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ROK X - Nr 54 (12) 

Grudzien 1958 

KRAKOW 

... W czasie wielkiej wojny, w okolicach Artois, zdarzylo mi si~ 

kiedys, ze jako lekarza przywolano mnie w nocy, w najgl£:bszej 
grudniowej ciemro.osci, gdyz miulo si £: na.rodzic dz;eciqtko. Matka, 
wygnana z domu przez dzialCtnia wojenne znalazla schronienie 
Ll chlopow, ktorzy i jq rowniez ulozyll w stajni, na killiU wiqzkach 
slomy, w obramienhl desek. Dostqpilem wi£:c zaszczytu udzielenia 
pomocy tej cierpiqcej i blqkajqcej si£: Marii, majqce; nam ofiarowac 
owoc swego biednego zycia. Innym razem, w czasjlJ drugiej wojny 
swi atowej, mialem szcz£:scie po,nagac innej biednej kobiecie okrut
nie poranionej przez kule na drogach ucieczki, matce, ktora zdawala 
si £: tylko czekac na chwil£: wylchnienia, aby obdarzyc ~zieckiem na
szq ucir£:czonq ziemi£:. 

Za kazdym razem mowilem sobie: Co przynosi nam ta wqlla istot
k Cl? Czy to dziecko wyrosle na czlowieka be,clzie swiE:~tym czy tez wo
dzem, mistrzem Iub bohaterem? Czy zostalo pos/ane, by pomoc na
radomdo uzyskania zgody i pokoju'( Czy j ego powolaniem stanie si£: 
pow tarzanie z mocq i wytrwalosciq slOw, ktore odmienily sens zy
cia ludzki ego? Czy potraii upowszechnic i uczynic zrozumialymi 
pew ne przedziwne zciania, jak na przyklad: «Oddawajcie dobrem za 
zlo» lub lei : «Milujcie si£: wzajem»? Czy to dziecko podsyci plomien 
przyni esiony blisko dwa tysiqce lat temu przez inne Dzieciqtko 
w zimnq noc betJejemskq? Ten plomien, ktory jedynie potrali roz
grzac nam serca, gdy zaczynamy wqtpic 0 sobie i 0 wszystkim, co nas 
otacza. gdy opuszcza nas ufnosc i kiedy pod wplywem cierpienia 
myslimy 0 odwroceniu si£: od przyszlosci i uchylenil.l si~ od tego, co 
jest naszym skromnym lecz porywajqcym obowiqzkiem - od zyciGl. 

Georges Duhamel 



TOMASZ CELANO 

PIERWSZE JASELKA 

Pokora Pana Naszego Jezusa Chrystusa, objawiona we W ciele
niu, i mHosci, objawiona w M~ce, do tego stopnia zajmowaly jego 
pami~e , ze zaledwie byl w stanie myslee 0 czym innym 1. 

A przeto trzeba wspomniee i z uszanowaniem przekazae pami~ci, 

co uczynil na trzy lata przed SWq chwalebnq smierciq, w wiosce 
Greccio, w dzien Narodzenia Panskiego. Byl w tym kraju czlowiek 
imieniem Jan, dobrej slawy i lepszego jeszcze zycia, ktorego blo
goslawiony Franciszek szczegolnie milowal. - No. pi~tnascie dni 
przed Bozym Narodzeniem wez\Nal go, jak to ez~sto czynil, i rzekl: -
Jesli cheesz, .bysmy obehodzili w Greeeio bliskie swiElto Pana Na
szego, przyjedz wczesniej i pilnie przygotuj, co ci wskazE;. Chep, ob
ehodziC pamiqtk~ Bellejemskiego Dzieciqtka i zobaezye w jakis spo
sob mymi cielesnymi oczyma n~dze dziecii1stwa, jakim byl poddany, 
jak spoczywal w znobku, na 'si,anie, mi~dzy wolem ·i ,oslem. - Na te 
slowa 'Ow czlowiek wierny i dobry pospieszyl przygotowac w tym 
miejscu wszys tko, 0 co swi~ty poprosil. 

Ale oto zbliza sip, dzien radosny. Bracia, m~zczyzni, kobiel.y zbie
gajq siE'l z roznyeh miejsc tego kraju, kazdy z rozradowaniem w du
szy, przygotowujqC jak kto moze swieee i pochodnie, by rozswletlic 
t~ noc, co jako gwiazda jasniejqea przyni05la swiatll)se wiekom. 
Przybywa wreszcie swiE;ty Bozy, widzi, i.e wszystko gotowe i ra
duje siE; t ym. Gotaw zlobek, przynoszq siano, przyprowadzi'\jq oslo. 
i wolu. Prostota uczczona, ubastwo zaszczyeone, pokora uwielbiona, 
Greeeio jest jakby nowym Betlejem. Noe jak dzieri jasniejqca jest 
'rook-oszq dla iludz'l i zwie-rzqt. Lud nadbiega i wob eoe t.ego nowego· 
misterium wstrzqsa nim nowa radose. Las rozbrzmiewa spiewem, 
echo skat powtarza hymny. Braeia w swyeh kantyezkaeh oddajq 
Bogu ehwalE'l powinnq. CaJ.a noe driy z radosci. SwiE'lty Bozy stoi 

1 Fragment Z 'Vita prima, zyciorysu sw. Franciszk.a z Assyzu, p16ra jedneg() 
7. pierwszych jego uczni6w z XIII w. 
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obok zl'obka, wzdychajqc, Udsrhlony htowaniem si~, a przecaez unie
siony weselem. Na zlobku odprawia si~ Ofiara mszalna i kaplan 
oplywa w nieznanq pociech~. 

Swi~ty Bozy, kt6ry byl diakonem, przybiera si~ w szaty tego ofi
cium i glosem dzwi~cznym spiewa ewangeIi~. Jego glos, gwaltowny, 
lag'odny, ja,sny, dzwi~ozny, wzywa wszystkich obecnych do niebie
skiej nagrody. Kaze do ludu 0 Narodzeniu Kr6Ia, kt6ry stal si~ bie.. 
d,akiem w mi,asteczku Be.t.lejem, Ii znajduje slowa slodkie jak mi6d. 
Cz~sto nawet, gdy chce nazwac Jezusa Chrystusa, takq milosciq plo
nie, ze zowie Go Dzieciqtkiem z Betlejemu... 

W6wczas mnozq si~ dary vVszechmocnego i jeden z obecnych, 
przedZiiwnej cnoty, 'obdarzo[lY jest wl dzeniem: widzi w zlobku Dzie
ci~ jakby pozbawione zycia, swi~ty Bozy zbliza si~ ku niemu i jakby 
budzi Dzieciqtko z martwoty snu. Widzenie zgodne zaiste z p rawdq: 
w wielu sercach Dzieci~ J ezus bylo zapomniane, ale za Je,go laskq 
wskrzeszone zostalo przez slugE; Jego swi~tego Franciszka". 

tlum, H. M. 



THOMAS MERTON 

PO\VOLANIE, RODZINA, 

APOSTOLSTWO 


I 

Planujqc nasze iycie musimy miee w pami~ci wagEl i goclnos€ 
wlasnej wolnosci I. Czlowiek, k t6ry siE; lElka rozstrzygae 0 swojej 
przyszlosci zclecydowanym aktem wlasnego wolnego wyboru, nie 
rozumie milosci Bozej. Bo wolnose jest nam dana przez Boga po to, 
zebysmy mogE bye kochani przez Nriego .i kIochae Go w spos6b 
bardziej doskonaly. 

Milose jest tym doskonalsza, im bardziej jest wolna. Miarq zas 
jej wolnosci jest jej czystose. Dzialamy najwolniej, gdy dzialamy 
z czystej chElci odwzajemnienia milosci Bogu. Ale najczystsza m i
lose Boga nie jest ani sluialcza. ani slepa, ani sPEltana obawq. Jest 
w pelni swiadoma potElgi swej wlasnej wolnosci. Ufaj qc W spos6b 
doskonaly, ze jest kochana prze;~ Boga, dusza kochaiqca osmiela siEl 
wybierae sama, bo wie, ie wlasny jej wyb6r zostanie przyjElty z mi
losciq. 

R6wnoczesnie czysta milose · jest roztropna. Oswieca jq przeni
kliwe rozeznanie. Zaprawiona w wolnosci, wic jak unikae egoizmu, 
kt6ry wyjalawia. Dostrzega przeszkody i omija je lub przezwyci.::ia. 
Wrailiwa jest na wszelkie wskaz6wki woli Boskiej w okolicznosciach 
zycia. 

Ale wszystkie te wska:z6wki razem wzi El te rzadko clajq nam abso
lutnq pewnose, ie Bog chce t ego wlasnie 1. wylqczeniem wszyst
kiego innego. Ten, kt6ry nas ukochal, ukazuje nam w ten spos6b 
pole dla wolnosci: abysmy siEl osmielili wybrae sami, bez innej gwa
rancji, jako ie sama nasza chElc podobania siEl Mu zadowoli ' Jego 
milose. 

1 Fragmenty z rozdzialu "Powolame" z ksiqzkl No Man is an Island. ~Ni~t 

% nas nie jest samotnq wyspq) , New York 1955. 
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• 

Kazdy czlowiek rna powolanie, zeby by c kims; ale musi jasno 

pojqe, ze aby spelnic to powolanie moze bye tylko jednq osobq: 
fiob q :;amym. 

Niepodobna wypelnic zadnego prawdziwie ludzkiego powolania 
pozostajq'c wylqcznie w po.rzqdku naLliTY. Czlow1ek solworzony zo
stal do wi~kszej prawdy niz ta, ktorq potrafi dostrzec jego wlasna, 
nie wsparta niczym inteligencja; i do wi~kszej milo§.ci niz osiqgalna 
dla jego wlasnej woli; i do wyzszej aktywnosci moralnej, niz za
mierzona kiedykolwiek przez najwi~kszq nawet Iudzkq roztropnose. 

Po to, by stac si~ tym, co nam jest przeznaczone, musimy znac 
Chrystusa, k'Dchat Go i czynic, co On czyrril. Los na,sz jest w na
szych r~kach, skoro Bog tam go zlozyl, i dal nam rask€; dokonywa
nia rzeczy niepodebnych. Nam pozostaje podjqe odwaznie i bez wa
hania prac~, ktorq nam powierzyl: to jest przezycie swojej e9zysten
cji tak, jak przezylby jq Chrystus w nas. 

Zye zgodnie z prawdq - to wymaga nieustraszonej odwagi i jest 
cos z "mElczenstwa" w kazdym prawdziwie ch'rzescijanskim zyciu 
jesli wezmiemy to slowe w jego pierwotnym znaczeniu: jako swia
dec two prawdzie, przypieczEltowane chotby wlasnym cierpieniem 
t krwiq. 

Skoro jestesmy powolani na takie mle]sce. gdzie Bog chce nam 
wyswiadczye najwi~cej dobrego, znaczy to, ze tam wlasnie mO:i:emy 
najskuteczniej opuscie siebie a odnaleze Jego. Milosierdzie Boskie 
chce bye dojrzane, rozpoznane, odroznione od wszystkiego innego 
i lIwielbione w radosci. Kazde powolanie jest wi~c zarazem powola
niem do ofiary i do radosci. 

Nasze powolanie indywidualne jest okazjq do znalezienia tego 
jedynego miejsca, w kt6rym najdoskonalej b~dziemy mogli przyj
mowac dary Boskiego Milosierdzia, poznawae milose Boga dla nas 
i odpowiadae na tEl lJIilose calq swojq istotq. 

To nie znaczy, bysmy na mocy tego indywidualnego powolania 
zajqe mieli pozycjEl, z ktorej Bog bEldzie widoczny dla oczu naszej 
ludzkiej natury i dostElpny uczuciom naszych cielesnych serc. 

Bog niekiedy daje nam siebie w takim miejscu, gdzie wydaje siEl 
nieobecny. 

Wiemy, ze idziemy za naszym powolaniem, gdy dusza nasza jest 
wolna od skoncentrowania na samej sobier zdolna natomiast do szu
kania Boga .i nawet do znajdowania Go - chociazby jej siEl wyda

http:milo�.ci
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Wia~o, :i::e s(Zuka na pro.:i::'llo. Wd.zi~cznosc, ufnosc i wolnosc od samych 
siebie to znaki, :i::e znalezlismy swoje powolanie i spelniamy je, cho
cia:i::by nawet wszystko inne wskazy\Valo na pora:i::k~. To daje nam 
spokoj w cierpieniu. Uczy nawet smiac si~ w twarz rozpaczy. A zda
rza si~, :i::e potrzebujemy tego. 

* 
Slepy instynkt duchowy kt6ry mowi nam mgliscie, :i::e wlasne 

nasze :i::ycie rna szczegolnq wag~ i cel, i pobudza do znalezienia wla
snej drogi, zbli:i::a nas w ten sposob do decyzji, ktora poswi~cic winna 
nieodwolalnie naSZq egzystencj~ prawdziwemu jej celowi. Czlowiek, 
ktary traci to poczucie swego wlasnego, osobistego przeznaczenia 
i zrzeka si~ wszelkiej nadziei na j akiekolwiek powolanie zyciowe 
alba stracil wszelkq nadziej~ szcz~scia, alba wkroczyl na drogE: jakie
gos powolania tak tajemniczego, ze Bog jedynie je pojmuje. 

II 

Moglibysmy lepiej zrozumiec piE:kno powolania zakonnego, gdy
bysmy pamiE:tali 0 tym, ze mal:i::eristwo jest rowniez powolaniem. 
Zycie zakonne to szczegolny sposob uswi~cenia, zastrzezony dla 
stosunkowo malej liczby ludzi. Zwyklq drogq do swi~tosci i do 
pelni chrzescijariskiego zycia jest mal:i::eristwo. Przewazna CZE:SC mE:z
czyzn i kobiet dochodzi do swiE:tosci w stanie malzef,skim. A jednak 
wielu chrzescijan, nie majqcych powolania do zycia zakonnego ani 
do stanu kaplariskiego, mowi 0 sobie: "Nie mam powolania!" C6± 
za pomylka! Majq wlasnie wspaniale powolanie ,tyro piE:kniejsze, :i::e 
pozostawiajqce stosunkowo duzo swobody i pozbawione wszelkich 
sztywnych form. Gdy:i:: "spolecznosc", jakq tworzy rodzina, zyje 
pi~knie wedlug swoich wewnE:trznych i dowolnych praw. Nie po
trzebuje skodyfikowanychregul i przepis6w. Jej regulq jest milosc, 
a wszystkie jej zwyczaje Sq zywym wyrazem glE:bokiega i szczerego 
przywiqzania. W pewnym znaczeniu powolanie do stanu mal:i::eri
skiego jest bardziej pozqdane ni:i:: wszelkie inne powolania, a to 
dlatego, ze ta bezposredniosc, ten duch wolnosc! i ta sp6jnia milosci 
stajq siE: w zyciu rodzinnyrn tak latwo dost~pne dla przeci~tnego 
czl·owieka. s.ztucznosc ·i formaUzm, wk,mc1ajq.ce s'iE: do zgro madzeri 
zakonnych, tylko z trudnosciq znajdujq przystE:p do krE:gu rodzin
nego, w kt6rym wielkie wartosci ludzkie opierajq si~ triumfalnie 
zakusom falszu. 

A wiE:c ludzie zyjqcy w malzeristwie, zamiast lamentowac nad 
",woim domniemanym brakiem powolania, powinni wysoko cenic to, 
Rtare im przypadlo w udziale. Powinni dziE:kowac Bogu, ze to ich 

http:wk,mc1ajq.ce
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powolanie; z calq jego odpowiedzialnosciq i z wszystkimi jego trud
IIlJOsciami, jes1t 'Pe'Wnq i beZipiecznq rurogqdo sW1i~t'osdi, woJUq od skfrzy
wieil 1 wypaczen poboinego konwencjonalizmu. Czlowiek ionaty 
i matka chrzescijanskiej rodziny, jeieli tylko pozosta.nq wierni swym 
obowiqzkom, wypelniq zar6wno wainq jak i pocieszajqcq misj~: spro
watdzania na swi·a1t,j ksztaltowani'a mlodych dUiSZ zdotlnych do szcz~
scia i mHosci, zdolnych do uswi~cenia i przeobraienia si~~>{ Chry
stusa. ZyjqC w scislym zjednoczeniu z Bogiem-Stw6rC'q malionkowie 
zrozumiejq lepiej nii inni tajemnic~ Jego nieskoD.czonej plodnosci, 
gdy uczestniczenie w niej stalo si~ ich przywilejem. A wychowujqc 
dzieci w trudnych warunkach malerialnych wniknq moie gl~biej 

w tajemnic~ Boskiej Opatrznosci nii cit kt6rzy zloiywszy slub ub6
stwa powinni by w zasadzie jeszcze bardziej polegae jedynie na 
Bogu, w I[zeczyw,j'stosd jednalk n1gdy nie zaznali niepokoju ni€lp€w
nego jutra. 

* 
W zamiarach Boga wszystkie powolania sluic; do wyraiania 

w swiecie Jego milcisci. Gdyi kazde powolanie wyznacza czlowie
kowi jemu wlasciwe miejsce w tajemnicy Chrystusa j poleca mu 
cos zdzialae dla zbawienia calej ludzkosci. R6inica mi~dzy rozmai
tymi powolaniami polego. no. rozmaitosci sposob6w, kt6re prowadzq 
czlowieka do wykrycia Boiej milosci, do ocenienia jej i odpowiedzi 
na niq oraz do dzielenia si~ niq z· innymi ludimi. Celem kaidego po
wolania jest rozpowszechnio.nie w swiecie milosci Boga. 

W malZenstwie milose Bogo. przejawia si~ i udziela pod uswi~
OO!l1q So.kramentem zaslonq Iludzkiego 'przywiqza!l1'ita. Powolanie do 
stanu malienskiego jest powolcmiem do nadprzyrodzonego :'-wiqzku, 
kt6ry uswi~ca i przekazuje iycie ludzkie i rozszerza Kr6lestwo Boie 
w swiecie przez rodzenie dzieci, kt6re stajq si~ czlonkami mistycz
nego Chrystusa. Wszystko, co Jest najgl~biej ludzkie i czlowiekowi 
wrodzone, wszystko, co w jego naturalnych uczuciach jest najszla
chetniejsze, jest tu poswi~cone Bogu i staje sip, znakiem boskiej mi
loki i sposobnosciq dla Jego lo.ski. 

W malienstwie miloM Boga wciela si~ pelniej niz w innych po
wolaniach. Z tego powodu latwiej jq pojqe i latwiej jq oceniC. Ale 
jej zasi~g, jako mniej duchowy. jest tei mniej szeIOki. Sfera dzia
lania milosci ojca i matki obejmuje tylko ich wlasne dzieci oraz 
krqg krewnych, przyjaci61 i towarzyszy pracy. W celu rozpowszech
nienia skutk6w boskiej milosci potrzebne Sq tei inne powolania, 
kt6re stopniowo uduchawiajq nasze ludzkie iycie i dzialania, aby 
dac im moinose coraz szerszego zasi~gu. 

http:pozosta.nq
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III 

Te uwagi 0 powolaniu Sq, rzeez prosta, niekompletne. Leez jednq 
przynajmniej luk~ nalezy zapelniC by uniknqc nieporozumien. M6
wilismy 0 zyeiu ezynnym i konlemplaeyjnym nie wzmiankujqe do
tqd 0 powolaniu, kt6re sw. Tomasz stawia wyzej niz wszystkie 
inoe: 0 zyJCiu 'ClIp ostolski!Ill , w kt6rymow,oee kontemplacji dzieli si~ 
z innymi ludzmi. . 

Zarniast m6wic 0 nim teoretycznie, sp6jrzmymezej na dosko
nale jego wcielenie w osobie jednego z najwi~kszyeh apostol6w ; 
Franeiszka z Assyzu. Stygmaty sw. Franeiszka stanowily boskie po
sWladezenie faklu , ze on wlasnie c;posr6d wszystkich swi~tyeh byl 
najbardziej podobny do Chrystusa. Lepiej niz komukolwiek udalo 
mu si~ odtworzyc we wlasnym zyciu prostot~ i ub6stwo, i milose 
do Boga i ludzi, ktore znamionowaly zyeie Jezusa. Wi~eej jeszeze, 
byl Apostolem, ktory weielil calego dueha i poslannictwo EwangeJii 
w spos6b najdoskonalszy. Wystarczy znac swi~tego Franeiszka, aby 
zrozumiec Ewangeli~, a ise za nim w prawdziwym, integralnym jego 
duchu - to przezywae Ewangeli~ w ealej pelni. Geniusz jego swi~
tosci umozliwil mu przekazywanie swiatu nauk Chrystusa nie w tym, 
ezy innym ich aspekcie, nie w ulamkaeh rozbudowanych przez mysl 
i analiz~, ale w nieuszezuplonej pelni egzystencjalnej, zyeiowej ieh 
prostoty. Sw. Franciszek byl - do ezego wszyscy swiElei dqzq 
po prostu "drugim Chrystusem". 

Zycie jego nie odtwarzalo jedynie tej ezy owej taj emniey zycia 
Chrystusowego. Przezywal on nie tylko pokorne enoty boskiego 
dzieci~etwa w ukrytym zyeiu Nazaretu. Nie tylko byl kuszony 
z Chrystusem na pustyni ezy trudzil siE) z Nim w apostolskieh w~
drowkaeh. Nie tylko dzialal euda, podobnie jak Jezus. Nie tylko 
byl z Nim razem ukrzyzowany. Wszystkie te tajemnice zjednoezyly 
si~ w zyeiu Franeiszka, znajduJemy w nim kazdq, ezasem lqeznie, 
ezasem oddzielnie. I Chrystus Zmartwychwstaly odzyl znow w swoim 
nasladowey w spos6b doskonaly, poniewaz Franciszek byl calko
wicie obj~ty i przeistoezony duchem milosci Bozej. 
, ,Nie zTOzum'iemy nale,zycie maksymy sw. Tomasza conlemplala 

aliis lradere ("dzieLie 'z ~illnymi ,owoce kontemplacji"), jesli nie b~
dziemy miee w pami~ci obrazu sw. Franciszka przemierzajqeego 
drogi Italii w uniesieniu radosci: szez~scia z posiannietwa, kt6re 
nie inaezej jak bezposrednio przez Dueha Bozego moglo mu bye 
zlecone. Mqdrose i zbawienie, jakie Franeiszek glosil, byly nie tylko 
nadobfitoseiq kontemplaeji najwyzszej proby, ale stanowlly po pro
stu i najzwyezajniej pelniE) Chlystusowego Dueha - inaezej m6
wiqe: Ducha Swi~lego. 
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Nikt nie moze bye apostolem Chrystusowym, jezeli nie jest na
pelniony Duchem Swi~tym. A nikt tego nie dostqpi, jesli nie czyni 
tego, co jest normalnym warunkiem absolutnego nasladowania 
Chrystusa: musi opuscie wszystko, aby wszystko w Nim odzyskae. 

Co do sw. Franciszka, warto zauwazye, ze poswi~cajqc wszystko. 
poswi~cH takze wszelkie "powolanie" w ograniczonym sensie tego 
s~owa. P.o wielkach duchoweQlo rozwojuroznych gal~z1 zakonnej ro
dziny franciszkailskiej z pewnym zaskoczeniem stwierdzamy prawd~, 
ze sw. Franciszek wypuscH sie, na poine drogi Umbrii bez najlzej
szego poj~cia, jakoby mial "franciszkailskie powolanie". I w istocie 
nie mial go. Wszelkie powolania rZllcH na wiatr razem ze swq 
odziezq i z wszystkim, co posiadal. Nie uwazal si~ za apostola, ale 
za wlocz~g~. Z pewnosciq nie rnial si~ za mnicha: gdyby chcial zo
stae zakonnikiem, bylo mnostwo klasztorow do wyboru. Jasne jest 
tei, ie nie towarzyszyla mu podczas w~drowek swiadomose: "je
stem mistyk~em, ktory dostcwil kontempl,acj'i". Nie kl-opotal si~ tei 
wcale porownaniarni rni~dzy zyciem aktywnym a kontemplacyjnym. 
A jednak reaJizowal jedno i drugie lfownoczesn1e i z najwyzszq do
skonalosciq. Zaden dohry uczynek ni'e pozos tal mu obcy - zadne 
dzielo milosierdzia, czy to wedIe ciala, czy wedle duszy: nie bylo 
takiego, kt6re by nie znalazlo miejsca w pi~knym jego zyciu. Woi
nose jego obejmowala wszystko. 

Franciszek mogl bye wyswi~cony na ksi~dza. Odmowil przez po
kor~ (bo to takze byloby jednyrri, okreslonym powoianiem, a on by1 
poza powolaniami). Ale w istocie posiadal doskonalose i kwintesen
cj~ apostolskiego ducha ofiary i milosci, kt6ry niezb~dny jest w zy· 
ciu kazdego ksie,dza. Trzeba chwili zastanowienia, z8by pogodzie si~ 
z myslq, ze sw. Franciszek nigdy nie odprawB mszy - fakt trudny 
do uwierzenia dla kogos przenikni~tego jego duchem! 

Jesli istnialo w jego czasach jakies okreslone powolanie, ktore 
moglby skojarzyc ze swoim zyciem - to powolanie pustelnika. 
Cz~sto odchodzB w g6ry, by modllc si~ i trwae w samotnosci. Ale 
nigdy nie sqdzH, by "powolany' byl wylqcznie do tego i niczego 
innego. Pozostawal sam tak dlugo, jak dyktowal mu to Duch, a po
tern schodzil znowu do miasteczek i wsi za przewodem tegoz Ducha. 

Gdyby si~ nad tym zastanawial, mogl byl uznae, ze zasadniczo 
z powolania jest "prorokiem". Podobny byl nowemu Eliaszowi czy 
Elizeuszowi, ktorych Duch nauczal w samotnosci, ale potem wiodl 
do miast ludzkich. aby tam glosili poslannictwo. 

RJozpatrujq-c z roznych stron tak bogate powolanie sw. FT'anciszka 
stwierdzamy, ze wykracza ono wlasciwie ponad zwykle "stany zy
cia '. Ale z tego wlasnie powodu. ilekroe mowimy 0 "zyciu miesza

• 
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nym" ililbo 0 "powolaniu apos tol'skim" , powinniSmy m~ec w pami~i 
Franciszka alba Eliasza. Zbyt latwo sprowadza si~ tego rodzaju "zy
cie mieszane" do najnizszego wsp6lnego mianownika: a na lym po
ziomie jest to po prostu jedna z form zycia czynnego. Zycie kazno
dziejskie oez kontemplacji jest wylqcznie "czynnym zyciem" i chocby 
bylo bardzo swi~te i zaslugujqce, nie moze pretendowac do godnosci, 
do prymatu, jaki sw. Tomasz przyznaje zyciu, w kt6rym "dzieli si~ 
z innymi owoce kontemplacji", 

Thomas Merton 
Hum, M. G" H, M. 

'. 

• 
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zgoda, akcepa tcj a jest zgodq milosci; jeW "pallszczyzna przemie· 
nia siE; w nieustanne swiadectwo milosci ; jezeli zycie rodzinne, 
uksztaltowane przez was otwiera si~ ku swiatu z caiq pote,gq mi
{osci, wsp6lmBosci - tak, ze jej uzdrawi.a:jqcy krqg zatacza si~ coraz 
szerzej i szer.zej z uplywem lat; a zaTazem jezeH intensywnosc tej 
miiosCl wsp6lnej pogi~bia si~, az przezwyci~zy wszelkie uprzedze
nia i przegrody wlasnego domu, t.o serca be,dq zawsze peine. Wtedy 
istotnie zapelnicie swoje zycie az po brzegi - a woda obr6ci si~ 

warn w wino mOCq Tego, kt6ry jest Zyciem dla kazdego cziowieka 
na ten swiat przychodzqcego. 

Gerald Vann, O. P. 
Hum. A. K. M. 
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SZKOlA NA ROZDR02u 

Starozytni mieli zwyczaj, ze kiedy wahali siE;, jak posLqpic, otwie
mlli na chybil tram Werg~liusz·a .i pierwszy nCl!potk,any wielr-sz uznra
w,ali z'a wyroezniE; 1. Te wries virgilianae 'isbnia,ly teL w sredni·o
wieezu, z tym, ze Bibl!ia z,astE;Jpowala eZE;sto Werg,iliu.sza. Przygot o
wujqe moj odezyt, przez pamiE;c dia tej tradyeji ot.worzylem pierwszy 
z ,tomow BibIii Jerozolimskiej (wydanie w j ~ zyku 'Olryginalu), jaki 
mi wpadl w rE;ke;. Byia to KsiE;ga PlZ''isJ6w 'i oezy moje vatrzymaly 
siE; na tyeh slrowaeh: 

M6j synu, przestan sluchac nauki 
I odsuwac sie; od sl6w mqdrosei. 

(XX, 27) . 
Ntie byIo wq'lp.J:iwQs'e!: Ksiiiga wydala wyrok. PO'\'luedzi'aia ill' 

o nauezaniu, a wt.a.s'ciwie '0 tym mialem ,dziS m6wic; ale przede 
wszystk Iilffi ten wer.set mial w tSobie najrpewni js.ze znamiE; wyl'O'ezni: 
Tl!ieja<s,nosc. Bo wkJOl1cU: w jaki spo's6b nauik.a mogl-aby nas oddalic 
od ,n qdlPos<oi? 

Zastanowilem siE; nad tym i stwJ rdzilem Z aJHlIZ, ze przede mnq 
inni jui nad rt: )'Im pr.zem ysliwali. C6i ja m6wiE;? Ludzle nuepolrow
nanie w,iE;,eej kompe1tentrui w tych sprawaeh byh wyorazu,ie zaklopo
teni. N asza, zawsze o3twzna, stara la:::,in3k.a Wulgala ogrcmirczyIa 
.siE; do tego: "Ntie prrzestawilIj s'lU'ehac nauki 'i nie z·aniedbuj slow 
ffiqdros'Cli", To byll0 pws te, jasne j sen.sowne, ale ,to jui nie byla 
moja wyro,czllJi,a. Inne Humaczenie bardZJO mq,drego kSjE;dza pOSUifle;10 
,siE; do ma,lenkuej zmriany w teiksc"ie: "Synu jesH przest'anjesz sluchac 
rnauki, oddaillis.z .siE; lod !Slow wdedzy". To ,ta:kie byIo jil.srne, nawet zbyt 
ja:sne, bo jesE weDsel. mowi ,tyJko, ie pr.zestJajqc 5Ii<; uczyc ruiczego 

1 Konferencja profesora Etienne Gilsona zostala wygloszona w Kanadyjsl;;irn 
Kolegium J ean-de-Bl'pbeuf \V 1954; pozniej zas weszla \V sklad zbioru Melanges 
SlIT les Humanites (Misce!!anea humanistyczne). Zarnieszczarny j'l z nieznacznyrnl 
skrotarni. 
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&i~ U'ie 'Iliauczymy, <to 7Jdanje ,stralje si~ pod:obne diD tzw. prawdy pana 
La Palisse, czyli do powtarzania tego sarnegD innymi slowami. Ale 
sprobujmy przyjqC to p,rzysl,owie takim, jakie DnO jest; zai'D±Yc, ±e 
mowi Dna ,dokladlnie to, CD mowi: "moj synu, jesl1 zechrcesz tJf'Och~ 

mnlej si~ uczyc - to stanie-sz si~ dU±D rnqd:rzejlszy". W kOD.'CU to' 
tak±e rna sw6j SeIIlJs: tylko jesl:i przypomnirny sobie ffiLcyMopedyczne 
programy ob-owiq:zujqce w W1ielu szkotalch i te jeszcze grozniejsze, 
opracowywane przez :ruieldore szkolne komisje - U1ie mo±emy si~ 
pDwstrzymac Dd obawy, ±e (:ytowaIlJie Pisma Sw. jes1 w tej maJterii 
niebezpienne. Jednak, poniewa± radzilisrny si~ Pisma, sprobujmy 
Zlrozurrnaec to, co stara si,~ nam QI!1JO pDdsunqc. 

):: 

Jesli pmfesor, , znaljdujqcy si~ u schYlku swojej kalIliery, po
rowliuje to, czego uczy, z tym, czego jego s'Chlnego w rnlodDsci 
ucwno - stwierd,za, ±e okol'o 1900 roku prDgram studi6w podob
U1iejszy byl do pmgrarrnu XVI wieku ni± do Dbecnego programu 
s:zkol'nego. Zmi,ana jes t niewqtpliwa. Dz.iJsiejsi UCZI1iOWTie UCZq si~ 

(lub powinni si~ uczyc) sohdnej pmcj,i wiadomos'c1, 0 ktorych 
w drui,CI!ch na,szej mlodoscd nigdy by llIe 'slysze'Li. Zewn~tr,znym zna
mieniern tej ewolucji jest wzrastajq'ca ro±norodnosc progrClmu za
proponowanego uczni,owi, pomno±enie przedmiot6w 7!awa,rtych 
w prograrnie, a w koncu wyra±na i nieukrywana toodencja do wy
bOfU przedmi,otow ze wz.gl~du na ioch praktycznq u±)~teczno,sc, a rue 
ze wzgl~du na fonnowanne urnys16w. 

Trzeha s1~ niewij!tpl1wie zgodzic, ±e jest dobrze jak jest; me 
rnarny zresztq zamia'fU pot~piania wszystkiego, co si~ dz,is robi, 
a tym b aJrdzli ej 'tego, cos!i~ robii: zanuerza. W historii nie rna chyba 
epoki, w ktolrej czlow.iek nauczylby si~ tylu nowych rzeczy 0 swie
de, jak epoka od 1900 roku do naszych CZCl!sow. Mlodzi czy starzy, 
prze±ywamy jeden z najniezwyklejszych okresow histori.i wszys,tkich 
CZiaSOW 1 wszys,tk!ich miejs'c na swiecie. Jest rzeczc, DCZyw'istq, ±e 
nauczanie 'szko,lne tak±e musi bye ,na:znaCZiO'ne pi~tnern rtej epoki. 
Poza tym przynajmniej od stu lat zazna,czyly si~ zrniany spoleczne, 
ktorych wplyw na nauczanie jest nieunikni'ony i 0' rrich powiern da
lej par~ slow. Nasze pytanie jest prDste. Ogranicza si~ 0'11:0' dO' tego: 
czy istn:ieje Jakies usprawiedldV'rienie dla pedagDgiki, ktora w ja
kimkolwiek c:zJa's,ie i spDleczenstW'ie poswi~ca ffiqdrDsC na TZecz wy
ksztalcenia, a wyrobienie urnysl6w na rzecz grDrnadzenia wiad0
mD.sci. 

TO' pytanie stawi,ajq nam fakty. W ID'iil'r~ rO:zJszerza.Tlia si~ i po
mnaZania pr-og'ramow zewszqd sIyszy si~ skarg~, kltora jU'± stala si~ 
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monotOThna: ze ucz·ruioWlie tynl mnJej 11lIllli-ejq, im · wj~ce~ im s,i~ rzeczy 
wyklada. M6wi si~, ze sltudenai tez umiejq ooraz mniej, i to w c(}'
,r,az wi~kszej 'il-osci przedmio.tow. Pozh)m egzamb6w 'obnliza s.i~ 

W1sz~dZ'ie, Ii to do tego stopnia, ie w njekJt6rych k.rajach trzeba do 
matury dodawac jeszcze jeden egz,amin,aby un'iwelrsyte ty mog1y 
wyb<rac uczni6w, nadajqcych si~ do s<tudiow wyzszych. 

W dodatku t'O jest ta s trona medaltl, d o kt6rej mozna si~ p rzyznae. 
Drugiej zas nik.t nie smie sprecYlZowac, bo opr6cz uczni6w naleza
ioby si~ ip-rzyjrzec nauczycielstwu. Pozostawiajqc na boku fakty 
'Og6lnue zna'l1e, nie pyt 1l!jmy, czy dZlisiejsi nauczydele zn3jq napr·awd~ 

przedmiloty, kt6rych UCZq... Za.stan6wmy si~ tylko: czy nauczy'Cie,le 
umiejq il-o, czeg'o nie wylUadajq, a co powinIliiby umiec. Wejdzmy 
w dniu matury do sali egzaminacyjnej, gdzie pi~ciu ezy szesC'iu 
specjalist6w wypytuje po lwlei nieszcz~'snych karndydat6W z teg.:> 
co nazywa sii~ materia1em pl'ogtra'lllu. Egzamin jui skonczony; jedni 
zdali, inni padLi,a.le wszyscy profes'ol'Owie zgodnie llarzek<ajq na 
obniiooie po.~i'DiffiU Wli edzy. Przypusemy, ze przewodniczqcy zwr6d 
si~ do nauczycieU !i powie: "Drodzy koledzy, macie zupe1nq racjl}. 
(lIle sprobujmy zroblic doswLadczenie . Wrocmy tu jutro i przepy
tajmy 'Sliebie nawzajem. Co 0 'tym myslicie?" Taka propozycja Taz 
przynajmniej by1a ,rzeczywikie zrobiona, ale wystaroczy pOlwiedzJiee, 
ze rue dala praktycznych rezultat6w: UZofi.dJllO jq za niesmacznq. Jesli 
przyjmiemy, ie ca1y sk1ad komisji powinien bye. zdolny do przejsda 
z poW'odzeniem ,tej proby, ktorq narzuca kandyda't'Dm - obecna sy
tuacJa n lie jest .zcLr'Dwa. A poniewai grozi nam, ie s.tdJllie si~ jeslcze 
go.rsza, na lei>ad>o.by si~ zasitanowie, jak do tego ooszl,o. 

* 
W tej mierze, w jakiej system szkoLny, Ik:tory przewaia w Ame~ 

'ryce, kon'tynuuje sySJtem pr,zywie:zJiony z Eu'wpy, z.roolq jego tkwiCl 
w .g.:nkoOla'Ch 'z,a,l,oionych przez KaDOla W-ielkiego, a zorgilnizowanych 
przez jeg'o mini,stra Alcuina.. Obecnie rnJe jest to jut zupelnie &cisle, 
ale tak byro ,aZ d,o polowy XIX wieku, i to bardziej, nii dZiis si~ 

mysli. Byl,o t'D zresztq tradycyjne nauczanie p6znego cesarstwa 
Iizymskdeg'o i sam Alcuin m6wil do KaI'Ola Wielkiego, ie chce ten 
system na zawsze ubrwalie, a moze raczej odnowie we Francji. Za
IllIi,aTem jeg'o bylo stwOfzenie w Cesa.ns<tw,ie Zaehodnim Aten No
wyeh. Podobnie jak ·s1:are, opieralyby si~ one na sledmiu kolum
naeh s.:lJtuk wy,ZJWolonych, ale uko,mnowanych przez dary Dueha Sw. 
Pornlirimy hJs'bo.ri~ 'tego Zttrnlie.rzenia pami~tajqe, ze w midlr~ trudu 
;i biegu cz,asu ,zrodzlilo ono cywilizacj~ XIII wieku, k~orej zttwdz'i~

czamy wsr6d wie,lu geUliusz6w sw. TOffi<dlsza z Akwinu. ZaznaeWlY 

Znak - 2 
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jedna:k na'jdokiaooj'ej, ze rllamierzenie to n!ie slmlkzyio S!i~ razem ze 
sredni'owi'eczem. TO', CO'dzici na.zywamy Renesansem, jest innym mo
melllJtem Itej s<ameij hWstol'id. Naucllanile si,edmiu sztuk wyz,wolQlIlych, 
z kioll'iecznymIi u7.upeln1eIlli.ami, pan,Qw,a~o ,az dlo prCJg1U nOWloczesnO'soi 
w s>Zkoiaoh S1a,rego i Noweg·o Swidlta. 110 pr,arwda, ze w ciqgu XII 
i XIII w . nauka ,l<ogiki, dii,~J,ektyki i ~HO!Ziofi'i :talk dl{)lminowala nad h
tera!tur<t 1 matematylkq, ze ;prawie ca~kiem je zdusila. Niemniej ko
!egiia Renesarusu, w mi,alT~ teg,o jak wzna'W1ialy wyklady hu:mandlS,tytkli 
(dorzuca'jq'c Itei w niektorych szkol,ach g.rek~) - pOWioiyW'a~y wlas
n~e do zyda, uzupetn:i,ajqc go wedlug sweg,o ducha, darwny idea>! 
spl7Jed XIII Wlielm. 

Spojrzde na pPOgll',amy studiow kiolegiow jezU'hckich, tY'ch, More 
WOWiCZdlS nadawaly ton Ii utTwalily typ nauczani,a, panuijqcy poteau 
w Eur,opie. Co widzide? Zchwilq kiedy Tow,a:rzYlstwo Jezusowe 
Pl17.Y'j~~o do swy,ch kolegi6w synow iSzl'dJchrty 'i zamozneg'o mies~zan
s1wa, 'mzdqgn~110 na ,ten nowy elemen:t rra'I.IJczanie, More s,ta'rozyt'11Y 
Rzym !przez:nacza~ rdlla ludzi W'ol'11ych, ,a Kosciol sred'11~ oW'iecza dla 
swukh ka'~anow. Nau<cza,uie -to, Ulaktua~nilone w swej tresci, sftliyliO 
lI'ekirutacji e-lit ill'teleMUld!lnytch poowde bez prze,rwy ai do naszej 
epoki. Puez w.ieki Zach6d nie 'Znal j'11'11eg'o nautc:z..alD'ia nii to, ktore 
nazywamy Iclasycznym. 

SpYltacie moie: "Jakie to rna w ,alczerrie? Nj,e jestesmy juz ani 
w sta'rozYltnoocli, arui w Renesansie. NowocZJeshocic wymag.d nowo
czesll1€go naucza'11<ia". M'ozna si~ !Ila IDO zgJod:zJic I'obiqc podwojne za
str:lezenie: ze kaidy okres byl nowoczes'11Y i ie, chociat.i: noW'O
cz'es'11osc jelSt goona podriwu, nie tr.zeba z'aipOJIll!inac, '. z wyd&lo jq 
to, 00 jest slta,re. 

Kim Sq ci ulczni,owie kJ'disycznycch kaJ.egiow XVII wieku? Ze 
stlr,ony jezuitow: Descartes, CorneiJ,je, Moliere. SzJ{jQ~y Pmt-Roy.a I 
donzucHy do pl1Dglrarnu g'rek~ ~i daly nam RdJcine',a. Desoartes to rue 
t~<ko fdJulZ'oJ!i,a 'llIoW'ozYltna, aJl€ t,akze geomet.ri'a analiltyczna i punkt 
wyjsoia :nowoczesnej ma'tema;t)"ki, kitorej iro~~d od jeglo czasow me 
doznal zilhamowdJIlia. l.a<Cinq, j~yk.iern roj.czy,stym, odr'Obinq fHozo
fii i matemdltyk1 w Niemczech ulormowdno LerbnJi'tza, w Anghi NelW
tona, a rwe F!ra'11'cdi P(l!steura - czy~i iych wszYlstkich, kto.rym zaw
d2'i~CZ'a:my r,QZw6j nowoczesnej w~edzy. Nie wierny jeszcze, jakie 
b~dq owoce [ZW. !llJowoczesnego nauczdJll'i,a, ale ,wiemy, ze w.ieky 
'tworcy wzSzysIkkh dz<iedzin wliedzy zosta,Ji Ulkisztat10wani w szk'oia
~dJCh hUlIDanistyccZ'Il}'ICh. M6Wlilisrny 0 nauka'ch sC'islych, ale i Hugo 
i Berlioz byli pelJn:i Wergi liUlSz'd, a Del.aooix. tak sarno j.dJk Ingres 
czy David, przemieszk!iw,aoli n,a OHmp:ie. A wdecieco pisal uczen Paul, 
Cezanne do swego kolegi, EmHa Zoli, zeby go fiOZierwac? JesJi nie 
poezje, ito nil pewno wie:rsze i to jakie : 
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"Febus, przemierz-ajqcy sow,,! p.wmiennq d!rog~ 

Gaile A'ix zlewa swiaJtla swego strugq". 

Tak, chCqc zahawie przyszlego autora L'Assommoir, przyszly 
twol1Oa nowO'czesneg·o mal,aI1stwa iposyla mu podma1lowany akwarelq 
rysU'nek, na ktorym widZiimy zabawnie uj~tego "Cycerona, kJtory 
g.rami K,aJtyUoin~ po odkryciu kO'm;piT,acji teQlo nJiecnego czlowdek'a" . 

A w km'lcu 'czyi to tak.ie dziwne ? Chcemy podkreslie fakt po
swiadczony przez wieJO'w:iekowq histori~, ie ·studi,a klasyczne 'WcalIe 
nne wyip.J1Odukow,aly mitlionami umyslow Qlrz~znqcych wmtynie g,ra
matycznej, ·ale przecitwIllie, we wszys,tk'ich dzied:zinach wzbudzily 
umysly smj.ale,OIfygina!lne i. tworcze. 

Nie s,zuk'a'jmy dalek'o rtajemmicy, bo pr,awd~ mow.iC}'c p floduikowa
nie wi'erllkrkh uczonych, pi!s'aJrzy, czy genera16w, a tym mrriej ml'Ziow 
s-taJllU ,lub aJrt}'lst6w -nugdy nie bylo celem studiow humarui'sty;cz
nych. Zadaw;arl,a'llo :sJ~ po prostu k'sztaJltow,aniem umyslow iluQzi, 
krtorzy, jesoli posiad,aJ1i zdolnosd czy geniusz, mogJi stae 5i~ kiedys 
wierlOOimi 'lJIczonymd, plsarzamJ czy alltyst,ami. 

A .res'Zlta? WyrK,SZltakenie ktloasyrC1Jne nie za'llliedbywa.J:ro ich bynaj
mnlej,a,le iadne wykJSz'balcerrie me jest w stan:ie dac taJentu czy 
geniuszu tym, krtOI1ZY otego daru nie 'O'tr.zy;mali ad natuly. Apar-at do 
wykrywa,ni,a gEmi,uszu, k'tOTY by uprzedza! pI1ofesor,a, ie przyszly 
wielkd 'czlowiek .znandu1e si~ w jego klalSlie - Ill'ie ,irstnieje. I tak jest 
lepiej, bo naj.lepszq przyslug~, jaikq moi'na addae 'genius'Zlowi, jest 
nieswfi,adoomosc jego obec1l;osci i traktoWoa'llie go Ina rowni z innymi. 
Nie i'stnie'je specja~ne wYkisztaicen:ie nadajqce ,s.j~ dla genlus.zow, 
'tak jak n'ie rna fimmaejd, ktorq niilleiy daw,ae tym uczn'iam (zdaje mi 
'si~, ie IQ ·wJ'ele '5.Zlcz~s'IIj,W!szym, ni,i myslq). kitorzy madq kiedys stac 
si~ .zwyklymi, ucz'Ciwymi l'lJldimi w dawnym IStylu. Z nich k'oniec 
kOli.cow, iyjq zdI10we i bag'ate cywHizacje. 

Nauczanie tklIasyczne, Itak jak .je pami~tamy 7. ·czasow nasz'ej, nie 
przed:pot,apowej p'fzeciei mloodosci, byl,o jednakJie dla wszystkich. 
Cboaiai fllo naU'czanie nrie moglo zastqp-ie ani 'nawe, z:mienJic darow 
naturalnych, dawa~'O jednaksprzyjajerce w,arunk'i d zUipellJlq swobod~ 
kh 'POZwoj,ow;i 1 ·rozkWliitowL Osmielmy s1~ UJiyc 1u wlasoiwej nazwy 
(talk dzils wysmiewanej rprzez tych, M6rzy n'ie padejlIllewajq nawelt 
jej ;'Zlfi,acze:ruia) - t 'o byia 'og61na ikul,tur.a. Rozurmiemy przez nUq nie 
t~ ",odI1obi'll~ wlSzystkli'eg'o", ktora jest ,idealem nieM6rych na-szych 
pedagogow, ~ecz umYlSl zdoJny dO' przyj~cia IkJarhdej Wliedzy, kto!fq 
zechce pewnego dnoia zdobye. Moze bye, ie CZCIJS 'O'golnej krulll1:u.ry jui 
przeminqI, ale nie n'aile,iyprzY5p'ieszac jej zguby. Moie bye, ie 
straciUsmy juitajemnic~ wyksz.talcen:ia, kt6re sprawilq,o, :i.e Des
cartes Ii Gomeidile byJi jed'llakO'Wo mailoiwi - 00 ·ja· m6wi~? - ktore 
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sprawi'a~o, ie jeden i ten sam cz~owiek mogl bye na raz i niepo
dzielnie: uczonym, pi's·arzem d filozofern, tak jak nirn byl Pascal. 
Jesli tak jest, to przynajmniej nie naleiy si~ z tego aieszye, ani si~ 
tym chlubie. 

'" 
Wierzcie mi, ie wcale nie mam zarndaru przyg;niatac terazniej

szosci przeszl,oSciq, ale terazniejszosc tak sil:) lubuje w osk arzanlu 
przeszlosci, ie trzeba jednak zachowac pewnq rownO'wag~. Zre'3ztq 
nie chodzi 0 terazniejszosc ani 0 przeszlosc. Przeciwnie : najwazniej
SZq rzeczq jest ocalenie zale t umyslu, ktore tak sarno joak serce, Wq
twba, pluca czy krew czl·owieka nie naleiq do zadnego okreslonego 
czasu. Wchodzi tu W gr~ sarna natura ludzka, ktorq trzeba zachowac 
nienaruszonq i .zawsze gotOWq do sprostani,a wc.i~i 1I10wym p,roble
mom zmieniajqcej si~ hi,sborli..i, 

N,owoczes.na ·szkola stoi W cbliczu nowoczesne'go swiata; mU51 
odpowiadac nowym zadaniom; dlatego tei dochodzI ona nieraz do 
wniosku, ie sarna takie musi zmienic skor~, zrezygnowac z tego, 
czym byla, i stac si~ calkiem czym innym. Przede Wlszystkirn, jakie 
s'C! te nowe wydarzenia, ktorym szkola musi stawic czulo? To bardzo 
waine, bo tylko wtedy mogq one naruszyc istot~ [tauczani.a , jesli na
ruszajq samq natur~ umyslu ludzkiego. 

Najwazniejszym z tych wydarzen jest powstanie nowoczesnego 
demokratycznego pans twa, razem z ideq oswiaty dla wszys,tkich, 
ktom rnu w sposob naturalny towarz}"szy. To jest rzeczywiscie 
nowy fakt. Wyk.sz·takenie wyzwolone (education JiberaJe) klasycz
nego Rzymu, ,ta:k dobrze opisane przez Cycerona, stawialo sobie za 
zada'llie ukszta·lcenie pewnej poht}"cznej i spolecznej elity, przy
'szlych kierownikow Panstwa. Plebs mi,al dostarczac proletariuszy, 
do ktorych, jak sarna nazwa wskazuje, nalezalo r-odzenie obywateli 
dia Pans.twa. W sredniowieczu szknly, zalozone przez Kar'ola Wiel
kiego, byly otwarte i dJ.a szlachty, i dla pospolstwa po prostu dla
tego, ze cesarz llIie zamierzal robJc z k aplanstwa przywileju jednej 
kla:sy spolecznej: poniewai Kosciol potrzebowal duzego zadqgu 
ksi~zy, a KaT'ol Wielk'i liczyl na n1ch jako na cywHi.zatorow swego 
cesalfstwa. Chociaz w wieku XVII okazal,o si~ potrzebne rozciqgni~
oie nauczania na mieszczanstwo, a nawet na Iud - oswiata s'tala si~ 
nilJprawd~ ogolna i ludowa dopiero wtedy, kiedy Panstwa demo
kratyczne 2l'l'Obily z niej uslug~ publicZllq. 

Dzilsiiaj jeSit ,to juz faMem. Nie cho'dzi nam 0 lbo, jakie Sq prawd 
i ·obowiq:zki pans twa w dztied7Jinie nauczania. Nie jest nawet pewne, 
czy Pans two posiada kompetencj~ uczenia czegokoJWliek, bo jedy
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nym przedrrni,o:tem n,auczani,a jest t'o, co jest prawdziwe, a w i\:ej ma
terrlj nie Pans'two jest s~dziq; ale jednym 7. najbardziej n;iewqtpli
wych obowiC!,zJ<:ow demokraty'cznego Panstwa jest troska 0 i,stnie
nie nauczania, i rto dost~neg,o dla wszystkich. Pojdzmy dalej. Po
niewai demoikratyc-nne p.anstwo ma za zadanie ~rlosk~ 0 doczesne 
dobl'O og6lu, ma 1:ez ObOw1qZek rekrutowania ,tych, kt6rzy b~dq slu
zyc organizacj'i poMyoznej oraz wszelkiego cfodzaju zawodowc6w, 
rolnlk6w irohotnikow wykwailifiiko'wanych. To jest Itak pewne, ze 
jeslinikt linny nie podejmuje si'l otwlieraJIlia potrzebnych szk6l, 
samo Pan,stwo je zaJdada. Pans'lwo nie posiada z,adnych kompetencji 
do oikreslani,a, co jest prawdziwe w matemart.yce, ale ma prawo 
czuwac naG tyro, zeby uczono ma'tematyki i na,wet (jesli to uwaza 
za stosowne) orrzekac, jakieg,o rodzaju na'llczania matematyk!i po
trzebuje. 

Tylko ze dochodzqc do tego punktu musimy si~ chwH~ zabrzy
mac, zeby ,rozwazyc razem na'tur~ zagadnienia i ryzyko przedsi~
wzi~ci.a. Zara,z podkreslimy to ryzyko, ktore nalszym zdaniem jest 
specja,lnie gr'oine - wydaje sit::, ze demokracje elirninujqc aaysto
kmcj~ uznaly lakze za sw6j obowiqzek eliminowanie elit. Zqdamy 
prz€de wszy>stklim rozgrankzenia tych dw6ch zagadnien i tych 
dw6ch p'oj~c. 1m ba1rdziej jakis kraj jest demckratyczny, tym mniej 
tolemje ,aIIYISil:okracjt::, ale tym wli~cej pObrzebuje elHy. Chcialbym. 
zebysmy wszys.,cy byli 0 ,tym przelJconani pod koniec tego wieczoru. 

Panstwo demokratyczne 7Jma'ga s;i~ z sytua,cj'l literalnie bez pre
cedensu, dla ktorej historia nie rna zadnego hasla, zadnej porady. 
Jest wi~c rzeczq na'turalnq, ze w Stanach Zjednoczonych k,tore, jak 
AleX!is de Tocquevhlle pisal juz sto lat temu, ,Sq pod tym wzgl~de.m 
doswiadczeniem jedynym w 'swoim rodzaju, odczuwa si~ jeszcze 
bardziej pCliI<!,cq potrzeb~ jakiejs dyrektywy. Rzeczywisoie, wszyst
kie inne narody pr'ogresywnle staly sit:: demokmcjallThi. a tylk,o 
i jedynie - Stany Zjednocz,one Sq demokracjq z ufJOdzenia. Jesli do 
tego dodarny innq uwag~ tego samego autora, ze rowJ1:osc warun
kow je'st "faktem sp.rawczym" spoleczenstwa ,amerykanskiego, tym 
faktem, k,to,ry stwar.za uczucJa, opinie, zwyczaje i "zIIllien:i,a wszys'tko 
to, czego sama nie wywoluje" - b~dziemy mie(' mniej wi~cej 

wszystkle dane problemu, dla kt6rego nowoczesne szkoly starajq si~ 
:maJeicodpowiedz. Takie Sq wlasni'e dane, zawarte w samej sytuacji, 
stawiajqca szkol~ na mzdrozu. 

Bo wszy;stklO to, co m6wi Tocqueville, jest slusz-'1e, z wyj4tkiem 
jednego punkllu, cZY'li samej szkoJy. Szk,ola aIIllerykanska urodzHu 
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si~ moze jako h~edd<ct:ka, pocz~la si~ w drewniane.i cha1cie, w k<to · 
'Iej 'Uc'Z'ono tskqJpej Wliedzy,1:iaikliej, j-akq posi,adano; <I!lbo w domach 
prywa.tnych, gd;Zlie lZa·improWlizow,an:i nauczy;ciele wY'kl,adal~ pOOS'ta
wy wiedzy powJ.er'Z'Onym sobie dziedom. Jed:nak skoro juz to po
WliedzieiliSmy, pozastaje faktern, .ie kaida z dyscyplin nauczanych 
ongiS w Nowej Ang,llii pr:zyszl.a do niej ze Starej. Szkl{)ly publiicwe, 
k:oJ.eg-ia, undwer;sytetty, tl{) wszY'S'tiko przyszto .z dawneg'o systemu 
s:zJkolnego, ktolry E1Lr,opa odziedz;kzyl.a po srednlhowiecllu i Odrodze
nJiu. Nie mog10 bye maczej z teij p~ostej przyczyny, ie nauczanie 
w J'st'ocie S'WOj'8j jest alfystok'mtyczne. 

"Alry!scbok,r,altyczny;m" nazywam k,ati;dy stosunek J1omi~dzy wyiej 
a I1'izej pasta~cOny;m. W nauczan1u pr'ofesor mo-ie bye na sto spu
sobow n-iz,szym .00 swego uICwia. Na przylkl,a.d dlateg'o, ze uczen 
jeS't przyszly;m miJ.i1ooell'em, 00 niigdy nie zdarzy 5.i{,( nauczycie~owi, 
chyba ze IwyjdZiie z'e s·wegl{) zaWlodu. A~bo ,d1a'tego, is Urczen jest 
przyszlym swit;'tym, a ucznriowie mogq dop!1owadZ'ie nauczyciela 
do stanu s~~ILoiSci tylkl{) wypIobowujqc jego derpliwose. P'onllmo 
to, z samej rzatSady, nauczycie'l jelSt tyro, k.tory prmvadrzi pewnq grt::, 
a uczruiowtie ddq w llIiej za nim: on uczy <1ego, co wi,e, innY'ch, Morzy 
tego nJie wiedzq. 

Tak by10 rw Nowym Swi'ede, nie tnd<czej ja!k w Sla1rym. Nauczy
dele urie Itylk.o dom;inowali tam noo U'Qzniami, Bile Isami szli za in
nyrrui nauczycielami: calia wiedza Z'ostatla ,importowana z Huropy 
i Sbany Z'joolllOCZ10'l1e, chodaz urodzHy 5i~ jako demokrd'tyczne , 
odziedziczyly ,od same-go urodzerna szk,oluq tr,adycj~ kt[d<jow euno
pejskich. 

WlaSnie il:atk,i jes·t Todowod nas:z;eg'o za.gadIl'i'eni.a. Nowoczesne 
demok,mcje od poczq'tku rnialy do dy.s.po.zyaji !System s:z;kolny, prze
Wi1dui.any dla .retkruil!orwall'i,a ,a1rystoikmcji; z·a'P'rdlgn~ly wit::c w spos6b 
natUJralny Ir,O!Zsz,e.rzye <gtO n.a 'oaly ,Iud. Ale 'W fommle byila sp.r:z;ecz
nose. Chcq'c roz'szerzye i otwo.rz¥,e wszystkrim dost~.p do kolegiow 
~ uniwsrsytetow, More Ulczyly sz-tuik wyzwo.}.(Jllych -ujaJW1llkmo 
latwy do p'[zeWlidz'enia faiKl. ze Its studia nie nadajq sit:: d'la wsz}'\St
ki,ch umy.sQ6w, a przede w,szystk~1ll1 fakt, ze :t:rucLno bylJoby wyiye 
k1rajlOw,i zlio:llcmemu z -samych helleni·stow, latynistow i lnettatizykolW. 
BqdZlrny przek«mani, ze wZ[,atS'bajqoa wsz~dzie, ia Iszczegolnie w No
wyIID swliecie, nliech~e do. hUlll1ani'styki nJie jest zwrocona przecirw 
Iniej samej, ale przeciw ,rzeozywis<C'ie nier.ozsqdnej 'ch~ci narzucenia 
jej ogotowi. 

Niestety ta opozycja rna skutki praktyczne, a niek<tme z nich 
zagnaz,aljq P'f.zyszlos'Ci ulI1lirwersyte't6w i lwlegiow. Da'wn:iej kOllegi,a 
i uni.wersy<tety Ifeprezentowaly ogr,anJjlC'wny wybor 'u'c.vniow, k,to
rych wiedza nabyta w 'czasie studiow byla potwierdzana stopniem 
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naukowytlll. Dms, ponie!W1aiiyjemy w demoklnl.cj.i, wszyscy jes;tesmy 
wyiej postalW;ien'i, a 'jest~my mmi wszyoc.yz 1:ego samego tyrtuilu; 
wi~c wszyscy mamy prawo do srt'Opnia 'll'aUlkowego ! najlepiej b~
dzie, jes~·i go otrzymaany. Jest konie<:znq regulq, ie na1l'czame za,w
sze si~ w ktQIlcU dopasowuje do sredl1liego poztomu uczl1liow, a dy
plomy do pozioOmu kalIldyd'atow. Bytoby .okruaien!stweIn, bym jesz
cze podkreS,l.ai 'S!~cclq dewalu'acj~ jednych i drug;kh. SytuacJa wyglq
doa jui tak, ie gdyby po prostu przeczyltae lPubHcZ'llie prog,ram kU'f
sow !!liektorych ull'iweIisy1tetow, U:zlIlaIIJO by bo za .osbrq krytyk~. Naj
lepiielj si~ z ,tego posmi<l.e, zaz.nacz,ajqc jedlnak i'stn£ienie tej syrtua-eji, 
bo st'aIe odWlraoaJIli,e ad niej QCZU byloby niebe7!pieczne. 

