do nowwjatu. W ty'm tTU
dnym okresie zwrttpienia we wlasne powolanie zaj
muje silj pmcrt wsrod biedoty mU1'zynskiej w stmsz
liwej dzielnicy Harlem, pracuje w ; ,Domacl~ p1,zyja
ini" z zamim'em pozostania pTZy tym na zawsze. Sta
Io silj jednak inaczej, na Tekolekcjach w klasztoTze 
tTapistow w Getsemani poznal swoje pmwdzirwe po
wolanie, i niedlugo poten?' wstqpil do tegoz Idasztoru. 
Z polecenia pTzelozonych nie zarzuca pmcy pisa1'
skiej, wydaje wspomniane juz "Elected Silence", 
..ThiTty Poems" (l'rzydziesci poematow) i inne dziel
ka oraz "Seeds of Contemplation" - wynik jego wta
snych rozmyslan. 

WST~P 

Kazda chwila i kazde wydarzenie ludzkiego zycia rzuca jakis 
posiew w dusz~ czlowieka. Eo tak jak wiatr mi~cie przed sob~ 
tysiqce widzialnyeh i niewidzialnyeh, uskrzydlonyeh nasion, tak 
istrumien ezasu przynosi nam zal~zki duehowego zyeia, kt6re 
spoczywajl! niepostrzezenie w naszym umysle i woli. Wi~kszosc 
tychniezliczonych ziarn zatraea si~ i ginie, gdyz nie jestesmy 
dostalecznie przygotowani na ieh przyj~cie, a one nie mog~ roz
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wi.iac si~ gdzieindziej, jak tylko. w urodzajnej glebie wolnosci 
i aobl'ej woli. 

Umysl, b~d~cy wi~zniem wlasnych przyjemnosci, i wola, za
murowana w samolubnej z~dzy, stajq. si~ niezdolne do t rzyj~cia 
pos!eWU wyzszych rozkoszy i nadprzyrodzonych pragnien. 

Jakie mog~ przyj~e posiew wolnosci, kiedy \ukochalem nie
wul~) 1 pielt~gnowac w sobie d~zenie do Boga, b~dq.c rownocze
snie pelen po brzegi innych i wprost przeciwnych pozq.dan? 

Bog nie moze zaszczepic we mnie Swojej wolnosci dopoki je
stem wi~zniem i nawet juz nie pragn~ swobody. Umilowalem 
moj~ niewol~ i sam zamykam si~ w pragnieniu rzeczy, ktorych 
'tv iSLOeie nienawidz~, zatwardzajq.c serce przeciwko prawdziwej 
milosci. . 

Gdybym szukal przede wszystkim Boga, kazda chwila i kazde 
wydarzenie wsiewalyby w mojq. wol~ ziarna J ego zycia, ktore 
r ozrosloby si~ kiedys w pIon wspanialego zniwa. 

Viszak to milose Boza ogrzewa mnie sloncem i ona tez zsyla 
nu nJnie zimny deszcz. To Bog karmi mnie chlebem, ktory spo
zywam, i On posila mnie rowniez przez gl6d i post. Milose Boza 
sprowadza dni zimowe, w ktorych marzn~ i drz~ od chlodu, 
i upaly letn ie, gdy przy pracy odziez nasi~ka potem - ale to 
takZe Bog orzezwia mnie lekkim powiewem z nad rzeki i chlo
dnYll1 tchnieniem lasu. Jego milose roztacza nad mq. glowq. cien 
l:I:rkomoru i wiedzie chlopca z wiadrem wody zr6dlanej wzdlui 
pola llszenicy, gdzie odpoczywajq. zniwiarze a muly stojq. pod I 

UrzeWE,m. 
To milose Boza odzywa siEi do mnie glosem ptakow i stru

mieni - ale takze i w zgielku miast B6g przemawia wyrokami 
Swuich sq.dow i to wszystko sq. ziarna zeslane mi z Jego woli. 

.fesliby zdola ly zakorzenic si~ w mej wolnosci a Jego wola 
mogia rozkrzewie si~ na jej podlozu, wowczas stalbym si~ tq. 
mH0Scil}, ktorq. On jest, i moje zniwo byloby Jego chwalq. 
i n10im szczesciem. 

I urastalbym tak wraz z tysiq.cami i milionami innych wol
nych dusz w jeden olbrzymi zloty lan, chwalq.cy Boga, obciq.zony 
f gatym plonem, pochylajq.cy si~ od ci~zaru klosow zboza. 

Je:~eli jednak b~d~ w tym wszystkim upatrywal jedynie cieplo 
i ZilllllO, pokarm i gl6d, chorob~ i znoj lub tez pi~kno i rozkosz, 
powodzenie lub kl~skEi i materialnq. korzysc lub strat~, ktore mi 
przyniosly ~oje dziela - znajdEi w nich tylko pustk~ a nie 

http:pochylajq.cy
http:chwalq.cy
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szez~seie. Nie nasyc~ si~, nie zaznam poczucia pelni. Bo pokar
merr. moim jest wola Tego, ktory mnie stworzyl i uczynil 
wszystkie rzeczy, azeby mi przez nie dae Siebie. 

Mojq glownq troskq nie powinno tez bye zdobywanie rozko
szy lub pomyslnosci, zdrowia i iycia, pieni~dzy i spokoju, ani 
nawe1: takich wartosci jak cnota i mqdrosf- tym mniej jeszcze 
d~~enie do tego, co stanowi ich przeciwienstwo, a wi~c: do cier
pienia, niepowodzen, choroby lub smierci. We wszystkim, co mi 
si~ przydarza, moim pragnieniem i radosciq powinno bye uswia
damianie sobie: "Oto, czego Bog chcial dla mnie. Odnajduj~ 
w tym Jego milose i przyjmujqc to od Niego, mog~ Mu si~ milo
sci~ odplacie, oddac Mu w niej samego siebie i zgodnie z Jego 
wol~ dorastae do kontemplacji, kt6ra' jest iyciem wiecznym." 
Przyjmuj~c z radoscil} wol~ Boga i wypelniaj~e jq ochotnie, 

posiadam w sercu Jego milose, gdyz moja wlasna wola utoz
samia si~ z ni~ teraz i na tej drodze staj~ si~ poniek~d tym, 
czym On jest - Milosci~. A przyjmuj~c wszystko od Niego 
wchlaniam takze w dusz~ Jego szcz~scie; nie dlatego, ze wszyst
kie te rzeczy s~ tym, czym s~, ale dlatego, ie B6g jest Tym, 
Kim jest, i J ego miloM pragnie, abym znajdowal w njeh zr6dlo 
radosci. 

1. WSZYSTKO, CO ISTNIEJE, JEST SWI~TE. 

Nieprawd~ jest, jakoby swi~ci i wielcy mistycy nie dostrze
gali nigdy rzeczy stworzonych, nie mieli zrozumienia dla swiata 
i nie oceniali dostatecznie jego widokow i diwi~kow, ani zyj~
cych w nim ludzi. 

Czy s~dzicie, ze miloM Boga moglaby si~ pogodzie z niena
wisch} do stworzen, ktore Go odzwierciedlaj~ i ze wszystkich 
stron mowi~ nam 0 Nim? 

Moze powiecie, iz wedlug utartego mniemania swi~ci oddaj~cy 
si~ kontemplacji pyli zatopieni w Bogu i dlatego nie widzieli nie 
poza Nim. Myslicie wi~c, ze chodzili po tym swiecie z twarzami 
z kamienia, nie sluchali glosu ludzi, mowi~cych do nich i nie 
rozumieli radosci ani smutkow swego otoczenia? 

Wlasnie dlatego, ze byli zatopieni w Bogu, mogli widziJe 
w prawdziwym swietle rzeczy stworzone, a poniewaz milowali 
tylko Boga, oni jedni byli w stanie kochac kazdego czlowieka. 

Czy przypuszczacie, ze swi~ty , mowi~c lub myslqc 0 sprawach 
tego swiata, musi dla usprawiedliwienia swego zaipteresowania 
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do rzeczy stworzonych pil}c si\l ciq.gle na wyzyny, wypowiadae 
wzniosle komunaly i uzywae utartych wyrazen 0 Bogu? Swi\lty 
potrafi mowic 0 swiecie bez wyraznego odnoszenia si\l do Boga, 
a jednak w taki sposob, ze jego slowa przyczyniq si\l wi\lcej do 
Jego chwaly i obudzq wi\lkszq. milose ku Niemu niz uwagi kogos 
mniej swi\ltego, chociazby ten ostatni wysilal si\l na dowolne 
i gztuczne wykazywanie zwiq,zkow pomi\ldzy stworzeniami 
a Stworcl} przy pomocy wyswiechtanych analogii i metafor. 
Zresztl} Sq, one zazwyczaj tak slabe, iz mogl} tylko budzie podej
rzenie, ze "z tl} reIigiq zaczyna bye cos nie w por zqdku". 

Sv!i~ty wie, ze wszechSwiat - tak jak wszystko, co Bog 
stwofzyl - jest dobry; podczas gdy ludzie dalecy od swi\ltosci 
albo myslq., ie rzeczy stworzone S1:). zle, alba nie majq. 0 tym 
iadnego zdania i nie zajmujq si\l w ogole tym zagadnieniem, 
poniewai interesujq si\l tylko sami sobq.. 

Oczy swi\ltego sprawiajq, ze to, co pi\lkne, jest rowniez 
swi~te, a jego dlonie ofiarowujq wszystko swym dotkni\lciem 
na chwal\l BOil}. swi\lty nigdy si~ na nic nie oburza i nie sq.dzi 
bl\ldow innych ludzi, poniewaz sam nie zna grzechu. Zna tylko 
milosierdzie Boze i iyje na ziemi po to, a ieby je sprowadzie na 
calq. ludzkosc. 

Jezeli jestesmy zll}czeni miloscill- z Bogiem, posiadamy w Nifn 
wszystko, co istnieje, i ofiarowujemy mu wszystko w Synu 
Jegc, Chrystusie. swiat jest wtedy nasz, a my jestesmy Chry
stusowi, a Chrystus jest Bozy. Odpoczywajqc w Jego chwale, 
wzniesieni ponad wszelkq. rozkosz i bol, radose i smutek lub 
kaide inne dobro czy zlo, kochamy we wszystkim raczej Jego 
wol\l niz rzeczy same. W ten sposob skladamy ze swiata stwo
rzonego ofiar\l na chwal\l Boga. 

A to jest eel, dla ktorego uczynil wszystkie s tworzenia. 

Jedynq, prawdziwq, radose na ziemi osiq.ga si\l przez wydosta
nie si\l z wi\lzienia naszego samolubnego "ja" (nie m6wi~ z wi~
zienia ciala, bo nasze cialo jest kosciolem Boiym, przeto jest 
takze swi\lte) i polq.czenie si\l przez milosc z Zyciem, kt6re mie
szka i spiewa w najistotniejszej tresci wszystkich stworzen 
i w rdzeniu naszej wlasnej duszy. W milosci Boga posiadamy 
je wszystkie i cieszymy si~ ich plonem, odnajdujq.c Go w nich 
na kaidym krohl. I tak, kiedy chodzimy po tym swiecie, 
wszystko co napotykamy, co widzimy i slyszymy i czego mozemy 
si~ dotknq.e, nie tylko nas nie plami, a le nas oczyszcza i wszcze
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pia w nas eoraz bal'dziej zmysl kontemplaeji i rzeezy niebie
skich. , ·i· 

Poza takim, juz doskonalym, sposobem ieh uzywania, r zeezy 
stworzone nie przynoszq. nam radosci, tylko eierpienie. Dopoki 
nie lwchamy Boga milosciq. doskonalq., wszystko na t ym swie
cie jest zdolne nas zranie. A najwi~kszym nieszcz~seiem jest 
stitt: si~ nieezulym na cierpienie, jakie swiat nam zadaje, i nie 
zdawae sobie sprawy, co jest jego istotl}. 

Gdyz dopoki nie kochamy Boga w sposob doskonaly, swiat 
jest dla nas pelen sprzecznosei. Istoty, ktore stworzyl, pocil}
gaj~ nas ku Niemu, a jednak nas od Niego ocldalajq.. Najpierw 
prowadzl} nas ku Niemu, a potem nagle zatrzymujq. nas w dro
dze. Odnajdujemy Go w nich w pewnej mierze, a poiniej nie 
mozemy Go juz w nieh weale dostrzec. 

Wlasnie wtedy, kiedy wydaje nam si~, iesmy odkryli w nich 
ir6dlo radosei, obraca si~ Qna w smutek: a w ehwili gdy zaczy
namy w nich znajdowae przyjemnose, to upodobanie staje si~ 
dla nas cierpieniem. 

My, ktOrzy jeszcze nie koehamy Boga milosciq. doskonal~, 
odnajdujemy we wszystkich stworzeniach cos, co odzwiereiedla 
w sobie pelni~ nieba i cos, w ezym odbija si~ m~ka piekla. Od
cZllwamy w nieh .iak gdyby cZ;l-stk~ szez~sliwosci blogoslawio
nyeh i cZl}stk~ bolu utraty, ktora jest wlaseiwoscil} pot~pienia. 

Pelnia, jakl} odezuwamy w rzeczaeh stworzonych, pochodzi 
Z rzeezywistosci ieh bytu, rzeezywistosci, ktora jest z Boga, 
nalczy do Boga i odi wierciedla Boga. Niepok6j, jaki si~ nam 
ocl nich uclziela, wyplywa z bralm laclu w naszyeh pragnieniaeh, 
spodziewajq.eyeh si~ wyiszej i pelniejszej rzeezywistosci w przed
mioeie naszego poil}dania niz ta, kt6rl} on w sobie zawiera 
wi~kszej pelni niz jakiekolwiek stworzenie jest w stanie nam 
clae. Zamiast oddawae ezese Begu poprzez Jego dziela, probu
jemy zawsze wyei~gnl}c ehwal~ clla siebie z Jego stworzen. 

Ale wielbic sieuie, to znaezy oddawae czese nieosei. A kult 
nicosci - to pieklo. 

2. ISTOTA STWORZEN. 

Drzewo oddaje ehwal~ Bogu przede wszystkim przez to, ze 
jest drzewem. Gdyz b~dqc tym, czym Stworea mu bye przezna
ezyl, ul'zeezywistnia mysl, ktora jest w Bogu i nie moze bye od
dzielona od samej Jego Istoty. A zatem drzewo, b~dqe drzewem, 
nasladuje niejako Boga. 
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1m bardziej jest sob~, tym wi~cej upodabnia si~ do Boga. 
Gdyby pr6bowalo bye czymkolwiek innym, nie lei~cym w za
miarach Stw6rcy, staloby si~ mniej podobne do Boga i przez to 
mniej przyczynialoby si~ do Jego chwaly. 

Nie rna dw6ch istot stworzonych identycznie podobnych dO) 
siebie. A ich indywidualna odr~bnosc nie jest niedoskonaloscil!-. 
Przeciwnie: doskonalose kaidego stworzenia nie polega na podo
hiellstwie do jakiegos abstrakcyjnego wzoru, ale na toisamosci 
z wlasn~ istotl!-. To poszczeg6lne drzewo przyczynia si~ do 
chwaly Boiej przez to, ie tak, jak zadne inne przedtem ani 
potem, zapuszcza korzenie w ziemi~ i rozrasta si~ konarami 
w swietle i powietrzu. 

ezy moina sobie wyobrazic, ze kaidez istniejl!-cych stworzen 
jest tylko nieudanl!- pr6bl!- odtworzenia jakiegos idealnego typu, 
kt6rego Stw6rca nie zdolal nigdy urzeczywistnic na ziemi? 
Gctyby tak bylo, nie moglyby glosic Jego chwaly ale swiadczy
lyby, ie nie jest wszechpot~znym Stw6rcq. 

l'rzeto kaide stworzenie Z osobna w swej niepowtarzalnej 
inc1ywic1ualnosci, konkretnej naturze i wlasciwej sobie istocie, 
razem z wszystkimi charakterystycznymi dla niego cechami 
i sw~ nienaruszalnl!- tozsamoscil!- oddaje chwal~ Bogu wlasnie 
pl'zez to, ie jest tym, czym On je chcial uczynie tutaj i teraz, 
W olwlicznosciach, kt6re wyznaczyla Jego milose i nieograni
czona moc J ego Sztuki. 

Forma i indywidualny charakter kazdej z iyjqcych i rozwija
.i~cych si~ istot, jak tez i nieoiywionych przedmiot6w, a wi~c: 
zwierz~t, kwiat6w i calej przyrody, stanowi ich swi~tose 
W oczach Boga. 

Wiernose mysli Boiej jest ich doskonalosciq.. 
Niezgrabny wdzi~k tego zl'ebi~cia na tym oto polu, pod tym 

kwietniowym, pochmurnym niebem jest czyms · doskonalym, 
poswil?conym Stw6rey przez Jego wlasnq Sztuk~ i gloszl!-cyrri. 
J ego chwal~. 

Blade kwiaty dereni za oknami - to swi~ci, spoglq.dajq.cy 
w oblicze Boga. 

Ten lise posiada odr~bnl!- budow~ tkanki, niepowtarzalnq. siee 
iylek i swoj wlasny, swi~ty ksztalt, a szczupak i pstrq.g, ukry
wajqce si ~ w gl~binach rzeki, Sl!- ukanonizowane swojl!- pi~kno
sciq i sil~. 

Ale i ta wielka, pol naga, urwista g6ra jest jedn~ z Boiych 
swi<;tych. Nie rna drugiej takiej samej jak Qna. Jest j~dyna 

http:spoglq.dajq.cy
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W f'.woim rodzaju. Nic na swieeie ani przedtem ani potem nie 
bedzie nasladowalo Boga w zupelnie ten sam spos6b - i to jest 
istotl! jej swh:tosei. 

Ale ty i ja? Co z nami? 
W przeciwienstwie do zwierzl!t i drzew, nie wystarcza nam 

Zyc w granicach naszej natury. Nie wystarcza nam to, ie je
stesmy indywidualnymi jednostkami. DIa nas swifiltose znaczy 
wifilcej nii ezlowieczenstwo. Jeieli pozostaniemy tylko ludzmi, 
o eechach wlaseiwyeh naszej przyrodzonej naturze, nie b~dzie
my 8wl~tymi i nie zloiymy Bogu holdu naszego wzorowania si~ 
na Nim, ktore jest istotl} swi~tosci. 
B~dziemy w zgodzie z prawdl!, jesli stwierdzimy, ie moja 

swi<:tose polega na tym, ze jestem sobl! - twoja zas na tym, 
ie jestes tobl!, i ze w ostatecznym wyniku moja doskonalosc nie 
b~dzie nigdy twojl}- ani twoja mojl}-, poza wsp6lnym udzialem 
w milosci i lasce. 

Dla mnie, bye swi~tym - to znaezy bye sobl}. A wi~c za
ga<il1ienie swi~tosci i zbawienia sprowadza si~ w istocie do pro
blemu poznania, kim jestem i odkrycia swojego prawdziwego ja. 

Dla drzew ezy zwierzl}t to zagadnienie nie istnieje. B6g czyni 
je tyrn, czym s~ bez pytania 0 ich zgod~ i ku ich zupelnemu 
zaclowoleniu. 

Z nami jest jednak inaczej. B6g zostawia nam swobod~ wy
boru, kim chcemy bye. Moiemy wi~c bye lub nie bye sobl}- 
zaleinie od naszego upodobania. Istotl}- zagadnienia jest jednak 
to: .iezeli tylko Bog posiada ta,femnic? 1ne,f pmwdziwej osobo
wosci, On jeden moze 1,tczynic mnie tym, kim jestem, a raczej 
On jeden moze uczynie mnie tym, kim b~d~, kiedy nareszcie 
zaczn~ w pelni istniee. . 

Zianla, kto1"e wola Boga 1·Z1,tCa w kazdej chwili na ziemilJ 
mojej wolnosci, to posiew, Z ktorego ma wyrosnq,c moja praw
dziw(1, osobowosc, m6.i rzeczywisty byt, moje Szcz?8cie i moja 
8u·ifjtosc. 

Odrzucic je, to odrzucie wszystko: wlasne istnienie, swojl! 
pra\vdziw~ osobowose, swoje najgl~bsze ja. 

Nie przyjl}-c, nie umilowae i nie wykonywac woli Boiej , to 
wyrzee si~ pelni wlasnego istnienia. 

A jesli nie stan~ si~ nigdy tym, kim B6g mnie chcial miee, 
ale zawsze b~d~ nadal tym, kim nie jestem, sp~dz~ wiecznosc 
na zaprzeczaniu samemu sobie, b~dl}-c rownoczesnie czyms i ni
czym, zyeiem, ktore chce zye a jest zamarle, smierei~, kt6ra 



POSIEW KONTEMPLACJI 25 

pragnie umrzec a nie moze osil!gnl!c stanu calkowitej martwoty, 

poniewaz musi dalej istniec. 


Gdy mowi~, ze urodzilem si~ w grzechu, chc~ przez to powie
dziee, ie przynioslem na swiat zafalszowanq. osobowosc. Wszed
lem w iycie pod znakiem sprzecznosci, b~dq.c istotq., kt6rq. ni
gdy nie mialem bye, a wi~c zaprzeczeniem tego, kim mi bye 
przeznaczono. Tak wi~c zaczq.lem istniec i zarazem nie istniec, 

. gdyz od samego poezq.tku bylem tym, kim, wlasciwie nie bylem. 
Wyraimy to sarno bez ueiekania si~ do paradoks6w: dopoki 

nie b~d~ czyms wi~cej, nii tym stworzeniem, ktore wyszlo 
z lona mej matki, jestem tak daleki od stania si~ Dsobq., 
ktorq. powinienem bye, ie moglbym rownie dobrze wcale nie 
istniec. W rzeczywistosci byloby dla mnie lepiej, gdybym si~ 
nie byl narodzH. 

Na kazdego z nas pada eien urojonej istoty - naszej nie
prawdziwej osobowosei. 

J est to ezlowiek, ktorym eheialbym bye, ale ktory nie moze 
istniec, gdyz Bog nie 0 nim nie wie. A bye nieznanym Bogu 
to juz zbyt skrajna forma ukry\vania si~! 

Moje urojone, wlasne "ja" jest osobq., ktora ehcialaby istniee 
poza zasil;!g;em promienia Bozej woli i Bozej milosei, poza zy.. 
ciem i rzeezywistosciq.. A takie istnienie moie bye oezywiscie 
tylko u]udq.. 

Nie jestesmy biegli w rozpoznawaniu zludzen, zwlaszeza tyeh, 

ktore dotyezq. nas samyeh, sl! nam wrodzone i zasilajl! korzenie 

grzeehu. Wi~kszose ludzi na swiecie nie uznaje iadnej innej 

subiektywnej rzeezywistosei poza tym falszywym ."ja", ktore 

jednak nie moze istniee. Zycie, poswi~eone kultowi tego cienia, 

jest tym, co nazywamy iyeiem grzesznym. 


Wszelki grzeeh wyplywa z przeswiadezenia, ie moja falszy •wa osobowose, istniejq.ea jedynie w moich egoeentryeznyeh pra

gnieniaeh, jest tq. podstawovlq. rzeezywistoscil!, do ktorej 

wszystko inne na swiecie powinno si~ dostosowac. I tak zuiy

warn zycie na wysilkaeh gromadzenia przyjemnosei i doswiad

ezell, wladzy, zaszezyt6w, wiedzy i milosci, aieby moe objq.c to 

moje uludne "ja" i przetworzyc jego nieosc w cos obiektywnie 

rzef'zywistego. Ubieram si~ w roinorodne przeiycia i owijam 

Bi~ rozkosZl} i slaw~ jak bandazem, aieby uczynic si~ dostrze

http:istniejq.ea
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galnym dla swiata i samego siebie, jak gdybym byl niewidzial
nym cialem, kt6re moina zobaczye dopiero wtedy, kiedy siE;! na 
nie naloiy cos widzialnego. 

Ale pod tym wszystkim, co zgromadzilem na sobie, nie kryje 
siE;! iadna rzeczywistose. J estern pusty w srodku i cala ta nad
budowa mych ambicji i przyjemnosci jest pozbawiona funda
ment6w. Szukam w nich dla siebie obiekty"vnego uzasadnienia, 
lecz dla samej ich przypadkowosci skazane Sl} na zagladE;!. A gdy 
odpadnl}, pozostanie ze mnie jedynie nagose, pr6znia i pustka, 
wykazuj~ce mi niezbicie, ze jestem pomylk~. 

Tajemnica mej prawdziwej osobowosci ukryta jest w milosci 
i milosierdziu Boga. Lecz cokolwiek jest w Bogu, jest w istocie 
rownoznaczne z Nim samym, gdyi J ego nieskoiiczona J ednosc 
nie dopuszcza iadnej r6inicy ani podzialu. Dlatego nie · mog~ 
miee nadzlei znalezienia samego siebie gdziekolwiek poza Nim. 

Ostatecznie wiE;!c jedyn~ clrog~ do stania siE;! sobq. samym 
jest zjednoczenie siE;! z Tym, w Kt6rym znajduje siE;! sens i do
pelnienie mojej egzystencji. 

W rzeczywistosci istnieje wiE;!c tylko jedno zagadnienie, od 
kt6rego zaleiy m6j byt, m6j spok6j i szczE;!scie: odkrycie samego 
siebie przez odkrycie Boga. Jesli Go znajdE;!, znajdE;! i siebie 
a jesli odszukam moj~ prawdziw~ osobowosc. dotrE;! zarazem 

do Niego. 

Ale chociai to wydaje siE;! proste, w rzeczywistosci jest jed
nak niezmiernie trudne. Jesli bylbym pozostawiony sam sobie, 
staloby siE;! nawet niemoiliwe. Bo chociai mogE;! rozumem dojse 
do pewnej wiedzy 0 istnieniu i naturze Boga, nie zdolam ni
gdy na drodze ludzkiego myslenia i wnioskowania wejse w ten 
iywy stosunek do Niego, w to J ego posiadanie, kt6re pozwoli
lohy mi poznac, Kim On rzeczywiscie jest i kim ja jestem 
w Nim. 

zaden czlowiek nie moze tego sam dokonae. I wszyscy ludzie 
razem wziE;!ci, jak i wszystkie stworzenia we wszechswiecie, nie 
mog::1 mu w tym bye iadnq. pomocq.. 

Nikt nie moie mnie nauczyc, jak odnaleie Boga, jak tylko 
B6g - tylko On sam. 
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3. M6DL SI~ 0 ZNALEZIENIE SAMEGO SIEBIE. 

Istnieje pewien punkt stycznosci pomi~dzy mn~ a Bogiem, 
w ktorym mog~ nawi~zac doswiadcz-alny kontakt z Jego nie
skoilczonq. rzeczywistosciq,: jest to zaleznosc mego przypadko
wego bytu oel Jego milosci. Gdzies we mnie znajduje si~ ten 
symboliczny punkt - wierzcholek duszy - poprzez ktory Bog 
poeltrzymuje we mnie moje istnienie. 

Bog wypowiada mnie niby slowo, zawieraj,!ce cz~stk~ Jego 
mysli 0 Sobie. 

Slowo nie b~dzie nigdy w stanie zrozumlec wymawiajq,cego 
je glosu. 

Ale jesli b~d~ wierny temu poj~c:u, ktore Bog we mnie wypo
wiada i tej mysE 0 Nim, ktorej mialem stac si~ wyrazem, wow
czas napeIni~ si~ Jego rzeczywistosciq, i odnajd~ w sobie wsz~
dzie tylko Jego a nigdzie samego 3iebie. B~d~ prawdziwie za
gubiany w Bogu. 

Lecz ktoz z nas moze tak wej sc w siebie i odnalezc Boga, 
Ktory go wypowiuda? 

J ezeli idq.c sladem mistykow W schod u potrafisz uwolnic si~ 
ad wszelkiej mysli i wszelkiego pozq.dania, zdolasz moie istot
nie wycofac si~ na sam szczyt swej duszy i skoncentrowac ca
lego siebie w tym jednym punkcie, w kt6rym twoje zycie wy
tryska z lona Stw6rcy: - ale i tak nie znaj elziesz prawdzi wie 
Boga. Zadne naturalne cwiczenia nie zdolajq. nawiq,zac w tobie 
zywego kontaktu z Bogiem. Dopoki On sam nie wypowie si~ 

Vi tobie, nie objawi Swego wlasnego Imienia w gl~bi twej du
szy, nie b~dziesz Go mogi lepiej poznac niili kamien poznaje 
ziemi~, na kt6rej spoczywa w swym bezwladzie. 

Nasze odkrycie Boga jest wi~c w pewnym z.naczeniu odkry
dem nas przez Niego. Szukaj~c Go, nie mozemy si~gnq.c do 
nieba, gdyz nie mamy sposobu dowiedzenia si~, czym ono jest 
i gdzie si~ znajeluje. To Bog, zst~pujq.c z nieba, odnajduje nas. 
Spoglq.da na nas z gl~bin Swego nieskonczonego i bezkresnego 
bytu i to Jego spojrzenie wpro\vadza nas w t~ rzeczywistosc 
wyzszego rz~du, w ktorej mozemy i Jego odnalezc. Poznajemy 
Go tylko 0 tyle, 0 ile On nas zna, i nasza kontemplacja Boga 
jest wsp6luczestnictwem w Jego kontemplacji samego Siebie. 

http:Spoglq.da
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Doehodzimy do mistyeznego oglq,dania Boga wtedy, kiedy On 
Siebie odnajduje w nas. 

W tej ehwili r ozwiera si~ niejako ten punkt, w kt6rym sty
kamy si~ z Nim, i poprzez to centrum duszy wehodzimy 
w wieeznose. \ 

Prawda, ze Bog rozpoznaje Siebie {we wszystkim, co istnieje. 
Patrzy na Swoje stworzenia i temu spojrzeniu zawdzi~ezajl! 
one swoj byt. Sq, dobre, ponjewai On je koeha. Upodobanie, 
ktore w nich znajduje, jest tym, co sprawia, ze s:,!- dobre. War
tosc, ktorq, On w nieh upatruje, jest ieh prawdziwl! wartosei~. 
Wszystkie stwor zenia sq, J ego odbiciem w takiej mierze, w ja
kiej On j e widzi i miluje. 

Ale ehociai Bog jest obeeny w swyeh stworzeniaeh przez 
Swojq, wiedz~ i milose, Swojq, wszeehmoc i Opatrznosc, to jed
nak niekoniecznie wszystkie z nich muszq, znac Go i realizowac 
t~ Obecnosc w sobie. Znajq, Go i kochajq, tylko te, ktore dobra
wolnie dopuscil d.o wspoluczestnictwa w Swej wiedzy 0 Sobie 
i milosci · do Siebie. 

Jesli mamy poznac i koehac Boga takiego, jakim jest - musi 
On w nowy i osobliwy sposob zamieszkac w naszej duszy. On 
sam przerzuca most popr zez nieskorlczone p.rzestrzenie, dziel:,!-ce 
Stworc~ od duch6w stwor zonych na to, zeby Go mogly umi
lowac - a czyni to przez nadprzyrodzone udzielanie nam swego 
wlasnego zycia . Ojciec, pr zebywajq,cy w gl~bi wszystkich stwa
rzen jak i na dnie mojej doozy, posyta mi Swoje Slowo i Swego 
Ducha. W ten sposob zostaj~ niejako wci:,!-gni~ty w Jego w}asne 
zyric- i poznaj ~ Go w Jego wlasnej mHosci. 