* 
K!onsekwencje tej sytu.a'cji 'obchodzq jednoczesnie i szko!y, 

i 'Ogol. 
Od slJI"ony sZikoI: w wie,lu ipOt~2ln)'lch kraj.ach {) bardzo M:l.f.ej kul

turze 'podnJosd 'si~ skar,ga, ie szk.oly sredruie d09taJjq od szk&l powta
wowych ulCZIIliQiw niezdollIlych do przyjmowatll'i'a na'llczanil,a, Id6J'e si~ 
drm daje, podczas gdy uruiwersytety ialq si~ na nieudO'lnose studen
tow, kJto")'lCh dm przy,syl,ajq szkoly srediIlioe. Jest rzeCZq jasnq, i e 
° iJ.e ta Slkarga jesft uSlPfa.wiediliiwionii', zapOWliada on-a zalWCI!lenie s~~ 
systemu szk'olnego. Demokir,a-eja, nie mogctc podlIlie'se narrodu do 
rpozi·oro'll s-ludiow uniwersy1tecl{lkh, obniza studia do poZ'i'omu 
nwrodu. 

Ale od sWony uiyrbkownikow szktQly dochodzq inne skargi: sly
szy ,si~ Jak iJalujq OIIJi, ze !!lie umiejq 11ego, czego ich talk dlugo ucz'o
no, albo ie urrciejq, to, co 1m jest ni,epotr:zebiIle, n1e umiej~c jedno
czesnie Itego, co by im ,si~ p,I"Z)'ldaro, are fczego lich !!lie nczono. Niie
pokoj jest ai za bwrdzo Tzeczyw,is,ty, a prz)'lczynyduio powwiniej
sze !!lii sIi~ mySH. W'sz~dzie celem studiow uczyn'io'l1!o wj'k,S:ZItake
ll'ie zamiii'st mq:uuosc.i. Mowiqc konkretnJiej: nauczaniem zastqpiono 
wywbierue UIllYJSlu, pr,aktykq - teori~, a dzialalJ11em - speku,lacj~. 

PowJecie tIDo~e: oto mamy jedneg'o z l1ych lidea'lis-tow, ktorzy 
chcq, nas zaWIrocie do wieku korutemplacji; 000 ip.odczas gdy swiat 
jdzie !!la,przoo, chcq, z naJS zwbie nClirod technicznie zapoinilOl1ych, 
w czasalCh, w ktory,ch techll'ika i cywilHzaeja Sq jut prawie jednym. 
Ja' 'W'caJe tak nie myM~ i 'ch~tnj.e<j rpodrtrzymywalbyrn 005 ptzedw· 
nego, Me - bye moie - w dlllli~ odrnri'ennego poj~ci.a cywitl1'2'!acj-i. 

ezy ·ezytaHSciew Podr6zy bez map Grahama Greene'a O'pIi,s w.i
zyty w tubylczej wi,osce Kpangblarmai w gl~bi puszcz LiberiH W tej 
dlugiej . na 150 m wi,O'SrC€. jesz.cze pr.zed lwircem zwiedzalIllia pod 
ptzewodnidwem wodza, illa!SZ pisarrz czulsi~ .j.a'k glCJwa parisltwa na 
wysta'Wlie ptzermys~()wej. Spotkia~ jui przqdki, fambiClrk'i, tkaczy, ko
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waN, fabrykd!llitow noiy - sloowem caly zbioT rzem1eslrriJkow po· 
trzebrnych do iyaia pellIlej . jednostkl eJ<,:OIlJomicznej. P<or6wnajmy 
w myslt t1.~ spolecznose, w ktorej k,aidy ~przedaje ty1ko to, co wy
pl'odukowal, z ktorymkolwiek naiS:zym mia'stem, gdzie nikt nie pro
dukuje 1.e(1'o, 00 sprzedaje. Gdzie jeS't pl'awdziwa cywlillizacja? Gdrie 
je,st godn<osc cz:l<owieka? Jesli tym, 00 chcemy osiqg'ilqe, Sq ~pecja
Lis'C'i, potrzebni w przyszlym mrowisku, dqilmy daJlej do specjaIiza
cj.j w coraL ba,rdziej UJpraktycZlIli'onym na'llczaniu. Trzeba sobie jed
nak zdac spr.awEi, ie '0 He jednoczesrue nie b~dzje postEiPU w kul
turzeogolnej, ten p~d do speCJalizacji da nam w wyniku zmniej
szenie 'Wydajrlosai ek'Oll'omi1cznej pralOoWiIlikow wyksZltaloonych 
przez naiS:ze szk,oIy. Nawet w dziedzoinie praikty,cznej przyszlosc: na
lezy do 1.ej cyw:ilizCl!cji, w ktorej nauczaflie techniczne wypmdu
kuje robotnikow, a nie niekwalifikowanq silEi roboczq (ma
noeuvre). 

Jest 'illlne niiebe·zpieczenstJ'W'o, tym razem ze 'strony samej wiedzy 
technic:zm.ej. Tak zwane stosowane nauki seisle i technikzne iyj q 
z wiedzy speikulatywnej i teoretycznej. P<odajmy. jeden tylko przy
klad: ludz:k:osc weszla w ,to, 00 nazywamy erq atomowq, razem z ca:lq 
jej switq nowych machin, 'W dniu, w ktorym Einstein za pomocq 
gdsle spekulatywnych poszukdJwan udowodnil rOWillowailnose masy 
i energi'i. I tak byl10 zawsze we wszystkkh dziedz~nach. Nauka 6'~O

sowallla nie maZe iye wiele dluiej nii wiedza teoretyC'wa, a kaJidy 
kraj, ktory starajqc siEi zadoseuczynic praktycznym potrzebom 
'Wj~kszosci, przestaje siEi .mteresowac badaniem spekul.atywnym, kOIll
sumuje wiEicej w;iedzy, rui jej produkuje. Wowczas Ik,raj taki s'taje 
si~ -lelnrn1kiem sWloich sq.sliadow i groiq mu najgof5ze niepowodze
nia, 'llaJWe-t w 1.ej praktyc:z,nej dziedzinie, w ktorej sam zamierzal go. 
row/ae 'llad dillnymi. Import uczonych nie zalaJtwia p'l'Oblemu, bo do 

2 Istnieje obecnie niebezpieczna tendencja mieszania dzisiej szego poj<;cia "ro
botnika wykwalifikowanego" z poj<;ci~m, kt6rym dawniej .okreslano wyrobnika 
(manoeuvre). Prawdziwy lobotnik odznacza sic: tym, ze nigdy nie rezygnuje z kie
rowania swojq pracq swiatlem wlasnego r ozumu. Znana formula " pozw6l mi to 
zrobi" 1'0 mojemu" dobrze oddaje ten stan umyslu. Trzeba za7.naczyc, ze porow
nywanie pracy tasmowej z nawrotem do starozytnego niewolnictwa jest bardzo 
niedokladne, Najplerw niewolnik nie mogl wybierac swego losu, a dzisiejszy 
robotnik przyjmuje uobrowolnie rodzaj zycia, kt6ry moglby odrzucic, grlyby tego 
naprawdc: chcial. Nast<:pnie starozytnosc utrzymywala wprawllzie, ze je3t si<: nie
wolnlkiem przez przymus a nawet z natury; nigdy j2dnak nle pretendowala do 
przygotowywania "w ImiE) demokracj!" wyspecjalizowanych wyrobnik6w, ktorych 
potrzebowala. W kOIku" Jesli wszyscy wyrobnicy byJi niewalnikami , nie wszyscy 
niewolnicy byli wyrobnlkaml. Niekt6rzy byJi doskonalymi rzemleslnikami, a na
wet artystami, kt6rych wolnos!'! w tym, co dotyczylo ich pracy, byla lnteligentnie 
szanowana. Nowqczesne demokracje pod kazdym wzgl<;dem reprezentujq ' fakty 
t:I0we i problemy. ktore w nich. . si<: stawia, w wielkiej czc:scl sa r6wnie 11Owe. 

http:technic:zm.ej
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przesadzani,a drzewa :trzeba odpowiedniej gleby, a teJ nasze uty
litarne 'spoleczensoiwa nie dos,tarczajq. Wlasnie rto mowH Tocque-: 
ville: "Dla uprawy wylSQlk iej wiedzy lub wysoldej cz~sci nauk sci
slych TIlk nie jelst <tak InJezb~dne jak rozmyslanie - a nie rna wa
runkow rownie nieod.porwiednkh do razmyslania nii iycie w naro
dZlie demoktratycznym". Trudno wi~c demokracj<om uoezye tylko tych 
prawd, kJtore srniq do czegos, skoro 'S'ame demokrarcJe zalezq od 
pr.awd, ktore nie stuiq niczernu. NieuZlnawarrie rtych 'laJsad Huma
czy te njesZlcz~scia, na kt6re 1S'1~ d:cis ska'riymy. J eMi si~ up'ierae 
przy Itym, ie poj~cie demokracji jest identyczne z poj~ciem row
nosci, aLbo przynajrnniej uwai-ac te poj~cia za niemzlqczne, moina 
si~ spodziewae, ie pr~dzej -czy poiniej demokmcje Zlniknq z poli
tycznej mapy sWliata. Nk trwalego nie da -si~ 'llbudC'wae na bl~d:z:ie, 
a to ie iludzie ISq rowni, jest zV/yklq nieprawdq. Nie Sq rowni ani 
wZlrostem, alni silq, ani pie;knokiq, ani zdr,owiem, a'nJ tkankq mo
ra,Inq, aJni takie linte~igencjq. Kaidy system szkolny, kaide naucza
me, opallte na hiiJpatezie nie istnieJqcej rownosci, jest sk'dzane na 
zag1ad~, a demokracja, ktora opiera swoje nauczanie na tym bl~
dzie, mUisi 'Si~ zepsue,oczywiscie ,od .strony growy, z ktorej cal:a 
resZlt.a iyje. Nauka uniwersyteck'a iyje z dziela tworcow wszyst
kich dzi edzin; n-auczanie szkot sTsdnich iyje z nauki uniwersyte
tow, a -nauc-z:anie pocLstawowe z nauczani,a szk61 sredmch. P'od ja
k~mi~o~wiek rZ'l'dami poli<ty,cznymU rekmtacja elity polHycznej tyl
ko wtedy jest mo:i:liwa, kiedy ozqs,tka ducha tw6rczego, k<toremu 
kaida 'w.iedza zawdzi~cza swe urodzooie, oiywia nauczanie, od jego 
najw~i'szego ,szczytu ai do najoszerszej podstawy. Kaildy !IHzedmiot 
'llauczeunia, w ktorym brakuje tworczej mysLi (z winy pr,ogramu czy 
wptywu nauczycieli). jes t zupelnie malltwym dalem. Ta manna psu
jqca 'si~ w momencie samego spadania nie jest pokarmem, kt6rym 
moie SJi~ -odiywiae tculent lub genJusz. K,j.edy demokn.cja pozwalla 
si~ pog;rqiye w iSzkolnej miemocie, traC'1 tym samym drog~ wyjscia. 

Prewdq jes1t, ie wskutek rozw,oju nowoczesnych demokracji 
s2ikola znculazla si~ dzis na przeci~ciu drog, leoz nie tych dr6g, 
o ktorych mysH. Waha si~ ona mi~dzy pos",7ji~ceniern demokracji 
a zrezygnowaniem z kSZltalcenia eM. Chodzi '0 00 innego. ArYS'Do
kracja sarna Ziajmuje si~ zaciqgiern elit, kt6rych potrzebuje. Ale rrie 
rna jui Karol-a WielkJiego do umoiliwJania studi6w teo}ogic=ych, 
anci Ludwika XIV do dawania pensji literatom i uczonym, ani Na
poleoll!a I do finans'owania wykopalisk w Egipcie. Niewq,tpliwie 
inkjaJtywa i hoj'lloSC 'os6b prywaronych spehniajq dzi-s cz~sciowo t~ 
samq wl~, ale czyi pieniqdz rue jest takie arystokracjq? Zresztq 
wieaie dobr:ze, ie pierw<sze pyrtarrie, Jakie warn si~ postaW'i, kiedy 
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bE;<biecie szukae subsyd:iow dla jakieg.ok1olwdek badaillia nauikowe
go, b~dzie brzmialo: "Do CZeglO rsi,~ to Ipr;zyda?" Jes'rid odpoW'iecie: 
"moze do znarlez~en;j a prawdy" - wasz ipI'Ojektt Zlosrt.aIIlie dolqczony 
do inlIlych,kJtolfe lIlJie dajq z'adlIlej praktycZIIlej korzysci s. 

Prawda, jak wszystko to, co jest konieczne, n i e s I u z y nikomu 
i lIliCZeIDrU , jest o na tym, c:cemu trzeba sruzye. Um)'lSi zyje ze swojej 
sruzby ;i jeslJi demokrrutyczrne pan,stwo TIle za.pewni sa:mo nOlwej zmia
ny, mogq'cej zlu:wwae Itych, kJto,rzy plrowaidzq rte beziuteresowille po
szuk~rwaillia - - z'aIpewne rue :hahraknie ,z tego powrodu podIr~czruikow 
ani lI1auczycieH, .rule wOCrotce rue b~dzie juz ,czegro nczye. Szkola 
stoi dzirS wobec jedyn,ego wybom: alba przyg:otuje nauczaJilie nada
jqce si~ do ,rekrutaej;i el:iil:, beL ktfuych zadne rspoleczenstw<> zye nie 
moze, arlbo pOSwd~ci wspolne dobfoO wszystJkric h swych obywate1i bez 
ro:inicy. 

Jesli It'O, co napilsarl'ismy, 'jest p'T·a.wd7Jiwe, moZniJ. twJelfdxie bez 
zadneg·o ipaIlddtoksu, ze panstrwo nowoczesn.e musi zapewnie sta'ly 
dJoplyw eldty intelektual,nej, w J a S ill il e d I a rt e 9 <> z e j est d e
m 0 k r a It y c z n e i zed q z y d 10 row n ·o s 'c i w a 'r u n k 6 w . 

W tym celu powinnlO 'pOipi'elfae humaJllisty,cZlIlY ~yp nauczania, po
1lrzehny do lfekrutacjli eililty, rue dlatego zeby Iszukae przez Ito uspra
wiedl~wien4a dl,a nowych nier6wnosoi sp'olecZIIlych, a,le ileby pozwo
lie j{J(}r;zys tae z teglO ntauGzaJllQ·a wsz)'iS'tkim 'obY'wate~om - arlbD bez.
posredni,o, 'albo tez pos,rednlo -- rz jego owoc6rw. Panstrwo demokra
tyczne jeslii rue Ichree 'si~ zgod:liic na eofnJl}cie d,o ipol-ba.rbarrzyn·stwa 
(a byloby bl~dem myslee, ze Ito si~ zdaI1Zye nie IDo-ze) nie rna innego 
wyborn [lIz ~ntelektU!allrna dlOskonalose szkol i przedmi1otow naucza
nia. Trzeba jeszcze powJedZliee, w jaiki s'posob moina Jlorzszerzye na 
Wlszys1kich t~ doskonarhose b'ez ohnizama jej poziomu. 

* 
Pona'ewaz odpoW"i.edrzti q rue moze bye ani zniesieruie' lm:1tury 

wyz'WlolOll1ej, ktorq dajq nam tyliko naukii human'is tY'cz'llo-rliterrack'ie 
i Scisle, ani tez na'TLucenie jej w.szysltk~m obyw,atel,om - moona je
dynlie wlatwie dtost~!P di? t ych 's.tudi6rw wrs,zYistkim tym, kto'Tzy mogq 

3 Choc wlasne doswiadczenia niczego nie dowodz'l , zacytujemy jedno zdarze
nie, bo wykazuje ono, ze nie chodzi tu 0 pomytkll tylko 0 wY1'ozumowan'l postawo: . 
Kiedy pewnej potllznie bogatej i stwoJ'zonej dla rozszerzania wiedzy organizacji 
zaproponowano udzielenie pomocy instytutowi bardzo biednemu i Poswillconemu 
calkowicie badaniom naukowym, odpowiedziano, ze organizaeja ta nie interesuj e 
sill badaniem, tylko rozszerzaniem kultury intelektualnej. Ten spos6b konsumo
wania "kultury", kt61'ej sill nie produkuje, zaslug;walby na bardzo ost1''l oeem:, 
gdyby nie to, ze wyp!ywa ze stanu umystu tak sponhnicznego, ze nie mote bye 
wyraehowany. 0 lej lendencji do intelektualnego pasozytnictwa pIsal tak ze A. de 
Tocquev llle. 
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wyciqgnqc z iIlIich k,OfZySci. Dla innych zas postarac sili, zeby cale 
n.a'WCza·nie4 we wszys<t!ureh sWiooch prze<l!mi.otach, metodach !i stop
ndoach bylo od wewnqtrz oZyw1one duchem nduk wyzwolonych. 

Zawiera Ion sili oW Itym, by przed WiszyJStk~m inalym dawac pierw
szen,stwo kJSzta~t'Ow,aIl'iu ~ rozwijan'iu intelekitu; w tl.ym, zeby od na1j
SkiJOlmntiej'szy,ch poczq,tk6w naUlczan:ia tra:kJbowac dziieck,o ja'~o "zwie
rZIi rozumne", odwolywac sili do jego inteligencji, slowem: na 
przeciwstawianiu s11i w k~dym ,prnedmirocie i w kazdej dziedz.inie 
tendencjd zast~owania wychowania pewuq 1.r6S1][q. Dziecko, uczen, 
student, poniewaz ISq isrtotamrr ,ludzkdmi, 'llImdejq noapr,awdli tyllk'O to, 
co zf1OzumieH, a pDIl'iewai nie mozemy pnewid'lliec 'I. calq pewll'oSciq, 
cz-ego b~dq mUlsi,eli nau,czyc si~ w raiqgu calego iycia, wili'C - na
wet 7. purnik'tu wddzenia praktycznego - najlepszq pnyslugq, jakq 
im mozemy ·oddla'c, b~ie romvini~cie w nkh zdo1n.osd do uczenia 
sili, Mora jes,t cenniejsza od oalej wliedzy swiata. Niech na wszyst
ktich st'O'Pniach i przy 'jallnchkolwiek pmg,ramach v,yb6'r przedmi'O
tow bfldzioe det-ffilITl'inowany trookq 0 ten wtliasnie cel: budzic, zywic 
i wzmamac il!o maleswliatebkJo 'irn!telekitu, kit6reg'O nie hrakuje zad
nemu czliowiekow:i, kt6re 'jest samq jego ilucl:ozkq gorinosciq i do kt6
rego sw. TIOIllillSZ odm.'Osi slowa pSdlm.u: "Sw!i.at}o TWEOgO obHcza, Pa
nie, ws·tawdio n.a nas rSwoje pilibnD" (Ps. IV, 7). . 

Grzeszymy przeciw 1emu duchowi w nas7.ych s~olach, kiedy 
zamJi,ast odWlolywae sili do inotelJigencji uGnia, W}"chcwanka czy stu
dent'a', 'oszuikujerrny go ofiapowujqc mu zludne rpr:ogramy, zwodnicze 
tatwliwy, :nniekiSztaka1qc-e UlPros"hczenia, ,s'~owem jakriekollWiie'k na
miasltki wy;sHk'u umysl,owego, kt6rych z wiadomym Irezud1Jatem nie 
S7.Cz~dZJi s-JIi w w,j.elu 5~,ola'Ch. 

Znaczy ,to,ile dla wSlZystkli,ch rprzysz~oSe Ij<est rue w nawrocie do 
prze,szloSci, ale w uLrzymaillill.l, ze wzgl~du na natur~ czfoWiek'a' rze'
czy ktonieczruie trwalych. Dwie podstawowe dyscyphny powi-nny 
bye bazq dJ.a ka<±dC'j formacji ulffiy5~owej: opamJOwanie wiasnego j~
zyka, aby moc wY'"azie w5zy,stko, co odnosi sili do naJtury lu:dl7!ki-ej, 

4 Przez dosyc niepckoj'lcy efekt wtorny, demokratyczny system nauczania przy
gotowuj'lCY specjaHstow, doszedl jui: do Pl'zygotowywania specjallstow od samego 
nauezanla. Ongls metody nauczania rodzily sif: z przecmlot6w i z wiedzy, kt6rll 
:'!lieH 0 nlch nauczyciele. Dzls pedagodzy nowego stylu stall slf: spccjallstaml pe
dagogli w og6le; oni tiezl! uczenia tego, czego czasem lIaml nie umiej'l. Z komicz
n'l pewnoscl'l siebie kieruj'l clalem nauczyeielsklm, kt6rc 0 lie sarno umie to, 
czego uczy, jest ograraiczone do roli ciala wyrobnik6w Intelektualnyeh. Obsel'wo
wallsmy ten fenomen w stanle czystym w czasle lekejl rysunku, w kt6rej pro
fesora zastf:powal gramofon. Maszyna radzila soble calkiem dobrze. Wldok ucznl6w 
sluchaj'leych mechanlcznle TOzkazow tej machlny napawal wlelkl\ melanchollll, 
ale chyba jeszcze smutnlejszy byl widok nadzorcy klasowego, ktory jak wldmo 
wymartej rasy profesor6w rysunku zmienlal ptyty... 
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i vpanowame ma'tematyki, ,aby moe wyra2'iic Ito, co si~ odnosi do 
natury rzeczy, a wlasnie matemc::'tyka jest -ich j~zykiem, Nie zaprze
czamy, ie i~tnieje koniecznosc obserwacji w naukach przyrodni
czych d kop-iecznosc erudycjj w sprawach mysH. Mowi.my po prrostu, 
ie <I.e iune gal~zie Iwiedzy, wlasnie dlatego ie smi" do "meblowa
nia" umyslu, ffiiogq troch~ poczekac Ii moin,a je zdobye po:bniej, pod
czas gdy wspomniane powyiej. dyscypliny ksztaltujqce umysl po
winny bye SallIlq tresciq wychowania intelekitualnego, ktore dajq 
nalS'le szkoly 5. Nie w'olin'O zalowac iadnego wysHku, zeby s.i~ na
uczye wyraiae 'i porzqdkowae swoje mysli, dae je zrozumiec 'i.unym 
i 7, kolei innych Ipozumiee. Ale Itak.ie pOm1alnie pods-taw najdosko
nailszego 'ze wszys'bk.!kh j~zykow umyslu, kt6rym jest matematyka 
oto co Iprzyda 'si~ jutrzejszemu dOf'oslemu, 'niezalleinie od zawodu, 
ktory 'obderze. Slad tej umiej~bnosci znajdziemy w uiytku, kto,fy 
potrafi on zrobie z dy,s'cypmn pozorruie najbardziej obcych naukom 
scislyrrn. I jeW ktos .spyta: "czy to wszystko?" - powiem ze na
pewno n'ie; ale Tes.zta w porownarniu z <tymi {}odstawowymi przed
miotami· jest jui malq rzeCZq i smiy raczej do umocnienia ich, 
a nie oderwalIli.a od nich umyslu. 

lakikoltWiek bE}dzie ip!1ogram, nie uczde wielu przedmiotow 6, 

5 Tradyeja nauk l1umanistycznyeh, jak wszystko eo ludzkie, rna taleie swoje 
niebezpieczeilstwa, a naj g roznie.lszym z nich jest sklonnosc d('l pojmowania klll
tury og6lnej jako sztuki piEllcnego m6wienia 0 wszystkim, Iqeznle z tym, 0 czym 
slEl nie nle wie, Kultura ulegala temu b!~dowi, a najwip,eej ehyba w olere
sie Renesansu. Jednym z najlepszyeh przylelad6w sztuki beztreseiwej wielom6w
nosci sll laeinskie dziela Petrarki. Cyeeron jest wieeznq poleusII humanizmu; rodzi 
siEl on raezej ze sztuki sofist6w greekich niz z m'ldrosci Sokratesa i Platona, kt6
rzy iq zawsze zwalezali. Prawdziwy humanizm jest g'eeki. Jego poezqtId sll te 
same eo pocz'ltlel fiIozofii, i nie bez przyezyny, bo zbawienie wyehowaniR, tak jak 
; wszystklego, lezy. w Mqdrosel. 

6 Aby nie pozostawac w sferze uog6lnieil, a jednoezesnie nie gublc SiEl w szeze
g6laeh, powiedzmy tylko, i;e dla d z lee i 0 t r a dye j i e u r 0 p e j ski e j nau
czanie Idealne powlnno slEl opierat: n:l inteligentnym s(udlum jElzyka ojezystego, 
w l'leznosei z laein'l i grekq. To nauezanie obejmowaloby na raz i nierozl'leznie 
gramatykEl, logikEl i IetorykEl, I w ten spos6b byloby ksztRleeniem mys)i i gustu. 
Jesli ehodzi 0 nauki seisle, przewazac musl matematyka, poparta dopicro olmlo 
osiemnastego roku zyeia wprowadzeniem w przyrodnieze metody obserwacji. To 
bylaby podstawa studi6w. Dla urozmaieenia ieh nalezaloby dodac pewne elementy 
historii i geografii (wykladane tak, i;eb~' siEl odwolac do inteligeneji ueznia), a un!
kac calego eneyklopedyeznego ladunku, pod kt6rym uginaj'l ' siEl nasi ueznlowie, 
Studium jednego nowoezesnego jElzyka, wybranego stosownie do potrzeb I okolicz
nosel, zawsze wystareza, bo lelceje jednego jElzyka inteligentnie prowadzone uezi\ 
przy okazji sposobu studiowania Innyeh jElzyk6w. Tak jak mawial zartobliwie 
wielki indianista Sylvain Levi: "tylko dziesiElt: pierwszyeh jElzyk6w sprawia trud
nosel", a na pytanie "jakich JEizyk6w trzeba slEl uezyc , przygotowuj'lC siEl do 
naukl sanskrytu" ten sam lingwista odpowiadal: " grekl I laclny, tak jak siEl 
wszyscy uczq". ' 
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a wybderajcie je z uwagii na zdobycze, kt6re one dajq intelektowi. 
Kazdego przedmiotu uczde gruntownie, w iIosci godzin i lat po
trzebnych do {ego, zeby umys! lAczni'a zdqzy! go przyjqc, opanowac 
i w kOlicu zro-biic z niego osohisty uzytek, ktory jest w lasnic zyoiem 
umyslowym. Co zrobic jednak - powne.cie - jesli uczen nie po
traLi ~l'O,zull1iec przedmiotu'? Nk, ,czekac i przede wszystkirn nie pr6
bowac za pomOCq za:dnej nowoczesnej i wydoskonillonej pedagogii 
n a u c z y C go tego, cze.go n i e r 0 z u m i e. 

Najcenniej>szym dobrem jaikie moze dac n au'czaruie wszystkich 
,s topni (zaraz po znajornosc.i wiary, kt6rej tresc dost~pna jest za
r6wno rnalutCzkdm, jak i ucz.onym) jest p'osiadarrie urnyslu zdolnego 
do przystoso,wan'ia si~ do kazdego zadania, Jakie zycie posta\'n. 
przed czlowiekiem. Kd'zde dziecko rna 'v-i~kszq szans~ llzyskania tej 
zdolnosci, sp~dzajqc lata swej mlodosci na cwiczeniu si~ w rozwiq
rzywaniu prohlemow wymagajC!,cych osob~stego i uczciwego uzywa
nia oswego umys!u, ruz na godzinach biernego oporu pooczas sla
wetnych "przedmi'otow progTamowych", 0 kt6rych CZ~51to sam pro
fes'or wie 1ylko tyle, ile wyklada, ,a [ tego by za:pomnial, gdyby 
przestal uczyc. . 

Oby Iszkola panstw demokralycznych potrafila zaangazowac sii~ 

zdecydowanie na drodze, Mora nie b~dzie dragq zludzen, a cz~sto 

i klamstwa. Przyszlosc nalezy do tych ludow, k torych nauczanie 
b~dzie sluzyc doskonalosd Jntelektu, nazywanej Mqd.rosciq. Czego 
mialyby si~ obawiac i co mogq sbracic? lezeli tylko prawda jest 
rzeczywista, koniec koncow ty,lko tpmwda jest uzyteczna. 

Etienne Gilson 
tlumaczyla Anna Turowiczowa 
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o UWSPOLCZESNIENIE EDUKACJI 
Nie moie ulegac wqtpliwosci, ie zdumiewajqcy rozwoJ nauk 

matematyczno-przyrodniczych w naszych czasach stanowi najwyi
sze osiqgni~cie ludzkosci na przestrzeni calych jej dotychczaso
wych dziej6w, 

I to nie dlatego - a raezej nie tylko dlatego, ie opanowa
lismy przyrod~ w stopniu, 0 jakim przedtem trudno bylo marzyc, 
ie zadziwiajqce wynalazki zmienity do gruntu ealy nasz I.ryb iy· 
cia, stosunki polityczne, gospodarcze i socjalne, nawet nasze roz
rywki. Lod6wki czy telewizory, samoloty czy Isputniki, w,szystk'ie 
te mat e ria 1 n e owoee rozkwitu nauk nie powinny przeslaniac 
w /ll'aszych oc.Ziaeh. wartosei samego .0 s i q Ig n i ~ e ,i a d u c h o
we 9 0, triumfu mysli ludzkiej, budujqeej w trudzie zawile kon
strukcje abstrakcyjne, kt6re p6zniej wcielajq si~ bezbl~dnie w rze· 
czywisty ksztalt jakiejs maszyny czy aparatu naukowego. 

Wlasnie ta s p raw d z a 1 nos C, ta zdolnosc przemieniania si~ 
w rzeczywistose, przenoszenia si~ ze swiata abstrakcji do swiata 
materii daje teoriom matematyezno-przyrodniczym takq ogromnq 
wyZ:szose nad czysto spelcUilatywnymi lwncepcjami , kt6re przewa
iujq w innyeh dziedzinaeh dzialaln·osci duchowej ezlowieka. To 
jest cos, jak dobra wallita 0 ustabilizowanym kursie, kt6rq w kai- . 
dej ehwili wymieniC moina na zloto ezy jakies dobra konsump
eyjne, w por6wnaniu z pieniqdzem papierowym w toku inflaeji. 
Jest bardzo latwo stworzyc j akqs teori~ spekulatywnq, nie opartq 
o iadnq rzeezywistosc, ubrae jq w form~ jakiegos pseudonauko
wego iargonu, im bardziej zawHego tym lepszego. Ale jakqz to ma 
wartosc? Jaki to moie dac realny wynik, opr6ez zepsucia pewnej 
ilosci papieru i farby drukarskiej? 

Z drugiej strony weimy np. r6wnanie matematyezne, opisu
jqee jiikies prawo natury. Znaezenie kaidego wyrazu tego r6wna
nia jest scisle i jednoznaeznie zdefiniowane. Na podstawie tego 
r6wnania, moina zbudowae jakqs maszyn~ i b~dzie ona funkejo
nowac w spos6b przez to r6wnanie przewidziane, Ogloszonu 
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W 1924 r. slynna teoria de Broglie'go, przypisujqea materii dwoiste 
wlasciwosei: korpuskularne i falowe, znalazla ealkowite potwier
dzenie w doswiadezeniaeh z dyfrakejq elektronowq, przeprowa
dzonyeh w dwa lata pozniej przez Davissona i Germera, Einstein 
oglosil ISwe ,fownanie, okreslajqee ekwiwalenrt enengetYlczny ma
terh, na kiHk,adzles'iqt la.t p.rzed rpierwszym wybuehem at,omowYlffi. 

Oezywisde ,fiie wszyISltkie hilportezy naUikJowe zrosltajq n3St£:pruie 
potwderd1Jone. TIfGleba jednak odroi:ni,ac hlpotezy, ktore sq w nauee 
'IlIi,ezb£:dnYiffii n.arz£:dzialll1i roooazy;mi, od ISpraJWd1Jonyeh Ii og6Lniie za
akieeptowanYieh telOr;ili, kito,fyeh zeISp61 pIize.dSlta'Wlia aJkttuailnly stan na
sz'ej wied!zy. Ze rstrlO,fiy lIliesmadornYieh rzeezy wysuwany jest C1Ja
sem za'r.zut ll,ie'staloSc.i teorH ll1aukowyeh. Pi'sze lSi£: na pr.zyklad, ze 
meehatndrka falowa oba,IHa ,zalsady t.zlW. fi'zYlki kilalSycmej, a flatem 
j<a,kiie.s jes,zcze 'll!OW\5ze rOdkTycia mogq oba]frc meehamlik£: fa,lowq, Ii tak 
dalej. Je,S!t to poglqd rlliajzupemiej bl~dIl1y: kai:de rpnzyj~e pr;zez ·nauik~ 

praWlo okiresla p,r,zebieg pewnYieh wydalr~eIi ezy fljaJW:isk tYilko 
wIPe w nyc h w aT un k a 'e h. Fizyka k,la'syJC,ma byla (i jestl 
maKIlO-fi,zykct - me 'odll1osHa si~ dio swLata ,aJbomow w ogole, ani 
te~ rw ISZlezeg61ll1osei do elemerl'tarnYieh rczqlstek, po-rus1Jajqeych si~ 

z szybkoSciq p:orowJ1awa.1nq Z ISzybk'osaiq sWtiatla. NaJtomJira:s't p[arwa 
fizYlki kI.asYlcznej pnoostawiajq dzisiaj upadek jaJblka Z drzewa 
z talkq SaJIllq diok'l.ad.nosdq, jalk za ezas6w NeWlbona. Meeharuka fa
~ow,a ezy teJorj,a w,zgJ~dIl1osci rpPdW ty;eh nJie obCIJhla leez tylk:o r 0 oz
s z e r z y rt a IThdlSZq wiedz'~ flla d:l)j.e&zJin~ eleJmenJta,nnych 'czqs>tek rna
teriri, kwaJIllt6w ffi}r8[g,iJi Ii. bardzo wielkdeh ,szybkosci. W!asn.ie na pod
Sit'aw·ach mechaJIJlilkd neWltonoWlSk~ej wz.nteSiiJony wOSlta! - cegoielrka po 
eegieke - ten 'olbrzymi grma,eh wied,zy ma1tematyezll1o-przyrodni
ezej ll1a.szyeh cza,sow. 

1'0 Sltale nardlSltarue, sWladez.qoe 0 niepJiZemijajqeych wairtosC!iach 
furrdamentow ~ pierwrotlllyeh konstrUikcjli jeSit jeooYlffi WiiE?Cej odrroz
ni1eni'em noauk [llaJtema·tyczflrO-p,r,Z}1I1OdIl1dICzyJCh :ad Iirulych dmied.zin dzia
~a<!Jn·osoi umYislowe1j ezlrOlWliek.a, gdZlie indYWJiduame os.iqgn.i~da wyka
zujq na ogo! fldews.polm~ernile mniejlS"lY storpteIi Wizajemneg,o poWTiq
z·ania :i majq rraezej tyHw ,surhiektywnq wartosc. 

WSTZysltkJe :te walory IQ ehaJraiklter7Je powl.edzmy srpirYitualnym, jak. 
rOWll1i~i 10Jbrzyrnie ,znacz'enie, j<lik>i'e :nauk,a Ii techni'k..a odglrywajq dZi.
siaj W zYlciu ,ealej ~udzkoSc.i, lThie .z!l1ffjdujq jednak ciqrgle jeszeze wla
sciwego odz'Wi<eroedlenda W obeooYlffi rsy;stemie edwkaej,i. 

DZlilSde1iS7ie 'S~krOlniotw\Q og61ll1okis:7Jtak~ee ~sredJrui.e) daje tyrko ez~
sci -abirtu,rnen'l6w pewrIle pra:ygoltJo;wall1!i.'e do wyiJszYICh sltudiow ma'be
maJtyoz[[lo-prTZYlfodni.czych erzy tecllJIl'o1ogdemych; reszta- wi£:lk
szosc - osIiqga rtyt.!m ulamkowq, ruernal rbe7Jwantooeiolwq znajlOlll.oSc 

http:W!asn.ie
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tych przedIruiol1:ow. DWlie Sq glowiIl'e przY'czYlIlY tego ruiepomyshlego 
stanu rzeczy: po pierwsze, pro91ramy s~kolme n:i,e ~aw;j er·aJq tego 
wszyt.s,tkuego, co je,st nde.zb~dne dla dania abiturientom soLiooej zna
jomosci pod s ~ a wow y c h p raw nat u r y ; ° 5 i q g n i ~ t 
t e c h n i c z nyc h naszych czas6w; po drugie, duiy odsetek UCZq
cych sd~, ozrazony poczqltkowymi trudnosmamci, zruiech~ca si~ do nauk 
ma1temaltycz!l10-przy:podniczych i zwraca sw6j g16wmy wysilek w kie
runku nauk human~stycznych, majqc nadziej~, ie post~pami w tym 
kieru!l1ku "wyr6wna" ~amte braki. Niestety, wsr6d oauczycielstwa 
ilSitnieje 1endencja akceptoyvrun1a tego rodzaju kompensacj:i , w rezul
tade czeg'o niektorzy spos,r6d konczq,cych ·szkoly srednie miewajq 
trud!llosci [ldJwe:t z tabliczkq mnozenia. 

Ludzie z 1e91o rodzaju przygo,towallliem mogq ukonGzyt JakqS 
wyisrlq ucze,lnd~ (oczywiscie rue majqcq z mrutematykq rui c wspol
!llego) ri zajqc patem odpawiedzialne slanow!lska, np. poJ:i,tyczne, ad
mUmistracyjne lub nawet gospodarcze (pomijam tu w og61e nonse'll
SOW!lle praktyki ohsadzania >l:aki.ch stanowisk ludimu bez zad!l1ego 
wyksztalcenia) . W naszej epoce - gdy nauka i ,technika ksztaUuj'l 
cale nasze zyoie ii decy<lujq '0 potencja,le narod6w za:r6wno w cza
sie polwju, jak i wojny - wydaje si~wp[()st paradoksem, by na 
czele panlstw, aJIlI1!ioi, a mawet wiellcich ,orga.nizacji przemyslowych 
S1tal,j ludzie, klt6rzy nie majq elementarnej znajom D>sci nauk malte
matyczno-przyrodniczych. OczywH;aie IlIie uwazam r6wn.iez, hy prz,e
dwna ostaltecznosc byl,a sruszna, Ibo jes,t by naleialo stanowdska t akie 
obsadzat 1lIloakomllitymi specj,ao]ilstarrni jakkhS wqskich odci.nk6w tech
nilki. Pojemnost m6.zgu ludzkiego jest ogfdlIllioczona, a w dz:i!siejszych 
czasach wyrna,g,a'llia kaidej niemal specjruUzacji technicznej Sq tak 
wY'sokie, ie lud'Zli e tacy - nieznuernie poiytec1Jni w swaim dziaJe
muszq rz konli:eczlll<osc:i posiiac1a<: ba[dZio ogmn.iczony z'dlSob wiad,omo
sd Z u,[l[lyeh dzied1Jin. IstJnieje jednak wprost palqoa potrzeba ludzi 
po s red n i e h, majqcych Jtak q 1Jllajoomosc lfiauk matematyczoo
przyrodmiczych i z,asa,d technoloogH, by pI'Zynajmniej rozumieh istolt~ 

zagadntien, ° ik,tolrych T-Olzwiqzywaniu przyjdz:ie ~m decydowac, a takie 
by zrozumjelli i poltrafiH ocenic to, 00 aa Jten temalt m6wit im b~dq 
specjalJrisci. 

Wtoonie ,te!l1 brak "Iudzli posrednJ..ch" stdIIlO'wli chyb.a jeden rz po
wainiejszyd1 defektow, a moie nawet zagl'Ozen dzLsiejszej cywiJi· 
za'cji. Wqskde szyby i chodniki .specjaliza1cyjllle ~ostaly posuniE;ite jUl 
tak da'leko, ie zaczynasiE; ,zrywac lqcZUloSC p.omi~dzy " ,r~bac,zamii" 

w pr:wdkac h a 1ymd, ktorzy iyjq aa powJerzchni ziemi. 
W dziedzimie kul,tury - jeieH tym mianem Q1bejmujemy ca1o

kisZltabt dzialodJl!l1>oseIi umyslowej ezy duchowej Gzlowieka - jest 

http:l:aki.ch
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jesz,oze chyba g{)lf,z'ej. Istnieje wprost przepase po:rni~,zy naukaJIIli 
°ma'tematyczno-przywdnkzyrnl a wszystkimi innymi dzialami kultu
ry. p.o jednej stronie jest 'olbr.zymie pismiennktw-o, soCisle ll':mkowe, 
dost~pne wlasdwie tylko ella fachowc6w, oraz pewna Hczba wydaw
nidw popula.nllOnautkO'Wych, kt6re ciqgle jeszcze znajdujq za ma,lo 
zfIOzumi'en,ia ws.r6d nieprzygotowanego nalezylCle og6lu. Po ctrugieJ 
strooie unika .gi~ na O'g61 stillra:nnle wszelkiej p'fOblematyki :c.wiqza
nej, choeby posredlni,o, z IlJalUkami rnilltematyczno-przyrodruiczymi. 
Lamy wydoawnlotw, kto,re pretendujq do reprezeIlJtow-ania ca~oks:zJtaltu 
spmw kuHiuy, rz,apelnvane Sq z,azwY'ezaj jalowymi spoPami publicy
stycrznymi, k>tOJ;e '!llaplrafW1d~ 'ueresujq za,ledwie k:iJk,a os6b; dyse:r
tacjillmi kryjq,eymi pm,a ZiClls}1onq mniej lub bardziej zrE;eznej dialek
tyk:i eaJkowitq beztr,esciowQse; konwenejoniCilnymi mqdrymi utw-orami 
literackimi. Zrzadk.a ty.lko ud,a si~ wyloowie cos celniej>szego z tej 
powodz'i "kulturalnego p ap;ieru", k:t6ra zalewa na's nie'llstannie. 

Zilistanawli,a,m s,iE;, ezy kryrzY's WlSp6kzeSlnej ku1tury - ktfuego 
tstnien'ie p,r,zyznajq w ehwi.l,aeh 5:lJCzemsd 'sami nawet augurowie 
nie jest, przynajmniej ,ez~sciowo, spowodowany wlasnie jej ode
rwoo!i'em s;j~ ,od gl6wnego nUlptll zylailowego naszeJ epoki, kot6rym 
jeS't - ezy sj.~ to k,Olffill podoba, czy nie - nauka i techn'ika. 
Przypominc 1'0 ooskolwietk sYltua'cjE;, w jillkioej sweglo czasu znala'Zly 
S~E; z,astygle w swym slli8.lPOzYltnym kisZ'taicie 'cywHizaeje Japonii i Chi.n 
w OIbl.iczu osiqgniE;e l\:eeoo.ic:zJDych r,asy b'ialej. 

Oczyv.~iscle lS,praw-a powlq'Zania innych d'Zial6w kuLtury z nauk,ami 
maltemaltyrczn,o-przyr,odlOJi'czymi 'nie jes,t IClltwa. WY'daje ·si~, ze naj
wi~eej zyskac one mogq przY:SW1aj,aj~c 'sobiie waLory naukoweg'o spo·
sob'll myslen.i,a. Me.rytroryezne - larue personalne pode]sai,e do rze
ezy; scisl,ose w de,finiowClllliu 1 w oQg61e f.ormul'ow-aniu wszelk:ich 
wypoW1iedzi ;obiektyW1izm, kit6rego rzeczywiSitosc la-Gor,atooyjna uczy 
bard.1lO prE:dko; SJtaraJnna weryf,ika'cj.a przeslanek a pote-m ostrozllle 
wycJqganie wniosk6w - o1!o niekotore tylko sposrod ceIliIlyeh zalet 
metodykd naukowej, kitare z duzym pozytkiem zasbosow<lllle bye mogq 
do ,innyeh rodzaj6w umysl,owe1 a,kotywnosai ezlO'wieka. Wynika s1qd 
znowu p()ltr,ze.ba "ludZii posredJruich", Marzy by mogUii wniese solidn~ 
przygotowarrie rmatematyc.zJl!o-<przyr,ooni'cze do swej praey w innych 
'Zawodach. 

Upowsze,ehnienoie nauk maiemalyczno-przyrodnk'Zych musi bye 
przeprowa.dz'ooe 'lJilSa.ctru.c.zo na pozl-ornie szkoly sredruiej, a tylkll 
w nie'kt6rY'ch dziedzilll'a.ch, jak np. elwIlJomia, uzupewone jes7JC'Ze na 
UiIlIiwel'sytetaeh. Wy7Jsrzym uczelniom ma;tematyc:zJIlJo-przYPOdnkzym 
lub sci..sle tecimologi!07Jl1ym pozwo!i to lila podwyzszenie ich pro
gramow d pO'Zliomu Jl!a,uc.zatnrl.a, co staje si~ coraz pOllrzebniejsze 
z uwagi na slaly oj szybki. rorzw6j tych nillUk. 

Znak - 3 

http:dziedzilll'a.ch
http:lJilSa.ctru.c.zo
http:p()ltr,ze.ba


1366 ANDRZEJ MALEWSK l 

. W rauuaJch $~oly sredniej nalez.aloby wyktilldac: zasady me tD. 
dykli n,all'kiowej, mCl!t emilltyk~ p:ora'chunek roiJni,o'Ekowy i cadko'Wy 
wlqcznie, fizyk~ kla'SycZ[1q (z elemen'lamym .1abofaltorium) .i pod
st1awy mechan'iki falowej o~az teorili wzgl~dJlWSDi; chemi~ fizycznq. 
nieorgani cznq i organ i-cznq, bez zby.t'illch szczegolow, ail e za to z e1e
meJlJt'aJrn q atnalizq Hosailo'Wq (ktona ma ogromne zna'czelIllie dyda:k
tycme); organjz.a'cj~ pwdukc ji p rzemyslowej WraJZ Z jej ekonlOlniicz
nymli a1Spek,tamd ; ",alryiS hilstori,i r·orzwiOju nauk j ,nowoczesnej indu
stI1ilCltltirzoc jd. 

Wp~olWadzen:i e w zYClie Jt.aiki2g'O prog.ramu wydaJe si~ 1ezec ca1
kowide w granica'ch mozl'iwoscl, jakkolwiek musia~·oby napolk.ae na 
SiZt€lreg lrudnlosci. 

Pr,awdop od,ob!Iliie najpowazruiej'szq Z tych Jt.rlJldmosCii bytby Op Ol" 
ni ekitorych kol pedagog.ic.zny1ch. Sakoln itotwo byI,o dome nq humwn i
stykJi na cllugo p r:zedit em , z·an:im pO'WSitalynauki mate'flllityczno-przy
[odinu,cze - [lie'ch~tnlie oddaj e s'i~ pozycje Itrzyman·e o'd wiekovt . 
Nie wah'cuIll 'S i ~ jectnak tWlier dZ'j e, ze program nauk humanu\5 tyczn]"Ch 
w sv!m},ach srednitch mori:e i ,p oWiilIli,oo zostac 'zrewidowany pod k q
tem wi'dzeni'a je9'o ce1·ow·osci i wydaltJrui.e zreduk·ow.any, gdy.t. dqg1e 
jewcze zarw ier.a, IsHq tradyajd, wiele mate rialu bqdz nde odpowiada
jqceg,o pO~QlIDo,wi ,szk1oly sredn,iej, bqdz W ·ogo.le bezllz)'\teczne9'o. 
Tak np. w d zied:zjnlie p'o~·o!Il:i Sltykd m s topi,a IHeratury rozbudowruna 
je·s t Ina peWI!1D pO!Ilad Ir.ze·czywd'stq pOltrzeb~, 'a, juz w:szelokie "wply
w·ollogie " Hie majq na'jmniejszego sensu n·a terenie szkoly sredniej. 
UC:zJI1Jorw;i·e 'll'aLomi.aslt pOlW!lnnli umil ec na,pisac, porzqrdIllie ii J.ogJ.cznde, 
jaJkies nip. Sip.ra1wloz1d·a'll.ie ozy liist w &kompl'ikiowa'nej sprawli:e (00 dz:i
siaj dobrze ~robk pot·r.afi najwyzej jedna dziesiqta 1udzi Z srednim 
wyIDsZJt-akel!1iem). NaUlcza!lli·e j~zykow Ida·syazlll]"Ch w s.zIDol,aiCll srred

· midl jeslt, mourn zdanaem, w dzis.i e1jlszych azasach ,zulpelll1ie ruieuzasad
rui'one (n'awert: dia pnzys.~y,ch !etka1rzy ,n.a prz)'\klad !crotkIi. kUlrs na un'i
wersy'te'Cie, objai;n<i.ajqcy termJinologi~ lalC'i nskq, 'lupelnlie by wysltalr
ozyl). Nalt.omiralS-t .iedelll z j~zyko'W -nowozyJbn)'\ch powinJen bye dopPO

· wad'lJony p,rzynajlffi1ll1iej do prozi,omu ·swob-odnego czytan,ia - w dzie
· d::ninli.e naUlk sd:slyreh ll1aljwaz!I1!lejoszYJlTIii iSq dtiJsiraj: aII1gielski (cala 
Nlter'altura almeryiw.rrska, bTyJtyjstka, hiInduska .irtd.), I!1lastwnu1e wsyjsk.i , 
na l!r:zJecjrn miej5cu niemJiecki; fralllc1.IJSki stmoH duz,o na 2'JI1ctcrzeruiu . 
W dalitedZlill1lie rulSlbofIii.i pmel,ad'owanj.e ChI1OO1loliogiq d podtobnymi szcze
gol·ami d{) nii-cz.eglO nie pr·owardmi - W ll1iiedllugd rC'lIaos po ·Oipusrlczeoo 
szJwly wiSzylsbklo <to wYW'ietr.z.eje z pam!1~c.i. W ogole z pmgramow 
nillJ.eia~oby USUll1qC i{)o WISZ.YSltkO, co· jest jedy.rue efetktDIWlllym i "wy
godlllym" (I()ozywdscde dla /I11au'<1ZycJielia) matenialem wyldadowym 
i eg.zamtialacyjll1ym, a 00 bqdz mie moze bye pr-zyJswlojo:ne p·rze.z wi~k-
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S'lJoSC mloc1zIiezy w wi elku szkolnym, bijJdz nie mo,ze uta-walic SIi~ nd 
dlugo w jej parrnd~ci . Pewnego rodzaju "utylilta:ry;zm" (w dodatnUm 
ZI1Jaczeniu :teg'o sbawa) jest tu Jak najbard21iej ws]{,azany. 

Drug,im pO'W'aZnym, w nasz}"ch warunkach, problemem Sq labora
toria Ii ill1llle pOlillJoce naul<!Owe. Jednalkze urzqdzeThie e.1 e men t a r
nyc h 1abo J' a I' 0 [i 0 w hie jest ba'fd:w kosztowne. Jezeli chodzi 
o drozsze a.pamty naul<!Olwe, potrzebne dla wyzej n a5zk,i'cowanego 
programu, to moi n:a by ,stwO[zyc rodzaj 0 s r ,o d k 0 w, np. w mua
st.ach w,ojewodzkkh, do ktory,ch przyjeidzalyby kJolejn,o na pewien 
C?a'S wyoieozkti l5IlkoLne z mIllie jszych mle jscowosoi. 

lrunyrn bardZJo tmdnym zagadnieniem - ale, jak sqdz~. moz'li~ 

wym do rozwiqiflarni a - jest kwesti,a m llodziezy, kJtora ruie rna Zidol
nosci illaitemalLycznych.Napodstawiemegowlasnegodo.sWTiddczeTI1.La 
pedagogi=eg1o tW11erdz~, ze e 1 e an e n tar n e j m a <t em at y k i 
nauczyc mOZnla nriernnal kaidego, tylko trzeba uzyc odpowiedruch 
mebod. Sposrod wykladowcow mat ema'tyki, z jakLirrri si~ stykalem. 
wszyscy znaili iSWOj przedmi ot dosikJonale, ale naiprawd~ ZlTozumiale 
wykladac :ruie po Lnafilani jeden. GrlOllo najlepszych pedagogow po
wUlI1IllO byopr,dDowac s:nozegolowe podr~c.:zmi.kJi dydak.-tycZIlle ula wy
kladmv'Cow,lfownolegle do 'POd:r~cznikow 'ogolrnych i obejmujqce 
oaly kurs ma'temaLykiszkoly s,redniej - punkt po punkcie. Z punktu 
Wlidzernii,a dyda·k:Jtycznego jest jeszcze nU'eZimiernie w aime dopilnowa
rue, by uctZtrui'oWli e OPaThOlWailli przedmitOt - szczegoilinie jego poczc¥t
kowe dzialy - bez zadnych luk. Czasem zapomina Isi~ bowiem; 
ze luka w nauce hilSl L'Oa;i,i na p:nzykiad aznacza jedyu1lie, ze uczeri ruie 
b~dzie 7!I1al ty,lko tego jed'neg,o fr,agmentu, podczas gdy na skutek 
luki gdu es W ipr,opedeutyce matematyki uc zeri rue b~dZtie w 'stanie 
z[()(lmniec lcaleg'o dal.szego kU,flSU. NaIez,alioby wprowadrzJic do· szk6i 
sredlruilch mdrz;,aj sermilnariow mditematyc'Zlnych, :na kltor"}"ch stan Wiiado
mos'oi kaidego U!cZln.i.a bylby s21czegolow;o spr,awd;!;aJIlY i w (fazi, 
potr,zeby lLzutpelni,am.y. 

Wla,sn:ie Ite lUlkii w poczqtkowych dZlLala:ch Sq c2~sLo powodem 
2Jll1iech~cdlThi,a SUE; mboduezy do ma>tematykJ, ,a Ita "fuortkJa wyjsoi'Owa" 
w Isb11onE; hU!ma:n;i&tyld 0 kJtorej Iw'S:pOIDliInalem - dopelnia res'lJty. 
W rezuJita:cie w,i~k.s,zlOsc uczruow "me majitcych Ildolinosoi materna
tycZJl1ych" w roze.czywi:sil:osC'i prawie wcaIe lI1ad t!:ym przedmi-otem nrie 
pracuje, posw1l7oajq<C lSw,oje wy:s-iJiki ktoremus z pnzeclm:iotow huma
ruisi "}"czn"}"ch. S"}"tuacja zrruienJi soil'. radykilllrnle, jei:eli Il jedrr1ej sirOlllY 
u·ozenire ,sJ~ bE;dlZlie ulatw.iJO.ne, pnzez ullepszemie metod dydaktycZlllych, 
11Z drugiej strony mIodziez b~dzie wiedziala, ze opanowanie mate
mdltyki, ezy tiizykli je:s1 n:i e ° d z 0 w n y ill war un k i em uktOIicze
llliaogol:nokisz.talcqcej sztkJoly sredniej. (DIa bClJrdz.o 'Iriewie1ki,ej lkrzby 
llJ02llliow, Mony rzeczyWTiscie ruie b~dq w sraIllie opanoWlac eIemen

http:ulatw.iJO.ne
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tarnej matematyki, aJe k16rych po'Zi,om uzc10lnien zasluguje na cos 
wi~cej niz edukacj~ poc1stawowq, moina by ll!tworzye jaikieS szkoly 
specjalne, nie posiadajqce jednakze statutu ogolnoksztatcqcej szkoly 
srednIiej). 

Niekt6rym 'sposrod 'czytelrri:kow rrilIlJiej'szego art)rkulu - moze na
wet wi~ks2)osoi - wyda si~ on za'Pewne nazbyt rady ka:lny. Czytelni
korn tyrn p()Sltarwi~ jedno pytaJIl'ie: czy 'lJostaly przepPOw,adzone 
w 'szilwlnktwie zmi,a.ny, kt6re by ,odpowi,adaly, jakosc~orwo i Ho
~kioW'o, tym q;mialIlom, jakie dzisi,aj zachodzq w swieci e ? Z chwHq 
wybuchu ka1zdej !Ihiema,l wojny okazuje si~ nagle, ie walczqlCe annie 
wcale nie Sq 00 niej przygot'owalIle, ze w wi~ks2)osci z n ieh org,a;niza
cja, 'tClikityka, uzbrojenie pozosta:ly na ,tyro sarnyrn mnoieJ wi~cej po
2liomie, jak u konca wojny poprzedniej. PotE;pia S'i~ w;tedy u poste
riori , t~ Gttalg.nalcj~, ,zdJumiewa si~ nad wsteczniotwem Ii og'rCllITilc2)ono
Sciq generalow - ale naprawd~ ,taka sarna petryfikacjoa palIluje 
w wielu irrmych d:zJiedZiilIlach, tylko nie jest tak jdJSlkra'W,o uja'Winiana 
iTllie pOWioduje t akich natychmiastowych katastrof, jak w dzi€dzinlie 
miliotarnej. W ChLna,ch swego czasu za najlepszq kwa.Lifi'kacj~ do 
zaj~o1a wys'okriego solalIlowiska administmcyjnego uwaiana byla untie
jE;!tnosc p1saJnia W'ien;.zy - wiadorno. do czego to doprowadzHo. 

Trzeba 'tez WzlqC pod uwag~, ze przygotowanle kazdej reforrny 
wyma,ga pe'W'Ilego cza'su, a poIltadto, ze powinna ona bye tak obli
C7;ona, by przynajnmiej jakis CZClJS przetrwala, a nie okaz,ala si ~ nie
dos'tateCZllq i przestarzalq jui w ehwi.H wprowadze!Ilia jej w zyde. 
Zeby zatem otrzymac wl,CliSciwy obraz, nalezaloby porownae dzisiej
szy StClin svk!olmotwa z przypuslZczalnym wyglqdem swia;ta za jaikies 
20-30 lat. Takie porownanoie pow:inno przekonac juz chy'ba kaz
dego - przynaj1llJl1Jiej, ze cos w tej sprCllW!ie trzeba zrobie. A co - to 
jui moima podyskutowac. 

Andrzej Malewski 

http:W'ien;.zy
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TECHNIKA 
1 NOWE GRANICE HUMANIZMU 

Zgodrn.ie z Iforzpowsilechnionym i populiliI'llym pogIqdem okresla 
si~ nieraz wiek techniki jako epok~ "laicyzacji" spoleczenstw 1. 

Mowi sri.~, ze ta ,1iliicYilacja obj~la najpie,rw spoleczerisltwa zachodnie 
i stamtqd pozeszla sli~ i daIej si~ WZichodzi na anne obszary swia'ta. 
W tym uj~Ciiu Sredilliorwiecze' mial,o bye rzekomo "eporkq wiary ka
tolickiej", a czasy obecne Sq "epokq maszyny", Mora oczywdsoie nie 
moze pOsU'adae zadnej wiary i jak ,si~ mo'ilna domyslae za.raza swoich 
wladcow wlasnq bezdusznosoiq. 

Taka interpretacja wieku techniki jest do pewnego stopnia 
przyr<ialtna i jest lez w pewnym. znacze'llliu prawdziwa. Ale jest to 
mterp'mtaej>a mocno ogFdillkzona, ktora staje ,si~ mozliwa tylko 
d,zie;k,i bardw rzascia,nJcQwemu spojrzeniu ,tak lila wszechSw~'ilit jak i na 
czas Q his1ori~. Bo tylko wtedy mozemy uwazae Sredill,orwiecze za 
wieUcq "epork~ wiary kilito,u,ckiej",jezerli postil!llov.limy wykreslrie 
z naszego pol'a wridzernlia wi~kSrzq cZ'E?se ludzi, ktorzy !Die by-Ii ani nie 
Sq Europejczykami i nie mieli wowczas zadnego, I1awet zewn~trz
nego kontilkJtu z rel1igiq ka1boli1ckq. UznC\iwae e-zasy, kiedy wi~ksza 
cz~se ludzkosci nie stykala si~ w ogole z nauk q Kosciola, za "praw
d21iwq e!pok~ w~lary kdl~oNckiej", ".'0 glosie poglqdy nie tylko za
saia:nkorwe, a,le ,wpros toiburz'ajqce. T,o poddawac mysl, ze ChrystUis 
rue plfzy,srz;edl illd ziemi~, aby zbawk calq ,ras~ ,ludzkq, ale j-edynie 
narszq wlasnq ro.ctzJ.n~. 

Dowod6w il:BIklieg'O poglqdu moma SIi~ c10pClitrzee w p'odobnytCh zja
wd.sk'il:ch, jlaJk k1o;scLoly gOltye-Me stav.ni,ane na wschodz1:e, a jego kon

1 Rozdziat ..Technology and New Humanist Frontie rs" z ksiqzki Fro1ltiers ill American 
Call1Olicism, New Yorl' W57. M"cmillan . 