Odnalezienie mojej prawdziwej osobowosci zaczyna si~ i do
skonali w t ym udzielaniu mi si~ zycia Bozego, gdyz to sam Bog. 
;maj~cy taj emnic~ tego, czym jestem, zyje t eraz we mnie juz 
nie tylko jako moj Stworca, lecz jako moje drugie i prawdziwe 
".ia". "Vivo iam non ego, 1)ivit vero in me Christus". 

To udzielanie si~ Boga czlowiekowi zaczyna si~ razem 
z chrztem. Ale nabiera ono praktyeznego znaczenia w zyciu 
naszych wladz duchowych dopiero z tq, chwilq" kiedy stajemy 
si~ zdolni do swiadomych aktow mi}osci. Od tej pory ta 
szczegolna obecnosc Baga w nas zalezy juz od naszej woli. Od
tq,d nasze zycie staje si~ szer egiem aktow wyboru pomi~dzy 
fikcjq, naszego fa}szywego ".ia", karmionego somolubnq, z~dzl! 



29 POSIEW K ONTEM PLACJI" 

i urojeniami nami~tnosci, a nasz~ prawdziw~ osobowosci~, roz
wijaj[!e~ si~ w pokoju Bozym. 

P6ki zyj~ na tej ziemi, umysl moj i wola pozostaj~ mniej lub 
wi~eej nieprzenikliwe dla tyeh promieni Slowa i Dueha Bozego. 
Nie poehlaniam z latwoscil} leh swiatla. 

Chociaz moja natura jest sarna w sobie dobra, to jednak 
kazde poruszenie myeh przyrodzonyeh POZlfdan zmierza w taki 
ezy inny sposob do podsyeania tego urojonego " ja", ktore prze
eiwstawia si~ we mnie zyjlfeej rzeezywistosci Bozej. Chociazby 
moje naturalne odruchy i czyny byly dobr e, zawsze - jesli s~ 
tylko przyrodzone - wyka.zujl} t~ sklonnose do skoneentrowa
nia mej uwagi na ezlowieku, ktorym nie jestem i bye nie mog~, 
na mej .falszywej osobowosci, nieznanej Bogu. Zrodzilem si~ 
bowiem z pi~tnem samolubstwa. Jestem od poez~eia zaj~ty 
soblf. To wlasnie jest grzeehem pierworodnym. 

Nawet kiedy staram si~ podobae Bogu, zaehowuj~ t~ sldon
nose do sehlebiania swoj ej ambiej i, b~dlfeej J ego wrogiem. N a
wet zarliwa milase doskonalosei, nawet pragnienie enoty i u
swi~eenia moglf miee na sobie t~ plam~. I nawet d~zenie do 
stanow mistycznyeh moze nie bye ealkowicie czyste, jezeli za
pomnimy, ie prawdziwa kontemplaeja oznaeza zupeJne wyni
szezenie milosei wlasnej, doskonale ubostwo dueha i czystose 
serea. 

Choeiaz wi~e Bog zyje w duszaeh, nie uswiadamiaja..cych sobie 
Jego obeenosci, jakze mog~ powiedziee, ze Go znalazlem i od
krylem w Nim samego siebie, jeieli Go nie znam ani nie mysl~ 
o Nim, nie szukam Go, nie interesuj~ si~ Nim weale i nawet 
nie pragn~, aby zamieszkal w mojej duszy? Coz z tego, ze od- J 

mowi~ kilka urz~dowyeh modlitw, jezeli potem odwraeam si~ 
od Boga, skupiajl!C ealy wysilek mysli i woli na stworzeniaeh 
i d~ilfe wyllfeznie do eelow nie majlfeyeh z Nim nie wspolnego? 
Nawet gdy dusza jest w stanie laski, jezeli mysl nie zwraea si~ 
ku Bogu, to i ja nie nalez~ do Niego. Jezeli moje pragnienia nie 
si~gajl} do Boga, jeno rozpraszajlf si~ w swiecie stworzen, to 
dlatego, ze ograniezylem J ego zyeie we mnie do zewn~trznyeh 
form, nie pozwalajl}c Mu wnikn~e w gllfb duszy i kierowae 
moim dzia!aniem. 

Zbaw dusz~ mojlf, 0 Boze, ale rownoczesnie z pelnosci zro
del Twoieh napelnij ogniem moj lf wol~. Bl!di swiatlem mega 
umyslu, chociaz to moie oznaeza: "stan si~ ciemnosci~ dla mega 
doswiadczenia" - ale takze zalej me serce Twoim nieogarnio
nym zyciem. Niechaj me oczy nie widzl! na tym swiecie -nic proez 
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T\vcjej chwaly a moje r~ce nie dotykaj~ niczego, coby nie by to 
narz~dziem sluzby Twojej. Niech j~zyk moj nie odczuwa smaku 
chleba jak tylko po to, by tym glosniej moc chwalie Ciebie. 
Pragn~ chwytae Twoje slowa i wsluchiwae si~ w harmonie 
stworzone przez Ciebie, ktorymi swiat spiewa Tobie hymny. 
Ov,"Cze rune i bawelna z pol okryj~ i ogrzej~ mnie na tyle, abym 
mogl zye i sluzyc Tobie - wszystko, co mam ponadto, chc~ 
oddae Twoim ubogim. Spraw, abym uzywal wszystkich stwo
rzen do jednego celu: radosci oddawania Ci czci i chwaly. 

Przede wszystkim przeto ustrzez mnie od wszelkiego grzechu. 
Zachowaj mnie od smierci grzechu ci~zkiego, ktory wprowadza 
pieklo do duszy. Oddal ode mnie grzech zmyslow, ktory za
slepia i zatruwa serce. Powstrzymaj mnie od grzechow, wgry
zajqcych si~ w cialo czlowieka nieugaszonym ogniem, ktory je 
nawskros przezera. Strzez mnie od rownoznacznej z nienawi
scif! milosci pieni~dza, od sk~pstwa i ambicji, ktore dlawi~ we 
nmie zycie. Chron mnie od martwoty prac pocz~tych z prozno
sci i od niewdzi~cznego trudu, w ktorym artysci niszczl} sami 
siebie z pychy, dla zdobycia slawy i maj~tku, a swi~ci duszl! 
si~, przywaleni lawin~ niewczesnej gorliwosci. Zagoj ropiejl!c~ 
ran~ mej poz~dliwosci i zatamuj pragnienia wyczerpujl}ce m!} 
n&tur~ daremnym uplywem krwi. Wyrzue precz w~za zawisci, 
ktora jadem swym zatruwa milose a wszelk~ radose zabija. 
Rozwi~z mi r~ce i wyswobodi serce z wi~zow lenistwa. Uwol

nij od gnusnosci, przebieraj~cej si~ ch~tnie za wol~ czynu tam, 
gdzie wszelkie dzialanie jest zb~dne - i od tchorzostwa, kt6re 
pilnie wykonuje to, czego nikt nie wymaga ode mnie, azeby si~ 
uchylic od prawdziwej ofiary. 

Daj mi za to sil~, ktora w milczeniu i spokoju czeka na Twoje 
rozkazy. Obdarz mnie pokor~, jedyn~ sprawczyni~ pokoju, 
i UWOlllij mnie od pychy, ktora jest najprzykrzejszym ci~zarem. 
Obejmij moje serce i dusz~ prostot~ mil-osci. Niechaj zyj~ tylko 
jedn~ mysl~ i jednym pragnieniem: azebym mogl Ci~ ukochac 
nie dla zaslugi lub udoskonalenia, ani nawet dla swi~tosci, ale 
wyll}cznie dla samego Ciebie. 

Bo zaspokoie i wynagrodzic miloM: moze tylko sam Bog. 
Ronwn est praestolari cum silentio salutare Dei. 

4. JESTEsMY JEDNYM CIALEM. 

Aby stae si~ naprawd~ sob~, musz~ przestac bye tym, kim 
wed lug mego mniemania chcialem bye; zeby si~ odnaleze, trzeha 
mi wyjSc z siebie, a zeby :lye, powinienem wpierw obumnec. 
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Jest to konieczne, poniewaz urodzilem si~ w grzechu milosci 
wlasnej. Wszystkie moje przyrodzone wysilki, ieby stae si~ 
bardziej r zeczywistym i bardziej sob~, osiq.gajq. tylko ten sku
tek, ze staj ~ si~ coraz mniej sobq. i coraz dalszym od rzeczywi
stosci - a to dlatego, ze obracajq.· si~ stale dookola klamstwa. 

Ludzie nie wiedzq.ey nie 0 Bogu, kt6ryeh iycie koncentruje 
si~ na nich samych, wyobraiajq. sobie, ze odnajdq. swojq. praw
dziwq. osobowose, walczq.c 0 urzeczywistnienie swyeh pragnien, 
ambieji i pop~dow z calym otaczajq.cym ich swiatem. Starajq. 
si~ zaznaczae S\,,"ojq. rzeezywistose przez narzucanie si~ innym 
i przy\vlaszczanie sobie moiliwie duiej ez~sci z ograniczonego 
zapasu dobr materiainych. Chcq. uwydatnie w ten sposob roi
nic~ zachodzq.cq. pomi~dzy nimi a resztq. ludzi, majq.cych mniej 
nii oni, albo zgola nie nie posiadaj q.cych. 

Przyjmujq. tylko jednq. drog~ osiq.gni~cia rzeczywistego bytu: 
odci~cie si~ od innych ludzi i wznoszenie pomi~dzy sobq. a nimi 
nicprzebytej · zapory kontrastow i roinie. 

Mam to, czego ty nie posiadasz. J estem tym, kim ty nie j e
stes. Wziq.lem to, czego nie udalo ci si~ zelobye, i zagarnq.lem to, 
co nigely nie stallie si~ twoim. Przeto cierpisz a .ia jestem 
szcz~sliwy - tobq. pogardzajq. a mnie chwalq. - umierasz a ja 
zyj~ - jestes niczym a ja cos znacz~ i z.nacz~ tym wi~eej dla
tego, ze ty jestes niezym. Zycie uplywa mi na zachwyeaniu si~ 
tq. oelleglosciq., dziel!.!cq. mnie oel ciebie. Chwilami pozwala mi 
to zapolTIniee 0 luelziach, ktorzy wzi~li to, czego ja nie zdq,zylem 
zabrae i uchwycili to, ezego nie moglem dosi~gnq.c - Iu
dziach, cieszq.cych si~ zaszezytami, ktore mnie nie przypadly 
w udziale i zerujq.cych z kolei na mojej kl~sce. 

Czlowiek zyjq.cy w taki sposob, zyje w smierci. N ie odnajdzie 
siebie, gelyz zagubil si~ i przestal bye rzeczywistoSciq.. Istota 
ktorq. mylnie uwaza za swojq. osob~, jest tylko zlym snem. ' A po 
smierci przekona siQ, ze jui dawno pr'zestal istniec, gdyz Bog, 
Ktory jest nieskonczonq. rzeezywistoseiq. i w Ktorego widno
kn;gu musi si~ miescic kaidy prawdziwy byt, powie do niego: 
"Nie znam ci~". 

Wspomn~ tu chorob~ eluchowej pychy. Mam na mysli t~ 
szczegoIl1q. form~ ulucl.y, ktora wkraela si~ do sere swiQtych 
i toczy ich swiQtosc zanim ona w pelni dojrzeje. Cos z tego ro
baka czai si~ w duszy prawie kaidego poboinego czlowieka. Gdy 
tylko dokona czegos, 0 czym w~e, ie jest dobre w oczach Boga, 

http:zachodzq.cq
http:wiedzq.ey
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juz sklonny jest l~czYc rzeczywistl} wartosc tego czynu ze swojl! 
osobl} i przywlaszczac j l} sobie. Chce jak gdyby zniszczyc wlasnl! 
Cllot~ przez przypisywanie jej sobie i strojenie swej urojonej 
osobo\vosci w wartosci, naIezl}ce do Boga. Kt6z zdola si~ oprzec 
skrytemu Ipragnieniu oddychania innl:} atmosferl} niz reszta 
ludzkosci? Kt6z potrafi spelniac dobre uczynki nie doszukujl!C 
si~ w nich slodkiego smaku wyr6zniania si~ od pospolitego tlu
mu zyjl}cych w swiecie grzesznik6w? 

Ta choroba staje si~ najgroiniejsza, gdy ukrywa si~ pod po
zorami pokory. R iedy czlowiek pyszny uwaza si~ za pokorne
go - stan jego jest beznadziejny. 

Przyjmijmy, ze ktos dokonal wielu rzeczy ucil}zliwych dla 
ciala. Przeszedl przez niejednl} pr6b~, napracowal siE;l wiele i za 
laskl} Bozl} osi~gn~l t~ sprawnosc w m~stwie i ofiarnosci, przy 
kt6rej w koncu wszelki trud i cierpienie stajl} si~ juz Iatwe do 
zniesienia. Ma wszelkie powody, azeby miee sumienie spokojne. 
Ale nim zd[!zyl sobie to miwiadomic, ten czysty pok6j woli, 
zll}czunej z Bogiem, przeradza si~ u niego w upodobanie woli, 
rozmilowanej we wlasnej doskonalosci. 

Zadowolenie, jakiego doznaje wypelniaj~c te trudne zadania 
i wypelniajl}c je dobrze, podszeptuje mu skrycie: "Jestern swi~ 
tym". Potcm spostrzega si~, ze inni ludzie go podziwiaj l:} i to 
zadowolenie rozzarza si~ w rozkoszny, pozeraj l}cy plomien. 
Cieplo tego ognia W odczuciu bardzo podobne jest do milosci 
Boga. Karmi si~ ono tymi samymi cnotami, kt6re podsycaly 
ogien swi~tej milosci. I w koncu ezlowiek plonie podziwem dla 
samego siebie, mysll}c: "To jest zar milosci Bozej". Bierze wIa
snl} pyeh~ za dar Dueha swi~tego. 

To rozkoszne cieplo zadowolenia staje si~ sprawdzianem 
wszystkich jego poezynan. Upodobanie, z jakim rozsmakowuje 
si~ w dzielaeh ezyni[!cych go we wlasnych oezaeh godnym po
dziwu, moze naklonic go do post6w, do modlitwy, do szukania 
samotnosci, do pisania wielkiej ilosci ksil}zek, do budowania 
koseiol6w i szpitali i nalezenia do tysil}ea organizacji. A gdy to 
wszystko idzie mu sprawnie, uwaza to wewn~trzne zadowolenie 
za dow6d pomazania przez Dueha swi~tego. 

I tajemny, slodki glos spiewa w jego sereu: "Non sum sicut 
caeteri homines". 

Gdy ezlowiek raz wszedl na t~ drog~, nie rna graniey zla, do 
jakiej to zadowolenie z siebie nie mogloby go doprowadzic 
rzekomo w Imi~ Boga, dla Jego milosci i ehwaly. Podziwia sie
bie do takiego stopnia, ze nie jest juz w stanie liezyc si~ z ni
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czyj~ radl! lub rozkazami przelozonego. Kiedy ktos przeciw
stawia si~ jego zyczeniom, sklada wprawdzie pokornie r~ce, 
zuajl!c si~ na razie przyjmowac upomnienia, ale w duchu m6wi 
sahic: "Przesladujl! mnie sludzy tego swiata. Nie Sq oni zdolni 
zroznmiec czlowieka, ktorego prowadzi Duch Bozy. I zawsze tak 
bylo - przechodzili przez to wszyscy swi~ci." 

A potem staje si~ jeszcze dziesi~c razy bardziej uparty. 
Jezeli taki czlo\viek wbije sobie w glow~, ze jest prorokiem 

albo zeslancem Bozym, lub ze mu powierzono misj~ naprawia
nia ~hviata, mogl! si~ dziac rzeczy straszne... 

Tak czy inaczej musz~ jednak szukac mojej prawdziwej oso
buwosci nie tylko w Bogu ale i w ludziach. 

Kie znajd~ nigely siebie samego odgradzajqc si~ od reszty 
ludzkosci, tak jak gdybym byl istotl! innego pokroju. 

Byli maze i tacy, co zostali pustelnikami Sqdzl!C, ie swi~tosc 
wymaga do pewnego stopnia ucieczki od ludzi. Tymezasem je
dynym usprawiedliwieniem zycia w dobrowolnie obranej samot
nosci jest przeswiadczenie, ze ona pomoze nam kochac nie tylko 
Boge. ale r6wniez i bliinich. Przeciwnie, jezeli udajesz si~ na 
pus tYTi.i~ jedynie w celu oddalenia si~ od tlumu, kt6rego nie 
zn(misz, nie znaj dziesz tam ani pokoj u ani samotnosci - od
osobnisz si~ wprawelzie, ale razem z calq zgrajl! diabl6w. 

Idi na pustyni~ , ale nie po to, azeby uciec od ludzi, tylko zebr 
:malez0 Boga. 

Nie rna prawdziwej samotnosci poza samotnoscil! wewn~trz
nl!. A ta jest dost~pna tylko temu, kto potrafi zajl!c odpo
wiedniq postaw~ wobec innych ludzi. Nie rna prawdziwego po
koju dla czlowieka, kt6ry sobie wyobraza, ze jakis szczeg6lny 
dar talentu, laski lub cnoty wyr6znia go od innych i stawia go 
ponan nimi. . 

Bog nie daje nam task ani talent6w ani cn6t dla nas samych. 
Jestesmy wszyscy czlonkami jedni drugich i to, co jest dane 
kazdemu z osobna, jest dane calemu cialu. Nie umywam prze
ciez nog, azeby je uczynic pi~kniejszymi od twarzy. 

Swi~ci kochajq swoj q swi~tosc nie dlatego, ze ona dzieli ich 
od nas, i stawia ich ponad nami, ale przeciwnie dlatego, ze zbliza 
ieh do nas i w pewnym znaczeniu umieszcza ich nizej od nas. 
Swi~tasc zostala im dana, aieby nam sluzyli i p.omagali. Sq :jak 
leiml"ze i piel~gniarki - 0 tyle lepsi niz chorzy , ze Sl! zdrowi 
ZllItk - 3 
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i znajq. srodki leczenia, stajq. si~ jednak slugami tych chorych, 
poswi~cajq.c im wlasne sily i wiedz~. 

Swi~ci podobajq. sobie w cnocie, nie dlatego, fZe ona wzbudza 
zachwyt w bliinich, lecz dlatego ie dar swi~to.Sci umoiliwia im 
podziwianie kaidego z ludzi. Daje im ona to spojrzenie, kt6re 
potrafi dostrzec dobro w najgorszym zbrodniarzu. Uwalnia ich 
od cic,;zaru sq.dzenia i pot~piania innych. 

W pokorze znajdujesz naj doskonalszq. wolnose; dop6ki wy
obrazasz sobie, ze musisz bronie twej urojonej osobowosci, do 
ktorej przykladasz takq. wag~, nie zaznasz spokoju serca. Po
r6wllujq.C ten cien z cieniami innych ludzi, pozbywasz si~ wszel
kiej radosci, gdyi ta licytacja odbywa si~ w s,,,,iecie nierealnym 
a rzeczy nie istniej q.ce nie mogq. bye zr6dlem szcz~scia. 

Z chwilq. kiedy zaczynasz brae siebie zanadto na serio i wy
obrazae sobie, ii twoje cnoty sq. waine jedynie dlatego, ze sq. 
tWoje, stajesz si~ wi~iniem wlasnej pr6znosci i nawet twoje 
naj szlachetniejsze uczynki b~dq, ci~ zaslepiac i mamie. Wow
czas dJa swego usprawiedliwienia zaczniesz upatrywae wsz~dzie 
grzechy i bl~dy w post~powaniu innych. A im mniej uzasad
nione b~dzie znaczenie przypisywane hvoim pracom, tym us il
niej JJ~dziesz siIE staral utrwalie to wysokie mniemanie 0 sobie 
przez pot~pianie bliinich. Zdarza si~, ie ludzie prawdziwie 
cnotliwi sq. zniech~ceni i rozgoryczeni, bo wyobrazili sohie pod
swiadomie, ii cale ich szcz~scie polega na tym, ieby bye lepszy
mi oel innych. 

Kiedy pokora wyzwoli czlowieka z przywiq,zania do wlasnego 
dziela i do przychylnej opinii u ludzi, wowczas staje mil si~ 
jasne, ze pra\vdziwq, radose osiq.ga si~ jedynie przez zupelne 
zapomnienie 0 sobie. 

r dopiero wtedy, gdy nasze wlasne zycie, nasza slawa i nasza 
cnota przestajq, bye dla nas tak bardzo waine, stajemy si~ zu
pelnie wolni do sluzenia Bogu w spos6b doskonaly, jeelynie dla 
J egC' Milosci. 

Czlowiek, kt6ry nie jest jeszcze w gl~bi duszy oelarty z wszyst
kiego, uhogi i nagi, b~clzie zawsze podswiadomie dq.zyl do spel
niania dobrych uczynkow raczej dla milosci wlasnej nii dla 
chwaly Boiej. B~dzie cnotliwy, nie dla tego, ze miluje wol~ 
Boiq., ale dlatego, ze pragnie poelziwiac w}asne cnoty. Ale wow-
czas kaida chwila dnia napoi go rozczarowaniem, ktore go 
uc;-;yni zgorzknialym i niecierpliwym. Ta niecierpliwose ujawni 
jego prawdziwe oblicze. 
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Postanowil dokonac rzeczy niezwyklych. Nie moze sobie wy
obrazic siebie bez aUl'eoli. A kiedy codzienne wydarzenia wyka
zujll- mu bezustannie wlasn~ przeci<;tnosc i malodusznosc, czuje 
si~ zuwstydzony, gdyz jego pycha wzdraga si<; przed przelkni<;
Cif'll1 prawdy, nie dziwnej i oczywistej dla kazdego rozs~dnego 
czlowieka. 

Xawet ludzie zawodowo pobozni - czasem oni jeszcze bar
dziej niz inni - tracq. nieraz czas na jakims urojonym wspol
zawodnictwie, w ktorym czeka ich tylko zawod i gorycz. 

Niejednokrotnie Jezus musial ganic Apostolow za to, ze spie
raJi si\! mi~dzy sob<} 0 pierwsze miejsca w Jego Krolestwie. 
Jakub i Jan zabiegali 0 to, aby moc zasi~sc na Jego prawicy 
i lewicy. Roznica zdari nie byla rzeczq. rzadk~ takze i pomi~dzy 
swi<;:tymi. Piotr nie zawsze zgadzal si~ z Pawlem a Filip Ne
reusz z Karolem Boromeuszem. Zelarzalo si~ tez, ze wieley swi~ci 
mieli nieznosne usposobienie. J esli mi nie wierzycie, to dlatego, 
ie sq.elzicie mylnie, iz swi~ci byIi · zawsze eloskonali i nie mu
sieli walezyc z zaelnymi waelami. 

Bog dopuszcza jeelnak czasem, ze nawet po dojsciu do wyso
kiego stopnia swi~tosci zachowuj~ elalej pewne braki, przywary 
i dziwactwa, ktore zakrywaj q. ich swi~tosc tak przed nimi jak 
i przed wzrokiem innych luelzi. Bo gelyby swi~tosc wszystkich 
kanonizowanych byla ella kazdego widoczna, nie zostaliby moze 
nigdy tak eloszlifowani i doprowadzeni do takiej eloskonalosci 
przez 1'6zne proby, przeslaelowania, krytyki, upokorzenia i sprze
ciwy ludzi, z ktorymi im przyszlo wspolzyc. 

Zg6di si~ na to, ze nie jestes swi~tym, nawet jesli uswiada
miasz sobie, ze swi~tosc jest jeelynll- rzeczq., ella ktorej warto 
zye. Wteely pozwolisz Bogu doprowaelzic si~ do swi~tosci, nie
zroznmialymi dla ciebie sciezkami. B~dziesz w~drowaI w ciem
nosci, w ktorej juz nie b~dziesz zwracal uwagi na siebie ani 
por6wnywal si~ z innymi. Ci, co obrali t~ drog~, przekonali si~ 
w kOJl cu, ze swi~tosc znajduje si~ wsz~dzie i z~ B6g otacza ich 
7.e ws,~ystkich stron. Zrezygnowawszy z wszelkiego wsp61za
wodnictwa budzq. si~ w naglej swiaelomosci, ze radose Boza 
ogarnia wszystko i stajq. si~ zdolni do cieszenia si~ cnotami 
i dobrociq. innych jeszcze bardziej, niz gdyby si~ raclowali 
wlasE~ doskonalosciq.. Sq. tak olsn ieni odblaskiem Boga w du
szach otaczajq.cych ich ludzi, ze nie znajduj~ sily na pot~pianie 
w nich jakichkolwiek bl~dow. I nawet w najgorszych grzeszni
kach ]Jotrafiq. dojrzec cnoty i clobroe, ktorych si~ juz nikt inny 
nie moze dopatrzec. Co si~ zas tyczy ich samych - jesli jeszcze 
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W ogole mysll} 0 sobie - nie smiejq. si~ juz z nikim porowny
wac. Sama mysl 0 tym jest dla nich niedopuszczalna. Ale nie 
jest to dla nich zrodlem goryczy ani zalu; doszli bowiem do 
punktu, gdzie mala wainose wlasnej osoby rozumie si~ sama 
przez si~ i przestaje bye dla nich przedmiotem zainteresowania. 

Jeieli mowiEi, ze jestem stworzony na obraz Boga, to stwier
dzam tym samym, ze milose jest uzasadnieniem mojego istnie
nia. Albowiem Bog jest milosci~. 

Milose jest moj~ prawdziwq. osobowosciq.. Wyzucie si~ z sie
bie jest trescil! mojej istoty. Milose jest moim pi~tnem - miloM 
jest moim imieniem. 

Jesli wi~c cokolwiek czyni~, mowi~, poznaj~ lub czegokolwiek 
pragn~ z innych pobudek, nie wyll!cznie dla milosci Boga 
nie moze mi to dae pokoju ani odpoczynku, ani radosci, ani 
pelni. 

Aieby znaleze milose, musz~ wejse w sanktuarium, gdzie ona 
si~ ukrywa: a jest nim sama istota Boga. Azeby zas wejsc 
w J ego swi~tosc trzeba, zebym sam stal si~ s"vi~tym, tak .iak On, 
i doskonalym na wzor J ego doskonalosci. Ani jednego ani dru
giego nie osiq.gn~ jeelnak wlasnym wysilkiem, wlasnym dq.ze
niem ani tez wspolzawodnictwem z innymi. To znaczy, ze trzeba 
mi opuscic wszelkie drogi zrozumiale i dost~pne ella natury 
czlowieka. 

Nie b~dl!c miloscil!, mog~ si~ ni.l! stac tylko wtedy, jesli Mi
lOSl~, Hoga utozsami mnie z Sobq.. Ale jesli On zesle Swojl! mi
lost: -- to jest samego Siebie - azeby dzialala i milowala prze
zef'1l1ie i przez wszystkie moje poczynania, wowczas przemieni~ 
si~ caly, odkryj~ kim jestem i posil!d~ mo.il! prawdziwl! osobo
wose zatracajl!c si~ w Bogu. 

To wlasnie jest stanem, ktory llazywamy swifi!toscil}. 

Dotykamy tu najwi~kszego paradoksu mistycznego iycia: 
oto czlowiek nie 1noze weiSe na najwyzszy szczyt swe.? duszy 
t pTzebic St~ pTzez ten centTalny punkt do boga, Jak tylko pTzez 
calkowite wyzucie si~ z siebie i Tozdanie calej s1,Oej zawartosci 
d'w.;h,Qwej bliini1n 1,0 czystej i niesamolubncj milosci. 

Tak wi~c jednym z najszkodliwszych zludzen w zyciu misty
cznym byloby szukae Boga, zamurowujq.c si~ w scianach wla
snej duszy, odgradzajq.c si~ wysilkiem i koncentracj<! woli od 
wszelkiej zewn~trznej rzeczywistosci i odcinajq.c si~ od swiata, 
azeby wypchae niejako swoj umysl wlasnym "ja" i zamknq.c 
si~ jak zolw w swej skorupie. 
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Na szcz~scie wi~kszosc ludzi, ktorzy probowali to uczynie, nie 
osi~gn~la nigdy celu, gdyz auto-hipnoza jest diametralnym 
pl'zeciwienstwem kontemplacji. L~czymy si~ z Bogiem wtedy, 
kiedy On zalewa wszy~tkie nasze wladze Swoim swiatlem 
i ogarnia je Swoim wieczystym plomieniem. Te wysilki narko
tyzowania swej mysli i odcinania si~ od wszystkiego, co zyje, 
ot~piajq tylko czlowieka, czyniqc go oboj~tnym wobec nada
rzajl'!cych mu si~ okaz.ii praktykowania milosci, b~d~cej zrod
lem wszelkiej kontemplacj i. 

1m scislej jednocz~ si~ z Bogiem, tym bardziej jednocz~ si~ 
tez z wszystkimi, ktorzy sl'! z Nim pol~czeni. J ego milose b~dzie 
zyla w nas wszystkich. Jego Duch b~dzie naszym zjednoczonym 
Zyciem i Zyciem Bozym. I b~dziemy si~ kochae wzajemnie i ko
char Boga tl'! sam~ miloscil'!, ktorl'! On nas miluje i ktorl! miluje 
Siebie. Ta milose jest samym Bogiem. 

Chrystus modlil si~, zeby wszyscy ludzie byli "jedno", jako 
Ojciec jest jedno z Nim, w jednosci Ducha Swi~tego. Przeto 
gdy ty i ja staniemy si~ tym, czym rzeczywiscie nam bye prze
znaczono, przekonamy si\!, ze nie tylko l~czy nas doskonala 
milose, ale ze obaj zyjemy w Chrystusie a Chrystus w nas, ze 
jestesmy wszyscy jednym Chrystusem. 

Najwyzsza doskonalosc zycia kontemplacyjnego to nie s zcz~
~Iiwose niebianska odosobnionych jednostek, z ktorych kazda 
f)gl~da na swoj sposob Boga - to raczej morze milosci, prze
lJlywaj~ce przez jedno Cialo i Dusz~ wszystkich wybranych, 
aniolow i swi~tych. Ich kontemplacja nie bylaby tak doskonala, 
gdyby wszyscy nie mogli brae w niej udzialu i gdyby obejmo
wala nmiej dusz albo tez dusze, zazywajqce nie tak pelnej wizji 
Boga imniej szego szcz~scia . 

Radosc plynl!ca w niebie z kontemplacji Boga wzmoze si~ dla 
ml1ie przez to, ze i ty b\!dziesz j ~ dzielil ze mnl'! - a im wi~cej 
nas b~dzie do niej dopuszczonych, tym wi~ksze b~dzie szcz~scie 
\vszystkich. Gdyz kontemplacja nie dochodzi do swej najwyzsz9j 
doskonalosci, jesli si~ jej nie dzieli z innymi. Nie mozemy w calej 
pe}ni odczuc tego zachwytu, plyuqcego z ogll!dania Boga, dopoki 
nie dzielimy si~ wzajemnie tym Jego nieskonczonym darem, 
przekazuj~c jedni drugim blask Jego chwaly i zale\vajqc nim 
cale niebo, widzqc Go we wszystkich blogos}awionych i zdaj~c 
!lobie spraw~, ze On jest naszym wspolnym iyciem i ie wszyscy 
jestesmy jednym w Bogu. 
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I na ziemi dzieje si~ to sarno, tylko jeszcze ukryte w ciemno
sci. Tutaj nie mozemy tej jednosci jeszcze swiadomie zreali
zO'vvac - nie mozemy si~ nil! cieszyc inaczej jak tylko w mroku 
wiary. Ale nawet i w tym zyciu, im cz~sciej jestesmy sam na 
sam z naszym Stworcq" tym bardziej jednoczymy si~ wzajem
nie - i cisza kontemplacji jest w istode gl~hokim, bogatym 
i niekoilczl!cym si~ obcowaniem nie tylko z Bogiem ale i z ludi
mi. Tymczasem moze lepiej 0 tym nie myslec, gdyz mogloby to 
wywolac zam~t w naszej wyobrazni. Gdybysmy przypominali 
sobie poszczegolnych ludzi, zastanawiajl!c si~ nad nimi w chwi
lach lcontemplacji, mogloby to nas oddalic od Boga, a wi~c 
takze od duchowej jednosci z nimi. Pozostajemy wi~c w scislej
szej ll}cznosci, jesli ich sobie jasno nie uprzytamniamy. Bo tutaj 
znajdujemy si~ jeszcze w fazie przejSciowej, czekajl}c l1a swia
dIme i niezamq,cone oglq.danie w nich Boga. Do tego czasu od
najliujemy zarowno Boga jak tez inne dusze w jednej i tej sa
mej ciemnosci, ktora jest naszq. kontemplacjl!. 