Autor uzywa terminu technology, 1<t61"ego nie tlumaczym~r jako "Iechnologia", ze wzgl«:du 
na inne, seisle okresl me znaczenie tpgo stnwa w P, ·lsce (np . tf'chnologia obl'6bJd IDf'tali). 
Uzywamy stowa "lechnika" w znaczeniu sprecyzowanym w punkcie 1 SIOIVJ1ikll wyrllzow 

olJcych, wyd. 3. Warszawa 10;;8. 

http:Zgodrn.ie
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sekwe1Jlcjq Sq prqdy pOWlstajqCe wsrod roznych tubylcow (na przy
kl,ad w slrodlClOlWej ;j pvludll'i'owej Ameryce). u ktorYtch przejawd.a sti.~ 

ruiech~c do k a10l:icyzmu, poruewaz czujq 'slE: coraz b 6. rdzi·ej nie-Euro
pejczyk,ami. T,ak,ie pOjJllJowanie S.redni,oWliecza jaslt w rzeczywLs1bo·
s-ci faIszywe , gdyz przyjmuje jak,o idea~ny typ zyda katolickiego 
s1iln lr,zeczy, kltory byl jedy.ruie moz1iwy na ' skutek. ntiepozqdanych 
ogr.runkzen. A Jednak n.iewq-tpliwie w duzej m1erze wspolczesna mysl 
katolkka i dz:ialalnose katolikow pozostajq jeszcze (choe 'Ilajcz~sdej 
ruieswi a'domie) pod Wiplywem pojE:cia, ze w jakis sposob uda &i~ 

. powJ'ooie do warunk6w, w kltorych na.rody bE:dq ,tWlorzyly stale mo
naliJty, gdzie kaz,dy mniej lub wiE:cej b E: dzie prz)"najmm.'iej nomin'al
ni e k ,alt'oillkiiem. ZCllpom in,ajq, ze Italka Is)"tuacja istn:ial1a zaledwie przez 
lrzy lub cztery 'slule'oila i moze il:ylko l!1Ja jednej Itrzydz:ie,s!tej cz~sci 
p owierlJchini kuli" ziems1<Jiej. Z pewnosaiq eksperymenlt Sredndow:ie
c;r,a Wi EuPO.pie ,zachodniej l1lIi·aI tbaikq QOIni'osl,ose dla caIego s'VJlialta, zt! 
jego ,ZIl CllczelIllie jak,o ,rzeczywisbosai hisltorycznej nie moze bye prze
ce nWone. Ale jego przydalbl1Jose jaiko modelu dla d z.isiejlszej kaltolk
kiej d:z.i,alalmloSd i jalko ramy dl,a wspolczesnej mysU kalto,hlddej jest 
00 najmn:iej bardlJo wqtpliwa. 

W is1Jooie inasz·a wj,afla joot w ,czalsach ,obecnych bardziej wi<docz
il1Jie Ii l!1Ji8zCIlprzeCZ8TI1ie katolicka niz w tak zwrunej "epoce wia:ry". 
Teraz kCllt'olii1cy :zma'jdujq IsiE: w kazdym kraju globu. Sq [lOZ']) [()ISZ end , 
ale lIllJozHwo'Sci .ich wzajemnego porozumiewani·a ,gli ~ 54 0 wiele wi~k
&ze, a wd~c d ipoczucie w:zaljerrunej wiE:ZIi 'si lniejsze. Spo]nIi,a 1-ch jest 
w 1ylffi .7II1aczetl1liu b anllZliej rzeczyvv1JSrta niz daW'niejszych katolikow 
zyj'llcych w znacz,nie ffi!niejszej odlegl'osci geograficznej. Jedyna po
zycjla OjGa sWIi~tego jtak10 gtowy Koso101a jest dJ1l!s poW's.zechniej 
u 'lJIl alW'ail1l a ,niz w prze,szlosCii. Sama wi,a,l'a lZostala na U=ych wai
n ych punktClJch wyrazn.iej 'okres.lona - na przyk1ad wielu sredl!1liJo
wiecznych k,aitoUkow tbl"walo w przeSwila·dczeniu, ze Matk:a Boza l1!le 
byla woma <od grzechu pierworodinego. Religia uWlolnlil,a si~ roWThiez 
od mylmych przekOlnan zwdq~anych z bl~dami owczesnej wiedzy 
przyrodin'iczej. Zapewme d w :n aslzych umYlslach jest ona l1!CIIra.zona na 
powJikla'n~a 'z h1t'l'dami nau]wwymi nlCIIszeg'o wieku, ale pr,zynadmniej 
w.iE:IDszosedCIIWlniejs.zych uprzedzeiJ. zoslala usun1~ta. Nie myslimy 
dZlj,sd aj, jaik kaJtom,cy ubdeglych wiekow, ze nie mozD.a przyjqC Obja
wieni,a Bo,zego nie pJ'zyjmu'j4c rOWllloczesnie, ie slonce kr~ci sUE: 
d o!l<O'la rn emu! 

Ten rodzaj postE:pu - bo jest to istotnie post~p - zachodzqcy 
w lOI1ie sa.m ego Kos oi'Ol,a wyk1azuje ub6stwiO poglqdow 2nterpretujq
cych mille dZlieje po Sred'l1Ji,owtie.czu jaiko l"OzpoWlszechniaj ~cq siE: "Lcl'i
cyzacj~" w kaz.dej dziedzinie. Nie pozwo1i on Tham uwazae calego 
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rozwoJu nauki wsp6!cze'51nej 'co nrajwyiej za jeden z mnJej s~k!odli· 

wych obja:w6w tei 1aicyz,a,cji. 
Aielby s.twor.zye swi8!t i swi,aJl: opoglqd naszeg.o czasu, t rze.o.a byto 

oczywiscie czegos wli~cej nii ich ,.1ailcyzacji". Ro~p atryw,a,na w s<zer
szych hilst,ary'CZnychi iprehisborycrznych per,spekitywJ.ch IIl!dSZa epoka 
techniki jest cz~sciq zaplanowanej przez Boga wielkiej i tajemni
cze j ewoIucji w,szechswiata. Naiei':l.·ho1by wi'E;'c jq loaczej nazwae "ho
minizacjq" swiata, to jest okresl'm opanowania naszej planety przez 
.ra'Sp, ludzkq. 

W ClqgU kilku p Olprzedzajqcych nas po~olen ludzie powszed1lruie 
u waiaH swiaJt z'a ukt.a.d '~asadnkzo ~ta'lyoC'zlilych Istosn.J1jk6w. Ludzko'3e 
byla dl.a· ,nich wttocz.ona w pew ien p rawz6r egzY'stencj~, a sbosunki 
pomi~dzy niq aotClJcz'a.~qcymi ko,smkznymri sHami zda1waly si~ bye 
oalkow;icie niemnienne. P'ojmowano sam wszechswdat jako cos naj
zupeln.iej ·statego. W kosmologii ary;stoteles,oW'skiej ponad sfer~ k6i~
iyca ni,c nde padlega'llo zadnej .rzeczYWlilstej przemianie. PUlste sfery, 
w kL6rych OIs'aidzone byly 'Planety i pona:d nrimi gwiazd y, porus:wly 
si~ ·idealnie l{JQlistym Imchem, pozbaw~IOIne mozliwosai inlllych prze
dbraien. Kula tiemska i wsrzYSJtko, co lSti ~ na n iej cnadduje, z,bozOine 
byl'O z ,czterech zasadniczych element6w: z.iemi, wod y, powietrza 
i oQlD'ia. Myslall1!o powszechnie, ze ludzie upraw1ajq ziemi~ i pracujq 
na niej w t e n .sam sp os6b jak to zawSize robili, dop6ki nie zastqpJ 
ich naSlt~pne pokoJenie, kt6rego .stosunek do przyrody b~dzie taki 
sam jak lch przodk6w. 

Ter,az wtiemy, ze Sttosunkli mi~dzy czlowLekiem il wsrzechsw.ialtem 
nie Sq caJ1ko wiiCie st,atyc,z·ne. Zyjemy- w przeks21til'loa jqlCym s,i~ oj ,1'OZ

p l'Zes'brzeni,ajq.Cytl11 s'i ~ WlszechSWliecie , a zw:iq,zki lqc~qce .z fiim ICZ]10
wieka r6ilruiq s'i~ dZ'i s iaj pod Wlie10ma wzgl~ da'IDi od tych, Jakie 
iiSlIrui,aly przed stu ItyisiqOarrui ezy dz.iesiCjJtkamri 1ysi<,:cy lalt, a na'wet 
i 7lrzed wi ~J<,i el/ll . Wtiele !Z tej hi~storhl wszechsw~at'a zostato 7.atpisane 
w ska'lach pod Ill,aszymri 'S'bop'alll1li,a jeszcze wi~cej mozemy wyrczyt,ae 
z gwiazd. W obu Itych swj,adeatwach W'idz;imy staly ,ruch, po,st~p, ewo
1u cj~, Mora jest najwidoczniej .nJielodwfa'caIna. W n'a1Ke 0 zri'elITLi 
aznacza sli~ jq 'l1'dzw;anl'i r6inych epoik geo,logicZlIlY'Cll , naStt~pujq'cY'ch 

jP)d:na po drugiej w 1ajemnic7lej, ale rueoffi)'l1nie ·w-yzThar.,:aDlllej kolej
11!0sci. W ramach olbr.zym:kh 'okres6w ozasu i ,abs,z;:),r6w przest rzeni 
ujawni'onych przez wsp6lozesne badani,a n,ad kosmosem ~ naszym g10
bem chcialbym rozpatrywae naSZq er~ techniki (choeby tylko 
w naj,og6lrrrie~szy,ch jej I}'1sa'ch), Ja!ko jedlilq z geoll'Ogi oznych epok, ·to 
znaczy joak,o peWoie:n okres w p1al1!ie IfQzw;ojoow)'lm s'WlidJtla na1tury. Noie 
obe jd.zie '5'i~ to be.'Z teologicznych 'Wlt1i a sk ow, gdyi wtlasnie w lym 

http:per,spekitywJ.ch
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sW1ecie przyrody i w O'Luac21onym a nie Innym czasd'e druga Osoba 
Trojcy ,swi~tej, b~dqca .na rowill z Ojcem i Duchem s,\lli~tym jedy
nym prawdZliwym Bogi elIIl , Wltargn~la w ewolucyjlIlY pI10ces stajqc 
si~ jednymrz. nals, plfawdziwym czli<rwiekiem. 

II< 

To,oosmy pJ:lowizmycznIie okres'Ji,Ji jrako wciqz wzraSltajqce przy
spieszerrrie ,tempa ew'olucyjnych procesow, jest w .szerszej perspekty
wie,'I1cx:lrhajem kUIDuJu)qcego si~ nat~ze!t1~a tego przebiegu rozwojo
wego, mO'cq ktorego zycie "opanowalo" naszq zieml~. To nat~zenie 
wzr'aJsta, poniewaz kaidy etap dZiiedZliczy zcLobycze poprrzedniego i rna 
propoocjrOualnie wi~ksze rezerwy do s'wej dyspozycjd, Zmalrly nie
dawno o. Pierre Teilhard de Chardin okreSlal trzy wielkie okresy 
ist:nlelIlia 'llraszej z,iemi nazwam:i: "geosfery", "bi'osfery" i "nO'osf€ry". 
Geosfera Ito ·okres kiedy glob spajaly jedynie mechaniczne sHy; biro
sfera, gdy SJt,al si~ jednosciq na skutek pokrywy iycia orgalIlicznego, 
ktorq si~ caly otoczyl; noosfera ro.zpocz~la s'i~ kiedy ~'iemia o,siqgn~la 

!I1tOWq je:dm.1osc, przeIatstajq'cq jq, ("hodai jej przyrodzonq, ktorej hod
l,em 'staje 'si~ nous, to jes't umysl ludzk:i. Kaidy z tych etapow nie 
tylk,o buduje dale] i przerast a etap poprzednti, ale przez to sarno rna 
wi~kszy ZlapaJs elIlergii, z ktoreglo moie cze:rpac na swe udoskonalelIlie. 
UkaZlanle SJi~ czl'owieka bybo jeszcze wi~kszym wydarzel1iem niz 
zaistnienie iycia na ziemi. A jednak dokonalo si~ w kr6tszym cza
sie, ,gdyi wyszl,o z wiele boga'tszych i bardziej zroiniczkowfu.'1ych za
pa.sow energii, to jest z "bi,osfery" . 

"Noosfera" jest bogatsza, subtelniejsza i bardziej zloiona nii 
wszystko, co jq poprzedz;illo. Nie je,st bynajmniej 'staltycZina. 

WeW1IlqJtTz niej mozemy rowniei zaobserwowac fazy Z'W!.i~]Qszajq
cego si~ weiqi nat~ienia, jeszcze .szybsze i smielsze od dawniej
szych - poniewaz te procesy rozwijajq si~ teraz przez dzialanie 
w,olnych .i obdJa:r.Zlonych duchem iSJtot. 

* 
Jui od zaJczqJtkow pisma IytSunkoweg'o i poW'staJnia alfabetu, al~ 

szczegolnJie od wynaIeZlieni.a druku, rozwoj srodk6w porozumiewa
nia si~ rrui~dzy ludzmi byl przede wszystkim sprawq post~pu technicz
nego. Ale cel tego post~pu nie byl wcale mat e ria 1n y w najscis
lejszym ZJnaczeniu tego ,sl'owa. Byl duchowy i humaIllistycZJnY, jeieli 
przez przYIrui'Obruik "hUllaJnistyczny" rozumiemy skoncentrowa,nle si~ 

'.' 	 na wyraini,e lu,dzkich zainteresowan-i-ach i ideaiach, na !;pTawach do
tyczqcych czlowieka jako czlowieka. Na skutf:"k 1ego rozwoju srod
kow wzajemneg.o porozumienia ludZJie Sq dzisiaj Scis!ej zjednoczeni 
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6 zycie peliruiej obj~r.o w posi.adtanie narsz g·lob niz kiedykolw1ek przed 
naszq erq. ProcelS, kt6.ry 'Io:po: zql <s'i~ kiedy pierwsi ludz.:ie zacz~li r:z. 
~r:zestrzEIDiae 1S.i~ po Zliemi za, p:>mocq swdk6w lolwmocji i pr/:ez to 
sam·o uczylisi~ od ,IlIiej jak p'Osliqse jq Iswoim rozumem i dae jej jed
Illose i 'sp6jrui~, do jak'ich nie mogla dojse poza "rnoosferq" - dziS 
doszedi juz do Slbosunkowo daleko P()suni~tego stad:i'Um. Juz od kilku 
ubieglych generacji poprzez dzienniki i radio, a ostatnio i przez te
lewizj~, mys,iCjtcy ludZlie caleg;o swiata 2Jarpoznajq siE; z najwaZruiej
5Zymi wypadikarmli dziejqcymi si~ .fia calej powierzchni glabu, i to tak 
latwo d pr~dlw, jak gdyby te wydarzeni,a zaszly nie daiej jak 10 rnill~. 

Nie jest t.o osiqgni~cie czyst·o duchowe, ale jeg,o duchowe strony 
a zw~asZlczil jego duchowe mozliwosc1 Sq o,lbrzymie. Je·sU ono po
woduje pewne U1zewn~trznienie skIaali.ajqC nas do mysienia 0 zy
ciu w kClItegmi.ach latwych do opisa'l1ia zewn~trznych wydarzen, to 
oz,n,acza jediliak lIl'iewqtpliwy, choc: moze jednostronny, krok na
prz6d w samouswjadomieniu i Saill1oopClIllowalliiu ras y ludzkiej jako 
calosci, a wi~c i korzyse wewn~trznq. 

Jedl1!oczesrnie t en rozw6j Strodk6w porozumiewawczych dokJonal 
si~ za sprawq techniki. W istocie, w nim ogniskujq si~ zwiqzki Iq
cZqce technik~ z kulturq w ich najbardziej humanistycznym aspek
cie. Wielcy humaniSci odrodzenia: Manutius, Sturm, Amerbach, 
Froben, przyjaciele Tomasza Moore'a byJi takie drukarzami. Ten 
fakt jest bardziej znamienny dla nowoczesnej techniki niz si~ 

flo zwykle przyjmuje. Gdyz p[ea-wszym rzeczywiscie ma'SQlWO produ
kowClIllym przedrniotem byl. nie maszyna ani przyrzqd, aJe ksdqzka. 
Jest to jedna z niespodzianek niefalsZQwanej hist.orii, ze kiedy iudzie 
wpadld na PQmysl ma'So'Wego wytbacza;nia identycwde takich samych 
przedmiotow, pierwsze rzeczy jakie nauczyli si~ Itym 'sposobem wy· 
rabiat, ,to nJe byly ani naJrz~dzia ani techiniczne pTzyrzqdy, ale od
tworzenie IZnak6w przeds tClIWdajqcych 'ich wlasne mys1i. Jakdekol
wiek moglaby llIam dzis stwarzae trudnosoi, masowa prQdukcj.a 7)0

staIa jednak wynaleziona, aby sluzye potrzebom duchowym. 

Jest uo fad<!t znarni'enny Ii. zadz:iwiajqcy, ktory rzuca sWi'aHo na 
zwiqzek techniki z zyciem i rozwojem czlowieka. 

IstThieje oczywiscie jakis rodzaj przeciwienstwa pom1~dzy tech
nikq a humanizmem - gdyz istnieje zawsze pewne przeciwien
stwo pomi~dzy dwiema rzecz.arrni, kt6re .nie Sq zupelnie ideIlltyczne 
aile nie jest ono ·tak gToziIle, jak si·~ to cz~sto sugeruje. Sarna nazwa 
"technika" jest wytworem nietechnicznego swiata i giosi jego lqcz
nose z tq ga!~ziq nauki. U filozof6w szesnastego i siedemnastego 
wieku, zwlaszcza u tych, kt6rzy, jak William Ames, byli uczniami 
Piotra Ramusa, "technologia" jest pierwotnie traktatem 0 jednej ze 
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sztuk wyzwolonych organizowanej 10gicznie, to znaczy zgodnie z I"e
gulami tej osobnej sztuki wyzwolonej, klora si~ nazywa logikq. 
Z tego 'sen1ianIyczneg:o t e renu tech'l1oJiogi;a ,rOnSzerz,a lSi ~ na podobne 
t raM aty z .zalk resu mechaniki, a rpoz,niej cLopi·eno 'obejmuje z'asrtaso
w anie wi adom os ci naukowych do przemyslu i lilnnych praootycwych 
celow. Ale etymologiczni e Ii hri'slorrYczni e , a w,i~,c Ii zgocl:nrie z ne::.zy
wistosciq, przyjmowac, ze dzi:siej'Szy swiat jes·t opan::Jwany przez 
technik~ , to stwie rdzac, i:e jest on zorganizowany przez analogi~ 

do sztuk wyzwolonych! 

Daleko jeszcze ,do teg,o,aby ten obraz wszechsw~ata, ktorysmy tu 
tak nie dokladn ie Ii po am a to rsku stwrali si~ pr.zeds1.CJlW'ic, z o's tal jui: 
w p elni z aasYl111Howany przez uczuciav.noSC lud2Jkq w Amery,ce, EuPO
pie czy tei: gdziekohviek indzie j . J est on zanadto nowy dId naszej 
sw~ado'l11!osai . Czl:owiek pierwoluny zyl pr.zez dziesiiq:tki Ilysi E; CY l.at 
bez iiJ1Jnej Z'rraj,omos c<i his borii n ii: ita, Marq zaWlieraly lege:ndy Ii mity. 
W znane'l1iu, jaik'ie n a,dal 'lej W1iedzy wi'ek dwud:zti e.sty, znajO'l11osc: 
hri ::l UOJ1ii lud'lkosC'i u ]logi'a \\ntedy obe jmowac zaledwtie kilka genellaej1i. 
W s poce Egipcjan i Mayow hisbo,ryczne badanie przesn!<os ci (zro
bilo pewne post~py, a Hebrajczycy, Grecy, Tukidydes, Herodot 
ti autorzy irzymlS cy uprawi ilJIi juz hilsbori~ I{H,a'Wlie w naszyrrn n owo
czesnym 7iJ1Jaczenliu, cho'ci'az uwzgI~dnlialJj w JIiej jedynie ogra.ruiJczony 
okws CZiiiSU. Odnodzenie ul>alo dzieje przeszl'o dwoch l1: ytSi~cy I,at 
wslecz. W dziewi~tnaslym stuleciu z Lyellem, Darwinem 'i 1nnymi 
u czonymi g,ranice przeszlosai zo S/taly przesu'll'l~te nie;skol'lczCJ\,ie da
lej. Ale dlop>iero w ciq'gu ,0's.taJtmiego 6wiercWliecz:a zdolaMsmy zdJOby c 
na'SZq dzi'sliejszq wied'z~ 0 zytoiu cilat! ,ruiebieskdch .j szenszych kr~-· _ 
ga'ch q:> rz Els tr.ze.rui 'i z'J.1oz11J11Jiec, i:e pa'brzqc na gw1azdy 'Oglqdil!my wy
darzenia sprzed milionow, a nawet miliardow lat, ktore potrzebo
waly az tyle czasu, azeby swiCltlO ich moglo dotrzec do nas. 

To przenikni~cie q:>rzeszl'oscl jes'l joeszcze jednym przyk!adem 
otego 'WZf'OlStu Tla,t~zeni'a dZ'ia;lallflosci czlowieka, '0 ktorym juz mOW1i
IliSmy. W Ityml wypadku wzr'()is't jeg10 wiedzy '0 przesz]osoi powi~ksza
jqcej si~ z kazdym milenium WlZmogl tez j €lgo zdolnosc do odtwarw 
nia przebytych etapow, tak ze wiek dwudziesty, 'Z wszyslbch cLotych
cza:sowych epDk najbardziej .o'ddalony od poczqtkow swiata , posiad a 
dzis najwi~kszy kapita-l nabytych przypodzonq drogq wiadomosci 
o ,jego stworzeniu. 

* 
Jei:eli epoka [echniki jest CZ~SClq dlugiego lar\cucha kosmicz

nego rozwoju i jesli sama technika wykazuje sprawdzalne zwiqzki 
Z sztukami wyzwolonymi, to koegzystencja jej z hojowo humani
slycznym poglqdem na zycie - poswi~conynl wylqcznie ludzkim 
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potrzebom i idealom ~ slawia nas wobec domagajqcych si~ roz
wiqzania problemow. Nie Sq one jednak wcale nowe. Sq nie
=ietrIllie podlobne do rtych, More po'WsLaly, ,gdy humalruizm OdPOITze
lIlia zmier,zyl si~ .z t,r.adycjq ,schoJastyoz:t1q, gdyz w porowlnanlu do 
tego humall1iizmu .:z.wlaszcz a w jeg'o 'c9rutlllm lit e r,ack im i artys tyc z
nym, schalastyk a reprezeolltowaia nau!<:owq, a olla we t . ltechno.\og.icZlnq 
p().srlarw~ wobec zyda !i rzeczywist()s,ai . 

W ISwejl'o.zprawie z scrua \astykq Immani'2lffi ollie magI o cLniese 
wyraz.neglo zwyci E}s twa. Gdyz cz;lowiek Odrodzenia mial scho.la
s tyCZ'lJ.q przeszloose za s Olb q,' choci·a:i: i~ przec.i wko nJiej bunlowal. 
NieZiadlugo Itez j-eg'o etudli'a nad j~zY'kie1IIl przeks?Jtalcily s1i~ W nau
kJawe i nawet technologiczne badanie j~zyka. W IrzeczywLstosci to 
w>lasnie ,czfo1wriek stwo[1z'ony !przez Odrodzenie ·stwor7.yl w k'OllcU 
nowoczesny swiat techniki. Pod tym wzgl~dem Odl'Odzenie nie 
tylko zostalo pokonane, lecz skOIiczylo na propagowaniu scjen
tyzmu, przeoiw ktoremu niegdys powstawal-o. Z dirugiej strony, po
ruew,az Odrodzenie przeoiwstawi'10 si~ zbylt abst,rakcyj'll(~j, forma
Listycznej, naukowej !postawie wobec zyda, ita oslalai'a, ulegajq'c 
zre{ormowC\iIl1iu, mie m ogla bye juz pozniej w pewnych dziedz'inach 
tak pewna siebie jak przecl-renesansowa scholastyka. Od lej pory 
technika zawsze okazywala skionnose do defensywy, do podej
rzlriwosci w'obec wIasnych osli qgni~e. Zdaj e 'si~, ze J d u .siaj nie jest 
inacze j. 

Ale jesH nasze obecne polozeruie jestana:logiczne do czasow 
Odrodzenia, t'O rownoczesnie jest takze nieskonczenie ba'f.dziej 
skomplli1kow ane. Bo poprawi·ajqc na"zq wiedzE) 0 wszechswiecie i da
jqC w niej czIowiekowi wlasciwe mu stanowiskotechnika si~gn~la 
gl~biej w perspektywy naszego wewn~trznego zycia. \Vszak obecna 
wiedza 0 wszechswiecie (a przyjmuj~, :i:e ona jest, jak i byia za 
dawnych czasow, intelektualnie wyzwalajqca) .- zalezy bardzo sei
gle od post~pow techniki. Technika data nam teleskopy z Mount 
Wilson i Palomar, jak i najnowsze teleskopy radarowe, a wi~c i udo
st~pnHa nagJ10madzenie wy,zW'olonej i wyzwal,ajq'cej wiedzy 0 kG
smOisie, w Iktoryrrn zyjemy. W badan~ach nad poczqtkami iycia !i. pier 
wotnego istnienia czlowieka technika i liczniki Geigera pomagajq 
do U'stalerui·a W'ieku wykopalilsk i do wykiryda 7)(larzo.jqcych S'iE) cza
sem oszustw jak w wypadku "czlowieka z Piltdown" . Technika 
o dd'aje 'l1ie'oceni1one uslugi w badaniach nad tym na;j<bardziej Iludz
kim i najtlrudmiejszym do uchwycenia zjawiskiem, j-a·klim jes.t mowa 
czlowriek,a. VV tych wyrpadkach, jak Ii w dZJiesiCjJtkach tYlsi~cy innych, 
technika nie jest wszystkim. Dusto.rcza nam tylko narz~dzi - mu
simy jednak przyznac, ze Sq to narz~clzia nieodzowne bez ktorych 
krytyczne zbadanie zjawisk byloby zupelnie niemozliwe. 

http:stwor7.yl
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DaJek'a od ..pr.zedwstawlaIlJia si~" w jalkiS upms-nezony ..pos6b 
spojrzeniu na wszechswiat skoncentrowanemu na czlowieku, tech
nika uezy jak malo znamy najwazniejszych szczeg616w dotyczq
cych miej'sea, klt6re w ;tym k'O'smooie zajmujemy. WidZlielismy tez, 
ze w1JasIlJieona umozliwila nam poot~py w sposobie poro,zumiewania 
~i~ i w srodk,ach \.okomocji, ktole okazaly ,si~ najwi~kszej wagi dla 
..okupacjli" pl,anety przez czltowieka i dia przej~cia wladzy nad niq 
od brutalnej, bezrozumnej przyrody. Rozw6j techniki jest waznym 
wydarzeniem w historii Iudzkosci; jej miejsee jest wewnqtrz tej hi
storiri, nie po:aa n;iq. Kazdy poglqd na ktiltur~ rosz'czc;cy sobie prawo 
do nazywania si~ humanizmem, nie rna w og6le wyboru jesli chodzi 
o technik~. Musi si~ z niq Iiczyc, gdyz teehnika jest wielkim i za
pladniajqeym dzielem czlowieka. 

KI~ska kuItury humanistycznej wobec techniki, jezeli w og6le 
mozna 0 niej mowic - bo ja wcale nie jestem 0 tym przekonany 
wynikn~la z jej niezdolnosci do rozszerzenia swoich lam na tyle, 
zeby moc nimi objqc epok~ techniki. Zbyt cz~sto wydawano wojn~ 
technice zamiast starac siEl spojrzec na niq ze stanowiska humani
stycznego. Techniki nie da si~ zwalczyc ani jej wyeliminowae. Hi
storia nigdy nie zawraca wstecz . Pami~tajmy 0 bl~daeh humanist6w 
Odrodzenia. Ta przed-scholastyczna epoka. 0 kt6rej marzyli, nigdy 
juz nie powrocHa. reh wlasne ataki na scholastyk~, dowodzqce 
iskrzqcymi si~ argumentami, ie j~zyk powinien podlega::: stalej, 
zewn~trznej kontroli, ujawniajq ich jako nast~peow epoki schoIa
stycznej, Podobnie i nowoczesni polemisci, kt6rzy chcq si~ uzbra
jae przeciw zalewowi techniki wykazujq, ze sami Sq technologami 
historii, bo uwazajq jq za maszyn~, ktorq mozna zawr6cic wstecz. 
Sprawie humanizmu sluzy si~ liczqc si~ z rzeczywistosciq, a nie 
wypowiadajqc jej wojn~ . A ujmowac. technik~ z perspektywy hu
manistyeznej mozna tylko wtedy, jesli si~ jq przeniesie na zagad
nienia czlowieka i jego przeszle, terazniejsze i przyszle przeznacze
nie w rozwoju wszechswiata. 

Taka 'interpreta'ci-a nie jest zapewne rzeczq i-a1twq. DO'lychcza
sowe jej IlIiepawodzenia byly zar6wno h1storyczne jak teologkzne 
maze dlart:ego, ze jedna z 'lych d:zliedz1n jest poniekqd i drugq. Hi. 
storyczna waga epoki techniki pod kqtem widzenia tego, co naZ\va
lismy "hominizaCJq" planety nie zostala dostatecznie wydobyta, 
a znaczenie tej hominizacji dia katolickiej teologii (jedynej teolo
gii, ktora obejmuje histori~. a nie jest w niej zamkni~ta) bylo dotqd 
niefortunnie pomijane. 

Zada'll'ie rta1kiej interpretocji jest problemem wieikiej wagi dla 
mvsli katolickiej. Bo jesli epoka techniki rna wazny udzial 
w hOIIlliniza'Cji wlSzechswi,ata, to sarna ta "homiIlli'La'Cja" osdqgnElla 
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sw6j szczyt, gdy rostala wypemiona i przewyZszona w Osobie 
Chrystusa, Boga-Czliowieka, Kt6ry jest zarazem najdoskonalszyro 
czlowiekiem i wi~cej niz czlowiekiem, bo samym Bogiem. CZE:sdowo 
dokona'lla juz przed Chrystusem "hominizacja" Wlszechswia ta byld 
przygotowaJl!iem do Jego przyjkia. Byla tez warunkiem Wcielenia, 

, kt6re rnialo bye wydarzeniem "noosfe-ry" raczej ni7. "geosfery" Iub 
"hiosfery". Gdyi Wcielenie nie miaboby 'sensu, gdyby s'iE: rue odno
sHo ,do WlSzechs.wi'dlta ju:i: pojrnowanego przez cz1owieka. PrzeJawia
jqca s.iE: 'coraz intensywniej po przyjsciu Chrystusa "homiI1izacja" 
gl,obu, jest Wli~c w najbardziej realny spos6b Jego dzielem, Tylko 
w miarE:, Jak 'Dna post~puje naprzod, swiat" moze CoOrdlZ pelniej po
wmcac do Nieg'o, w tyro "oMowieniu siE: wszystlciego" w Chrystusie 
i prze.z Chrystusa. ktore nie jest powPO,terrn do jakichk,olwiek warun
k6w poprzedruch, ale dapelnd s.iE: po ICIiZ pi·erwszy i ootatni przy koncu 
czas6w. 

Rozrumie siE: SdlffiO przez siE:, :i:e nawet po ChrYJStus.ie ta ,.homini
zacj'a" g,lobu nie mUSIi stae siE: konieczaie jego chrysijdJlliza,cjq, Inkor
poracjoa w ChrystuSia i wytrwanie w lqcznoscl z Nim jeSlt bowiem 
spra,Wq Laski darmo danej przez Bog,a. Prawdq je.st, :i:e Laiska dziala 
w swiecie tylko tam, gd1Jie 7lnajduje rsiE: czl,owiek. Splywa ha wszech
s'wialt poprzez ,,'noosferE:", to znaczy prze.z umysly i dus.ze ludzkie. 
W tym 7Jnaczeniu ewolucja kosmosu przygotowuje grulllt pod Obja
wielllie. Mimo to ewolucja kJosmiezna nie jest drogq wiodq<::q w pro
stej lini'i do nadprzyrodzonego zbawieruia. Zwiq'Zlane z niq procesy 
rue ,tylktO mogq bye u :i: te do zlych cel6w, ale takze. poprzez czlo
wieka, nosie na ,sobie too grzechu pierwOIodnego. Jest to bardzo 
znamienne, :i:e Itwk samo jak czlowiek zaraz z poczqtku uzyl daru 
Wlolnosot na <::ele nde z.amierzone przez Boga i sprowadzil ka·tastrofE: 
na calq llJa'Szq rasE:, ,tak i najwi~ksze i n.ajbardziej zdumiewajqce od
kryde naszych c.za.s6w: energia atomowa zostala najpierw u:i:yta do 
kaleczenia ~ q,ahij-a'ruj,a. P.i~tno grzechu spoczywa na czt'owieku. 
a przez nieg'o ,j na wszechSwiecie. Jednaik "homilI1izacja" globu 
i przej~aie nad n:im wladzy rpll'Zez Iud'll jest istotnyro dobrerrn. w tyro 
zna,czellliu w jakJm nllltUlra, z ktorq wsp61pracujq ,sily nddprzyrodzone, 
je.9t dobra. Im leps'La oj na wyZszym stopniu rozwoju jesrt: ta natura. 
tym wJt:OCsze pole do dzi-alania dIa Laski nadprzyr~onej. 

* 
Jeieli ew-olucJa kocmllczna za-chodzqca na naszej planeaie me 

musl stac SJiE: pootEWem moralnym, bo rue poprawia natury czlo
wieka, to jednak jest posrtE:pem w tym znaczeniu, ze zdqza do coraz 
wiE:kszej "hominizacji" globu i przez to ogniskuje coraz bardziej 
jego dzialalnose w czlowieku, w kt6rym znajdujq si~ najwi~ksze 

moiliwosci udoskonalenia - r6wnie jak i zepsucia. Teraz. kiedy 

http:ChrYJStus.ie
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j~s'leSmy juz jej swi'adomi, WlIlik,l1Ii ~cie w donlioslose lej "hollllini"l.a1cj!i' 
kosmo,su pOWli'Illll!O stae sd~ przedmiotem wszelkiego prawdziwego 
humanizlIl1'U, gdyz ono wytyczy nam za,rysy teg'o Wlelkiego procesu 
wzw,oju natliTY, w ktarym wplqtane jest i zycie ludzkie. i tyJko w ra
mach tego procesu hominizacji moi.na zrozumiee epok~ techniki. 

Do zrozumienia jej potrzeba jednak przynajrnniej dw6ch rzeczy: 
Po rpierw sze musi zap a<nowac powszechna swi-a-domose, zrnienia jqca 
s i~ zatleznie od poz:i!omu ku~turalnego i wykosztaken;a jedno'stek, ze 
Lechnik a nalezy do planu rozwoju czlowieka i wyrasta z jego po
przed,nich os,iqgll!i~c po~ty ckjch, lileIaddch, ar-tys'tyc.z!lych, fhloZlo
li cznych i 'religijnych, Drog~ do tego utbtrujq IIHllITl studi,a nad irod
hlllni natS zego d orobku nauk'o'Weg'o, gdyi 'one wykazq nam jego 
zwiq.zkii rz calq kionsteJ,aejq ,paj~c: natleiqcych do rinnych, nienauktr 
wych zeIJohy czy ducha ludzk iego'. Po drugie 'PO'brzebna jes t pokrewna 
i niemal jui. za'wamta w tej pie:rwszej sWli'dJdomosc, czyrn byl ten 
wie lki plan "horninizacji", we wszechswiecie i jakie rna znaczenie, 
Dl,a kaJto,Hkow pO\-Vlinll!o to ,obejmowac zlro.zumienie dO'll!d,rysl,osci W,cde
lEm'ia 1 Odkupieni'a w hi!storili kOlsmosu, Szczeg61ll!ie przed teo,logiem 
katoHck,i/m, zdoby;ta w wieku dzjeWii~tnastyrn wJedza 0 e'W1oluoji 
ws'zechswi'ata s tawia 'olbrzymie zadania. P,owiruien do n:ich pl'zystq
j:Xic z pok'OTq i starilJjq1C 'si~ poznae I t~ histori~ kosmilCZnq dqiyc 
bo praca ta nig'dy naprawd~ si ~ nie skoilOZY - do <s caieni.a tej 
swojej wiedzy, Wlraz z wszysHtitmi n10wymi ·i niespodziewam.ymi pro
blemami jakie ona przynosi z sobq, i do wzbog,a,cen1a chlrYEtol,ogii, 
ktare- nam taka ,ill!tegracj-a obie clJlje. 

Mozna tu szezeg61nie za'a!p810wae do swiadomos'Ci aJIIlerry'k,ail
skiiej. Eo jesli sugel'cywa,nie wbrew rzeczywiistosci, z," St'any Zje.dno
czone Sq bardziej cywilizowane od innych kraj6w amerykailskich, 
europej-skkh ezy tez azjatyck,jch jest rty1ko na,i\vIlym pl'Ostaotwem, 
to jednak jest fakLem, ze ich stosunek do techniki jest dosyc osobli
wy. W Stanach Zjednoczonych technologiczny rozw6j wszyst
kkh i,nny1ch narod6w wydaje si~ jakby zrogni,skowany i bard,ziej 
nil gdzieilllidziej wyt~iJony. Pad tym wzgl~dem Almery1ka jest !izc.ze
galnie ,arw,angalI1dowym punktem "homin.i'zacj'i" nilJSzej planety, a jej 
problemy Sq <problemami caIe<j foaoSy ludzl<Jiej, t)'llko wy;st~pujq tam 
w forrruie wi~lkszeg{) nasileni.a. 

Niiklt nie 2'1dolra nam da'c: I altwe.go, gotoweg,o WZiOru dJ,a PPdwd.zli 
wego humanizmu epoki techniki. Ten humanizm bE:dzie zalezal od 
naszego wrastania coraz gl~biej w korzenie lqczqce technik~ z czIo
·wiekiem. A to oznacza zycie z coraz pelniejszq swiadomosciq naszej 
historii i · historii wszechSwiata. 

Na'Szym celem bylo wykazanie, ie na zdobycze techniki, jak na 
wszystko, ·co jest nowe, naleiy spojrzec smiaIo, nie w duchu no

http:altwe.go
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stalgii za przeszlosciq, ale pod kqtem historii, Ten rodzaj kosmicz
nej nostalgii, to pragnienie ucieczki od historii, jest chorobq pogan
skq, Nie rna w niej nic chrzesci.janskiego, Kosci61 w swojej nauce, 
w swojej liturgii nie wykazuje zadnych oznak nostalgii. Nie marzy 
o Wieku Zlotym, do kt6rego chcialby powr6cic, Dla niego drugi 
Adam jest nieskonczenie wyzszy od pierwszego, Czlowiek po 
upadku, grzeszny lecz odkupiony przez Ch rystu sa, jest w lepszyrn 
pol'ozeniu [liz by'l przed winq, 0 felix culpa, spiewa Kosci61 w uro
czystej liturgii Wielkiej Soboty. Jesl[ u jego czlonkow spotykamy 
si~ cz~sto z objawami nostalgii i niech~ci do zyczliwego i odwaz
nego spojrzenia w twarz temu: co przynosi z sobq historia, to tylko 
dowodzi, ze oni nie zdolali si~ dotychczas llwolnic od swej pogan
skiej przeszlosci, ktorq wszyscy wleczemy za sobq, Niewqtpliwie 
b~dzie si~ ona wlec za chrze~;c·ijanami - moze ty lko VI coraz 
mniejszym sto,pniu az do konca czasow, 

Te ,same odkrycla, kt6re otwmly przed nalffili perspektywy na
szkioaoWoane w tej PI1a:cy, dailY takie chrzes'cljanolffi pemq sw iardQIIlo sc 
darwno juz i stnJejcrceg'o fak~u, a mianowide zechirze,scijanin czuje 
5i~ zupelznie u siebie tak w hristari:i jak i w r,ozwiijajq'cym si~ i po
,stE;rpujqcym nap,rz6d wszechsw~ecie , pOdCZiaJSgdy poganin jest im 
zasa.dnic.zo .obcy, Peine wni'Oski z tego fakJtu rpozostajq dlO rozrplraco
warna przez teolog;i~ ka't'olickq, Istotnie 'WY'PraJoowilnie chirystologtii 
ro'lWijajqceglo si~ wc iqz wszechsw'iwta zdaje ·si~ by(; wielldm zada
niem S'tojqcym przed wsp6!czesn:ymi, a w szczeg61nosci prrzed ame
rykan.srkimi teo~logami, Niestety, jest to zardaruie jeszcze prawlie ni,e
tkn.i~!te, Ale , ty~:ko p'fZez zarhr,anie sli~ do niego moze wytomc si~ 

wzor technologicznego humanizmu, Gdyz zagadnienie rozwoju tech
niki jest W swoim korzeniu proLlemem teologicznym, . 

Walter J. Ong, T. J. 

Uumaczyla Marta Morstin-Gorska 

http:zasa.dnic.zo


Ks. JAN BARAN 

W POSZUKIW ANIU ZWL\ZKU 

MIEDZY POKOLENIAMI 


Chodzi 0 pokolenia wspolczesne, mlodsze i starsze, mi~dzy kt6
rymi iJstnieje jakby konflikt, ozi~bienie uczuc, brak wspolnego j~
zyka, brak srodkow oddzialywania. 

DYSTANS POKOLEN 

.Problem mlodziezy nie schodzi ze szpalt czasopism, ciqgle po
wraca w programach radiowych, zajmuje wiele czasu w rozmowach. 
a jeszcze wi~cej w myslach starszego pokolenia. Dobrze, ze tak jest, 
bo sprawa wychowania przekracza dziS mozliwosci samych tylko 
rodzicow, a tym bardziej szkoly, nie sprosta jej sam Kosciol - wy
chowanie stalo sit:; sprawq spolecznq. 

Problem jest bardzo zlozony. Juz sarno wytyczenie granic poko
len, okreslanych jako mIodsze i starsze, jest trudne. Zawsze ta 
granica byla nieuchwytna, a dzis nie wyznacza jej ani zakoriczenie 
studiow, ani podj~cie samodzielnej pracy, ani zawarcie malzenstwa, 
ani ponad dwudzlesty rok zycia. Nie okresla tez poj~cia mlodosci 
jakies poczucie solidarnosci ludzi mlodych, bo po prostu nie istnie
je. Wszak i tu roczniki starsze patrzq oboj~tnie na mIodsze, mi~
dzy paralelnymi klasami tej samej szkoty nie rna zzycia, d i mto
dziez z roznych uczelni nie wykazuje na szerszq skal~ wzajemnego 
zainteresowania sobq. 

Co zasadniczo dzieli mIodszych od starszych - to stosunek za
leznosci. Ktokolwiek wyst~puje jako przelozony, nauczyciel, wy
chowawca, ktokolwiek chce wywierac wpIyw, kto robi uwagi lub 
tylko krytycznie patrzy, a nawet wiekiem swoim jakos kr~puje lub 
uzaleznia - ten automatycznie wytycza granic~ pokolen, wywo
Iuje rezerw~, napotyka na opor, stwierdza krytycyzm, a nawet spo
tyka si~ z buntem. 

Najcz~sciej problemmlodziezy bywa sprowadzony do spraw mo
ralnych. Ubolewa si~ nad jej wyst~pkami. Lecz wzmozenie zta mo

./ 
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ralnego u mlodziezy mozna raczej uznae za zjawisko wt6rne, 
a pierwszoplanowym zjawiskiem jest 6w dystans mi~dzy mlodszy
mi a starszymi. Ten dystans utrudniastarszym wychowawczy 
wplyw, a mlodziez skazuje w wielkim stopniu na wlasne sHy. 
pozbawia jq hamulc6w opinii publicznej, cz~sto wyzwala z nieJ 
nonszalancj~, odziera jq z maski pozor6w. Stqd, jakkolwiek mlo
dziez dzisiejsza moze nie jest pod wzgl~dem moralnym duzo gor
sza od mlodziezy np. przedwojennej, to na skutek wi~kszej jawno

• sci zla, budzi wi~kszy niepok6j u ~tarszych. 
Czy ten dystans, czy - jak si~ dzisiaj okresla - konflikt mi~

dzy starszymi a mlodszymi jest obecnie wi~kszy, nii zwykle by
wa·l? Moie jest on tylko bardziej powszechny i jednotHty, a to 
w zwiqzku z tym, ie coraz bardziej ujednolica si~ iycie ludzi i co
raz to szersze kr~gj ludzkosci przezywajq te same problemy? 
A moze wymiary owego dystansu wzrastajq przez to, ie jest on 
szerzej dostrzegany na skutek lego, ii poszerzyl sj~ krqg naszego 
patrzenia i dzis wiemy i mySlimy 0 mlodziezy nie tylko naszej wsi 
czy mlasta, ale calego kraju i calego globu? Widzqc zas, ie wsz~
dzie mlodsze generacje budzq obawy, nastr~czajq trudnosci i Sq 
oporne wplywom starszych; odnosimy wrazenie, ii sprawa jest 
sz('zeg61nie niepokojqca? Moze tak. 

Ale bye tei moie, ie jestesmy swiadkami i prz~zywamy gl~bszy 
nii zwykle konflikt pokoleil _ . z rodzaju tych, jakie w historii to
warzyiszyly wielkim pr,zerrui,anom. W,ladomo: nowe prqdy, jak hu
manizm, reformacja i kontrrefurmacja, racjonalizm i romantyzm, 
porywaly mlodszE' pokolenia vi jakis spos6b zraione do tego, co 
dotqd bylo. Badacze dziej6w stwierdzajq, ie w historii chrzescijaIi
stwa kilikakr()lmie zaz<nCllczal si~ up-adek zapowiadajqcy zgon, ail€ 
wtedy wlasnie mlode pokolenie ogarnial bunt przeciw bezwladowi 
starszych i uno ratowalo wiar~ i Kosci61 (zobacz artykul Chester
tona w nr 7 "Znaku"). Podobne zrywy miodzieiy, wyqamujC\cej 6i '~ 

z atmosfery bezwladu starszych, notuje i politycznc historia naro
d6w. Trudno bye prorokiem lub wyrokowae, ie istotnie przeiywa
my nowy zakr~t historii, trudno tei doszukiwae si~ dziS jakichs 
idei, kt6re by nurtowaly wsp6lczesne mlode pokolenia, ale wydaje 
si~, ie mlodziei dzisiejsza wyri:lia jakqs dezaprobC\t~ odnosnie do 
istniejqcych w swiecie stosunkow i jakqs rezerw~ wobec starszych 
za te stosunki odpowiedzialnych - nie angaiuje si~ zbytnio w bieg 
wypadk6w, ani nie chce wchodzie w spoleczeilstwo starszych i so
lidaryzowae si~ :!: nim. 

Bye moie, ii: powyzsze sugestie, zestawiajqce dzisiejszy konflikt 
pokoleIi z konfliktami towarzyszqcymi wielkim przemianom, Sq zbyt 
pochopne, w kaidym jednak razie, niezaleinie od jakiejkolwiek 

Znak - 4 
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oceny, dystans mlodszych od starszych wydaje siE; dziS przekra
czae miarE; zwyklej m!odzienczej przekory, nastrE;cZf.' rozliczne trud
nosci i moze miee powazne naslE;pstwa. NastE;pstwa te nie muszq 
bye zle. Moze to bye szukanie nowych drog, odkrywanie nowych 
lub zagubionych idei i sil, ktore tym wydadzCl siE; cenniejsze i zba
wienniejsze, im odnalezienie irh bylo trudniejsze i rlas t.qpilo po 
rozczarowaniu i niedoli. A moz'~ to bye t.ylko zaw6d. Trudno prze
sqdz(l'c, truelno i wCj1tpi c (chotby w sam ins t.ynk t samozachowaw
czy rodzaju ludzkiego), ale zwrociC uwagE; nie szkcdzi. 

Jesll mlodziez przezywc: chorobt'l duchowq, to tym bardziej nie 
wolno jej zostawic bez opieki. Jesli zaginionych vdszukuj emy, to 
i za odsuwajqcymi siE; od nas isc muslmy. Jest rzeczq starszych 
odkryc przyczyny tego kryzysu, oslabic negatywne uczucia i szu
kae wspolnego z mlodymi jE;zyka, ktorym by mozna wplynqe do
datnio na urobienie ich osobowosci i na ich przyszlose. 

ODDALENIE UCZUCIOWE 

Podiozem konfliktu, czy tez tylko dystansu mlodszych w st05un
ku do starszych i przeciwnie, Jest brak uczuc a nawet istnieriie 
uczue negatywnych. 

Co waczy b r ;'1 k il C 'l u t? 
Jest na pozor parodoksem, a w lslocie spraw<,! oczywistq, ze po

szerzenie 5i€; zainteresowan ludzkich i horyzontow myslenia ulat
wione radiem, leJewizjq, filmem, wzmozonym podrozowaniem, sply
cilo i rozluznilo uczuciowe zwiqzki rodzinne, sqsiedzkie, organiza
cyjne, wyznaniowe i narodowe. Chlonnosc umysJu ; pojemnose 
serca nie ulegly zmianie, stqd gdy rozszetzyl siE; zakres zaintere·· 
sowan i upodoban, ' zmniejszyla si€; ich glE;bia i sHa. 

Odbilo siE; t.o i na stosunku slarszych do mlodszych i mtodziezy 
do st.arszych. Na mlodziezy mniejsze dzis robi wrazenie wick, sta
nowisko, urzqd, wyksztalcenie, zasluga ludzi s tarszych, a nawet 
awans wlasnego wieku mniej f1iz ongis jest upragniony, gdyz dni 
i lata biezqce dostarczajq ai nadto wraien. Starszens-two nie im
ponuje, zwlaszcza jesli i \v mlodosci moina wywa\czyr: sobie duzq 
swobodE;. 

Ale i odwrotnie - starsi majq lak wiele przedmiotow zaintere
sowania, trosk i dqznosci, ze mmej uwagi i serca poswiE;cajq mlod
szym. Stwierdzenie 1.0 nie ubliiy roclzicom, gdyz oni sami to 0 sobi e 
mOwiq. Mowi q to i nauczycieJe 0 swoim stosunku do uczniow. 
A jesji chodzi 0 slosunek ogolu starszych do ogolu spolykanej mlo
'dziezy, to jest on bardzo zimny w porownaniu do tego, z jakim 

. my - dziS okolo polwiekowi - spo(ykalismy siE; w swej mlodosci. 
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Jeszcze lat temu trzyelziesci mloelziez na wsi byia ciqgle na 
ustach starszych, tak ze faktycznie ozenek usuwal elwoje ludzi 
w ciel'l. Ci co szli "do szkol" byli w chwale, bo interesowano si~ 

nimi szczegolnie. Kto z nas studiowal w miescie prowincjonalnym 
pami~ta, ze tam og01 mieszkancow wi~cej nas mia! na oku, niz oso
by z zarzqdu miejskiego czy powiatowego: znano nasze nazwiska 
i kazdy nasz krok. A czapka lub odznaka uniwersytecka, mimo 
nawet ze byla nieraz na glowiF "zelaznego" akademika, wywoly
wala szczy~OWq w zyrciu sympati~ sp01eczens twa (lylko wojskowa 
robila jeszcze wi~ksze wrazenie). 

o.zis uczT1iowie liceow przypinajq emblema1ty na cza's pobytu 
w szkole, a czapki wyjmujq z teczek przed wejsciem do bramy 
szkolnej. Akademicy z reguly nie noszq, a nawet nie majq czapek 
uczelniCinych. Wszyscy uciekaja w bezoblicznq mas~ mloelziezy. Bo 
coz, oelznaka kr~puje, a jesli w nikim nie budzi zainteresowania, to 
Jepiej jej i1ie ~okazywac. 

Wywody powyzsze zakonczmy jakby apelem wlasnie do stal
szych: co byio ongis spontaniczne, dzis musi bye zamierzone i wy
pracowane. Ostatecznie milosc i przywiqzanie rnlodych ludzl w po
'jedynczych wypCidkach (w rodzinie, W sqsiedztwie, ezy 'IN organi
zacji) zawsze byIo nast~pstwem staran ze strony slarszych. Starsi 
zabiegali 0 to zbhzenie i uwazali, by ezyms nie zrazic, a zgrzyty 
sami iagodzili. To sarno dzieje si~ (jesli si~ elzieje) na slerokiej 
platformie spoleeznej. Starsi musze; wywolac w mloelziezy uezucie 
przyjazne, oKazaniem wlasnyeh uezuc . 

COZ, kieely nam, starszym,nie tylko cz~sto brak przyehylnych 
uczue do mloelziezy, ale ogarniajq nas u c z u cia ne gat y w n e, 
spowodowane jej niesfornosciq i niemoralnosci q, oraz ,owniei ne
gatywnymi uczucic;mi, jakimi ona nas starszych elarzy. 

W zagaelnieniu tym Sel oezywiscie elwa aspekty: Jak stars) widzq 
mloelziei i jak mloelziei wielzi slarszych. Niestety, w tej wzajemne i 
obserwacji starsi muszq elzis uznae si~. za pokonanych i przyznac
siE; do wielkiej wzgl~elem mloelziezy winy - winy zgorszenia. 

Krotko mowiqc, eoz starsi wielzq u dzisiejszej rrJodzieiy, ezego 
by nie byli swiaelkami w gronie swyeh kolegow w rnloeloSci. 'Po 
coi tu wywlekac te sp.rawy, wystarczy zaapelowae Cio s7;c zerych 
wspomnien. Jesli elzis ekscesow jest wi~cej, to nie dlatego, jakoby 
niltura mIodziezy byia gorsza, czy wr~cz zdegenerowil.na, ale 1110
r,alnd ClJtmosfelfa, w ktorej dzisiejsza ml:::Jdziez wz'ra.sta, jest gorsza. 
Jest rzeczq jasnq, ze ani latwosc studiow zawodowych czy ogol
nych, ani udost~pnienie zarobkow, ani bursy, ani stypendia nie 
wynagrodzq wyzej omowionej oziE;blosci starszyeh oraz utraty au
torytetu przez starsze pokolenie Z calq pewnos.ciq dewaluacja mo

http:zdegenerowil.na
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ralnych wartosci starszego pokolenia, wywolujqca u mlodziezy ne
gatywne w stosunku do nich nastawienie, jest jednq z gl6wnych 
przyczyn szerszego j bye moze gl~bszego niz dawniej mora'/nego 
upadku rnlodziezy, oraz psychkzneg·o odsll1Ili·~da s-i~ od stanszych 

I znowu trzeba powiedziee, ze to, co dzisiejszq rnlodziez razi 
u starszych, z pewnosciq mialo miejsce w spoleczenstwie i za na
szeJ mlodosci, ale byio tego mniej i na nasze szcz~scie bylo to na 
ogol ukrywane przed naszym okiem. Dzis jest wzmozona nieuczci
wose, pijanstwo, niedotrzymywanie przysi~gi maizensklej, rozwody, 
ktare skrzywdzBy wi'elu mlodych, a w innych bud'zq jak,is natu
rainy sprzeciw. v\i szystko to dyktuje mIodziezy rezerw~ wobec star
5zych a nierzadko i pogard~. 

Trzeba si~ liczye z tym, ze jak my starsi cz~sto uogalniamy spra
w~, mawiqc: ,,'oto dzi.siej'5za mlod!Ziez", tak i m!odziez u'ogolnia 7!le 
sqdy 0 starszych. 

I to jest glawna przyczyna trudnosci wychowawczego wpIywu 
na mIodziez. Ktokolwiek wyst~puje wobec mlodziezy jako wycho
wawca we wlasnym imieniu, musi nie tylko okazae daleko idqq 
zyczliwose ku niej i zrozumienie, ale takze musi w jakis sposob 
okazac SWq "innm.c:" od ogolu i wzbudzie zaufanie do swej postawy 
moralnej. Sam wiek, stanowisko, wyksztalcenie czy fachowosc nie 
Sq dZlS wystarczajqcym atutem, mogqcym sklonie mlodziez do pod
dania si~ wychowawczemu wplywowi. Zas wyst~powanie wobec 
mlodziezy w imieniu ogalu starszych rna nikIf' szanse, chyba ze si~ 
przyjmie postaw~ poslanca od zbankrutowanego ojca, kt6ry chce 
przeslrzec syna przed bankructwem. 

Uwagi powyzsze mogq SJ~ wydawac czame i przesadne, ale opar
te Sq nie tylko na obserwa·cji i rozmowach, lecz i na ankietach 
przeprowadzonych wsrad mIodziezy (wprawdzie tylko) licealnej. 
OczywiScie, sarno przez si~ jest zrozumiale, ze piszqc : starsi i mlod
si - nie mam na mysli wszystkich starszych i wszystkich mlod
szych, bo poziom moralny · jednych i drugich jest przeciez bardzo 
zroznicowany i uczucia wzajemne majq zroznicowanq skal~, ale juz 
sam temat artykulu narzuca uogolnienie. 

TRUDNOSCI W DZIEDZINIE DYDAKTYKI 

OW dystans uczuciowy, 0 ktorym byla mowa, nie wylqcza jed
nak mIodziezy ze spoleczenstwa i nie uniezaleznia jej od starszych. 
Starsi nie tylko utrzymujq mlOdziez aie ksztalcq jq w przedmiotach 
teoretycznych i praktycznych, a takze podsuwajq jej tezy swia
topoglqdowe, religijne i moraine. I 0 ile duzy procent mlodziezy 
z pewnym ,przymusem przyklada si~ do przedmiotow schile pro
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gramowych w szkole, to prawie cala mlodzie:i: wykazuje wielkie za
interesowanie prawdq 0 :i:yciu, 0 jego sensie, 0 moralnosci. 

Ale tak katecheci (podobnie kaznodzieje), jak i wszyscy inni m6
wiqcy prawdy :i:ycia, chcqc wzbudzic zainteresowanie mUSZq 
uwzgll~dndc fakt, :i:e mlodzie:i: drisiej'sza (podobnie, jak i starsi) rue 
przyjmuje uproszczonych sformulowan, ale chce wykladu wyczer
pujqcego, przemawiajqcego do rozumu, przekonywajqcego. T~ mlo
dzie:i: cechuje intelektualizm i krytycyzm. 

I tu istnieje nielJezpieczenstwo dalszego dystansu - ju:i: nie tylko 
mi~dzy sluchaczem a wykladajqcym, lecz mi~dzy sluchaczem a praw
dq, jesli ta prawda jest niezrozumiala lub wyda siE; niemo:i:liwa do 
zrozumienia. UCZqcy zas - czy to jest matka cos tlumaczqca, czy 
wykladowca w klasie, czy kaznodzieja, czy literat - latwo mogi! 
nlcc sugestii, :i:e ml'ody czlowiek i ,til!k nie zrozumie, wiEle niech 
przynajmniej uwierzy, niech zapamH~ta, niech poslucha nakazu, ezy 
rady - i tak, miast pobudzic do myslenia i ulatwie odkryclf! praw
dy, dajq gotowe rozwiqzanie. Ta metoda jest dziS chybiona. W do
datku wszyscy UCZqcy majq malo czasu, bo program zwykle jest 
obszerny stqd latwo im zapomniee, ile sami strawili czasu na uswia
domienie sobie tego, co teraz mlodym podajq. I tu czas jest po
trzebny. Tak straconymi oka:i:q siE; wysilki dowodzenia istnienia 
Boga w jednej ezy dwu lekcjach (ile:i: tu trzeba uswiadomie pojEle: 
istota, istnienie, pochodnose, sarnoistnose itd); tak stracone Sq lekeje 
o sensie zycia i istoeie szczElscia pozagrobowego, jesli ujrnujq rzecz 
zbyt skr6towo i nie uswiadomi q, a Sq tylko adresowane do pa
miE;ei 

Z dydaktykq w zakresie religii musialo bye od dawna niedobrze, 
skoro nawet wsr6d inteligeneji katoliekiej spotyka siE; tak wiele 
ignorancji, a Sq wsr6d tej inteligencji i takie jednostki, kt6re swia
domie opady SWq religijnq postawE; na tradycji, na li tylko woli 
wiary, na "uczuciu", a zrezygnowaly z wszelkieh dociekan w dzie
dzinie prawd religijnyeh i z rozumowej podbudowy swej wiary. 

Sq wszelkie podstawy do tego, by twierdzie, ze dzisiejsza mlo
dziez ju:i: za samq tradycjq nie p6jdzie. Je:i:eli zas mlodzie:i: nie ro
zumie i nie widzl szans zrozumienia, zra:i:a siE; do sarnej prawdy, 
przezywa zaw6d i popada w seeptycyzm. Jesli dziS istotnie Sq wsr6d 
mlodziezy sceptycy, to nie tyle dlatego, ze znajdujet siEl w wirze 
walki swiatopoglqd6w, Iecz przede wszystkirn dlatego, :i:e zrezy
gnowali z nadziei dojscia do prawdy. 

Ponoe Sokrates nie wykladal. tylko pobudzal do myslenia i tak 
k ierowc:l rnysleniem ueznia, by ten sam odkryl prawdE;. Jest to 
droga dluga i wymaga wezucia siE; w mozliwosci ucznia. Znaeznie 
bardziej kuszqca jest droga scholastyczna, wedle kt6rej tak:i:e ulo
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zony jest katechizm. Wychodzi ana od gotowej tezy, a nast~pnie jq 
uZ(lsadnia i wyjasnia. I ona nie jest dziS nieaktualna, byle skr6to
W'osciq nie trafiala do samej ty~ko pami~ci z pomini~cjem rozumu . 

A oLo, pomimo rozumowego nastawienia dzisiejszej mlodzieiy, 
UCZqcy natrafia na t~ wielkq trudnosc,ze mlodziei coraz mniej 
zdolna jest do scislego myslenia, a operowanie pOJ ~ciami abstrak
cyjnYl11i przychodzi jej z trudnosciq. Trzeba np. wiele czasu, by 
uswiadomiC jej, co to jest byt samoistny, a co pochodny, co rozu
mlel11Y przez natur~, a co przez nadnatur~ itd. C6i si~ d1.iwic 
dzisiaj wszyscy, a zwlaszcza mlodziez, iyjemy zjawiskami, obraza
mi, faktami. Tempo iycia, film, lelewizja, radio - zamieniajq swiat 
czlowieka w kaleJdoskop obrazowo-dzwi~kowy. Dlatego tez kazdy, 
UClqCY 0 tym, czego nie da si~ pokazac, wyobrazic - a UCZqcy re
ligji jest w szczeg6lnie trudnej sytuacji - musi dysponowac calym 
ilfsena·lern p'O'r6wnal1 i anal,ogii, by usw.iadomic prawdy i sp\r,awy 
przekraczajqce granice zmyslowego poznania. 

Zresztq czy nie zbytnio polegano ongiS na naszej zdolnosci ab
strarkcyj[leg'o myslenia, Ii 'czy Ito .nie odbHo ,si~ ujemn;ie "na no.
szym - mi~dzy innymi religijnym - wyksztalceniu? 

[Niiej podpisany moze si~ - nie bez zenady - przyzuac, ze na 
Wydziale Teologicznym za odpowiedz z traktatu 0 I:.asce uzyskar 
not~ bardzo dobrq, ale gdy zaczql drugich tego uczyc, stwierdzil, ze 
sam wlasciwie niezbyt dobrze rozumie (udzial w llaturze B0ga, zy
cie Boie w czlowieku, uzdolnienie do widzenia Boga - co to 
wszysLko znaczy?). Az natknql sj~ na zupetnie prost:q analogi~: 

"gdyby ryba miala zyc na lqdzie, musialaby dostac pluca". To bylo 
olSnieniem! Nie jest. ona nawet zbyt trafnq analogiq, aJe naprowa
dzila na lepszq: "gdyby zwierzE; mialo cieszyc si~ w pelni SzCZ~

sciem ludzkim, musialoby dosta.c ludzkq zdolnosc, mianovvicie ro
zum". I:.aska uswi~cajqca jest analogicznym uzdolnieniem czlowieka 
do korzystania ze szcz~scia Boskiego]. 

Szukajqc wspolnego z mlodziezq j~zyka, kl6rym by 1110zna bylo 
przekazac jej rnqdrosc iycia, trzeba 2.atem wczuc si~ w jej rozu
mowe nastawienie do prawdy, a zarazem w stosunkowo ubogie 
mozliw,osci crbstrakcyjnego myslenia. ToO ub6s-two [rie moze skla
niac uczqcych do rezygnacji Z 1110zliwosci wpojenia p rawdy, lecz 
do szukania wlasciwych metod nauczm~ia. A jesli wypadnie cofnqc 
si~ do systemu sprzed filozofii, np. do sagi i przypowiesci (jak Pan .. 
c!alan/ICI), to trudno - trzeba. Chrystus Pan mial wsrod stuchaczy 
i takich, kt6rzy juz na filozofii greckiej umysl sw6j ksztalcili, a jed
nak uczyl prawd przypowiesciami i analogiami. 
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BRAKI W DZIEDZINfE PEDAGOGIKI 

W wychowaniu panuje dzis bieda. 

Wychowujqc drugich (podobnie wychowujqc siebie) pncu.iemy 
nad tq sferq czlowieka, w kt6rej rodzi siE: ezyn - dzialanie. Czyn 
rodzi siE: z woli. WolE: do dzialania sklania dobro, jakas korzysc , 
jakc:;.s wartosc pozqdana. Jest rzeczq zasadniczq, co wolE: pociqga, 
ku Jakim wartoseiom ona Ignie: bo od :tego :zalezy, czy czyn jest 
dobry a,lbo zty. Wartosc,i oce-nia .pozum, ,a ()cenia je wedlle mq<drosd 
zdobytej wiedzq I doswiadczeniem. 

Pierwszym zadaniem wychowania jest ukazac calC! skalE: d6br 
(od sytosci przez zdrowie, dobra materralne, duchowe, spoleczne 
i nadprzyrodzone). uezulic na ni(: i ulatwic nalezytq ich oeen~ (kt6re 
ktorym ustqpiC powinny, kt6re przed kt6rymi eeniC: trzeba) . Jest to 
bieda, gdy na oczaeh mlodziezy dewalullje siE: wartosci, kt6re mogq 
poeiqgac, gdy dziecko innq ocen~ slyszy w szkole, a innq w domu 
to fakt ten ma konsekwencje w czynach, w ealej postawie zyciowej. 

W dyskusji nad zagadnieniem mlodziezy dzisiejszel wai ne jest 
ujawnienie, Jakie dobra do niej przcmawiajq i Sq przez niq up rag
nione, a nastE:pnie obmyslenie SpOSObli uwrazliwienia Jej na dobra 
dalszc i wyzsze. 

Jest rzeCZq jasnq, ze skala d6br, ktorq przed sobq dostrzezemy, 
alba - konkretniej mowiqc - fakt, co llznamy za dobro najwyzsze, 
wplywa na ocenE: doOr nizszych. r' [ak, jesli wierzyrr.lY, ze jest niebo, 
to cierpienie nabler·a innego znaczeni,a, niz gdybysmy nie wie
rzyli w jego istnieme. Jesli uznajemy, ze czlowiek rna duszE: od 
poczE:cia, a duszy potrzebna jest do zbawienia laska, to sprawa 
przerywania ciqzy nabiera niewymiernego znaczenia i wt~dy ra
towanie dziecka jest jeszeze wa:i:niejsze niz ratowanie matki (tego 
podejscia do zagadnienia nie eheq zrozumiec mc:;.terialiSci, bo ono 
w ieh 5wiatopoglqdzie rna inny wymiar. W naszym poj~eiu zbawie· 
nie trzeba zapewnic i matee i dziecku. Matka go nie traci majqe 
Lc:;skE:, a dziecko je osiqgnie doplero przez chrzest). Zagadnienie 
dobr tak siE: komplikuje. ByJi tacy, co nie chcqc mnozyc ciE:zar6w 
spolecznych (a poziom zycia materialny i kulturalny uwazali za 
najwyzsze dobro) odbierali zycie umyslowo chorym. I sqdzili, ze 
majq racjE: . Czasem siE: wydaje, ie zmiana swiatopoglqdu to nic 
waznego i ze to nie jest r6wnoznaczne ze zmianq :tyda, gdy tym
cza,sem swla t.OIp'oglqd podqlga za s,obq r6zne wartosciowani0 i eZE:
str) zupelnie odmiennq postawE: zyciowq. 

W atmosferze kontrowersji ideologicznych, kt6re u nas trwajq, 
tTudno siE: dziwic, ze mlodziez chwyta" si~ dobr pomniejszych, ale 

http:wierzyrr.lY
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zmyslowo uchwytnych, odkladajqc ustosunkowanie ~i~ do wyz
szych na czas pozniejszy. 

Wracajqc do zagadnienia wychowania stwierdzamy, ze rozumem 
oceniamy dobra, ku ktorym wola winna dqzyc. Ale wola jest wolna, 
stqd nawet wbrew osqdom rozumu, moze wybrac dobro nizsze (roz
rywk~ zamiast ksiqzki, "imponowanie" nonszalancjq miast kar
nosci itd.). I tu si~ w .praktyce poka,zuje niewy~tarczalnosc poueze
nia, perswazji a nawet przykladu. Stqd w wychowaniu musi byc 
zastosowany caly system bodzcow - lqcznie z nagrodq i karq. Wy
ehowawcy w szkole nie wiele ma]q tych srodkow do dyspozycji. 
a juz wobec takie'h, na ktorych robi wrazenie tylko fizyezna sila, 
Sq bezradni. 

W dqzeniu do dobr upragnionych wola paralizowana jest wro
dzonymi lub nabytymi, ale przeciwnymi sklonnoseiami (w kazdym 
jest sk10nnosc do egoOizmu, wygody, przyjemnosci cielesnyeh itd.). 
Wychowanie winno wzmocnic sil~ woli i podporzqdkowac jej sfer~ 
uczuc i nami~tnosei. Do tego sluzq cwiezenia. Powtarzanie pew
nych aktow wytwarza w psyehiee statq dyspozycj~ i latwosc w ich 
wyk,onywaniu. Leez n,ie'Stety, 0 He w rspOl'cie trenerzy majq swe 
szkoly cwie'zeri, prowadzqee do odpowiedniej kondycji i sprawnosci 
fizyeznej, w nauee muzyki ezy spiewu Sqr i toO stale ulepszane, 
szkoly cwiezeri usuwajqee wszelkie opory, skureze, slabosci 
i braki - jak w dydaktyce przedmiotow ogolnych, ksztalcqcych 
umysl, i.srtniejq rprzewidziane z,adania 'I cwilczenia - to w dziale wy
chowywania hrak jest pwgramowych cWIi.czeri dIa wyrobienia roz
tropnosci, sprawiedliwosClr opanowania zqdz, zdobycia postawy 
m~stwa, postuszeristwa, grzecznosei itp. Szkola klasyfikuje jedynie 
osiqgni~cia z dziedziny wyksztakenia, a nie rna not za post~p 

w ksztalceniu charakteru i postawy moralnej . JednC! not~ za "spra
wowanie" mozna uzyskac r gdy si~ tylko nie zrobi nie' zlego. Nie 
uwzgl~dnia tez program szkolny prawie zupelnie nauki 0 psychie'e 
ezlowieka, jej funkejaeh, temperamentach i sposobaeh usprawnia
nia psyehiki oraz 0 ksztalceniu eharakteru . 

Takze i pedagogika koscielna jest dzis bardzo uboga w cwi
ezenia programowe, a zasadniczo dysponuje tylko slowem. Owszem, 
wiele jest aktow cwiczqcyeh poboznosc, takze spowiedz juz w sa
me] swej istocie ma wychowawcze znaezenie, i to wielopJ:aszczy
znowe, jest tez ona okazjq do zadawania cwieze!'!, zmierzajqeyeh 
do enoty, ezyli Jatwosci w wykonywaniu pewnyeh aktow. Inne 
cwiezenia nie Sq uj~te w system i w jakies ramy obowiqzku, 
a tylko obj asniane i zalecane, 

Przykl,aderm mqdreg'O sys1emu wychowawezego wmmaeh za
sadnie'zo ezysto naturalnyeh' jest hareerstwo. Sq tam ukryte lub 
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jawne cele, jest masa cw iczen kszlal'cq!cych cia-Io i ducha, jest 
system awansow. ktore pociqgajq, a osiqgni~cie ich musi byc po
przedzone duzq ilosciq czynow wytwarzajqcych fizyczne i duchowe 
sprawnosci. Takich sys tcmow trzeba by wi~cej. 

Zakonczmy uwagq. ze cale spoleczenstwo jest wychowawcq mlo
dziezy. a wychowuje jq po cZp'sci w ramach swych malych ko
morek. jakimi Sq : rodzina, szkola, organizacja, stowarzyszenie. 
miejscowosc, parafia - po cz~sci zas w atmosferze panujqce] w za
si~gu pans twa czy nawet juz globu ziemskiego. Otoz warto wie
dziec i liczyc si~ z tym, ze Jakie wartosci w danym spoleczenstwie 
Sq cenione i nagradzane, 0 takie tez poszczegolne jednostki tego 
spoleczellstwa si~ S'tarajq. lesli najwyzej ceniany jest pieniq-dz, ' 
a posiadanie go budzi szacunek, udostp,pnia stanowiska i daje 
uprawnienia - to ludzie goniq za pieniqdzem, lezeli zas w spo
leczenstwie ceni sip, wyksztalcenie i one decyduje 0 znaczeniu 
i daje wip,ksze upra";nienia, wowczas ludzie starajq sip, 0 wyksztal
cenie. Byly natomiast czasy, gdy najwyzszy szacunek budzila pra
wosc i cnota. Ona decydowala w 7nacznej mierze 0 znaczeniu 
i s banowisku w spoleczenstwie (np. Alkad z Alamei) - w,tedy t'o 
ludzie, nawet nie przej~ci nadnaturalnq wartoscii'. cnoty, starali 
sip, oQ prawosc. D:ois sarna cnota, sam charakter moralny nie moze 
decydowac 0 wszystkich stanowiskach i uprawnieniach, trzeba 
takze fachowych kompetencji, ale gdy prawy chantkter bp,dzie na
lezycie ceniony, gdy stanie si~ on zasadniczym warunkiem do 
spolecznych awansow i funkcji. to ogol ludzi, a zwlaszcza mlo
dziez, b~dzie go w sobie wyrabiac i 0 niego dbac. "Domownlkom 
wiary·· nie trzeba przypominac, ze prawosc - cnota - charak
ter - majq jeszcze dalej sip,gajqce znaczenie. 

Ks. Jan Baran 
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o RELTGIJNYlVI WYCHOWANIU 
MAl-EGO DZIECKA 

wsnw 

KJiedy rodzdee katohecy zapytujq , od jatki ~go momentu trzeba 
11OZpOeZqc religijne wy'eho'wanie dzieeka, nalezy 10m o.dpoW'iedziec, 
ze od ehwili ·przyjscia dz,ieeka Ea swiat. Bowiem wychOlWa'!1ie relU
gjjne jest ezyms zupelnie innYIll, ni'z przyswoje,nie sobie pewnej 
Hosei wJ,adomosei ezy umiej~tnosci. Cele'll1 IreJ.i.gijnego wych-owanla 
jest przy.zwyczajenie dzieeka do zyda zydem nddprzyrodzonym. 
Poniewaz zycie nadprzYfodz'one dZliecka wzpoczyna ;iEi z ehwillq 
jego chrztu, ten sa-krament jest pierwszym walznym wydarzenjem, 
nil k,tore trzeba zwrock uwa{g~ Il'odzieow. Od te9l0 momentu majq 
oni mi~dzy sobq katolika, ktoreg'o du,sz~ powierzyf lim Bog. Oezy
wikie w pierwszym okresie zyda dzieeka ni,e mOZ'lla mowic 0 wy
ehowywillniu religiJnym w scislym teg,os\lowa ZTIilIczeniu. lednak 
Lrzeba podkreslic duzy wplyw teg'o okresu na przyszle fazy f'OZWO
j-owe dzieeka, majqee bez.:posredn:i zwiqzek z kszlal!towaniem si~ 

rluszy. 
Doga,dzanie zach·oia.nkom niemowl~cia, przyzwyezajanie go d':> 

niepOttrzebnyeh nal'ogc.w, nieregu,lamosc zyeia, 'stwarzajq podloze 
dogodne dla eg,oli'zmu i wyg.odnictwa. Dziecko wlen sposob chowane 
z trudem be,dzie si~ nag,ina-i,o do jaklchkolwiek wYll!.agan, stawi'a
nych fiU w na's,t~pnych ,okresach zycia. Dlartego dobre lub zle przy
zwyczajenia, kt6re dzdecko 'llabe,dzie w niemowl~clwie, nie poz.o
stanq bez wplywu na przyszle fazy zycia dZ1ecka i rodziee katoliccy 
nie mogq lekeewazyc tego zag·adIllie.nia. 

Okolo trzecieg,o roOku zycia, kiedy dzi ecko opanowa!,o mow~, roz
poczyna sie, jego wtasciwe kszlailcenle 1 wychowywaJ1ie reLigij'ne. 
Ten tak Zlwany "olmes przedszkol'ny" jes.t nieSltety cZE:'sto niedoce
nria·ny ,i !Iekcewazony zarow,no 'przez fodzkow Jak ; przez k,·:tteche
tow. "lest jeszoze malutk,ie, coz od niego moina wymagac i co ono 
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J'o'ZUm:ie!" To jest zdanie cz~st'o powtarzane. Tymcza,sem mozna za
ryzylw,wac twierdzenie, ze ckres przedszkolny je',,1 okresem naj
w,aznriejszym w wychowaniu w og6le, a wie,c takze w wychowaniu 
feligijnym. Wie,lu pedagogow i psychologow wspolcze~n.ych twier
dzi, ie to, 00 dziecko nabe,dzie dla swego charakte,ru do Wi2ku 5--6 
lalt, jest fUlnda!lTIentem, jak gdyby szkiieletem wewne,trznym przy
szlego czl'Owieka i ie moina poi.niej budowac na tych podstawach, 
al p. n'ie da s'ie, ich juz zrn;ieniC:, 

Nie zn3,lczy to bynajmniej, if: moina ~obie lekc ewazyc lla5t~pne 
IClzy rozw,ojowe dziecin3twa, bo k1sztallujij!ca sie, i dojrzewa'jqca oso
bowose dziecka wymaga ciqglej ,tro,skJiwej opieki, ktora pokazuje 
mil, do czego czlowiek powinien zdqzae. 

Nigdy jedr1ak dzie-cko nie jesl tak ufne, tak chlonne, jak wlaSnie 
w wieku przed'3zkolnym. W tym okresie moin3. jui mowiC 0 dzdecku 
r ebgijnym lub niere1igijnym, a sprawa ta w glownej lll'ierze zarlezy 
od tych, ktorzy dZiieeko wychowujq. Jest ono og,romnie wEliJiwym 
" instrumentem", klory la/two mozna wylpaczyc, a co 'raz 'sie, zelpsuje 
w tym okres,ie, pOl.niej bardzo trudno naprawiC:. 

Dlaltego ten, kto zajmuje sie, wychowarriem reJiglijnym rnalego 
dziecka, musi miee bardzo wyrazne wytyczne swojej pracy, zdawac 
s'obie Is'prawe, z tego, jaki jest ideal dzisiejszego now 0 C z e s neg ') 
k a'toUka ,j jak ich nalezy uzywae met'od, zeby dziecku doporno-: 
w doj>sciu do tego ,idealu. Podkr2s1am tll slowo n '0 W 0:: z e s neg 0, 

bo k,az,da e'pok,a wymaga swojego ty,pu sw, i~tego, a Za.tern typu kato
Hlk<l specjaln eg'o dla danego okresu. 

SRODOWISKO 

Dziecko w wieku przedsZ'k,olnym otrzymuje wychowanie i wy
k,szlalcenie religlijne w domu Ii w kosciele. Silq rzeczy, zasadnicrze 
w y c ho wan ,i e ,[eJigijne daje dom, nCl'tomiaJst w y ks z t a 1 c en i e 
r,pJig,ijne w wie,kszosci wypad,kow nabywa dziecko w kosciele. Te 
dw.ie sprawy - wychowanie :i wyksztalcenie w dziedzinie religLi -
tak iSie, z 's'obq zlewajq, ze nie moina ichod siebie oddziel3,c. Rze:,zil 
najwaz,niejszq jesll to, by wiadomosci, k,tore dziecko przyswoi s'obie 
t eoretycznie, mialy zastos'owanue w praktyce. 

Naleiy wi~c zdawae sobie jesno sprawe" ze 'bo, co ksiqdz be,dzie 
mowil dzieciom w kosciele nieosiqgnie iadnego celu, Jes\.i niie b~
dz,je poparte prawdziwie k a toHckim wychowatIliem w domu. (Zda
rzajij, 'si~ wyjqt'kowe jednos.t.k,i, k tore juz w dziecln,stwie potrafiq 
p rzeciwstaw!ie Isle, ni·ereligijnemu ,srodowLsku dornowemu, jedna:k Sq 
'10 wYIPadki z·upelnie sporadyczne). 
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Dlatego praca ksi~,zy kateche[6w, aby osiqgnqe pra'\V1d'Ziwie gl~

bokie rezultaty, powinna ise w dwoch kierunkach: 1. ksztalcenia 
dzieiCd, 2. uswi<a<1amia'llia rodrnk6w. 

Prakit¥,cznie mozna by p.r:zeprowad'Zie to w nast~pujq'cy spos6b: 
kazda nauka, kt6rq ksiqdz b~dzi,e mial dla malych dz~ed, pOWlinna 
hye poprzedz,ona 0 par~ dnil naukq dla podzi'c6w. Na tej nauce ka
teche,ta wyjasnlilby [1odzioom g16wny cel wychowawczy, kit6ry b~
dzde miaia najbliz'sza nauka, i udZ'iehll im peWlIl¥,ch wska:z6wek, do
tyczq.cych 'P05't~powaJIJ.1a z dzieemi, tak by ta naUlka znaJazla swoje 
Z<l!st0s'owanie w praktyce. Takie. konferencje, ipolq·cz,one czasem 
z rozmOWq z .r,odzicami, dawa.J:yby ksi~dzu moonose uaWliqzania p<r 
sredIlJieg'o kontaktu ze sT'od'owiskiem domowym dziecka, moZnos<: 
przecUuzeni,a Wiplywu naukd i wyprowadzenia jej jak gdyby pom 
roUTY kos'ci'ola az ,do domu ka:hdego dziecka. 

T,rzeta przy tym zdae sobie spraw~, ze rodz1ce pvpelnliajq w naj
lepszej wier,ze caly 'szereg bardzo lzasadnkzych bl~dow, paczqc przez 
t,o \feligij.ne wychowarnie dziecka. Dla'tego prac~ nad dzieC'kiem 
dobrze jes,t ,roz!poczqe od pra'cy ,nad mdzkarrnd, a w kazdym raZ'ie 
pwwadziC rawn'olegle uswiad,arrni,anie r,odzk6w z nauazanilem dzieci. 

Bardzo pozytec.zne b~dzie d,la rodzi'cQw Ulcze5'tnkzerue w konfe
rencJach ella dzi'eci, jednak le¢ej jest, jezeli mdzice nie Sq w czasie 
t,akich nauk "wyrnieszani" z dzieemi w kosciele, a,le zajmujq pIze
zna'cZ'One dla nkh ro~ejscaw tyle ,lub w bocZ'llej nawie. 1ezeJli ka
techeta pohafi zdobye sobie dzieci , me rna obawy, zeby z,ach-owy
waly si~ one nieodpowiednio i zeby pomoc rodz.ic6w byh tu po
tr,zebna. Natomiast rpewne oddaIe'nie podzk6w ul,atwia katechecie 
na'Wiqzan'ie z dzieemi kontalk,tu. 

WY1YCZNE 

Wyks.:vt.ailcenie rebgij,ne ma na celu IpDznaJn'ie Boga i 1ego spPaw. 
a reUgijne wychrowanie ma nauczye zycia \{'aJtolikkiego', to jest zycia 
zyciem nadprzyrodzoalym. 1akimi dwgaJmi mozemy dqzye do itego 
uk!SztaHo'wania duszy i umyslu maleg'o ikalt'oliika? 

Gl6wnyrni momerntami, w ktofY'ch dzieck,o zwra'ca si~ bezposred
nio mys'l,! do Boga" Sq: 1. RclJllny i wiecz.orny paderz. 2. Obecnosc 
n a Mszy sw. 3. Nauki w kosciele. 4. P,ogadanki IreJlIigijne z rodzkami. 

WlSzYlStikie 1e chwHe, aby mogly 'Przyniese dziecku pemq ko· 
rzyse, muszq miee wsp6lnq p()dstaw~, jedrno z'aiozenie i dzialac 
w jednym kierunku. DO' czego muze doprowadzie rozbieznose w re
liiglijnym kSZitakeniu dzdecka - oto przyk'lad: pewna osoba przyszla 
do dorn'll, gdzlie . byl pi~cioJ.etru chloopczyk, i zaspbwala mu jakqs 
pi€sn '0 P'anu 1ezusie. Dziec:k,o spytalo: "Czy ,pallli spiewa 0 tym 

http:feligij.ne
http:P05't~powaJIJ.1a
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P,anu lezusie, co jes,t w Ikosoiele i 0 ktorym iksiqJdz mowi, czy 0 tym, 
o ktorym opowdada mamusi,a?" 

Jakie 5q ;I.e glowne wytyczme, ktore powhnny kiepowae postE:PO
wandem doroslych w dziedzinie religijnego wychowywaniia dzliecka? 

1. Bardzo wa,ine jest to, ieby dia dziecka. n1e stwar.zae inmej, 
dz:ieainnej tfeJigii, ale ieby je wpmwadzae 'od pocz'ltku w iylcde re
ligijne dojtfzal)'!Ch katoilikow, udostE:pniajcrc mu wszys,ttkie dziedZliny 
wJaTY oj religlijnego iyda w formie nie wypa'czonej przelZ czulOG1t
kowe d akJiwe dodatkii. Oczywiscie za,kres pojE:e malego dziecka 
jestogrankzony, d~(lJtego wszystkie pW'wdy muszq bye podane taik, 
:leby moglly bye przez umysl dziecka przyswojone. 

n. Driecku mo,ina apowi1adae tylko to, co jes't niez·achwianie 
pr.awdrzdwe, rue wolno wychowawcy Hczye na naiwnose ':i lia'two-
Wliemose dzieoka, bo duia Hose zWqbpien religJjnych, pOjarwia'jq
c)'!Ch siE: u ffiarszych dzieci W okresie dojtrzew,ClJIl'ia pl'Ci.owego, bie
rze swoj rpoczqtek w nj'epotrzebnych opowiadaniach, More w celu 
"upiE:kszenia" i "udowodnienia" prawd wiary byly podawane we 
wczesnym dziecins;twie i zapadly glE:boklo w umysl dzieoka. Jeieli 
WliE:c wychowawca chce posluzye siE: konieczmie w swodm opowi'a
daniu ,Iegendq, ,powiruen baTdzo wyr.aiThie zaznillczye dziedom, ie 
opowiadani'e nie jest prawdziwe. lednak Jepiej ill!ie po'srug.iwae soiE: 
Il!iarui w nlCl.lllczaniu malych dzieci, s·tw,arza ,to bowie'll w kh umy
sf,ach pew,ien ·chaos, ktilly moina tez uieraz '5potkae u doroslych. 
Spotyka SlE: osoby opowiadajqce roinego [ 'odzaju alpiokryfy ewaJl
geIkzne w gl~bokim p~zekona:niu, ze lch .0powiad,an'La, najcZE:SClej 
bardz·o dziwaczne, Sq objE:te Ewangeliq i podane przez K;osoiol do 
Wlierzenia. 

Katecheta na konietfen,cjach dla rodzicow wyj.as'nle mori:e szkodU
wlOse takkh opowiadan i uikazae cale bogactwo nigdy niewyczer
panej p.rawdy, kitorq Kosciol do wierzenia ipodaje i ktora nie wy
maga iadnyC'h dooatk6w allli llWE:ks.zen. 

III. Nailezy parniE:tae 0 tym, ze stosunek dzi·eaka do Boga jest 
powainy d ,prosty. Diateglo trzeba przedstawiae dziecku Bogd takim, 
jakim my, darosli, w.idzitmy Go paprze'Z prawdy Wliary. Dziecko 
w tym pierwszy.m oluesie rpozmawan,ia Boga pOw,buno juz nawiqzai: 
z Bogiem lqcznose i UJstal'ii: ,swoj st!os·unek do Ndego. 

Zda.rzajq sliE: cz~slbo, rues,tety, wypadkii ,stI1aszenia dziecka Bo
gienl. Robiq ,to ·osoby po-zbawione wszelkiego :mnysru pedagogUcz
nego. Ksiqdz katechizu1qcy dzieci musi zdawai: 'Sollie 5praw~ z tego, 
ze talkie wypadki isfnlejq i mocno rodzi,cOw przestrzec PTZed tego 

. rodzaju postE:IK>waniern. NajczE:Sclej wyglq<da 1!0 tak, ze opowiada 
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s'i~ dziedom mniej lub W'i~cej ta.nta,,,tY'C7;ne hi'"tor:ie 0 tym, jak Pan 
B6g uk.aral dZiiecko, ktore ntp. uderzylo matk~. Mnozq s!i~ .maka
bryczne opowiada;n:ia 0 rq·cztkach us'Chni ~tych, lubsterc.zqcY'ch 
z trumny. W ten s<pos6b nie wychowa si~ ni-gody kat.ol:ika, tylk'o 
cz,lowieka przesqdnego, wierzq.cego w zabobony i zaguoooneg.o 
w sprawa,ch ,religijnych, albo zupe'lnego dJtej"t~, M6ry lqczqc t e 
ruiemq,dre oipowiadania z religi q przeslaje wierzye w cok'olwiek, 

To, 00 n,aj'Wi~'cej dzieck,o do Boga po'ciqga, to Jego dobwc 
i wszechmoc. Trzeb a podl(l[eslac cechy 'OJ'coWlsk'ie Boga, m6wie 
o JElgo w1szechmocy i w5zechwiedzy, Trzeba Go przed.s'tawiae jako 
Stw6rc~ w:szyslkiego co pl~k,ne i dobre. 

Nie jest sluszna ch~(: przystosowa-nia Boga do pOJ~e dz.iecka . 
m6wlienie .0 "sj,odklej Bozi" i ukazywanie dziecku Pa,na Jezusa 
t y I k o · jako male dzieciqtko. Wprawdzie dziecko 2-3-letnie obej
muje poj~ciem "BOLi kazdq swii~t 03e i do m"tki nalezy ,to by juz 
w tym okresie wyrobie u dziecka o-sobi:sty i se rdeczny siolsunek do 
Boga, ktory b~dzie zaczqtk,iem prawdziwej do Niego milo,sci. Jed
nak ,tak j-3.k o'strzec trzeba przed straszem.iem dzi ecka· BogJem, tak 
nalezy Itei unikae drug,iej skrajnoscl, jakq jest odma1lowyw.anie 
Boga jako kogos, k 'la na katzde na'5ze za'Wolanie' przybiegnie wy
p.e-Iniae nierosqdnq naweL prosb~, klo bez przerwy jest s·lodko 
uSl!ll'iechni~ty ,i wszyrsLko wY'baczajq'cy, bez wz'gl~du na naJSz do 
Nicgo ·s't'mmnek. Takie wyobJazenie Boga prowadzi niera:z d,o ci~z

kich wewn~'trz'nych zalam allprzy pie,rW'szych przec iwnosda·ch i po
woduje zachowanie bjerneJ po-s 'iawy wobec katdej lrudn ?sd. 

Dziecko mU/Sii 'P'02nac Bog':! wymagajqceg,o od nas wyrs;j.~ku 

i umar,twienia. Bog·a, k,t6ry jest IIliieskonlczenie mi10sierny i wyba
czajqcy dla tych, kt6rzy chcq Go ,kochael ,dla Nieg'o praco'wae, a,l~ 

um;iejq·cego si~ g,niewae :i odrzucajqcegoto, co niskie oj po-dIe. 
Jui male dziecko rna pozmac i zro.zurmiee podstawy killt10liickie j 

etyki: cn,oty, k,t6re si~ Bogu podoibajq i grzechy, ktoryru:i s:i~ brzy
dzi. W szczeg61ny spos6b podkreslac trzeba w naukach dla dzieci 
WaIlt,O·Se i pi~kJn'o mHosd bLiin.iegoi prawdz'iwej pOtkory olraz przed
'5ltawiae 'i,m brzydto't~ ws.zystk:iego, co godzi w fte onoly, 

IV, Na koniec waznyrn punklem je!st to, co by movna okreslic 
o.g61nyrn miaDern "zwyczajnosci', a co, 'rriostety, z):J.r6wno przez ro
ctzk6w, ja:k i przez naunajq'cych k5.i'~zy, nie zawsze jes1t praktyko
wane. "Zwyczajnose" rna polegae na tym, ze uj~cie nauki przezna

.czonej dJa dzieci - jej temil't i spos6b p::>da1ni,a - mUSZq bye peine 
pr'Os:toty, pozbawiotlle 1eg'o, co by moiJna na'zwae "efektowne", mu
SZq bye pow.szedn.ie, rlo z-na'czy sC'isle zwiq,zane z zydem codzien
nym, 'Kilka przyklad6w: lepsze foezuHaty wychowa,w,cze b~dz;ie 

http:pow.szedn.ie
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mia!o ukaza:nie dZiieeku tyeh swi~tyeh, ktory,eh zye;e bylo balf dziej 
podorbne do naszego zyda, a'nize.]:j tyeh, ktoryeh heroizm wydawac 
6i~ b~dzie 'dziec ku niedO'sc.igly, a It'akze "egzotyezny", W zyeiu swj~
tyeh na,lezy podkreslac rte ieh walki ,i enoty, ktorymi k,rok po kroiku 
pr,zedzie,pali si~ ku Bogu przez powszedniosc dni·a , Malym dzieC'ioOm 
nie trze.ba opowiadac 0 bi-czO'vvaniaeh, wl,osiennieaeh, dewQC'jach 
i ,S1t}'1gtna,taeh; Sq to spr3wy, 0 ktoryeh mozna mowiC z liziecl11'i duzo 
starszymi. T,rzeba rowniez zaehowac duzo umia,ru w opow'iadaniaeh 
o eudaeh, ktore swiE}tym dane byl,o zdz'ia1tac, podkl eslil.jqe zawsze, 
ze Pan Bog przez przyj-aziJ. do swi~teg'o udzielal mu tej moOe y, zeby 
swiE;ity mogl innym pomoe, 

Dl CIJezego ta "zwyezajnosc" jest taka wazna w wyehowywanjru 
maleg'o dz'ieeka? Po pierwsze: rtemat zwiqzany saisle z zy:::.iem 
d7!ieek,R pozwoli mu latwiej reaJjzowac wska1jane mu idea'ly. Po 
drugie: za'pobiegnie egzaltaej,i reHg,ijnej, k,tora jest wrogiem p raw
dZ'iwej poboznos.ci. Po trzecie: pozwoli dzieClku zrozumiec j;Sltot~ 

swi~tos.ci i pogodzic istnierue swj~tyeh z reali1jmern dzbiej-szego 
zycia. 

Zdarzajq s'i~ wSl'od rnalyeh dzieci ctosyc ezp,ste wypadki egza-l
, taej i. Szeseioleltni ehlopezyk, ktory zrobil sobie krzyz z kfujqeymi 

go kolcarni , i dziewczynka w tyrn samym mniej wi~·eej wi~ku, ktoro. 
nRk'lada-la na slie bie kawalki szors tkiego sukna, majqeego spetniac 
f'O l~ wJ.osi enniey, Sq typowyrni przykladami szk<odLiw-osci przed
wcze'snyeh opowia.daiJ. 0 'tyeh rzeezach, Dzieei te kl~czaly przed Zf.Q

bionymi przez siebie oHarzykami, a w stosunku do otoczenia zaeho
wywaly si~ z wyzszosoiq 1 bynajmniej nie mialy zamiOlru praeowac 
nad swoim eha,rakterem. Jest to zupe!nie zr,ozumiale, gdyi, male 
dzie eko 'n ie moze jeszeze pojqC zna'CZen~a pewnyeh ~~ewn~trz:nyeh 

przejawow, dlatego lez 0 swi~lym dzi3lajqeyrn euda b~dzie on'o 
mysla,:-o z tym samyrn rodzajem zaehwytu, co 0 sztu'{rnist,r.zu 
w eyrku. Przyzwyczai siE! one do traktowania Sipfaw religijnyeh 
od str-o'ay ezysto zewn~trznej, co w pozniejszyeh la,tach moze d-o
prowadzic t ylko do religijnego splyeenia. Natomias,t u,kazywanie 
dz,iecku 'Pi~kna i wa,rt-osei eod.z.ienlIlego trudu i przyzwyezajanie go 
do ,n-iego wychowa czlowieka wewn~tr,znie sl1neg-o, umiejqceg'o od
r6znic to, co naprawd~ wartoseiowe , od 1ego, co tylko zewn~ltrznie 

efek,tlowne. 
JezeI,i ehodzi 0 "zwyeza:jnosC", to rowniez przyklady z zy'Clia 

Lrzeba dohierat najpr·ostsze, sposrod tyeb,ktine naj>cz~seiej s'iE! 
przy>trafJajq. W>j~e na przyklad kiedy opowia.damy clzieciom 
o chlopcu, k-t6ry spel1nH milosie;rny u>ezynek, lepsz·e b~dzli e opDwia
da,nie 0 takim, kt6,ry co dzien rezygnujq'e z zabawy eho.d'ZH poma
gac komus w pieleniu g:rzqdki 1Ulb spehli.aniu 1nnych obowi qzk6w, 

http:sztu'{rnist,r.zu
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anizelli 0 takim, k-tory uratOWla! tonq,eego kDleg~ i niosl go po.tem 
ki,lka god Z'in na pleca,ch. 

"ZwyczajnDse" mu.si domi,nDwae w .re1~gijnyl!ll wyehcDwywani u 
malego dzie'eka, jednak nie ,znaczy ·to, ze trzeba rezygnowae ze 
wszysltkiego, co wykra'ez.a poza Pamy tej IIzwyezajnDsC'i". Ni€ trzeba 
dzieciDm 'Ddbiie.rae moiliwDsci przywiqzatn'ia ,si~ myslq do. jailmej's 
szlaleheLnej sy.lwetk.i bohatera, ktory by! kims nieprze'~ i~)tnym. Nie 
mo.zna r6wniez calkowic;ie pomijae eud6w, hE;dqeych jednym z do
wod6w Bozej wiSzeehmocy, pr.zela!Ilej na czliQwieka zyjqcego z B0
giem w przyjazni. IIZwyczajniQsC" nie maze bye powodem do. w:pro
wadzenia w Olpowi,ada'llie mOll1ot'onii i nudy. 

Kaidy kaplan ma n,iedosc;igly wz6r do. lIlasladowania w Dpowia
dania1ch ChrYSltu,sa. P,rzypowiesci byly przeznaczone dla prostych 
ry,bakow, ,a wi~c dla ludzi przY'Pominajq,cych nieoD umyslem dzieci. 
Wszystkie pr,zypow,iesei Sq cudownie pw'ste i ba'rwne. Nie rna w.5ro l1 
nich ani jednej, Mora wykraczal,a'by poza ramy IIzwyczajnosci". 
A jalk mDcnD wryly ,si'~ w Ipami~e s'luehajqcych, mogq udowodnic 
Ewangelie, spisane blkad:liiesi.~t lat po Wn'Lebowstqpieruiu. 

Rea'sumujqc pDwt6rz~, ja:k'ie Sq gl6wne wytyczne, majq'ce, jak 
sqdz~, kierowae pfa'Cq pedagiQg-a prowadzqc€go religijne ksztakerliie 
dzieci : 

1. Dziecko iQd poczqtku ma bye wprow,adzane W callDksztalt za
g,adruien rel,igijnych, nie zm1eni,onych, a tyllm lpr.zetlU!JlFlCZ'ony,ch TId 

jE}zyk dla niego dost~pny. 
2. OpDwi,adan,a moze bye ty.lklD prawda. 
3. Dziecko powinnD pOZThae Boga takiego, JakiegD znamy prze.,

prawdy wiary. 
4. Etyka dziecka musi bye budDwana na najgl~bszych warto

scia,ch i pokazana dziecku na przykladach IIzwyczajnych" - wz:i~ 

tych z zyda codzienne~J'o . 

LITURGIA 

J,ak.q obIae metod~, zeby m6c najle1p'iej te wytycZ[J.'e Iea.Jiz'DwaC? 
Najpewniejszy spos6b, M6ry daje nam odD dY'.spozy'cji sam Kosd61 
to' Liturgia. Jeze!i wychDwanie redigijne dziecka b~dzie na niej 
Dparte, moz~a lSiE; 'spDdzie'wae, ze stanie sU~ DnD katDlikiem posrusz
nym Bogu. 

Punktem kulminacyjnym zyda wewn~trznegD dZ'iecka pow1nna 
bye msza sw. R6wnDczesnie niech dziecko przezy\\',a z calym Ko· 
sciolem ,r,ok liturgkzny. Nie znaczy to, i:e dzieck.D rna cDdzien 1ub 
nawet w kazdq niedzielE; uczeslniczye we mszy sw., jednak wszyst
kie sprawy jegD religijnegD zycia IPDwinny ,si~ lIla niej koncentro
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wac. Ta sprawa J11ieco ,obszerniej om6wiona byl,a w artykule pt. 
"Vdzial dziecka we mszy sw.'· ("Tygodnik Powszechny", nr 377), 
nje bfidfi wi~c tutaj tych rzeczy powlarzac. Trzeba jednak podkre
~lic ogromnq ,rol~, jakq odgrywa kaplan odprawlajqcy msze, sw. 
w ksztaltowfuniu siEl stosunku dziecka do niej. 

Dziecko je.st bystrym obserwa,t,orem i drobny nieraz szczeg61. 
na kt6ry dorosli nie zwracajq uwa'gi, moze miec duze znaczerue 
w nClJstawcienlu dziecka do spraw religijnych. Dziecko nie Od
dziela pojElcia kaplana od sprawy Kosciolai religii. Kaplan jest 
autorytetem, kiims, kto w oczach dziecka jest nieomylny ' i dosko
naly. Dzied zawiedzi-one w tych swoich przekona,nlach p,rzezywajil 
nie,raz ciElzkie wewnEltrzne kryzY'sy. Za'cY'tujEl tu trzy p,rzyk'lady 
Ob3p.rwacji dziecl w kosciele: 

1. Dziewczymka siedmioletnla prosi matkEl, by gc do iIlJIleg'o ko
sciola na mszEl sw. Matka pyta, dl.aczego. "Bo w tamtym koscieJe 
ksiqdz 'tak ladIlle odprawia mszEl sw." Matka Uumaezy dziewczynce. 
ie msza sw. je'Sit zawsze ta ,sruma, bo najwazniej.sze jest to, ze Pan 
Jezus przychodzi na oltarz. "Tak, malillusiu, ale j,a wiem, ze ten 
ksiqdz z naszego kosciola tak na gw,aft odprawia rnszEl sw., bo splie
szy siEl na sniadanie". Okazalo siEl, ze dziewczYlnka przechodzqc 
obok plebanii za'raz po mszy zobaczyla przez okno tego ' kS1Eldza 
przy sniadanlu j na tej podstawie urobUa sobie ,zdanie 0 jego rze
czywiiscie zbY't szybkim odprawlaniu mszy sw. 

2, Ta sarna sprawa razila cMopea (10 lat). ktory o'znajlffi'il ma,tce: 
"To bujda, ze ksiqdz odmawia te wszystkie modlitwy, kt6re sil 
w msz&liku. Zebym siEl nie wiem jak spieszyl, to nigdy nit zdqz~ 
nawe t polowy przeczY'tac". 

3. Inny cMoplec (4 la:ta) zapytal matkEl ze zgorszeniem, dlaczego 
min'i5'~mnt po lavabo wychlapuje wodfi za oltarzem na ziemiEl, "prze
dez to rolYi nJ.eporzqdek w koslCieIe! " 

Oezywiscie zdarza siEl, :i:e dz1eci majq te:i: dziwne uprzedzenia 
i pomysly, k,t6rych orak seIliSU moZila jm jednak wY'tlumaczyc. Np. 
mala dziewazyn!m nie chc,ia'la chodzic na mszEl sw. , pon:ie'llaz, jak 
powiedzi'a'l,a, "ksiqdz bez przerwy przy oHarzu chrzqka". Matka byla 
s,trClJpiona, bo nie miala moznosd chodzenia z dzieckiem gdzie in
dziej na mszEl. Wobec tego zWlrocil,a siEl 0 pomoc do teg'o kapiaina. 
Ksiqdz zawolal dziewczynkEl do zakrY'Sll'i1i i 'powiedzial: "Sluchaj, 
bordzo mi przykro, ze chrzqkam i ze przeszkad~a ci to w modlitwie, 
ale zmzum, ze mam od wielu lat chore gardIo i ze mnie takze to 
bC'Jfdzo prz6J3zkadza, a chcialbym jak najol€1piej mszEl -sw. oclplfawic. 
Jezel,i wiElc uslyszysz, ze chrzqkam, to pom6dl siE: za mnie, zeby 
mi pom6c tEl m sze, sw. odpraw'ic". ad 1e.go dnia chrzqkanie ksiEldza. 
p rzestalo dziewczynce przeszkadzac. 

Znak - 5 
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Tych kllka przyklad6w wskazuje na dqzeTI'ie dz'iecka do d(}sko
na10sci nabozenstwa, w krt6rym bierze udzial. Jest to spr'awa, kt6rej 
me trzeba lekcewazyc i ktora moze miec duzy wplyw na religijne 
z)cie dzieck,a. 

Wawq jest rzec zq pouczeln;ie rodzicow, jak na,lezy przygo towy
wac w domu dziec!c,o do brania udzialu we mszy sw. Jedna'k byloby 
:J.ajbardziej pozy,teczne, gdyby w parafii dalo si~ .wrganizowac 
w kazdq niedziel~ orsob.nq msz~ sw. dl,a malych dzieci. Trzeba by 
uprzeooio 'Zach~cic l'odzicow do przyprowadzania na niq dzieci 
j wyjasnic im wszystkie korzysci, jakie dziedom to przyniesie. 
W . k,oSciele dZ'ieci powinny otak siedziec, by wszystkie wi dziaty 
oPtaTZ. Msz~ sw. dziecinnq wyobrazam sohie tak: ksiqdz odpl'awia 
msz~ sw., a rownoczesnie drugi kapl,am stojqC wsrod d1Jied "k,o
mellltuje ' '[.0 wrSzystko, co dzieje si~ przy obtarzu, zwracajC)'c dzie
drom uwag~ na rozone sZiczegoly mszy sw., a takie na szaty, n,a
czynia liturrgkzne Hp. Moze !c,siqdz np. mowic: "Teraz ksiqdz stO'i 
na d·oIe przy st,o.pnia,ch ottarza i przepra'sza Palna Baga za w5zys'tkie 
na:sze winy. K'siq'Clz bli je si'~ w piersi i mow;i - moja wina - my 
tei bijmy si~ w piersi i przeproaszajmy Pana Boga za nasze winy". 
Tu nas,tq,plilalby kr6tka modrlitwa w duchu confi/eor. "Tera"Z ksiqdz 
wlst~puje po schod.ka'Ch i zbHza si~ do duzego stolu, ktory nazywa 
sri~ ,olrtarzem. Otwie'ra g.rubq ksiqzk~, nazywa sip, ona mszaI" itd. 
W czasie Lek'cji i Ewangelii ks.iqdz w krotkich i barrd-zo prosty,ch 
sbowach powie dzieciom, co zawiera tekrSlt l'iturgkzny, przeznaczony 
na ten dzien. Dzieci mogq lez zaspiewac !c,Hka zna.nych sobie piesni. 
Dzi-ecko, kt6ue regularnie UCzp,s:lJc:lJa,\.oby na rte msze sw., zapozna
loby si~ sbopniowo z krzyzem, t.abernakulum, swi'ecamo! i samq LTe
sciq mszy. 

Tu jedna wa,zna uWdJga: bard:lJo .tr:zeJba dbac ·0 ,to, aby Itakiej 
mszy ,sw. ni·e ..,przek'omentowac·· , nie zdJsypac -l'awii.mq slow ,tego, 00 

sip, dvleje na roltdJrzu. P,o spok'ojnych, pr'ostych objasnli cniach winny 
na'st~'Powac dluz'sze chwile skwpio:ne j c1szy, w czasie ktory,ch dzieci 
by si~ modUly wiedzqc w p:rzybiiieniu, co w darnym momencie robi 
i jak s'i~ modli cerlebrans. Chodz.i jedn)'!m s~owem '0 to, by d'Zieci 
od poczqtku u'czeSitniczyly we mszy Sw., a nie tylko si~ jej uczy·ly. 

Msze sw. z glosnymi modilIitwami 'Sq w wielu kosciolach orga
nizowane dla dzieci szkolnych, jednak rzadko dIa malych dzieci. 
Podkreslic tu tl-rzeba kooniecZlnosc k1omentowania zewn~lt.rznej H
tUirgH mszy J pOlprzez niq nauczenia dzie,ckJa jej najglp'bsze] iresci. 
Starac 'Sl,p, rtrzeha, by ilzied nie nudzily s·ip, w kosciele, by nie -sie
dz:iaiy iIld naboienstwach Jak na "tu.reddtm kazaJniu' ale zeby braly 
w nich udzial w moil]oiwie ,najrpel'niej;szy ,s'posob. Nudzel!llie sip, 
dziecka w k,os'Cioele moze wydsnqc pi~tno na caIym przy:szlym zy
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ciu Teligijnym mlodego katoUka. Nalezy paffi'i~tac 10 tym, ze naj
cz~stszym po,wodem nie'ch~ci dorastajqcej mIodziezy do omnia 
udzialu w praktykach reLigijnych jes,t niewlasciwie prowadzone -re
ligijne wychowanie w dzieciil::;twie i . nierozerwalnie zlqczone ze 
sprawami rerHgijnyimi Uiczucie nuc!y, ktorego dziecko doznawalo 
w kosciele wskutek leikcewazenia tego probleiffiu przez dorosfych. 

Aby w sposob jeszcze pelni"j:szy op_rzec zycie reHgijne dziecka 
na 'lilturgH, trzeba, by moglo one wraz z c!oroslymi k&tolikami prze
zywac wszYlSltkie okresy R<oku koscielne.go. Naj.Jepiej iffime pokie
nowac tq sprawq k'siqdz kaltecheta, jednak :i;eby nauki je'g-o byly 
skuteczne, mUSZq wspolpracow'lc z pim rodzice. Najlepiej byloby, 
gclyby oparte 0 Ewangeli~ nauki ksi~dza opowiadilly dziecioiffi 
w da-nym czas'ie Rooku kosoielnego 0 analogicz;nym okresic zycia 
Pana Je-zusa, wyjasrniajqc rownoczesnie c!ziedom i rodzicom, W j'a
kim duchu -ten okres brzeba przezywac. Roduce w domu b~dq 

przypominac 0 tym dzieciom w tYlch chwilach, w k-toryeh dzieeko 
b~d~ie moglo zrobic wysHek, zeby zazna,czyc nimswojq lqeznosc 
z duchem K,osei-ola. ' 

W jaki sposob mo.Zina to ;reaJizowae prak-tycznie, omowi.one byl,o 
w "Tygodniku Powszeehnym" nr 368 w artykule pt. "Wielki Post 
w zyeiu dzieek,a", dlatego nie b~d~ .si~ tu dluzej ,nac! tym zilgadnie
niem za,trzymywac, 

JAK MOWle DO DZIECI 

Nalezaloby jeszeze powiedziec kilk-a slow 0 sposobie przema
wiania do malych dZ'ieei. Ok'reslen-ie ..-d7.iecko przeclszk'olne" jest 
ogolnlkowe, obe'jmuje bowiem okres wieku, w kitorym kazdy rok 
przynosi daze zmiany, ZaroWlIlo rodzi·ce jak i peda.g.odzy wiedzq, 
ze mi~dzy c!zieoklem -Lrzyletniiffi i szescioletnim jest wie.Jka roinka. 
Zakres ·poj~c, spo-sob ujrnowania zag.adruieil, nastaw,ienie spo,le,czne, 
s·tosllinek do otaczajq1cych zjawisk, wszystko ,to Ullega ciqglym prze
mianom. 

Mowimy jeclnilk () dziecku przedszkod'nym jako 0 jednostee na
lezqcej do grupy, ktora ma pewne wspolne cechy, a gl6wnie t~, ie 
drieci przedszkolne niesq je.szeze obj~,t.e d}"scypLi'l1q nauki, a row
noezesnie mogq jui uZy>Vlac intelek,tu, majq wyrainq osoboW'osc 
i po·trzebny im jes>t. kierunek. 

Jest ,rzeczq zrozumialq, ie te roznice wieku nilistr~ezajq duze 
lrudno·sci temu, kto chce mowit do gnupy dzieoi przedszkolnych. 
Dla'tego trzeba dostosowac j~zyk i ·sposob ujE?cia problemow do 
wieku dzieci najmlodszyeh z gl upy. 

http:koscielne.go
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Wazny jes,t dob6r wyraz6w p,ros,tych, ulozonych w rriezbyt dlu
gie zdania. Dzieci najuwainiej ,slu,chajq, jesli ton d modulacja glosu 
sprawiajq wbaienie gawE:dy, ,a nie nauki. Nie jest tei slUiszne roz
powszechni'one mniemanie, ze mowiqc do dzieci hzeba wszystko 
zdrabniae. Dzieci pociqga powaga spraw Bozych i nie na,leiy 1m 
tego stosu'nku do nich odbierae. Dla,tego zar6wno katecheta jak 
i rodzke pmvinni mowiC: k,osci61 - a nie kosci61ek, sw. Teresa, lub 
ostatecznie Tereska - ale nie Temsia ezy Terencia. Kiedy mowi si~ 
o ChrY's,tus'ie, najlepiej mowie - Pan Jezus lub Dzieciqtko Jezus, 
a nie Jezusek. vVszyslkie te zdPObnienia na}czE:sciej nie PGdobajq 
siE: dzieciom, zwla,szcza chlopcom, a jesli chadzi 0 dZlewczynki, to 
podsycA.jq w nich wrodzone nieraz sklonnosci do egzalota·cji. 

Trzeba .tez podkreslie koniecznosc tego, by nauki dla dzieci 
byly kr6tkie, nie pow~nny one trwae dluiej nii 15 minut. To saroo 
wytluma·czye trzeba rodz.icom w odniesieniu do paC'icrza dziecka, 
ktory powinien bye jak najkr6tszy. Nauka rousi bye zywa i obrazo
wa tak, by jq dziecko zapami~talo. Dobrze jest na przyklad, jesli 
opowiada si~ 0 jakichs dzieciach, nadae im imiona, gdyz to wytw,a
rza bliiszy stosunek do bohater6w opowiadan,ia. 

Jak moze wrye si~ w pamiEle dziecka ciekawa nauka, oto przy
klad: mala dziewczynka b~dqc na wakacjach nad morzem, byla 
nil kazaniu, w ktorym ksiqdz opowiadal 0 dz·iewczynce pokonujq
cej z powodzeniem roine ·trud!10sd wlalsnego charakteru. Jej "maiq 
tajemnicq" bylo to, ze w kazdej ci~ikiej chwili mowila : "wszystko 
dla Oiebi<e, moj Jezu". Kazaa'ie bylo bardw proste i krotkie, 
i ogromnie si~ dziecku spadoba'Io. Po przyjsciu z kosciola matka 
dala dziewczynce maly obrazek "Z wizerunkiem Pana Jezusa, a Ina 
odwrocie napisala wyraznymi literami: "Wszystko dla Ciebie, moj 
Jezu - pamiEl'taj () «malej tajemnicy» ks. proboszcza z Jas·tarni". 
Dziewczynka przez bardzo dlug,ie lat,a przechowala obrazek w msza
Ie i wspomn:ielnie tego kazania byto jej niemz wielkq pomocq 
w tmcLnych chwilach. 

J eieli moina przeznaczye wi~cej 'CZil!SU na nauk~ dla malych 
dzieci w kosdele, trzeba jq bardzo urozlffiaicie, pami~tajqc, ie dzie
dom potrzebny jes1t ruch ,i wzrywka i ze nie mogq ,one sjedziee 
dlugo wskupieniu. 

Przykladem dcskonale prowadzonych nauk Tekolekcyjnych dla 
dzied byly nauki w katedrze fryburskiej w Szwajcarii, W latach 
rtrzydziestych. Braly wnich udzial mlodsze clzieci szkolne oraz 
<staIlsze dZ'ied przeds,zk'ol'ne. Duza kaltedra byla zaJperniona dzieenu, 
dziewczynki siedzialy po jednej s,tronie, chlopcy po drugiej . Dzi eci 
przychodzily bez mdzicow, mIodsze byly przez nich tylko odprowa
dzane d,o bramy kosciola. Ksiq.dz w yglaszal bard(;o krotkq nauk~, 
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na'stf?pnie odbywala si~ kateehizaeja prowadzona w formie roz
mowy z dziecmi. Czasami dzieci byly tak rozochoeone ze wolaly 
jedne p,rzez drugie, przewaznie lLsiqdz wyb'ieral dzieci i ,zardawal im 
pyta,nria, lub eLz'ieci zglasz'aly si~ "naocho-tnika". KsJqdz opowiadal 
np. jakies wydarzenie, w kJtorym stawial przed dziecmi pewne za
gadnien'ie, naj.ezp,sciej etyczne. Dzieci same dochodzHy do rozwiq
zan i W'spol,nie z ks'ip,dzem zastanaW'ialy sip, nad najlepszym wyj
sciem z trucLnyeh sy;tU<l.cj'i, More ksiqdz wymyslal. p.otem odbywala 
siEi proce.sja po ko,Sc.iele do oHarza Pana Jezusa h.l!b Ma1bk:i Boskiej. 
Dzieci spiewa'iy i uezyly sip, nowych piesni. Na zakonczenie rekQ
lekcji zapwszeni byIi d,o kosciola rodziee, ktorzy przystuchiwali si~ 
kateehiza'eji i spiewom dzieci. 

Najlepszym dowodem na powodzenie tyeh rekolekeji bylo to, ze 
dzieei co dzien tlumnie przez dwa tygodnie przybiegaly be:c opoz
nienia do katedry z najodleglejszyeh ez~sei Frybur~a. 

* 

Ci rodziee katolieey, ktorzy swiadomi Sq ogromnej odpowie
dzialnosei wloionej na nich przez Boga za dusze swoich dzieei, 
znajdujq sip, nieraz w trudnej ~ytuacji. Nieklorzy pomimo najlep
szyeh ehEioi nie wiedzq zupelnie, w jaki sp050b prowadziC religij
ne wyehowanie swoieh dzieci, <lIe zar6wno oni jak i ci, kt6rzy wy
kazujq wi~eej umiej~tnosci w tyeh sprawaeh, potrzebujq pomoey 
i (:utorytetu ksi~zy. 

Artykul ten nie omawia dokladnie zadnego z poruszonyeh pro
blemow, sehematyeznie m owi tylko 0 tyeh sprawaeh, kt6re wydajq 
sie, n ajwazniejsze w religijnym wyehowaniu malego dzieeka. Na 
przyklad tak wazne rzeezy, jak zagadnienie ksztalcenia woli 
u dzieeka, lub sposob w jaki powinno siEi dzieeku mowic 0 pro
blemie smierci i wiele innyeh spraw, wymagalyby dlugiego omo
w,ienia, na ktore nie ma tu miejsea. 

Ten artyk ul jest jakby prosbq katolickich rodzicow, skierowanq 
do ksip,zy kateehetow 0 pomoe w rozsqdnym i niestrudzonym pro
wadzeniu dzieei do ~wiE)tosei. 

Katanyna lopuska 
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CZYIM PRORORIEM BYL LEON BLOY? 
Leon Bloy Istal Isit=: znany 'i popularny w kolach elity katolickiej 

szczeg6tln'ie po Ds'ta>trniej woj,nie. Okazjq <Lo zaimteresowania sit=: nim 
bylo majpierw 'stulecie jeg.o urodzin w roku 1946, a nas'tt=:pnie czter
dziesta rocznka s.mierd w tl10ku uhieglym. N apLsan<o juz wiele prac 
o zyc.iu i 'twQr.cZosci tego pisarza. &az po raz na roznych uniwersy
Iteta.ch swialta 'OIpracowywcIDe Sq 0 nim lezy dokJtorskie. Szczegolnq 
jednak uwagt=: zw,rocHaostaltnia rozprawa, napi'sana na Sorbonie 
przez Kamadyj'czyka, E. Ba,rbeau. Sam jej tytu! Prorok szalafzski 
Leon Bloy (Un prophele lucifenen Leon Bloy, AUlbier 1957) sam za 
siebi€ mowi i Humaczy niepokoj w swiecie wielbicieJi tego dziw
nego cZ1lawieka. 

Dotychczas bowiem uwazano, ie Blay by! "ojcem chrzestnym" 
Francji dwudziestego wieku. Niekt6rzy mowili nawet 0 Leonie Bloy 
jako ,.1pror-oku", pon'iewa'i oczekiwa-l on z dnia na dzieri. "Ducha 
swiE:'tego i Kozakow". Niezaleznie od tego, co sqdzic 0 jeg'o "ptfZe
powiedniach", trzeba stwierdzic, ie pokolenie powojenne rna upo
dobanie '0/ tym "pro-roku" peluy.rn prLeciwienstw i sprzecznoscL 

Za sweg'o zyda Leon moy w szerszych kolClich by! malo zn,any, 
amczej rrie chdamo g<o znac. ZaSlt'osowywano do niego tzw. spisek 
mikzenia, i Ito za,r6wno ze strony niekatol:ikow jak i 6,amych ka
tolikow. Niekat.o,l'icy, jak SClim mowi, J1ie mogh "strawic jego ka'lto
Ucyzmu", katolikom zas Hie podO'ba,la 'sit=: jego bezwzg,lt=:unosc 
w w:ierze. 

Taki np. Fonsegrive, ucz'ony katf.oLickoi owego okresu, w pracy, 
w ktorej daje :przeglqd mysE z przelomu dziewit=:tnaslego i dwudzie
stego wieku (De Taine it. Peguy) ani nie W'spomnij,ai 0 Leonie moy. 
D.odac trzeba, ze pra-ca wydana byla w roku smJiertCi Bloy - 1917. 