1m cz~sciej jestesmy sam na sam z Bogiem, tym blizej je
stesmy jedni drugich - nie dostrzegajq.c si~ w ciemnosci 
a jednak zlq.czeni w jednym, wielkim tlumie. A im bardziej 
wychodzimy z siebie idq,c do bliznich z naszq. pracq, czy tez od
dzialywaniem, udzielajl:j.c si~ im zgodnie z wolq. i miloscil:j. Bozq., 
tym wielokrotniej pomnazamy w Nim naszq. liczb~, nie narusza
jl!c prz~z to naszej samotnosci. 

1m bardziej jestesmy samotni, tym bardziej jestesmy razem 
a im wi~cej lq,czymy si~ z innymi, nie w zbiorowiskach miast 
i ulicZIlych tlumow ale w prawdziwej wspolnocie milosci, tym 
wi~cej jestesmy sami z Bogiem. Bo zarowno w twojej jak 
i w mojej duszy odkrywam tego samego Chrystusa, Ktory jest 
naszym zyciem, a On odnajduje Siebie w naszej milosci i razem 
przehywamy w Raj u, polegaj l:j.cym na wspoluczestnictwie 
w Jego milosci do Ojca, Uosobionej w Duchu Swi~tym. 

lVIoja prawdziwa osobowosc urzeczywistni si~ w mistycznym 
Chrystusie przede wszystkim przez to, ze przeze mnie Chrystus 
i Jego Duch mogl:j. milowac ciebie, wszystkich ludzi i Boga Ojca 
w taki sposob, w jaki nie moglby si~ w nikim innym przejawic. 

Milosc wyplywa z Boga i zagarnia nas ku Niemu, azeby po
przez nas wszystkich przelac si~ z powrotem w Boga a nas 
doprowadzic do Niego na fali Jego niesk0l1czonego lVIilosierdzia. 

I talc wszyscy jestesmy jak okna i aleje, przez ktore B6g si~ 
przebija swiatlem Swych promieni do Swego wlasnego clomu. 
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Gdy posiadam milose Bozq, Bog moze ci~ kochae przeze 
mnie, ty zas mozesz milowae we mnie Boga. Gdyby moja dusza 
zamkn~la si~ przed t q milosci~, milose Boga do ciebie i twoja 
do Boga a nawet Jego milose do Siebie samego - taka, jaka 
oclbija si~ w nas obu - nie moglaby si~ przejawie w tej jedynej 
postaci, ktorq moze przybrae tylko w mojej duszy. 

Dlatego wlasnie, ze jest we mnie, milose Boga moze padae 
na ciebie pod pewnym kl:).tem czy w pewnym kierunku, ktory 
bylby ella niej zamkni~ty, gdyby nie zyla w mym sercu. A znaj
rluj~c si~ w tobie, Jego milose moze splywae na mnie z takiego 
punktu, z jakiego nie moglaby pl'zyjse do mnie nie przechodz~c 
przez ciebie. A poniewaz jest w nas obu, zwi~ksza si~ chwala 
Boga. Jego milose wyraza si~ jeszcze dwoma sposobami, kto
l'ymi w innych stworzeniach nie moglaby si~ przejawie. To zna
(,Z)" ze stwal'za jeszcze dwie radosci, ktore bez Niego nigdy by 
nie zaistnialy. 

zyjmy wi~c w tej milosci i w tym szcz~sciu, ty i ja i my 
wszyscy - w milosci Chrystusa i w kontemplacji Boga, bo 
tylko tam odnajdziemy siebie i innych takimi, jakimi naprawd~ 
jestesmy. Dopiero w tej milosci osiqgamy wszyscy rzeczywisty 
byt, bo w niej najistotniej wspoluczestniczymy w zyciu Boga, 
J ednego w trzech Osobach. 

Bog, w niezmiennym i tylko Sobie wlasciwym stosunku Trojcy, 
jest nieskonczenie daleki chocby od cienia samolubnego zam
lmi~cia si~ w sobie. Gdyz ten jeden Bog nie trwa samotnie 
i wsobna w Swej Jednosci, ale istnieje jako Ojciec, jako Syn 
i jako Duch Swi~ty. Ci trzej Sq Jednym: ale Bog nie istnieje 
poza Nimi jako jednose. Jest trzema Osobami ale jednym Bo
giem. Osoby boskie nie Sq niezalezne od Siebie i samotne. Sq 
Jednym a jednak istniejq tylko w stosunku wzajemnym do 
siebie. 

Jeden Bog istniejqcy tylko w trzech Osobach jest zamkni~
tyrl holem, w ktorym J ego nieskonczona rzeczywistose - to 
jest milose - jest zawsze ta sarna, chociaz si~ ciqgle odnawia, 
j est zawsze doskonala i zawsze zupelna, zawsze si!i! rozpoczyna 
a nigdy nie konczy, jest absolutna, wieczna i pelna. 

W Ojcu nieskonczona Milose Boza zawsze si~ rozpoczyna, 
w Synu osiqga zawsze pelni~ a w Duchu Swi~tym jest zawsze 
doskonala, wciqz si~ odnawia i nie przestaje spoczywae w Swym 
wieczystym zrodle. Ale jesli idziesz za tq. mHosciq. naprzod lub 
eufasz si~ w tyl, nie wysledzisz nigdy miejsca, gdzie si~ zatrzy
Inllje, nie okrq.zysz jej ani nie zatrzymasz i nie mozesz Jej 
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l'rzypisae wyl~cznie Jednej z Os Db Boskich, tak, zeby Ona mogla 
przywlaszczye Sobie owoce milosci tamtych . Bo ta jedna Milose 
trzech OsDb jest nieskoiiczenie szczodrym oddawaniem Siebie, 
ktore si~ nigdy nie koiiczy i nigdy nie wyczerpuje, jeno udziela 
si~ zawsze w spos6b doskonaly, pl'zyjmowane tylko po to, zeby 
si~ dalej calkowicie dzielic. 

I wlasnie dlatego, ze Milose Boza nie znajduje nigdy tego 
"Ja", kt6re mogloby Jq. dla siebie zatrzymae i w siebie wchlo
nq.c, zycie i szcz~scie Boga sq. tak absolutnie wieczne, doskonale 
i niewyczerpane. W Bogu nie ma wi~c zadnego samolubnego 
rozmilowania si~ w sobie, gdyz Trzy Osoby Boskie trwaj~ 
w wieczystym stosullku niesamolubnej milosci, przelewajq.cej 
si~ Swoim nadmiarem i obfitujq.cej w radose w przekazywaniu 
jednego zycia. 

To wewn~trzne zycie Boga jest najdoskonalszq. kontemplacjq. . 
\Vlasdwym przeznaczeniem naszego istnienia i naszego szcz~
:kia jest uczestnictwo w tym zyciu trzech Os6b Tr6jcy Swi~tej . 
W Niej b~dziemy kiedys zye, zatopieni zupelnie , ...' Bogu a zara
zem jedni w drugich tak, jak t rzy Osoby Boskie zyjq. wzajemnie 
w Sohie. 

Tomasz Merton 

Tlumaczyla: Maria Morstin-G61 ska 
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RC)ZlVIC)WA 
1. 

Zetknql nas przypadek - jezeli w ogole taka rzecz, jak przy
padek, istnieje. Zrazu nie zwracalismy na siebie uw agi w szu
miqcym zaciszu gor, gdzie kazdy z nas nabieral sil do pracy 
w czasie tych - jakze krotkich - dziesi~ciu dni beztroskiej 
wlocz~gi po wydeptanych i po nieucz~szczanych przez turystow 
szlakach. Sezon si~ jeszcze nie zaczql i w schronisku bylo dose 
pusto. Spotykalismy si~ przy stole i kiwalismy sobie nawzajem 
glowami nie zamieniajqc dziennie wi~cej jak dziesi~e oboj~t
nych slow. Kiedys czytajqc "Nowq Kultur~" zobaczylem, ze 
moj wspolwczasowicz wyciqga z kieszeni "Tygodnik Po
wszechny·'. Z nad szerokich placht wymienilismy ubawione 
spojrzenia i te spojrzenia powiedzialy nam 0 sobie wi~cej, niz 
mogly powiedziec dlugie gaw~dy - wiedzielismy juz, ie dzieli 
!las bardzo wiele, dzieli poglqd na swiat, system wartosciowa
nia i koncepcja czlowieka. Ta krotka wymiana spojrzen uswia
domila nam odrazu, ze kazdy z nas czyta pismo ideologiczni\:: 
dIan obce. 

Ta chwila zrodzila wzajemne zainteresowanie. Zainteresowa
nie powierzchowne - troch~ takie, jakie odczuwamy patrzqc 
na czlowieka 0 innym kolorze skory, innym stroju i innym oby
czaju. Odr~bnose niekoniecznie oddala - czasem si~ dzieje od
wrotnie. Odtqd inaczej wyglqdaly nasze powitania przy stole, 
r:L.y zdawkowa uprzejmose przysuwania solniczki. W dalszym 
ciqgu nie rozmawialismy ze sobq, nie mielismy tego zamiaru 
nie na dyskusje i spory ideologiczne przyjechalismy do tego 
ustronia. Pokryte smrekami stoki gorskie uciszaly nas i usy
pialy, wabily ku sobie wspinajqcymi si~ zygzakami sciezek. gle,
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bokim cieniem dolin, jasnymi plamami hal i ostrym grzbietem 
grani pilujqcej niebo. Gory byiy wazne w tym schronisku 
i tylko one. 

Bye moze rozjechalibysmy si~ nie wiedzqc nic niemal 0 sobie 
(prawd~ mowiqc nie znamy dotqd naszych nazwisk) , gdyby nie 
tamten ostatni wieczor. Na tarasie schroniska nie bylo nikogo
owini~ty kocem spoglqdalem z lezaka, jak za czarnym zupelnie 
grzbietem gorskim gasnie niebo, nasyca si~ zieleniq i granatem, 
tu i tam zaczynajq niesmialo blyskae pierwsze gwiazdy. W pew
nej chwili uslyszalem, ze ktos wchodzi na taras i zajmuje Sq
siedni lezak - nie odwracajqc glowy wiedzialem, kto jest rpoim 
sqsiadem. Doszedl mi~ trzask zapalki i poczulem zapach pa
pierosa. 

Tak, gdyby nie to schronisko, nie to skupienie i odpr~zenie 
od gorqczkowego napi~cia ostatnich dni, moglibysmy si~ nieraz 
spotykae - na zebraniach, na terenie pracy, w jakich§ przy
godnych okolicznosciach - i nie odbye tej rozmowy; nie by
loby dla niej warunkow, tej troch~ nieobowiqzujqcej atmosfery, 
swiadomosci, ze nasze drogi wnet si~ rozejdq i moze nie skrzy
zujq si~ nigdy. Zresztq rozmowa nasza byla dose nieporzqdna 
i chaotyczna i nie na tym polegala jej osobliwose. Polegala ona 
na jakiejs powadze, postawie poszukiwania i odpowiedzialnosci 
za kazde wypowiedziane slowo - wlasnie dlatego, ze rozmowa 
byla czyms tak przygodnym, niezamierzonym, niemal przypad
kowym. I moze kazdy z nas bardziej rozmawial z sobq samym 
niz ze swym towarzyszem. 

Wszystkiemu zawinil papieros. Nie mialem przy sobie zapa
lek i poprosilem 0 ogieiJ.. Ta drobna, calkiem zdawkowa usluga 
stanowila psychologiczny punkt zaczepienia - czulem, ze mu
sz~ cos powiedziee, wlasciwie byle co, ale ze nie mog~ poprze
-;tae na suchym »dzi~kuj~". Tamten musial odczue cos podob
nego, bo uslyszalem jego niski, przyjemny glos: 

- Dlugo pan tu jeszcze pozostaje? 
- Jutro wyjezdzam - odparlem. 
- Ja jeszcze b~d~ dwa dni... - a potem niewiedziee jak 

i kiedy rozgadalismy si~ 0 okolicy, 0 wycieczkach, 0 malowni
czosci ,naszego schroniska. Juz nie bylo mi~dzy nami przymusu, 
rozmowa potoczyla si~ gladko i plynnie. Patrzylem na grana
towe niebo i czulem, ze urlop dobrze mi zrobil: lenistwo po
przednich dni - ow nalot znuzenia - opadalo ze mnie, czulem 
wzrastajqce podniecenie, w czasie tej wesolej rozmowy snulem 
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plany prac po powrocie, JUZ cos szkicowalem w myslach, cos 
ukladalem. Powiedzialem 0 tym memu towarzyszowi. 

2. 

Naladowal pan akumulatory - zasmial si~. A potem dodal 
przekornie: 

- Nie samym duchem czlowiek zyje. 
Czy to bylo wyzwanie? prowokacja? zart? Nie wiem. Cytata 

zostala przekr~cona, czy raczej odwrocona - celowo odwro
cona. Zwrocilem glow~ w jego stron~ - lezal na odleglose wy
ciqgni~tej r~ki, zarzucil ramiona za glow~, patrzyl w niebo. Nie
spodzianie wyciqgnql dlon ku gorze, jakby wskazywal mi t~ 
iskrzqcq si~ czarnq przepase, w glosie drgala mu hamowana na
mi~tnose i pasja, gdy calkiem niespodzianie mi~ zaatakowal. 

- Niechze pan patrzy... Na te miliardy swiatow odleglych 
od siebie tak, ze najwyszukansze sztuczki popularyzatorow, usi
lujqcych ulatwie naszej wyobrazni obj~cie milion6w lat swia
Ha, z reguly zawodzq. Lecz gdyby si~ pan przeniosl na najdal
szy ze swiatow, zobaczylby pan, ze sklada si~ on zasadniczo 
z tych samych pierwiastkow, co nasza mala ziemia, ze obowiq
zuje tam to sarno prawo ciqzenia, ktore sciqga rzucony w g6r~ 
kamien, ze wodor rna identycznq ilose elektronow zarowno na 
najdalszej mglawicy, jak w kropli wody tego tam szumiqcego 
strumienia. Ze istnieje jedno tylko podloze dla kazdego zjawi
ska, kazdego ruchu, kazdej zmiany - czy to b~dzie powsta
nie gwiazdy Nowej czy narodzenie si~ nowej mysli. A pan... 
i naraz urwal, jakby nie znalazl dose mocnych slow na wyra
zenie swych mysli, czy swego oburzenia. Szczerose jego wy
buchu wzruszyla mi~ - byla najszlachetniejszym obrazem ludz
kiego nieukojenia, szarpiqcego si~ od wiekow i tysiqcleci na
szego czlowieczenstwa, ktore zmusza nas ciqgle do szukania 
i poznawania, kt6re odroznia nas od gwiazd i komet, od roslin 
i zwierzqt, od wszelkiego znanego nam stworzenia - ozywionego 
lub martwego. Czyz bylo dla mnie wazne w tej chwili, ze moj 
towarzysz blqdzil? jakgdybym ja nie blqdzil, jakikolwiek czlo
wiek nie blqdzil? Moznose blqdzenia jest rownie ludzka, jak 
moznose poznania - Sq one ze sobq sprz~gni~te i wzajem si~ 
warunkujqce - wlasnie gwiazda nie blqdzi, sosna nie blqdzi, 
antylopa nie blqdzi. My blqdzimy, bo szukamy i blqdzqc 
znajdujemy. Przechylilem si~ troch~ ku niemu i spytalem: 
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A pun co robi we wszechswiecie? 
Ja? ... - urwal i rozesmial si~ cicho. - Wiedzialem, ze iak 

b~dzie. Nie usidlajq mi~ sztuczki lamancow myslowych, pro
bujqce oderwac czlowieka od swiata, z ktorym jest on zwiq
zany kazdym wloknem swego jestestwa. Dajmy temu spok6j, 
znam dobrze te wszystkie wywody i dowody, ktorych n::.j 
slabszq stronq jest ten smutny fakt, ze nie:zego nie dowodzq, 
ze oderwane Sq od doswiadczenia, ze pozosta]Cl w wyrazneJ 
sprzecznosci z iq panoramq wszechswiata, kt6ra si~ skrzy przed 
naszymi oczyma. 

- Ale czyz pan nie wyznaje swiatopoglqdu, kt6ry wlasnie 
twierdzi, ze wewn~trzna sprzecznosc lezy w samym rdzeniu 
istnienia i ezyz nie ona jest wedle pana przyezynq wszelkiej 
zmiany, rozwoju i post~pu? 

- 'l'ak - odrzucil - lecz sprzeeznosc t~ trzeba pojmowac 
dialektycznie, nie statyeznie, jest ona bowiem zasadq, nie zas 
rodzajowo niezmiennq eeehq. DziS istotnie sprzeeznosc ta miG
dzy 111nq a swiatem istnieje, lecz powstala ona wlasnie w wy
niku rozwoju, wyroslem z tego swiata, z tego same go pnia . 
A zresztq... - odrzucil ostro glow~ w mojq stron~ - skoro juz 
m6wimy 0 astronomii , ezy zna pan teori~ Ambareumiana 0 aso
cjacjach gwiazdowych? Nie zna pan? J es t ttl teoria n owa, bardzo 
zywo dzis dyskutowana, daleko jej jeszcze do pelnego wykry
stalizowania. Zasadniezy zrqb tej teorii polega na zwiqzaniu 
duzych grup gwiezdnyeh w jednq calosc zarowno fizy cznq, jak 
genetycznq. Mniejsza zresztq 0 szczeg61y. Wazne jest , ze asocja
cje ze wzgl~du na SWq struktur~ nie mogq bye tworaml z L'y t: 
dlugotrwalymi, ze dlugosc ich "zycia" moze wynosic zaledwie 
setki milion6w lat. nie zas setki miliard6w, jak si~ dzieje z n 'e
ktorymi gromadami otwartymi, nie wspominajqc jUz 0 kuli
styeh. Otoz blizsze zbadanie asocjacji wykazuje, ze mamy w nieh 
do czynienia z gwiazdami roznego wieku, takze bardzo mlodymi . 
\"701no przypuszczac, ze nowa gwiazda moze powstac z pragwia
zdy ciemnej skokiem, trwajqcym najwyzej par~ milion6w lat. 
Co to znaczy? Znaczy to, zenie wszystkie gwiazdy narodzily 
si~ r0v..:noczesnie, ze rodzq si~ ciqgle i proces ten daleki jest 
od zakonezenia. Znaczy to - niechze pan slucha uwaznie 
ze zyj emy w swiecie dynamicznym, nie zas statycznym, stwo
rzonym jednorazowo, ze wszechswiat nie tylko "jest", ale 
i "staje si~" , rodzi si ~ w naszych oczaeh i b~dzie rodzi! si~ da
Jej. Ciekawe, nieprawdaz? 
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- Ciekawe potwierdzilem. 
Zamilklismy. Jakie to dziwne? Sqdzqc z tonu, mial to bye 

strzal z wielkiej armaty - a oto jakies zasadnicze nieporozu
mienie. Czyz nawet jesh da si~ udowodnic, ze we wszechswiecie 
rodzq si~ z ciemnej pragwiazdy nowe swiaty, dowodzi to czegos 
o jednorazowym stworzeniu? Rzecz zasadnicza polega przec.ie 
na tym, czy materia pierwotna zostala stworzona, czy tez jest 
ona pierwsza? skqd wzi~ly si~ prawa jej rozwoju? Lecz mniej
sza 0 to. Patrzylem w r6j wirujqcych swiat6w -- swiatow, ktore 
si~ rodzq, przecie i nasza ziemia narodzila si~ juz wtedy, gdy 
wszechswiat istnial - narodzila si~ stosunkowo niedawno. 
Ostygla, powstaly na niej gory i morza, zjawilo si~ zycie, wresz
cie -- po setkach tysi~cy czy milion6w lat - widzimy w~dru
jqce po tej ostyglej gwieidzie niepozorne stwofzenia, majqce 
pretensj~ do panowania nad swiatem. C6Z to za fantastyczne 
uroszczenia? A jednak jest w tych synach ziemi i gwiazd cos, 
co istotnie wynosi ich ponad ziemi~ i gwiazdy, mimo ich sla
bosci i ograniczenia, mimo ze pozornie Sq oni py!em wobec 
ogromu i majestatu wszechswiata. Oto jeden z nich spoczywa 
obok mnie na lezaku - i razem ze mnq szuka i blqdzi, przebija 
si~ z trudem do poznania zagadki wszechrzeczy - czyz ten nie
wqtpliwy fakt nie jest czyms bardziej zdumiewajqcym, nii 
skroplenie si~ gwiazdy? 

Na zarnach dni si~ m iele, dno zycia si~ wierci, 

By pmwdy si~ najgl~bszej dokopac istnienia.. . 


Wypowiedzialem te slowa p6lglosem. M6j towarzysz zdawal 
si~ nie slyszec, wciqz z r~koma zarzuconymi za glow~ patrzyl 
w g6r~. W tej chwili ujrzalem· caly tragizm naszej rozmowy, jej 
wag~ i jej jalowosc: oto siedzimy obok siebie i dla nas obu naj
wazni.ejsze jest zrozumienie zagadki swiata, zagadki czlowieka 
i jego losu. Obaj jestesmy przekonani, ze w zasadniczym zn~bie 
kazdy z nas posiadl prawd~, pos;adl cwo zrozumienie. Ale gdy 
jeden z nas mowi: "jest", drugi powiada: "nie rna"; gdy jeden 
z nas w imi~ tej prawdy wybiega poza skrzqcy lPyl wirujqcych 
slonc, drugi w imi~ tejze prawdy odrzuca to, co okresla mia
nem idealistycznej fikcji. A choc obaj jestesmy uczciwi, jeden 
musi si~ mylie. Ktory? - przecie obaj jestesmy przekonani! 
Ogarn~lo mi~ niemal przerazenie - dlaczego tak jest? Dlaczego 
musimy si~ blqkac po bezdrozach? Jakze on - ten ] ~Zqr:y obok 

http:przec.ie
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mnie czlowiek - moze zye zamkni~ty w ciasnym kr~gu wiru
jqcych swiatow, bez wiedzy 0 poczqtku i koncu, bez moznosci 
wylamania si~ z zakl~tego kola? Oto ten wolny czlowiek skuwa 
sam sobie r~ce - dlaczego? Bylem przekonany, ze nie dla zad
nych wzgl~d6w pobocznych, ze nie zdradza on prawdy. Ale 
jakze jest trudno zrozumiee innego czlowieka, jego wewm~trzny 
swiat, jego mozliwose oddychania i zycia w warunkach, w kt6
rych mybysmy si~ dusili. Odczulem cos, niby wsp6lczucie, niby 
zal i chyba ten zal spowodowal to prawie bezwiedne pytanie: 

- Jakiz wi~c wedle pana jest cel i sens wszechswiata? 
- Bye sobq i niczym wi~cej - odparl i uniosl zn6w dlm} 

ku g6rze. • 

3. 

"Bye sobq i niczym wi~cej" - te dumne i m~skie slowa, tak 
sluszne w sformulowaniu doslownym, lecz zawierajqce w swym 
gl~bszym sensie ukryty blqd rezygnacji, ukazaly pi~knq posta"v€; 
mowiqcego wobec prawdy, lecz w imi~ tejze prawdy poderwaJ:y 
mi~ do protestu. Ale protest moj nie dotyczyJ: osoby mego to
warzysza. "Sobq i niczym wi~cej" - pojqlem, ze czasem l ezyg
nacja moze bye objawem odwagi, jak odwagq jest smiale spoj
rzenie poza lsniqcq powierzchni~ zjawisk. Lecz wlasnie nie
ugi~ta postawa tamtego wymagala repliki - na wlos nie wolno 
nam odejsc od tego, co jest - ni w g6r~, ni w dol: jedno i drugie 
byloby zdradq. Powiedziulem z naciskiem: 

- Bye sobq i niczym mniej. 
Zac7.qla si~ bezladna i gorqczkowa rozmowa, ktorej juz nie 

pami~tam w szczeg6lach. Jakby kazdy z nas doiknql na.iistotniej
szej tresci swych przekonan, swej wiary, swoich wysilk6w, pod
staw calego zycia. Przecie obaj zgadzalismy si~ ze sobq - "nie 
wi~cej, lecz i nie mniej" - lecz kazdy na co innego kl:adl na
cisk. Dzis rozumiem, ze i on musial walczye ze sob<l 0 to, co 
uwazal za prawd~, ze nie pragnql: upraszczae czegokolwiek, ani 
ulatwiac torowania drogi swym myslom. Ze to jest w;elki 
i trudny nakaz nieprzekraczania poznanych granic, godzenia siq 
z konsekwencjami ich zw~zenia, bez zalamania si~ i rezygnacji 
z tworczej postawy wobec siebie i swiatu. Rozumicm, jak 
upraszczalem dotqd psychologi~ niewiary plynqcej nieraz 
z wewn~trznego nakazu, z jakiejs skrupulatnej uczciwosci, z po
czucia koniecznosci ograniczenia siebie i oparcia si~ pokllsie 
"wi~cej". Lecz w tamtej chwili nie myslalem 0 tym, bylem pod 
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wrazeniem jego slow i teraz ja atakowalem, nie wiedzqc, ze 
w tym ataku wi~cej dbam 0 siebie i 0 swoJ swiat wierzen, niz 
o niego. 

Skoro zdalem sobie z tego spraw~, urwalem w pol slowa: 
chcialem przekonae, wygrae, choeby zakrzyczee. Nie tyle cho
dzilo mi 0 to, by moj towarzysz poznal prawd~, lecz by uznal 
sil~ mych argumentow. Byla to postawa bezwiednego egoizmu, 
niegodna szczerosci i wagi tej niespodziewanej rozmowy. Za
wstydzilem si~ - i chwil~ lezelismy w milczeniu. Od gwiazdo
zbioru Wodnika ukosem blysn~la jasna smuga, jak ' srebrna 
strzala sunqca przez czarne przestworza. Powiedzial glosem, 
w ktorym znae bylo wewn~trzne napr~zenie: 

- Ona nie jest wolna... Bye wolnym to znaczy poznae wlasnq 
koniecznose i... uznae jq. Pan probuje jq przekroczye i pan 
wlasnie rezygnuje z wolnosci. A ja... - odetchnql jakby z wielkq 
ulgq - ... ja jestem wolny. Czy pan mi~ rozumie? 

- Rozumiem panskq mysl - odpadem - ale mysl ta nie 
jest prawdziwa. 

- Jakto? 
- Nie jest zgodna z rzeczywistosciq. 
- Ach... - jego cichy okrzyk wyrazal rozczarowanie ipo

gard~. Teraz on grzeszyl tym samym, czym ja grzeszylem przed 
chwilq - upraszczaniem psychologii drugiego czlowieka, przy
mierzaniem jej do wlasnych poglqdow, zarzutem nieuczciwosci 
w mysleniu i szukaniu. Ten bezwiedny egocentryzm, ktore
musmy obaj po kolei ulegli, ten brak szacunku dla drugiego 
czlowieka - nawet dla jego bl~dow - to przecie znami~ cias
noty i fanatyzmu, oschlego zaskorupienia si~ w sobie, to rezyg
nacja ze zdobycia tego drugiego dla prawdy. To chlod i oboj~t
nose, ktora si~ zmienia we wrogose, dzieli swiat wznoszonymi 
barykadami, przecina moznose dotarcia do innego czlowieka. 
Szacunek nie tylko dla cudzej prawdy, Iecz przede wszystkim 
dla cudzego bl~du - to jedyna postawa zdobywcza. Powiedzia
lem to memu rozmowcy. 

- A skqd pan wie, ze chc~ go zdobywac czy przekonac? 
obruszyl si~. - Musialbym w~edziec, ze jest to mozliwe. A nie 
sqdz~, zeby tak bylo. Widz~ to dobrze: jest pan kims wykrysta.
lizowanym i skonczonym. Urobily pana warunki, wychowanie, 
prqdy myslowe tych kIas, ktore dzis schodzq z historii. Jest 
pan spoznionym epigonem i nie jest celowe zamazywanie prze
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ciwienstw. Odwrotnie - rysujmy je jak najostrzej. Tylko star
cie przeciwienstw posuwa naprz6d dzieje sVviata, kompromis 
zawsze hamuje i cofa. 

- Lecz przecie wy umiecie tworzyc kompromisy. 
- Tak, ale tylko wtedy, gdy dotyczq one ubocznych terenow 

walki, tylko po to, by zebrac sHy na teren rozstrzygajqcy. 
Istotna jest walka na gl6wnym spi~ciu przeciwienstw i nie na
lezy jej oslabiac rzucaniem si~ na wszystkie strony. To byloby 
doktrynerstwem i dawaloby rezultaty hamujqce post~p. Ale 
tutaj, na tym tarasie, w obliczu samych tylko gwiazdozbioro\y 
warunki Sq tego rodzaju, ze glownym terenem przeciwiellstw 
jest starcie naszych poglqd6w. Zaden kompromis nie jest tutaj 
potrzebny, prowadzimy przecie zupelnie teoretycznq dyskusj~ 
a zadaniem jej moze bye tylko wyostrzenie przeciwienstw. P61
przekonanie pana lub zachwianie nie rna zadnego sensu, jesli 
nie moze prowadzic do zupelnego pozyskania. 

- Czy pan nie teoretyzuje - spytalem, nie pr6bujqc ukryc 
ironii. - Przecie jutro wyjezdzam i wejd~ winne "nie taraso
we" warunki. Wyjad~ taki, jak urobi mi~ takze dzisiejsza roz
mowa. Jesli pan wyostrzy przeciwienstwa i umocni mi~ na mojej 
pozycji, czy jest pan pewien, ze pojutrze nie b~dzie to teren 
glownej walki? 

Przechylil sil;: ku mnie - mimo ciemnosci wiedzialem, ze 
spojrzal na mnie ciekawie - Pan jest dobrym dialektykiem .
powiedzial, a w jego glosie zabrzmial0 uznanie. Chyba nie do-
strzegl, ze usmiechnqlem si~ do siebie, bo przecie uzylem chwytu 
demagogicznego: ani trochE; nie wierzylem w slusznosc argu
mentu, ktorym przed chwilq strzelilcm . 

4. 

J<ikis czas milczal, jakby siE; skupial i nat~zal uwag~. Nie 
przerywalem ciszy - bylem ciekaw, z ktorej strony rozpocznie 
si~ atak. Nie spodziewalem si~ , ze uderzenie przYJdzie od 
irontu - i ze be,dzie slabe, bo naiwne. 