Dzis sytuacja pod tym wzglt=:dem 'llileg!a caE<::owi,lej zmiallie. 
o Bloy pisze sit=: i mowi wiele. Julien Green, wspolczesny powie
scio;pisClIrz fr'ancuski, Utchodzq'cy za ka'toIickiego, pisze 0 Bloy 
w swym Dzienniku (Journal 1946-1950, P.\on 1951). :i.e inaczej czy
tal i rozumia-l Leon-a Btloy w 1946 niz w 1918 roku, Mow,j on dalej, 
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ze po pierwszej wojnie Bloy byl jeszcze niezrozumialy. Wiele 
tIlzeczy wtedy s;zokowa~o. Dzis na~omiast prawie wszysbko to, co 
daWlIliej ,fazBo,' we'Sz:}o do skarbca my,stH katolkk,iej wspolczesnej 
Francji. Racj~ Leonowi Bloy przy=ano dopi'er,o pozniej, za naszych 
juz czasow - konczy SWq notatk~ Green. 

Ostdltnia jed:nak publikacja nie przyznaje tej racji, 0 k,torej 
mowi Green. przelmeSla nawe't jakiek,olwiek jego walmy. Bloy jest 
przedsolaw['ony jako uosobienie samego zIa - "prorok sZilltana". 

Skqd w:iE}c taka rozbiernose poguqdow? Przy,czyna tego stanu 
,rzeczy ,lezy cZ~Sciowo juz w samej tendencyjn.osci niekJtorychuczo
nych, 0 0 sz'czego,lnie ·rzuca lSi~ w oczy w .osta'tniej pracy. Niejasnrose 
poglqdow i poe'tycki cha·rakJter dziel Bloy wcale nie ulatwiajq j-ed'Ilio
znacznego odczy1tywani,a jeg'o mysLi. 

moy zresztq SdJIll !przypomnial, ze me jest ani teologiem, ani 
fi,IO'zofem. ani w og6le jakirnS uczonym, . jest lIla'tomia·st tylko p>isa
rzero --:- poertq - w:izjonerem. T j.ako taki miai chyba prawo ujmo
wae rzeczywistose na spDlsob "lra'g.ic.zriy lub komi,czny". Nile mozna 
wiE;C m'll 'flobie zarzutow z tego powodu, ze nie 'odtwarza! obiektyw
nej rzeczyw'i'stok! i ze ·tworzyt innq stmktur~ swia tid , nadajqc jej 
nowe znaczenia. 

Nie sposob w krotkim a'I1tyku1le dae kompletny obraz zyctia, 
tworczosci antysty'c:mej i pog1qdow t,ak dzis dyskutowa·nego auto,ra, 
Niemniej jednak chc~ zwr6cie uwag~ na pewne zasadnkze rysy 
jeg-o chamMeru, na chwyty li-te,rackie oraz ideo'logi~, 0 He mozna 
by td'k nazwae pe,:"ne jego 'fefJeksje. 

LeDIn Bloy by! jednym z 'S'zesclu synow Ma:rh-Franc.iszki i Jruna 
ChrzC'iciela Bloy, urz~dnika komunalnego w mies'Cic Perigueux, 
w poludniowej Francji. 

Rodzke trzymali ch!opcow bardzo krotko. Zewn~trzna surowosc 
i k1lIrllose mi,aIy peine za'st,asowaln:ie. Wspolne wstawanie, w&polny 
pacierz, obowiqrzkowa wspol<na MlSza sw>i~ta w niedziel~ i sw>i~ta . 

Mirno pozorow tego rygoryzmu formacja malego Leona byla 
bardzo powierzchowna. Sam mowi, ze w czternastym roku zycia 
byl juz na t}'lle sprytny, ze me wzhudzajqc podejrzeiJ. rodz'icow pilllH 
papier.osy i wloezy! si~ z kolegami za,mriast uczestniczye w nabo
zensiwie. 

Bo i jak mial on brae na serio obowjqzki religijne, ktore 
mu ojciec n arzucall, a sam chwa,Lil 'si~, ze jest niepraktykujqcy? 
Stykamy si~ tu z drama,tem 'rodzin franocuskich z dmglej polowy 
dziewi~tnastego w:ieku, kjedy to ojcie'c hyl przewaznie wolte.riani
nero a 'IllaJtka jeszcze pra:ktykujq.cq katol<iozkq. Ten oplakany stan 

. wiaiI'Y odhljal si~ tez i lila obyeza~atCh. Staraillo si~ jeszcze w}'lcno
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wywae dzieei po ehrzesdjan1sku do ieh pierwszej Komunii swiE;tej. 
p.o jej przyjElciu ehlopey z czasem przestawaJi ehodZ'ie do koseiola 
i w og61e pr,aktykowae. Taki byl zwyezaj. W rri,atee, w ktorej zy
laeh krqzyla 'gorqea krew jej przodk6w z poblLskiej Hiszpanii, Leon 
widzial wzor poboznosd i ,od-dania siEl macierzynskiegQ. Koehal jq. 
Imponowal mu j-ednak o'jdee swym z'imnym rozsqdkiem w sprawaeh 
religijnyeh i w pra-ktykowaniu "en6t mieszezanskieh", co go kwa
.Iifikowal,o na typowy przyklad tzw. honnele homme, znanego 
w literaturze franeuskiej tego okresu. Wierzylon - jak mawial 
w Boga, podziwial <i staral siE; praktykowac na sw6j spos6b 1110ral
nose ehrzescijal'J,skq, ale nienawi,dz:i1 Kosciola i ksiE;zy. Podzielal 
w tym wzglE;dzie IUJprzede:enia i przesqdy antyreligijne sweJ epoki. 
Byl wolnomyslicielem jak wiE;ksZDSC ,obywateli Trzeeiej RepubHki 
franeuskiej. 

DziE;ki staraniom glownie matki Leon zostaje oddany do Kole
gium Braei Szk61 Chrzeseijanskieh. Niestety. musiano go stamtqd 
'Szybko usunqc na skute,k zajscia z kolegami. kiedy t,o gwaltowny 

'wyehowanek ,usHowal ,rzucie siE; z nozem na jednego z koleg6w 
chcqe siEl w ten spos6b zrewanzowae za dokuezanie mu. I na 
tym wlaseiwie zakoriezylo siE; systematyezne wyksztakenie Leona 
Bloy. Ojciee chEltnie zatrudnil niesfornego syna we w1asnym biu
rze zleeajqe mu wyk,onywanie r6i:nyeh :teehnieznyeh rysunk6w. 
zwiq:zanyeh z jego praeq zawodowq. 

W osiemnastym roku zyeia widzimy Leona Bloy w Paryzu jako 
pomDenika arehHekrt:a budowy kolei. Z praey tej nie 111ia1 zadnego 
zadowolenia. Marzy1 0 tym. by ,zo'stac ma,larzem Bilbo literatem. 

• Wtedy to zaprzes1tal ealkowide praktyk religijnyeh, w eZY'm zresztq 
upodobnil siEl do 5wego at,oeze1nia, dla k[6rego sens Absolutu i grze
chu juz wlasciwiie n,ie istnial. Popa,dl w nEldzEl zar6wno ma,terialnq, 
jak i rel'ig>ijno-momlnq. Zamiast iPraeowac i d'okisztalcac si~ ezytal 
kS'iqzki 0 ladunku Irewolueyjnym. Wkr6tee nabral przekonar'l soeja
li.st)'leznyeh. 00 wtedy uwazane byl,o za najwip,ksze zlo, Wprawdzie 
jego naturalna sklonnosc do 'samovnosei powstrzymala go od dzia
Ian wywrotowyeh na ,szerszq skalEl. jed'nakze przejql od 6wc,zesnyeh 
rueh6w spoleeznyeh :n'ienawiSc do Koscitola , upatrujqe w nlm pod
por~ dla nies,prawiedliwosci i n,aduzyc spole,ezno-pallstwowyeh. 
o tym okmsieswego zycia tak p6zmej napj'sze: "Bylenl na drodze
jak :najbardziej szerokiej. iUcz~sz'ezanej przez <ten swia't. Skompro
mitowalem siE; ani nmiej, ani wiE;eej, jak kazdy dnny glupiee. Sta
lem siE; zerdziq demona. k,torq kaJidy lSoejal'ista w sabie n,osi, i je
SJiby Komuna miala miej'S'ee ·0 dwa lata W'ezesruiej, na pewn,o .[oz
strzelalb)'lffi kHku k lsi!?zy ~ podpalHbym .niejeden Qom. czyniqc to 
wszY'stko bez zadnej 'lJresztq zlosliwosci". 
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W ro,ku 1869 ml,ody rewo.lucj.oll'i's'ta spotyka na swej dI1od:ze zy
cia Barbey d'AureV'jIrly, znCl!l1ego podowczas pIsarza. Ten to rroman
tyk z epoki dekadentyzmu, 0 poglqdach relig-ijnych i spolecznych 
skrajnie ko'nserwa'tywillych, w ciqg-u ostatnich dWl1dzie stu lat swe
go dlugiego zycia wywiera!olbrzymi wplyw na SNce, umys! i du
'szf; mllodego zapalenca. On tez podsunql s wemu adep'bowi leMUT~ 
de Millstre' a, De BOlllalda, Drono Cortesa i innych. Najciekaws,ze jest 
to, ze pisa,rz ten by! rSp.ra'Wcq nawrocenia relig-ijillo-mo'rainego mto
dego w olleriatl1ina, choe sam nie by! przykladem praktykujqcego 
kat oHka. 

Dpoga Leona Bloy dJo Damaszku trwala okol'o roku. Po prze
wleklych i cif;.z,bch zmagan,iach podda!si~ zwyci~skiej I:.dsce od
bywajq.c spowiedz w roku 1869 i przyjmujqc Ko.muU'i~ swi~tq w ko
sdele sw. Genowefy, dzrisiejszym Panteonie. 

Go~liwose "neofity" by!a tak wielka, ze zaniepokoHa jego w!a
snq matk~, nie mowiqc j.uz 0 rojcU. Uwazali wi~c za wskazane stu-' 
dzie ten nagly zar goDliwosci, za,lecajqc umiarkowanie. "Moja re
ligia ~ pisal rIlU ojciec - jesL relig-iq ·ChrystusoWq. Nie jest dla 
mnie waz,ne, czy by! On Bog-iem, czy cz!,owiekiem. Grunt, ze Jego 
moralnose je.5't boska i usiluj~ Isi~ jej pOdpOIZqdkowae. Zostanie'sz 
sam na zawsze - grozil !ojciec - jesH b~dziesz sif; wynus.il po
nad innych. Znajdziesz si~ wodosobnieniu w ten sposob i nie b~
cLziesz mial ani ojca, ani matki, a;ni przyjacioJ". 

Mia.! racj~ Jan Chrzciciel Bloy! Jego przepowiednie i groiby 
mialy si~ w niedalekiej przyszlosci spe!nie doslownie. Ani jednak 
pogrozki ojcowskie, ani zalecenia matki. by "zarabiarl pieniqdze 
i odkladal j e na bok", ni e znajdowaly oddiwi~ku. 

W roku 1870 bierze Leon Bloy udzial w kampanii przeciw Pru
sakom. Pom-illuo sw e j gorliiwosci, a moze raczej skutkiem niej, o trzy
mal naganne swiadectwo ze swego pobytu w arm-ii. Fak,t ten nie
zmiernie go upokorzyl i pozrostawil mu "niesmak na cale zycie". 
Przyczyn~ tego wyjasnia w rHscie do genera.la. "Karpitan - pisie 
Bloy - zgodzil si~ na pojedynek pomi~dzy dwoma ·swymi pod
wl.adnymi. Ja bylem na tyle nieroztropny. ie przeciwstawilem sri~. 

temu w ,spo'sob jak najbardziej gwaltowny i mocno zga,nilem do-. 
wodc~ . Czy zawinilem nadmiarem gorliwoscP" 

Po sk'onczonych dziala'niach wojennych widZ'imy Leona Bloy 
najpierw w domu rodz'innym, a nast~pnie znow w Paryzu. Zycie 
jego bylo wlasciwie wegetalcjq. Nie posiadal z.adneg'o dypI0mu, nie 
mial zamilowania ani do solidnej wiedzy, ani do pracy zarobko
wej . Jedyne, co go interesowalo, to religia i literatura. Ciqgle po
szukiwal pracy, ktorq zmienia! co par~ miesi~cy, nie zawsze z wla
snej :iillicjatywy. Bo i jak wlasciciel ksi~garru mial nie zwolnie ta

• 


http:genera.la
http:wynus.il


Ks. PIOTR MIROS M. I. C.1406 

kiego pmoownika, kto.ry wobee k,lie:n:iow ganil pe'WlI1e ksiCIZki, a in
nyeh w ogole nie eheial spTzedawac uWQ.zajqe je za zle mor.a:lll1ie 
i szkod!l.iwe. 

Choe de.Ppi bardzo wiele, to jednak rue ezuje si~ nie.szcz~SJi'Wy, 
a wpr,()st przeciw1l'ie - uwaza sj~ za godnego zavd.ros'C'i , poniewaz, 
jak sam s>j~ 'Wy,raza, Bog ,pozwalal mu ".od trzeeh miesi~ey przebie
gac odl'Og~ zyda duehoweg,o milowyu1ll krokami", Nie dawal mu 
pii!sal daJej - "nawet ezasu no. wytehnienie. Przy takim tempie 
zmierzaun wpws't do nieba i mysl ta 0 malo mni e n i e p,rzyprawia 
o smierc z md'o·sd. 00 muie I()oehorlzi przyszlosc, ,skoro B6g wziq! 
t~ trosk~ na sie.bie? Otrzyma<lem, jruk .gdybym byl swi~tym, Iask~ 
codzie-nnego rprzYJmowanli a Oia·ta Pana Mojego. Doznaj~ tak wieI
kkh poeiech, ze zdarzylo mi '5i~ niejednakwtnie z trudem powstI1ZY
mac od lkaD i okrzyk6w w kosciele". 

Trudn'o !si~ odziwic, ze przy taklch ull1ie'sieniach swiat napawB.!l go 
odrazq, a paciqgalo samotne zycie w Hasztorze. Jednak pr6by wst q
pienia do Tlrapist6w czy Karotuz6w zawiodly. 

Przez kr6tki ·cza.s.BI,oy wsp6lpracuje z "Univers" Ludwika Veuil
.lot. Nieprzejednooa ipOls;tawa ko.·tolika "bezwzgl~dnego" nie podo
bala si~ nawet bojowo uspo's'obj'onemu redaktorowi. Po kilku ogni
stych artykulach moy ~n6w zrnaiaz i s~ ~ na bruku paryskim. Do za-d
neg'o sTodO'Wiska nie by<! w lS'tande si~ do.s·to.sowac. Oodzienni e ko
munik'oW!ai, r,ozmySolal 'i c zytal, p1sai aTtykuIy, ·a.le nie m6gI zna,lezc 
wfasciwej swej drogi. 

Nieoczekiwanie, 'Od 1877 'poku, na'~~zenie jego zycia dUichowego 
za,czyna gwabtowrue OIpadac. Na uEcy spotyka orpuszezonq, p.rzy
mie;rajqeq z gllo-du dziewczy:n~, AJlln~ Mari~ Roule, kt6rq zaopieko
wa·l !s'i~. Ryzyko bylo wi e.lkie. Za:cz~lo si~ Old milosd na.dtprzyrodzo
nej, a sk'OD1czylo si~ ilia ziemskiej. Wszystko jednak czyni, by ze
rwac p~ta, kt6lfe sam sobie nalozyl. W ilym celu dwukrotnie chroni 
si~ w MalS,zborze Trapist6w, poza Paryzem, szukajq,e tam pomocy 
i rady udoswiadez·onyeh mistrz6w zycia duchoweg·o. 

Lisly do Weroniki (tj. Anny Ma\rH !{'oule), p~sane z klaszlomego 
z·ad s:oa, swiad-czq '0 usjl.nym dq:i:eniu do powrotu na dawnq d.rog~ 

zycia mor,a;lno-rejigijnego. Bloy gmzkimi hami zmywa ideal za
tra,cony przez SWq n'ie.TOztr'Olpnosc. VV-reszcie po dlugich za·chod.ach 
sam dochodzi do r6wlll'0'Wag i duchowej i udaje mu si~ nawr6cic 
ll1'ie.szcz~s,liwq dz.iewczyn~, kt6ra w kr6tkim czasie przescig.n~ld 

w egza.lbrueji rehgijnej sd!megoo mistrza. 
"ObJawienia" nowl()onawr6oonej j egzaltowanef chrzesoijooki oraz 

podszepty 0 posmo.ku eschatologicznym E. Hello przyczynily si~ do 
powlS'too'ia w umys.!e Le'Ona Broy p,rzek'onaillia IQ b:liskim i nieunikilli o
nym kOD'CU swila<t a oraz. 0 "pa.nowa'~'iu Boga w Chwa1le na lej ziemi" . 

• 
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Kiedy jednak terrn:iIn zapowiadany'ch wydarzen pmeszedl i ok nad
zwyczajnego siE: rue sta1o, stan duchowy Leana moy s'iE:gatl dna roz
palczy. Wtedy to ze zbolalego senca wyldrobyl IslE: j~k 0 niespotyika
nym akcencie boJu 'i buntu. "Nie mla~bym seroa portrakrtowac t,ak psa 
paJrszywBg'o, joak Bog mnle potraktowal". Zazma,cza przy tej okazji, ze 
w dniu, w ktorym napisal ten bluznie'rczy okirzyk zniecie'rpllwienia, 
nie przyjql Komunii swiE:tej, ktorq zwykl byl przyjmowac cd dluz
szego ezasu. 

Po tyeh nieszczE:s.liwych i tr.agkznych przezydach osobiSit)"Ch 
Bloy ,rozpoczq:l walkE: polemicznq ze s'Wotm 'ot-oozen'iem. W dwudzie
stylffi w'ieku .~aiCzql upraw'iac SI'OWlllq szel'mierkE:, dotycl1czas ruiespo
tykanq. Kilos ze w.spolc.zesnych mu powiedzial, ze w celu przyspie
szenia "chwaly bozej na ziemi ze spokojem sumrieni,a wylewal on 
wi·ad-ra brudnej wady na glowy szrla·chetnych mieszc:.mch6w i W [-ogE: 
przyhranych lite-raltow". Nie oszczE:dz·a~ nkzego 'i nikogo op'rocz Boga. 
T-aktykq jego, jak siE: ,sam wYl'azH, bylo uderzac w prawo i w lewo, 
a naczelnq zasadq nie sprzeniewierzyc siE: nigdy swemu powolaniu. 
"Wolalbym polamac pi6ro - pO'wiedzi-al - niz napisac cos, co by 
godzHo w ffiloje przekonania" . 

Oburzenie na noW'O'czesneg·o "Je'I'eniiCllSza" byl>o p-owszechne. Sza
leniec ten, jak go nazwal jeden ,z dziennikarzy, oSrmlielil siE: zmieszac 
z blotem "dostojny swi,at pi-sarzy fr·a,ncuski-ch" na cze,le z Z.olq, Re
nalllem, Maupa'Slsantem i wielu mnyml. Odpowiedziq na t,o byl po
wszech'llY ,spisek rnilcze)nia .ze strony pTasy w.olnornyslicie1skiej. 

Ale nie tyilko masoni by.Jri zaskoczeni 'i oburzeni "je'I'emiadami" 
pamflecislty z "Pa,lu". Zdumienie og.a.rnE:lio sa,mych katolikow. Ten 
niedawny konwertyta zasz'okowal kh brakiem p'Qprawnego i glad
kiego wyraeania siE:. ZatykaJi uszy przywykle do delikatnych dzwiE:
kow nraslowa z,le brzmiqce czy epite1ty najmniej wylSzUI}{.ane, ktorymi. 
staczal swych przeciwnikow w rynsztoki. Bojownik ten nie wie
d'lial, co to jest acceplio personarum. Daleki tez byl i od oszcz~dza
nia swych duszpasterzy. KsiE:zom mial wiele do zarzucenia. Takie 
oto wezwanie rzucH pod ich adresem: "".zqda siE: od was, byscie nie 
pogardzali ubogim i nieszczE:sliwym, ktory szuka Jezusa, byscie nie 
nienawidzili artystow i poetow i nie wysylali ich do obozu przeciw
nika - niesprawiedliwosciq, nierozsqdkiem i hanbq. Nie odwracaj
cie siE: wiE:c od tego, ktory chcialby walczyc przy boku waszym i za 
was". Zqdamy kaplanow". 

Bloy, k,tory nosit! szkapleTZ, byl zap-i,sany do bractw re1igijnych, 
MOTY nie :szedl nigdy do kosdola b€z ms'za!Hka, z -jakq,z gwal'tow
nosciq wyra'za siE: 0 sklepach z dewo-ej.onaliami, obsiadiJ'Ch naokolo 
kosci{)la i placu sw. SUllpkjusza w Paryzu! 
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A 0 tresci dziei poboznyeh, b~di.l'eyeh Wltedy W obiegu i eieszq
cyeh si~ wielkim sukcesem, tak pisze: "Glupota tyeh pism idzie 
w parze z grupotq ich tytulow. Glupota tak· c;k,ropna, ie nie da si~ 
wpros·t wyr,azie. To 1rqd sniezno-bialy sentymentalizIDIU religijneg1o, 
wysypka sk6rna wewn~trznej zaropjalosci, nagromadzonej cd dwu
nastu zbutwialyeh pokolen". 

Ta:ki to by! sposob wyrazania si~ "zbull'towaneg'o" katolika, ktory 
nieswojo si~ czul w sqsiedztwie sw¥'ch wspolwY:lJllaweow, dotkni~
tyeh nieuleczalnq ehopob q przeei~tnosci zycia i sentymentali2mu re
ligijnego. Uwazajqcsi~ za autentycznego syna Kosciola nieustannie 
Maga,l, zakHnal, proteS'towal ze wszystkich swoich sil zqdftjq·c. by 
kaloliey byli swi~tylTI'i. Mowa jego, podobna do grzmotow, miala na 
celu przebudzenie z gl~bokjego snu miernoty "spiqcyeh ka,tolikow" 
z kon·ca ubiegleg·o stuleda. Niestety, sen wspotczes·neg.o mu pok,ole
ni.a byl (lbyt slodkJ i 'lbyt gl~boki, sk,oro naVie! tak gwaltowne ataki 
krzyku, gniewu, oburzenia nie byly w stanie zbudzie go ze snu i ma
razmu duehowego. Ci ZfrS, co jako !tako ezuwali, uznaJi te gorqczko
we nawolywania jesH nie za szkodHwe, to prz}"llajmniej za mocno 
przesadzone. 

Wobec takiej postawy z·a·rowno niewierzqcych jak 1 samyeh wie
rZqc¥'eh trzeba bylo zgasic 'rozpaJ.o<Dq przed p a.m mies'iqcami po
ehodni~ .pamfleciarskiego "Palu" (jeg'o wla.sne pismo pe.riodYGne). 
"Pal" przes lal ukazywac ~i~. Nikt si~ <Dim nie interesowal. 

Wtedy to Huysmans i Villiers de L'Isle-Adam zbankrutowanemu 
wydaw cy j redaktorow'i w jednej osobie .podsun~h mysl napi-sania 
powiesci d cleis, w ktorej latwiej moglby rozprawie si~ z <kh w Slpol
nymi przed wnikami. moy sk Olrzystal z podsu'ni~tej mysli i po dwoch 
lata·ch powiese autoblograficz.nq m1al g,ot OWq do druku, p t. Zrozpa
czany (Le Desespere). 0 bojowym charakterze k'Siqzki swiadczy fakt, 
ze zaden wydawoa we Francj'i nie cheial jej wyldrukowae. Stock wo
lal zniszczyc okolo tysiqca egzemplarzy gat·owych juz do sprzedazy, 
anizeli ncnazie si~ wszechwladnej opinii i przerwac spisek milcze
nia. 'vV kOl1cU nie bylo innej rady, jak wydae fikcyjnie na konto 
samego autora. 

o z'g'orszeniu, Jakie wywolala ta powiese, nie trzeba chyba mo
wie. Dla. pokonania przeciwnika zasolos·owi.llll'O i tym razem wyprobo
waITlq juz uprzednio me tod~ s-pisku milczenia. P.okazalo ,si~, ze i tym 
razem bPOn ollie zawi·odla. Z tysiq'ca (na dwa tysiq'ce naki.adu) nie
foOzsprzedanych egzemplarzy wi~k!szq cz~se przyciqgnql na wozku do 

. swego mieszkania sam autor az z odleglosci pi~tnastu kilometrow. 
Takie bylo zwyci~stwo pirrusowe poczqtkujqcego powiesciopisarza. 

Ta '"glors,zq'ca" ksiqzka pokazuje zycie saanego au10ra na tle elity 
spoleczeil·stwa owczesnego, wieczuloneg'o na 'oiBrpienia "wyzszego" 

http:autoblograficz.nq
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czlowieka i na wartosci bezwzgl~dnego katolicyzmu, 0 ktore BIoy 
walczyt conlra spem. Na tIe tej ponurej rzeczywistosci spcleezen
stwa laickiego pokazany zostal klasztor Kartuzow jako oaza auten
tycznego katoHcyzmu. Dwaj, a nawet trzej z bohaterow wyst~pujq
cych w Itej powiesci autobiograficznej uosabiajq foOzda'fcie duchowe 
sameg'O ,aulto·ra. Tnni bohaterowie, poed i powiesciopisarze z Bour
getem na czelle, defilujq przed oczami czytelnika przy akompania
mencieodpowiednio dobranych i dos,,,dnych epitet6w, okreslajqcych 
nihilizm moralno-religijny tyeh potentatow francuskiej literatury 
pitiknej z koiIca ubieglego stulecia. 

Sam Bloy, mimo foOzpalcwiwego tytulu powiesci, na,dziei nie stIa
cil. Okres zyda bezposredniopo napi'saniu Le Desespere wype!niony 
jest kl-opotami ftnansowymi oraz nleporozumieniami z dawnymi 
przyjacio!mi. I tak IOzstal siti z E. Hello. "mE;czennikiem obdzie' 
ranym ze skory i nie mogqcym si~ doczekac na ziemi Chwaleb
neg'o Pa·nowalnia Boga·'. Nie wyt'Iwa! tez w zgodzie ze siWym mistrzem 
z okresu mlod'Os.ci, Barbey d'Aurev'illy, i przerwa! w pewnym momen
cie "kontemplacjE; jedynego w swiecie aptysty", trwajqcq od wielu 
lat. Jednakze na par~ dni p.rzed jego smierciq zdqzy! jeszcze spro
wadzic mu franciszka.nina, ktory zaopatrzyl go sW'i~·tymi sakra
mentami na drog~ wiecZIlosci. Mimo powaznych roznic w poglqdaeh, 
tak religijnych j-ak i artystycznych, Blooy nie zapoIlliIli do konca zy
cia 0 wdzi~cznosci wobec tego, ktory by! sprawcq odzyskaniCl. wiary, 
ubraconej w okres'ie ml·od-osci. Dlatego ·tez parE; lat b~dzie zdecydo
wanie wakzy! 0 pOlstawiooie krzyza na gr·obie swego dobroczyncy 
duchowego, uwa:iajijlc ze Barbey byl, mimo nie zawsze przykladneg'O 
zycia, na tyle katolikiem, ze krzyz na grobie lIlailezy mu si~ po 
smie'fci. 

Bardziej dramatyc:z:ny by! koniec przyjazni z innym ~erdecz

nym niegdys druhem, Huysmansem, ktorego udaho mu si~ wyrwac 
z zasitigu wplywow ,szkoly nalturalistyc:znej. moy .oddzi.alywal np 
HuysmalIl.sa pod wzgltidem lfeiligijnym, a Huysmans na Bioy pod 
wzgJ~dem estetyki literackiej. W powiesci Huysmansa La-Bas BIoy 
l'OZlpoznal siebie jako bohatera CilJrhaix, podtrzymujqceg,o doktrylli:~ 

'0 wcieleniu Ducha $wiE;tego. BIoy nieslychanie gwaltownie za
reag'Owal. Jesz·cze w parti lat po:i:niej bli'dzie powraca1 do tej bo
les,nej d:la .niego sprawy na ka,rtkach s wego Dziennika wyrzekajqc

I 	 siti jakiegokolwiek illumin,izmu czy vintrasizmu. Walka pomiE;dzy 
dawnymi przyjaciolmi rozgo,rzala na dob re. Trzeba chyba przyznac 
racj~ Siteinmannowi, ktory mowi, ze nie wszystk,o tu byll() w po
rzqdku, ·jeSli chodzi 0 chrzesClijdnskq milosc bh:i:niego. Wydaje si~, 

ze Bioy nle zaipomlIlial d{)znanej przykrosci. Czekal d,o o.stClJtniej go
dziny przed smierciq sweg,o pr7eciwn.ika, spodziewajqc si<,:, iz ten 

http:HuysmalIl.sa
http:mlod'Os.ci


1410 Ks. PIOTR MIROS M. I. C. 

przysle kogoS z za'proszeniem pojednania ·si~. A!J.e lego si~ me do
czekat. 

Pewne9'o Tazu Leon BIoy, b~dq.e gosC'lem u Fr. CQPpee, spotkal 
mloodq DunkE;, IMora zainteresowa'la s.iE; ,hiednym i dziwlIlym litera
tem. Jak t'o moze bye - r.zucHd mu pytartie -ze pan bE;.ctqC ezl,o· 
wiekiem "wyzszym" jest katolikiem? - To moze wlasnie dlatego, 
ze je:stem wyzszyrrn - padl.a odpow:iedz ze ,s.trony Bloy. Ten spanta
D'kzny okrzyk luter,anki dobrze ehamkteryzuje melJltalnos'~ epoki , 
w ktorej zy1 B10y. Bye katolitkiem uchodzilo za dow6d sl,abosci czto
w:ieka. POlIllimo tyeh Iskrajnie ,roznY'ch zapatrywan IUlteranka miala 
w niedaJeldej IPrzy,sz~osci poslubie tego wyiszego azlowieka, Zanim 
jednak do tego doszlo, BIoy, kt6ry n'ie potrarH POzdzielae mHo sci do
cz·esnej ,od mHosci bozej 'wszystko z·wbil, by jq doprowadzic do 
wiary kaluoHok.iej. Etapy tej konwel1sji ca7IDdeZOne Sq w Listach 
do narzeczonej (Lel/res a sa fiancee). W zadnyllll innym utworze 
n1e ol\:worzyl ,on tak swego zbOll,alego ,se'rca, jak w1asni'e w tych 
Ji.staeh, napisanyeh 's,tylem wyjqtkowo pi~knyllll, bEZ naturalistyez
nY'ch ,naileciaios"Ci. Te sz'czere wYclloania, bez za,dn€.go udawania ezy 
jrukliejs f.ik,cyjnej postawy poetyekioej, pozwa1ajq nam poznac moy 
fila 'codzien. A byl t,o czpowiek wp.rost ehorobliW'ie uozudowy, 
SiMonny d·o melilJIlcholH i szukajqcy nies7:eZE;Scia, a nawet w pewnym 
sensie ']ubujqcy siE; w nim. llez t.o razy powtarza on Jrukby zwrol 
liltarui'jny: "Jestem 'okTopnie rprzygnE;bi'ony i ,slnutek przYpirawia mnie 
o s'lliere. Smutek i trwoga piekieI.na. Pr,zy,sztosc moja wydaje mi g,iE; 
niezrniemie ciemma, Zjadlerm o'starni kawalek ehleba i za']edwie 
zdo1alem siE; zawlee do 16zka" , "W tym lygodniu - pisze kiedy 
icrl.ctzlej - musialem slE; k.J:ase do 16zka, ba inaezej zmarz}!bY'll. Uza
l'e.z:rriony w bylowilJIliu mm'll od zebraniny,od wzgardy i ohopnych 
upok:orzen, tak byle'llwzg,oryczany, ze pragnqJem smierd". 

Jezeli mimo to nie zalama1 s'iE;, :tIO dlateg'o, ze cier;p'ienie pociqga1o 
go. "IlIlstynktowllliie - m6wi - kochal'e'lTI ni eS2CZ'E;scie. Nawel ehcia
181m bye nieszczE;sliwy. Samo s1'owo "nieszezf;soie" dopwwadzalo 
mnie do entuzjazllllu. SqdZE;,Ze to spusdzna po mojej matce, w kt6
,rej zylach kIqzyla gorq:ea krew hisLlpanska i kt6ra byla zaTazem 
sIIllUtna i pelna zalpalu. Chr:zescijanstwo pooiqgalo mnle g16wnie 
sw/ojq nie:z.m.ierzonosGiq cierlpien w osobie Chry;stusa... " 

BLoy wid.zi tez w zyciu 'Swaim jak'is nieustannie powtarzajqcy 
..I~ cud. y.,rydaje mu 'SiE;, ze jestowladni'E;'ty pierwiastkiem aadprzy
rod2)onym. Jezeli zas strasznie cierpi, oLo dlatego, ze splaea jakiS 
dtug wobec Boga za jakqs obietnicE;, kt6ra rna siE; w p'rzyszlosci 
spelnie. Chodzi tu 0 jakis "sekret", niewyjawi,ony p.rzez mega ni
komu do konca zycia, a kt6ry ~by1 jakby 'osiq, dookol.a kt6TE~j ohra· 
ealy slE; W'szysotkie ' jego poczynania. 

http:piekieI.na
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Joanna wldacznie szybko zostata przek'onana argumentdmri po
chodzc,!,cymi z przezyc ·osobiSitych moy, bo po dw6ch miesiqcach 
przy'gO'towa.nia religijnego zl,ozyla wyznall'le wiary i mogla- wtedy 
sbos<owrrie do zyczenia rpartnera "poslubic jego osobE: przyjmujqc 
jedno.czesIllie jeg'o ideologiE:". Nhalo to miejsce w roku 1890. Bloy 
mial wtedy 43 lata. 

Nie laJtwq tIzeczq bylo wdrozyc siE: w unormowany tryb zycia 
ma.J:zQ1lIkawi, kt6ry pelen byl nawyk6w srtarokawalerskich. Na d'rugi 
dzien po slubie Joanna pr-osi mE:za do obiadu punktualnie 0 dwu
nas-tej. ,,00 - PY'ta zdziwlony mqz - teraz b(:}dzietIl1y jadac 0 stalej 
porze jak to jest w zwyczaju u mieszczan?" Usiadl mimo to do srt,otu, 
ale rozlozyl ksiqzkE:obo:k talerza 'i czytal pomi~dzy daniami, nie 
wykrztusiwszy ani slowa. 

P'owO'li wszys~ko si~ UioOZyf,O. 0 zyciu jednak dobrze Z1orgatIlitz.o
wanym Hie by10 mowy, chocby tZ tego w~gl~du, ze Bloy mial stailq 
zasad~ przeIlloszenia 'siE: do 'cora-z .to innego mieszkania. Dobrze 
byl>o, jesli przynajrnrriej rok poLrafil -gdzies wyt'rzymac. Czy bylo 
to wY,Il'ikiem tylko braku srpoleczneg'o wyrobienia? Albo czy przy
padkiem nie kryje si~ w tym )akas glE:bsza mysl religijna? Jakas 
symholika? Au~o'r w pracy 0 mieszkaniach LeOlIl:a B,Ioy 0 tym nie 
m6wl. 

Wlasdwie Sloy zaczql nowe zyde 'od dnia slubu. Dawni przy
jacieJ.e oj doradcy pomarli. Na kh miej.sce przy,chodzi'l'i nowi Ii lepsi. 
Sytuaqa ma-teri,alna wca,le siE: jednak rue polepszyla. Rodzinapo
wiE:k,szala siE:, a srodk6w stalych do zycia wlasoiwie nie bylo i-ad
nych, Z pracy, dawnym zwyczajem, zWCLlnlano go. A:litykul6w do 
pism nie chciano przyjmowac. Sytuacja zdawala siE: niejednokrot
nie bez wyjscia. 'liona po urodzeniu drrugiego dziecka ci~zko s\i~ 
rozcThoJ1Owala. Podobnie bylo 'l dz-iecm1. Najml.odsze oddano pod 
opi'e\k~ Jakiejs kobiede na IProwincji Ii nagle zrnarlo. Z braku za
swiadczenia chrztu, proboszcz rniejscowy odmawia wzi~cia udzialu 
w opog,rzebie. Zirozpa,czony oj-ciec ,staGa walkE:, by przynajmniej 
pochowano d:z:iedw na miejiScu iposwit:oanym. 

Z taki'ch to doswiadiczen zyciowych zrodzily siE: dwie najpj~k
ni·ej>sze klSiqzk,i Leona Blay: La Femme pauvre (Biedna kobieta) 
i Le Mendiant ingrat (NiewdzJf:czny iebrak). Biedna kobieta to 
druga powjescaUlt.obiograficZ'ri.-a, a Njewdzi~czny iebrak to pierw
sza ,czt:sc serj'j Dziennika Leona moy (12 tom6w). W powiesci aut'Or 
rozprawia siE: ze LSwoimi nowyrrri przeci-wnikaml. S'pos6b, w jaki 
to czyni, jest juz 0 wiele mniej gwaltlQwnyniz w pierw,szej, choc 
daleki jes7Jcze od ddealu chrzescijaiJ.'sldej milosci bhzn-iego. Tytui: 
Niewdzj~czny iebrak nie jest przypadkowy. Bloy nie mial wlasci
wie ,s'talej pensJi. Zarahial do:rywcZ'o,Czy 'nie potra-ril sob'ie zycia 
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·z'mganizowac? - I tak, i nie. Tak, bo rzeczywl&Cle byl niezaradny 
w sprawach teg'o swiata. Nie, bo wynikalo 10 z jego koncepcji 
zycia. Byl przeciwnikiem wszelkiego wdzaju boga.cenia 3i~, gro
madzeni,a jakichkolwiek dobr ITla,terialnych. Poj~cje "bogaty chrze
sciJanin" jest wedlug nieg'o samo w sobie ,sprzeczne, Uwazat, ze 
tylko bied'lly moze bye dobrym chrzescijaninem. Taki poglqd wy
prowadzal ze slow Chrystllsa: "vae tiivilibus" ("biada boga,czom") , 
A Ewangel:i~ bral ten chrzescijani'n dosl'ownie, bezwzgl~dD'ie. Nie 
rozroznial przykazan od rad ewangelicznych. Co wi~cej, uwazal 
nawet, ze nilski stan religijn,o-moralny obecnego mu pokolenia rna 
swe zrodlo w tym rozr6znianiu. Ma on tu .na mysli przede wszyst
kim ,nak,az Chry,slusa: "estate perfeeli" ("bqdzcie c1o'skonali"). 

JezeH wprost chor'O'bliwie nienawidzil bourgeois, to gl6wnie dla
1eg'0, ze widzi'al wn~m stal'! ch~e boga'cenia si~, absolutne niezro
zumienie ubos-twa ]ako nakazu Chrystusowego. Stqd jeg'o nieustan
ny duch . opozycji wobee swiata rnieszczanskiego. 

Ub6stwo ewangeliczaie obok cie'Ppienia jest wlasciwie ccntraln~ 
ideq duchowosci Leona Bloy. Doceniajqc jego wag~ zadaje wprost 
gwaH swej wyni'oslej naturze, by skazae si~ na nieustannq zebra
!!1Jin~. A kosztowal,o go to bardzo wiele. Doszedl w ,reszcie do t,akiej 
perfekcji, ze chlubil si~ zeswego zebradwa. Caly DzienniJ.., obej
mujqcy okoOl,o 2500 stu'onic, pisany na przestrzeni jednego ewierc
.wiecza, to dzieje rodzilIly pozbawianej srodkow do zyda przez spo
feczen,stwo, k,t6re za'tmcilo "sens Absolutu i Pi~kna". Roelz,ina ta 
dzi~ki cudowi Opatrzno&oi nle umaria ,z gl'odu. I rzeczywiSoie, wczy
tlljqC si~ w ka'rty tego 'osoObliwego Dziennika tmdn,o nie przyznac 
racjli il.ut,orowi. vVlasnie ,tetIl element braku 'Pieni~dzy i w ogole 
wszelki'ch srodkow do zycia, 00 k,to,re 1rzeba byl,o zabiegac z kazdym 
dniem na nowo, stanowi 0 draunatycznosci tego ,osobtHwego utworu 
lite.mckiego. Czylelnik poZO'sLaje w nieustannym na;pi~ciu pytajqc 
si~, czy OPOll1l0C w postaci j almuzny przyjdzie na czas i czy Blay 
nie zalamie 's'i~ duchowo. Moomen'tow tabch jest bardzo wiele, Oto 
dla rprzykladu jeden 'Z nidl. Pod datq 9 gmdnia 1894 czytamy: 
"Jes,te5my w skTajnej n~dzy. Wczoraj nawet nie m6g1bym napisac 
do deb-Ie (De Groux) z braku trzech sous... " A nieoo pozniej ,tak 
pi'sze: "Jezeli brakuje nam pieniGdzy, 10 widocz.rde dlatego, ze 
przyni'osloO by t,o nam szkod~. A przeclez to Sq rZqdy BoOze, PJ'osz~ 
pomyslee, ze nie mamy juz o,d dw6ch tygodni ani grosza, ze ze 
w:szystki-ch stron gro2'i nam niebezpieczeilstwo i nawet w n:iedziel~ 

Zielonych Swiqtek pmktykowalismy seilsly post wlelkoipiqtkowy". 
W krytycznym momencie pomoc zawsze nadchodzBa. I tak np. 

15 marca 1895 roku czytamy: "Teg'o ranka, zanim ot'fZyma:lem list 
od debie, juz bylem przygotowany i :cdecydowany 1SC na mia.sto, 
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bysprzedae nars:ze pamiq,tki slubne (obrcrezki). List i pieniqdze od 
debie przyszly w mome!llcie kiedy przekraezalem prOg mieszkania". 

Co jest ehyba najbardziej uderzajqee w tym wszystkim, to fakt, 
ze Bloy nie poezuwa si~ do jakiejs speejalnej wdzi~eznosci za 
otrzymywane nieuS'tannie za;pomogi. Wprawdzie wysylal hsty z po
d7'j~koQwaniem, ·aJe nietrudno bylo domyslee si~; kogo uwaial za 
wj~kszego dob,roczyne~: sie,bie, kt6'ry otrzymywal, ezy tego, ktory 
dawal. Pieniqdz jako taki nie mia,l w jeg,o oezaeh zadnej wartosci. 
Symbolizowai on tylk,o krew prze,lanq z·a ludzkose przez Boga-Czl0
wieka, byl wyrazem pojednani,a ludzi z Bogiem i wzajemnej mi~dzy 
mmi s·olidamosci. Z natury wi~e byl "kawalkiem metalu przezna
ezonym do dawania innym". Nie wolno go bylo u siebie zatrzymy
wae ezy tym bardziej gromadzie. Byl wlasnoseiq wspolnq. I za 
tragedi~ czlowieka owezesnego uwazall Boloy to, ie symboI Wziqf O!l 

za rzeczywis,t'ose i ub6stwH go. Dla wie,ks'zosci ludzi stal sie, on 
Bogiem. 

Wi~lka sympaUa Leona Bloy dla ubogkh i pokrzywdzonyeh nie 
ma wlaseiwie 'ni,e wspolnego z huma.nitaryzmem. Nie obehodzi goo 
tei rownose spoleezna. Jezeli wyste,puje przeciw hogaczom to cal
kiem z lnnyeh pobudek nii: rewoluejoniS'Ci porzqdku spoleez.neg'o. 
Napoleonow'i IUp. nie mogl wybaezye, i:e w swej koneepeji p·rawo
dawezej panJstwa pominql ubogkh. Ubostwo bowiem dla mego, to 
wielki dar boiy. Wartose ubogiego polega na tym, ie obrzymujqc 
od bliiniego mHosierdzie w postad ja-lmuiny daje w zamian Milose 
Boiq. Wlasciwym wi~ daweq jest nie 'len, kto daje jalmui:!ll~, aile 
ten, ktory jq otrzymuje. 

Bloy nie dq:i:yl do usunie,cia cierpienia z :i:yeia lud-zkoscl. Za 
bookie na tej ziemi uwa:i:a DO, co jest cierpiemem Ilub z nieg'o po
ehodzi. Powie nawet, :i:e ehrystianizm to cierp'ie!llie jednyeh za dru
gieh. Nieusltannie ktos tu za kogos pl.aci. Ta wspolna "plata stanowi 
rmstyeznq solidarnose z Chrysltusem. 

Na naczelnq wi~c wart{)se ehrY'stianizmu wysuwa S'i~ dueh ofiar
nosci, cierpienie. CZE}sto negatywny stosunek pisarza do bliznich 
zdaje si~ wynikae z tej k'oneepeji: eierpienia i ofiaIY. Z uezuciem 
litosci rzadko si~ spotykamy. Przeciwnie, raz po raz jestesmv swiad
kami radosci 'skutkiem nieszez~se, tak indywidualnyeh, jak i zbio
rowyeh. Takq dziwruie dla czytelnika niezrozumialq radose okazal 
'Blloy po kataS'tr{)fie "Titanikoa", pozaru teatru w Chicago czy sz'cze
golnie "DOIIllU Ca'ritasowego"w Pa'ryiu, gdzie smiere w pl,omieniach 
znalazto wiele pan Mirosierdzia. Dla Leona Blroy to nk i1nneg'o, Jak 
gesla Dei. Wlsz~dzie widzi kClJrzqeq r~k~ Boga. I z tego 5i~ cieszy. 
Punkitem wyjscia w patrzeniu na swiat i ludzi jest Bog. Bloy ehce, 
tak jak chdal jego przyjaciel E. Hello, widziec namaealny triumf 

Znak - 6 
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rzqdow Soga juz na tym swiecie. Ow spOis6lb prntrzenia nazywaj<t ci 
dwaj p:irsarze "miliosciq nieciel1pliwq··. Uwazajqoni tez, ze zbmdnid 
nieukaranla w wi,do'czny SiPO'sob przemawia .raczej za rui·e,i.stniernem 
Roga. Pon'iewai zbrodni i .zlego zycia wtedy by1,0 wiele, "\fi~c p'l"Zy 
takiej ~OflJcepcjj ·nie pozO';S'tawalo 'Ilk innego, jak tylko oczekiWlilc 
na dm ,,·grriewu i odwe1u" ze st'POny Boga. Nadejsde tych dni apo
kn1hp:tycwych byl'o uz.a,le:bniO'ne, wedrug Bloy, zjawieniem si~ na 
ziemi "kogos", jakiejs bli.zej nieoik:reshmej pastad. Do osiatntego 
prawie momentu zycia byl przekonany, ze ujrzy tE: 1,ajemlI1iczq po
stae. Rze'czywlist,osc byta linna. P,oczq'tk,owo IS qdz i,I, ie I<o.sy swia;ta 
llzClJleznione Sq od nawr6cerria 'Si~ Narodu WY'bMnego. Ksiq;zk,a jegO' 
Le Salul par les Juiis (Zbawienie przez iyd6w) temu zagaooieniu 
jest poswiE:cona. Nje'stety, Zydzi si~ nie nawracaiH. 

Nadzueje 00 do nieunikrri101nej kat.astPOfy wi~ie naSit·~pnie BI'Oy 
z Obj.awjeniami MatkJ. Boskiej w La Salehte. Pr.zapowiednie te, jak 
sam .tzw. Sekret Mel ClJnti , lurastajq w jego mniemaniu do waz.uoSci 
lI1'oweg'o Objawienia. Odrzucanie lub przyjmowanic tych objawien. 
i ,isekre>tu" 'staje si~ k1rytedum w POz'pozmawaruu tego, ~ O' jest 
autentycznie chrze5-cijan.'skie lub niechrzeScijanskie. Mow~ Matki 
Bo.skiej do dwO'jga dz,ied na Gorze La Sa~ebte uwaia :ua rownie 
bezwzg.l~duie obo,v;iqzujqcq, jak mow~ Boga s ph;-anq w KsiE:ga·ch 
Starego i Nowego Testamentu. 

BE;'dq;c gl~'bo>ko przekO'nany na p odstawie tych obj1awien 0' tra
g.icZlnych w niedalek'iej p.rzysz10ki losach ludzkosd, pr:zyg,ot'owuje 
siebie Ii swych najbliiszych dO' m E: czenstwa. Pr,ag:nql gO' zresztcl 
prze:z cale Isw>oje iyeie. Uwaiial je za naituralne zakmkzenie iyda 
crurzescijanina. Wojna 1914 roku roz·c.za'rowaia go. Nje by1y to 
gesla Dei, jakkh ,si~ spodZ'ie'WaI. Czekae jednak na "DOS" i na 
"kJoI9'os" do kon'ca iyda ni'e za1prze's'ta l. Nie byl.a to jednnk rezyg:na
cja W10bec zyGia, ale mczej mys.Ji i pragnien1a. Do smierci pisze 
c·oraz t,o nowe dziela 0' r6inej tresci. FO'za trzema pielgrzyruk-am i. 
do La SaleHe i k ilkunasLomiesiE:cznym pobytem w Daub, Paryid 
z zasady rrie opuszcz.al. NajIepiej czul siE: na ~011ie WIaSJlej '['0
dzilIlY, w ·ot,oczeniu nieli>cZJllej gmpy serdecznych przyjadoi. A miai 
kh, ,rzeocz dzliwna, wie,lu pod koniec iyGia. Swiadczq 0 tyro chobby 
specj.ailne dedykacje wlasnych k.siqiek. Wiele godzin poswiE:ca co
dziennie koreslponden,cjj. Listy w roznych spmwach przychodzq dO' 
nieg'o z .calego swiat,a. Piszq do nie910 mi eszkal1-cY poludniO'wej 
Ameryki, Hindusi, Rosjanie etc. Przychodzily tei i listy od Pola
kow, dla ktory,ch Bloy mial wiele sympatii. W Ziq! nawet udzial 
w PO'grzebie jednej biednej Polki, ktora, jak ,dawiedzial s'i~, oka
zal,a mu "Jatmuin~ duchowq". OdwiedzH go tei '[lldSZ Wi:ncenty 
Lut'oslaws>kii szuk,ajqc u Bloy potwierdzenda swych kOll>cepcji rein

http:opuszcz.al
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katI1Ilaejonistycznych. p.rzyj~ty jednak zosta'l 'chloclnto i. z niedo
wi eTlaruem. 

ad chw:itH slubu przez dwadziescia siedem lat nie zaniedbal 
nigdy swych cadzieIllIlych praktyk reJig,ijn¥,ch. Uczestnkzyl codzioo
me w jednej Ilub dwoch mszach swi~tych. Codziennie s,j~ tez ko
m1llIlikiowra·1. Bylo to wtedy dowodem niezwyklej odwagi. Jedym.y 
m~Zczyzna z parafi.i "Praktycznlie zastosowal si~ w tym wzg.l~d:zIie do 
zyczeil Piusa X. W stosunku do teglo papieza czul Biloy wieJkq sym
palti~. 

ME?'czenstwa krwawego nie doczekal s<j~. Przyszla zwykla i bar
dzo b-olesna smierc. Er.zygotowany do .niej z,awczasu Woszystkimi. 
pornocamJi reJi,grijnymi, :z.mCIJftl 13 hstopada 1917 mku, w rnies1qeu 
dusz czys6oow¥'ch, za ktore ba.rdzo wiele si~ rnodlil. 

Przed badaczem zycia i mysli teg·o dziwnego cz~oW'jeka sta'je 
pytanie: 'czy Vo pTZezyde 'reUgijne, tak niez,mi·el"rrie litntensywne, 
byl,o autentyczne? - Innymi sllowy: 0 kim swiadczyl Leon moy? 
Dotychczas na ogolodpowl'adan'o, ze byl on apostolem dobrej spra
wy, mimo wad sweg,a charakteru i jezeli 11'ie b1~dow, to przytnaj
l11Iniej IlJiewlasciwie s.folrmutowanych mys,Jj. Ostatnia jednak praca 
o Leonie Bloy, ktorq zalsygna!izowalem na ptoczqtku tego a r-tykulu , 
ma 'IlIa celu wyka7;ac cos zU!pelnie innego: ze byl to typowy przy
k!l,ad przybra:nia przez szatana formy aniJola swiatloscii ze w gofUn
cie rrzeczy cala tWOftCZOSC Leood moy to swiadczenie 0 duchu cie
mnosoi. Terza talk sfoI1lllul'owana jest nie do przyj~da. 

Rzecz jasna, ze pod wszystkim, co moy nyniI i mowil, rue 
mozna by si~ podpisac. Zycie t'0 jest peine sprzecznosci; cz~stu 
~dajq si~ 'isc w parze nienawisc i mibosc, poker.a !i. pycha. Nawet 
jego wielbioierle moW\iq 0 jakiejs "pysznej pokOtTze" (humilite 
orgueilleuse), co oczywis'Cie jest Isprzecznosciq. \"1 sqda<ch 0 swych 
wspokzesnych byl Bl,oy cz~sto niespftawdedli'Wy, na co zwraca 

. uwag~ c6rka PiotTa Termier, jedneg'0 z najbHzszych przyjaci61 
Leana BI'0y. Sqdy jeglQ Sq zawsze przesadzeme. Przesada bowiem 
jui z zalozen'ia mieScila si~ w jego koncepcji artystycznej. Uwazal, 
ze chcqc na.Jezycie uchwycic i uka'Zac zl,o, trzeba je przedstaw ic 
w I'ozrniarach powi~kszonych. 

OryginaJne u niego bylQ to, ze smi·alo przyznawal siE) do imienia 
chrzescijanina, katolika i staral: si~ post~powac liieralnie wedlug 
Ewanget!ii. Niekiedy jednak poeta bral g6r~ nad chrzescijaninem. 

Njekt6rzy dopabrujq si~ u niego postawy protestan:ckiej (ir6dla 
w.ia.ry przed magisterium KoScriola). Zarzuca mu si~ tei: pewien ma
nkheizrn, j-ClJru00izm , sz,czeg6lnie zas "apokaJ:l1ptyczny eschatvlo
gtizm". 
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ezy wobee tego zMonteresowanie SlE: dzis Leonem Bloy jest wy
nikiem podziwu dla jego swiardezenia religijnego, ezy moze raczej 
paradroksalnosci Jego zycia i pogI 'ld6w? Cz}owiek dzd,siej'szy, sam 
pe,lim przer6znych sprzecznosci, chE:tnie szuka ieh w literaturze. 

. J'ezeli jest p·r.awdq, ze idee Leona Bloy weszly do skarbca dueho
we.go wsp6kzesnej mys.Ii katoHk6w francuskich i sta,ly siE: i.ch WM
snosci'l (jak tWlerdZli Julien Green). zwzumialy jest pewien pesy
mizm a moZe i jarusenizm, jakniekt6rzy chc'l, w dzielach wsp61
czesnych ka't'olickich pisarzy irancl1sbch, nie wyl'lczaj'lc dziei sa
mega Greena. 

Chyba slusZllle jest zdanie, ze Leon Bloy - to "chrzescijenin 
Starego Testamentu", zyjqcy mi~dzy W'ielk'im PiCjJtkiem a NiedzieIq 
Zmartwychwstania: sprawiedHwQsc stawia przed milosci 'l, cier'pi.enie 
i smutek przed ·rardosci 'l. 

Verlaine powiedzial 0 TIim: "Bloy, c'est un coeur maia a des 
yeux a sa manif~re" - "wielkie serce, ale oczy na sw6j s'pos6b". 

Ks. Piotr Miros. M. I. C.' 

-
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Grand Central piCj:ta po poludniu. Rze:ka ludzlw sp-lywa pochylo
Sciq 'od 42-ej uJd<cy, pozdwaja si~ ku wyzszemu i n'izszemu poZ'io
mow:i olhrzymiej stacji, d,~ieE siE! [La slrumyczki p~dzctce ku stu dwu
dziestu p erponom. Manhattan wyrzuca te,raz dWia miHony prracowni

. kow, ktorych wchlonql rano. 
- Ta.dek! Jak si~ masz! W.r6cil:iScie? 
- A wlaS:n.ie niedawno. 
- No i jak.? Opowiadaj! AIle nie 0 maJenkilm, lea za to w do

brym guscie Palacu Ku>1tu.ry, powiedz cos innego! 
Podmiejski 5.05 miElklw wyrusza. Sadowimy si El na plecionej 

lawce. Tadek z zonq po czternastu latach na emigracji odwiedzili 
POilskEl. 

- Stos wrazen i p.rzezyc. Le,dwiesmyz OkElcia dotrzElsld si~ auto
bu:sern do mi·asta, zaraz nas roz}lozyl, ale dosbowillie rozmiElkczyl... 
w6.z z w~g,Jem. No, wyobraz sobi e, wielki kon, metCllJ.owe obr~ze, 
toczy siEl 'ten ciElza.r po kocich ibach, zwanych kostkq. CO Zi'l widok, 
00 za dzwi Elk! A z-araz potem br·ama - instytucja nieznana w tu
tej,szyc h do'llach, zapach klatk'i sch·odowej w takiej typowej war
szaw,skJej kamienky, trochE! jakby kiswna kirupusla, trochEl koty, 
tr·ochEl wilgoc. Czrusem 'za,leci z w;i.rutre.m pyl i won gruz6w. I tak 
wszystrkimi zmyslillnli wplywa tala WlSlpomIIJien, wr.aca si~ do dzie
cinstwa, odzywajq sfEl nagle zapo!lIlJlirune jakies sprawy. ChwJllami 
chodzi>lismy jak blEldni. Ale ... ale ... dobrze powiedzialas, rue Wiiem 
czy swiadomje: w.r6ci<lismy. Tam pojechalismy z wizytq. W r 6
c i J ism y tu. Tu jest nasza zwyczajnosc, tu jeSit dom, czyll home, 
choc, jak Wliesz, me moa'llY wlasnego domku, wynajmujemy mieszka
nie. Nie przy,g,zfoby mi do glowy powiedziec "moj,a ojczyzna Ame
rylka", Ojczy~na znaezy Pc>llska. Ale u stiebie w domu jestem niewq,t
pliwie ,tu, luna ,rzecz, ze swietnie Illam zrobH ten wyja~d. Juz ni'e 

http:Ku>1tu.ry
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mOwi~ 0 ulczuoialch :i Wlf'aien i,ach, 0 'rodzinrie, ale i na Ameryk~ teraz 
spoj.rvalem swje~ym oki,etm. 

- Cosaie talIIl opowi>adali 0 Ameryce? Jak oni sobie wyobr.aiajq, 
czemu si~ najbardziej dziwowatli? 

- Oc:zywJScie lSamochodoill, zywnosci w cel:ofanlie, W og61e opa
kowaniom j WlSzellkim .papj'erk'om, z k'olorowymi rOOk,ami toaJle1oo
wymi lIla pierwszym miejoscu. Gdy Hanka powied:lJi..aia, ze rna k~opot. 
bo ollie we wszYSotkich sktlepach jest ten ~ososiowy odcien, 00 nam 
najIepiej pasuje do kiafe1kOw w lazience, -dosboW1ll:ie kuJa:li si~ ze 
Smiechu i nabijatli si~z nas, ile w,I,azbo. Ale '0 ,tym wszystIctm jill -cos 
niecos wiedzq. Nauom:i,ClISt calk'iem dla sie'bjle ll'iespodziewanie, sta
lis.my si~ apo.s·volami amerykanskioego :k,atoIN,cyZ!ffiu! WydziWJianliu 
wiloa lIlie bylo, a 1m s.21er.zej poozilIlka otwieral.a IQczy, tym i nasze 6i~ 
szer.zej otwier.aily olla roil:Il!osd, -do k<[orych tlUlt.aj :tak 5i~ pr.zyzwyczaJi
liSmy, ie ti.ch nie zauwaiamy. ZaJCz~to :si~ w ·pierwszq ;n:j'edziel~ po 
przyj-ezdzi,e. P,os~h&my na osunq do sw. Krzyza. D.zwoneknakonruni~, 
mszamy si~ ... W tym najba.rdziej katolickim kraju Bumpy, jak pis'le 
o Po~sce prasa. amerykan'ska, 'Poc.zulem 'si~ niesWlOjoo, bo przy balu
straoce by-ly tyUw dWtiestd!re babkJ. Sza;nowna 'Dodrzinka dQpytywala 
S'i~ "lle 'ldumieni'em, kiedy zdqiytliSmY bye u Ispowi,e.dz,i i z widocznym 
zgoIlSzenierm przyj~l,a do wi,adJoanosai, ie nie byil'iSmy wc.zoraj, tylko 
kJiedys .tam w Nowytffi J'orku. Stosunek rodzinki, w Jekkiej karykatu
rze, okres,1Bbym mi~dzy dwoma tbiegulIlami: d!lbo pr.zechowywae 
ffi10je s~ar,e listy na ewentuaJ/lrle relikwie. bo a nuz b~~ kanonizo
wany, alba popukac si~ w 'Czolo. wiesz, ze ni:by kariidemu wolno 
miee nieszkoochliwego hzik,a. W zadnym 'rarie ni·e uwaiaJi "tego" za 
ll'Oll'IIla.lne i zwy.cz.a'jne, Z aibsolutnym :ruiedowi·eIZalIliem stuchaJh na
szych ,opowi.adan, ie tu w k,aiidq niedzietl~ na kaildej msrzy co naj
mniej polowa obe.cnych przyst~puje do ik,omull1ii. . A odkqd oboWJiq
zujq tylk'o te ,trzy g,odziny postu, zami,astod ,potnocy, na mszach 
poruooiowy'ch w .dnie powszednie jest to samo. 

- P,ami~,taJm, Jdik 'lIlIl!ie zdumial wi-dok tlumu 'seklf.eta'rek wy.sypu
jg:cych si~ z biur w polu,dnie.J,ak wdele :z ollioh rp~'Z'i lI'la msz~ do ka
tedry sw, Patryka. Potem w,s.t~pujq na hamburgera ,i cocacolf; do 
drugs/oru, e.dqiq jes:ocze kUipie par~ nyIo.now Iub lipstick i po godzi
nie Sq z powr'otem na X-tyro pj~trze przy biurku, 

- No wl,asnie. to jest w SltytiU tej, jak si~ mowi. "zma,terializowa
nej, 'I"ozp~d:lJonej. bezwyznani'owej Ame.ryki". Nie lffiali w glowie sta
tystyk ani ·nie' glosBem uczonych teari,i, IQPoWii,adatem tY'Iko ooobiste 
spOlStrzeze.ni.a, obrazki z mojego podwol'ka. Ze si~ nikt prawie nie 
sp6:im:ia lI'la msz~, ze kl~kajq i wstajq ogmmnie przepi'sowo, joak 
jeden mqz, ze jest kMkad7!ie.siqt wydari .roilnych mszalow, a malo 
widzi sj~ ik;s'iq.zeczek do nabozenstwa. ie w wielu kosdolach sprze

http:tlUlt.aj
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dajq ,lub TOizdajq za darmo angielsko-.l,aciri'skie datowane hroSZllIlki 
z tekistem mszy na dooy dzieri , ze nie ISpOtykam prawie wsroo zna
jomych ,ani w 'biurze kdlt'olik6w typu ,;r,il/Z do 'roku", "na· pasterk~", 
tylko alho Sq praktykujq'cy, ,aJ.b;) ,siE: za ka,tolik6w nie uwazajq. No, 
a gdy zac zqlem 0 biurze! MUiS'ialem za.]dilIlae .siE:,ze m6wiE: prawdE:, 
byJli przelwlIlani,ze uwaz,am i1ch za ciemniak6w, kt6rym mozna bajki 
pleSe! 

- Co lim ,opowiadal,es? Dopocz'ne sni,adanie ipokoffi!uJYijlIJ.o~ w na
szych wszy,stkkh wielkich fi.rma'ch? 

- Oczywiscie. Podkreslalem,ze t,o rema mody wi,osennej, doihry 
mowca, jedmym s}lowem ,~mpreza towa,rzyska, j,ak bad pr,ao ownik6w, 
klub krE:gUa'fskli, ,albo .Jetni piknik. Tym niemniej, ,rue miescilo 1m EriE: 
w gl'Owie, ze-by w biurze mogly wi'siee z,awiadomien:ia i zeby wraz 
7. pocztq wzdawalIl'o uIQtk~: "Doraczne sl1iiadani'e pokomunijne w re
stau.racji... w niedzielE: po mszy 0 9-ej, w kosai,e,le..... No a juz 
w 'og6le mi nie uwie'rzyJ,i, gdy clp'Owiedz:ialem, ze kt6regos druia ram> 
wsze<Hem d'OgaJbilIletu dyre;k,t'ora, a 'On wita mnie s~owaJmi: "HaMo, 
Ted, p,rzyjdz za kwaodroos, boO ja wla~nie bylem III komulIlii i te'I'atz 
StkoczE: na dru do drugs/oru na sniadanie" . 

-- Tak, 0IIl.i tu Sq znaoczlIlie n.aturalniejsi, my Jakos ni.e-zmieI'Irie 
wlstydJliwie 0 tych s prawaoch ,rrie ' m6wim.y. W'iesz, OSItatm:io przylaipa
lil!lIl si~ na tym sarna. Noc,owala u nas niezna'na mi przedt'em Polka. 
W lIl..'ieclzieJE: wracamy z koOsdola l OlIla mOwi, jakby trochE: z zaJem: 
"Gdybym byl,a wiedzial-a, ze p,cmi idzie dQ lwmunii, tez byro pooZlla, 
ale nlie ehdalam T'OIrne pan'stwltl klopotu ze Sniadan'iem". Ot6i uswia
dQmHam s'obie, ze Ameryka'llk~ najQczywisciej zapyta'ta'bym, c:zy 
chce Sniadanie przed mszq, ezy po, uwazal.abym "'0 za najzwyklejszy 
ol?owiqzek dobrej gospodyni. W odniesieniu do Polki to pytanie 
nie przy..szlQ mi do glowy. Co g'OIr,sza, zdalam some sprawE:, ze na
we-t g,dyby by-loo przYlszlo, too... czy ja wiem... bylabym sk'fE}powana. 
No, nie zapytalaibym siE: - i juz. Moze ta miesZillIlina i konkurencja 
wyznari tutaj wlplywa na inny ,sbosunek do reli-gu . Do sp.r.awy pod
chod:ni soj~ banJ,z'O pms't-o: zdrowy ,POzsqdek nakazuje wyk,or.zySltywae 
ws'ZeJkie dary a wiE:c bez sensu jest gm,d2'lie sakr.amentami. Og6ma 
atmoo.fera ,sprzyja pra&tykom. PT'zyjmuje siE:, ze wspruzyjq ze sob,! 
trzy .reHgie: zydowsk,a, katalkka i proOtestancka (w niezlicz'onych 
sektaoeh), 'stawiajq swym 'czlonkom wymag,ani.a i jest calk-i'em natu
raJllle, z,e IYiE: te obowiqzki spe-lnia. Spo,tkal,am s'i~ nietaz, w mJ.esza
nym towar.zystw'ie albo w organiz'illcj-a'ch, na ,abo~ach letnich z tym, 
ze z za,sady nie podaje siE: wiep'r.zowiny ze wzg,lE:'dlll na Zyd6wki, 
a w 'piqtek rngdy nie rna mit:'sa ... 

- Ach wlasnie, ten piqrte'k. Jeszcze jedm,o Z nd!szych p OILsddch 00
krye. Znajmnri uwillZaJi , zesmy,t'mchE: zdziwa'cze.H skoro ogUqdamy si~ 
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za postnym daniem. I ZIlOWU z niedowie.rzaniem sfuchaJi naszych 
opowiadaiJ. 0 Ameryce, nie ty1lko .0 piqtku, ale 0 Wielkdm Poscie; 

.gdy w biur.ze wzdycha si~ uad serawymi i jajkowymri sandwiczami, 
do 'P0dwieczorkowej kawy nie ku,pu}e si~ dastka, bo flJie wolno pod
jadac mi~dzy posilkami: ludzie tu skrupulatnie przestrzegajq prze
pilsu, ie ohowriCl-zuje jeden mi~sny i dwa ma,le bezmi~SIIle posHlci 
dziennie, oj pocieszajq si~ dowcipalII1:i, ie to doskona-la dieta na lin:i~. 
Ogloszenia nabialu i wszelkich morskich stworow, w "Life" i w skle
pach, przeSici-gajq si~ w przepisach na postne dania. 

- Uwaiam ogloszeni,a i hil!lldeJ za dobry wska'i ,niik w tym kraju 
businessu i reklamy, gdzie oale sztaby ekonOlll!ist6w !i psychol'ogow 
ohliczajq chl'onnosc rynku i gusty publicznoki. Oczywiscie moZna 
powiedziec, ie dzi~ki reklamie stwarza si~ sztuczne zapotrzebowa
nie !fila 'towar, bez kt6rego doskouale moilna si~ obejse. Lecz wraca
jqC do ll1aszego tema,tu. Jesl'i w ostatnkh ,lata,ch w kataloga,ch pre
zent6w gwiazdkowych... 

,-- ...plaga! Ile tej makulatury dostalas? My ze dwa tuziny to
m6w, w ciqgu w,rzesn1,a! 

- My tak samo. Czy zauwa'iylisde te wszystlcie "religijne" 
prezenty? Dzie;si~cioor'o p.rzykazan w formie branzo1letki, zakfadki, 
nil'szYjnika. p.ostumendk z knyiem, takie m1eszkanko dla Bi.bl'ii lub 
ms.zalu. Zaltrz~s~ertie 'roiancow, w pochewka,ch, w kasetkach, w pu
deleczka'ch imiennych. K!OIroO'll1k1 i manty,lki na glow~, "miej ten wy
godny dr-ohiazg w torbie, gdy nie nOS1s.z kapelusza, przyda ci sip, by 
wstCl-Pic do koscio'la". Pewno ze komepc}a1izaeja, ze wszystko dla 
fOJ"sy, aile 1.10 'charakterys,ty,czne. M,o.ina Judili'om wmawiae, aby k,u
piLi nowq }wlorowq }odowk~ zamli,ast bi,aIej, kt6r,a jeszcze jest do
skon,aia, ale troch~ trudni-ej stosowae przymus psychkzny do kupo
waI1!ia swi~tosd, Jesli by te miiliony ni,e miaiy nk z· praktykami re
l.igijnymi. Wlsp6lnego. 0, popat.rz". 

Wzrok nasz 'P'ow~dnowal ku eleganck,o ulbmnej pa,ni, kt6ra dys
kretnie w zamkni~tej d10ni ,przesuwala padorkri rozan'ca. 

- Nigdy me widzialam po poludniu, ale w ranny;m pociqgli 
w maim wagonie jest zawsze jedna, a w W'ielkJim Pos"aie co najmn~ej 
t,rzy. 

- Wiesz, ze Wie,lki p.ost pierwszy raz zauwaiylam na zewuqtrz 
w Ameryce, nie tylko ad !Shony kuhnarnej, a,le tei imponujqcO wy
sokiej codziennej frekwencji w kosciolach. No i Pop.ielec, z calo
dziennym obnoszeniem czarnej kropki na czole! 

- Prawda, jak to z,abawnie wyglqda? Popielec jest przeciez "nie
obowiqzkowy". Trudn,o m6wie 0 statystykach "na oko", ale zallQi~ 
si~, ie znacz'll'ie wi~kszy pr,ace'llt katol1ikow iidzie tutaj dae si~ posy
PilC, a r·a'CZej porn-azae, niz w P.als-ce. Pewno, ie to Sq tradycje, zwy
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c~aje, ze nie mom,a z tabch powierzchownych obserwacji wydqg.ac 
zbYlt gl~bokich wnioskow... 

- Sz'czegolnie w Arne,ryce. Wielki kOilltYJlleirt 0 nri€zwyklej mie
szaninie ludzkiej. Uogoln'ienia Sq bardzo niebezpieezne. Z praktyki 
osohistej nie znarn wfasciw,j'e rpo1skiego katolicy:mnu, ut.orilsamil s;j~ 

s.ciS,l€ ze szkolq -- warszawska pensja ,z h ,adycjarni, ktorej o.uzo za
wdzi~czam. MatUJra, wojna, emlgracja, IQsiemnascie d,at z,a gTaruCq. 
Nrie rna'll wi e;c podS/law abyozaibiemc glos, ale denervvujq mnie wszel
kie sweeping statements czydi "zami,atajqce stwierd.zenia", w stylu: 
"cala Polska k\l~czy, .. " Wid.ziales to na wl,asne oczy~ Slysz,ales choc 
raz spiew apelu jasnogorskiego? I:.adna i radosna rneJodia, ale trudna, 
nie chwytliwa dJa ucha. Slyszalam w Chkago! 

- Nie widzi,alem. Nie slyszalern. To zaden dowod, bo nie ,szuka
I ern , rue jnteresowalem si~ . Nie bylern w Cz~S/to.chowie ani na wSl, 
tylko wsrod mie}skiej ilTIteligencji. Mowiq,c 0 kat,olkkiej P'ols'ce, 
rnamy zwykle na rnysE wi es. F,otogr,afie pielgrzymek :i procesjl, kto
rych spo,roO widueJi.srny w prasie amerykanskiej, patwierdzajq ten 
pogrlqd. Nakr~cHem film z pl10cesji Bo.,zegoO Ci,ala w Warszawie, po
kai~ d. Imrponujqce tlurny. A,le w sarno swl~to. 0 osrnej 11 sw. Anny 
bylo na rnszy olw}1o Situ osob, pol:ow~ ,stanowHy rnocnostarszawe 
babuhld w ,chustkach. Tak rsi~ zl'o,zyloO w rezultacie, ze na me.i pierw
szej i na ostatniej mszy, w ponoc lTIajbaTd~iej kaboJickim kraju 
Europy, czulem si~ 1poch~ joak na cenzuPOwanym, podcz,as guy tu 
w Ameryce jestem zawsze jednym z takiego sarneg'o, jak ja, tlumu. 
Moze t,o 'rozumowo me wailne, ale przeciez w polskim cha'rakte,rze, 
tak si~ z,aWlsze twierdzi, grajq roll~ w pierwszym rz~dzie uczucia, 
sentymenty, me zimna trzezwlQsc. 

- Tutaj ,nabomiast, moze si~ maIo rmysH i malo ,czuje, ale za to 
nadrarbda sd~ atktYWlnosoiq, dzialarriern, My 11acy jestesrny skorzy do 
krytyki, ze lo. powierZlchowne, ze rek()[dornan~a, ze business i wy
ciqgarue forsy, ze z arnbc)llY tylko slychac '0 dolarach. Ale coz ten 
pmboszcz rna robic aby utrzyrnac 'szkol~, klaszbor siostr-nauczycie
lek, ogrza'c w ,zimie :i och~odzic w lecie kosciol, oplacic podatki? 
I odpf'owadzic wielkie sumy do diecezjJ lI1a wyisze ISzkolrrictwo, se
mina'ria i tysiqce przeroi:nych dobroczynn08ci? Musl wycisnqc z pa
,mfian paJ[~ mBilonow dolarow. Kbo chce rteologi'i, Stowa Boze90, 
znajduje je w ,ruezl'ic2JOillych stowarzyszeniach, 'odczytach, rekolek
cjach, biblio.teka'ch, kur,sach, nowelllTIach. Na w.szy;stkich pozi'ornach 
wyiksztokenia, dla Wlszelkich gustow, przez weekendy, wieczorami, 
w poludnJe, korespondencyjnie. Naprzeoiw dr'arpa'cz<l, gdzi e pracuj~, 
jest duzy k,osciol, tPOch~ rni przypornina wydajnq fabryk~! Od lat 
w k,ai)dy poniedzia'lek odbywa lSi~ nowe.nilla, przez oknoO patr:z~ na 
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f.al~ ludzkq 0 dwulllCLSItej d.ziesi~e, druga 10 Jpie rwszej dziesi~c, potem 
jest kilka naboi:eilstw 0 czwartej i piqtej, i wieczorem. Kazdy wy
bje-ra s obie d'09'odnq por~. Nam to nie odrpowiaida, i:e bez nast.roju, 
bo my chcemy odczuwac, a oni uwazajq, i:e Bogu si~ nalei:y, a sa
memu 'si~ k,orzYJSta - i k'onj.ec. W dwudz-iestomin ut,owyro programie 
jesot i k,aziilllie, i ,l.iJtalIlia i spiew, rowlegajqocy ,si~ 'Przez mikrof,ony nie
mz Illa 'Calq uJiioc~. T,o l'obi wrai:ea-ie! Nigdy nie Uoczestnic.zylam w tej 
nowennie, aile' gdybyrn c htdal,a, mia-labym cotygoclni'owe kazanie, 
w ktorym 0 dolarach ani zebr,aniach par,afialnych aJIJ.ii solQwa. 

- W,sz~dzie moi:,noa znaJ.ei:c, 00 si~ 'che-e, i gdybym stale mie
szkal w Pols e-e , na peW1Il'o by-lbyro w jakiejs swojej g.rupie. AJe po 
tych kiHm tyg,odniach we wl,asnyrn k'raju, wsrod 'POd:ziny i starych 
Z'Ila jOlIIlych, i p'o ty,lu 1,a,ta'ch w Sotana'ch widz~ jasUtO, ze w>szeillQe 
ogo1niki: ,,'ca~a P.ol'ska kl~czy" alba: "d·o lS~iJm kQSci zmateriadirw
wana ~meryka" 'Przyc.zyniajq si~ d o g,runtowCl!ni,a fal,szywych poj~c. 

Sokrornplrilmwanych i delikatnych &praw n,i,espos6b ok'reslae s,loganami. 
J.aJk wszYSltki'e 5JpolecZille zjoawillsim, 'Objawy retigijnosd Sq zmielIlIle, 
j est ,t'o rzecz i:ywa i dyna1ll'kzllloa. Polska nie wyglqda tak, j.ak przed 
wojnq, w Aune ry<:e zmien:ilo s;i~ bardzo Wtirele w ostatnim dwudzi-esto
leviu, jak mnie ,z,apewmajq tubyky. W tej chw.Hi me tylkQ nie jest 
,,:lIe widziane" wyra:lnie 'P,r,zyznawac si~ dQ jakiegoS wYZlllanda, aile 
spotk,alem ,si~ ,z tyro, ze Amery;kaa'lie .Q ~.Qskim czy i,rMmdzkim na
zwisku o.stentac yjnie w piq,tek jedli ryb~, choc t. ka'to liqrnmem Die 
rrrieJi nic wspolnego. Wjdac uwai:aH, ze to mO<ine, w doihryro tooie, 
alba ze irrn pOiIIloie w businessie.. . 

- Albo i:e cwticzeiIlli'e woh jest oos w,arte. aJbo po prostu lubili 
ry~1 

Za oknanri pociq,gu mig,a Ameryka. Jui: nie widac ani drapaczy 
Manhattanu, ani zasmieconych ulic Bronxu, tylko cztery wst~gi sa
mochodow 7lIa autos'l radlZiie (my mowimy: na parkwayu) i drzewa 
w naj'Pi~lmIej!s'ZY'ch zolt,os'Ciach i ,czerwieniach jesiennych barw. 

Ewa Gieratowa 

New York 
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I.EOKADIA MAtUNOWICZ 

WSKAZOWKI BIBLIOGRAFICZNE 
Z DZIEDZINY KATOLICKIEJ LITERATURY RELIGlJNEJ 


W POLSCE (6 - dokonczenie) 


VII. 1:YCIE WEWN~TRZNE (ASCETYKA I MISTYKA) 

Poniewaz zycie wewnE:trzne jest spra.wq bardzo indywidualnq, w tym 
wiE:c zakresie najtrudniej jest dobierac lekturf; odpowiedniq do potrzeb, 
zeinteresowan i wlasciwosci danego czlowieka. W tej tei dziedzinie tra
dycyjne ujE:cie trzyma siE: najdluzej, malo mamy dziel dostosowanych do 
psychiki pokolenia w3p6lczesnego, Powtorzyc wypada uwagE: sformu
lowanq na wstE:pie: niech kazdy cierpliwie szuka i dobiera ksiqzki, ktore 
by mu odpowiadaly w danym etapie zycia wewnE:trznego. 

A. OPRACOWANIA OGOLNE 

Fa b e r Frederick William, oratorianin, POSTF;P DUSZY CZYLI 
WZROST SWIF;TOSCI, z oryginalu angielskiego przeloiyl ks. Wa
claw Zajqczkowski, Krak6w 1935, Wyd. KsiE:zy Jezuitow, Biblio
teka Zycia WewnE:trznego t. 39, s. 610. 
Ksi'lzka praktycznie ujmuje najwazniejsze zagadnienia lycia wewn(;:trz
nego (w tresci orjentuje szczeg610wy skorowidz imienny i rzeczowy) 
z uwzgllldnieniem potrzeb katolika zyj'lcego w swiecie; opisuje gl6wnie 
drogll srodkOw'l w zjednoczeniu sill z Bogiem. Autor (W14-1863) nalez.)' 
do najwybitniejszych pisarzy duchownych XIX w .; konwcrtyta z krllgu 
Newmana. byl angllkaninem przeszlo 30 lat. 

" ran cis z e k Sal e z y, sw., FILOTEA, CZYLI WSTE;P DO ZYCIA 
POBOZNEGO. wyd. II, przeloiyl i. oryginalu fra:1cuskiego ks. 
H. Libinski, Krak6w 1931, Wyd. KsiE:zy Jezuit6w, Biblioteka Zy
cia WewnE:trznego t. 20, s. 425 . 

..Filotea" nalezy do ksillzek najbardziej czytywanych w swiecie katollckim 
od XVII w . Jcj ukazanie sill stanowi pami«:tnll datil w historil mysli i zycia 
chrzescijailskiego. Autor wytyczal drogll doskonalosci dla ludzi swieckich. 
Choc cala tresc .. lo'ilotei" stala sill obecnie wsp6ln'l wlasnosci'l chrzesci
jailsk'l. do dzis nie przestala wywierac uroku. zwlaszcza dzillki dobroci 

i m'ldrosci. k t6r'l Jest prZesillknlllta. 
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Gar rig 0 U - Lag ran g e Reginald, <lominikanin, TRZY NAWROCE
NIA I TRZY DROGI, Poznan 1934, KuLtura Katolicka t. 3, s. 151. 

Gl6wny naeisk spoczywa na sprawach zasadniczych. Mowa przede wszyst
kim 0 druglm nawl'6cen!'\ (tj. wejsc!u na drog<: oswiecaj'lc~). Autor jest 
wybitnym teologiem dominil{ailskim. 

Jan 0 d K r z y z a, sw. DROGA NA GORE; KARMEL, przelozyl 
z hiszpanskiego i opracowal O. Bernard od Matki Bozej [Smyrak], 
[wl: Dziela sw. Jana oct Krzyza t. I, Krakow 1948. Wyd. 00. Kar
mlitow Bosych, Bibliotheca Carmelitana t. 25, S. 446. 

Niewykoilczone dzielo jednego z najwi<:kszych mlstykow Kosclola (1542

1:;91). G6ra Karmel symbolizuje najwy7.sz~ doskonalosc, do kt6rej dusza 
mOi.e dojsc drogq oczyszczenia. 

Jan 0 d K r z y z a, sw., NOC CIEMNA, [wl: Dziela sw. Jana od 
Krzyza t. 2, Krakow 1949, Wyd. 00. Karmelitow Bosych, Biblio
theca Carmelitana t. 26, S. 212. 

Przede wszystkim za to dzielo sw. Jan otrzymal tytul "doktora Kosciola" 
(w r. 1926). Tematem rozwazail Jest oczyszczenie bierne duszy. 

lVI esc hIe r Maurycy, ks., T. J., TRZY PODSTAWY ZYCIA' DUCHO
WNEGO, tlumaczyl na jlizyk polski ks. Wladyslaw Lohn T. J ., 
Krakow 1917, S. 233. 

Wybitny jezUlta szwajcarski (1~~()-1912) jest autore m wielll dzlel reUgij
nych, wydawanych wielokrotnie i tlumaczonych na r6zne j<:zykl. Dzii; 
mog~ one jui. razio:' pewn~ stereotYPowoSCiq w uj.;:ciu i stylu. Jako pod
stawy zycia wewn"trznego podaje Meschler: modlitw<:, umartwienie, mi
105(! Zbawiciela. 

S c h r y V e r s Jozef, ks., redemptorysta , ZASADY ZYCIA DUCHOW
NEGO, wyd. III, przeklad z francuskiego, Warszawa 1939, Wyd. 
KsiliZY Jezuit6w, Biblioteka Zycia Wewnlitrznego t. 13, s. 483. 

Wyklad metodyczny (w formie podr<:c7,nika) podstawowych zasad zycia 
wewn<:trznego, oparty 0 dol{tryn<~ sw. Alfonsa Liguorego. Trese: Ks. I. Cel 
zycia duchowego. 1. POj<:cie idealu chrzescijailskiego. 2. "' atura i istota 
idealu chrzeSclJaiiskiego. 3. lone uj<:cie idealu chrzescijaJ'I~kiego. Ks. II. 
Przyczyna sprawcza doskonaloscl. 1. Zasoby naturalne. 2. Srodki nadprzy
rodzone. 3. Przeszkody w ctoskonalosci. K5. III. Droga. 1. Modlitwa. 2. Dzia
lanie. 3. Kierownlctwo. 

S c h r y V e r s Jozef, ks., redemptorysta, ODDANIESI:E; BOGU, wyd, II, 
przeklad z francuskiego przez M. Sz., Krakow 194B, Wyd. Apo·
stolstwa Modlitwy, S. 179. 

Trese: Ks. 1. Zasady oddania si<: Bogu. Cz. 1. Slusznym jest oddae si<: 
Bogu. Cz. 2. Roztr()pnym jest oddac si<: Bogu. Cz. 3. Oddanie 51<: Bogu 

http:najwy7.sz
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jest latwym. Ks. II. Cwiczenie w 'wyrzeczeniu siEl siebie. Cz. 1. Cwic:zenie 
w wyrzeczeniu SiEl siebie w og6Inosci. Cz. 2. Cwiczenie w oddaniu siEl siebie 
podczas r6znych ZdjElC. Cz. 3. Wyrzeczenie siEl siebie w di)~wiadczeniach. 

Ks. III. Skutln od;1ania sill Bogu. Cz. 1. Zycie milosci. Cz. 2. Zycle za
pomnienia 0 sobie. Cz. 3. Zycie Poswillcenia. Zakoilczenie. Matka Najsw. 
wzorem oddania sill. - Nie je~t to suchy wyklad; duzo elementu emocjo
nalnego. 

S em e n e n k 0 Piotr, ks., zmartwychwstaniec, ZYCIE RELIGIJNE PO
DLUG NAUK KONFERENCYJNYCH KS. P ... S ... , z przedmowq 
J. E. Najprzew. ks. Arcybiskupa J6zefa Teodorowicza, Lw6w 1931, 
Nakladem Zgromadzenia ks. ks. Zmartwychwstanc6w, s. 364. 

T ere sao d J e z usa, sw., DROGA DOSKONALOSCI, tlumaczyl ks. 
bp H. P. Kossowski, przejrzal O. Bernard od Matki Bozej, [w:) 
Dziela sw. Teresy od Jezusa t . 3, Krak6w 1943, "GIos Karmelu", 
s. 324. 

Ksi~zka uchodzi za arcydzielo zdrowego rozsqdku, trzezwego i realnego 
ujElcia przez Wielk f1 Mlstyczkl') (15\5-1582) og6lnych podstaw zycia du
chownego. Droga doskona/osci miala bye jakby katechizmem 7.ycia za

konneg'o ; og6lnym .i('j zalozeniem jest : kazda dusza dqz'lca elo doskonalosci 
musl pracowac nad zdobyciem "n6t I plp.1llgnowac modlitwll. 

Z Y chI ins k i Aleksander, ks. dr, WTAJEMNICZENIE W UMIE
JE;TNOSC SWIE;TYCH. PRAKTYCZNE WSKAZOWKI DLA ZY
CIA WEWNE;TRZNEGO, wyd. II, Poznan 1947, Albertinum, s. 122. 

Z y c h 1 ins k i Aleksandet, ks. dr, PELNIA UMIEJE;TNOSCI SWIE;
TYCH. ZASADNICZE WSKAZOWKI DLA POSTE;PUJ.I\CYCH, 
wyd. II, Poznan 1950, Albertinum, s. 115. 

Duszom "szczerze pragn'lcym" autor wskazuje " sciezynEl wiod'lcq ku wy
zynom doskonalosci" opierajqc siEl na nauce sw. sw . Tomasza z Akwinu, 
Teresy z Avila i Jana od Krzyza. 

Z y chI ins k i Aleksander, ks., dr, TEOLOGIA ZYCIA WEWNE;TRZ
NEGO, wyd. II uzupelnione. Kielce 1947, Verbum, BibLiotheca 
Dominicana t. 1, s. 419. 

Wydanie I w r . 1931 pt. Zycie wewnqtrzne. Trese: R. I. Nauka 0 zyciu 
duchowym czyli ascetyczno-mistycznym. R. II. Natura i nadnatura w zy
ciu wewnlltrznym. R. III. Uczestnictwo w naturze Bozej. Dodatek: PostllP 
duszy przez zarliw'l milose wlasclwym owocem Komunll ~w. R. IV. Ak
tualna pomoc 130za w zyclu wewnEltrznym. R. V. 0 sprawnosciach nad
przyrodzonych. 1. 0 cnotach boskich. 2. 0 cnotach moralnych. R. VI. Dary 
Ducha sw. R. VII. Rozw6j zycla duchownego. a) droga OCzYizczajqca, 
b) droga oswiecajqca, c) droga jednoczqca. R. VIII. 0 formach zycla ll.ldz
kiego. 1. 0 zyciu kontemplacyjnym. 2. 0 zyciu czynnym. 3. 0 zyclu kon
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templacyJno-czynnym. - W oparciu 0 naukE: sw. Tomana i Jana od 
Krzyza autor przed,tawia zycie wewn<:f.rzne w jego teologicznym podlDi:u; 
sporo przypisow l:>ibliograflcznych. 

B. ROZNE PROBLEMY ZYCIA WEWNI;;TRZNEGO 

A If 0 n s L i g u or i, {,w., 0 MILOWANIU PANA .JEZUSA W, ZYCIU 
CODZIENNYM, wyd. III, przeUumaczyl z wloskiego ks. A. Ul
towski C. S. S. ll., Poznan 1935, KsiGgarnia sw. Wojc}echa, S. 30~. 

Rozwazania ilustrowane licznymi przyklada mi z zycia swi~tych; na kOllCU 
rozdzial6w: "uczucia i prosby" . Dzielko wielkiego moralisty i ascety 
z XVIII w. nosi na sobie cecily swej epoki. Trese, oczywiscie. 2:awsr:e 
aktualna. 

Be rna de t M. V., OD EUCHARYSTII DO TROJCY PRZENAJ
SWI1';T8ZEJ, wyd. II, przelozyla z francuskiego M. Pia Czapli6
ska, Kielce 1949, Verbum, s. 149. 

Pisane ' dla os6b przyst<:pujqcych codziennie do Komunii "w., by przer: 
kontemplacj<: Eucharystii dochodz ily do nabozenstwa ku Tr6jcy sw. DUl;O 

cytatow Z Pisma sw. i pisarzy koscielnych. 

Gar rig 0 u - Lag ran g e Reginald, dominikanin, OPATRZNOSC 
A UFNOSC W BOGU. WIERNOSC' I ZDANIE 81l',; NA BOGA, 
z upowaznienia autora przelozyla z francuskiego A. D. Druzbacka, 
Gniezno 1934, K zIE:garnia sw. Wojciecha, Stu-dia GnC'snensia t. II, 

s. 352. 

Zagadnienia Eoga i Opatrznosci w odniesie niu do zycia duchownego; pod
kreslo ne Sq be z w z g 1 <: d n e ce chy p r awdy objawionej. 

G r af Ryszard, ks., C. S . SP., TAK, OJCZE! NA CODZIEN Z BOGIEN:, 
wyd. III, Krakow 1948, Wyd. Apostolstwa Modlitwy, s. 204. 

K siqika cieszqca si t'; duzi\ poczytnosciq , tlumaczona na kilk anascie iE:zy
!cow; przeznaczona przede wszystkim dla swieckich. Autor duzo cytuje 
Pisma sw., z ktorego czerpie tema t y do poszczegolnych r ozdzialow. 

Lip per t Piotr, ks ., T . J. Z DUSZY DO DUSZY. LISTY DUCHOWNE 
DO DOBRYCH LUDZI, z niemieckiego oryginalu przelozyla K . Z/l
leska (z XIX wyd. niem. w r. 1925), Krakow 1928, Wyd. Ksi~ty 
Jezuitow, s. 240. 

Zbior trzydziestu listow do roinego rodzaju ludzi, ktore por uszajq zaga<1
nienia przewainie z etyki praktycznej i :i:ycia wewn<:trznego, np. postw 
duchowy, spowiedz poboznych lu(lzi, cudze wady, niepobo:tna dobroc. 

Lou i 3 met Savinian, 0., .benedyktyn, MISTYCZNE POZNANIE 
BOGA. KROTKI SZKIC 0 POZNANIU I UMILOWANIU BO
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SKIEGO MAJESTATU, autoryzowany przeklad z angielskiego 
A. Kicinskiej, Poznan 1933, K'SiE;garnia sw. Wojciecha, s. 143. 

Cz. I. Teoretyczna. ° istocie mistycznego poznania Boga. Cz. II. Prak
tyczna. Mistyczne rozwazania 0 Modlitwie Panskiej. W cz. II wiElcej ele
mentu uczuciowego, rozwazanie CZElsto przechodzi w modlitwEl. Clekawe 
jest ,,OJ cze nasz" dziecka. 

M a h aut Albert, CHRZESCIJANIN CZLOWIEKIEM CZYNU, wyd. II, 
przeklad autoryzowany z francuskiego, Kielce 1949, Verbum, 
s. 180. 

Autorem jest muzyI<. niewidomy prawie od urodzenia , prowadz'lcy bardzo 
czynne zycie. Zrobi! duzo dobrego dia niewldomych. Teza: zycie czynne 
musi wyp!ywae z zycia wewm,trznego. Ksi'lzeczka, pisana z gl<;bokirn 
p rzekonaniem. ma pobudzi6 energiEl . a jednoczesnie lIczyc pokory. Duzo 
cytatow Z Pisma sw. i z Nasladowania. 

Mar c Pawel ks., GRONO WYBRANYCH, autoryzowany przeklad z II 
wyd. francuskiego M. Gradowskiej, Krakow 1949, Wydawnictwo 
Mariackie, s. 140. 

Pelna zapalu zach~ta do poglElbienia zyci a religijnego. przejElt::l szczerq 
gorliwosci'l i gorljcym uczuciem religijnym. Psuje jlj nad:1zycie frazesu, 
r e toryki (wielokropki, duze litery) . przesadnych wyrazen, brak r ealizmu. 

Mar m ion Kolumban. benedyktyn. CHRYSTUS ZYCIEM DUSZY. 
tlurI'aczyl ks. J. Andrasz T. J., Krakow 1923, Wyd. Ksi~zy Je
zuit6w, Biblioteka Zycia Wewne,trznego t. I, s. 474. 

Ascetyezny pisarz benedyktY11Ski (1858-1927), z marly \V opinii ';w iEltosei, 
przyczynil si~ s\vymi dzieta mi z dzied7.iny zycia we\vne;trznego, obe\!nie 

- .lui: klasycznymi, (10 odnowieni::l \V Kosciele zrozumienia tajcmnicy Chry
stusa. Opiera siEl na sw. Tom~,zu . rozbudowuje zw!aszeza doktrynE; sw. 
Pawla. Tl'esc : I. El(Onomin plan6w Bozyeh: I. Boski (:lan przeznaezajqcy 
ludzkosc i nadprzyrodzone usync1wienie \v Jezusic ChrY5tusie. II. Chrystus 

jedynyn1 \\Tzore m \vszelkiej S\Vlf;Losci, Causa exempLa ris . III. Chrystus na
szym Odkupici elcm i nie')ko11czo nym c; karben1 task dla nas, Cau.sa satis
jactori fl, et meritoria. IV. Chrystus przyczynq spraWczq \vszelkiej laski, 
Causa efficiens. V. Koscio! Mis\ycznym Ciatem Chrystusa. VI. Duch sw. 
Duchem Jezusa. H. Fundament i podwr)jne znamiEl ~yeia chrzeseijanskiego. 
T. Wial'a \v Jezusa Chrystusa "!: undamenterl1 zycia chrzescijm1skiego. 
H. Chrzest sakramentem adoptaeji bozej i wtajemnicze:1.ia ehrzescijal1
skiego: "smierc grzechowi" a "zycie Bogu", A . Sn1ierc grzecho\vi. 
III. Przest.;pstwa, ktoz wyrozumie? IV. Sa krament i enota pokuty. B. Zy
eie dla Bog a. V. Prawda w milosel. VI. Nasz wzrost nadprzyrodzony 
w Chrystusie. VII . Ofiara Eueharystyezna. VIII. Chleb zywot.a . IX. Glos 
Oblubicnicy. X. Modlitwa. XI. M ilujeie jedni drugieh. xn. Matka Siowa 
WCielonego. XIII. Wsp6tdziedziee ChrystLlsa. (Szczeg61owy spis rzeezy. 
indeks rzeezowy; na POeZqtkll ka:i:dego rozdzialu kr6tka p,) dana trese). 

]\If :0>. r m i 011 Kolumbau, benedyktyn, CHRYSTUS W SWOICH TA
JEMNICACH, przelozyl z oryginalu francuskiego ks. J. Andrasz 

http:wtajemnicze:1.ia
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T. J., Krak6w 1923, Wyd. KsiE:zy Jezuit6w, Biblioteka Zycia We
wn~trznego t. 4, s. 599. 

Trese : Rozdzialy wst~pne. I . Tajemnlce Chrystusa Sq naszymi tajemnlcami. 
II. W jaki spo,,6b przyswajamy sobie owoce tajemnic Jez~sowyeh. Osoba 
Chrystusa. III. Na lonie Ojea... IV. " A Siowo Cialem si~ stalo... ". V. Zba
wiciel i Arcykaplan.. Tajemnice Chry~tusa. VI. Boskie przygolowanie.. . 
VII. 0 dziwna zmiano (Weielenie)... VIII. Objawienie si~ ME;dreom .. . 
IX. Najswi~tsza Maryja Panna ; tajemnice dzieci~ctwa 1 zyeia ukrytego.. . 
X. Chrzest i kuszenie Jezusa.. . XI. Niekt6re rysy publieznego i:yeia Je.. 


zusa... XII. Na szczycle Taboru.. . XIII. Chrystus umilowal Kosci61 i samego 

sie bie zali wydal, nby go USwi~cit ... XIV. Sladami Jezusa z pretorium na 

Kalwari~ ... XV. "Jesliscie zmartwychwstali z Chrystusem.. ... . XVI. "A te

r az, Ojcze, uwielb Syna Swego!" (Wniebowstqpieni.e). XVII. Zeslanie 

Ducha sw.. . XVIII. "Na mojq pamiqtk~" (Eucharystia). XIX. Serce Je

zusa... XX. Chrystus koronlj ""szystkich swiEltych... Spis r·nOzial6w 

i tresci. 

Ksilji:ki Marmiona wymagajlj wsp6lpracy czytelnika. 


Mat e 0 0., JEZUS KROL MILOSCI, wyd. III, Protulice-Poznan 1946, 
Seminarium Zagraniczne, s. 322. 

O. Mateo, zakonnik kongregacji; kt6r",j celem jest rozszerza nie napozen
stwa do Najsw. Serca Jezusa i Maryi w duchu milosci, zadoseuczynienia 
i apostolstwa (PiCpllS), byl apostolem znanym w calym 5wiecie katolickim 
i nader popularnym czlowiekiem. Cudownie uzdrowiony z ostatniego sta
dium gruzlicy w r. 1907, poswiElcil siEl z rozkazu Piusa X apostolstwu 
milosci i intronizacji Najsw. Serca. 0 slcutecznosci jego nauk decydowaly 
nie tyle slowa, co osobisty "ladunek wewn~trzny" konfel'encjonisty, 
o czym trzeba pamiEltac c1.ytaj'lc t~ k~iqzkEl, peln,! wznlos1ych mysli ale 
sformu!owanych zbyt "dewocyjnie". Trese: Cz. I. Intronizacja. Cz. II. Re
kolekcje dla apostol6w (14 rozdziaI6w); jest to wlasclwie ,;mala dr~ga" 

zycia duchownego. 

Mil e r Michal, ks., 0 RADOSNYM MILOWANIU BOGA. RELIGIJNO
MORALNY IDEAL SW. FRANCISZKA SALEZEGO, wyd. II, 
Poznan 1949, Wyd. "Pallottinum", s. 304. 

Intel1gentnie wylozony zarys nauld 5W. Franciszka, poprzedzony jego 
kr6tkim zyciorysem. Duzy nacisk poloi;ony na uwy'datnlen ie indywldual
nego jego wkladu w uj~cie ascezy i mlstyki: mUose (taki:e afektywna) 
jako cnota gl6wna i zasadniczi! .oraz motyw postElPowania. W zwlljz!cu 
z ni,! optymizm i podejscie do czlowieka, jego natury i mozliwosci 
pozytywne. Nacisk na modlitwEl myslnlj, prywatnq, z odsuniElclem litur
gicznej na dalszy plan i pominiElciem wszelkich aspekt6w spolecznych. 
Rozsqdek i zyciowose w traktowaniu ascezy zewnEltrznej jako srodk6w, 

i to dose ubocznych. 

Pi u s XI, 0 ZNACZE.!'l"IU REKOLEKCJI ZAMKNIE;TYCB. OREjDZIE 
Z DNIA 20. 12. 1929 R., przelozyl [z laciny] i wstE:pem opatrzyl 
ks. Jozef Pachucki, Krak6w 1931, Wyd. KsiE:zy Jezuit6w, s. 36. 
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P 1 u s Raoul, T. J. CHRYSTUS W BRACIACH NASZYCH, tlumaczyla 
z francusk:ego A[nna] P[opielowal, K rakow 1932, Wyd. KsiE:zy Je
zuitow, Biblioteka Zycia WewnE:trznego t. 35, s. 286. 

Trese: Cz. I . Trzy wielkle prawa naszego wsp6lnego zycia w Chrystusle. 
1. Prawo jednosci. II. Prawo milosci. III. Prawo solldarnosci. Cz. II. Trzy 
drogi apostolstwa. I. Apostolstwo czynne. II. Apostolstwo modlitwy. 

I 	 III. Apostolstwo cierplenia. - ViElcle czysto praktyczne, duzo przykla
dow budujijcych. 

P 1 u s Raoul, T. J ., BOG W NAS, wolny przeklad z francuskiego ks. 
Stefana Komorowskiego T. J ., Krakow 1949, Wyd. Apostolstwa 
lVIodlitwy, s. 164. 

Trese: Ks. I. 0 naszych przywllcjaeh nadprzyrodzonych. Ks. II. Mieszka
nie Boga w duszy naszej . Ks. III. Grzech smlertelny. Ks. IV. W"lzly Iqczijce 
nas z Boglem, przebywajqcym w duszy. Ks. V. 0 postElPowaniu w zazy
losci z Boglem w nas przebywa!'1cym. 

Flu s Raoul. T . J., SZALENSTWO KRZYZA, przeklad z francuskiego, 
Warszawa 1937, Wyd. KsiE:zy Jezuitow, s. 261. 

Studlum historyczne "nad gorijC'l milo:lciij dusz SWiEltych ku Bogu". Trese: 
Cz. 1. Wsp61czue (czasy sw. BCl'narda I sw. Franclszka z ASSyZll). Cz. II. 
Wynagradzae (czasy sw. Malgorzaty Marii). Cz. III. Dopelniae (okres 
obeeny). 

PI u s Raoul, T. J ., W CHRYSTUSIE JEZUSIE, przeklad z francuskiego 
M. D., Krakow 1932, Wyd. KsiE:zy Jezuitow, Biblioteka Zycia We
wnE:trznego t. 34, s. 272. 

Trese : Ks. I. Fakt naszego wclelenla w Chrystusle Jezusie. Ks. II. Jak si~ 

dokonywa nasze wcielenie w Chrystusa. Ks. III. V zr6de! naszego welele
nia w Chrystusle Jezusie. Ks. IV. Praktyczne wnloski z faktu naszego 
wcielenia w Chrystusle Jezusie. Ks. V. czego od nas wymaga "wszczeple
nie" w Chrystusa Jezusa. Ks. VI. 0 najwymownieJszym wyrazie i naj
si(uteczniejszym srodku naszego wclelenia w Jezusa Chrystusa, tJ. 0 Eucha
rysti!. Ks. VII . U szczytnego kresu. Dokonanie naszego wclelenia w Jezusa 
Chrystusa. 

KsI'lzki Raoula Plus, dose '1 nas rozpowszechnione, plsane s~ w spo
sob nieco "dcwocyjny"; niejedno sformulowanle ezy przyklad wywola przez 
SWq stereotypowosc I niezyeiowose emocJEl repu!sywnij u dzisiejszego czy
telnika; ze wzglEldu na trese warto do nleh siElgae. 

Saw i c k i Franciszek. ks., FILOZOFIA MU..OSCI, Poznan 1934, Kul
tura Katolicka t. I, s. 116. 

Trese: WstElP. Istota oraz postaci milosei. 1. Istota milof,cl. 2. Postacle 
milose\. Milose a zycle. 1. Mllose popt;dem przyrodzonym. 2. Milose przy
kazaniem. 3. Zyciowa wartose milose.!. Milosc jako przyczyna wszechrzeczy. 
1. Bog jako mllose. 2. MiloS(: odwieczna a cierplenie w swieeie. ~ Pls3ne 
interesujlleo i z dUi.ll erudyejij. 

Znak - 7 
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Saw i c k i Franciszek, ks., FILOZOFIA ZYCIA, wyd. III, Poznan 1946, 
Ksiqzeczka Ziem Zachodnich, s. 148. 

Glownyrn przedrniotem dzielka, wyros!ego z odczytow, jest problem celu 
zycia. Trese: Sens zycia. Zagadnienie cierpiel'L Czlowiek a zaswiaty. Czlo
\.viek a w szech:hviat. 

S c h r y v e r s J6zef, ks., redemptorysta, DOBRA WOLA, wyd. II, tlu
maczone z francuskiego przez M. Iz., Krakow 1929, Wyd. Apo
stolstwa Modlitwy, s. 94. 

Tre';,,: Cz. 1. Dobra wola. Cz. II. Dusz" dobrej woli, zd'lza.i'lca do dosko
nalosci. R. 1. Przez, rnodlitwc:. R. 2. Przez uczynki. R. 3. Przez cierpienie.. 
Cz. III. Dusza dobrej woli, ktora doszla do doskonalosci. R. 1. Zycie jej. 
w oczach ludzkich. R. 2. Zycie jej w Bogu. 

C. ZAGADNIENIA MODLITWY 

Bog dan Franciszek ks., P. S. M., OJCZE NASZ, Oltarze'.v 1947, Wyd. 
Ksi~iy Pallottyn6w, s. 204. 

"Praca nla na celu vvpro\vadzie "\v ducha Modlit\vy Parlskiej i \V zI'ozulnie
nie jej tresci tyeh, ktorzy b~d'l chcicli zadac sobie trud przeczytania 

i przernyslenia podanych rnysli". 

Bog dan Franciszek , ks., P. S. M., ZDROWAS MARYJO, OHar;,:ew 
1947, Wyd. KsiE:zy Pallottyn6w, s. 170. 

a podobnym charakterze rozwazanla '1a temat Pozdrowienia Anielskiego. 

C h a r 1 e s Pierre, 0., T. J., MODLITWA NA KAZDA GODZINE;, prze
klad z III wydania francuskiego, Krak6w 1931, Wyd. KsiE:zy Je
zuitow, Biblioteka 2ycia WewnE:trznego t. 30, s. 536. 

Trzy serie po 33 rozwazal'l, dla ktorych slowa Pisrna sw. stanowiq jedynie 
punkt wyjscia, s'l to'lko ..pomocnikami pobOi.nos~"; idea przewodnia: mo
dlitwa nasza rna w else w nasz kontakt zyciowy uswi<:cajqc naszq egzysten
cj~. Rozwazania uj~te w forrn<: rozmowy z Bogiem. Seria I zmierza do wska
zania, jak mozna Doga osi'lgn'lc, seria II - w jaki sposob On chce nas 
wziqc, seria III pnygotowuje QUsz<: na ostateczne spotk ~nie z Bogiem , 
wskazuj'lc, dOl<qd On nas prowadz i. G!<:bokie, praktyczne, z duzq zna
jon1osciq psycho!ogli czlowieka \vspolczesnego pisane roz\vazania porusz ajq 
istotne problemy zycia wewn<:trznego; stanowic mogq wielkq pomoc w zy
ciu modlitwy. 

C h a r 1 e s Pierre, 0., T. J., lVIODLITW A WSZYSTKICH RZECZY. 
I SERIA, z II wydania francuskiego przelozyl F. Zieiinski, War
szawa 1950, Wyd. KsiE:zy Jezuit6w, s. 160. 

Mysl'l przewodni'l iych 32 rozwa:i.ail, ust<:pujqcych co do wartosci poprzed
nim, jest, "ze zien1ia jest jedynq drogq, ktora moze nas zapro\vadzic do 



1431 WSKAZOWKI BIBLIOGRAFICZNE 

nieba", a wit:c \vsz.ystko, co otaCZ:l czlo\vieka \v zyciu codziennym, po
winno pobudzac g'J do modlitwy. 

Gar d e i I Ambrozy, dominikanin, DlJCH SW. W ZYCID CHRZESCI
JANSKIM, autoryzowany przeklad z francuskiego M. Stokow
skiej, Kielce 1948, Verbum, s. 223. 

Nauki rekoIekcyjne, przeznaczone przede wszystkim dla Iudzi zyj'lcych 
w zakonie. Nie obejmuj'l one caloksztaltu zycia chrzescijal'tskiego, bo cnoty 
teoIogiczne i moraIne zostaIy przez konferencjonist<: poprzednio om6
wione. 

HIe bow i c z Henryk, ks. dr, ROZMOWY MISTRZA Z NAZARETU, 
Wilno 1933, s. 91. 

Siedem konferencji rekolekcyjnych, wygloszonych w 1'. 1933 przez radio: 
1. Samarytanka. II. Nikodem. Ill. Mag1nlena. IV. Faryzeusze. V. Szymon
Piotr. V. Z Krzyza. VII. Dwaj ucznlowie. 

Leokadia Malunowicz 

Mater>a·ly do pow. bibliografii zbicrane byly w r. 1957; nie uwzgI<:dnia wi<:c 
ona pozycji wydanych p6zniej. Do najnowszej literatury religijr.ej wr6cimy 
jeszcze w przyszlosci. 

REDAKCJA 

http:religijr.ej
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NOWA SZTUKA GRAHAMA GREENE' A 

Druga z rz~du sztuka Grahama Greene'a The Potting Shed (Szopa 
W ogrodzie) doznala 0 wiele bardziej mieszanego przyj~cia, anizeli jego 
debiut sceniczny The Living Room. Spotkaly jq wysokie pochwaly jed
nych i ostra krytyka innych. Widzom i krytykom w teatrze nielatwo 
jest widac w gorq~ym zetkni~ciu z takim mistrzem scenicznych efekt6w, 
jakim jest Greene, od razu zr6wnowazyc i l1stalic sw6j sqd. Spokojne 
przeczytanie tekstu sztuki pozwala wyrazniej rozr6znit, w czym tkwi 
jej sUa a w czym slabose. 

Silnq ~tronq sztuki jest na pewno jej akt pierwszy. Nastr6j, wytwo
rzony konaniem slawnego niegdys koryfeusza ateizmu i seniora rodziny 
Callifer6w, bezduszna i pyszna sztywnosc tych zadufanych w SWq wszech
wiedz~ rzeczn ik5w materii przypomina The Living Room mistrzostwem 
w oc:tworzeniu proznej i przytlaczajqcej atmosfery dom6w bez Boga. 

Aura tajemnicy: dlaczego rodzina nie pozwala Jamesowi Calliferowi 
zobaczyc ojca przed smierciq i co w jego wczesnej mlodosci moglo wy
pchnqc go z rodzinnego domu - wciqga,sluchacza w sw6j krqg od pierw
szej chwili i narasta ku coraz wyzszemu napi~ciu, az skupia sil~ wyramie 
okolo szopy w ogrodzie, kt6ra napawa Jamesa nieuzasadnionym l~kiem 
i gdzie owo zapomniane "cos" w jego przeszlosci musialo si~ wydarzyc. 

Akt drugi nie utrzymuje si~ juz na poziomie pierwszego. Sklada sit: 
on z dwu epizod6w dose banalnych zar6wno w wqtku jak w opraco
waniu. Pierwszy to nieudana pr6ba psychoanalizy, dokonywanej na Ja
mesie przez dra Kreuzera, by wydobyc z niego utajonq w podswiadomoSci 
prawd~ 0 wstrzqsie, kt6ry zlamal mu zycie; drugi to wizyta Jameoa 
u stryja Williama Callifera, rozpitego .k3i~dza katolickiego, kt6ry mu 
caIq prawd~ ostatecznie wyjawia. 

Okazuje si~, :i.e czternastoletni James, nawr6cony na katolicyzm przez 
stryja, w6wczas mlodego i zarliwego ksi~dza, a wysmiany i pouczony 
przez wlasnego ojca 0 fizjologicznym nieprawdopodobienstwie dziewi
czego macierzyilstwa Maryi - nie wytrzymal rozterki duchowej i po
wiesil si~ w owej szopie w ogrodzie, kt6ra p6zniej wzbudzala w nim 
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taki postrach. Ksiqdz, zastawszy juz tylko - jak sqdzil - trupa, ofia
rowa1 Bogu w zarliwej modlitwie swojCj w1asnCj wiar~ w zamian za 
wskrzeszenie ukochanego bratanka. Bog przyjCjl t~ niesamowitCj ofiar~: 

bratanek ozy1, niestety jako duchowy kaleka, bez zadnej milosci do 
zycia, kt6re tak cudownie odzyska1, ksiqdz zas stracil swojCj wiar~ 

w Boga i rozpil 8i~. W dalszym skutku James, jako niewygodny b1Cjd 
w materialistycznym rachunkll, zostal wykluczony z rodziny wielkiego 
ateisty, przy czym tylko ci niewierni swiadkQwie wypadku zachowali 
pelnq wiedz~ o . tym, co si~ stalo, gdy zar6wno James (zupelnie) jak 
i ksiqdz (cz~sciowo) zatracili 0 nim pami~e. 

W ten sposob zostala stworzona sytuacja, na ktorej Greene' zbudowal 
akcj~ sztuki, sytuacja - trzeba stwierdzie - dose sztuczn~, naciqgni~ta 

do ce16w autora i budzqca mimow::>lnCj nieufnose u czyteln' ka, 
Akt trzeci jest jakby wype1nieniem starozytnej recepty drama tycznej: 

dells ex machina. Wszystko rozwiqzuje interwencja Boga i to rozwiCjzuje 
szcz~sliwie (co w utworze Greene'a jest zupe1nq niespodziankCj). Po roz
mowie ze stryjem James uwierzyl bez zastrzezen w cud wlasnego wskrze
szenia. Wraca do cornu z radosnCj nowinq, ale zar6wno jego brat John 
jak i doktor Baston, najblizszy wspo1pracownik zmarlego seniora ro
dziny, chcq widziec w jego nawr6ceniu tylko oznaki umyslowej cho
roby. W pierwszej scenie trzeciego aktu zastajemy calCj rodzin~ Callife
r6w radz<\cCj, jakby oddac niewygodnego odszczepienca do zak1adu dla 
oblCjkanych. Zamiary ich rozpadajq si~ jednak, niby domek z kart, 
wobec energii i pewnosc[ siebie Jamesa, kt6ry odkrywszy utajonq przy
czyn~ duchowego urazu, obudzil si~ z miejsca innym cz1owiekiem. Azeby 
wszystko zakonczylo si~ szcz~sliwie a B6g zwyci~zy1 na wszystkich 
frontach: ksiqdz Callifer odzyskuje SWq wiarp, a oboj~tny dotqd James 
nie tylko uwierzyl w cud i w Eoga, kt6ry go sprawil, lecz odkrywa 
w sobie mHo~ c do porzucone j dawno zony. Na domiar dowiaduj.emy si~ 
ze spMnionego wyznania wdowy po wielkim Calliferze, ze mqz jej 
r6wniez uwierzyl w cud wsluzeszenia syna i w1asnie dlatego pod koniec 
zycia zaprze,ta1 swej ateistycznej kampanii. 

Klamr~ spinajqcq akcj~ tej, w zasadzie, retrospektywnej sztuki sta
nowi postac czternastoletniego podlotka, Anny, siostrzenicy Jamesa . 
Wied zion a ciekawosciCj i niewypaczonym jeszcze instynktem prawdy 
oraz sprawiedliwosci, pierwsza naprowadza wuja na trop tajemnicy jego 
samob6jstwa i pomaga mu w jej rozwiqzaniu. Ale i ta postac podlotka
detektywa jest narysowana zywo, charakterystycznie i - ze tak po
wiem - potrzebnie tylko w akcie pierwszym. Potem rola jej w dra
m acie banalnieje i przestaje naprawd~ interesowac. 

Juz z taklego pobieznego streszczenia przeswitujq wyraznie zalety 
jak i braki tej niewqtpliwie wybitnej, lecz budzqcej szereg zastrzezen 

. sztuki. 
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Pod wzglt:dem formalnym jest to, mimo wszystko, pewien rodzai 
Who-done-it ("Kto jest spra,vcq": angielskie okreslenie "dreszczowcow", 
poswi Eiconych wyl~cznie rozwi'1zaniu zagadld jakiejs zbrodni), tyle ze 
uloiony z elementow religijnych zamiast kryminalnych. Greene. wy
tra w ny mistrz w tym rodzaju, umial przez zastosowanie takiego chwytu 
dac utworowi napi~cie, kt6re trzyma widza do konca sztuki; chociai: 
bowiem trzeci akt dziejc si~ juz po wYJasmeniu zagac'ki, autor wpro
wadza w nim dodatkowy motyw : zamach rodziny na wolnosc wyzwolo
nego juz Jamesa. 

Jednakowoz po blizszym przyjrzeniu sit: bogactwu osnowy nie spo
strzezcmy w riim zbyt wielu w'1tkow oryginalnych, kt6rych by autor 
nie uzyl w poprzednich swoich utworach lub po prostu nie przyj'1l 
z powszechnego repertuaru. Mysl~ 0 takich pomysl:ach, jak np. ksi'1dz 
pij'1cy z rozpaczy, podlotek detektyw (ktory poza popularn'1 1'01'1 de
tektywa z wlasnej ochoty przypomina talde pod wieloma wzgl~dami 
mal'1 Coral z Mocy i Chu:aly) przede wszystkim zas 0 oparciu calej 
akcji na psychoanalizie. 

Wybranie psychoanalitycznego procesu na centralny motyw sztuki, 
chociai przyczynilo si~ moze do jej popularnosci - rozczarowuje u Gra
hama Greene'a. To dzis chyba najbardziej spospolitowany z literackich 
tematow, nie mowi'1c jui 0 tym, ie uzyty 0 wiele pomyslowiej przez 
EUiota w Coctail Party. 

Ale abstrahuj'1c nawet od wyswiechtania tematu, wewn~trzne odpr~
ienie si~ Jamesa w akcie trzecim wydaje si~ zbyt raptowne, za malo 
wycieniowane psychologicznie, zanadto wlasnie oparte na psychoanali
tycznej zasadzie, ie czlowiek, wyzwolony z utajonego lwmpleksu, z miej
sca psychicznie zdrowieje. Tw6rczosc artystyczna ile znosi zbyt jawn'1 
ingerencj~ naukowych zasad w swoim wlasnym psychologicznym labo
ratorium. Oczywiscie, moina takie wyjasnic wyzwolenie duchowe Ja
mesa po prostu odnalezieniem Boga, albo podzielic zaslug~ pomi~dzy 
oba motywy - lecz brak przygotowania i wycieniowania tej sprawy 
pozostawia nas w sferze domysl6w, a przede wszystkim nieufnosci do 
prawdy przeiycia'. 

Greene'owi zdaje sit: jednak malo zaleiec tym razem na cieniowaniu 
a nawet prawdopodobienstwie psy:::hologicznym. Nie przekonywa ani 
obudzenie si~ w Jamesie milosci do porzuconej zony Sary, ani "zasad
niczy" opor Sary przeciw poddaniu sit: tej milosci, od lat na prozno 
oczekiwar:ej. Wszystko to jest szyte grubymi psychologicznymi niemi, 
jakby glownie na uzytek interesuj'1cej akcji i tezy sztuki. 

Nicstety, teza a przynajmniej jej gl6wny czlon wydaj'1 si~ rowniez• 
niepogl~bione. Punkt wyjscia sztuki, utrata wiary w zamian za wroce
nie zycia, oparty jest na dwu w'1tpliwych i ryzykownych zalozeniach 
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zar6wno pod wzgl~dern psychologicznyrn jak i teologicznyrn (chociaz 
autor. jakby swiadorn ich kruchosci, usiluje w rozrnowach osob dramatu 
podeprzee je specjalnymi argumentami). 

Bo 0 c6z tu w rzeczywistosci chodzi? 0 transakcj~ z Bogiem, nie
milosiernq w swej istocie, a do tego niedotrzymanq. B6g nie tylko ze 
przyjql bez zastrzezen samobojczq ofiar~ ksi~dza Callifera lecz nawet 
nie zaplacH za nii.j uczciwej stawki : wr6cil samobojcy zycie ciala bez 
zycia duszy. Poza tym jakzez zrozumiee to, ie ksiqdz, kt6remu Bog dal 
dow6d swej wielkiej pot~gi i milosierdzia przez wskrzeszenie uko
chanej istoty - w skutku traci wian;? 

Niernniej ryzykownq spra Wq jest sarno wprowadzenie cudu jako 
elernentu sztuki. Greene uczynil to dotychczas lylko raz w powiesci 
Koniec romansu (The End of the Affair) - i choe w sposob 0 wiele 
dyskrctniejszy - rowniei z nieszczegolnym efektern. Rzqdzenie si~ pi
sarza sprawarni ponad ludzkie zrozumienie, operowanie cudern jako 
czynnikiern akcji, jest rzeczq bardzo delikatnq i wyrnaga 0 wiele cie
plejszej atmosfery religijnej nii ta, jakq Greene potrafil wytworzye 
w swojej ostatniej sztuce. 