- Widzi pan - m6wil bez wahcmia i pewnie - my stoimy 
po dwoch stronach barykady; a trzecia strona barykady nie 
istnieje, ten absurd istniee nie moze: istniejq tylko dwa prze
ciwstawne sobie i. \vrogie stanowiska. Tak zbudowany jest swiat 
i to jest podstawowe prawo dialektyki. Zajqcie jaklCgos trze
ciego stanmviska jest niemozliwe dla nikogo i jest niemozliwe 
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dia pana. Pal1ski idealizm - zlekcewazyl moje zachni~cie si~ 
na ten termin - jest wynikiem ca!kiem okresionego rozwoju 
historycznego i nawzajem okresla pana. Jest absolutnie niemoz
liwe przekroczeme barykady bez odrzucenia cal:ego idealistycz
nego bagazu, a znowu - widz~ to dobrze - odrzucenie go jest 
niemozliwe dia pana. l\tI6wi~ skr6tami, lecz sqdz~, ze pan mi~ 
rozumie? - Z zadowoleniem przyjql moje potwierdzajqce mruk
ni~cie. - Ot6z jesli pan nie zadeklarowal si~ dotqd po stronie 
tych, kt6rzy stojq na wytworzonej, a koniecznej dla nieh bazie 
idealistycznej - m6wmy bez ogrodek: mysl~ 0 obozie swiato
wej reakcji, 0 obozie historycznie biorqc wstecznym - to w mia
r~ zaostrzania si~ konfliktu b~dzie si~ pan musial zdeklarowac 
po tamtej stronie. Niechze pan pami~ta: barykada rna tylko 
dwie strony. Nie mozna siedziec na niej okrakiem majqc jednq 
nog~ spuszczonq na Iewq stron~, drugq na prawq. To tez wyo
strzenie przeciwieilstw nastqpi samorzutnie, b~dzie musialo na
stqpic. Dlatego mozemy smialo wyostrzyc je na tym tarasie: 
to nie zmieni pailskiego stanowiska. A jesli caly proces przy
spieszy - tym Iepiej! 

Urwal, jakby czekal mej repliki . Powiedzialem: 
- Niech pan m6wi dalej. 
- l\tI6wilismy 0 wolnosci, prawda? 01.6z ja jestem wolny , 

bo stojqC twardo na bazie materializmu rozumiem koniecznosc 
wlqczenia si~ w nurt rozwoju historycznego - z wszystkimi 
wynikajqcymi z tego konsekwencjami. Rozumiejqc to, nie W"

dzieram si~ z ram obiektywnie istniejqcej rzeczyvvistosci, nie 
jestem rozdarty wewn~trznie, pojmuj ~ 10gik~ diaIektycznego 
rozwoju i swiadomie krocz~ zgodnie z tq logikq. Oto prawdziwa 
wolnosc. A pan? Gloszqc indeterminizrn i wyznajqc nauk~ 
o wolnej woli zostanie pan wcisni~ty w nur t, kt6ry musi bye 
zwyci~zony i musi zginqc. A poniewaz instynkt zycia pcha pana, 
jak kazdego czlowieka ku zyciu, nie ku zagladzie, ucieka pan 
w siery fikcji , przyjmuje pan istnienie czegos niepoznawal
nego, chroni si~ pan pod plaszcz fideizmu . Fallski 5wiatopo
glqd jest znakiem smierci, a uciekaj~c od smierci musi pan przy
jqC ten wlasnie swiatopoglqd. Dlatego pailska wolnose jest uludq, 
a uluda jest niewolq. Czy nie jest to konsekwentne? 

- Konsekwentne jest - odpowiedzialem. - I wlasnie dla
tego: nieprawdziwe. 

- Nie rozumiem. 
- Gdyz z bl~dnych przeslanek tylko nieprawidlowe rozumo

wanie moze wyprowadzic prawdziwy wniosek. Rozumowanie 
Znak - 4 
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prawidiowe musi prowadzic wlasnie do wnioskow falszywych . 
Zas panskie przes!anki... 

- Ach! - przerwal mi ze smiechem - zaraz uslyszymy pi~c 
tomistycznych dowodow istnienia Boga. Niechze si~ pan me 
trudzi: znam je. I nie przekonujq mi~ wcale. 

A wie pan dlaczego? 
- Ciekaw jestem. 
- Poniewaz zalozyl pan zgory, ze nie przekroczy pan tego, 

co wiruje przed naszymi oczyma. Ze nie przekroczy pan zaklET 
tego kr~gu swiata. A zalozywszy to, musi pan ograniczyc SWq 
wolnosc do koniecznosci tak pOJ~tej, jak jq pan przed chwilq 
opisal. To prosta konsekwencja zalozen, lecz konsekwencja 
a prawda to rzeczy calkiem rozne. Oczywiscie, ze si~ pan z tym 
nie zgadza. 

- Gdyz Sq to puste slowa - odparl i rozesmial si~. - Czy 
chce mi~ pan nawracac? .. Nie uda si~ panu. 

- Nie. Chc~ po prostu pana zrozumiec. Eo to jest dla mnie 
najwazniejsze. 

- Dlaczego? - zdziwil si~. 
- Gdyz linia podzialu przebiega mi~dzy nami calkiem ina

czej , niz pan to sobie wyobraza -- poczulem, ze ogarma mi~ znie·
cierpliwienie musialem dokonac pewnego wysilku, by 
je stlumic. 

Dopomogl mi w tym nowy gosc, ktory si~ zjawH przed nami. 
Czarna linia gor nie zlewala si~ juz z niebem, zarysowala siE: 
wyraznie i ostro, kaprysna i nierowna. Czern nieba rozjasnila 
si~ troch~ - bylo to ledwo widoczne. Lecz to, co lezalo poni
zej - ow ci~zki wal gor - zdalo si~ mroczniec jeszcze bardziej, 
stalo si~ twarde i brylowate - ci~zka masa ciemnej materii. 
Dziw, ze fundamenty ziemi nie zalamaly si~ pod tymi zwalami . 
A zza nich sqczylo si~ coraz wi~cej swiatla, jakby niebieskawy 
opar unosil si~ w gor~, pol-przeZroczystq przeslonq pokrywal 
czarnq przepasc wszechswiata. Moj towarzysz nie przerywal 
milczenia, patrzyl. W tej zupeInej ciszy gdzies nizej, pod nami, 
w gl~bokiej jamie mroku halasowal potok, rozbijajqcy si~ mi~
dzy okruchami gor, ktore stoczyly si~ w jego lozysko. Povvial 
wiatr i przyniosl ledwo slyszalny, daleki szum swierkow w do
linie. Wciqz milczelismy. 

W pewnej chwili gran gorska zacz~la blyskac i swiecic, jakby 
srebro przelewalo si~ zza Iancucha i lamowalo szczyty przery
wanym, mieniqcym si~ pasem. Niemal rownoczesnie ukazal si~ 
rqbek ksi~zyca, jasny bardzo i - zda si~ - stanql na chwilG. 
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Potem wynurzal si~ szybko, rosl w oczach, nie zauwazylismy, 
kiedy oderwal si~ od grani i posunql si~ wyzej. Bylo par~ dni 
do pelni, ksi~zyc byl z jednej strony nieco splaszczony, zdawal 
si~ troch~ nieporadny, jakby uszczkni~ty. Kuntrast mi~dzy zie
miq a niebem nie rysowal si~ juz tak ostro, choe gory wc: i :,,?: 
byly ciemne i ;;rd.ne, wciqz kl~bily si~ ci~zkq masq gnieW:J0j 
materii. 

Jakby w obliczu tego, co si~ dzialo przed nami, wszelki slad 
poprzedniego zniecierpliwicnia znikl zupelnie. Nie wyciqgajqc 
r~ki powiedzialem: 

- Pi~kne , prawda? 
- Bardzo pi~lme - odparl bez cienia egzaltacji, lecz jego 

rowny, cichy glos mowil wyraznie, ze jest v:zruszony. - Tu
taj ci~ mam, przyjacielu - pomyslalem, tym razem bez odro
biny egoistycznego triumfu. To nie bylo wazne, kto b~dzie mial 
ostatnie slowo, wazne bylo, ze stoimy twarzq w twarz przed 
pi~knem i wspanialosciq swiata i ze obaj - bracia w stwo
rzeniu - przyjmujemy i przezywamy t~ wspanialose. Tej wspol
noty, tej wspolnej mozliwosci widzenia, tego niewqtpliwego 
faletu, ze polqczy! nas taki sam pokorny podziw nad srebrnym 
lamowaniem skalistej grani, tego wspolnego czlowieczeiistwa 
nie zdoia przekreslie nic; zadne roznice w rozumieniu swiata, 
zadne spory i zadne teorie. Fakt, ze obaj jestesmy ludzmi 
tylkn ludzmi i az ludzmi, ani mniej ani wi~cej - decyduje 
o w3zystkim. Gdziez tu miejsce na zniecierpliwienie? - nie ma 
go juz, ani sladu. Jaknie ma mi~dzy ludzmi przepasci, a kazdy, 
kto t~ przepase dostrzega i glosi - oboj~tnie na jakich opie
rajqc si~ podstawach - blqdzi, gdyz zaprzecza faktom. I nic 
tu nie zmieni odmienny system wartosciowania czy oceny, bo 
korzenie wartosci wyrastajq z rzeczy, nie zas z naszych na te 
rzeczy poglqdow. Patrzylem na zwalniajqcy pozornie bieg ksi~
zyca ku gorze i czulem, jak ogarnia mi~ rozradowanie i pew
nose. 

5. 

Odwrocil glow~, jakby w poczuciu obowiqzku. 
- Pan mial cos mowie - przypomnial. 
Ach tak, mialem cos mowie. Czulem niech~e do tego sporu, 

ldory byl w jakis sposob jalowy. Byl zresztq powierzchowny, 
nie s;_~gal do samej gl~bi zagadnieii, nie chwytal istoty pro
blemu. A jednak zarliwose mega towarzysza nie pozwolila mi 
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przerwae. Ta zarHwosc byla czyms bardzo istotnym i waznym. 
byla takim samym faktem, jak wzejscie ksi~zyca, czyms nie 
mniej rzeczywistym i pi~knym od skrzqcej si~ grani gorskiej. 
Sq ludzie slepi na pi~kno wschodow ksi~zyca, zdarzajq Sl~ r6w
niez slepi na pi~kno innego czlowieka. Zachnqlem si~ wewn~trz
nie na samego siebie. . 

- Mialem mowie... - zaczql:em i przerwalem odrazu. C6Z 
on za teorie glosH, wydedukowane z zasad opartych na obser
wacji wqskiego wycinka faktow, a pr6bujqce wyjasnic wszy
stkie zjawiska i calq skomplikowan"l wielorakosc swiata. Pod
stawowy blqd metodologiczny - poczulem zniech~cenie i bez
radnosc, jak we wszystkich tego rodzaju przypadkowych dysku
sjach - trzeba by zaczynac od poczqtku, od tradycyjnego pieca. 
ustalac podstawowe poj~cia i definiowac terminy, isc z nudrr<! 
pedanter iq krok za krokiem, wniosek za wnioskiem - alez na 
to dziesi~ciu takich nocy nie starczy. My zas mowilismy 8kr6
tami, operowalismy metafOfq - c6z dziwnego, ze kazdemu 
z nas bylo tak trudno nie tylko wyjasnic wlasne stanowisko, 
lecz uchwycic przeciwne. Gdy w kontemplacji ksi~zyca zrozu
mielismy si~ od j ednego slowa - a zresztq i to slowo nie by!o 
potrzebne - w tym zasadniczym sporze istotnie grozil nam 
obu werbalizm. Pogadamy, pogadamy i rozejdziemy si~ z brz~
kiem slow w uszach, rodz"lcym w kazdym z nas prz~konanie. 
ze ten drugi bil pian~ pustych frazes6w, gdy przecie chodzi 
o 	rdzeii rzeczywistosci. 

- Mial pan m6wic 0 1~nii podzialu - podpowiedzial dyskret
nie, s"ldz"lc zapewne, ze zgubilem w"ltek rozmowy. 

Dobrze, podejm~ jego metafor~. Teraz ja unioslem si~ na 
lezaku, ja atakowalem. 

- Paiiski obraz z barykad"l, na ktorej n ie b~dzie mozna sie
dziee bez koiica okrakiem, jest bardzo sugesiywny, lecz 'nic rue 
rna wsp61nego z rzeczywistosci "l. Linia podzialu mi~dzy namJ 
przebiega calkiem w innym kierunku, przebiega ona nie wzdluz. 
lecz w poprzek paiiskiej barykady. I dlatego ja nie tylko nie 
musz~ si~ ideologicznie opowiedziec po jednej lub drugiej stro
nie, lecz tego zrobic nie mog~. Ja walcz~ na obie strony, a jedno
czesnie jestem poza walk"l z obu stronami. 

- To niemozliwe - zaprzeczyl - to jest sprzeczne z ukla
dem sil spolecznych. 

- Niechze pan nie zaprzecza mozliwosci wewn~trznych 
sprzecznosci, sprzecznosci te Sq gl~bsze , niz pan sobie wyobraza. 
Przyznaj~, ze to dla pana nie jest argumentem. Pan, chcqc bye 
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w zgodzie z faktami, probuje mnie ustawic wedlug swojej Hnii 
podzialu. Lecz ja nie stoj~ na tych liniach i nie dam siq na nich 
ustawic. Ja rowniez stanowi~ fakt , fakt, ktory obala panskq 
teori~. 

- Ludzi si~ pan - mruknql z odcieniem szyderstwa. 
- Ach, wiem, teoria obiektywnej i subiektywnej oceny 

funkcji czlowieka. Lecz coz pan robi z faktem, ze ja obiektywnie 
nie mieszcz~ si~ w panskim schemacie. Pan mowil 0 koniecz
nosci walki - istotnie, walka mi~dzy nami istnieje. Lecz walka 
ta nie przebiega zgodnie z panskq liniq podzlaiu , lecz do tyczy 
:ramej linii podzialu, przebiegajqcej calkiem inaczej, niz pan 
]q probuje okreslac. 

- To wszystko jedno - powiedzial jakby zn uzony czy roz
czarowany - rozumujqc w ten sposob, pan zamazuje ostrosc 
przeciwienstw klasowych, usiluje pan oslabic lub opoinic sta r 
cie przeciwstawnych sil, a przez to dziala pan przeciw rewo
lucji, stara si~ pan opoinic jej zwyciE;stwo i automatycznie usta
wia si~ pan w obozie historycznie wstecznym, w obozie reakcji. 
Widzi pan - niespodzianie pokazal palcem na ksi~zyc - widok, 
ktorysmy przed chwilq podziwiali, spowodowal odpr~zenie na
szych nerwow, a wobec tego byl czynnikiem akumuluJ4cym na
sze sily psych;czne. Lecz fakt ten u nas obu da calkiem odmien
ne skutki: p rzeze mnie zwi~kszy sily post~pu i rewolucji, przez 
pana - sily reakcj i. Jak pan widzi to samo zjawisko astr ono
miczne w naszej ludzkiej , historycznej konsekwencji uklada 
si~ wzdluz tej samej linii podzialu, ktorq zarysowalem. POW La
rzam : nie ma trzeciej strony barykady i nie istnieje mozliw()sc 
trzeciego stanowiska. 

- Teraz nareszcie pana zrozumialem .- wykrzyknqlem, 
choc ogarn~lo miG niemal przerazenie na mys1 0 zyciu pod k1o
szem takiej idei. - Lecz czy pojmuje pan, co pan zrobil w tej 
chwili? P an zsubiektywizowal fakt wschodu ksi~zyca, cderwal 
si~ od rzeczywistosci, wpadl w nieswiadomy idealizm . 

- Nie - odparl spokojnie - wykrylem tylko zwiqzek mi~
dzy materialnym faktem wschodu ksiGzyca, zalaman swiaUa 
w ziemskiej atmosferze i wszystkich pochodnych tego faktu, 
a ukladem spoleczno - gospodarczym na obecnym etapie his to
rycznego rozwoju. Tak samo, jakbym ukazal panu skutek dzia
lania slonecznego swiatla na przyswajanie w~gla w drobinach 
ehlorofilu i posrednio skutek tego dzialania na caloksztalt ziem
skiego zycia biologicznego. Konsekwentne? - pow torzyl swe 
ulubione slowo. 
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- Nie, tym razem niekonsekwentne. Gdyz dzialanie slOl1ca 
na chlorofil jest natury fizyczno-chemicznej, podobnie jak dzia
lanie temperatury na funkcjonowanie naszego ciala. W danym 
zas wypadku nerwy pana odpr~zyly . si~ rtie skutkiem reakcji 
fizyczno - chemicznych, ale skutkiem tego, ze odczul pan pi~lmo 
pewnych zjawisk fizycznych. 

- Domyslam si~ - nie ukrywal ironii - jestesmy na pan
skiej linii podzialu. 

- Na jednym z kluczowych jej punktow. Na punkrie wol
nosci czlowieka. Pan z nas zrobil dwa gatunki ludzkie, calkiem 
od siebie odmienne i rzqdzqce si~ odmiennymi prawami. Ja 
temu wlasnie cal'kowicie zaprzeczam. Pan miesza przyczyny ze 
skutkami: skutki mogq wyglqdae tak, jak pan je okresla, ale 
przyczyny ich Sq zupelnie rozne. Jesli zas moja Iinia podzialu 
dotyczy przyczyn, panska zas skutkow, potwierdza to rozbiez
nose naszych zasadniczych stanowisk. 

- Nie rozumiem. 0 jakich przyczynach i skutkach pan m6wi? 
- Moze pan ze skutkami robie, co si~ panu podoba, po pro

stu dzi~ki panskiej ludzkiej wolnosci. LeC2 przyczynq pl'zezy
tego przez nas wzruszenia bylo dojrzenie i:::tniejqcego obiekty
wnie we wszechswiecie pi~kna. To nie oko nasze dojrzalo cwo 
pi~kno, nawet nie nasz narzqd myslenia. Sarno oko i m6zg 
mogio zareagowae na podniety fizy~zne, na blask ksiE;zyca i re
fleksy na g6rach. Lecz mysmy dostrzegli w tym widoku cos 
wi~cej, co nie jest tylko reakcjq fizjologicznq na podniet~. 
Ja wiem, pan powie zaraz "nadbudowa"... 

- Powiem - przytwierdzil. 
- Powie pan "lowo, kt6re nic nie wyjasnia, kt6re jest alge

braicznym znakicm X, koniecznym, gdyz bez niego nie da si~ 
po prostu uszeregowae najbardziej znanych fakt6w. Fakt doj
rzenia przez nas pi~kna ksiE;zyca ... 

- Ach, nie nalezy tego przeceni.ae - przerwal niespodzia
nie. - Ta iscie mlodopolska wrazliwose na r~astroje, na \,.schody 
i zachody slonca czy ksi~zyca, jest po prostu przejawem psychiki 
konsumpcyjnej, tak charakterystycznym w epoce micszczan
skiego dosytu , w cpoce przedimperialistycznej fazy kaplializlllu. 
Dzis propagowanie tych rzekomo absolutnych wartosci rna okre
slony cel usypiania swiadomosci kJasowych przeciwienstw. 

limilklem w poczuciu swej bezradnosci. Przecie nie 0 jalowy 
nastroj mi chodzi - oczywiscie, ze moze istniee - i istnieje 
postawa ucieczki od trudu zycia, od jego obowiqzk6w i wyma
ganego przezen od kazdego z nas heroizmu w krainy nieodpo

http:przeceni.ae
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wiedzialnych uniesien i pseudoartystycznej egzaltacji, za kto
rymi nie stoi nie realnego. Lecz pn,ecie nie 0 to chodzl. Prze
cie poznanie tajemniey otaczajqcego nas Gwiata, poznanie ta
jemnicy nas samych, naszej istoty, naszych przeznaczen, sensu 
naszego istnienia jest czyms najbardziej dIn nas zasadniczym. 
Przecie istotne roznice stanowisk nas obu, istotna linia podzialu 
tych wlasnie spraw dotyczy. Ale jakze 0 nich mowic? Gdy po
wiem slowo Bog, tamten odpowie, ze Bog jest idealistycZDq kon
strukcjq. Gdy powiem slowo dusza, tamten uzna to za prze
kroczenie granicy realnie istniejqcego swiata. Gdy powolam 
si~ na Prawd~ czy Pi~kno, dowiem si~ 0 historycznej zmienno<3ci 
wartosciowania. Co wi~cej - jak kilka juz razy tej nocy 
uslysz~ 0 spolecznej determinacji w powstaniu tych poj~c. Prze
cie dostrzegajqc pi~kno tych srebrnych gor nie goni~ za na
strojami - przezycie tego pi~kna nie jest tylko subiektywnym 
doznaniem, jest przedarciem si~ wglqb zjawisk, dostrzezeniem 
gl~bszego ladu swiata. A rzeczywistosc jes l; niezalezna od na
szego dotarcia do niej - ona istnieje obiektywnie, ona - jest. 
My zas stanowimy jej czqstk~ ... 

6. 

Dwoch ludzi spoczywalo na tarasie spoglqdajqc w milczeniu na 
wolno pnqCy si~ w gor~ ksi~zyc - bialy zupelnie, coraz to ma
lejqcy. Potok huczal, wiatr przynosil g~sty szum dolin. Obaj 
mowili tym samym j~zykiem, obaj byli dziecmi tego sameg6 
narodu, wyroSli z tej samej kultury - a oto nie umiejq si~ po
rozumiec, jakby mowili na migi, nie mogq uchwycic swych 
mySli i swoich reakcji. Czy naprawd~ nie istniejq mosty mi~dzy 
nim i , umozliwiajqce jesli nie przekonanie si~ wzajemne, to 
chocby zrozumienie, uj~cie na czym polega ieh odr~bnosc? Czy 
naprawd~ Sq dla siebie wrogami? Wszystko, w co wierzylem, 
o czym bylem przekonany, zbuntowalo si~ we mnie - to nie
prawda! Nie ma mi~dzy ludzmi nieprzebytcj przepasci. Bylby 
to jakis nonsens, jakas sprzecznosc z samym poj~ciem ciJowie
czenstwa, cos niby ponura groteska, niemozliwa i nierzeczy
wista. Gdzies musial tkwic blqd - w nas obu. Zaczqlem szukac 
tego bl~du w sobie - bo przecie we wn~trze tamtego nie mo
glem si~ wpakowac, co chwila zastrzaskiwalo E:,i~ one przede mnq, 

. nie moglem znalezc klucza do otworzenia tamtej psychiki. Czy 
zrodlem tego byla moja ciasnota? nietolerancja? fanatyzrn? nie
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ch~c? Chyba nie. Lecz nie rna takiego muru, kt6rego przebic
nie mozna, trzeba tylko wiedziec, jak to ::;i~ robi, jaki taran 
bylby do tego skuteczny. Czy jest nim odpowiednio zr~czna ar
gumentacja, wykazujqca slabe punkty rozumowania przeciwni
ka? czy wyklad wlasnych poglqd6w z calym arsenalem dowo
d6w? czy przyj~cie jego metody myslenia i uzupelnienie jej bra
k6w? Nie moglem tego rozstrzygnqc. Ale cala ta niespodziana 
rozmowa miala dla mnie od poczqtku jakies trag'czne znaczenie, 
zawierala jakis zasadniczy nonsens w tym nieustannym mij aniu 
si~ naszych mysli; bo przecie do najistotniejszego starcia WClqZ 

nie moglismy dojsc. Po chwili wziqlem si~ w garsc - zaczqIem 
myslec spokojnie i metodycznie. Czy on nie potrafi w ogale 
zrozumiec swego przeciwmka? kazdego? Dlaczego pr6bu.ie mie 
zepchnqc na pozycje, kt6re Sq mi r6wnie obce, jak jemu? I na
raz wszystko stalo si~ jasne: robi to wlasnie dlatego, bo chce 
mi~ zrozumiec. Bo tamtego swego przeciwnika, z tej drugj ej 
strony barykady, rozumie; obaj rozumiejq si~ wysmiemcie. Lecz 
inna linia podzialu nie miesci si~ w jego schemacie. Ternz wie
dz ;.alem: to wszystko, co don m6wilem, musialo dIan brzmiec 
frazeologicznie - alez tak! Lecz jesli tak jest, w tym miejscu 
lezy przyczyna naszego mijania Sl~ - i ten punkt trzeba wy
jasnic. Innej drogi porozumienia siPc nie rna. 

Jakby na potwierdzenie slusznosci tej dlagnozy uslyszalem 
jego stlumiony troch~ glos: 

- Pan interesuje mi~, jako pewien prob12m psychologiczny. 
Czy mog~ pana 0 cos zapytac? 

- Prosz~ bardzo. 
- Janie zmienilem swego poglqdu na obiektywnq funkcj p, 

takich ludzi, jak pan. Ale interesuje mi~ panska postnwa su
biektywna. Ot6z... - zawahal si~, ale tylko na chwil~ 
...chciaIbym wiedziec, jak pan sobie "vyobraza przyszlosc. 
Swojq, ludzi podobnego do pana pokroju, panskiej ideL Prze
cie pan musi rozumiec, ze historia zmiecie takich ludzi z po
wierzchni ziemi. Och! - zastrzegi si~ - nie mysl~ korJiecznie 
o przemocy fizycznej. Lecz przecie w przyszlym bezklasowym 
spoleczenstwie dla ludzi 0 takich poglqdach po prostu nie b~azie 
miejsca. 

- Tak pan mySli? 
-- .ra 0 tym wiem. Nauka, powszechna oswiata, rozwoJ spo

leczny i techniczny uczyniq po prostu zbyteczne te wszystkie 
konstrukcje, kt6re pan tak mozolnle wznosi. Sqdz~, ze jest pan 
na tyle inteligentny, by to rozumiec. 

http:pr6bu.ie
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Czulem jak rosme we mnie pewnosc -- wiedzialem JUz, co 
mam powiedziec, jak zarysowac wlasciwe linie podzialu; teraz 
me vvqtpilem, ze mnie zrozumie. To tez zaprzeczylem beztrosko: 

- Wcale nie. 
Widzialem jak szybko odwrocil g:i:ow~ i spojrzal na mnie ba

dawczo. A potem ciqgnql, jakby mi~ wcale nie slyszal: 
- To tez musi pan na cos stawiac, miec jakies wyrachowa· 

nie. Niektore mozliwosci narzucajq si~ same, innych s:~ mozna 
domyslec. Moze pan stawiac na wielki konflikt mi~dzynarodowy, 
ktory zmiaidzy oboz post~pu: to logiczne, jabym na panskim 
miejscu chyba tak kalkulowal. W tym wypadku mUSl si~ pan 
oczywiscie ustawiac zupelnie jednoznacznie, choc moze w spo
sob zamaskowany. Moze pan rowniez wyobrazac sobie, ze oboz 
post~pu i rewolucji wyprzedza naturalny bieg historii, nara
stajqcq swiadomosc mas i ze w konsekwenCJi w lonie tego obozu 
powstanq wewn~trzne sprzecznosci, kt6re zwalq zbyt wypi~ 
trzony gmach - rozumowanie to, choc je"zcze bardzieJ nie
realne, niz pierwsze, jest jednak rowniez logiczne. W tym wy
padku musi si~ pan r6wniez ustawiac w calkiem okreslonej po
zycji, choc rozumie si~, ze moze pan jej nie chciec ujawniac 
przedwczesnie. Slyszalem jeszcze 0 innych, mniej logicznych 
koncepcjach, np. 0 powolnej ewolucji obozu post~pu w kierunkn 
burzuazyjnego a nawet feudalnego wzorca ustrojowegG i kul
turalnego - t~ koncepcj~ uwazam za niel"gicznq, gdyz jest 
ona sprzeczna z dialektykq rozwoju historycznego. .Jednakze 
i przy takiej koncepcji rowniez mog~ pana zrozumiec. Niecn 
pan nie mySli, ze chc~ pana przylapac, ale... na coz pan stawia? 

- Na rzeczywistosc. 
- Na jakq? - zdawal si~ zaskoczony. 
- Jest jedna tylko: ta, kt6ra istnieje. N"iechze pan zfozumie: 

rzeczywistosci mozna zaprzeczyc, ale nie sposob jej pominqc. 
Jezeli to wszystko, co wyznaj~ -- Bog, Laska, Opatrznosc, 
Kosci61, niesmiertelna i zasadniczo wolna dusza ludzka, moznosc 
poznania nie tylko swiata materialnego, istotny sens swtah. 
i dziej6w, absolutna, nie relatywna hierarchia wartosci - jeslj 
to wszystko jest rzeczywistosciq, to przejsc nad tym do po
rZqdku jest trudniej, niz nad prawem ciqzenia powszechnego. 
M6wilem, ze nasze linie podzialu Sq r6zne. Przecie to, na czym 
pan buduje, zaklada nieistnienie, fikcyjnosc, nierealnosc tego 
wszystkiego, 0 czym ja jestem przekonany, ze jest con8Jmmej 
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rownie realne jak te gory i ten ksi~zyc. Nie mysl~ pana prze
konywac, lecz pan sam chcial mi~ zrozumiec. 

- Musz~ to traktowac jako rezygnacj~ z walki klasy upada
jqcej i jako postaw~ rozpaczy. 

- Alez to jest postawa ufnosci - wykrzyknqlem z mimo
wolnym oburzeniem - pewnosci, jesli pan WOli. J estern prze
konany - podobnie jak pan 0 mnie - ze plynie pan i)rZeCIW 
nurtowi historii. Pan jest pewien, ze ustr6j warunku.le cz!o
wieka i dlatego dla pana panska barykada jest najbardziej 
istotna: tylko od niej zalezy przyszlosc ludzkosci. A dla mnie 
co innego jest istotne - zwlaszcza, ~.e zadnej ze stron barykady 
nie mog~ przyjqc za wlasnq. Jestem przekonz.ny, ze ustr6j Jest 
czyms pochodnym, jest wynikiem, wyrazem i formq. jednq 
z form cywilizacyjnych, istotnej postawy czlowieka wobec in
nego czlowieka, wobec swiata, wobec Boga. I dlatego ja nie 
mog~ ideologicznie ustawiac si~ tak, jak pan by sobie zyczyl: 
po tej, czy tamtej stronie panskiej barykad'i . Ja ustawJam siG 
wedlug innej, istotniejszej dla mnie linii podzialu, a dla tej 
liilli wcale nie jest sprawq najwazniejszq zwyci~stwo tego, czy 
tamtego ustroju. Jesli pan to okresla jako usiawianie Sl~ prze
ciw panu - po tamtej, wrogiej panu stronie barykady - czyni 
to pan w sposob calkiem dowolny i nieuzasadniony. 

- . Lecz przecie musi pan liczyc na jakies sily realizacyjne 
wykrzyknql Z jawnym zniecierpliwi eniem. - Przecie przy ta
kim rozumowaniu rna pan wszystkie sHy swiata przeciwko sobie. 

- Nawet gdyby tak bylo, coz z tego? Prosz~ pana, pan byl 
konsekwentny w swych wywodach, niechze pan nie zqda nie
kom:ekwencji ode mnie. Mozemy oba] czekac spoko]n .e . KW 

z nas w sposob prawdziwy ujrzal rzeczywistose, do t ego ta rze
czywistosc w koncu b~dzie nalezala. Pan widzi tylko :lily ma
terialne - i bye moze na swojej linii podzialu rna pan racj ~. 
Niechze pan jednak pami~ta i 0 mojej barykadzie. A na niej 
sHy materialne wp·rawdzie cos znaCZq, lecz 0 wiele mniej od 
sily, ktorq chcialbym reprezentowac. · 

- To znaczy? ... - zapytal nawpol machinalnie. 
Mialem juz to slowo na koncu j~zyka. Ale nie wypowiedzia

fern go. Bo, tylko wypowiedziane, n;c one nie zna,czy - zbyt 
dlugo szermowano nim bez pokrycia, zbyt cz~sto nim zaslaniano 
przerozne egoistyczne dqzenia. Cz~sto i nadal si~ tak post~puje... 
Nie, nie wypowiem tego slowa. Lecz :iestem nrzekonany. ze zpa
czy ono w istocie wi~cej od wszystkich bomb atomowych wzi~
tych razem, ze okresla sil~, ktorej s i~ nic nie oprze. UCZywlscle 

http:przekonz.ny
http:warunku.le
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jesIi nie b~dzie frazesem, lecz czynem, jesli nie b~dzie fikcjq, 
lecz rzeczywistosciq. A to zalezy cd kazdego z nas - takze 
ode mnie. 