Tymczasern atmosfera Szopy w Ogrodzie jest, jak na zarliwego autora 
Mocy i Chwaly, zadziwiajqco chlodna. Gdziez tu dawna metafizyczna 
pasja, zaangazowanie siE: pisarza w dziejach bohater6w, ludzkie cieplo? 
Zadnej z os6b drarnatu nie potrafimy naprawdE: polubie, nikt nie jest 
nam tutaj tak bliski, jak byla na przyklad nieszczE:sna Rose z Living 
Room. 

Jeieli rnozna wysledzie jakies pokrewienstwo uczuciowej tempera
tury, to - rzecz zrozumiala - z rozczarowanym nastrojern Spokojnego 
Amerykanina, utworu najblizszego w czasie. Ale i tu dostrzega si~ roi
nicE:, jakby dalszy krok ku niezaangaiowanemu spokojowi i oderwaniu 
si~ od spraw ludzkich, ktore Sq juz raczej materialem dla teatralnego 
pokazu, nii iyciem, w ktorym pisarz bierze uczuciowy udzial. Zna
leilismy si~ tym razem w innej rzeklbym n i e g r e e now ski e j at
mosferze: po poczqtkowych mrol{ach pojawia si~ niewidywane dotl1d 
slonce i pogodny koniec. SztukE: przy tym odznacza mnogose rozsianych 
w tekscie aforyzmow, swietnych, ci~tych sentendi, destylujqcych m q
d.rose i dowcip pisarza - kt6re jq zdobiq, lecz zarazem jakby rozbijajq, 
odbierajq cZE:se zycia. Tym mozaikowym charakterem Szopa w ogrodzie 
przypomina - 0 dziwo - sztuki Shawa i Wilde'a, mimo wszystkich 
dzielqcych r6inic. Jest rozumna, celna, blY8kotliwa - i chlodna. 

Na koniec: sens sztuki, na ktorym mimo woli ogniskuje si~ uwaga 
widza, skoro z powodow wyzej rozwazonych ostatni utwor Greene'a 
przemawia raczej do umyslu niz do uczue, bardziej zaciekawia niz 
wzrusza. Sensu tego nie chwyta si~ jednak od razu, moze wlasnie dla
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tego, ze nie towarzyszy mu pasja wykladu, ktora pozwolilaby intencje 
autora przeczuc, zanim jeszcze dadzq sil;: zrozumiec. 

Mysll;:, ze dla uchwycenia, co Graham Greene chcial powiedziec 
dziejami rodziny Calliferow, najlepiej zaczqC od kilku ,cytatow ze sztuki. 
W utworach, ktore rodzq sil;: pod wplywem bodzcow glownie intelektual
nych, mozna prawie zawsze odszukac w tekscie gotowe juz sformulo
wania sqdow autora: 

PANI CALLIFER do syna Jamesa : Ograbiles nas z naszych pew
nikow. 

JAMES: Myslalem, ze nie posiadaliscie zadnych. 

PANI CALLIFER: Och! Calliferowie wiedzieli wszystko. Mozna bylo 
wqtpic w istnienie Boga, tak jak .czynil twoj dziadek w czasach Dar
wina. Czlowiek rna prawo do wqtpienia. Ale moje pokolenie nie wqtpilo, 
mysmy wiedzieli. P~ki czlowiek nie jest zbyt pewny - zyje. 

* 
JAMES: Jesli mialbym dziecko, nie bronilbym mu bajek. Bajki mog,!: 

rozwinqc poczucie nadziei. 

* 
Dr KREUZER: Zludzenia nie zawsze Sq rzeczq szkodliwq. Zludzenia 

mogq pomoc w leczeniu. 

* 
PANI CALLIFER: Moze cuda Sq zwyczajnym zjawiskiem. Co pan 

mySli 0 tym, doktorze? 

Dr KREUZER: Wszystko mi jedno, czy jest tak czy inaczej. 

PANI CALLIFER: Myslalam, ze panu chodzi 0 prawdl;:? 

Dr KREUZER: Pragn~ tylko prawdy wzgl<idnej, ktora uczynilaby 
zycie znosnym. 

Wybor t en zapewne nie jest pelny, ale wskazuje kierunek. Wydaje 
si~, ze najbardziej wymowny element sztuki to atak na ciasnot~ i fa
natyzm niewiary, apel 0 tolerancjl;:, skierowany do niewierzqcych: zo
stawcie ludziom ich wia r~ w Boga, nie odbieraj'cie nadziei i szcz~scia, 
jakim darzy. W tym ataku Greene'a jest pasja i ona chyba zrodzila 
najlepsze sceny. lone al,centy utworu mniej juz Sq gorqce i przekony
wajqce - mimo tego, ze formalnie najwainiejszym akcentem wydaje 
si~ oc!rodzenie Jamesa, ukazanie zbawiennego wplywu, jaki wywiera 
na czlowieka uswiadomienie sobie istnienia Boga. Coz, skoro zapew
nienia Jamesa, ze "Bog wypelnia pluca moje, jak powietrze" brzmiq 
przynajmniej dla mnie - papierowo i prozno. I niepokoj qco \:vraca 



ZDARZENIA - KSII\ZKI - LUDZIE 1437 

pytanie, co oznaczajq wypowiedzi doktora Kreuzera, zacytowane po
wyzej, a zgromadzone wlasnie u konca sztuki? 

Piszqc niedawno 0 Spokoj71ym Amerykaninie, powiesci poswit;conej 
sprawom tylko tej ziemi, wyrazilem przypuszczenie, ze Graham Greene
dotychczas zarliwy inkwizytor praw ludzkich i boskich - przestal "wa
dzic sit; z Bogiem" i wycofuje sit; z pola walki, podobnie jak bohater 
tamte j powiesci, Fowler. 

Szopa W ogrodzie - zda waloby sit; - przeczy tej ocenie. Bog stal siE: 
tutaj znowu osrodkiem ludzkiego dramatu, a glownym bohaterem sztuki 
jest czlowiek - po raz pierwszy u Greene'a - pogodzony bez zastrzezen 
z Bogiem. W dawniejszych utworach pisarza bylo tylko udr~czone dq
zenie, nie dotarcie; ludzi oddzielal od Boga grzech, zagub:enie si~ w i.y
ciu, lito ~ c dla cierpienia wspolstworzen. W zakonczeniu nowej sztuki 
Greene'a nie ma juz szukania ani udr~ki. James Callifer poczul Boga 
"w plucach", a i.ycie od tej chwili stalo sit; dIan proste, latwe i ra
dosne. Nie niecierpliwi si~ on nawet czekaniem na .wiecznosc - tak 
sarno "jak cierpliwie si~ czeka na kobietE:, 0 ile sit; jq naprawd~ kocha". 
Istny metafizyczny happy end. , 

Czyzby zatem jakas zasadnicza przemiana od zoboj~tnienia i niemal 
sceptycyzmu, wyczuwalnych w Spokojnym Amerykaninie: nagIe !"oz
wianie si~ mgiel i dojscie - jednym skokiem - do mety? Czy tez latwa 
afirmacja trudnej prawdy, przynajmniej na uzytek drugich, gdy prze
stalo sit; samemu zmagac 0 niq z aniolem - afirmacja, ktora bywa 
czasem formq rezygnacji? Konczqc sztuk~ trudno oprzec Sit; wrai.eniu, 
i.e autor powierzyl celoyvo ostatnie slowo w niej dcktorowi Kreuzerowi 
i ze wlasne stanowisko Greene'a jest moi.e najblii.sze tolerancyjnemu 
humanitaryzmowi dcktora. Poslanie swoje strudzony pisarz jakby prze
kazywal mlodym. Doktor Kreuzer schodzqc ze sceny mowi 0 Annie, 
owym podlotku, ktory pomogl Jamesowi odkryc tajemnic~ ogrodowej 
szopy: "Obawiam si~, i.e b~dzie ona jednq z tych nieustraszonych istot, 
ktore wierzq w moi.liwosc znalezienia prawdy".l 

Wit Tarnawski 

(Londyn) 

1 Skojarzenie, kt6re autor recenzji pominqt - z nowelq Greene'a Druga 
:<mierc, wstrzfj sajqcym obrazem cztowieka wskrzeszonego przez Chrystusa, a jed
nak njewierzqcego - zdaje si.:: nasuwac inny jeszcze kto wie ~zy nie naczelny 
motyw genezy tej sztuki. Wiemy. ze Greene zmaga 51.:: z pewnyml problemaml 
na przestrzeni lat I powraca do nlch w kolejnych utworach. (Przyp. Red.). 
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W KRZYWYM ZWIERCIADLE BIUROKRACJI 
CZYLl "PRA WO NATURY" PROF. PARKINSONA 

Autor ksiqzki Prawo Parkinsona, prof. C. Northcote Parkinson, sta! 
si~ dzit:ki tej ksiqzce slawnym. Ksiqzka jest wydarzeniem dla wszyst
kich, kt6rzy mog'l jeszcze naszych ziemskich wydarzen nie brae zbyt 
powaznie, a w szczeg61nosci dla administracji, dyrektor6w wszelkiego 
rodzaju i ich urzt:dnik6w. Z typowym "powaznym" angielskim humorem 
oma wia ten socjolog wzgl~dnie "komitolog", jak sam siebie nazywa, 
wszystkich uczestnik6w tego wielkiego cyrku, jakim - wed lug niego -
Sq ludzie zatrudnieni w adininistracji. Na. dodatek Parkinson ubiera 
SWq ironicznq krytyk~ w form~ wzor6w matematycznych lub chemicz
nych. Dzialanie tej formy jest zar6wno nieslychanie komiczne, jak tez 
i troch~ niepokojqce. Na podstawie prawa Parkinsona mozna dokladnie 
i seisle obliczye roczny, automatyczny przyrost wladz i urz~d6w. R6w

.niez mozna rozwinqe "wzor", kt6ry przedstawia stopien niezdolnosci 
do pracy, a kt6ry moze bye zastosowany w kazdym urz~dzie wzgl~dnie 
przedsi~biorstwie. 

Przy pomocy calego zespo!u r6wnan mozna obliczye, kiedy danego 
urz~dnika nalezy poslae na emerytur~, dalej dlaczego nie mozna tego 
w praktyce urzeczywistnie; gdyi nastt:pcy jego, czekajqc cale lata na 
awans, doprowadzili si~ do takiego stanu niezdolnosci, niech~ci do pracy 
i oglupienia, ze nie rna mowy 0 zastqpieniu dotychczasowego pra
cownika. 

Parkinson opisuje dokladnie "bieg" pism i akt6w w urz~dzie finan
sowym jakiegos wyimaginowanego kraju. Bieg ten jest uloiony w spos6b 
tak wyrafinowany, ze w rzeczywistosci iadna sprawa nie moze bye 
nigdy zalatwiona. Autor stwierdza prawidlowosci w przebiegu posie
dzen i narad r6znych organ6w kolegialnych, dla kt6rych wyznacza do
k!adnie poziom zupe!nej niezdolnosci dzialania i niemoinosci powzi~cia 
decyzji. Dalej wyjasnia nieslychanie zlosliwie r6ine systemy doboru 
personalnego w biurach i urz~dach oraz wykazuje, ii kazdy z nich 
prowadzi do wyboru najmniej nadajqcego si~ sposr6d stu mozliwych 
kandydat6w. 

URZEiDNIK - ISTOTA NIEZNANA 

Jezeli zalozymy, ze praca (szcz~golnie praca w biurach) jest niesly
chanie elastyczna w stosunku do up!ywajqcego czasu, to staje si~ jasne, 
ze nie istnieje iaden lub tei bardzo nik!y zwiqzek mi~dzy okreslonq 
ilosci<l pracy a iloseiq urzt:dnikow, kt6rzy t~ prac~ majq wykonae. 

1 Wydawnictwo Econ Verlag, Dlisse!dorf i Schuler Verlagsgesellschaft, Stuttgart 
1958. 
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Brak rzeczywistego dzialania nie musi od razu nazywae si~ proz
niactwem, a brak w!asciwego zaj~cia. nil' objawia si~ zawsze w postaci 
bezczynnosci. Tym wi~cej rozszerza si~ jakas praca, nabiera znaczenia 
i napotyka na trudnosci, im wi~cej czasu mozemy jej poswi~cie. 

Chociaz zjawisko to jest obecnie doskonale znane, to nie wyciqgni~to 
jednak z tego w!asciwych wniosk6w - !'zczeg6lnie w biurach i urz~

dach. Tak: politycy, jak i zwykli obywatele wierzq (czasem tylko od
czuwajq wqtpliwosci), ze stale wzrastajqca liczba ' urz~dnikow odpowiada 
stale wzrastajqcemu zakresowi ich pracy. OczywiScie Sq cynicy, kt6rzy 
nil' chcq si~ tym zadowolie. Mowiq oni otwarcie, ze powi~kszenie ilosci 
urz~dnik6w albo powoduje bezczynnose pewnej ich cz~sci, albo powo
duje skr6cenie czasu pracy wszystkich urz~dnikow. Tak ~dni jak 
i drudzy nie maj2, racji. Nie mozna tu ani powqtpiewae, ani wierzye. 
Rzecz si~ przedstawia tak, ze il03e urz~dnikow nil' stoi w zadnym 
zwiqzku z ilosciq pracy, ktora rna bye przez nich wykonana. Sta!y 
wzrost liczby urz~dnikow - wed!ug prawa Parkinsona - dokonuje si~ 
niezaleznie od tego, czy praca wzrasta, maleje, czy tez calkiem zanika. 

Waznose tego prawa potwierdzajq dane statystyczne. Jednak rownie 
cenne jak materia!y statystyczne b~dzie dla kazdego okreslenie tych 
czynnikow, ktore Sq podporz"ldkowane ogolnym tendencjom, zdefinio
wanym przez prof. Farkinsona. Chodzi tu o· dwie zasadnicze sHy, na
p~dowe tendencje, ktore mozna ujqe w formie kr6tkich twierdzen : 

1. ' Kazdy urz~dnik dqzy do zwi~ks7.enia liczby 
s w y c h pod w ! a d nyc h, ani e s w y c h r y w a I i. 

2. U r z ~ d n icy s twa r z a j q w z a j e m n i e d I a s i e b i e r 0

bo t~. 

Aby zrozumiee pierwsze twierdzenie, wezmy konkretny przyklad 
urz~dnika A. Idory czuje podobnie jak olbrzymia wi~kszose jego ko
legow, ze jest przepracowany. Czy to przepracowanie istnieje faktycznie. 
czy tez jest one tworem wyobrazni urz~dnika A, to nie odgrywa wip,kszej 
roli. Mimochodem mozna stwierdzie, ze stan przepracowania wzgl~dnie 
wyobrazenie 0 tym stanie urz~dnika A tJardzo cz~sto moze bye wynikiem 
pewncgo "zapadu wydajnoSci", jaki cz~sto wyst~puje u ludzi w srednim 
wieku. Ten stan przepracowania naszego urz~dnika A (faktyczny czy 
tez istniej"lcy w wyobrazni) mozna wyleczye trojakiego rodzaju srod
kami. Nasz urz~dnik moze prosie 0 zwolnienie, dalej moze on prosic, 
aby w przysz!osci cz~sc jego pracy przerzucic na urz~dnika B i wreszcie 
moze on prosic 0 przydzielenie dwoch urz~dnikow C i D do pomocy. 
jako podw!adnych. Zdaje si~, ze nie znajdziemy zadnego przyk!adu 
w calej historii ludzkosci, by urz~dnik wybra! dwie poprzednie alter
natywy, zawsze wybierze trzeciq, gdy rezygnujqc z posady traci upo
sazenie, natomiast wci"lgajqc koleg~ B do gry, tworzy sam sobie rywala 
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na wypadek, gdy ich przelozony pewnego dnia pojdzie na emerytur~ 
oprozniajqc swe stanowisko. 

Z tego powodu A woli zawsze miee dw6ch podwladnych, gdyz nie 
tylko wzmacniajq oni jego pozycj~ \V urz~dzie, ale moze .on rowniez 
podzielie prac~ na dwie cz~sci mi~dzy C i D. Osiqga przez to t~ korzyse, 
ze on jeden rozumie caloksztaH pracy. Waznq rzeCZq dla zrozumienia 
calosci mechanizmu jest nierozdzielnose dwoch podwladnych C i D. 
Zaangazowae tylko jednego z nich jest rzeczq niemozliwq, gdyz np. C 
dzielqc sam z A prac~, staje si~ znow uprzywilejowany. Wzrasta nie
bezpieczenstwo, ze C zostanie jedynym nast~pcq A, z tych samych po
wod6w pneciei nie zaangaiowano urz~dnika B. Podwladni muszq wi~c 
zawsze ~yst~powae w liczbie mnogiej, gdyz tylko strach, ze inny zosta
nie nast~pcq kierownika, utrzymuje ich w ryzach. 

Gdy pewnego dnia C b~dzie si~ uskariae r.J.a przeciqzenie pracq (na 
pewno taki dzien nadejdzie), wtedy A - uzgodniwszy to oczywiscie 
z C - b~dzie si~ staral 0 co najmniej dw6ch podwladnych dla C. 
Zeby jednak nie wprowadzac zawisci we wlasnym biurze, musi on 
r6wniez starac si~ 0 dw6ch podwladnych dla D, ktory przeciez jest 
w tym samym stopniu co C. W ten sposob Sq zaangazowani nowi urz~d
nicy E, F, G i H i cala zabawa toczy si~ dale j. Juz siedmiu urz~dnikow 
pracuje ::lad tym, co dotychczas robH jeden. Tu zaczyna dzialae druga 
sila nap~dowa, 0 ktorej wspomnia lem powyzej. 

Tych siedmiu urz~dnik6w tworzy sobie wzajemnie tyle pracy, ze 
kazdy z nich rna peIne n ,;ce roboty, a A pracuje juz jak pot~pieniec . 

Kazda spra\ya musi przeciez przej Ee przez siedem biurek. Urz~dnik E 
. np. otrzymuje jq pierwszy i decyduje, ze musi ona bye r6wniez opra

cowana przez koleg~ F, ktory spraw~ studiuje i z pismem wyjasnia
jqcym przesyla przelozonemu C. Te n wprowadza szereg poprawek do 
pierwotnego projektu, zanim si~ skomunikuje z kolegq D, kt6remu prze
syla spraw~ w celu dodatkowych wyjasnien. D kaze opracowae spraw~ 
przez swego pomocnika G, kt6ry np. wlasnie zaczyna swoj urlop, a wi~c 
posyla akla do kolegi H, ktory zn6w opracowuje na temat tego pro
jektu maly referacik, przesyia go z powrotem do swego przelozonego D. 
kt6ry zn6w poprawiony projekt jeszcze raz sam poprawia i przedklada 
do decyzji kierownikowi A. 

Co robi kierownik A? Studiuje doldadnie projekt, skresla wstawki 
i dodatki dwoch podwladnych C i H , skraca odpowiedz do pierwotnego 
projektu, kt6ry opracowal zdolny (choc niewygodny) urz()dnik F. Oczy
wiScie tu i 6wdzie poprawia skladni~ i bl~dy j~zykowe - przeciez ci 
mlodzi ludzfe dzisiaj nie potrafiq pisac -:- i caly produkt koncowy jego 
czynnosci stanowi pismo -; kt6re napisalby sam dokladnie w tej samej 
formie, nawet gdyby urz~dnicy C i H nigdy si~ nie narodzili. 
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Tysiqczne rzesze urzE;dnik6w poswi~cajq mn6stwo czasu, by dojse 
do tego samego wyniku. Kazdy z nich dal ze siebie wszystko i pracowal 
niezmordowanie. Noc zapada, swiatla w biurach gasnq i konczy siE: 
dzien pelen pracy biurowej i administracyjnej. 

Z kr6tkiego opisu obu sil nap~dowych biurokracji kazdy zajmujqcy 
si~ tym zagadnieniem moze latwo si~ przekonae, jak pracownicy admi
nistracyjni Sq ciqgle skazani na powtarzanie swych czynnosci. 

STOPA PRZYROSTU URZE/DNIKOW 

Studia statystyczne, przeprowadzone przez prof. Parkinsona w Wiel
kiej Brytanii, Francji i w krajach Beneluxu, wykazaly bezwzgl~dny 
i staly wzrost liczby pracownik6w administracyjnych w tych krajach. 
wyrazajqcy si~. rocznym przyrostem przeciGtnie 5,75 procent. 

W kazdej jednostce administracyjnej personel wzrasta wedlug nast~
pujqcej formuly (zaklada si~ normalne warunki pokojowe). 

2km+R 
x= ----

n 
k = liczba urzGdnik6w dqzqcych do awansu, przy pomocy angazowania 

nowych podwladnych. 
m = liczba godzin pracy przeznaczonych na opracowanie pism wewn~trz

nych, przypadajqca na jednego pracownika. 
R = r6znica mi€;dzy przeciGtnym wiekiem zaangazowania i wiekiem 

przejscia na emeryturG. 
n = ilose faktycznie zalatwionych spraw przez personel danego biura. 

Wtedy X b~dzie przedstawiae ilose nowych urz~dnik6w, kt6rzy z roku 
na rok muszq bye doangazowani. 

Aby m6c okreslie wyzej wspomnianq stoPE: przyrostu, nalezy wiel
kose X pomnozye przez 100 i podzielie przez Hose urz~dnik6w poprzed
niego roku. 

Otrzymamy wz6r: 
100 (2k m+ R) 
- ------% 

yn 
przy czym y = ilosci urzGdnik6w zatrudnionych poczqtkowo w biurze. 

Ta stopa waha siG miE;dzy 5,20 a 6,55%, bez wzgl~du na zmiany, 
jakie zachodzq w ilosci pracy, kt6ra rna bye odrobiona w danym biurze. 

OdkryCie tego wzoru i og6lnych zao:ad, na ktorych siG on opiera, 
nie przedstawia oczywiScie jakichs wartosci politycznych. Trzeba tu 
stwierdzic wyraznie, ze prawo Farkinwna. jest odkryciem naukowym 
o charakterze scisle teoretycznym i tylko w taki spos6b moze bye wy
korzystane w praktyce. Zadaniem np. botanika nie jest przeciez usu
wanie chwast6w, rna on tylko okreslie, jak szybko one rosnq i rozple
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nlaJq si~. Badania przeprowadzane w przedsi~biorstwach stojqcych przed 
faktem likwidacji, wykazywaly niezbicie, ze upadek mozna bylo z g6ry 
przewidziec na podstawie objaw6w wyst~pujqcych jeszcze w trakcie 
ich normalnego funkcjonowania. G16wnym powodem byl tu oczywiscie 
spos6b urz~dowania wszystkich pracownikow administracyjnych. 

Mamy tu do czynienia z pewnego rodzaju schorzeniem, ktore, m6wiqc 
j~zykiem lekarskim, jest idiopatyczne czyJi samodzielne, niezalezne 
i pierwotnie powstajqce, wychodzqce z organizmu chorego, ktory sam 
je niejako wyhodowal, od poczqtku ulatwial jego rozwoj i powstawaniu 
symptomow choroby wlasciwie sprzyjal. 

Jest to choroba wzrastajqcego kompleksu nizszosci. Schorzenie to 
jest szerzej rozpowszechnione, niz ogolnie si~ sqdzi, a diagnoza znacznie 
latwieJsza niz kuracja. Pierwsze oznaki mozna roipoznac zchwilC!, gdy 
w jakims aparacie urz~dniczym przedsi~biorstwa czy urz~du pojawia 
si~ jednostka, kt6ra lqczy w sobie daleko posuni~tq niezdolnosc' dzia
lania z wielkq zazdrosciq i zawisciq. Zadna z tych wlasciwosci, biorqc 
z osobna, nie jest szczeg61nie niepokojqca, ich slady mozna odkryc 
w kazdym czlowieku. Gdy jednak obie wlasciwosci osiqgajq w danej 
jednostce pewien okreslony stan nasycenia (autor przedstawia to do
wcipnie w postaci formuly chemicznej N 3- Z5, N- niezdolnosc, Z -- za
zdrosc) , to dochodzi do blyskawicznej reakcji. Oba skladniki lqczq si~ 

iworzCj c nowq substancj~. 
Obecnosc tej substancji daje si~ z calq pewnosciq stwierdzic, gdy 

obserwuje sill np. kierownika jakiegos dzialu, kt6ry doprowadziwszy 
swe biuro do stanu kompletnej bezuzytecznosci probuje wtrqcac sill 
w zakres dzialania innych wydzia16w oraz rozszerzac swe wplywy na 
ogalne kierownictwo. Specjalista, kt6ry spotka si~ z takq kombinacjq 
bezuzytecznosc i i zawisci, moze postawic natyehmiast diagnoz~, gdyz 
symptomow zarazonej osoby nie mozna nie rozpoznac. 

Drugie stadium tej choroby wyst~puje wledy, gdy osobnik niq do
tkni~ty dostanie si~na kierownicze stanowisko lub zostanie dyrektorem. 
W wielu wypadkaeh to drugie stadium wyst~puje bez objawow pierw
szego, w taki sposab, ze osoba dotkni~ta chorobq jest przez kogos wply
wowego zaangazowana bezposrednio, jako czIonek zarzqdu ezy kierownik . 
W tej drugiej fazie choroba jest bardzo lalwa do rozpoznania, gdyz 
chory zaciekle walczy 0 to, aby wygryzc wszystkich, ktarzy Sq zdol
niejsi od niego, albo tez sprzeciwia si~ awansom mlodszych urz~dnik6w, 

kt6rzy z biegiem czasu mogC! go przerosnqc. Poniewaz nie moze w takim 
wypadku powiedziec bezposrednio : "Kolega X jest za zdolny", mowi: 
"Kolega X to sprytny chlopak, ale ezy mozna na nim polegac?" Poniewaz 
nie moze powiedziec: "Obok Kolegi X czuj~ si~ nic nie znaczqcym pion
kiem", mowi' "Kolega Y, moim zdaniem, rna znacznie lepsze rozpo
znanie". Jest to slowo, ktore w tym zestawieniu, rna ciekawe znaczenie, 



ZDARZENIA - KSIAZKI - LUDZIE 1443 

jest ono mianowicie przeciwstawieniem inteligencji. Znaczy to, ze 
b!;dzie si~ post!;powalo tak jak dotychczas, bez zadnych zmian. Z tego 
powodu t:rze,d nik Y awansuje, a urze,dnik X musi przejSc do innego 
przedsi!;biorstwa lub urze,du. Powoli ale pewnie zarzqd zapelnia si~ 

ludzmi, kt6rzy Sq glups i od kierownika. Gdy szef zalicza si~ do drugiej 
klasy ludzi, biorqc pod uwag!; jego zdolnosci i talenty, na pewno b e,d zie 
si!; staral, by jego podwladni zaliczali sie, do trzec iej klasy, a ci z kolei 
b~dq sie, 0 to starac, zeby reszta personelu za liczala si!; do klasy czwar
tej. W rzeczywistosci wkr6tce dochodzi do prawdziwego wyscigu po 
linii pochylej , glupoty i niefachowosci. 

Trzecie stadium wyste,puje wtedy, gdy - pOCZqwszy od woznego 
a skonczywszy na dyrektorze - n ie przejawia sie, w calym kramie 
nawet iskra inteligencji. Jest to stadium permanentnego zastoju i spi[!
czki. Wtedy, oczywiscie w zal~re s ic swej dzialalnosci, instytucja stacza 
sie, na dno llpadku i zmierza do likwidacji, jednakze cz~sto widzimy 
i to jest przerazajqce - ze w tym stanie moze ona przetrwac bardzo 
dlugi okres czaSll, nie wywolujqc sprzeciwu ani zdziwienia. 

Calosc jest nieslychanie dowcipna, ale r6wniez pobudza do zastano
wienia. (;zego cotychczas nie osiqgne,li fachowcy od racjonalizacji, do
radcy organizacyjni przedsie,biorstw, psychologowie, lekarze i biura Iwn
troli, to - wydaje sie, - osiqgnql prof. Parkinson. Ukazal mechanizm 

osmieszyl .billrokracjE';. 

Roman Chorosnicki 

RATOLICRI RUCH ODNOWY RODZINY W USA 

I. 

W roku 1949 Hierarchia katolicka tolicy w Ameryce stanowiq mniej
w · Stanach Zjednoczonych wezwala szosc, jest rzeczq szczeg61nie wainq, 
wiernych do specjalnej kampanii azeby nie tylko uswiada miali sobie 
w celu ochrony i pogle,bienia zyc'a dokladnie i gle,boko katolickq kon
rodzinnego. "Atak, kt6ry swiat cepcje, rodziny w jej wsp6kzesnych 
wsp6lczesny przypuszcza na insty i aktualnych implikacjach, ale tak
tucj!; rodziny - stwierdzono wte ie by umieli stworzyc solidarne 
dy - jest olbrzymim niebezp ie i zywo ze sobq wsp61dzialajqce gru
czenstwem dla calej naszej kultury" . py rodzin na terenie parafii czy 
Podkreslono tez, ze poniewai ka- dzielnicy, tak by pojedyncze rodzi
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ny katolickie nie czuly sit: osamot
nione w swych trudnosciach, lecz 
mogly zawsze liczyc na oparcie mo
raIne i materialne wsr6d ludzi tych 
samych poglqd6w. 

Niezwykle zywy i dynamiczny 
ruch katolicki w obronie rodziny, 
jaki rozwinql sit: w nastt:pnych la
tach, obejmuje bardzo wiele insty
tucji, stowarzyszen i akcji roznego 
rodzaju. Najwazniejsze z nich to 
Biura Zycia Rodzinnego (Family 
Life Bureaux), stanowiqce placowki 
o charakterze organizacyjno-wyda
wniczym, Ca1la Confere1lces i Pre
Cana Conferences - ruch rna ;qcy 
na celu przede wszystkim teorety
czne poglt:bienie katolickiej wiedzy 
o rodzinie i powiqzanie jej z aktu
alnq problematykq spolecznq, peda
gogicznq czy lekarskq malzenstw 
wsp6lczesnych i - wreszcie - Ruch 
Rodziny Chrzescijanskiej (Christian 
Family Movement), pracujqcy sy
stemem ekip srodowiskowych,. po
dobnie jak to czyniq katolicy fran
cuscy. 

Biura Zycia Rodzinnego Sq pla
cowkami diecezjalnymi i powiqzane 
Sq z wydzialem akcji socjalnych 
NCWC. Istnieje obecnie sto takich 
biur diecez;alnych, niektorzy pro
boszczowie zaczynajq je tez zakla
dae przy parafiach. Dzialalno~ e 

Biur jest dosye roznorodna. Przede 
wszystkim wit:c opracowujq one 
i organizujq odczyty, kursy i kluby 
dyskusyjne, poSwit:cone · tema tyce 
zycia rodzinnego, w oparciu 0 En
cyklikt: Piusa XI 0 malzenstwie 
chrze§cijQ71.skim. Wydajq takze od
powiednie broszury i publikacje po
pularne, w niektorych diecez;ach 
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kazde malZenstwo katolickie zaopa
trywane jest stale w te materialy. 
Biura Zycia Rodzinnego prowadzq 
rowniez wiele akcji praktycznej po
mocy rodzinom. WiElkszosc z nich 
posiada poradnie zycia rodzinnego 
z lekarzem, psychologiem oraz do
radcq prawnym. Organizowane Sq 
tez tzw. "cechy matek" (maternity 
guilds), czyli rodzaj stowarzyszen 
samoporr.ocowych. Matki, ktore nie 
mogq pozwolie sobie na platnq op:e
kEl nad dzieemi (ba.by sitters), orga
nizujq jq tu sobie na zasadzie wy
miany; w raz;e choroby mogq row
niez liczye zawsze na dobrowolne 
dyzury kobiet z "cechu". Do innych 
ula twien nalezy "gielda ubranek", 
gdzie wymienie mozna "wyrosniElte" 
buciki czy sukienki na odpowied
nie, rowniez uzywane rzeczy, oraz 
.,servvis wymiany wakacyjnej", za 
ktorego posrednictwem mozna wy
slae dzieci na wakacje do rodziny 
katolickiej, zamieszkuje,cej iimq oko
licEl Stanow, przyjmujqc w zamian 
jej dz:eci do siebie. 

Biura Zycia Rodzinnego wsp6l
pracujq zywo z innymi organizacja
mi katolickimi, na przyk'ad ze sto
warzyszeniami 0 charakterze cha
rytatywnym czy oswiatowym. DziEl
ki temu dopomoc mogq rodzinom 
w niejednej trudnoSci. 

Ruch Cana rozwinql siEl z dose 
prostego pomyslu pewnego jezuity 
w Chicago (Fr, Edward Dowling, 
S. J.), ktory postanowil organizowac 
systematycznie, dwa razy w roku, 
rekolekcje specjalne dla malZenstw. 
Idea ta okazala siEl tak sluszna, ze 
juz wkrotce objElla dziewiEledziesie,t 
diecezji Stanow, przy czym jednak
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i.e zmienil sip' znacznie charakter 
owych " rek:llekcji". Stw ierdzono 
mianowicie, i.e najpozyteczniejszq 
formq dzialania Sq raczej semina
ria, w cza sie ktorych referaty wy
gla ~zajq nie tylko ksi~i.a ale row
niez lekarze i p ;el~gniarki, a tak
ze - z za sady - jakas para mal
ienska z kilkul etnim doswia dcze
niem. Po refera tach nastp'puje swo
p.odna dyskus ja ze sluchaczami, 
podczas ktore j wyjasniajq oni swo;e 
trudnosci osobiste lub dzielq sill 
osobistymi spostrzezeniami. 

Z czasem powstaly rowniez se
minaria, tzw. ,Pre-Cana, dla na
rzeczonych. Odbywajq si~ one zwy
kle w czasie szesciu niedziel Postu. 
Powstal tez rodzaj "seminariow d!a 
k andydatow do narzeczenstwa", 
ktore przezna czone Sq dla mlodziei.y 
w wieku 18-20 lat. Ruch Cana 
jest tak popularny wsrod katolikow 
amerykanEkich, i.e w wielu diecez
jach istnieje dose !iczny personel 
staly, ktory zajmuje si ~ opracowy
waniem i organizowaniem sem :na
riow. W Chicago, na przyklad, per
sonel ten !iczy 25 ksiE'li.y, 41 lekarzy 
i piel~gniarek, 46 par malzenskich 
i 25 pracownik5w administracyjno
organizacyjnych. 

. Zupelnie inny charakter ma Chri
stian Family Movement, kt6rego 
poczqtki w Ameryce datujq sill od 
roku 1942. Poczqtki te, jak zwykle 
w ruchach tego rodzaju, m:aly cha
rakter calkowicie kamera~ny i nie
jako "towarzyski". Po prostu w Chi
cago osiem zaprzy;ai.n :onych osob 
zacze;lo zastanawiae si~ nad proble
ma mi i klopotami mali:enstw w 
swoim wlasnym srodowi~ku i nad 

Znak - 8 

tym, jak rnogliby dopomoc - ja ko 
katolicy - w rozwiqzaniu tych klo
potow. Z czasem, zapoznawszy si~ 

blizej z metodami francuskiej akcji 
katolickiej, osoby te posta nowily 
pracowac w sposob podobny: spo
tyka e si~ r a z na tydzien, aby po 
wspolnym rozwazeniu jakiegos roz
dzialu Ewa ngelii podzielic si p' po
czynionymi obserwacjami i doswiad
czeniami i zastanowie si~, jak po
st~powa e nadal. Sama "dzia la lnose" 
grupy oparta byla na fra ncuskie j 
metodzie ankiety socjalne j: obeer
wowae w swym najblii.szym sro
dowi,k u, za wodowym czy towa rzy
skim, te zjawiska , ktore wymagajq 
pomocy czy naprawy, oSqdzie wspol
nie, na czym polega zlo i co moi.na 
zrobie by pomoc ludziom, ktorzy 
majq trudnosci - i dzialae w my!;] 
tych postanowien. Pewna dyscypli
na i wzajemna inspiracja, jakq daje 
grupa, pozwa lala, oczywiscie, zdzia
lac wie:ce j i konsekwentnie j, niz 
moglby , zdzialac samotnie czlowiek 
naj\epszej na wet woli. 

Christian Family Movement za
puscH szybko korzenie. Grupy za
cze:ly si~ mnozye, po jakims czasie 
w spolnej pracy i na bierania do
swiadczen rozbijaly sie: i kazdy 
z czlonk6w zosta wal kierown' k:em 
nowych grup. Juz w roku biezqcym 
trzydziesci pi~e tysi~cy malzenstw 
jest zorganizowanych w pi~ciu ty
siqcach grup, zwanych czasem 
z francuska "ekipami". Program ich 
rozwazan i pracy na rok przyszly 
koncentruje si~ wok61 "wplywu 
warunkow ekonomicznych na zycie 
rodzinne". Liczba ekip wzrasta stale 
wciqgajqc do swej pracy coraz licz



1446 

niejsze osoby ze swych srodowisk. 
Nowi czlonkowie przyciqgani Sq 
najcz~sciej nie drogq teoretycznego 

.przekonywania lecz przez konkretne 
fakty pomocy i przez atmosfer~ ser
decznego zzycia s i ~ i dobre j woli, 
kt6ra charakteryzuje zwykle ekipy 
C. 	 F . M . 

Zar6wno Chri.stian Fami ly Move
ment jak i Cana Movement Sq ru
chami, ktore dzialajq gl6wnie wsrod 

Male arcydzielko przydatnosci 
oto wrazenie, jakie spra wia broszur
ka wprowadzajqca w problematyk~ 
C. F. M. i dajqca konkretny, szcze
g6lowy plan 25 pierwszych zebrari 
dla nowo powstajqcych osrodk6w 
tego ruchu. C. F. M. (Christian Fa
m il y M ovement)' 

Broszura - rodzaj Va.de mecum 
kierownika grupy - zawiera kr6t
kie wprowadzenie w problematyk~ 

C. F. M. - omawia tresciwie cele 
i metod~ dzialania, daje wskaz6wki 
orga nizacyjne i zyciowo-psycholo
giczne, po czym podaje konspekt 
kolejnych zebrari. 

Kazde zebranie grupy rozpoczyna 
jqce sit; modlitwq a zakoriczone mo
dlitwq blogoslawieristwem po
swi~ca : 

1) 	 15 minut czytaniu i omawianiu 
kr6tkiego wyjqtku z Pisma sw., 
co prowadzi do podj~cia przez 
uczestnikow konkretnego po
stanowienia dotyczqcego zycia 
wewn~trznego, modlitwy, mszy 
sw. 
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t. zw. w Ameryce "wyzszych klas 
srednich" , lub - w mnie jszym sto
pniu - wsr6d "srednich kJas", co 
odpowiadac moze, w przyblizeniu, 
naszej "inteligencji". Czynione Sq 
jednak ostatnio usiln e starania, 
azeby wciqgnqc r6wniez robotni
k6w, czy posrednie warstwy tech
nikow i nizszych urz~dnik6w. 

M. G. 

II 
2) 	 15 minut liturgii. Kwadranse 

liturgiczne obejmujq pojt;cie 
Kosciola jako Mis tycznego Cia 
la Chrystu Ea, na uk~ 0 lasce 
i grzechu , 0 sakramentach oraz 
dokladne om6wienie Mszy sw. 

3) 45 minut wymia nie zda ri i ob
serwacji dotyczqcych roznych 
problem6w zyc ia rodziny i naj
w~zszej spolecznok i - gminy, 
okolicy, sqsiedztwa. Ankieta 
spoleczna, do kt6rej rna terialy 
zbierajq uczestnicy grupy od 
poprzedniego zebrania, rna 
w mysl zasady "Poznaj, zasta
now si~, dzialaj" doprowadzic 
do pow zit;cia drugiego z koJei 
konkretnego postanowienia, re
alizowanego tym razem na te
renie wlasnej rodziny i naj
blizszego sqsiedztwa. Postulat 
czynnego stosunku do otaczajq
cej rzeczywistosci i przemysla
nego dzialania znajduje wyraz 
w nacisku, jaki si~ kladzie na 
to, ze istotna dzialalnosc ruchu 
rna miejsce mi~dzy zebraniami, 
te zas Sq tyJko sprawozdaniem 

1 For Happier Families - An Introduct-ion to CFM - by the Coordinating 
Committee of the Christian Family Movement, Chicago 1957. 
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i . zaplanowaniem nast~pnej 

akcji. 

Tema tyka spoleczna odznacza si~ 

aktualnosciq doboru zagadnien. 0.., 
rna wia si~ tu m . in. telewizje;, ktora 
w Ameryce jest napewno proble
mem spoleczno-wychowawczym, u
swiadomienie seksualne dzieci i sto
sunek dzieci do pieni~dzy, problem 
murzynski i stosunek do pracy za
wodowej. 

Zawartose i uj~cie broszury budzi 
zaufanie czytelnika w celowose 
i mozliwose tej akcji niezwykle 
konkretnej, skromnej w zalozeniach 
i odzegnywujqcej si~ od wielkich 
slow. 

"C. F. M. pragnie zapewnie szcz~
sliwe zycie w rodzinie... w domu, 
sqsiedztwie i okolicy, w parafii. 
Kazde malzenstwo 0 dobrej woli 
dqzy do tego celu, wszystkich wie;c 
zapraszamy na czlonkow C. F. M." 
To prawie wszystko: proporcja 
w formulowaniu celow ogolnych 
i rzeczowych wskazowek jest wy
mowna. Te ostatnie nie wpadajq 
przy tym w urz~dowy ton tzw. 
"spraW organizacyjnych". Przeciw
nie: proste, zyciowe wskazowki lq
CZq si~ tu w sposob naturalny 
z przypomnieniem aspektow naj
gle;bszych i najistotniejszych. Kaplan 
obecny na zebraniu grupy rodzin
nej "nie powinien nigdy oba wiae 
si~ wypowiedzenia paru koncowych 
uwag. Musi zaufae Duchowi sw. 
i swej lasce stanu. Zbe;dne chyba 
przypominae, ze pOWlnIen mowlc 
krotko. Jesli nie rna nic do powie
dzenia, niech nic nie mowi". 

W prostocie ujmowania najtrud
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niejszych spraw nie rna nic ze "zni
zania si~ do maluczkich", pomyslo
wose zas bywa nie raz wre;cz zaEka
kujqca . I tak w krotkim rozwaza
niu 0 Kosciele - Mistycznym Ciele 
Chrystusa, wyjasniwszy, ze jest to 
cialo rzeczywiste, skladajqce si~ 

z rzeczywistych, zywych "czlonkow", 
ktorych lqczy , pra wdziwe zycie, nie 
zas "cialo" w tym znaczeniu co np. 
klub, podaje sie; po prostu: "Ponie
waz jest to jedyne cialo tego rodzaju 
nadajemy mll nazw~. Nazywamy je 
cialem "mistycznym". 

Nie jedno zresztq dziwi i zaska
kuje w tym wydawnictwie. Niezwy
kle czytelnej, estetycznej i przejrzy
stej formie graficznej towarzyszq 
ilustracje, wsrod ktorych proste 
symbole (gole;bice nad dachami wiel
kiego miasta, plonqca swieca, mo
nogram Chrystusa) przeplatajq si~ 

z rysunkami w stylu dobrych pism 
humorystycznych. Przyklad tematy
ki: zbyt elokwentny kierownik ze
brania bombarduje argumentami 
przerazonych uczestnik6w, ktorzy 
nie smiejq otworzye ust. Technika: 
Lengren, przy czym kapelan patro
nujqcy grupie rodzinnej zdradza wy
razne podobienstwo z prof. FiluF 
kiem. 

Graficzne podbarwienie poczu
ciem humoru bezpretensjonalnej tre
sci jest jednym z elementow nowo
czesnosci, cechujqcej (0 ile mozna 
wnioskowae z omawianej broszurki) 
ten ruch pomyslany jako bardzo po
pularny a majqcy szanse duzej sku~ 
tecznosci. Inny charakterystyczny 
element to szacunek dla jednostki 
ludzkiej, jej osobistego zdania, OSq

du moralnego i wlasnej drogi dzia
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lania a takie dla jej prawa do bl~
du, tam gdz:e nie dotyczy to spraw 
dogmatycznych. Na zebraniach obo
wiqzuje metoda pytan i dyskusji 
a nie stwierdzen i prelekcji a ro~a 

kierownika ogranicza si~ do pobu
dzania i podsumowywania dyskusji. 

Mile takie uderza troska 0 facho
wolie, za Eady "dobrej roboty". Pro
blem uc'anego kierownictwa, do kt6
rego powraca si~ wielokrotnie, pra
cy zeopolowej w grupie, sprawnego 
przebiegu zebran - to zagadnien'a 
sluiebne, drugorz~dne, ale niezb~d
ne i dlatego potra ktowane zostaly 
z calq starannosciq. 

A dalej sprawy wazniejsze: znaj
duje tu wyraz nastawienie tak istot
ne dla wsp6lczesnego katolicyzmu; 
to, co nazywa si~ "otwartosciq" Ko
sciola i jego czlonk6w, oraz skrom
nose - przeciwienstwo przekona
nia 0 wyjqtkowosci i jedynej slusz
nosci wlasnej drogi. 

"Malzenotwa nalezqce do C. F. M. 
pr6bujq tylko robie to, co probo
wali rob:e wszyscy chrze tcijanie, 
we wszystkich epokach historii Ko
sciola - post~powae wedle na uk 
Chrystusa zawartych w Ewangelii 
i okazywae mHose Boga poprzez mi
lose blizniego. Czlonkowie C. F. M. 
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gotowi Sq wsp6lpracowae z kazdq 
jednostkq czy grupq, kt6rq intere
sujq sprawy rodziny". 

Wreszcie na podkreslenie zas1u
guje, i.e ruch ten, choe wyrai.nie 
swiecki, zachowuje na jscislejszq 1q
cznose oraz korzysta z opi'eki i po
mocy duchowienstwa. 

* 
Przed wyciqganiem zbyt pochop

nych wniook6w z jednej publikac ji 
przestrzega fakt, i.e wydawany 
przez C. F. M. miesi~cznik "Act" 
(co nalezaloby przetlumaczye chyba 
jako "Czyn") nie odbiega swym cha
rakterem od naszych tradycyjnych 
pism parafialnych. Oczywiscie, tru
dno w parowierszowej wzmiance za
mknqe sum~ konkretnych ludzkich 
tresci innych dla kaidej grupy, a pi
smo jest wlasnie przede wszystkiro 
informacyjno-sprawozdawczym b:u
letynem. Poza popularnym artyku
1em pt. Czy zona musi sluchac m~
za? piomo przynosi wiadomosci 
o ruchu rodzinnym w poszczeg61nych 
osrodkach, 0 nowopowstajqcych je
go kom6rkach, .0 nowosciach ksiqz
kowych i prasie katolickiej. A wi~c: 
"Poznaj, zastan6w si~, dzia1aj". 

A. Frybesowa 
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INTEGRACJA AMERYKI LACINSKIEJ 


W historii sy.'iata w ciqgu ostat
nich kilkunastu lat dominu jq dwa 
zjawiska zasadniczej wagi. Pierwsze 
z nich to proces budzenia si~ swia
domosci narocowej ludow kolon 'al
nych i uzy ::: k:wanie przez nie, ko
lejno, niezaleznosci politycznej. Dru
gie to proces pozornie odwrotny : 
rosnqca integrac ja ekonomiczna, 
kulturalna, a cz~sciowo i polityczna 
krajow Europy Zachodniej, a ostat
tnio, w pewnym stopniu, talde kra
jow Bliskiego Wsehodu. Wydaje si~ 

jasne, ze zarowno polityczne jak e
konomiczne aspekty post~pu teehni
ki ksztaltujq powoli ale stale nowq, 
fak tyeznq map~ swiata i ze historia 
dziesi~eioleci, ktore nadejdq, b~dzie 
zapewne operowala raczej l,a tego
riami kontynentow, lub cz~sci kon
tynentow, anizeli kategoriami naro
dowymi. Ciekawe jest na tym tie 
zjawisko "przeskakiwania" przez 
kraje zaeofane etapu naejonalisty
cznych partykula~zy, kto~e w starej 
Europ'e trwaly kilkaset lat. Polity
ka krajow arabskich zdaje si~ wska
zywac na to, ZO juz w bardzo krot
kim czasie po uzyskaniu niezalez
nosci dostrzega jq one koniecznosc 
jakiejs srerszej bazy politycznej. 

o i~ jednak znane sq u nas na 
ogol proeesy wyst~pujqce na teren~e 
Afryk i ezy Azji, a tym bardziej 
Europy zachoc·niej. to dose malo 
w iemy, jak si~ wydaje, 0 Ameryee 
Laciilskiej, ktorej dwadzieseia kra
jow niezaleznyeh i cztery ko:onialne 
stojq jak gdyby w pol drogi pomi~
dzy ludami zaeofanymi a Europq 
zaehodniq ezy USA. 

Jeszcze w roku 1948 Ameryka La
ciil:::ka weszla formalnie do tak zwa
nego "ukladu wewnqtrz-amerykail
skiego", ktory stanowil prawny wy-· 
raz solidarnoki kontynentu amery
kailskiego w polityce mi~dzynarodo
wej, faktyeznie zas podporzqdkowa
ny byl polityce USA. W eiqgu ostat
nich trzech lat jednakze nastqpily 
dwa wydarzenia, ktore swiadczq 
rosnqeej swiadomosci "laeiilsko
amerykailskiej" i 0 protaeh stwo
rzenia ja k:ejs wspolnej polityki, 
a z ezasem gospodarki, nie b~dqcej 
jU;?; tylko funkejq "pan-amerykaniz
mu" na uzytek polityki Stanow 
Zjednoezonych. 

Pierwsze z tych wydarzeil nie 
mialo wprawdzie charakteru poli
tycznego, niemniej jednak stanowilo 
niewqtpliwy dowo d, ze sytuac' a 
w Ameryee Laciilskiej do jrzewa do 
posuni~ c integracyjnych i ze istnie
je swiadomoic tego faktu. W r. 1955; 
mianowicie, biskupi wszystk:ch kra
jow Ameryki poludniowej, zgroma
dzeni w Rio de Janeiro, ukonsty
tuowali, za zgodq Stolicy Apostol
skiej, Rad~ Episkopatu Ameryki La
ciilskiej, tzw. CELAM (Conseil Epi
scopal Latino-Americain). 

CELAM nie jest synodem i rezo
lucje Rady Episkopa tu majq . cha
raIder propozycji a nie pra w obo
wiqzujqcych. Ce em prac Rady jest 
koordynacja dzialalnosci ka tolik6w, 
popieranie inicjatyw, majqcych na 
celu zaciesnienie wspolpracy po
szczeg6lnych krajow Ameryki La
ciilskiej i dzielenie si~ doswiadcze
niami dotyczqcymi zagadnieil, ktore 

0 
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Sq wspolne. Budzet Rady w r. 1957 
si~gal 57 tysi~cy dolarow, przy czym 
kazdy kraj partycypowal w nim 
w miar~ swych faktycznych mozli
wosci. Udzial Brazylii wynosil wi~c 
na przyklad 10 tysi~cy do!arow, 
Antyle zas ofiarowaly 258 dolarow. 
Jest rzeczq interesujqcq ezy rezul
taty osiqgni~te przez CELAM sklo
niq z czasem Episkopaty innych 
kontynent6w do podobnyeh posu
ni~c i ezy "eelamizaeja" Azji, Afry
ki, lub nawet Europy Szeseiu, ezy 
Europy Szesnastu bylaby w najbliz
zszych lataeh do pomyslenia. 

Charakter calkowicie swieeki i po
lityczny mialo drugie z kolei wy
d arzenie "integracyjne". Bylo nim 
odbyte w zeszlym roku, spotkanie 
200 polityk6w ehrzeseijanskieh w Sao 
Paolo, ktore mialo na celu opraeo
wanie programu politycznego dla 
Ameryki t.aeit'lskiej jako calosei. 
Istniejqee juz od kilku lat organi
zacje ofiejalne, jak np. Rada Eko
nomiezna Ameryki t.aeinskiej, ezy 
Organizaeja Pat'lstw Ameryki Po
ludniowej, nie mogly, zdaniem ucze
stnikow spotkania, zdobyc si~ na 
taki program, poniewaz ieh ezlon
kowie zbyt byli powiqzani z biezqcq 
i kr6tkofalowq p'olitykq poszezeg61
nyeh rzqd6w, czy tez z politykq 
USA, aby zdobyc si~ na powazniej
SZq koneepej~ caloseiowq "laeinsko
amerykanskq". Za rozwiqzania cen
ne leez polowiezne uznae nalezy do
tyehczasowe ·pr6by stworzenia ' re
gionalnych rynkow handlowyeh jak 
"Wielka Kolumbia" (Kolumbia, Ek
wador, Wenezuela), "Rynek Pi~eiu 

Kraj6w Centralnyeh", ezy "Rynek 
ABC" (Argentyna, Brazylia, Chile). 
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Wytyezne programowe, opraeowa
ne w Sao Paolo, przedstawiajq si~, 

w duzym skr6cie, nast~pujqCo: 

Bogactwa naturalne i stan zalud
nienia czyniq z Ameryki t.acit'lskiej 
jeden z najwazniejszyeh gospodar
czo obszar6w swiata. Podezas gdy 
liczba ludnosci wynosi tu 6,5 % lud
noki 5wiata, Ameryka t.acinska jest 
w posiadaniu 10% 5wiatowych za,. 
sobow nafty i 20010 "vazniejszych mi
nera16w. Wskaznik przyrostu natu
ralnego jest tu najwyzszy na swie
cie, wynosi bowiem 24%0, podczas 
kiedy w Afryce i w USA wynosi 
17%0, w Azji 16%0, a w Europie 8%0. 
W roku 1980 liczba ludnosci w Ame
ryce Poludniowej b~dzie dwukrot
nie wi~ksza niz byla w roku 1950; 
osiqgnie ona cyfr~ 297 milionow. 

Mimo to wszystko Ameryka t.a
cintka nalezy do krajow slabo roz
\Vini~tych. Dzieje si~ tak gl6wnie 
z powodu rozbicia jej gospodarki na 
dwadziescia osabnyeh i nieskoordy
nowanyeh rynk6w i z powodu razq
eyeh nier6wnosei ni.i~dzy poszezeg61
nymi krajami, jezeli ehodzi 0 stop~ 

zyeiowq. W siedmiu krajaeh Ame
ryki Lacinskiej roezny doch6d na 
glow~ ludnosei wynosi przeci~tnie 

100 dolar6w (na Haiti zaledwie 64 
dolary), ezyli jest nizszy niz w Abi
synii, w Kongo Belgijskim ezy w Je
menie. 

"System wewnqtrz-amerykanski" 
nie jest w tej ehwili systemem, kt6
ry zapewnialby solidarnose sprawie
dliwq. Stany Zjednoczone lokujq 
wprawdzie w Ameryce t.aeinskiej 
znaczne kapitaly, leez uniemozliwia
jq jednoezesnie rozw6j przemyslu 
lokalnego. Kwoty uzyskiwane za su
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rowce, sprzedawane Arneryce Pol
nocnej Sq tak niskie w porownaniu 
do cen towarow irnportowanych 
z USA, ie kraje Arneryki Poludnio
wej Sq stale zadluione. Jeieli cho
dzi 0 dziedzin~ politycznq, to po
dzial na dwadzieScia cztery kraje 
jest szkodliwy pod kaidyrn wzgl ~

dern i pozwala Arneryce Polnocnej 
na popieranie osob Iub ugrupowan, 
kt6re nie Sq najbardziej poiqdane 
dia . interesow czy dla dernokratycz
nego rozwoju Arneryki Lacinskiej. 
Dla tego tei, zdaniern uczestnikow 
konferencji w Sao Paolo, naleiy d q
iyc wszeikirni silarni do integracji 
najpierw ekonornicznej, a z czasern 
politycznej Arneryki Poludniowej 
oraz do zrewidowania, pod tyrn kq 
tern widzenia , systernu pan-arnery
kanskiego. 

Uczestnicy konferencji w Sao 
P a olo reprezentujq, w stosunku do 
tradyejonalistycznych partii polity
cznych swoieh krajow, nowy i srniel
szy nurt dernokraeji ehrzescijan
skiej . Sq oni pierwszq, reprezenta
tywnq grupq dzialaczy, ktora zde
cydowala si~ postawie radykainie 
problem zacofania Ameryki Polud
niowej i naswietlie jego powody 
ekonomiczne i polityczne. Dotych
czas poglqdy te nurtowaly jui wsr6d 
dzialaezy zwiqzkow zawodowych, 
nie znalazly jednak wyrazu w ja

kirns konsekwentnym i daleko idq
cym planie. 

Idea integracji natrafiae b~dzie 

niewqtpliwie na wiele trudnosci, 
ktore trudno omowie tu szczegolo-' 
woo Tym niemniej jui dzis wydaje 
si~ pewne, ie budzqca si~ solidar
nose i swiadomose wsp6lnoty Ame
ryki Po!udniowej daje coraz wi~cej 
do rnyslenia politykom Stanow Zjed
noezonych, szczegolniej po niefor
tunnej wizycie Nixona w maju bie
zqcego roku. Dotychczas Bialy Dom 
byl z reguly niech~tny prqdorn in
tegracyjnym. Trudno powiedziec jui 
teraz czy i 0 ile zmienilo si~ to 
stanowisko, wydaje si~ jednak, ie 
uznano w USA za celowe zrewido
wac gruntownie dotychczasowq po
lityk~ wobec sqsiad6w z Poludnia. 
Po "Konferencji Dwudziestu Jeden" 
krajow amerykailskich, zwolanej 
z inicjatywy prezydenta Brazylii, 
Kubitcheka, Senat Stanow Zjedno
czonych powolal specjalnq podkomi
sj~ ekspertow, pod przewodnictwem 
senatora W. Morse'a, i zlecil jej 
opracowanie gruntownej analizy sto
sunkow porni~dzy dworna cz~sciami 
amerykanskiego kontynentu. Wielu 
obserwator6w politycznych przewi
duje, ie sugestie podkomisji p6jdq 
w kierunku poparcia dqieil integra
cyjnych, w dziedzinie gospodarczej 
w kazdym razie. M. G. 

DWIE RONCEPCJE PANSTWA W IZRAELU 


"SUa wplywu ortodoks6w w pall
stwie Izrael jest raczej dziwnq spra
Wq, gdyz wyglqda na to, ze jest ieh 
s tosunkowo niewielu" - piszq zwy

kle nasi powracajqcy z podroiy na 
Wschod reporterzy. I bez wqtpienia, 
wplyw ten musi dziwic kazdego, kto 
pr6buje oceniac Izrael wylqcznie 
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wedlug kryteri6w politycznych zwy
klych republik parlamentarnych. 
DoS(: powiedziee, ze w kraju, gtlz;e 
'!" sol:oty zamiera wszelki ruch, gdzie 
nie w olno je te wieprzowiny i gdzie 
slubu udzielae moze tylko rabin, 
blok r eligi jny uzyska l w glosowaniu 
w 1£55 r. zaledwie 13% glos6w. 

Sytua cj~ t~ zrozumiee mozna chy
ba jedynie na podstavvie znajomosci 
reli gijnej koncepcji pallstwa, oraz 
a rgumenl6w, jakie koncepcji takiej 
przeciwstawiaj q Zydzi niewierzqcy. 

Zar6wno koncepcja skrajnie orto
doksyjna, negu jqca w og6le moraine 
prawo istnienia panstwa Izrael, jak 
tez bardziej post~powe tendencje 
teokratyczne majq swe zr6dlo w je
dnym i tyrn samym istotnym rys;e 
juda izmu: w przeciwienstwie do 
chrzescijanstwa, kt6re glosi "kr6Ie
stwo nie z tego swiata", religia Zy
d6w Z8 kresla bardzo wyraznie ziem
sIde nadzieje. Jedna,kze 6w ziemski 
triumf i ziemska pot~ga, kt6rej 
obietnice tak cz~sto pobrzmiewa:q 
w p£aImach, nast,!pic winna, wed lug 
zydowskiej interpre tacji Pisma Swi~
tego, drogq cudu. Powr6t do Ziemi 
Obiecanej rr.a miee miejsce z chwil,! 
przyjscia lVIesja sza. Dla tego tez 
skrajnie ortodoksyjna grupka Ne
toure Quarta, tzw. "Straznicy Swiq
tyni", zamieszkujqcy w jerozolirn
skiej dzielnicy Mea Chearim, nie 
chcq uznae do dzis dnia panstwa 
Izrael, poniewaz glow'! odzyskanego 
kr6lestwa moze bye jedynie Me
sjasz. "Straznik6w Swi~tego Mia
sta" jest dzi s zaledwie kilkunastu. 
Zdecydowani Sq oni jednakze uzye 
wsze:k'ch dost~pnych irn srodk6w 
przeciwko nielegalnemu, ich zda

niem, panstwu Izrael, owej "nowej 
wiezy Eabel" i skladali nawet skar
gi do ONZ na "tyrani~ syjon;st6w". 
Wi~kszos c. wierzqcych Zyd6w rna 

nieco inne poglqdy. Nie Sq oni prze
ciwni wyprzedzeniu dziela Mesjasza, 
sqdzq nawet, ze polityczny, choe nie 
"nadprzyrodzony" jeszcze, powr6t do 
Ziemi Obiecanej jest rodzajem przy
gotowania drogi Jehowie. Istn:e;e 
takze szereg niej ako "posrednich" 
stanowisk w te j sprawie. 