Musial sam odgadnqc to, co mialem na mysli, jak i motyw 
mego przemilczenia. Podniosl si~ z lezaka i stal jakis czas 
nade mnq - barczysty cien pelen <;ily i pewnosci sieb18 na tie 
rozjasnionego nieba. Chyba mi~ zrozumial "V tej chwili i moze 
ow mur mi~dzy nami zostal przelamany -- a czyz moglem 
pragnqc czegos innego. Niespodziewanie rzekl jakby z zaIem: 

- Jest pan bankrutem historii - a potem zasmial si~ lekkG 
i dodal: 

- Pan zapewne mysli 0 mnie to sarno. Zabawne - i C'dszedl 
swym mocnym, elastycznym krokiem. 

Zostalem jeszcze na tarasie, korzystajqc z ostatniej nocy 
mego pobytu w gorach - chcialem napatrzec si~ i nasluchuc 
na zapas. Ale wlasciwie nie zwracalem juz uwagi na pi~kno 
nieba igor, przesl:onHa mi je postac (;ZIOWleka, ktory byl moim 
bratem, a mowil, ze jest moim wrogiem. Tak, nie przekonanie 
go, czy przyparcie argumentami do muru jest najwazmejsze. 
Wciqz mysialem 0 tej dziwnej, nie.~podziewanej rozmowie. Ja
kiez bylo jej znaczenie? Dia niego - nie wiem. Dia mnie byla 
ogromnie wazna. 

Ksi~zyc wisial juz bardzo wysoko jak srebrny pieniqzek 
z odrqbanym brzegiem. Potok szurr:.ial tyl'!1. samym monoton
nym, a ciqgIe innym szumem. 

Nazajutrz wstalem dosc pozno - dowiedzialem si~, ze moj 
nieznajomy poszedl od rana w gory. W poludnie wyjechalem 
do Krakowa. 

Antoni Golubiew 
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OBLICZE WSPOLCZESNOSCI 

W KOMEDIACH NORWIDA 


Jakze trwaly zywot maj!J, pewne mity literackie! Do nich nalezy mit 
Norwida-samotnika, odci~tego od wsp6lczesnosci i dlatego wlasnie nie 
zrozum ianego, obcego epoce. vVpr awdzie badacze Norwida - zwlaszcza 
w os tatnich latach - niejednokrotnie z.wracali uwag~ na fakt, ze wszyst
kie wliil:na poezji norwidowej nasyca swiadomose his toryczna, odnoszqca 
zjawiska do epoki wsp61czesnej. M. Jastrun we wst~pie do Wyboru Poezyj 
podkresla "doswiadczenie historyczne ludzkosei" j ako g16wny motyw 
poezji Korwida; K . Wyka m6wi 0 "obiektywnym swiecie kultury", wrc
szcie W. Borowy w obszernym s tudium pt. "Gl6wne motywy poezji Nor
wida" (Zeszyty Wroclawskie 1950, z. 1-2) szczeg610wiej juz analizuje 
r0:~ne warianty tej zasadniezej problematyld. "W ealej poez.ii Norwida 
czuje si~ jakis wieher his torii" . Z tej per spektywy - perspektywy dzie
j6w - patrzy tez Norwid na wsp61ezesnose. 

Dlateg o tez j ej odbieie utrwala si~ nieraz w fanta stycznym, t rudnym 
do rozszyfrowania ksztaleie. Trud taki, raz podj ~ty, oplaei si~ j ednak 
z pewnosei!J,: odsloni niedowidziane bogactwo. Ujrzymy, ic "zgorzknialy 
s a motllik" wpatrywal si~ pilnie w swojlj, epok~ - "wiek pozytywny" 
aby n ozumiee, jakie przemiany go toezlj" aby wysledzie ich najpierwsze· 
~r6dla. Wysilkiem calej swiadomosci i woli cheial bye poetq wsp6lczesnyrn 

narodowym, prawdziwlj, wsp6lczesnoseit}, "bez ktorej poeta j es t tylko 
kalig rafem lub notaryuszem". Wsp6lezesllose bowiem - jak sq.dzil Nor
\yid - j est dwojaka: 1) obywatelska, "uwazana jako s ila, potrzeba i obo
wi c~zel\" oraz 2) powierzchownie rejestrujlJ,ea tylko najblizsze sobie zja
wiska, owa - wlaseiwa "kaligrafol11 i Ilotaryuszom". 

W s tudiuIII 0 JuliusZll Slowaekim ilustruje to Norwid opowiesciq.-para
bol ll:: ,.Kiedy w Warszawie 1836 r. nocl!: budzeni bywalismy pl'zez koleg6w. 
aby ('!loc obeenoseil!: naszll: zaslae pozegnanie wysylanym na Sybil', Slowaeki 
vrtedy z drugiego konea Eul'opy Anhellego ojczyznie przesylal: - t o jest 

i 
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pierwsza wspolczesnose. Tej samej zas zimy, w zacnym polskim salonie 
mowila mi pewna pani domu, "ze rozpowiadajlj, cos cilj,gle 0 zsylkach, 
a pr zeciez z nas nikogo w czwartek nigdy nie brakuje". - Oto drug-a 
wspolczesnose" . 

Na tIe tych sformulowan, ktore znajdujlj, oparcie w calej tworczosci 
Norwida, dose paradoksalnie wygllj,da oskarienie 0 absenteizm! Najisto1r 
niejsz~ obecnose Norwida w epoce stwierdza przede wszystkim tworczose 
dr amatyczna , ktorlj, od pocz!!tku w szczegolniejszy sposob zwi!!zal poeta 
z postulatem "uwidomienia fatalnosci politycznej a lbo socjalnej naro
dowi albo wiekowi j akiemu wyllj,cznie wlasciwej". Tragedia N orwida 
n:utowala ow "styg-mat dziejow" na odlegle epoki: wspolczesnose wyra
zila si~ w komedii, jakkolwiek nie bez odrzutow w histori~, ldora stawala 
si~ wowezas tylko czIonem porownania - parabollj,. 

K omedia Norwida zajmuje pod tym wzgl~dem pozycj~ zupelnie sa
motnlj, - nikt ze wsp61czesnych mu komediopisarzy (Balucki, Blizinski, 
Lubowski, Zalewski, Narzymski... ze wymieni~ tylko najlepszych) nie objlj,l 
tak rozleglej - i tak wazkiej! - problematyki spoleeznej, nikt tez nie 
zrozumial sensu wielkich procesow ekonomicznych. On jeden dojrzal ieh 
dalekie i pozytywne konsekwencje cywilizacyjne, on jeden uswiadomH 
sobie ieh koniecznose i nieodwracalnose. Przeciez inni - wlasnie naj
zdolniejsi - jak Blizinski i Narzymski - ludzili si~, ze mozna te procesy 
zatrzymae i odwroeie. W ieh komediaeh zbankrutowane ziemianstwo od
:tyskuje maj!!tki, wszelkiego typu "rozbitki" znajdujq, miejsce na ziern:i, 
a skompromitowane i skruszone emancypantki niemal wr acajlj, do kro
sienek (u Baluckieg o). 

U Norwida - jak zobaczymy - zupelnie inaczej. To Wst~p do Piers
cienia Wielkiej Damy narzuca n owemu, postulowanemu gatunkowi dramy, 
.,wysokiej komedii", zadanie odbicia prawdziwej wspolczesnosei. W niej 
t o "cywilizacyjna - calose _ spoleezna, jakoby ogolnego sumienia zwrotem~ 
poglq,da na si~" . I s totnie temu zadaniu sluzlj, znane nam komedie czy 
fragmenty komedyj, pr zede wszystkim Akt01', Za Ku lisami (wraz z Tyr 
tejem ), Pie?"l;cien Wielkiej Damy i znaleziony ostatnio (przez J. W. Go
mulickiego) fragment 0 hrabinie Palmyrze. 

P r oblematyka "cywilizacyjnej calosci spolecznej", rozpatrywana nawet 
tylko na ter enie komedyj, b~dzie j eszcze bal'dzo bogata i skomplikowana. 
N ie wyczerpiemy jej na tym miejscu - to tez chodzic tu b\!dzie raczej 
o kontur ogolny, niz analiz~ zagadnienia. 

Norwida obchodzi przede wszystkim spoleczenstwo polskie i j ego spe
eyficzne problemy we wsp61czesnej mu, historyeznie okreslonej epoce. Do
tyczy to wymienionyeh komedyj, kt6re narazie zatrzymamy w polu wi
dzenia. \Vszystkie postaci Sq, spolecznie zdeterminowane, przynalezlj, do 
epoki i srodowiska. .J esli (jak w Za Kulisami) pojawilj, si~ abstrakcje 
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anonimy - to wlasnie dla oznaczenia spolecznie izolowanych i abstrak
cyjnych sil (poezja czulostkowa w interpretacji Fiolkow), dzialaj~cych 

poza gl:6wnym nUl'tem biez~cego zycia i jego procesow. 
We wszystkich czterech komediach ukaze si~ spoleczenstwo polskie 

w jakims przeci~ciu. Ci~cie idzie jednak zazwyczaj wzdluz okreslonych 
slojow: odsl:ania przede wszystkim grupy i srodowiska, kt6re decydujq 
o zyciu litel'ackim i losie artysty, a w konsekwencji - tak:ie 0 typie kul
tury. Ten kompleks zagadnien bardzo wyrainie wi(!:ie si~ z ukladem po
staci Za Kulisami (krytyk literacki, przedstawiciel sp61ki teatralnej, autor, 
poeta gminny... ), bardziej utajony wydaje si~ w Pier :kieniu i PalmYTze. 

Wspolny wszystkim komediom jest tez motyw milosci artysty do wiel
kiej damy, niezmiernie znamienny dla oma·.vianego zagadnienia. \V r~kach 
kobiety bowiem. - zdaniem N orwida - spoczywa los artysty: maHen

stwo 	jest jedynq mozliwll, dlall form~ "zespolecznienia z prostll, prawdq 
:iycia". Jesli artysta si~ga po wielkll, dam~ - czyz to za wysoko? Muzyk 
Rizzio odpowiada tu w imieniu tych wszystkich nieszcz~sliwie zakochanych 
w hrabinach bohater6w Norwida:: 

...Daleko wy:iej 
Diwi~ki akord6w idll" skoro palcem ruszl;), 
Wy:iej od sklepien, wyzej od wie:i i od krzy:iy, 
I od oblok6w tam, gdzie ulatujll, dusze, 
Stopa gdzie ani skrzydlo, ani zadne oko 
Nie sil;)ga - ani oklask... gdziez mnie za wysoko? 

(fragment 0 hr. Palmyrze) 

Milosc jest tu zresztlj, nie tylko motorem akcji: z.iawia sil;) tez stale 
jako motyw dialogu po to, by wywabic z ka:idej postaci jej istotnq po
stawl;). Stosunek do mil:osci i poezji bowiem staje zawsze jako sprawdzian 
wartosci etycznej danej postaci, a dalej - calego srodowiska. Cal:e for
macje spoleczne charakteryzujq sil;) przez postawl;) wzgll;)dem 'tych dwu 
spraw. 

W kazdej z wielkich komedyj zagadnienie wygllj,da inaczej: w Za Ku.
lisami dokona Norwid precyzyjnej, laboratoryjnej analizy, oddzielajqcej 
poszczeg61ne wl:6kna-czynniki kulturowe. W Pierscieniu i PalmYl,ze po
wstanie wyrazny osrodek krystalizacyjny - salon wielkiej damy, w sto
sunku do kt6rego inne kr~gi cywilizacyjne bl;)dq miaty roll;) raczej pe
ryferyjnq. 

Najbardziej odbiega od tych uklad6w Aletor. Wydaje sil;), ze w tej kome
diodramie, kompozycyjnie zagmatwanej i dzi}vacznej, chwytamy na gorqCO 
ciqglq zmian~ aspektu czy nawet koncepcji strukturalnej. Jesli Za Kuli
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sarni ujawnia poszczegolne spr~zyny mechanizmu cywilizacji wspolczesnej, 
a Pie-rf;cien konfrontuje artyst~ z dwoma srodowiskami - w Alctorze usi
luje poeta pokazac w ogromnym skrocie czasowym zywy proces przemian 
spolecznych, pl'oces 0 wyraznym podlozu ekonomicznym. Od tego wi~c 

utworu zaczniemy, by odslonic narastanie tej problematyki i pewne prze
suni~eia w widzeniu zagadnien. 

Niewidzialnym, ale zwornikowym motywem akeji w Akto1·ze staje si'i' 
bankructwo domu wiedellskiego Glueckschnella, ktore - jak si~ okazuje 
zawazy na losach wielu rodzin (nb. ten sam motyw rownolegle pojawi si'i' 
i w innych dramataeh np. u Nal'zymskiego). Rujnuj<J.c w jednej chwili 
resztki arystokratycznych fortun - stawia ich wczorajszych posiadaezy 
w obliczu koniecznych decyzyj. Musz'! oni natychmiast przestawic zycie 
na inny tor. Proces tej przemiany rozpocz'!l si~ zreszt'! juz przed pod
niesieniem kUl'tyny: hr. Jerzy zrezygnowal z kosztownego utrzymania 
zamku i przeniosl rodzin~ do willi podmiejskiej. Bankructwo Glueckschnella 
ten proces tylko przyspiesza i zaostrza. Teraz chodzi juz nie 0 zmniej
szenie stopy zyciowej, lecz po prostu - 0 prac~ zarobkow,!, 0 ktorej dotl).d 
nie bylo mowy. 

Zewn~trznie rzecz biorl).c akcja utworu skupia si~ calkowicie dokola 
Jerzego i jego rodziny. Spotkamy tu jednak ealy szereg postaei, pozornie 
zb~dnyeh, z pewnosci,! jednak nieprzypadkowyeh. Chee nam autor pokazac 
w ten sposob rozne warianty rozwi,!zan w proeesie, 0 ktorym mowa. 
Wstl'z,!s ekonomiezny, naruszaj'!cy ustalony uklad spoleezny, wywoluje 
bowiem rozne reakeje i decyzje. Pozbawieni oparcia finansowego arysto
kraci musz'! wl'!czyc si~ w jak,!s inn/! formaej~. W uj~ciu Norwida proces 
ten nie dziala weale meehanicznie - przeeiwnie, kazdy sam - w danym 
ukladzie sytuaeji zewn~trznych - wybiera swoj dalszy los. Ksi,!z~ File
mon zeni si~ z wdow,! po swoim dostawcy i przez to matzenstwo wi,!ze si~ 
z mieszczanstwem. Zreszt'! w to mieszezanstwo wsiqkn~ly juz uprzednio ele
menty szlacheckie, umyslnie tu pokazane. Erazm Potomski radzi wszyst
kim, aby poszli jego sladem: nalezy zdobyc faehowe wyksztaleenie za gra
nie,!, potem zas zajl).c si~ zarzl).dem maj'!tkow ezy "tykac finansow". Na 
inn,! drog~ wejdzie jednak hr. J erzy. Nie on sam jl). jednak wybierze. 
W odpowiedniej ehwili deeyzj~ powezmie za niego wielki artysta teatru, 
Gotard. On to popchnie Jerzego na seen~ i przezwyei~zy wszystkie jego 
wewn*:trzne opory. J erzy przejdzie do szeregow tworczej inteligeneji pol
skiej. 

Ten aspekt zagadnienia: powstawanie inteligeneji skupia na sobie naj
silniejszy akeent. Wolno je uznac za eentralny problem Aktora.. Bolesna 
operaeja - wyrwanie z dotyehezasowego podloza spoleeznego - okazuje 
si~ i w ogolnej i w jednostkowej skali bardzo pozytywna w skutkaeh. T~ 
sam:), tez~ pokaze nam jednak poeta na drugim prz,ykladzie. Podobnie zde
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Idasowany stanie si~ ex-guwerner przez proces odwrotny: nie bankructwa, 
lecz przypadkowego wzbogacenia si~ (wygrana na loterii). Werner zo
stanie nagle wysuni~ty poza dawne srodowisko, nie wejdzie jednal~ do 
iadnego innego: gdyi swiat arystokracji go nie przyjmie, zas krqg wiel· 
kiej finansjery jest mu wstr~tny i obey. Powstaje jakas anomalia spo
leczna, ktora grozi zwichni~ciem, wykolejeniem czlowiel<a i poety. Oczy
wiscie sam Norwid traktuje casus 'Verner jako zjawisko pojedyncze, by
najmniej nie reprezentatywne dla epoki, podczas gdy los Jel"Zego jest 
typowy. Zestawienie tych dwoch przeciwnie skierowanych pl'ocesow staje 
si~ jednak tak jaskrawe, ze wolno w tym zestawieniu widziec wyrazn..') 
intencj~ autorskq. Ostateczny bowiem wydzwi~k tego paralelizmu a raczej 
chiazmu bylby taki: ze powstaniu tworczej inteligencji sprzyja ten na
cisk procesow ekonomicznych, ktory zmusza Jerzego do pracy zarobkowej. 
Niebezpieczne jest natomiast sztuczne uwolnienie inteligenta od takicj 
koniecznosci zyciowej. 

Zagadnienie artysty pokaze nam Norwid takie z aspektu innych kr~gow 
spolecznych. Problem ten obejmuje rowniez Za Kulisami, Piedcien i Pal
my1"(}. Artysta zostanie tu skonfrontowany z "wielkim swiatem" arysto
kracji i z IU'~giem twardo osadzonego w gruneie mieszczallstwa. 

"Wielki swiat" u jawni SWq moralnq nieosc, nieodpowiedzialnq lekko
myslnosc, haniebny stosunek do ezlowieka, oboj~tnosc na prawdziwe cier
pienia przy poz<9rach dobroczynnosei. We wszystkieh komediaeh swia t 
dw reprezentuje kobieta - wielka dama, otoczona gronem wielbicieli. 
Rozne nosi imiona: Lia (Za Kulisami), Maria Hanys (Piedcie,i Wielkie.i 
Damy), hr. Palm yra... Nie odpowie ona na uezucia artysty czy h' 
ze wzgl~du na jego nizszosc spolecznq, czy tei dla obawy smiesznosei . 
Wprawdzie hr. Harr ys w ostatniej ehwili wybierze Mak-Yksa ponad grafn 
Szelig~, ale ta szez~sliwa perypetia nie wynika weale z ukladu sytuacji. 
Znaezy cos, oezywiscie: mowi 0 niewygaslej mimo wszystko wierze poet, 
w czlowieka, kt6ry moze si~ obudzic nawet pod szminl<q gl~bokiego zakla 
mania, w jakim od lat zyje hrabina. Subtelny falsz "nieziemskiego udu
chowienia" hrabiny wlqczyl si~ nagle w przedziwny przewod: wszedl w kon
takt z cierpieniem zywego czlowieka. Od tej chwili zdejmuje z niej N orwid 
ostl·y blask ironii. J eszcze tylko raz usunie spod ironieznego reflektor n 
inn!! hrabin~: matk~ Jerzego z AktoTa, bezradll!~, chor!! stal'uszk~, nie
zdoln~ do iadnej reakcji w stosunku do pot~znego nacisku proces6w 
ekonomieznych. Albowiem Norwid-poeta-czlowiek zwykl zwiedzac bez ironii 
..szlaki bite eudzym cierpieniem". 

"swiat salonu" staje pod ci~zkim oskarZeniem. Zapomnial ludzi i bywa 
t~ osob. Odsuwa si~ od wazkieh spraw kultury, wydajqc jq w drapieZn~ 
T'~ee Glueckschnellow. Niszczy artyst~ lekkomyslnoseil!, pogard~ czy PD
prostu zapomnieniem. Pozwala mu przymierac glodem - bo "uduchowio
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na" hrabina nie l'aczy zauwazyc tak ziemskieh potrzeb jak gl6d bezdom
nego n\\dzarza-poety. 

Ten nieludzki stosunek do al'tysty wygral Norwid w kapitalnej scenie 
PiIl1"scienia, gdzie hrabina Hal'l'Ys zmienia bluzk\\ w obecnosci poety Mak
Yksa, zas na uwag\\ Magdaleny: 

- Moglaiebys ubierac si~ P1"ZY ludziach? 

odrzuca spontanicznie: 

To nic sq ludzic - daj, pl'OSZ~, szpilk\\. 

Mak-Yks podchwy je natychmiast : 

- "To nie sq l'udzie!" ach, nie, o! P a ni 

To Sll "nie ludzie" - Pani !... to tylko 
Obowilj.zani Tobie, lub arcy 
Umiejllcy ci\\ cenic - nie ludzie !... 
Przy nich mozna zapilj.c sobie guzik 
Bez zmylenia rz\\du, akUl'atnie - 

(Akt II, sc. 1) 

Ratujlj.c niezr\\cznlj. sytuacj~, Magdalena tlumaczy wyraienie Hrabiny 
jako "spos6b m6wienia", przyj\\ty w swiecie, a kt6ry "nie jest jej". Ko
mental'Z ten dOl'zuca do aktu oskarienia dodatkowy moment: swiatem 
salonu rZlldzi konwencja towarzyska, tak despotyczna i wszechwIadna, 
ie odbiera -ludziom callj. ich osobowosc, takze ieh wlasne slowo. Do teg6 
pl'zeciez s'Yiata odnoszll si\\ gorzkie wYl'azy Prologu: 

- 'ram! braci nie ma, ni bIiznich, ni Iudzi, 
Tam tylko studya nad sercami braci! ... 

Grzech wielkiego swiata wobec kultury - to grzech oboj\\tnosci. Ci~iki 
i nie odpokutowany. Nie najci\\zszy jednak. J eszcze wi~ksza wina obcilj.za 
srodowisko Glueckschne116w i Durejk6w, agresywnlj. burzuazj\\, tym groz
niejszlj. dla cywilizacji - w uj~ciu Norwida, - ie chce ona zyciu Iiterac
kiemu narzueic sw6j standal't. Ze szczeg6Inil zaciekloscill b\\dlj. pl'zedsta
wiciele tych kr~g6w seigac i niszczyc artyst\\. ZgodziIiby si~ oni zresztll 
na istnienie poet6w, gdyby ci pisaIi tylko "sztuczki z sensem" i "komedyjki 
wyborne" tj. gdyby si\\ wyrzekii pl'awdziwych zadaii. poety. 

Znnk - ~ 

http:obcilj.za
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Trudno zreszt:j. rozstrzygn:j.e, kto jest smiertelniejszym wrogiem artysty: 
baron Glueel,sehnell, ktory eheialby go kupic i ponizyc do roli swego "fur
nissera", ezy sfildzia Durejko. Typowy przedstawieiel "esprit bourgeois", 
tfilPY kabotyn, zgodnie ze swoim systemem wartosci wyeksmitowalby nie 
tylko ze swego ll1ieszka nia, leez w ogole z g lobu ziemskiego eiehego czlo
wieka, kt6ry nie moze sifil wylegitymowac ani wielk:j. gotowk:j., ani zadnym 
halasliwym osi:j.gni~ciem. Poeta Mak-Yks wydaje mu sifil oczywiscie wa
riatem; to "ksi:j.i:ki m6zg zniepokoily". Durejko chee go zgubie, zniewaza 
publieznie pos:j.dzeniell1 0 kl'adziez, oddaje w r~ce policji. Eo po eoi S:j. 
poeci? Po co greckie basnie? 

Czyli to nauezylo kogokolwiek 

Jak dopelniae swoich zobowi:j.zan? 

Wstae rano - ziml1:j. wod:j. urnyc si~ , 


Rachunki swe almratnie przejrzec, 

Poslusznyrn bye slug:j., czulym m~:i:em! 


(Pierscien Wielkiej Damy) 

W opinii tych srodowisk artysta jest niepotrzebny: 

... - Nam zbywa, stokroe wi~cej, na ludziach gorll-cych 

Do praktycznego zycia - mowi:j.e po szczegole: 

N a wiernyeh rZ:j.dcach, trzei wych kucharzach, sluz:j.cych, 

Niili na ull1iejfiltnie klami:j.cych i czule ... 


(Alcto 'r, Akt III) 

Oczywiscie tego rodzaju stosunek do artysty uniemoZliwi rozwoj zycia 
Iiterackiego, ktol'e ,iest koniecznym warunkiem ci:j.glosei Imltury. Nie 1'0

zumie tych zjawisk Durejko: ,,- U nas jak RadziwiU, to Radziwill, nie 
potrzebujemy U'ielu ... jeden dose ... !" Wysoko tez ponad glow:j. Durejki 
przeplynie odpowiedi Szeiigi: . 

Obeliski jednak pojedyneze 

Miewa,ill- tfil niedogodnosc znaczn:j., 

ze z nich domu stawic niepodobna... 

I zaledwo p1"6zne zdobiq place. 


(PierScien Wielkie j Damy, 
Akt I) 

Brak zycia literackiego wi:j.ze sifil wi,;)c z calym ukladem sil spolecznych, 
ukladem, w ktorym dla artysty nie rna miejsca. 
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NajpelniejszQ. charakterystykt: cywilizacji wsp61czesnej zawarl N orwid 
w Za Ku/isU'rni. W tym wlasnie utworze stara sill poeta rozlozyc kulturll 
na "czynmki plel'WSZe", dokonac procesu dyssoejacjl. 0 stylu kultury de
cyduj l! rozne elementy: 1) wielka finansjera, spekulujQ.ca na sztuce 
l'eprezentuJe jl! "porllczyciel spOlki teatralnej", lilUeckschnell, 2) destru
ktywna krytyka, ktorej l'acjl! istnienia jest to, ze krytyk "piel'wej sill roz_ 
draznil, zawzil!l na cos i ugniewal", 3) falszywe koncepcje sztuki ludowej 
i narodowej i 4) relikty poezji pseudo-romantycznej. 

N a woskowanej posadzce sal l'edutowyeh przesunl! sill kolejno znamienne 
maski: Chor fiolkow, Felieton, Krytyk, Poeta liminny, Domino-Konsplrator. 
Poeta Omegitt, sluga gwiazd i poszukiwaez prawdy ostatecznie-plerwszej, 
przyjrnie ieh re.\vill. Chor fiolkow b~dzie go wabil "czal'odziejsklrn oPllta
niern", kil'ern nastroju, zrodzonego na cmentarzach, poezj l! "grobowych 
wiosen". Maska-Poeta Grninny ukaze koncepcjll sztuki ludowej: "Hej-,-hop! 
dalej hej-hop! amarantowe czapki w gorll - w g6rll dzwonil!cyeh k6lek 
sznury i zadziel'zgnillte poly za pas - - hej-hop-hej-hop..... Polak, 
urzlldnik zagl'an iezny, za istotll sztuki narodowej blldzie uwazal balet, na 
p rzyjllcie pa nujl!eych lub dyplornacji tanczony... Felieton wreszeie, biegnl!c 
w pogoni za nowinkauI,i, stal'annie omija prawd~. 

Ironicznie t raktowane przez poetll wypowiedzi masek zlozl! sill na synte
tyczny obraz podloza cywilizacyjnego: czyz prawdziwa poezj a moze istniec 
pl'zy wspOludziale niszez,!cej krytyki i frywolnej prasy? 

I jakkolwiek sens tych postaci Jest absolutnie niedwuznaczny, rozbuduje 
Norwid syntezll jeszcze ba1'dziej bezposrednil! eharakterystykl! epoki, wlo
zonl! w usta Ornegitta: "Cywilizaeja europejska jest bllkarcia.. dlatego, ze 
wszystkie inteligencje praktyczne Sl! niechrzescijanskie, - a wszys tkie 
ch1'zescijanskie Sij. niepraktyczne" (Za f(ulisarni Ii). Do cha1'akterystyki 
wieku do1'zuci takze bardzo wazkie slowa "Referenda1'z uprzejI11Y", szcZIl
sliwszy rywal Omegitta. Blldzie on chwalil wlasciwy swojej ojczyinie ,,1'0
ZUI11 oczekiwania na owoce Cywilizacji, nie jej otrzymywanie wysileniel11", 
by zakonczyc znamiennym znakiem r6wnosci: "Dlatego to teraz 
dlateg o - to, w wieku obecnyrn - pozytywnyrn ...mQ.drosc ojczyinie mojej 
wlasciwa, a og6lna Cywilizacji mQ.drosc, znaczij. jedno!" (Za kulisarni 
III). Po 1'az pierwszy zjawia sill tuta j ok1'eslenie: "wiek obecny pozy
tywny", Zl'esztl! w zdecydowanie i1'onicznej tonacji. 

Ob1'az kultu1'Y wsp61czesnej w dramatach N orwida blldzie jednak nie
pelny, dop6ki nie spojrzymy w najwazniejsze lustro : t1'agedill 0 Tyrteju. 
Zawarty tam ob1'az epoki mial piel'wotnie - we wczesniejszej koncepcji 
autorskiej - byt zupelnie samodzielny, wsparty tylko wQ.tlym prologiern. 
P6iniej nastll,pilo znarnienne przesuni llcie we wzajemnyrn stosunku obu 
CZllsci: prolog, przenoszl!cy nas w epokll wsp6lczesnl!, rozrosl sill do 1'oz
miar6w sarnodzielnego utworu (Za Kulisarni), p1'zeslaniajl!c t1'agedi ll 

http:spekulujQ.ca
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a I'antique - l'yrteja. 'l'am wlasnie zawarta jest jednak synteza dwoch 
typow kultur, synteza, w stosunku do ktorej sceny maskaradowe Za Kuli
sami stanowic mialy tylko amplifikacj~. 

Dwie cywilizacje Tyr teja (Norwid uzywa sta le tego terminu, nie spo
tkamy u lliego niemal "kultury") - to Sparta i Ateny. Liczne jednak 
uogolnienia i aluzje pozwalajl! odrazu na ak tualizujl!cl! interpretacj~ 
na przerzucenie tej pr oblematyki w epok~ wspolczesnl!. Obraz historycznej 
epoki jako odskocznia do oceny wspolczesnosci nie po raz pierwszy pojawia 
si~ u NOl'wida (zwr aca na to uwag~ w swoim omowieniu TYTteja prof. 
Makowiecki, do ktorego spostrzezen nawil!zuj~ tu w da lszym cil!gu) . Ateny 
i Sparta - to pozytyw i negatyw : perna, swobodna, gl~boko ludzka kultura 
i systemat, ksztaltuj:j.cy zelaznl! dyscyplin:j. standartowego Spal'tiat~. 

GI~boko wst ecz si~gnqJ Nor~vid, by wyjasnic tak biegul1owo rozny kie
runek rozwojowy obu kultu r : az do osta tn iego krola Aten, Kodr usa, az 
do spartal1skiego prawodawcy, Likurga . Kodrus, przybrany w "sukmank~ 

kmiec:j." , lIZ lomliwl! kosl! w r~ku" (wyraznie stylizowany na Kosciuszk~, 

jak zauwaza T. Makowiecki w "Pi~ciu studiach 0 Norwidzie") sta! si~ 

kamieniem w~gielnym przeobrazenia ludu" . On dal ludowi impuls do 
tworczego, wlasnego rozwoju. Likul'g n atomiast " ..nie w boskiej sile prze
twarzania, lecz w wiernosci swemu wlasnemu za rysowi call! sil~ stanu 
zalozyl". Dlatego Iud spartanski stal si~ ludem fl iewoln ikow: "Iud ten 
caly zzeleinial". "Dwa tu stanowiska wobec stawania si~ historii okreslil 
Norwid - pisze T. Makowiecki - jedno t wor cze, sumienne, oryginalne, 
zywe, dl'ugie - martwe, doktrynalne, ciasne. P rzy tym konsekwencj :j. 
tego drugiego pl':j.du jest koszarowosc zycia, jego zmilitaryzowanie bez
duszne, slepe g ladiatorstwo". 

Nie zdola tego du cha g ladiatorstwa przeramac At el1czyk, poeta -
Tyrteusz, poslany do Sparty glosem wyroczni, by oddechem wolnosci ozy
wic kamienne piersi j ej synow. Spar ta nie rozumie jego poslannictwa, 
odrzuci poet~ jako "wodza chwili niewczesnej", gdyz "niewczesnosc jest 
to nieobecnosc". 

Dopiero zestawienie tych dwoch, t ak biegunowo roznych kultur wydob~
dzie z Ua prawdziwe oblicze wspolczesnej epoki. P ogardliwa reakcja ma
skaradowych gosci na tragedi~ 0 Tyrteju b~dzie swiadectwem niedojr za
losci krl!zl!cych po sali balowej marionetek. Problem tragedii - problem 
tworczego przeksztaicenia cywilizacji - do nich nie dotr ze. 

Syntetyczne uj ~cia epoki wykraczaj:j. jednak poza omawiany utwor: 
wsz~dzie odnajdziemy rozsiane t u i owdzie wypowiedzi, istotne dla pro
blemu. Uslyszymy, ze nie jest to epoka romansow, " Iecz rZ:j.dnosci, lecz 
ladu. J ezeli zimniej sza , t o na lezy miec futr o", epoka , ktora odrzuca dawnlj, 
poezj~ i z:j.da stwardnialych serc. Ksi:j. z~ Filemon, ktorego Jerzy nazywa 
"m~zem swego czasu", tak j :j. okresla : 

http:pl':j.du
http:ksztaltuj:j.cy
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Przeslldy czas porzucic, zaswital wiek nowy, 

Przemys!owy, handlowy wiek, nie batystowy, 

I nie perfumowany, ale ekonomski.. (A!.:tor, Akt II) 


Oczywiscie i tu - j ak gdzie indziej - stosunek uczuciowy Norwida 
i ocena przebija bar dzo wyraznie. Niesympa tyczne, zdecydowanie ujemne 
postaci Norwida to z reguly entuzjasci wsp61czesnosci (w tym wlasnie 
twardym jej aspekcie) i szcz~sliwi zwyci~zcy w biegu, kt6ry wymaga 
wiele zr~cznosci i sily. P ochwaly ku czci epoki uSfyszymy wi~c z ust 
mieszczanki Nickiej, kt6ra "postrzega jasn o jak na dfoni", 

ze post~p jest, ze majll parowozy l'acj~ 
wiek ze idzie ... ie niesie nas, ze wiek nas goni! 

(Aktor, Akt III) 

choc ta sama Nicka powie p6zniej : 

..czas leci.. czas tak szybko goni, 
IZ moze nie zostawic nie, opr6cz ironii. 

Wyscig czasu, bezmyslny bieg godzin , z kt6ryeh zadna nie wydzwolll 
siebie - to motyw, obeeny we wszystkieh "bialych dr amatach" Norwida. 
Wiemy przeciez, jak surowo pot~pial poeta bezmyslny p~d naprz6d, odma
wiajllc mu miana post~pu, nawet rzeczywistosci : "Rzeezywistosci wr~cz 

odmawiam zwania Energii, kt6ra to wie tylko, ze ugania". J akkolwiek 
wi~e sukces osil!gajll ci, co potrafill dot rzymac kroku temu p~dowi, zwy
d~stwo nie ich b~dzie udzialem. "Cichy bohater" NOl'wida usuwa si~ od 
zadyszanego biegu wsp61czesnosci: on "mija czas", pracuj I!C dla istotnej, 
najgl~bszej, rzutujl!cej w przyszlosc wsp61czesnosci. Postawa ta jednak 
ma wszelkie pozory absenteizmu i dlatego niela two jl! zrozumiee. 

..Ja 
w Epoce tej - w dziewi~tnastym wieku 
Nie raczylem 8i~ w zr~czno8ciach 6wiczy6, 
Owszem - bywalem niezgrabnym - cz~sto! 

Niezgrabnym bye - moze pI'zenosilem: 
Czemu?. Niech zrozmnie - kto jest w stanie! 

(Pier scien Wielk'iej Damy) 

Tak m6wi poeta, Mak-Yks, jeden z tych, co nie stajl! do bieg6w, co nie 
mogl! wytrzymae "parcia chemicznego Europy". 

I to zagadnienie najog61niejsze - synteza epoki wsp61czesnej - willze 
sil) podobnie jak sprawa milosci, mali:enstwa, salonu - z problemem ar
t ysty. Staje si~ on zwornikiem tematycznym wysokiej komedii NOl'wina. 
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Po tej arterii kr~il! waikie pytania, na ktore N orwid szuka odpowiedzi: 
sk~d to osamotnienie poety we wspolczesnosci? Kto zawinil, kto ponosi 
odpowiedzialnosc? Dlaczego tak calkowicie utracil poeta kontakt i wsp61
diwi~czno:;c ze wsp61czesnoscilj.? 

Odpowiedz - jak widzielismy - jest zroinicowana, nie upraszcza, 
stara si~ uwzgl~dnic wiele aspektow: organizaej~ kultury, iyeie literaekie, 
uklad sil spolecznyeh, procesy ekonomiczne, wreszeie najbardziej osobist~, 
uezuciowl! sytuaej~ poety, bardzo wain!! dla jego poteneji tworezej. 

Odpowiedi ta znajdzie wyraz w bardzo roinyeh koneepejaeh drama
tycznych. W Alctor ze punktem wyjscia i glown~ osi!! stanie si~ proees 
ekonomiczny, ktorego refleksy obserwowac b~dziemy w poszezegolnyeh 
wlj,tkach postaci. Za Kulisami przyjmie koneepcj~ bardziej statyezn!!: 
szopkowy przegllj,d marionetek - sil kulturowyeh za kulisami granej 
rownoezesnie tragedii 0 Tyrteju. 

'W pozostalyeh "wysokieh komediaeh" Norwid od wielkich syntetyez
nyeh rzutow przechodzi do postawy bal'dziej analityeznej. Nie straei z oczu 
wielkieh perspektyw i problemow, leez skupi je w jednym punkcie. Ten 
typ konstrukeji na.ibardziej precyzyjnie realizuje Piel'scieli Wielkiej 
Dumy. gdzie wszystkie postaci i sprawy wehodzlj, w bezposredni kontakt 
z poetlj, Mak-Yksem, definiujlj, si~ przez stosunek do niego. Nie znamy 
calkowitego pomyslu F:alrnyry - przypuszezalniestanowi ona stadium 
wstli!pne, szkie przygotowawezy do PierScienia. Od szeregu paralelnych 
seen (rozmowy Palmyry z kolejnymi zalotnikami) przeszedl poeta do 
bardziej zwartej i mniej symetryeznej struktury Piedcienia. 

J eszcze inaczej z dwiema bluetkami: N oc tysiqczna druga i MiloM; 
czysta u kqpieli morskich. Pierwsza i ostatnia komedia NOl'wida (sposrod 
dotyehezas odnalezionyeh) podejmujl! spl'aw~ na pozor odlegl!! od proble
matyki "eywilizaeyjnej" - spraw~ milosci. Ale i na tli! spraw~ padnie 
cien epoki: "dziewi~tnastego wieku". "Uezueia s~ ogolnoludzkie, ale sy
tuaeje i konflikty uwarunkowane Slj, moralno-obyezajow~ atmosferlj, 
epoki" - powie Wadaw Borowy ("Glowne motywy poezji Norwida", 
Zeszyty Wrodawskie, 1950). Podobny komentarz spotkamy rowniez w tek
scie Nocy Tysiqczncj Dl'ugiej : " ... Ten dramat sere stal si~ dramatem 
czasu". 

Odplyw wielk iej problematyki jest wi~e tylko pozorny. "C'jawnia si~ tu 
po prostu skala metody poetyekiej Norwida: od rewii "grom6w" do wni
kliwego wpatrzenia w "pylki". Poeta dziejow, poeta ludow i stygmat6w 
jest zarazem poetlj, atomu (W. Borowy), w kt6rym umie odnaleU wplyw 
wielkieh "potopow historii" oraz ieh trwaly odcisk. Ogniwo wielkich 
syntez historycznych zahaeza bezposrednio 0 zwiewny pylek samotnych 
uczuc czlowieka - i tak sili! zamyka kr!!g "eywilizacyjnej - calosci - spo
lecznej". Irena Sla whiska 



NIEZNANE FRAGlVIENTY 
c. K. NOR'VIDA 

C. J(. Nonoid do J(onstancji G61'skiej, brak scislej daty z r. 
1852. 

t Jeieli Pani kiedy w smutku przyjdzie na my§l, ie moglaby 
obecnose moj a zdae si~ na co, to niech Pani raczy uwainie prze
czytae i przebiegae my§lq. te kilka wierszy. Prawie wszystko, 
co bez konca powtarzalbym Pani ustnie, napomn~ ,tu, a mysl 
dada Pani wi~ce.i, jesli Pani 1'Ozwazac b ~dziesz. 

Najprzod --:- jest r zecz pewna, ie gdybysmy mogli raz zo
baczye Ie 'ro uage de la P -rovidence, cieszylibysmy si~ z kazdej 
bole sci, z kazdej str aty, z kazdego smutku i nie byloby nam 
wcale dziwno, dlacz ego rozrywani .hakami, alba paleni zywcem 
m~czennicy bolow swoich nie czuli .... Alphonse roi de Castille, 
a dit, que si Dieu l'eut appele it son conseil, quand il fit Ie 
monde, il Lui aurait donne de bons avis... et il avait raison... 
Mais s'il avait connu Ie systeme de Copernic, il aurait bien 
reconnu, que l'inversion du Vrai Systeme de Ia Providence est 
mcrveilleuse. Tak to i my jestesmy, .iak doczekamy si~ w bo
Iesciach odkrycia konsekwenc.i i bolesci naszych; widzimy .i a
sno, ie tak jest dobrze i ze inaczej bye nie moglo, ale poki 
oczekujemy na to jasnowidzenie, poty nam si~ wydaje, ie mo
globy bye cos Iepszego, i kl6cimy si~ w duchu z Panem Bogiem 
i cie1'pimy naszC/: niecie1·pliwo.§c. Zapewne! trudno to i bardzo 
trudno, ale tei to jest pmca i panszczyzna Boia. Trzeba j~ 
robie. 

To tei Zbawiciel swiata, ktory sam rozplakal si~ nad La
zarzem, kiedy do grobu jego szedl - Ten Najdroiszy WS7.ech
mocny Nasz Przyjaciel, nie opuscil nas samych w smutkach na
szych i zostawil nam spos6b poradzenia sobie. Ten sposob jest 
prawie, ze wszechmocn y tak, jak zrodlo, z ktorego powstal, bo 
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sluszna, aieby to, co Zbawiciel nam zostawil, nosilQ na sobie 
oznak~, ii od Niego pochodzi. 

Ten sposob jest modlitwa... 
o cokolwiek p7'osilibysmy Ojca w imi~ Zbawiciel.a, da nam... 

Sam Zba"wiciel zar~czyl nam, ie tak jest... " 

Ale trzeba prosic w Imi~ J ego ... ot6i rzadko kto umie prosic, 


ale ktokolwiek kiedy umial, dana mu niezawodnie. 
Nauczyc tego teoretycznie nikt nikogo nie potrafi, bo to jest 

umiej~tnosc dla kaidej duszy inna, choe dla wszystkich rownie 
niezawodna - i dla tej przyezyny trzeba 1),ajp7'z6d prosic, aby 
umiec pr'osic, i prosic poty, ai rozswieci si~ w duszy tak, ie 
Pani poczujesz, ii umiesz to. Jesli albowiem poczuc moina, 
ucz~c si~ czytac, ie si~ umie jui czytac, to podobnie i t~ umie
j~tnosc poczuc moina w jej dopelnieniu si~ w nas. Dla 
tego to jest powiedziane, ie kolaczcie, a b~dzie otw{)rzo
ne. Otoi nim si~ wchodzi do domu, w ktorym si~ prosi 0 co, 
pier'wej t1'zeba kolatac, a zas powiedziane jest - kto prosi, bie
rze· aieby dac uezuc, ie razem si~ to dzieje, to jest, ie jeieli juz 
umie prosic' to natychmiast tez. hier ze. 

Kto wi~c do<!hodzic umie illi do tpgo, azeby umial prosie. spo
kojnym moze bye 0 wszystko, gdyby nawet 0 cuda prosil, bo 
pr'osilby dob7'ze, to jest p.rosilby naprzod, ezy p,rosic 0 to trzeba 
i ezy to godzi si~. 

Trzeba albowiem wiedziee, ie jeieli smierc, kt6m juz zupel
nie od woli Boze.i idzie, ma, jednakze pTzyczyny swoje zawsze 
i nie dziwno nam, ie ktos w piers raniony kul~ umarl, to i cuda 
tak sam{) s~ powleczone przyczynami ziernskierni, aieby czlo
wiek magI dewelopowac swoj~ wiar~ i swoi~ dobrl! wole i aby 
mial zaslug~, ie sam si~ czegos dla Pana Boga domysm i do
pracowal. Trzeba wi~c tak ksztalcic swoj wzrok, abllsmy mo,qli 
odgadywac sprawy Boze pod powlokq spmw ziemskich zbliia
j~c si~ tym sposobem coraz bezposredniej do nieustannie pra
cuj~cej woli Opatrznego Boga naszego. Amen. 

Tak wi~c pierwsza rzecz jest modlitwa, czyli znalezienie 
stosunku naszego z Silami Najwyzszemi i uiycie go· Druga 
rzecz jest znalezienie stosunku naszego z ludzmi i uiycie go 
tak, aieby tego pierwszego nie popsul. Te dwie rzeczy w kai
dym utrapieniu, w kaidej bolesci, w kaidym smutku s~ glown~ 
robot~. Nato albowiem przychodzq na nas bolesci i smutki. 

Opatrznosc, dzialaj~c zawsze pod zaslonq ziemskq (sous en
veloppe sensuelle, sous l'apparence commune et n~elle) uiywa 
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tych stanow bolesci i radosci jako swoich agentow, jako swoich 
wyslancow i sprlilzyn. 

Czlowiek utrapiony i zbolaly od chwiIi, w ktorej odgadl, na 
jaki eel dotknq,l go smutek, albo przypadlo nan nieszcz~scie, juz 
silil uspakaja, bo moze bye pewny, ze przyjqwszy droglil i kie
runek, jaki Opatrznosc mu zakresla i do jakiego naciska, znaj
dzie pelnosc zycia i pociechy, ile ich blildzie trzeba. 

Co do stosunku z ludimi w czasie utrapienia, to zalezy bar
dzo od osobistoSci i od towarzystwa, wszelako glownq rzeCZq 
jest niekomunikowanie utrapienia swego z jego strony ezaso
wei, ale ze st1'ony wiecznei, car Ie cote moral et providentiel 
de nos souffrances est partage meme.\par ceux qui ne sont pas 
capables de nous comprendre. 

A potem tego sposobu wigdy 8i~ nie zaluje i sobie si~ bolesci nie 
przyczynia. Co zas do rzeozy czasowych, z tych trzeba zawsze 
uwaglil zwracac na te, kto1'e na.jblizej nas obowiqzujq, a nie na 
te, kto1'e najblizej nas dotyczq. Spostrzeglszy zas, co nas naj
blizej obowiqzuje, zaraz na to czynem zadzialac trzeba... 

(o,ql, przez A, Czartko'Wskiego 'W KU1'ierze Warszawskim 
26, III, 1992, N r 86) 

MONOLOG 
w poniedzialek, 6 ezerwca 1846 

t Modlitwy idq i wmeajq - nie ma niewysluchanej. 
Dlatego wszystkie wysluehane, ze kazda wmca si~ na powrot. 
A dlatego 1)OWmCa kaida z modlitw, ze wszystkie sq z milosei. 
Kto pracowal na milose, ten z milosciq, pmeowae potem b~-

dzie: to jest szez~,§ciem; pmwdziwym. 
Tutaj innego szez~scia nie masz. 
Wszelka rozkosz i przyjain tym jest. 
Wszelkie zadowolenie i pelnosc siebie tym jest. 
I wszelki spokoj tym jest. 
- A kto praeowal tak na milose - jako Ty, gdy 'raezyles 

stae si~ ezlowiekiem dla tej pracy? 
Co byles smutny az do smie1'ci, a milujqcy zawsze? Co nie 

miales gdzie glowy sivi~tej zlozye, K r6lu swiata calego? 
Zdmdzony przez natur(2, i p1'zez Boga samego opuszczony, 

a nie obalon p1'zeciez - Bog. 
On zwyei(2stwem milosei! 
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Swi~ty, Swi~ty! - spiewanie takie w niebiosach i na ziemi! 
S1Oi(Jty, Swi(Jty! - 10 przestwo1'zach, gdzie samoistna tylko 

jednos6! 
Swi'tty w spiewie anielskim wszystkich ch6r6w. 
I gdzie anieli-str6ze odbiemjq to "swi~ty" od czlowieka 

i gdzie lkanie boleSci nie ulozonej na modlitw(J - i gdzie tylko 
smutek - swi(Jtosc ciszy. 

I tam s1Oi(Jty i wsz(Jdzie! 

(Z "Grom6w i Pylk6w", wyd. w Warszawie 31. VII. 1944 w opracowaniu 
J. W. Gomulickiego z fikcyjnq, infoTrnacjq,: " w Wilnie 1939 przez ,Anto
niego Zaleskiego".) 



ANKIETA "ZNAKlT" 

W nr 29 "Znaku" redakcja oglosila ankiet~ na temat: jakie ksinzki 

ostatniego stulecia ode~J1'aly decydujqcq rol~ w uksztaltowaniu mega po
glq,du na swiat 01"aZ postawy mOl'alnej? Chodz'ilo 0 wymienienie ksiq,zek 

z nast~pujqcych dziedzi n, 

1. Powiesc. 

2. Poezja. 
3. Religia i fi.lozo[iu. 

4. Nauki specjalne. 

Obecnie d1'ukujemy p i erwszq seri~ odpowiedzi w calosci Lttb oDsze1'
nych wyjqtkach, odkladajqc do nastt;Pnego nmneru odpowiedzi dalsze 

oraz om6wienie og6lne wynik6w ankiety. 

Zofia Nosalewska (Pewer Mala) 

'' 'Chcialabym wykreslie z ankiety slowo "decydujqcy". Zbyt posplatane 
Sq czynniki cddzia1ywujqce na naSZq psychik~ i postaw~, by mozna wy
odrt:bmc ksiqzkt:. (Ewangelia nie jest "ksiqikq", ale "dobrq 'nowinq", 
ktorq przyniosla sama Prawda wcielona.) - Ta sama rzecz, kiedyindziej 
i w innych okolicznosciach czytana, inny skutek wywola... 

Niewqtpliwie sposrod pisarzy ostatniego stulecia najwit:kszy wplyw 
wywarl na mnie Pawel Claudel. Ktore utwory? - Ca1y Claudel, bo 
jak malo jaki autor musi on bye brany integralnie, by go pojqc. ale 
wyszczegolnieby mazna: L'Annonce faite a Marie, Le Partage de Midi, 
Le Soulier de Satin, Cinq grandes Odes, La Cantate it trois Voix. 

Dlaczego tak silnie oddziala1? - Claudel odkrywa w kazdej rzeczy 
to co jest, t~ iskrt: bytu, to jakies jqdro rzeczywistosci, - czy to b~dzie 
jablon pochylona w sloncu, z ktorej ci~iko spada dojrzaly owoc (Con
naissance de ]'Est), czy dusza Pruhezy, w ktorej toczy si~ wielka gra 
(Soulier de Satin) . Claudel otwiera przede mnq rzeczywistosc tak, jak 
±aden znany mi pisarz. -- A wiE:c poeta rzeczywistosci. Moze ktos ocze
kuje, ie powiem teraz "poeta nadprzyrodzonosci", - otoz nie. Rzeczy
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wistosc jest jedna i tak jq Claudel oddaje. Przyrodzonosc przeswietlona 
lub nie swiaUem z wysoka . Ten Ktory J est zmaga si~ z duchem negacji 
o wiecznosc w duszy czlowieka. Claudel dopomogl mi zrozumiec, ze to 
jest jedyna wazna, jedyna pasjonujqca sprawa na swieeie. 

Gdy spotkalam si~ z Claudelem w tym, co najwazniejsze, to i wiele 
innych wyplyn~lo stqd konsekwencji. Pomogl mi np. gl~biej wzyc si~ 

w liturgi~ i pelniej si~ niq zachwycac wciqz na nowo. Pismo swi~te 

ozywil, odswiezyl SWq interpretacjq dziwacznq nieraz, ale zawsze nowq, 
a gl~boko katolickq. 
Zycz~ wszystkim czytelnikom "Znaku", zeby mogli z lektury Claudela 

Jub oglqdania jego sztuk, zaczerpnqc tyle radosei, pi~kna i podniesienia 
ducha, jak mnie to danym bylo. 

Leopold Tyrmand (Warszawa) 
Przyznac si~ musz~ do pewnych zastrzezen, jakie wzbudzilo we mnie 

sformulowanie pytania ankietowego, dodajqc, ze zastrzezenia te maj:~ 

charakter seisle subiektywny. Otoz kiedy spojrzalem wstecz, usilujqc 
przywolac na mysl ksiqzki, a ktore pyta ankieta, zastanowil mnie pewien 
trud, z jakim si~ to przypominanie dokonywalo. Natomiast zupelnie bez 
trudu zacz~ly si~ rysowac w przegrodce wspomnieil konkretne (chociaz 
nieproszone) fakty, zjawiska, okolicznosci i refleksje, kt6re w nieporow
nanie silniejszy sposob wplyn~ly na ksztaltowanie si~ mojego swiato
pogJqdu. Stqd '''rniosek, maze niezbyt dla mnie pochlebny, ale istotny, 
ze Uteratura i filozofia dopiero drugorz~dnie decydowaly a mojej forma
cji swiatopoglqdowej, w pierwszym zas rz~dzie okreslily jq takie czyn
niki, jak: wiara w Boga, czerpana bynajmniej nie z pismiennictwa, peIne 
ciekawosei i pogody spojrzenie na swiat, ktore jest elementem wrodzo
nym, oraz umilowanic pewnego typu stosunkow mi~dzyludzkich, bazo
,vanych na przyjazni i zyczliwosei, ktore to upoaobania wywodzq siE: 
z nieodcyfrowanych mrokow dzieeinstwa. Dochodzi do tego niezmiernie 
skomplikowana i niewymierna magma ch~ei, odruchow, doznan, upo
doban, przyzwyczajen, najdrobniejszych sympatii dla zjawisk i przed
miotow, plqczqca nierozdzielnie elementy psychiczne, fizjologiczne i zmy
slowe czlowieka, ktora przemoznie i skutecznie decyduje a poglqdzie na 
swiat, w kazdym razie przemozniej i skuteczniej, niz pismiennictwo. Pa
mi~tam - uderzyl mnie kiedys SWq przenikliwosciq opisany przez Andre 
Maurois proces formowania si~ przekonan politycznych u Disracli 'ego. 
poi.niejszy lord Beaconsfield mial mnostwo zastrzezen, niech~ei a nawet 
uraz w stosunku do torysow, a jednak wskutek zawilej, czasem irracjo
nalnej gry psychicznych upodoban i odruchow (naprzyklad: nami~tnosc 
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do starych ruin zamkowych... ) stal si~ najwi~kszym konserwatywnym 
ideologiem i m~zem stanu. W swoim czasie uderzyla mnie slusznose 
i trafnolle obserwacji freudowskiej psychoanalizy, a przeciez nie staIa 
si~ ona cZqstkowo nawet groina dla mego katolicyzmu; rzeklbym prze
ciwnie - utwierdzUa mnie w przyj~tym pozniej systemie tomistycznym, 
w jego hylemorfiimie. 

Jestem katolikiem i liberalem. Stqgwie atramentu wylano u nas ostat
nio, aby udowodnic, ze aliaz taki jest niemozliwosciq. Ja uwazam, ze 
jest nie tylko mozliwy, lecz takze rzeczywisty i cenny. W tym miejscu 
mog~ powolac si~ na literatur~, ktora dopomogla mi do otrzymania tego 
5wiatopoglqdowego stopu: Sq niq pisma lorda John E. Dalberg Acton'a 
("The history of freedom and other essays") i prace G. P. Gooch'a 0 Ac
ton'ie ("Lord Acton: Apostle of Liberty"). Acton, slynny liberal i gorqcy 
katolik epoki wiktorianskiej, napisal niegdys: "Najbardziej ukochane 
i poszukiwane przez ludzi Sq religia i wolnose, a nie uzycie czy bogactwo, 
lub wiedza czy wladza; chociaz sciezki ich obu zawsze ton~ly we krwi..... 
Trudne to slowa, odpowiedzialne i wydajq mi si~ gl~boko mqdre. Jeden 
z moich przyjaciol powiedzial kiedys, ze liberalizm jest swiatopoglqdem 
bez filozofii - nie jest to zupelnie sluszne, ale zawiera w sobie ziarna 
prawdy. W kazdym razie katolicyzm i jego filozofia wyjasniajq mi do
statecznie zagadk~ bytu, dajq mi perspektywy nadprzyrodzone, 0 kt6
rych realizmie i koniecznosci jestem przes\'liadczony i stawiajq przede 
mnq porzqdek moralny, ktorego potrzeb~odczuwam. Sprawy praktycz
nego poznawania i traktowania zjawisk zycia (zwlaszcza spolecznych) 
pozostawiam mej orientacji liberalistycznej, przy czym zywi~ najgl~bsze 
przekonanie 0 jej niesprzecznosci z wymienionymi powyzeJ normami 
swiatopoglqdowymi. W ten sposob dochodz~ do szczegolnego umUowania 
takich wartosci, jak: inteligencja, heroizm, optymizm. Przyj~cie, ze Bog 
jest dobry, rna dla mnie wielkie konsekwencje - w mym poglqdzie na 
swiat rezerwuj~ duzo miejsca dla radosci i pogody, mimo, iz nie uwa
zam si~ za latwego i plytkiego optymist~, niedostrzegajqcego otchlani 
zla, knywdy i niedoli ludzkich los6w, calej ulomnosci calego tuz-obok
swiata. W swoim czasie ulegalem wplywom warietyzmu, owemu nurtowi, 
a moie raczej sposobowi myslenia, modnemu w mym pokoleniu w la
tach mi~dzywojennych, gloryfikujqcemu wszechstronnose przezyc i kult 
sUy, sprytu, przebojowosci zyciowej, a lekcewazqcemu "naiwnq" moral
nose. Moglbym przytoczyi: mn6stwo ksiqzek autorow 0 nazwiskach bar
dzo wazkich w kulturze wsp61czesnosci, kt6re wplyn~ly na moje warie
tystyczne poglqdy, Sq to jednak sprawy zakoilczone wraz Z. mlodzien
czosciq, zetlale do szcz~tu w pozarach ostatniej wojny, z kt6rej palenisk 
wygrzebac moglem juz tylko najhartowniejsze prawdy moraIne. 
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Grzebiqc w odleglej przeszlosci znalazlem wreszcie ksiqzk~, a raczej 
broszur~, kt6ra - wydaje mi sip, - wplyn~la decydujqco na m6j swia
topoglqd, albowiem dopiero po jej przeczytaniu pojqlem, co to jest sw:a
topoglqd i ze trzeba go miee. To byl koniec nieswiadomosci i poczqtek 
zmudnej drogi, zawilej i tonqcej poczqtkowo w ciemnosciach, ginqcej 

w lesie pytari., na kt6re trzeba bylo samemu znaleze odpowiedz. Ksiq
zeczk~ napisal prof. Ignacy Chrzanowski, nazywala si~: "Za co kochamy 
P ana Tadeusza? " i wyjasniala mi doskonale, ze m oja gorqca mi
lose do mickiewiczowskiego arcydziela zasadza sip, n a tym, ze jest one 
dobre, prawdziwe i pi~kne. W ten spos6b przez Chrzanowskiego zetknq
lem sip, z Platonem i odtqd zaczqlem maszerowae leu poglqdowi na swiat. 

Po drodze zatrzymywalem si~ w przer6znych, jaleze dziwnych gospo
dach. Pisae trzeba 0 gospodach zbudowanych po 1850 rolw i tu zn6w 
uwaga odnosnie sformulowania ankiety: z trudnosciq przychodzi mi wy
punktowanie ksiqzek, bo mysl moja wraca ciqgle do autor6w. M6glbym 
wiele pisae 0 wplywie Zeromskiego na ksztaltowanie si~ mojej postawy 

moralnej - widz~ w tej chwili dobrze, jak wiele zostawil on we mnie 
swej nami~tnej pasji walki z krzywdq, glupotq i podlosciq, jak wiele 
glodu dobra i uwielbienia dla czystosci intencji posial w mym sercu 

trudno mi jednak wyprowadzie ten wplyw z poszczeg61nego, tego czy 
innego dziela wielkiego pisarza. To sarno dotyczy Sienkiewicza, mego 

wspanialego nauczyciela barwnosci zycia i ludzi oraz mi~dzyludzkich 
stosunk6w, opartych 0 dogmaty honoru, milosci, patriotyzmu i przyjazni. 

To sarno dotyczy Jacka Londona, tego nieslusznie zapoznanego, zarli
wego poszukiwacza szlachetnosci instynkt6w w czlowieku, ktory calq 

SWq tw6rczosciq uczyl mnie obowiqzk6w m~zczyzny w otaczajqcym go 
swiecie. Dotyczy to w cz~sci takze Anatola France'a, kt6ry mial na mnie 
wplyw osobliwy, a zapewne sprzeczny ze 5wymi wlasnymi zamiarami. 
Nie wydaje mi sip" aby France napisal "La rotisserie de la Reine P edau·· 
que" z myslq 0 propagandzie katolicyzmu, a tymczasem nic nigdy nie 

l>rzej~lo mnie r6wnie gorqc'l sympati'l dla stanu duchownego jak posta~ 
ksi~dza Hieronima Coignard. Powie Idos: - co innego swiatopoglC}d, 
a co innego sympatie... - a ja mu na to : - nieprawda. sympatie to 

skromna podstawa uczciwie przezytych swiatopoglqd6w! Antykle
rykal France chyba mimowoli opromienil takim blaskiem niezwy
klego uroku swego epilcurejskiego ksip,dza-rezonera, obdarzyl go tak'l 

gl~biq szlachetnej mqdrosci i najprawdziwszej pokory, ze zdolal wydo
bye i zapalie calq slonecznose katolickiej nauki 0 skrusze i przebaczeniu, 
ow'l radosnose i zloty usmiech katolicyzmu, 0 kt6rym z tp,slmotq pisali 
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Chesterton I Hilary Belloc. Malo kto uczyl mnie tak przejrzyseie i jasno 
czaru chrzescijanskiej dobroei, jak sceptyk France SWq "Zbrodniq Syl
westra Bannard". I jedcn zrobBbym wyjqtek dla ksiqzki, wylqczonej 
z dorobku autora : bylby to m6j ukochany "Klub Pickwicka", ale bylby 
to zarazem chwyt niedozwolony, bowiem ksiqzka ta ukazala si~ przed 
1850 rokiem. 

Bl~dem byloby zw~zae odpowiedz na ankiet~, wskazujqc ksiqzki 
ksztaltujqce pozytywnie poglqd na swiat. Mysl~, ze w procesie formo
wania si~ mego swiatopoglqdu wiele zawdzi~czam ksiqzkom, kt6re wy
wolaly we mnie negacj ~ i gwartowny sprzeciw, mobilizujqc mnie do wy
pracowania ideowych norm odporu i zast~pstwa. "Mein Kampf" Adolfa 
Hitlera byl dia mnie wspanialym etapem w walce 0 zrozumienie chrzes
cijanskich iceal6w. Cdruch cbrcny przed nieslusznosciq, prcwadzqcy 
wprost ku katolicyzmowi i liberalizmowi, towarzyszyl mi w czasie 
lektury Nietzschego. Wertujqc ideowq literatur~ pozytywizmu do
strzegalem falszywose zalozen i bezowocnosc wysilkow tego pot~z

nego ongis, a pokutujqcego dzis jeszcze w postawie scientystycznej, 
nurtu myslowego, ktoremu proste tylko zestawienie wypadkow dzie
jowych ostatnich ki1kudziesi~ciu lat dowodzi jego nieprawdy i nieprzy
datnosci. To samo dotyczy beletrystyki. Nie ulega wqtpliwosei, ze sku
teczniej zblizali mnie ku religii Celine, a pozniej Sartre, niz jakakol
wiek "budujqca" lektura. Mobilizacja sprawnej negacji przeciw litera
turze behavioryzmu, pesymizmu, beznadziejnosci i bezsensu istnienia 
stawala si~ wazkim faktorem pracy nad mym poglqdem na swiat. 

Po wojnie zetknqlem si~ z pismami Maritain'a i neotomistow. Lektura 
ich byla dla mnie waznym przezyciem, aczkolwiek nie nosilo one cech 
przelomu czy olsnienia. Wydaje mi si~, iz rzetelne przelomy i olsnienia 
Sq niezmiernie rzadkimi zjawiskami, ofiarowanymi bardzo nielicznym 
w ludzkosci, przeto nie nalezy naduzywae tyeh wyrazuw. Nie wierz~, 

aby ludzie zmieniajqcy swe przekonania i ideologie byli w stanie zmie
niae rownoczesnie swe swiatopoglqdy; niektorym wprawdzie taka ewen
tualnose wydaje si~ mozliwq, Sq to jednak osoby wewn~trznie rozdarte. 
Postaw~ swiatopoglqdowq buduje si~ latami ealymi w trudzie drobniut
kieh spostrzezen, z ktoryeh nie zawsze jasne wnioski formujq nie 
zawsze klarowny poglqd na swiat. Swiatopoglqdowa "m~tnosc" jest 
zjawiskiem najbardziej powszechnym. Dopiero zetkni~cie z definiujqeym 
i syntetyzujqcym dzielem filozoficznym wyzwala z nas i pozwala nam 
pojqe mn6stwo przeezutyeh i przezytych tresci. Bylem, jak sqdz~, od
dawna przygotowany na przyj~cie tych prawd, ktore znalazlem w to
mizmie, nie potrafilem jedynie sam ieh nazwae, sformulowae, okreslie. 
Podobnie jak na "Sept Ier;:ons sur I'etre" zareagowalem na "Gesellsehafts
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krisis der Gegenwart" Wilhelma Riipke'go, w ktorym to dziele znala
zlem mocnq podbudow~ dla mej liberalistycznej postawy. 

Kocham dociekliwose uj~tq w celny, zrE:czny, pelen humoru skrot po
j~ciowy, ale podanq wraz z srodkiem zaradczym na ujawniane zlo, glu
potE: lub brzydot~. Nie znosz~ jalowej krytyki chorych na z61e, ambicj~ 
i wlasnq przemqdrzalose mag6w, nabitych teoriq jalc starym wlosiem. 
Dlatego jestem po stronie wielkich ironist6w. Ironia, zakl~ta w wydru
kowane slowo, jest tym przedziwnym elementem, kt6ry stanowi srodek 
zaradczy sam w sobie, ulotny, pelen wdzi~ku i blahy napozor, ale sku
teczniejszy od calych ton koncepcji i systemat6w. Chodzi tylko 0 gatu
nek tej ironii i 0 jej sluzb~. Ceni~ ironiE: gryzqcq, ale kocham dobrotliwq. 
Dostrzegam wyraznq !lie, biegnqcq i lqczqcq Diderota i Woltera z Bruce 
Marshall'em i Giovanni Guareschi, mimo, ze pierwsi zycie poswi~cili 

zwalczaniu religii, a drudzy pracujq dzis dla niej uporczywie i z sukce
sem. Ale i pierwsi i drudzy Sq wspanialymi ironistami, lqczy ich metoda 
spoglqdania na swiat, chociaz dzieli ich swiatopoglqd. Pierwsi Sq mi 
dalecy, drudzy - bardzo bliscy, pierwszym zazdroszcz~ celnosci metody, 
drugim jestem wdzi~czny, ze jq podj~li w imi~ wsp6lnych ze mnq idea
low. Dlatego tez otwarcie mog~ przyznac, ze spowiedz umierajqcego ma
rynarza w "Chwale Cory Kr6lewskiej" - mimo swej czarujqcej przekory, 
a moze dlatego - wi~cej mi dala moralnej pozywki, niz wspaniale 
mistrzostwo intelektualne i formalne Grahama Greene'a, ktorego podzi
wiam, ale ktory mi nie pomaga. 

Zygmunt Kubiak (Warszawa) 
Ksiqzki, ktore odegraly w moim zyciu waznq rolE:, wymieniam mniej 

wi~cej w porzqdku chronologicznym (wg kolejnosci ich poznawania), nie 
dzielqc ich na dzialy wedlug dziedzin. 

1. 	Poezje Le~miana i Staffa oraz "Zywe kamienie" Berenta (obok 
utworow literatllry dawnej, przede wszystkim - Homera) byly dla 
mnie najwi~kszymi przezyciami artystycznymi w okresie, gdy wy
rastalem z wieku dziecinnego. Berentn nie rozumialem jeszcze do
statecznie, ale potem stopniowo odkrywal mi si~ sens tej ksiqzki. 
Przyczynila si~ ona do rozbudzenia zainteresowan historycznych. 

2. 	 KsillZki Tadeusza Zieliilskiego, a przede wszystkim cykl pt. "Reli
gic swiata antycznego", w najwi~kszym stopnill obudzily we mnie 
pragnienie glE:bszych studiow nad kulturq. Ideologia Zielinskiego 
byla w moim zyciu pierwszq intelektulnie przemysliwanq formq 
swiatopoglqdu religi jnego (takie slowa jak "Ludzkose", "Prawda", 
"Pi~kno", pisalem z duzej litery!). Byly to ostatnie lata wojny. 
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g. 	W przejsciu od takiej rellgii abstrakcyjnej do katolicyzmu i w zbli 
ieniu si~ do istotnego sensu wsp6lczesnej problematykl spolecznej 
pomogly mi najwi~cej nast~pujqce ksiqiki: 

a) esseje Chestertona, a zwlaszcza "The Everlasting Man". Zaden 
pisarz wsp6lczesny nie zdecydowal w takim stopniu, jak Chesterton, 
o moim stosunku do ortodoksji katolickiej. Chesterton pokazal mi 
zwiqzek mi~dzy wielkimi ideami a konkretnymi sprawami codzien
nego iycia; 

b) problematyka spoleczna docierala do mnie przede wszystkim 
z osobistych kontakt6w i z prasy powojennej. Ksiqiki sp.elnialy tu 
poczqtkowo tylko rol~ pomocnicz,! ("Ludzie bezdomni" Zeromskiego, 
"Cytadela" Cronilla i inne); 

c) w ewolucji "od Zieliilskiego do Chestertona" odegralo wain'! rol~ 
zainteresowanie dla sredniowiecza, obudzone kiedys przez Berenta, 
odswieione (i wzbogacone innymi aspektami) przez lektur~ powiesci 
"Kamienie wolac b~dl}" Hanny Malewskiej. (Sygryd~ Undset pozna
lem poiniej); 

d) w porzqdkowaniu tych wszystkich element6w w mojej glowie 
pom6g1 mi bardzo "L'Humanisme integral" Marltain'a. 

4. 	 Z kSlqzek czytanych w ciqgu ostatnich dw6ch lat najwi~ksze wra
ienie na mnie zrobily (mowi~ oczywiscie tylko 0 ksiqzkach ostat
niego stulecia): "Sedno sprawy" Graham'a Greene'a, "Lord Jim" 
Conrada. Razem z wyborem pism Newmana i "Les Fleurs du Mal" 
Baudelaire'a, ulatwily mi one zrozumienie pewnego donioslego aspek
tu chrzescijanstwa, aspektu szczeg61nie zagroi:onego w naszych cza
sach. "Le Catholicisme" de Lubac'a pomogl mi w zrozumieniu, i:e 
ten "egzystencjalistyczny" aspekt chrzescijanstwa i naszej kultury 
zagroiony przez tendencje antydramatycznosci, nie moze bye bro
niony na pozycjach indywidualistycznych. De Lubac niezwykle gl~
boko ukazuje ideal przygotowywania Kr6lestwa Boiego. 

"Qu' est-ce que Ie personnalisme" E. Mounier'a. Ta kslqika po
wiedziala mi bardzo wiele 0 spolecznym ! aktywnym (postulat sku
tecznosci) charakterze moralnosc! chrzescijansk!ej. 

"Illusion and Reality. A study of the sources of poetry" Chri
stopher'a Candwell'a. Ksiqika b~dqca pr6bq materialistycznej teorii 
kultury, genialna (choe bardzo jednostronna), umocnila we mnie 
przekonanie 0 stojqcej przed nam! koniecznosci pracy nad budowa
niem realistycznej teorii kultury (Maritain jest znacznie mocnlejszy 
w normach nii w eksplikacji), niezb~dnej dla uczynienia chrzesci
janskiego idealu historycznego (przygotowywanie Kr61estwa Bozego) 
czyms rzeczywiScie zywym w swiadomosc! spolecznej. 

Znak - 6 
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"La signification du marxisme" O. Desroches O. P. Zwlaszcza roz
dzial zestawiajqcy materializm historyczny z chrzescijanskq teologiq 
historii dal mi gl~bsze rozumienie moralnej problematyki marksizmu 
i stosunku chrzescijanstwa do marksizmu. 

Prof. Karol Gorski (Toruil,) 
Naogol wi~kszy wplyw wywieraly na mnie wyklady i rozmowy, nii: 

ksiqzki, ktorych lektura byla skutkiem rozmow i wykladow. Tak wi~c 
w szkole w ostatnich klasach wielki wplyw wywarla na mnie apo
logetyka Bartynowskiego, na uniwersytecie Gilson E., "Le thomisme", 
ale zar6wno w pierwszym wypadku, jak i w drugim i:ywe slowo po
przedzilo ksiqzk~ (lekcje katechety ks. Hergeta, za czasow uniwersy
teckich odczyty o. Jacka Woronieckiego i ks. rektora A. Szymanskiego). 

Prof. Henryk Elzenberg (Toruil,) 
Na wst~pie i dla wyjasnienia niektorych osobliwosci tej odpowiedzi 

dobrze moze b~dzie (abok dalekiej i zamierzchlej daty urodzenia: 1887) 
podae z biografii autora jeszcze dwa fakty, ktore w sposob bardzo 
swoisty okreslajq jego oblicze. Pierwszy - to :i:e cale prawie wyksztal
cenie i inicjacj~ kulturalnq otrzymalem poza Polskq, we Francji, a na 
szczeblu nizszym - w Szwajcarii; tym tlumaczy si~ niklose, w moim 
rozwoju, wplywow polskich a przewaga francuskich. (Wplynql na mnie 
silnie polski romantyzm, ale to juz nie wchodzi w temat ankiety) . 
Fakt drugi - to pewna fatalna - rownie zawiniona jak ci~:i:ko odpo
kutowana - sprzecznose :i:yciowa: z racji spelnianej funkcji spolecznej 
pozwolilem si~ zbyt jedncstrcnnie zaliczye do cechu uczcnych, gdy 
tymczasem moja postawa najistotniejsza postawq uczonego nigdy nie 
byla, raczej troch~ artysty, lecz zwlaszcza moralisty, filozofa kultury, 
ukladacza "tablic wartosci". Stqd bynajmniej nie przypadkowe nie
wymienienie w odpowiedzi :i:adnego dziela z zakresu nauk specjalnych. 
Czy to dobrze czy :i:le (ja osobiscie nie tym w calej sprawie si~ mart
wi~) fakt€m jest, :i:e nigdy :i:adna ksiq:i:ka tego rodzaju, i to nie tylko 
z lat 1850-1950, nie wywarla na mnie wplywu dose przemo:i:nego, by 
w izwi~zlym syntetycznym skrocie dziejow mojego rozwoju byl on 
godny zanotowania. 

Po wst~pnym tedy na pol jeszcze chlopi~cym rozejrzeniu si~ w swie
de literatury klasycznej i romantycznej, pierwszymi bodaj mistrzami 
okresu po:i:niejszego, ktorzy si~ przyczynili do uksztaltowania mnie 
w sposob trwaly, byli Renan i - nie na rowni z nim! - Ibsen. U Re
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nana (zrazu tylko w zwyklym "wyborze" jego pism, kt6ry z obowiqzku 
szkolnego czytalem jeszcze w gimnazjum, znalazlem urzeczywistniony 
ideal mysli doskonale wolneJ od wewn!4trz, nieskr~powanej zadnymi 
z niej samej wyroslymi uprzedzeniami, nie obciqzonej grzechem sztucz
nego stawiania sobie slupow granicznych ze strachu przed popadni~

ciem w sceptycyzm lub nieokreslonosc. Jednoczesnie oduczyl mnie Re
nan raz na zawsze znanego pod nazwq "wolnomyslicielstwa" t~pego 

stosunku do religii, i nauczyl jq przynajmniej szanowac a w pewnym 
tez juz moze stopniu - rozumiec. Ibsen otworzyl mi (Rosmersholmem, 
Hedd!4 Gabler, Budowniczym Solnessem i szeregiem innych sztuk 
z tegoz okresu) swiat ostrej analizy psychologicznej, przy czym jed
nak t~ analiz~ odczul:em nie jako cos zaprzecznego, pocz~tego z uczuc 
wrogich, niszczyeielsldego, ale jako doeieranie do zrodel najgl~bszej 

w duszach ludzkich poezji. Czyz mialbym wstydliwie zatajac, ze 
z Ibsenem (mialem lat siedemnaseie!) wspolzawodniczyl: jakis czas 
Bourget nie pami~tam juz jakim tomem swych nowel? Ten sam Bour
get w swoim Essais de psychologie contemporaine dal mi poznac w syn
tetycznym uj~ciu francuskie polcolenie poromantyczne, z ktorym sit:: 
odtqd na zawsze poczulem uczuciowo zwiqzany. 

Mniej wi~cej w tym samym czasie i przez jakies pi~c lat nast~pnych 
poezja Leconte de Lisle'a (Poemes atiques, Poemes barbares, Poemes 
tragiques) sprecyzowala u mnie i utrwalila pesymistyczne spojrzenie na 
rzeczywistosc, ktore przyznajt:: weiqz jeszcze jestem sklonny 
uwazac za pierwsze i przyrodzone, choc moze nie ostatnie na niq 
spojrzenie czlowieka inteJigentnego i czujqcego. Byl to wplyw ze wszy
stkich moze najgl~bszy, punkt wyjseia dla nieskonczonych prac i wy
silk6w, by pesymizm czy to przezwyeit::zyc czy to wlqczyc go w SWq 
substancj~ odbierajqc mu jad i zlowrogosc. W latach uniwersyteckich 
do Leconte de Lisle'a dolqczyl si~ Flaubert, z ktorego korespondencji 
bardziej jeszcze niz z samych powiesci zaczerpnq·lem pewien ideal 
estetycznej skcnczcnosci i doskonalosci, jak niemniej zdecydowanie 
estetystycznq (pozniej wielokrotnie kontrolowanq i w koncu przeksztat
conq w pewnq odmian~ szerzej poj~tego perfekcjonizmu) koncepcjt:: zy
cia samego. Nieco pozniej \v tym ostatnim kierunku oddzialala rownie:i: 
w innej tonacji znana ksiqzka La Sizeranne'a Ruskin et la religion de 
la beaute; mialem w czasie tej lektury lat dwadziescia cztery. Anty
cypujqC mog~ tu dodac, ze w okresie juz nieco pozniejszym, po osta
tecznym powrocie z Europy Zachodniej do Polski, zarowno ten wymie
niony ostatnio jak i ow pierwszy, seisle artystyczny wplyw Flauberta 
zostal dodatkowo wzmocniony oddzialywaniem Berenta (Prochna 
bardziej niz Oziminy, i znow pozniej bardzo silnie - Zywych Kamieni). 
Obok Wyspianskiego - co do ktorego bylbym jednak w pewnym klo
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pocie powiedziec, czym wlasciwie mnle zdobyl - Berent jest na prze
strzeni stu lat ostatnich znakomitym Polakiem, wzgl~dem ktorego swoj 
dlug kulturalny odczuwam jako dlug zasadniczy i "pierwszej" - jesll 
wolno tak powiedziec - "wielkosci". 

W okresie natomiast wczesniejszym, uniwersyteckim, w Paryzu, za
znaczyl si~ obok tamtych i na dlugie lata utrwalil jeszcze jeden wplyw, 
do ktorego aluzjt: juz na wst~pie uczynilem: Nietzschego. Wplyw 
ogolny, bez uchwytnej przewagi jakiejs jednej jego ksiqzki lub paru. 
Nie swojq etykq jednak Nietzsche mnie porwal (chociaz przy calej nie
ch~ci do pewnych przejaskrawien lub szalenstw odpowiadal mi jej indy
widualizm), ale znowuz - jak kiedys Ibsen - analizq psychologiczn<j, 
tym razem juz rzeczywiscie t q niszczycielskq, zabojczq, stosowanC! zresz
tq tym razem juz nie do jednostek, ale do calych formacji kulturalnych 
lub nawet calych kultur i kr~gow kultury : mam na mysli ten typ ana
lizy, ktory znalazl swoj wyraz np. w teorii "ressentiment", k oncepcji 
,.buntu niewolnikow", lub wreszcie chlodnym przeswietleniu krytycznym 
tzw. "instynktu prawdy", uczonego jako typu ludzkiego, zycia oddanego 
w sluzb~ poznaniu. W etyce porywajqca byla sarna tylko rewolucyjnosc, 
nie tej rewolucyjnosci kierunek. Poza tym pouczyl mnie przyklad Nie
tzschego, ze do najwyzszych osiqgni~c zdolna jest nie tylko mysl pro
wadzona, jak si~ to ch~tnie mowi "porzqdnie", skrupulatnie przestrze
gajqca dyrektyw logicznych i metodycznych, ale i ta "nieporzqdna·', 
czy to natchniona, ekstatyczna, emocjonalna, czy skokowa i aforystycz
na, - nie mowiqc 0 zasadniczo i swiadomie intuicyjnej, ktorej problem 
inni mysliciele lepiej stawiali. Przekonanie to stalo si~ :hodlem niekto
rych bodaj najgl~bszych i najtrwalszych w moim zyciu antagonizmow; 
wrogiem moim odtqd stawal si~ kazdy, kto czlowiekowi myslqcemu od
mawial prawa do takiego rowniez typu myslenia. 

Z lat po trzydziestce dwa jui: tylko mog~ podac wypadki wplywu 
dalej si~gajqcego. (Byly inne, ale przyszly nie ze stulecia, ktorego doty
czy ankieta). Pierwszy - to pewna wzgl~dna stabilizacja moich poglq
dow w wyniku zapoznawania si~ z etycznymi ksiqzkami G. E. Moo
re'a: malq Ethics i zwlaszcza wielkimi Principia Ethica (ktore naj
pierw poznalem w przekladzie Znamierowskiego). Pod wzgl~dem me
rytoryc:znym i w zakresie filozo!ii wartosci przyczynily si~ one do 
mego - z niezb~dnymi zastrzezeniami - mniej wi~cej jui: ostatecznego 
umocnienia si~ na tak dzis atakowanych pozycjach obiektywizmu i anty
relatywizmu. Pod wzgl~dem zas formalnym stworzyly przeciwwag~ dla 
wplywu Nietzschego, ratujqc i pogl~biajqc moje uznanie dla mysli logicz
nej i scislej, raz po raz - w moim przekonaniu - kompromitowanej 
u nas przez naduzycia i sekciarstwo szkoly lwowsko-warszawskiej. 
Wbrew jej troch~ nierzeczowym "wplywom na opak" Moore podtrzymal 
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we mnie wtedy szacunek dla czystej racjonalnosci; dolqczyli siE: do niego 
pozniej inni Anglicy. 

Drugim zas w tych latach pozniejszych, ostatnim tu wchodzqcym 
w rachubE:, byl - okolo czterdziestki juz - wplyw Gandhiego. Glownq 
rolE: odegrala tu najpierw ksiqieczka 0 nim Romain Rollanda, p6Z
niej wybor wlasnych jego artykulow z Young India, czytanych w tlu
maczeniu francuskim... 

Krystyna Popiel (Pewel Mala) 
...Jedynq ksiqikq, ktora "odegrala decydujqcq rolE: w uksztaltowaniu 

mego poglqdu na swiat oraz postawy moralnej" jest - tak, jak chyba 
dla kai dego katolika - Ewangelia P. N. Jezusa Chrystusa wraz z Dzie
jami i Listaml Apostolskimi, ale... nie naleiy do tworczosci ostatniego 
stulecia. 

Poza tym swiatopoglqd nasz i postawE: moralnq ksztaltuje przede 
wszystkim srodowisko i wychowanie oraz wiele innych czynnik6w, do 
ktorych zaliczam i ksiqzkE:. Wiadomo, ze Sq ksiqzki, ktore siE: "przeiy
wa", zwlaszcza w mlodych latach i to przezycie pozostawia pewne slady 
w osobowosci czlowieka. 

SiE:gam wiE:c wzrokiem wstecz i szukam tych "przeiyc". 
Trafiam na ksiqzk~ 0 wartosci literackiej iadnej : Cojazzi "Piotr J erzy 

Frassati". Przeczytalam jq, majqc lat 25 jednym tchem i choc zloscilam 
si~, ze jest tak ile napisana, przezywalam jq gl~boko. Czy utwor lite
racki? Nie. Postac mlodego, wspolczesnego swiE:tego, ktory majqc jak 
ja 25 lat, byl juz "gotowy" dla nieba. Czy byl to decydujqcy wplyw 
ksiqzki? Nie. - To za jej posrednictwem tylko byla mi wowczas dana 
laska przemiany zycia . "Duch tchnie, k~dy chce, a glos jego slyszysz, 
choc nie wiesz skqd przychodzl i dokqd idzie". 

Pozniej caly szereg zyciorysow i wspomnieil konwertytow mialo duie 
znaczenie w moim iyciu (uwaga: w ankiecie brak dzialu: iyciorysy 
i pami~tniki): Jacques Riviere, Ernest Psichari, Rette, Verkade, Huys
mans 1 wielu innych, a w pierwszym rz~dzie Johannes Joergensen. Jego 
"Le livre de la route", "Pelerinages Franciscains", "La Monte de l'AI
verne" oraz "Vie de St. Francois d'Assise" prowadzily mnie w pieszej 
pielgrzymce po eremach umbryjskich od Greccio po Alvern~ i wywarly 
istolnie bardzo silny wplyw na moj stosunek do swiata, stawiajqc mi 
przed oczy franciszkanskie umilowanie pi~kna w ubostwie i prostocie. 
Pamj~tam powiesci i dramaty, ktore gorqC'o przeiywalam, nie byl to 

jednak nigdy wplyw trwaly i decydujqcy, dla tego w tak sforrnulowa
nej anklecie nie rna dla nich rniejsca. 
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Wiem, ze odpowiedz 'moja da Redakcji nle wiele, gdyz jest to wyzna
nie nie intelektualisty, a przeci~tnego czlowieka czynu, kt6rego swiato
poglqd fonnuje nie slowo pis:me, a zywe i zywy przyklad, czyli zycie 
samo. Niechze jednak i takiego glosu nie zabraknie w ankiecie "Znaku", 
kt6ra oby znalazla zrozumienie i oddzwi~k w naszym spoleczenstwie. 

Prof. Irena Slawinska (Lublin) 
Ankieta "Znaku" wprawila mnie w niemaly klopot. Jakze tu dokonac 

selekcji? Jak spod nawarstwiajqcych si~ przeiyc lektury wydobyc to 
wlasnie, co zaczyna nOWq warstw~? Do przeeiez 0 to gl6wnie ehodzi, nie
prawdaz? 0 ksiqzki przelomowe, kt6re wstrz'lsn~ly, zdecydowaly 0 ja
kims nowym torze, 0 jakims kolejnym nawr6eeniu ku Prawdzie. 

Ale najpierw - jesJi juz mam ustalae wklad lektury w moj'l ewolu
ej~ - 0 ksiqzkach, ktore mnie najbardziej w pewnym okresie iycia od 
tego toru odwiodly, zp.cierajqe jasne rozeznanie zla i dobra. To Dostojew
ski, Tolstoj, Romain-Rolland (Zbrodnia i kara; Sonata Kreutzerowska; 
Zaezarowana dusza). Zapewne brzmi to paradoksalnie, ale by~o wlasnie 
t a k, wlasnie 0 n i, wlasnie te ksi'lzki, przeczytane jednym tchem 
w ci'lgu pierwszych pomaturalnyeh wakaeyj. reh bardzo decydui'lcy 
wplyw uswiadamiam sobie ze szczeg6lnq ostrosci'l, ehoc dzis oezywiscie 
oceniam je - doroslymi oezami - inaczej. 

Wypadnie zapewne trzymae si~ chronologii tyeh spotkan z ksi'likami. 
NiewqtpJiwie przeciei wielkq rol~ gra tu wiek czytelnika. Wsr6d moich 
"mlodych" przezyc wymienie trzeba "Krystyn~, eork~ Lawransa" Undset, 
(l{t6rq, jak zauwazylam, m~zczyzni odkladaj'l zniecierpliwieni), rzecz 
lleZqCq prawdy 0 sobie, cz~sto bezlitosnej i upokarzaj'lcej. Moze nie b~
dzie zbyt smiale uog6lnienie, ze moja generaeja, kt6ra wlasnie w trzy
dziestyeh latach ustalala swoj'l postaw~ moralnq i religijnq, szczeg6'nie 
zYWq reakej'l witala wszystko, co zrywalo mask~ z mit6w psyehologicz
nych, hagiografieznych, historycznych. "Krystyn~" przezylam jako ksi'lz
k~ demaskatorsk'l, odklamuj'lCq kobiet~. 

!\'a ten sam niemal okres przypada spotkanie z Mauriakiem. Berna
nosem i Claudelem. Wszyscy trzej na pewno zostawili jakis trwaly slad. 
Z Mauriaca - chyba najbardziej "Mystere Frontenac" z sylwetkq Iwona 
na pierwszym planie i wracajqcym refrenem: "Odnowi~ zawsze samot
nose dokota ciebie". Bernanos wszedl w moje iycie jako autor wstrzq
sajqcego "Pami~tnika wiejskiego proboszcza" i "Radosci". Claudel - ze 
wzgl~du na "Jeune Fille Violaine". Dla zamkni~cia kr~gu Francuzow 
trzeba tu dorzucic Rimbauda. Ilez razy przesladowato mnie adagio: 
"Nous ne sommes pas au monde!" 
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Ponurosc Mallriaca rownowazyl r6wnoczesnie niemal czytany Chester
ton : sposrod lIcznych poznanych wowczas ksiqiek chyba najbardziej 
zawazyla "Kula i Krzyz". Nieco poiniej przywiqzalam siE: szczegolnie do 
"Wieczystego Czlowieka" (The Everlasting man), znajdujqc w nim mno
stwo apoJogetycznych argumentow - i cudownq poetyckq metaforykt;. 

W uniwersyteckich latach pasjonowalismy siE: przez jakis czas (sp6z
n[ona to juz byla pasja!) freudyzmem i psychoanalizq. I nie zadne dziela 
naukowe odwiodly nas od tego "hobby", ale "Chusta Weroniki" Gertrudy 
Von Le Fort. Pokazala nam, na czym polega zdrowa terapia katolicyzmu. 
I wreszcie - przed samq wojnq odkryta - "La Femme Pauvre" L. Bloy, 
straszliwa ksiqika, ktorej n ie zapomnE:. Czy podobna przejsc spokojnie 
obok slow: "...La Femme n'existe vraiment qu'a la condition d'etre sans 
pain, sans gite, sans amis, sans epoux et sans enfants et que c'est comme 
cela seulement qu'elle peut forcer a descendre son Sauveur?" 

Uswiadomilam sobie teraz: zadnej polskiej powiescl! Czy to moZliwe? 
Chyba jednak tak! Niewqtpliwie jeszcze w gimnazjum wielkim przezy
clem byly "Popioly" czy "Walka z Szatanem", takze dojrzala Orzeszko
wa, wstrz<\sal odwazny rewizjonizm "Krzyzowc6w". Nie te jednak ksiqz
ki zblldowaly mi poglqd na swiat. 

Z zakresu literatury polskiej jednq tylko pozycj~ musz~ wymiemc 
z glE:boldm przekonaniem: Liebert. Jego metaforyka, jego obraz "Jezdzca 
Niebieskiego", Lowey, tropiqcego czlowieka trwal zawsze swiezy i m6
wiqcy. 

Tyle 0 wplywie literatury piE:knej z okresu ksztaltowania postawy re
llgiJnej i moralnej. Z powojennej lektmy wielkim wstrzqsem stala si~ 

dla mnie wspaniala pointa "The Power and the Glory" Greene'a. 
I jednym te-hem tuz obok chcE: wymienic "Z krajll milczenia" Zukrow
skiego, ksiqik~, ktora w chwili powszechnej dewaluacji czlowieka 00

mogla na pewno wielu sposrod nas odbudowac wiarEl w czlowieka. 
I wtedy dopiero - naprawd~ spotkalam Norwida... 

W tych latach przedwojennych procz wymienionego juz Chestertona 
wiele mi dal K. Adam: "Istota katolicyzmu", sporo praktycznych prob'e
mow podsun~ly ..Rozwaiania" Kasznicy (dzis wydajq mi si~ bardzo ana
chroniczne! PrzeclE;tny katolik mlodszego pokolenia jest jllz chyba poza 
tq prob'ematykq np. w zakresie stosunku do liturgii - wiele zmienilo 
siE: od tej pory!). Zupelnie osobne miejsce nalezy siE: tu malenkiej ksi q
zeczce niewielu zapewne znanej: "Rozmowom Mistrza z Nazaretu" ks. 
Henryka Hlebowicza. Ale tu z pewnosclq do uroku ksiqzki dolqczyl siEl 
potE:zny wplyw niezwyklej osobowosci. 

Ze swieiszych spotkan n ie mog~ pominqc paru przyna,imniej rzeczy: 
rozwazan Zawieyskiego ..Owoc Czasu Swego", "Dziej6w Chrystusa" Da
niel-Ropsa, takie niezapomnianych ksiqzek Lewisa: "The Screwtape's 
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Letters", "Beyond the Personality" i tych dialog6w 0 piekle (nie pami~
tam tyturu). Ich problematyka moralna wydaje mi si~ wr~cz rewela
cyjna! 

Lista moich zobowiqzan w stosunku do ksiqzek z pewnosciq nie jest 
pelna. Niech przemilczenie czci te inne - przemilczane! 

...Naturalnie wypowiedz moja okaze siE: straszliwie banalna, zas ksiqzkl 
przeze mnie wymienione powt6rzq si~ w calym szeregu list6w. AJe to 
jest chyba "stygmat pokoJenia", przynajmniej pewnej jego formacji. 

Wadaw RoIa (Warszawa) 
Jest mi wlasciwie bardzo trudno udzielic na postawione w ankiecie 

pytania odpowiedzi zupelnie pewnej, jasnej i Japidarnej. 
Na czym ta trudnosc poJega? - Urodzilem siE: i wychowalem w srodo

wislw katolickim i zostal mi od razu wytyczony pewien kierunek swia
topogJqdowy i moralny - 0 wplywach wi~c lektury na "uksztaliowanie 
mego pogJqdu na swiat oraz postawy moralnej" m6wic mog~ chyba tylko 
w sensie pewnego oddzialywania "mobiJizujqcego", intensyfikujqcego 
i wzbogacajqcego moje przezycia, doswiadczenie, wiedz~. Zresztq - i tu 
trudnosc druga - bardzo boj~ siE: m6wic 0 swoim swiatopogJqdzie i po- I 

stawie moralnej jako 0 czyms juz "uksztaltowanym", wykrystalizowa
nym, "gotowym". Sqdz~, ze jest wrE:cz przeciwnie - nalez~ do zupelnie 
najmlodszego pokoJenia piszqcych, stojE: dopiero u progu tzw. drogi zy
ciowej, zaczynam dopiero samodzielnie myslec, wychodzie - czy raczej 
pr6bowac wychodzic - poza to, co zostalo mi dane. Nie potrafi~ wiE:c 
chyba wylowic z sumy moich lektur tych pozycji, kt6re wplynE:ly na 
mnie w spos6b "przelomowy" czy choeby "decydujqcy" (moze poza nau
kami specjalnymi); mogE: wymienic tylko te, kt6re - jak mi siE: wyda
je - daly mi najwi~cej, co przeciez moze oznaczac, ze zapelnily akurat 
jakqs luk~ w moim swiatopoglqdzie i postawie. Lektura dala mi - Sq
dz~ - rzeczywiscie duzo, ale w fikcyjnym jej harmonogramie trudno 
mi doszukae siE: jakiegos zupelnie nieslychanego "wyskoku". Jesliby si~ 
zas i taki znalazl, ' to chyba - i tu trudnosc trzecia - poza dolnq gra
nicq cza~oWq 1850 roku, nakreSlonq przez ankietowe pytania. 

1. JeSli wi~c chodzi 0 powiesc, to najgl~biej chyba przezylem "Dziecin
stwo" Lwa Tolstoja. Dlaczego? - jest to dla mnie najpiE:kniejsza ksiqzka 
tego autora, najbli:i:sza mi dzi~ki swej zasadniczej odr~bnosci w widzen:u 
swiata, dZiE:kl spojrzeniu nan tak ogromnie 5wiezo I tak gl~boko trafnie. 
Brzmi to dose dziwnie, jesli juz nie dziwacznie, ale doprawdy nie potrafi~ 
okreslic tej przyczyny dwoma slowami. 
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2. Poezja - oczywiscie Stllff, kt6rego kazda niemal strofa ,jest dla 
mnie wielkq umiejtltnosciq oslcyfrowania wlasciwego sensu zjawisk, kto
rego kazda metafora - a metafortl nazwa! kiedys prof. Evans "meta
fizykq poezji" - urzeka mnie prawdziwosciq, pelnym godnosci i przeko
nania klasyfikowaniem rzeczywistosci, jej wartosciowaniem i poetyckim 
"porzqdkowaniem". Trudno mi powiedziec, ktory tom Staffa da! mi naj
witlcej - zaczqlem jego lekturtl od "Snow 0 pottldze", ale byly one tylko 
poczqtkiem "wielkiej przygody", jaka mnie nad tq lekturq spotkala. 

3. W dzlale filozofii i reJigii wymienic mogtl dwie zasadnicze pozycje: 
"Katolickosc tomizmu" o. Jacka Woronieckiego i - choc jest to wlasci
wie dzielo sztuki - "Owoc czasu swego" Jerzego Zawieyskiego. 0 . Wo
ronieckiemu zawdzitlczam pierwsze powazniejsze zetknitlcie sitl z tomi·· 
zmem (choc za skromne tego zetknitlcia wymiary tylko ja ponosz~ wi
ntl!), Zawieyskiemu zas cos, co moze jest narazie jej pierwocinq, zaczqt
kiem. ale chcialbym, aby sta!o sitl mojC\ postawq moralnq. 

4. Ksiqzktl prof. Konrada Gorskiego "Poezja jako wyraz" wymieniam 
jako jednq z pierwszych moich lektur z dziedziny teorii Iiteratury i jako 
pozycj~, kt6ra zadecydowala 0 wykorzystaniu wszystkich lektur nasttlP
nych oraz 0 moich estetycznych poglC\dach i wyobrazeniach. Przeczytane 
jednoczesnie studium tegoz autora 0 Mauriac'u w znacznej mierze wply
n~lo na moje proby krytyczne, na moje pierwsze samodzielne przemy
slenia I sC\dy. Wiem, :i:e jestem bardzo niegodnym uczniem prof. Gorskie
go jako poczC\tkujqcy krytyk, - ale jednak osmielam si~ uzurpatorsko 
uwa:i:ac za jego najskromniejszego ucznia. 

Przekonanie, ze sens tej ankiety zasadza si~ na bezwzgl~dnej szcze
rosci udzielonych odpowiedzi, kaze mi tak wlasnie je formulowac, choc 
zdajtl sobie sprawtl. jak bardzo dowodzq one wprost kawalkowania lek
tury i "wydziobywania" z niej tych ziaren, ktorych pragnienie akurat 
si~ odczuwa. Ale na tym chyba polega cz~sto istota decydujqcych wply
r,ow lektury na zycie i postawtl czlowi~ka, tu przeciez tkwi tak:i:e tajem
nica tzw. "ulubionych" ksiqzek. 

Maria Zientarska (stlldentka Uniwersytetu Warszawskiego) 
Ogranicztl sltl wlasciwle do jednego punktu ankiety, mianowicie trze

ciego. Wymienitl rzecz znanC\ zapewne: 
1) "Dzieje duszy" sw. Teresy. Dlugo z ksiC\zkq tc\ obcowalam, lubi~ do 

niej powracac, jako ze juz za pierwszym zetlmitlciem zrobila na mnie 
wrazenie milej zach~ty do wglC\dnitlcia w siebie, wszcz~cia pracy nad 
urabianiem materialu, jakim rozporzqdzam. IvIialam wowczas przekona
nie, ze znalazlam, czego szukalam. 
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2) Encyklika papieska Piusa XII: ,,0 Mistycznym Ciele Chrystusa" 
dosta!a mi si~ do rqk przypadkowo. Pami~tam, ze zapami~taJe wypisy
wa!am z niej pewne fragmenty, po kilka razy odczytywa1am inne, by nic 
nie uronic z tak bogatej w tresc gl~bokq ksiqzeczki. Przekona1a mnie, 
ze i szerokie masy wiernych, tych "pospolitych, szarych" katolik6w majq 
wazne, wskazywane przez Ojea sw., zadania do spe1nienia. Ugruntowa
1a we mnie to, do czego dochodzilam wczesniej juz, w ch wilach skup:e
nia, zastanowienia. Postanowilam wtedy jak najmniej czasu poswi~eac 
sobie; zmienilam z czas€m wewn~trzne ustosunkowanie si~ do Judzi, 
niepodzielajqeych moich poglqd6w. 

3) Biografia Piotra Jerzego Frassatiego (autora nie pami~tam) *). Syl
wetka tego studenta, z kt6rym innym ludziom zawsze bylo dobrze, dla
tego zapewne wywarla na mnie wi~kszy wp1yw anizeli inne znane po
stacie, ze wyda1a mi si~ przykladem praktycznego realizowania tez wyzej 
wymienionej pozycji. Nie bez znaczenia by1 czas, w kt6rym zy1 Piotr 
Jerzy, stosunkowo nam bliski. 

Zdzislaw Jastrz~bski (Lublin) 
...Bywa, ze ta sarna ksiqzka w pewnej chwili dostarczy emocji, w innej 

pokrzepi, czasem - wyprowadzi z r6wnowagi. ZaJezy, czego od niej 
oczekujemy zabierajqc si~ do czytania. Dzie10 prawdziwe jest tak szero
kie, ze z jakiejkolwiek strony spojrzymy na nie, z jakimkolwiek nasta
wieniem, zawsze znajdziemy cos dla siebie w odpowiednim czasie. To 
jest wazny wskaznik wartosci dziela. To jest przyczynq, ze pewne dzie1a 
Sq "popularne" w r6znych srodowiskach i w r6znym czasie. Ja oczekuj~ 
od dzie1a, by bylo nOWq, zYWq rzeczywistosciq, odswieza1o swiat, by roz
szerzalo horyzonty myslenia i widzenia, by cz10wieka uez!owieczalo. 

Artyzm to jest koniecznosc istotna i wyr6zniajqca cecha bytu - dziela. 
Ale pomylkq jest twierdzenie, ze artyzm swoiscie poj~ty, z ca1ym ruszto
waniem techniczno-formalnym, jest celem samym w sobie. 
Spr6buj~ jednak odpowiedziec na pytanie. Przeraza mnie to slowo "de

cydujqcq". To slowo troch~ niebezpieczne, dlatego nie postawi~ tu zad
nego tytu1u, zadnego autora, kt6ryby odegra1 decydujqcy wp!yw na m6j 
swiatopoglqd. Zaczn~ od przyrody. W duzym stopniu oddzia1a1y na mnie 
ksiqzki Curwooda wraz z "PUSZCZq" i "Sobolem i Pannq" Weyssenhofa 
oraz Dygasinskim (W puszczy, Zajqc, Gody zycia, As). Nie bez wplywu 
kiedys by! tez Cooper i Grey Owl. Oczywiscie, ze ukocha1em przyrod~ 
przede wszystkim w czasie Iicznych raid6w rowerowych i w16cz~g po 

*) Cojazzi (pnyp. Red.) 



91 ANKIETA ZNAKU 

polach i lasach, oraz przy ci~zkiej pracy na wsi (jestem "mieszczuchem"). 
Ksiqzki ukazaly mi natur~ w odczuciu innych, nowq, ale r6wnie swiezq. 
Pol{azaly mi jeszcze cos wi~cej . 

Odpycha mnie wszelka stylizacja. Trudno wskazae przyklad konkret
ny : moze Reymont, troch~ Sienkiewicz. 

Moze najwazniejszq rol~ odgrywajq w moim zyciu ksiqzki, kt6re jak
gdyby odnawiajq we mnie dzieci~ctwo ducha, pewnq ufnose i prostotE! 
(bez rzewliwosci i cierpi~tnictwa - np. Konopnickiej). Tu wymieni~ 

chyba na pierwszym miejscu Selm~ Lagerlof, Marshalla - Chwal~ c6ry 
kro:ewskiej. Cronina, z poetow Lieberta, Baczynskiego, IHakowicz6wn~, 
Rymkiewicza (tu typowa "Kolysanka zimowa). Sq ksiqzki, ktore ukazujq 
god nose czlowieka, otwierajq perspektyw~ jego wyzszego lotu. umac
niajq poczucie wartosci, odkrywajq w nim cos wi~cej niz wegetujqcq 
istot~ zapatrzonq we w~asny brzuch i p~pek. Tu stawiam glownie Con
rada z Lordem Jimem na czele, Malewskiej - Zniwo na sierpie, Ka
mienie wolae b~dq, Ibsena - Peer Gyntha i Dzikq l{3czk~. Golubiewa, 
Zeromskiego - Wiernq rzekE!, Zawieyskiego - Rozdroze milosci, z poe
tow - calego Norwida. 

Oddzial:ujq tez na mnie utwory 0 m~skiej sile wyrazu. Dla tej wlasnie 
wielkiej sily lubi~ Majakowskiego; znajdzie si~ tu Czechowicz, Beka -
Szosa Wolokolamska. 

W dziale filozofii "postawi~" na czele Maritaina ("L'Humanisme inte
gral", ' Religia i kultura). On umocnil we mnie swiatopoglqd katolicki. 
wyjasnil wiele zagmatwanych poj~e, zbudowal caly moj system mys'enia 
i spojrzenie na sens dziejow. Sens i wartose tworzenia ukazal w "Situa
tion de la poesie", cz~sciowo w "Sztuce i mqdrosci". Lecz tE! dziedzin~ 

nle tylko on budowal, choe innych nie wymieniam. 

Nal1ki specjalne - ten punkt pozostawi~ bez odpowiedzi. Ksiqzek bylo 
wiele, ktore wplywaly na mnie, lecz mniej na dziedzin~ moralnq; chyba 
o tyle, ze wzbudzaly we mnie podziw dla ludzkiej pracy i kazaly mi 
ludzkq pracE! szanowae, ale ktore to byly ksiqzki - to juz zbyt trudne 
pytanie. 

T. 	Kowalczyk (Lublin) 
...Jezeli siE! traktuje pewnq prac~. ksiqzk~ jako lues pewien (a to jest 

zgubna dyspozycja ludzkiego umyslu: dqzye do pewnego kresu, jakiegos 
wyczerpania bogactwa zycia, nauki), to jest poczqtkowe zludzenie, to 
nie moze bye trwale u jednostek ekspansywnych i az, powiedzmy, agre
sywnie nastawionych do zycia. Nie znamy drag, w swym rozwoju, ku 
kt6rym dqzymy, drogi Sq az do konca - to jest dla tych, ktorzy nie m~-
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CZq si~, kt6rych wladze poznawcze i wolitywne nastawione Sq nn calo
zyciowe doskonalenie si~; a dla tych, ktorzy si~ m~CZq i szukajq kresu 
jakiegos, znalezienie go w ksiqzce, jak im si~ zdaje (w zdechlej skorze 
jak mowH nieboszczyk Rey) juz im wystarcza i ch~ci poszukiwania biorq 
w leb; a niech si~ do tego jeszcze przylqczy za duze wyobrazenie 0 swo
jej wieJkosci i przez to w zywych ksiqzkach-Iudziach nie b~dzie si~ do
strzegalo post~pu moralnego, siebie uwazajqc w pewnym sensie za ko
ron~, to umarl w butach, ten czlowiek moze powiedziec: to i to bylo dla 
mnie decydujqce. 

...Chc~ zaznaczyc, ze nie mialem jeszcze kiedy czytac powaznych ksiq
zek filozoficznych, nie mog~ si~ powolywac na zadne doktryny, powagi, 
to Sq wszysiko moje "koncypowania". Postawa krytyczna wobec calej 
kultury swiadczy 0 moim samodzielnym "ja", odrzucenie wszelkich de
ienninizmow swiadczy 0 mojej odpowiedzialnosci wewn~trznej za same
go siebie, to, co przyjmuj~ z ksiqzek i od ludzi tworzqc swoj swiat, swoje 
najIepsze wartosci, jak mi si~ zdaje, przechodzi przez moje ubostwo 
i niedoswiadczenie psychiczne, staj~ si~ 0 tyle bogatszy, zajmuj~ wobec 
tego takq a nie innq postaw~, ktora pociqga konsekwencje dalsze i waz
ne nie tylko dla mnie; obserwuj~ reakcj~ mego otoczenia i srodowiska 
pracy, Sq one bodzcami myslowymi dla mnie; wobec tego, ze dqze do 
najlepszych wartosci musz~ si~ stale kontrolowac. Bodzce wyboru ele
ment6w i moje reakcje to nie nieswiadomosc, nle utylitaryzm, nie opor
tunizm, praktycznosc i tymczasowosc zasad, to nie przypadek i chaos 
w czlowieku dqzqcym, to nie inercja organizmu 0 pewnej nap~dowej 
sile zycia - to determinizm, nazwijmy go, determinizmem Boga. Tutaj 
przychodzi z pomocq tradycyjna postawa katolika i wiele rzeciy si~ wy
jasnia. Nie wszystko si~ wyjasnia, w czlowieku zostaje pewien bezlad 
jako produkt uboczny postawy, konsekwencja ulomnosci natury ludzkiei, 
ten bezlad u natur slabszych przeslania zupelnie zycie i jego cel; para
doksalne to si~ wydaje czasem i urasta do symbolu problemow, wieczn:e 
zywych w ludzkosci i wiecznie nierozwiqzanych. Trzeba nie lada sHy tez, 
zeby swoim bezladem zainteresowac innych, ale czy czlowiek rna duzo 
sHy? Dlatego Sq problemy, ze czlowiekowi brak sily przezwyci~zeniCi 

swego bezladu, bo bezlad zaslania cel i determinizm Boga w zyciu - 
nazwijmy to dramatem zycia czlowieka. U natur silnych, skoro ten bez
lad natrafi na nami~tnosc, a jeszcze zostanie podsycony lekturq odpo
wiedniq, przesloni wszystko i mogq one powiedziec: to i to bylo dla 
mnie decydujqce. 

Natury silne, uaktywniajqce si~ na zewnqtrz, pozostawiajq po sobie 
ksiqzki jako pomniki swej aktywnosci i tego, co jest w czlowieku trwale, 
jako pomniki tez ich stosunku do swojej odpowiedzialnosci wewn~trznej 
wobec wartosci i rodzaju tej wartosci, jako pomniki determinizmu Boga 
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i jego r6Znych objaw6w, ze stopniowaniem jakoSci przyniesionych przez 
tego czlowieka, jego stosunku do tychze, jako pomniki wreszcie dramatu 
'czlowieka, przemyslen czy korupcji impuls6w i zmys16w. A teraz los 
przezye, stek sprzecznych oddzialywan i moja droga, urabianie mojcj 
postawy, swiatopoglqdu przez ksiqzki... 

...Dziela naukowe bardziej szybko stajq si~ materialem mechanicznym 
w wi~kszosci kolidujqcym lub kulejqcym swiatopoglqdowQ, bo przeciez 
nie slyszy si~ 0 jednej czy pi~ciu teoriach, ale operuje si~ czy przerzuca 
dziesiqtki teorii. Dzielo naukowe, zeby zawazylo u mnie na swiatopu
glqdzie, musi bye dzielem geniuszu, pracy i mysli, a nie tylko pracy 
i mysli. 

...Ponizsze pozycje, kt6re wymieni~ z powiesci i z poezji, byly pomocq 
waznq w moim rozwoj u moralnym. 

Krystyna c6rka Lawransa, to dzielo otworzylo mi rozlegle perspekty
wy patrzenia na czlowieka. Czlowiek jest zawsze ciasnym, szczerose wy
zwala go jakos z ciasnoty, ale wobec hipokryzji otoczenia i czyhania na 
szczerose, aby jq wysmiae w konkretnych sytuacjach zyciowych 
w wielkich dzielach nalezy jej szukae jako uzupelnienia swego swiata. 
Undset uczy szczerego podejscia do zycia, uczy r6wniez jego gl~bi. Po 
gl~bokim przezyciu tego dziela, moje spojrzenie na czlowieka stalo si~ 

inne. Nie to, ze przesycilem si~ refieksjq, mysl poszla wy:i:ej jakos; psy
chologizm, poj~ty bardzo og61nie - to tez nie istota wplywu Krystyny; 
milose do wszystkiego - owszem, moja milose wszystkiego podniosla 
si~ na wyzszy stopien, a to dzi~ki uzyskaniu szerszej perspektywy spoj
rzenia na wszystko. Moze najwi~cej po Krystynie m6j pesymizm topnial, 
Krystyna nauczyla mnie patrzee na ludzi od strony ich duszy, litowac 
si~ nad nimi i milowae ich. Zrozumialem, ze kazdy czlowiek jest biedny 
i kazdy potrzebuje litosci, milosci. 

Krystyna zblizyla mi swiat w calej jego zlozonosci, kazala mi patrzec 
na czlowieka nie bez jakiejs mgielki, ukazala zlozonose czlowieka na tie 
r6znorodnej zlozonosci swiata, zycia i powiedziala, ze szcz~sciem czlo
wieka jest walka jego wewn~trznej prawosci ze zlem, falszem, zakla
maniem, bl~dy i niedoswiadczenia czlowieka popelniane w tej walce n:e 
liczq si~. Prawose przyznaje si~ do bl~d6w, prawose to jest pokora. Bl~dy 
Sq etapem na drodze walki, a spok6j sumienia busolq, a przeciez chod:d 
o mojq zdolnosc do czynu. Prawose wewn~trzna, spok6j sllmienia Sq to 
konieczne dane do czynu w pelni ludzkiego i wielkiego. Krystyna walczy 
o siebie, Krystyna jest zdolna do walki, a przez to uczy dyscypliny wew
n~trznej koniecznej do dzialania. 

Krystyna uczy wyzbywaC si~ sentymebt6w. Zycie wtedy i tylko wted 
moze bye pi~kne, gdy si~ stanie na twardym gruncie. Mdle sentymen
talne usmiechy i wszelka r6.:i:owose obce mi Sq jako czlowiekowi walczq
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cemu. Krystyna umie si~ smiae, ale tylko smiechem milosci po zwyci~
stwie, przynajmniej cZqstkowym, fragmentarycznym, zycie Krystyny 
jest peIne dziE:ki ch~ci wyczerpania go, postawie aktywnej, a i temu 
w jaki spos6b pojmuje si~ cele zycia. Wlasciwie pojE:tq postaWE: mo
ralnq umacnia to dzielo, a tym samym wplywa r6wniez na umocnienie 
swiatopoglqdu... 

...Swi~ty Jan Bosco, Auffray'ego (nie wiem czy wlasciwie napisalem 
nazwisko autora). Dzielo czytane dose dawno, wybitnie wplyn~lo na 
ksztaltowanie mych poglqd6w i swiatopoglqdu... Sw. Jan Bosco powinien 
siE: znaleze w r~kach mIodziezy I;:atolickiej. Tam jest swiE:tosci najmniej, 
a czynu wiele. Swi~tose niewidoczna w ogromie pracy ukryta, potem, 
gdy refleksja przyjdzie po przeczytaniu, uswiadamia si~... 

Autor nie sili siE: na opisywanie swiE:tosci, opisuje czyny, peina atrak
cji ksiqzka, pelna czynu prowadzqcego do swi~tosci, ale 0 tym siE: nie 
wie. Ksiqdz Bosco weale 0 tym nie wiedzial. 

...Kwiatki sw. Franciszka z Assyzu. Jaki majq stosunek do zycia sza
ler1cY Bozy? Gl~bia pokory tkwi w opowiesci skierowanej do brata Leo
na, co jest doskonalym szcz~sciem. Doskonalym SzczE:sciem, bracie Leo
nie, jest to, gdy my pl'zyjdziemy w noc zimnq, w pluch~, w ponurq noc 
jesiennq do furty klasztornej i zastukamy, a odpowiedzq nam: Lotrzy
!cowie jestescie a nie bracia mniejsi i zatrzasnq przed nosem furtE:: to 
jest doskonala radose, bracie Leonie. 

W. Z. (Krakow) 
Podawac bE:dE: ksiqzki w kolejnosci chronologicznej, w jakiej oddzia

lywaly na m6j rozw6j duehowy. Dla lepszej orientaeji wymieniam parE: 
danych personalnych. Urodzilem siE: w roku 1910. Jestem nauczycie~em 
szk6I srednich w zakresie historii. Poehodz~ z rodziny inteJigenckiej. 
Wychowywany bylem w atmosferze umiarkowanie religijnej. Studia 
na U. J. 

W srednich klasach gimnazjalnych uleglem wplywom lektury mlodo
polskiej (marzycielskosc, nastrojowose, egotyzm). Dose skutecznie prze
ciwdziaIal temu wtedy Makuszynski, oraz p6zniejsza tw6rczosc Kaspro
wicza, gloszqc takie hasla, jak np. milosc! bJizniego, prostota, postawa 
humoru wobec przeciwienstw zyciowych, uniezaleznienie siE: od ujem
nych stron ("skostniale formy!") opinii otaczajqcego srodowiska. Nieco 
p6zniej niekt6re z tych hasel (walka z filisterstwem otoczenia) poparlo 
czytanie "Jana Krzysztofa" Romain Rolla-nd'a. Na pierwszym roku stu
di6w uniwersyteckich wielkie znaczenie mialo dla mnie zapoznan:e si~ 

z metodq pracy naukowej w humanistyce. Takie ksiqzki, jak np. Han
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delsmana, Historyka i Langois-Seingnobos, Wst~p do badan historycz· 
nych, uczyly mn.ie scislejszcgo i jasnego ujmowania zagadnien, koniecz· 
nosci dostatecznego uzasadniania twierdzen, czujnego krytycyzmu, pla-. 
nowosci i konstruktywnosci pracy. Wplywy te z dziedziny zycia nau
kowego przenosily si€: tei na zycie praktyczne. R6wnoczesnie jed
nal{ niekt6re powiescl , jak np. Conrad'a lub Rilke'go (Malte), wska
zywaly mi na irracjonalne strony zycia, wymykajqce si€: mozliwosci 
uj~cia logicznego. Ci saml autorzy zarazem rozwijali we mnie uczucia, 
kt6re pobudzaly mnie do zywszych dqzen moralnych. Na dalsze lata 
studiow uniwersytcckich pl'zypadajq trudnosci wiary religijnej. Musz€: 
nadmieniC, ze bardzo wczesnie wyrobilo si€: we mnie przekonanie 0 niz
szej wartosci naukowej i artystycznej ksiqzek zwiqzanych z katoli
cyzmem, w porownaniu z pismami autorow niekatolicl{ich. Kryzys reli
gijny wynikal przede wszystkim z braku zaul'ania w wartosc argumen
tow logicznych w tych sprawach. (Niech€:c do ... "scholastyki"). Zywo 
sledzilem rozw6j wsp6lczesnej literatury i sztuki. Gdzies pod koniec 
studi6w (1934 r .) wpadla mi w rE:ce ksiqzka Stefana Napierskiego, Od 
Baudelaire'a do surrealist6w. Ksiqzka ta dopomogla mi do uswiadomie
nia sobie w jakiej slepej uliczce znalazla si~ wi~kszosc wsp61czesnych 
kierunk6w literacko-artystycznych, z kt6rymi duchowo tak silnie bylem 
zwiqzany. Zdalem sobie sprawE:, do czego prowadzi relatywizm teorio
poznawczy, psyC'hologia przez coraz drobiazgowszq analiz€: dezintegru
jqCq osobowosc, przerost pierwiastka poznawczego i konsumpcyjnego 
w stosunku do KLlltury, kosztem aktywnosci moralnej i zdolnosci do 
czynu. Po tej drodze dalej 1Sc nie moina bylo, a z drugiej strony do 
realizmu racjonalistycznego w rodzaju np. tomizmu nadal nie moglem 
siE: przekonac. Wydawal mi si€: zbyt pogrqiony w abstrakcji. Czulem, 
ze trzeba swe zycie oprzec na czyms okreslonym, mocnym, - i ze tym 
czyms moze bye tylko religia z zawartym w niej swiatopoglqdem. Naj
bal'dziej zblizalo mnie do wiary Pismo sw. Mqdrose zawarta tam i dos
konalosc moralna postaci Chrystusa narzucaly mi siE: jako cos ponad 
ludzkq miar€:. Totez wazne znaczenie miala dla mnie ksiqzeczka ks. Szy
delskiego, Poczl\-tki chrzcscijanstwa. Decydujqce bylo dla mnie pozy
tywne zalatwienie problemu autentycznosci i wiarygodnosci ksiqg No
wego Testamentu. Z innej strony zbliiyla mnie do wiary Bergsona, 
Ewolucja tworcza. Powazne ksiqzki z zakresu filozofii i dziedzin jej po
krewnych, jakie dotychczas znalem, opieraly siE: przewaznie na podsta
wach materialistycznych alba pozytywistycznych, a w najlepszym razie, 
ze stanowiska naukowego, odnosily si€: z podejrzliwq rezerwq do spraw 
religijnych. U Bergsona zas, ktory w mej opinii uchodzil za jednego 
z najwi~kszych filozof6w wspolczesnych (wplyw Stanislawa Brzozow
skiego), spotykalem si€: ze stanowiskiem, w kt6rym autor po obszer
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nych i wnikliwych rozwazaniach naukowych i filozoficznych docho
azi do ostatecznych wniosk6w, ze nauka rna tylko sw6j ograniczony za
kres, odnosi siE: tylko do spraw zwi'lzanych z walk'l 0 byt, - a jeieli 
chodzi 0 kierunek rozwojowy zycia duchowego, to wskazan w tym wzg:~
dzie nalezy szukac u mistyk6w. To ostatnie stwierdzenie w ustach 
wybitnego fiIozofa wsp6lczesnego bylo dia mnie rewelacyjne!... W tym 
samym czasie przeczytalem "Wyznania" sw. Augustyna. Jego bezposred
niosc wiary w istnienie i wszechobecnosc Boga, przejawiaj'lca siE: w bez
posredniosci modlitewnego zwracania siE:, przy kaidej okazji, do Boga, 
zrobila na mnie bardzo silne i sugestywne wrazenie. Scena zas nawro
cenia siE: wstrz'lsnE:la mnq do glE:bi i miala najwiE:kszy moze wplyw na 
odzyskanie u mnie pelnosci wiary. 

Ks. Dr Eugeniusz Dllbrowski 
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ginesie Encykliki "Humani Generis". 

V. 	Orygenes w swietle nowych badan. 
VI. Pochodzenie 	 czlowieka wedlug Pisma swi~

tego. 
VII. Nowy PsaJterz w og-niu dys\lIsii. 

VIII. Problemal aramajskiej Pra-Ewangelii. 
IX. 	Sprawa Calunu Turyitskiego. 

X. 	Wniebowzi~cie Matki Boiej w swietle Pisma 
swi~tego. 

XI. 	J~zyk pierwotny listu do Hebrajczykow. 
XII. sw. Pawel Apostol a hellenizm. 
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TREse ZESZYTU: 

KS. KAZIMIERZ KI.OSAK: HIPOTEZA SAMORODZTWA WOBEC 

BADAN NAD WIRUSAMI 1 

TOMASZ MERTON: POSIEW KONTEMPLACJI 17 

ANTONI GOI.UBIEW: ROZMOWA 41 

IRENA SI.AWIRSKA: OBLICZE WSPOLCZESNOSCI W KOME

DIACH NORWIDA 60 

CYPRIAN NORWID: NIEZNANE FRAGMENTY 71 

ODPOWIEDZI NA ANKIET~ "ZNAKU" 75 

DO CZYTELNIKOW 

Od dnia 1 stycznia 1952 r. system wplacania na
leznosci za "Znak" ulega dalszej zmianie. Obecnie 
wplacac nalezy jak nast~puje: 

1) 	Prcnumerata bieZl:1Ca, naleznosc za numery od 
26 w1llcznie oraz komis par a f i a I n y na kon
to P.K.O. "Ruch", Krakow, Wislna 2 - P.K.O. 
IV 1655/110. 

2) 	Komis han d low y (ksi~garnie, kioski handlo
we) na konto P. K. o. "Ruch", Krakow, ul. Wor
cella P. K. o. IV 777/110. 

3) 	 Ewent. clary na Fundusz Prasowy na konto 
P .K.O. "Ruch" "Tygodnil Powszechny" 

("Znak"). - P.K.O. IV 198/113. 
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