Cechq wsp6lnq wszystkich grup 
Zyd6w wierzqcych, kt6rzy nie ne
gujq, jak "Strainicy Swi~tego Mia
sta", samego istni en:a panstwa Izra
el, jest tendencj a teokratyczna, uza
sadniona religijnie, jak juz wspom
nia no, ziemskimi aspiracjami juda
izmu. Wszyscy wi~c godzq si~ na 
religijnq koncepcj~ panstwa, r 6zniq 
si~ jednak co do sposob6w jej rea
lizacji. 

Duia ilote dopuszczalnych dla wie
rZq cego Zyda punktow widzenia na 
te sposoby jest zrozurniala, jeSli siE: 
zwaiy, ze judaizm jest religiq, Ict6ra 
nie posiada dogmat6w w tym zna
czeniu, w jakim posiada je na przy
Idad religia ka tolicka, lecz koncen
truj e si~ p rzede wszystkim na prak 
tyce post~powania. Stqd zawile spo
ry talmudyczne i drobiazgowe prze
pisy praktyczne, dotyczqce nieraz 
malo prawdopodobnych sytuacji 
i zaskakujqce powierzchownego ob
serwatora chrzescijailskiego. 

Najskrajniejsze tendencje teokra
tyczne reprezentuje program tzw. 
"integryst6w", kt6rzy uwazajq TorE: 
za jedyne mozliwe do przyj ~cia pra
wo pailstwowe. Integrysci nie godzq 
si~ wi~c na przykla d na prawo oby
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watela do bezwyznaniowosci, Tora 
nie w spomina bow iem n igdzie 0 roz
dziale "tego - co cesarsk ie i tego 
co Boze". PojE:c:e obywateia w inno 
wi E: c bye poj E:ciem religijnym. Z po
dobnych przyczyn nale zy takze, zda
niem integrys tow, reagowac na prze
kroczenia przepisow religijnych ta k 
samo, jak reaguj e siE: na zabojstwo 
z prem edytacjq : karq smierci. Pan
stwo religijne winno wstrzyma c bez
wzgl~dn ie import niekoszernego mi~
sa , zaostrzye przepisy sza ba tu, od
d a e ca le bez \'lyjqtku sqdownictwo 
try buna lom rabinow. 

Srodowiska ba rdziej umiarkowane 
nie przyw iqzujq juz tak wielkie j 
wagi do szczegolowych przep'sow 
Pism a, sqdzqc ze wazniejszy jest j e~o 

duch niz litera. Szereg nakazow nie 
rna juz (izis, ich zdaniem, uzasad
nienia, ktore istnialo w chwiJi ich 
powstania. Tak na przyklad pra wo 
mojzeszowe za branialo w czasach 
na jdawniejszych gotowac bara nka 
w mleku owcy. Przepis ten, majqcy 
prawdopodobnie na celu jedynie u
chronienie Zye'ow przed pen etra cjq 
obyczajow plemion ota czajqcych, 
rozszerzono z czasem (juz bez prak
tycznego uza sadnienia, a jedynie 
drogq czyste j spekuIacji) na goto
wanie wszystkich zwierzqt w ogoIe, 
nastE:pnie zakazano duszenia ich 
VI masle itd. Modernisci negu jqc 
wazno~c tego rodzaju zaka zow od
biegajq wiE;C od m entainosci zna nej 
powszechnie jako "ta lmudyczna". 

Jeszcze daIe j idq tZw. "reformisci", 
ktorzy zqdajq rozdzialu Synagogi od 
Panstwa, i to rowniez na gruncie 
koncepcji religijnej . Twierdzq oni 
mianowicie, ze przymus praktyk re

ligijnych znosi plynqcq z nich za
slugE: i ze pogIqd taki jest zgodny 
z najstarszq tra dycjq Faryzeuszow. 

ZamE:t i rozbicie, jakie panu'q 
w srodow iskach Zydow wierzqcych, 
Sq tym bardzie j trudne do napra
wienia , i.e nie istnieje wlasciwie 
w tych sprawach zaden autorytet 
osta teczny. Tym niemnicj jest dose 
w idoc:me, ze duzy wplyw majq gru
py bardzie j rygorys tyczne. Przede 
wszystkim spor~ poboznych Zydow 
mieszkalo j uz przed powstaniem 
panstwa Izr ael w okolicach Jero
zoEmy. m a jq wi~c oni rodzaj auto
rytetu pierwszenstwa. Jako sta rzy 
juz d zisiaj ludzie, nie Sq tez, rzecz 
prosta, sklonni do jakichkolwiek 
kompromisow. Sila gr up rygorysty
cznych w zrosla znacznie na skutek 
masowe j imigracji z kra;ow Wscho
dnie j E uropy i Wschodu, gdz: e do
minowal tradycjonalizm. Fakt, ze 
imigracja ta zmalala nieco w osta t
nich czasach, nie zmicnil w sposob 
zasadniczy stosunku s il w grupie 
Zydow wierzqcych, gdyz przyros t 
naturalny wsrod przybyszow ze 
W schodu (wskaznik 184) przewyzsza 
znacznie przyrost w innych, libera l
niejszych grupach imigrantow z Za
chodu (wskaznik 75). 

Wreszcie pozycja Zydow postE:PO
wych jest 0 tyle slabsza, ze wiE:k
szo~ c z nich, z racji swych liberal
nych poglqdow:, byla przed przyby
ciem do Izraeia zasymilowana 
w znacznym stopniu w chrzesci ~ an

skim srodowisku i daleka na ogol 
od syjonizmu, co im siE: dzisia j za
rzuca. 

Tak wi~c wplyw polityczny naj
bardziej ryg orystycznych odlam6w 

• 
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Zyd6w wierzqcych jest, jak widzi
my, 0 wiele bardziej dynamiczny 
i uzasadniony historycznie oraz po
litycznie, anizeli przypuszczae po
zwalajq skromne cyfry wyborcze, 

Nieblahym czynnikiem wplywu 
tych grup, jest takze ekonomiczny 
fakt, ze wi~kszosc funduszy zagra
nicznych, koniecznych dla deficyto
wej jak dotqd gospodarki Izraela, 
gromadzona jest za posrednictwem 
rabinat6w, w formie skladek od tych 
prawdopodobnie Zyd6w, ktorzy wi
dziee pragnq w Izraelu realizacj~ 

swych tradycyjnych pragnien i sen
tyment6w. 

Tall: wi~c, chociaz blok religijny, 
jak juz wspomniano, rna zaledwie 
13% miejsc w Knessethcie, wplyw 
owej grupy jest w wielu wypadkach 
decydujc;cy i uwaiana jest ona, m6
wiqc j~zykiem zachodniego parla
mentaryzmu, za rozs(rzygajqcy "j~

zyczek u wagi". 

Przeciwstawna 'wszelkim formom 
integryzmu koncepcja Zyd6w nie
wierzqcych, ktOrzy chcieliby uczy
nie z Izraela liberalne i laickie pan
stwo wspolczesne, jest, rzecz prosta, 

• 	 bardziej bliska mysleniu przyby
szow przypadkowych. kt6rych dziwi 
a nieraz razi niezrozumialy na 
pierwszy rzut oka wplyw rygory
st6w. Tym niemniej nie wydaje si~, 

azeby grupa "laicka" miala szanse 
jakiegos powszechniejszego popar
cia. Ciekawe jest zresztq, ze nawet 
6w laicyzm nosi wiele cech dalekich 
od materializmu. Dose wyrazne Sq 
w tej grupie tendencje deistyczne. 
Przywiqzani;; do Ziemi Obiecanej 
nosi charakter na wp61 mistyczny. 
a gwa!towna opozycja przeciw nie-
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kt6rym formom tradycjonalizmu (np. 
starodavvne stroje, pejsy i obrzqdki 
niektorych gmin Zyd6w z Polski) rna, 
jak siE: wydaje, swoje ir6dlo raczej 
w obawie osmieszenia mlodego pan
stwa w oczach laickiego swiata ani
zeli w rzeczywistym i gl~bokim an
tyklerykalizmie. Gl6wnym argumen
tern Zyd6w niewierzqcych jest tez 
nie tyle bezwzgl~dna wyzszose mo
ralna laicyzmw, ile jego rzekoma 
sprawnose polityczna. Teokracja nie 
rna, ich zdaniem, perspektyw na 
Bliskim Wschodzie, gdzie koncepcj~ 
takq reprezentuje jui. znacznie sil 
niejszy Islam. Nowoczesna republika 
parlamentarna moglaby natomiast, 
bye bardziej atrakcyjna dla Afryki, 
choe bezsprzecznie mniej atrakcyj
na dla 2ydow w diasporze. 

Szereg sprzecznych na poz6r cech, 
kt6re zaskakujq przybysza do Izrae
la, rna wi~c, jak widzimy, swo je 
uzasadnienia w historii i w tradycji, 
w 	 ekonomii i w polityce. 

Tendencje teokra tyczne w pan
stwie Izrael nie pozostajq oczywiscie 
bez wplywu na losy osobiste miesz
kajqcych tam chrzescijan. Od chwili 
kiedy, dziesi~e lat temu, premier 
David Ben Gurion oddal w r~ce ra
binat6w wylqczne prawo udzielania 
slub6w i rozwod6w, czlowiek nie 
wyznajqcy judaizmu nie moze za
wrzee na terenie pans twa Izrael 
prawnie waznego malzei1stwa. Po
niewaz zgodnie z przepisami Tory 
slubu udzielic mozna tylko wtedy 
kiedy malzonek 'lub malzonka Zyda 
nawr6cq si~ na judaizm, a synowie 
z dotychczasowego, "nielegalnego" 
malzenstwa zostanq obrzezani, wiele 
imigranckich malzenstw mieszanych 
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natrafia na ogromne trudnosci. Na 
malZeilstwa takie. uwazane w pail
stwie Izrael za "niewazne". wywie
rana bywa nieraz presja kol orto
doksy jnych, w zeszlym roku zdarza
ly sill nawet wypadki zorganizowa
nych wystqpien przeciw imigrantom 
z Polski czy Wilgier, ktorzy nie 
c hc ieli podporzqdkowac sill wymo
gom Tory. Zaostrzylo to sprawy do 
tego stopnia, ze milczqce dotqd wla
dze koscielne w Izraclu uznaly za 
k onieczne wystqpic w obronie swo
bod religijnych chrzescijan. w opar
c iu, zresztq. 0 konstytucjll panstwa 

Izrael, ktora gwarantuje formalnie 
wolnosc wyznania. Arcybiskup Al
berto Gori, patriarcha obrzqdku la
cinskiego w Jerozolimie. zlozyl na 
rllce ministra wyznan protest prze
ciwko ingerencji rabinat6w w mal
7:ens twa mieszane. 

Spra Wll tolerancji religijnej po
parli rownjez intelektualisci zydow
scy w specjalnej petycji do rzqdu. 
Dyskusja w Knessethcie nad propo
nowanq przez rzqd ustawq, majqcq 
ograniczyc kompetencje rabinatow 
nie przyniosla jednak na razie ra
dykalnych zmian. 

M. G. 

ZAINTERESOWANIA INTELEKTUALNE 
\lVSPOlCZESNEGO PARYZANINA 

Tygodnik "Arts" zamiescil w numerze 648 wyniki ankiety dotyczqcej 
zainteresowan intelektualnych wspolczesnego paryzanina. Ankietll prze
prowadzono w siedmiu okrllgach Paryza i zebra no ogolem 900 odpowiedzi 
od pr;:edstawicieli wszystkich warstw spolecznych. Pytania obejmowaly 
t akie dziedziny, jak literatura, malarstwo. rzeiba, muzyka, teatr, kino, 
radio i telewizja oraz nauka. 

A oto w skrocie wyniki owej ankiety. 

1. Intelektualisci 

Ankiete; przeprowadzono w Dzielnicy E.acinskiej . Zaznacza sill prze
waga mlodziezy studiujqcej , kt6rej utrzymanie miesillczne nie prze
kracza 45 tysillCY frank6w. Wiek: 20-30 lat. Jeden na pillciu jest zonaty. 
Glowne zainteresowania to literatura, muzyka, architektura wspolczesna 

nauka. 
50 % intelektualistow czyta 8 k siqzek 'miesillcznie, zas 10 % wymienia 

liczbll 30-40 tomow. Do tego dochodzq dzienniki ("Le Monde", "France
Soir"), ktore kupujq wszyscy, oraz przeglqdy i tygodniki (obok fran
cuskich przewaznie angieldde i amerykanskie). Lektura pochlania 3-7 
tysillCY frankow miesillcznego budzetu, z tym zastrzezeniem, ze ksiqzki 
w znacznej mierze Sq pozyczane i wlldrujq Z rqk do rqk. 

Zamilowania intelektualistow kierujq sill glownie ku klasykom (na 
p ierwszym miejscu Stendhal). chociaz i literatura wspolczesna cieszy 

i 
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si~ duiym zainteresowaniem. Najcz~sciej wymieniane Sq nazwiska: 
Malraux, Sartre, Dos FasEOs i Vailland, kt6rego popularnose wzrosla 
ostatnio w:irod mlodzieiy studiujqcej. 

Uderza natomiast calkowity brak zainteresowania literaturq XVIII w. 
Za muzykq opowiada si~ 100 % intelektualistow, jednak zaledwie 20 % 
ucz~szcza regularnie na koncerty. Panowanie niepodzielne pod tym 
wzgl~dem obj ~ly nagrania (oczywiscie plyty wolnoobrotowe). Nawet 
studenci posiada jq swoje plytoteki, chociai cz~sto nie majq wlasnego 
a daptera. Gusty raczej konserwatywne: Vivaldi, Bach, Beethoven. 

Intelektualisci ocenia jq malarstw o jako pewnq osobliwose. Zaintere
sowan ie, choe niewqtpliwie istnieje, nie jest jednak zbyt zywe. "Nie
jednokrotnie podczas wakacji mialem ochot~ pOjse do Luwru" - zwie
rza s i~ mlody na ukowiec. 

Podczas pewnej dyskusji na temat: malarstwo abstrakcyjne czy fi
guratywne - 60 % uczestnikow nie zajE;lo zdecydowanego stanowiska. 
Do ulubionych malarzy nalei q : Gauguin, Van Gogh i Cezanne. Twor
czosci Picassa, Miro, Klee przyzna jq w artose bezspornq. Nikt nie uwa i a, 
aby sztuka nowoczesna posiadala cechy dekadentyzmu. 

Wielkq popularnosciq cieszy si~ kino. 70 % oglqda filmy przynaj
mniej dwa razy tygodniowo, unikajqc krotkometraiowek i filmow do
kumentalnych, ktore uwaiane Sq za "nuclne i ile zrobione". Za najcie
kaw~zych realizator6w uchodzq: Bresson, Rene Clair, Kazan, Renoir, 
Clouzot i Vadim; za najciekawsze gwiazdy: Maria Schell i Audray Hep
burn. Charakterystyczna jest wypowiedi pewnego mlodego filozofa: 
"lubiE; Brigitte Bardot, ale to nie rna nic wspolnego z filmem" . 

ZaintereEOwanie teatrem jest znacznie mniejsze, a to przede wszy
stkim z powodu wysokosci cen biletow. Zaledwie 30% uczp,szcza do 
teatru i to raz, najwyiej dwa razy w miesiqcu. Wybiera si~ glownie 
sztuki klasykow (do kt6rych zaliczajq Brechta). Nazwisko Anouilha 
jest szczegolnie respeldowane. Vilar cieszy si~ powai.aniem, ale do jego 
teatru n:kt nie chodzi (Theatre National Populaire). 

60 % intelektualist6w uwaia,. ie radio jest czynnikiem oglupiajqcym. 
Slucha e moina jedynie informacji i koncer t6w. Telewizjq interesuje si «: 
zaledwie 2C%, nikt jednak nie pragnie posiadae telewizora w domu, 
oglqdanie bowiem programow telewizyjnych jest zbyt "czasochlonne" . 

Intelektualist~w pasjonuje wspolczesna architektura. 80 % opowiada 
sie, za tym, aby koncepcje nowoczesne zerwaly z realizacjami trady
cyjnymi. Le Corbusier ich zachwyca. Sq zagorzalymi zwolennikami 
funkc jonalizmu w sztuce. Stqd brak zainteresowania rzezbq, ktorq od
rzucajq calkowicie. Problemy naukowe rozpatrywane Sq na og6l w kn:gu 
fachowcow. Tylko pewne zagadnienia z dziedziny medycyny - np. ja k 
przedluiye iycie czlowieka - cieszq sip, szerokq popularnosciq. 
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2. Ludzie interesu (Gielda) 

Wprawdzie ludzie interesu twierdzq, ze literatura ich zajmuje, jednak 
niewiele ezasu poswi~eajq na czytanie ksiqzek, poprzestajqe g16wnie 
na lekturze dziennik6w i tygodnik6w. Ulubionymi autorami Sq : Proust, 
Malraux, Camus, Colette. Znajomose ich dziel jest niejednokrotnie po
biezna - ze streszezen ezy notatek. Niemniej kl1pl1jq ksiqzki - nie tyle 
dla siebie ile dla swej rodziny - przeznaezajqe na ten cel okolo 5 ty
si~cy frank6w miesi~eznie. 

Interesuje ieh malarstwo, nawet wspolczesne, choeiaz przyznajq si~ 

otwarcie, ze do wypowiadania sqd6w nie ezujCj si~ dose kompetentni. 
Pod ezas lieznych podr6Zy zwiedza jq zagraniczne ml1zea , choe cze;sto, 
z braku czasu, nie znajq Luwru. Kupujq obrazy. Malarzami, kt6rzy 
odpowiadajq wie;kszoSci (70%), Sq impresjonisci, Picasso, Braque, Ma
tisse. Duzq popularnosciq cieszq sie; rysownicy tego typu, jak Effel, 
Faizant i Peynet. 

Wszyscy twierdzq zgodnie, ze lubiCj muzyke;. 50% ucze;szcza na kon
certy 3--4 ra zy miesie;cznie. Zajmuje ich zar6wno muzyka powazna 
jak i lekka. Jedynie jazz posiada mniejszq ilose zwolennik6w (20%). 

Niemal kazdy posiada wlasny adapter oraz plytoteke; systematycznie 
uzupelnianCj. DuzCj popularnosciq ciesZCj sie; piosenki w wykonaniu 
Brassens, Greco, Patachou, Piaf i Chevalier. 

Czlowiek interesu lubi kino, ale na filmy chodzi rzadko. Przecie;tnie 
dwa razy na miesiqc. Che;tnie oglqda kr6tkometraz6wki i kreck5wki. 
Najpopularniejsi rezyserzy: Carne, Clouzot, Hitchcock, najpopular
niejsza gwiazda: Hedwige Feuillere. 

Zaledwie 50% ucz~szcza do teatru, i to raz w miesiqcu, wybierajqc 
g16wnie sztuki wsp61czesne. 

Radio i telewizor znajdujCj sie; w kazdym domu. Na sluchanie i oglq
danie poswie;ca sie; przecie;tnie 4-5 godzin tygodniowo. 

W stosunku do architektury ludzie interesu pozostajq raczej oboje;tni. 
Nie mniej 90% uwaza budownictwo nowoczeme za brzydkie . 

.Dzi~ki lekturze dziennik6w i przeglqc6w ludzie interesu . orientujll 
sie; na og6l swietnie w najnowszych wydarzeniach naukowych i wy
nalazkach. Wielkim zamilowaniem cieszq si~ antyki, kt6re che;tnie sku
pujq, poswi~cajqc na ten cel rocznie od 100 do 500 tysi~cy frank6w. 

3. ArtySci 

Artysci-malarze i rzezbiarze zyjq w swoim zamknie;tym, izolowanym 
5wiecie, kt6ry z trudnosciCj przystosowuje sie; do wymog6w, praw i gu
st6w swiata "normalnego". Na pytanie: czy czytajq - dajq odpowiedz 
·afirmatywnCj. 70% sposr6d nich wymienia Stendhala jako najbardziej 
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poczytnego. Nazwiska powtarzajqce si~ najcz~sciej to: Gracq. Kafka, 
Caldwell, Tomasz Mann, Massillon, Restif, Crebillon. 

Artysci nie pasjonujq si~ na og6l problemami poruszanymi przez
literatur~ wsp6lczesnq, niemniej sl edzq je z przyjemnosciq. Z duzym 
zamHowaniem Eluchajq ' muzyki, mimo, ze nigdy nie chodzq na kon
certy. W miar~ swych mozliwosci finansowych skupujq plyty. 40 % wy
kazuj e zainteresowanie muzykq klasycznq - Corelli, Bach, Mozart. 
Beethoven - zas 60% wypowiada si~ za jazzem (glownie styl nowo
orleanski), muzykq ludowq i nowoczesnq . (Bartek, Honegger, Schon
berg). 

Prawdziwq jednak nami~tnosc stanowi kino. Co najmniej dwa razy 
tygodniowo oglqdajq filmy. Realizatorami najpopularniejszymi Sq: 
Rene Clair, Kazan, Hitchcock, Chaplin i Bunuel. Z aktorow: Giulietta 
Massina, Brassens i Madeleine Robinson. 

Artysci nie chodzq nigdy do teatru; ten rodzaj sztuki im nie odpo
wiada. Nie przeszkadza im to jednak pochwalac Jarry'ego, Becketta, 
Millera, Jonesco czy Schehade. 

Z racji swych zamilowal1 i zawodu zywo interesujq SiE: malarstwem. 
OczywiScie 90% broni malarstwa abstrakcyjnego. Niemniej cztery na
zwlska pozostajq wielkosciami nietykalnymi : Uccello, Piero della Fran
cesca, Bosch i Brueghel Starszy. Wolq k!.lpowac reprodukcje niz chodzic 
do muzeum. Nie nabywajq takze obrazow. Co najwyzej otrzymujq 
plotna malarzy wspolczesnych drogq zamiany. 

Entuzjazmujq s i~ nowoczesnq architekturq. Niezwykle wysoko sta
wiajq Le Corbusiera . 

Jeieli chodzi 0 radio - to nikt go nie slucha, mimo ze przez caly 
dzien nikt go w zasadzie nie wylqcza. Telewizjq nie interesujq ~~ zu
pelnle. Wielkich osiqgni~c wspolczesnej na uki nie przezy\vajq intelektu
alnie. Stanowiq one racze j pretekst do marzen. "Na przyklad teoria kwan
tow. Nie bardzo w:adomo ~o to jest, chociai musi to bye cos pi~knegol" 

4. BUTzuazja 

Burzuazja - to sfera wyiszych urz~dnikow panstwowych, adwoka
tow i lekarzy. Czy czytajq? - Tak, i to dose duio. 85 % czyta pi~c 

ksiqiek miesi~cznie i do tego duio czasopi£m. Kaidego miesiqca po
SWi~CC1jq okolo pi~c tysi~cy frankow na powi~kszanie swej biblioteki. 
Autorzy najcz~sciej czytywani to Stendhal, Tolstoj, Sartre, Sagan 
i VailJand. Ponadto interesujq si~ n6wosciami zagranicznymi i powies
ciami nagrodzonymi, 

68% chodzi do teatru przeci~tnle trzy razy w miesiqcu. Wyroznie
niem cieszq si~ sztuki Anouilha, Roussina, Ustinova i Saszy Guitry. 
Ulubieni aktorzy to Brassens, Fresnay i Suzanne Flon; rezyserzy -
Vilar i Rouleau. 
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Mniej~zym zainteresowaniem cieszy si~ kino. Zaledwie 1-7 filmow 
oglqda siG miesi~cznie. 0 iJe w teatrze osoba aktora i rezysera miala 
znaczenie. 0 tyie w kil".ie traci je calkowicie. 40 % widzow burzuazyj
nych nie zna nazwisk realizatorow ani wykonawcow! 

Franeuski bOlLrgeois lubi malarstwo; rna swoje wlasne wyrobione 
zdanie. Abstrakcjonisci cieszq si~ mniejszq sympatiq, lecz jezeli kogos 
interesujq. poswi~ca si~ on kolekcjol1owaniu wylqcznie ich obraz6w 
(a takich ludzi jest 150t0). Na ogol w poj~ciu bourgeois najlepszymi Sq 
nazwiska najwi~ksze, wobec czego czuje si~ obowiqzany znac je - od 
Rembrandta do Picassa. Jednak tylko 35% przyznalo, ze bywa w mu
zeach dwa, trzy razy do roku. 

95 % burzuazji interesuje si~ muzykq ucz~szczajqc na koncerty, choc 
nieregularnie. Wi~kszq popularnosciq w tym srodowisku cieszq sit: 
nagrania. Kupuje si~ miesi~cznie 2-3 nowych plyt. Zainteresowania 
r6zne. Od muzyki klasycznej do piosenek. 

Zdecydowanie niepopularna jest telewizja, zas radiem interesuje si~ 

7..aled'Nie 25%. 
Jezeli chodzi 0 dziedzin~ naukowq, to na og6l wszysey swietnie orien

tujq si~ w najnowszyeh osiqgni~ciaeh i wynalazkach. Szczeg6lnie pa
sjonuje pokojowe wykorzystanie energii jqdrowej. 

Burzuazja lubi antyki i ch~tnie mebluje nimi swoje mieszkania, 
wydajqc lla ten eel sumy, ktoryeh nawet nie chce ujawniac. Ulubionym 
stylem jest empire; duzq popularnosciq cieszq si~ angielskie mahonie 
oraz bibeloty z okresu drugiego cesarstwa. 

5. Robotnicy 

Wywko£c zarobk6w w granicach od 30 do 65 tysi~cy frankow. Wiek 
rozny - od 20 do 50 lat. Na pytania odpowiadajq z duzq ostroznosciq. 
Z ich odpowiedzi wynika, ze czytajq wiele: przede wszystkim tygodniki 
ilustrowane, powiesci kryminalne i historyczne, opowiadania podroz
nicze, przygody, gl6wnie zas autor6w wspolczesnych. Jedynie starsi ro
botnicy (powyzej 50 lat) ch~tnie czytajq Dumasa, P. Benoit, Victora 
Hugo. Poswi~cajq na ten cel 1500-2000 frankow miesi~cznie. 

Radio znajduje si~ w kazdym robotniczym domu i wszyscy sluchajq 
go ch~tnie. Podobnq popularnoseiq cieszy si~ telewizja. 50% posiada 
telewizory. 

20% lubi Beethovena, Mozarta i Bizeta; 60% opowiada si~ za pio
senkami w wykonaniu Chevaliera i Treneta. W stosunku do malarstwa 
pozostajq oboj~tni. Na pytanie, co myslq 0 sztuce wspolczesnej, 90% od
powiada, ze czujq si~ przez niq oszukiwani. W odniesieniu do archi
tektury cechuje robotnikow, jezeIi nie ~alkowity indyferentyzm, to 
konserwatyzm. Le Corbusier ich nie zachwyca. Antyki nie zajmujq 
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robotnikow, zas na Impowanie bibelotow, chociaz im si~ podobajq. 
nie majq pieni~dzy. 

Posiadacze telewizorow do kina nie chodzq; ci zas robotnicy, ktorzy 
ich jeszcze nie majq - chodzq przeci~tnie dwa razy tygodniowo. 
W filmie wazna jest tre~c, ob oj~tni natomiast pozostajq realizatorzy. 
Z aktorow - duzq popularnosciq cieszy si~ Jean Gabin. 

6. Handlowcy 

Kupcy Sq na ogol zbyt zaj~ci przez caly dzien w swych sklepach 
i magazynach by mogli duzo czytac, oglqdac i Eluchac. Na lektun: po
swi~cajq od 300 do 500 frankow mies i~cznie. W tej sferze wysokosc 
zarobkow jak i poziomow intelektualnych jest rozna. Powodzeniem 
cieszy si~ Stendhal i Malraux oraz blizej nie sprecyzowana "literatura 
wspolczesna i amel'ykaii~ ka". 

Teatr interesuje ich ze wzgl~du na aktorki, i to gl6wnie te, ktore 
mieli moznosc oglqdac na ekranie. Z powodu braku czasu malo slu
chajq radia, nie oglqdajq programow telewizyjnych. Nie interesujq si~ 

odkryciami naukowymi. Lubiq antyki - g16wnie style Louis XV i XVI. 
Nie zwracajq uwagi na ich autentycznosc. 

7. Urz!?dnicy 

Spo~r6d wszystkich przedstawicieli warstw spolecznych urz~d

nicy wykazujq najmniejsze zainteresowanie literaturq. 50% zapyty
wanych przyznaje tylko, ze lubi czytac. 70% czyta jedynie dzienn'ki. 
Na ksiqzki wydajq moiliwie najmniej pieni~dzy. Autorzy wymieniani: 
Camus, Zola i - Molier. Uderza natomiast duie zamilowanie do muzyki 
klasycznej . 80% opowiaca si~ za Mozartem i Beethovenem, 10% uznaje 
jazz. 60% interesuje si~ obrazami, ale nie malarzami. Zapytywani 0 Pi
caEsa wyznajq otwarcie, ie "kazdy potrafi tak malowac". W stosunku 
do architektury wykazujq upodobania przeci~tne. Styl nowoczesny nosi 
wed lug nich cechy picassowskie. 

Kino w zasadzie urz~dnikow nie pociqga: 50% chodzi wpraw
dzie - ale nieregularnie. Ulubione nazwiska rezyser6w : Rene Clair, 
Cayette, Clouzot; aktor6w: Fernandel, Brassens, Jean Gabin. Cechu;e 
ich stosunkowo duzy zmysl krytyczny. 

Do teatru ucz~szcza zaledwie 20%. Nieliczni lubiq Moliera, Anouilha 
i Girauc'oux; wi~kszosc woli operetk~ i music-halle. Urz~dnicy 

sluchajq radia i marzq 0 posiadaniu telewizora. 45% przeglqda czaso
pisma popularno-naukowe. 60% pasjonowalo si~ sputnikiem. 

Jes!i chodzi 0 antyki, 80% usiluje wykazac pewne zainteresowanie, 
chociai brak im znajcmoSri przedmiotu. Wymieniajq empire i bliZej 
nie okreslony "styl wiejski", 

Hatina Rogalska 
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AMERYKANIE I TELEWIZJA 


Telewizja powstala stosunlmwo niedawno. Dziesi~c lat to okres, 
I,I:t6ry jeszcze w ubieglym stuleciu przemijal niemal niepostrzezenie. 
W dobie obecnej okres ten stanowi epokE;. 

M6wiqc 0 telewizji mamy na mysli przede wszystkim Stany 7,jedno
tzone. Mozna zaryzykowac twierdzenie, ze w ciqgu dziesiE;ciu lat swego 
istnienia telewizja odegrala w Ameryce wiE;kszq rolE; niz przez piE;cset 
lat slowo drukowane wEuropie. 

W Stanach Zjednoczonych przyjmuje si~ istnienie pi~cdziesi~ciu 

milion6w rodzin. Na owych piE;cdziesiqt milion6w czterdziesci posiada 
telewizory. Pozostale 10 milion6w - to biedacy (biali i czarni), Indianie 
i niewielka liczba intelektualist6w, swiadomie nie lqczqca si~ z "nur
tern post~pu i nowoczesnosci". Niemniej trzeba duzej odwag i aby zde
cydowac si~ na niezainstalowanie telewizora w domu. Szczeg6lnie gdy 
chodzi 0 rodzin~ posiadajqcq dzieci, kt6re czujq si~ w takim wypadku 
nieszcz~sliwe i Sq narazone na kpiny ze strony swych r6wiesnik6w. 
Ponadto sami rodzice nie dysponujq srodkami, kt6re by w spos6b do
skonalszy potrafily zajqc ich pociechy. Zainteresowanie bowiem dzieci 
telewizjq jest olbrzymie; mn6stwo reklam jest kierowanych pod ich 
adresem. 

Wedlug danych Television Bureau Advertising Amerykanin "biedny" 
poswi~ca jedenascie godzin tygodniowo na czytanie dziennik6w zas 
dwadziescia dziewi~c godzin na oglqdanie program6w telewizyjnych. 
Natomiast Amerykanin "bogaty" poswi~ca na te samp cele: w pierw
szym wypadku trzynascie godzin, w drugim az piE;cdziesiqt! 

Nad tq ostatniq liczbq warto siE; zastanowic. 
Od poniedzialku do piqtku na pracE; zarobkowq przypada przeci~tnie 

trzydziesci pi~c godzin.• Dodajmy do tego osiem godzin snu dziennie 
otrzymamy liczb~ pi~cdziesi~ciu szesciu godzin. Lektura dziennik6w 
i magazyn6w pochlania trzynascie godzin, telewizja pi~cdziesiqt. Otrzy
mamy 1qcznq sum~ stu piE;cdziesi~ciu czterech godzin. 

Z ca1ego przeto 168-godzinnego tygodnia pozostaje zaledwie czter
nascie godzin na posilki (w Ameryce jada siE; szybko), czytanie ksiqzek, 
sluchanie muzyki, na zycie towarzyskie (przyjmujqc oczywiscie, ze pod
czas odwiedzin u znajomych nie b~dzie si~ wraz z nimi siedzia10 przed 
ekranem), zabaw~ z dziecmi, rozmow~ z zonq lub m~zem, czy chociazby 
na strzyzenie trawy w swoim ogr6dku. Trzeba zaznaczyc, ze wielu ludzi 
mieszka niejednokrotnie bardzo daleko od miejsca pracy i oko1o trzech 
godzin dziennie poswi~ca na dojazdy. 

Z powyzszych danych wynika wi~c, ze rodzina amerykanska sPE;dza 
dziennie przeciE;tnie 6 godzin przy odbiorniku telewizyjnym! 

Znak - 9 
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Telewizja amerykanska to przede wszystkim olbrzymie 'przedsi~

biorstwo, zajmujqce si~ "sprzedazq" audycji i reklamujqce sw6j towar 
w spos6b niedoscigniony. Nie zapominajqc nigdy 0 podstawowej zasa
dzie: nasz klient - nasz pan, wielkie stacje telewizyjne, jak CBS, 
NBC, ABC, ukladajq swoje programy przy pomoey nieustannego ba
dania opinii publicznej, jej gust6w i zyezen. Sluzq do tego statystyki, 
sporzqdzane r6znorodnymi metodami z zastosowaniem supernowoezesnej 
maszyny elektronowej "Arbitron", oraz niezliczone ankiety, na kt6re 
kazdy Amerykanin odpowiada eh~tnie, poniewaz lubi, aby liezono si~ 

z jego zdaniem. Nalezy podkreslie, ze statystyki nie biorq pod uwag~ 
grup spoleeznyeh. Telewidzowie dzielq si~ po prostu na: kobiety, m~z
czyzn, teenagers (mlodziez) i dzieci. 

Trzeba przyznae, ze telewizja amerykanska liczy siE: ze zdaniem 
swych odbiore6w. Gdy na przykiad pewnemu obywatelowi poehodzenia 
bulgarskiego nie podobalo si~, ze oglqdany w sztuee zdrajea nosi! bul
garskie nazwisko, i gdy pewien dentysta oburzyl si~ na osmieszenie 
jego zawodu w jakims skeczu - ich listy nie pozostaly bez odpowiedzi, 
zas pretensje, sluszne ezy tez nie, potraktowano powaznie. 

Telewizja amerykanska nie stawia sobie za eel realizowania wlasnyeh 
artystyeznyeh zamierzen, ani wychowywania ezy ksztalcenia swoieh 
odbiore6w. Po pierwsze tego nie chce, po drugie - nie moze. Nie chce, 
poniewaz nadawanie program6w niezgodnych z gustem · przeciE:tnego 
Amerykanina, wprowadzanie jakiehkolwiek odchyleil od ustalonego 
i przyj~tego schematu doprowadziloby rychlo do bankruetwa danej 
stacji-przedsi~biorstwa; nie moze - gdyz ograniczona jest r6znymi 
przepisami i zakazami, narzuconymi bqdi przez Federal. Communication 
Commission, sprawujqcej nadz6r z ramienia panstwa, bqdi przez r6zne 
Ligi Moralnosci, Towarzystwa Przyjaci61 Zwierzqt i t. p. 

Nie wolno, na przyklad, zajmowae wlasnego stanowiska politycz
nego, ani podawac dowolnych komentarzy. Udzi'elenie glosu ezlonkowi 
jednej partii politycznej musi bye uzgodnione z czlonkami partii prze
ciwnej. To sarno dotyezy prohibicji, rasizrnu itd. Istniejq pod tym 
wzgl~dem daleko idqce ograniczenia, z kt6ryrni nale±y siE: liezye. (Federal. 
Communication Commission powstala w okresie poczqtkowym, kiedy to 
wystqpila koniecznosc unormowania szeregu spraw og6lnyeh. Stacje 
nadaweze prowadzily bowiem ze sobq walk~ pozbawionq wszelkich 
skrupu16w, zagluszaly si~ nawzajem, nadawaly na tych samych diu
gosciach fal itd.). 

Telewizja amerykanska przeznaczona jest dla ludzi przeciE:tnych. 
Realizatorzy program6w nie biorq nawet pod uwagE: ewentualnych zy
czen czy zainteresowan intelektualist6w, kt6rzy stanowiq mniejszosc 
odbiorc6w, poniewaz uwazajq je za nietypowe. 
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Program audycji telewizyjnych opiera siEl na pewnym schemacie. 
Najwazniejszymi pozycjami Sq: soap operas - powiesci w odcinkach 
z zycia rodzinnego, (odpowiednik naszych radiowych "Matysiak6w", czy 
francuskiej La famille Duraton), westerns - przygody cowboyskie, 
konkursy - na przyklad Queen of. a day, w kt6rych wybiera siEl kro
lowEl dnia, audycje typu "Zgaduj-Zgadula", filmy kryminalne, rewie, 
transmisje z meczow i zawodow, reportaze, informacje, no i wreszcie 
reklamy, bez ktorych nie byloby telewizji amerykanskiej. Co dziesiElc 
minut, niezaleznie od rodzaju audycji, nastElPuje minutowa przerwa, 
podczas ktorej Sq one podawane. Kazdq bowiem audycjEl finansuje jakas 
fi-rma nabywajqc przez to prawo polecania swego towaru na ekranie. 

Skoro telewizja opanowala calkowicie zycie Amerykanina - jaki 
jest wobec tego stan radiofonii w USA? 

Niewqtpliwie telewizja usunElla radio na plan dalszy, ograniczyla 
jego rolEl i mozliwosci. W Stanach Zjednoczonych istnieje 4000 roz
glosni radiowych, w tym duzo malych, prywatnych, 0 zasiElgu lokal
nym. Z tej liczby 3800 radiostacji nadaje ten sam prograr:n, wypelniony 
calkowicie muzykq rozrywkowq. Ostatnio panuje moda nadawania cze
gos w rodzaju "piosenek tygodnia" - hit parade. Ze wszystkich glosni
kow, 0 kazdej porze dnia rozbrzmiewajq wciqz te same melodie. Moda 
na poszczegolne piosenki nie trwa dlugo i co parEl tygodni nasiElpuje 
"zmiana programu". 

Z pozostalych dwustu rozglosni wiElkszosc przeznaczona jest dla 
roznych grup etnicznych (Porto Rico, Kuba, Meksylc - z audycjami 
w jElzyku hiszpanskim). Wreszcie istnieje niewielka ilosc rozglosni 
specjalnych, prywatnych, czy tei przy uniwersytetach (obslugiwanych 
cZElsto przez samych student6w), nadajqcych programy ekskluzywne, 
w kt6rych mozna uslyszec muzykEl od Bacha do Schonberga czy retrans
misje z Comedie Franr;aise. 

Aby zyskac na atrakcyjnosci i popularnosci - niektore stacje ucie
kajq siEl do r6znych wybieg6w nowatorskich czy zapozyczell z doswiad
czen telewizji. I tak jedyna municypalna rozglosnia w USA, nowojorska 
WNYC, wprowadzila do swych programow transmisje sztuk teatralnych, 
powiesci radiowe w rodzaju soap-opera.s oraz roznego rodzaju konlcursy. 

Wobec namiEltnosci, jakq• stanowi telewizja, czy (i kiedy?) Amery
kanie sluchajq radia? Otoz kazdy niemal Amerykanin oprocz telewizora 
posiada przynajmniej dwa odbiorniki radiowe, 7..ainstalowane w po
szczeg6lnych ubikacjach (kuchnia, pok6j sypialny, pok6j dziecinny) 
i oczywiscie maly aparat przenosny (coraz popularniejsze stajq siEl male 
aparaciki na tranzystorach, z kt6rymi chodzi przewaznie mlodziez, i to 
nawet do szkoly). Zadna statystyka nie podaje dokladnej liczby radio
odbiornik6w, wiadomo jednak, ze rocznie sprzeda'fJanych jest ponad 
piEltnascie milionow. 
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W roku 1951 5% posiadaczy telewizorow slucha!o radia wieczorem, 
w roku biezqcym ilose ich wzros!a do 15%. Rano slucha 19 % mE;zczyzn, 
zas kobiet 30%. Dodajmy, ze liczba ta nie obejmuje licznych sluchaczy 
"samochodowych", ktorzy podczas jazdy z reguly wlqczajq odbiornik. 
Rola radia pozostala niezmieniona, jezeli chodzi 0 wiadomosci poli
tyczne. Tych kazdy Amerykanin slucha wylqcznie przy odbiorniku 
radiowym. 

Drugq d:?:iedzinq, w ktorej zaznacza siE; konkurencja telewizji 
jest film. Swiatowa produkcja kinematograficzna wyprodulwwala 
w roku 1956 oko10 1500 filmow, co rowna siE; 3000 godzin oglqdania. 
Natomiast w tymze samym roku sarno CBS dostarczylo programow na 
sumE; 1'0421 godzin. 

Frekwencja widzow w salach ldnowych spadla z osiemdziesiE;ciu mi
lionow w r. 1956 do czterdziestu milionow w roku biezqcym. A liczba 
ta bylaby jeszcze mniejsza, gdybysmy z niej wy!qczyli widzow z ldn 
typu drire-in. Producenci filmowi pr6bujq roznych sposobow wyjscia 
z impasu (cinerama, stereofonia, stereoskopia), jednak proby te nie 
przynoszq spodziewanych rezultatow. 

Pozostaje jeszcze jeden eksperyment, ktory lqczy siE; do pewnego 
stopnia z rewolucjq, jaka - bye moze - nastqpi w tele\vizji. Mowi 
si~ bowiem coraz cz~sciej 0 wprowadzeniu oplat przez posiadaczy tele
wizorow - tak jak placi si~ za telefon, gaz czy elektrycznose. Wy
starczy tylko zainstalowae odpowiedni licznik. Ta zmiana pociqgnE;laby 
za sobq duze konsekwencje. Po pierwsze: spadlaby ilo§e godzin sPE;
dzanych, cZ E;sto b2zmyslnie, przy odbiorniku. Program trzeba by studio
wac uwaznie i wybierac pozycje rzeczywiscie interesujqce. Po drugie: 
audycje nie bylyby przery,vane reklamami, ktore denerwujq nierzadko 
nawet samych Amerykanow, przyzwyczajonych do nich na kazdym 
kroku (wyobrazmy sobie interesujqcy film, ktory moglibysmy oglqdae 
za darmo, przerywany co dziesiE;e minut reklamami!). 

Takie oplaty Sq juz pobierane w Bartlesville w stanie Oklahoma i fa
chowcy wyrazajq opiniE;, ze system ten przyjmie siE; w przysz!osci nie 
tylko w Stanach Zjednoczonych ale rowniez i w Europie, wplywajqc 
korzystnie na poziom nadawanych program6w. 

Producenci filmowi widzq w owym wlasnie przewrocie szanse prze
zwyciE;zenia wlasnego kryzysu. Wzamian za pewnq, niewielkq zresztq, 
opiatE; posiadacz odbiornika telewizyjnego mialby zapewnione oglqdanie 
filmu przed jego oficjalnym wejsciem na ekrany kinowe, zas suma 
owych oplat pokrylaby realizatorom wydatki zwiqzane z jego produkcjq 
w ciqgu jednego zaledwie wieczoru. (Warto zaznaczye, ze pomys! wpro
wadzenia w Bartlesville platnej telewizji wyszedl ze strony wlasciciela 
sal kinowych). 
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Mozliwosci techniczne telewizji rozwijajq si~ nieustannie. Ostatnie 
wynalazki - jak tasma, ktora na wzor magnetofonu, rejestrujqcego 
dzwi~ki, utrwala obrazy, czy wprowadzenie barwy - stanowiq milowe 
kroki post~pu. Tak jak dzis wi~kszose audycji radiowych nie jest na
dawana wprost ze studio lecz nagrywana uprzednio na tasm~, tak 
w przyszlosci b~dq r6wniez odtwarzane programy telewizyjne. Podniesie 
to niewqtpliwie ich poziom techniczny, umozliwi przechowywanie 
\V archiwum, pozwoli przekazywae na znaczne odleglosci. co dotychczas 
byro utrudnione, pomimo istnienia stacji posrednich, ze wzg1~du na 
duze r6znice w czasie. (Na przyklad audycje nadawa ne z Nowego Jorku 
odbierane Sq w San Francisco w bardzo niedo~odnych porach z powodu 
trzech godzin r6znicy pomi~dzy wschodnimi i zachodnimi krancami 
Stanow Zjednoczonych). 

Rozwoj telewizji kolorowej nie jest prosty wobec istnienia pewnych 
przeszkod na tury finansowej i techniczl1ej . Dwie wielkie, konkurencyjne 
stacje nadawcze CBS i NBC przedstawily swoje systemy Federal Com
munication Commission. Zatwierdzony zostal system NBC (RCA), ponie
wai. pozwaI3. odbierae emisje barwne i bialo-czarne na tych samych 
aparatach. Oczywiscie Sq to aparaty nowe, specjalnie do tego celu 
przystosowane. Tym sposobem koszta odbioru ulegly nieznacznemu tylko 
zwi~kszeniu (zastqpienie starego odbiornika nowym), choc nie umniej
szyro to w niczym kosztow produkcji, kt6re Sq niesrychanie wysokie. 
Telewizja kolorowa wymaga bowiem odr~bnego studio, aparatury, 
oswietlenia, dekoracji, kostium6w i calego sztabu specjalist6w. Dlatego 
NBC nadaje program kolorowy tylko przez 5-6 godzin dziennie. Program 
ten poprzez stacje lokalne przekazywany jest na caly kraj. 

Strona techniczna telewizji kolorowej pozosta wia, jak dotqd, wiele 
do zyczenia. System telewizji tego typu opiera si~ na trzech pasmach 
barw zasadniczych. Jezeli jedno z owych pasm zacznie dominowac, 
pozostare kolory ulegajq ba.rdzo niekcrzystnym zmianom. Ponadto od
biorniki rozstrajajq si~ szybko i wymagajq cz~stego regulowania. Spec
jalisci w tej dziedzinie Sq nieliczni i drodzy, wobec czego wi~kszose 
telewidzow otrzymuje obrazy pod wzgl~dem kolorystycznym da1ekie 
ad doskonalosci. Totez Amerykanie nie przyj~li tego wynalazku' ze zwy
klym sobie entuzjazmem. OczywiScie, kupujq nowe aparaty, ale czyniq 
to g16wnie ze snobizmu, z ch~ci zaimponowania sqsiadowi (podstawa 
ekonomiki amerykanskiej). Ilose czynnych aparat6w nowego typu jest 
w chwili obecnej stosunkowo niewielka. Zaledwie niecale czterysta 
tysi~cy. 

Przed telewizjq zaczynajq si!; otwierae nowe mozliwosci zastosowania . 
Przestaje sluzye wylqcznie rozrywce. Ekrany telewizyjne spotykamy 
w sa1ach szpitalnych. Dzi~ki nim chory moze widziec odwiedzajqcych, 
zebranych w hallu. W salach wykladowych telewizja pozwala sledzie 
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na odleglose wyklad proiesora (co przy powszechnym braku kadr na
uczycielskich rna doniosle znaczenie), w wielkich magazynach ulatwia 
dystrybucj~ towaru, na dworcach kolejowych, lotniskach, w fabrykach 
pozwala sledzie tok pracy, ulatwia kontrol~. 

Telewizja opanowala Ameryk~ i zaczyna podbijae swiat. Dowodzq 
tego cyfry: osiem milion6w zainstalowanych aparat6w w ZSRR, dwa 
miliony w Wielkiej Brytanii, siedemset tysi~cy we Francji. 

Czy telewizja w Europie stanie si~ mass medium na wz6r ame
rykanski? Biorqc pod uwag~ r6znice kulturowe i odmiennose stopy zy
ciowej wi~kszosci kraj6w - raczej si~ na to nie zanosi. Jej kierunek 
rozwojowy b~dzie prawdopodobnie odmienny. Telewizja prowadzqc 
polityk~ wolnq od komercjonalizmu moze sluzye podnoszeniu kultury, 
upowszechnianiu wiedzy, moze stae si~ SZTUK1\. 

(na podstawie tygodnika "ARTS"). 

Halina Roga/ska 

PRZEGL~D KRAJOWEJ PRASY KATOLICKIEJ 

"Ateneum kaplaiiskie" nr 3/58 jest, jak i poprzednie numery tego
roczne, poswi~cony w zasadzie problematyce rodziny i malzenstwa i przy
nosi szereg r6znorodnych pozycji z tej dziedziny. Obok dw6ch arty
kul6w gloszqcych postulat wieIodzietnosci (Czeslaw Malinski: "Wartose 
licznej rodziny" i pelny tekst przem6wienia Piusa XII do Stowarzyszenia 
Rodzin Wielodzietnych Rzymu i Wloch) znajdujemy bardzo rzetelny 
i rzeczowy artykul ks. Leona Manko T. J.: "Problemy moraIne rodziny 
w zakresie swiadomego rodzicielstwa". Od wielu teoretyczno-moraliza
torskich opracowan wzmiankowany artykul odbija korzystnie reaInq 
ocenq sytuacji, dzi~ki czemu nie staje si~ jeszcze jednym, moze juz 
zb~dnym om6wieniem wielokrotnie poruszanego ostatnio w prasie ka
tolickiej tematu. I tak na przyklad piszqc 0 czynnikach, kt6re nalezy 
brae pod uwag~ przy ustalaniu ilosci potomstwa, autor wymienia wa
runki ekonomiczne i - rzecz dose rzadka - wychowawcze mozliwosci 
malzonk6w. 0 tej ostatniej sprawie pisze: "Moze tak bye, ze w trakcie 
malzeiistwa okaze si~, ze jedno z malzonk6w staje si~ niezdolne do 
wychowania dzieci w nast~pstwie choroby, zlego prowadzenia si~, naby
tych nalog6w itp., Iub ze w og61e jest do tego z natury zupelnie nie
zdolne. l\Iatka jest niezaradna w prowadzeniu gospodarstwa, nie umie 
wychowae jednego dziecka, kt6re juz rna... W tego rodzaju wypadkach 
malzonek. .. musi wziqe pod uwag~ to wszystko, zanim si~ zdecyduje na 
dalszq prokreacj~". W innym miejscu: "Poniewaz nie mozemy okreslic 
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liczbowo granicy maksimum posiadania dzieci, nie mozemy rowmez 
podae granicy, od ktorej zaczyna siE: n i e r 0 z t r 0 p n adz i e t nos e 
rodziny. Nie nalezy zapominae, i.e zarowno minimum jak i maksimum 
trzeba koniecznie lqczye z 0 p tim u m, tzn. trzeba dae potomstwu 
mozliwie najlepsze warunki rozwoju fizyc znego, intelektualnego, rno
ralnego i religijnego" (...) " Mlode malzenstwo, ktore nie ze wzglE:du 
na zdrowie ani na braki materialne, lecz dla prostej wygody i nieza
leznosci zdecydowaloby siE: nie miec dzieci, nawet przy pomocy srod
kow etycznych, wykraczaloby powaznie przeciw obowiqzkom swego 
stanu. Nie . dopuszczanie natomiast, przy pomocy srodkow moralnie 
dobrych, do tego, by zona zbyt CZE:sto nie zachodzila w ciqzE:, ze wzglE:du 
na jej zdrowie, jest zawsze dozwolone". ( ... ) "Oddanie siE: zyciu czysto 
instynktowemu i dopuszczanie na tej drodze do licznego potomstwa, 
bez liczenia siE: i ponad realne mozliwosci malzonk6w, nie tylko nie jest 
z punktu widzenia moralnego zadnq cnotq, lecz z wielu tytulow nagany 
godnq praktykq. Grzeszy siE: wowczas brakiem milosci dla drugiej 
strony, nie liczy siE: z jej potrzebami i pragnieniami, wykazuje siE: brak 
umiarkowania w domaganiu siE: skqdinqd slusznego prawa, a przede 
wszystkim nie rna tu przewidywania i roztropnosci". 

Niewqtpliwie realistyczne pooejscie do zagadnienia cechuje r6wniez 
trzy inne materialy tego numeru. Pierwszy z nich to artykul Konstan
tego Turowskiego: "Aktualna problematyka bytu materialnego rodziny". 
Cytujemy wstE:P: "W rozwazaniach na temat rodziny przewazajq om6
wienia jej znaczenia moralnego , wychowawczego, spolecznego, a nawet 
narodowego, natomiast CZE:sto pcmijane Sq aspekty ekonomiczne. Takie 
podejScie nadaje rozprawom 0 rodzinie charakter moralizatorski, malo 
przekonywajqcy, w tym sensie, ze wiele slusznych ocen, wniosk6w 
i postulat6w rozbija siE: 0 twarde warunki zycia rodziny, zalamuje siE: 
w ciE:zkim bytowaniu czlowieka, nie zahacza siE: dostatecznie mocno 
w swiadomosci wsp6lczesnego czlowieka". W artykule autor zajmuje si~ 
bu·dzetami rodzinnymi, problemem mieszkaniowym, organizacjq gospo
darstwa domowego, wczasami rodzinnymi i zdrowotnosciq, stawiajqc 
raczej problematyk~, niz rozpracowujqc jq szczeg6lowo. UwzglE:dnia za
rowno postulaty og6lne, jak analizE: polskiej konkretnej sytuacji spo
lecznej i plynqc~ stqd wnioski praktyczne dla polityki spolecznej. 
Dwa dalsze artykuly, kt6rych realizm wyraza siE: w konkretnej 
enalizie srodowiskowej , to ks. J. Malkiewicza: "Zadania duszpasterskie 
wobec rodziny wiejskiej" i P. Jablonskiego: "Rodzina robotnicza". Trzeba 
zauwaiye, ze wiele tez tego ostatniego artykulu dotyczy nie ' tylko rodzin 
robotniczych, ale w og6te srodowiska miejskiego. W cZE:Sci postulatyw
nej a utor wymienia miE:dzy innymi: odciqzenie matek od koniecznosci 
pracy zarobkowej, poradnictwo dla nowowst~pujqcych w zwiqzki mal
zenskie i pedagogizacjE: rodzic6w w zakresie wychowania dzieci. Za
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mykajqca numer bibliografia teologiczna zawiera wazniejsze powojenne 
pozycje obce z zakresu etyki lekarskiej, obrony zycia i etyki plciowej. 

W numerze 3/58 "Homo Dei" zwraca uwag~ kr6tki artykul ks. J6zefa 
Tischnera: "Czy egzystencjalizm jest humanizmem". Autor ogranicza si~ 
do analizy egzystencjalizmu Sartre'a w oparciu 0 jego ksiqzk~ Uexisten
tialisme est un humanisme, wydanq w r. 1946. Autor wychodzi z zalo
zenia, ze tresc humanizmu zawiera w spos6b konieczny dwa aspekty: 
teoretyczny i normatywny, przy czym "aspekt pierwszy polega na filo
zoficzne j teorii istniejqcej aktualnie natury ludzkiej, b~dqcej punktem 
wyjscia humanizmu. Aspekt drugi, normatywny, kresli obraz czlowieka 
mozliwego lub idealnego, jako punkt dojscia". Analizujqc poglqdy 
Sartre'a autor stwierdza: "Sartre przyznaje czlowiekowi "wyjqtkowosc·· 
ontologicznq, stwierdzajqc, ze istnienie poprzedza jego istot~, a le zu
pelnie pomija zagadnienie obiektywnej wartosci czlowieka". (...) " ...na
wet ateistyczna tradycja huma nistyczna wiqzala... czlowieka z wyrainq 
ideq istniejqcq ponad nim, kt6ra dynamizowala wewn~trznie teori~ 

oraz praktyk~ post~po"vania , podobnie jak cel dynamizuje iycie ludzkie 
powodujqc w nim nieustanne przemiany na wzorukazanego celu. Na
tomiast dynamizm egzysiencjalizmu Sartre'a redukuje i przeksztalca ow 
dualizm: osob~ ludzkq i przyczyn~ celowq je j przemian. Zauwazmy! 
ze wolnosc jest nie tylko pewnym sposobem "stawania si~" czlowieka, 
ale racjq id ealnych wartosci, wed lug ktOrych "si~ projektuje". Fak
tycznie brak w owym przekraczaniu samego siebie dualizmu: tego, co 
jest i tego, co byc powinno, poniewai dynamizm wolnosci rzqdzi za
r6wno is tnieniem ludzkim w jego aspekcie czysto egzystencjalnym jak 
i w jego aspekcit~ "projekcyjnym". I dalej: "Antyhumanizm tej kon
cepcji rna gl~bokie korzenie. Afirmujqc humanistyczny charakter abso
lutnej wolnosci ja ko warunlw czlowieka, autor afirmuje humanistyczny 
charakter doznan, kt6re ona obiektywnie uzasadnia: doznan l~ku, opusz
czenia i rozpaczy. W ten spos6b doprowadza do wyraznego naduzycia 
terminu, poniewaz okresla nim gl~boko zdezintegrowanq struktur~ oso
bowosci ludzkiej, w kt6rej przeciwstawne dynamizmy doznan odpo
wiedzialnosci i bezradnosci wobec cudzej wolnosci, bra k rozgrzeszen 
i jakiejs implicite zakladanej potrzeby przebaczen, samotnosci i po
trzeby wyjscia poza siebie, ktora negatywnie zabarwia to przezycie 
I~ku i rozpaczy, 'rozszczepiajq wewn~trznie jej osobowosc". (...) "Hu
manizm Sartre'a jest w konsekwencji negacjq wszelkiej mozliwosci 
wyjscia po~a zdezintegrowanego czlowieka". Ostatecznie autor konklu
duje: "Zwiqzek egzystencjalizmu z humanizmem jest u Sa4tre'a wyni
kiem logicznych operacji, eliminujqcych z poj~cia humanizmu jego 
najlepsze tradycje". Autor nie odma wia filozofii Sartre'a pewnych ele 
ment6w humanistycznych, kt6re decydujq 0 jej popularnosci. Nasuwac 
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si~ moie pytanie, czy zastosowana przez autora analiza jest w pelni 
adekwatna do tak zloionego zjawiska, jak sartryzm, ktory nie jest 
przeciei scislym systemem filozoficznym. Czy nie jest ona ostatecznie 
uproszczona i jednostronna, nawet mimo swej zasadniczej slusznosci. . 

W tym samym numerze ks. prof. Antoni Slomkowski streszcza wy
niki swych badan, ogloszonych w ksiqice Problem pochodzenia czlo
wieka. Interesujqca jest uwaga autora, dotyczqca obecnego stadium 
dyskusji, toczqcej si~ wok61 problemu ewolucji: "Na poczqtku zwolen
nicy teorii ewolucji mysleli, ie przyj~cie jej wytlumaczy calkowicie 
pojawienie si~ iycia i jego rozw6j na ziemi, a przez to Bog stanie si~ 

niepotrzebny. Obecnie, po dokladniejszym zaznajomieniu si~ z proble
mem ewolucji, slyszy si~ glosy ze strony uczonych, ie nie mogq oni 
przyjqc ewolucji, poniewai to zmuszalo by ich do przyj~cia Boga". 
Czytelnik6w "Tygodnika Powszechnego" zainteresuje zapewne art. ks. 
T. Slipko T. J. "W sprawie etyki »niezaleinej«" stanowiqcy polemik~ 
z tezami artykulu dra Grzegorczyka "Etyka niezalezna - etyka su
mienia". Uwadze l'odzicow polecamy wyczerpujqcy artykul Katarzyny 
Lopuskiej "Przygotowanie dziecka do pierwszej Komunii sw." 

W numerze 4/58 "Homo Dei" zasluguje na podkreslenie artykul 
ks. Jozefa Majki "Znaczenie nauk spolecznych dla formacji i dzialalnosci 
kaplana". Zacytujemy tu dwa charakterystyczne dla autora fragmenty: 
"Nauki spoleczne spelniajq ponadto rol~ dyscyplin pomocniczych w sto
sunku do teologii moralnej, gdyi zarowno socjologia, jak i ekonomia 
majq za zadanie wyjasnianie natury zjawisk, ktorych ocena moralna 
naleiy do etyki, wzgl~dnic teologii moralnej. Nie moina wi~c sobie 
wyobrazic kompetentnych rozstrzygni~c moralnych problemow iycia spo
lecznego i gospodarczego bez znajomosci tych nauk. Stosunki bowiem 
i instytucje spoleczno-gospodarcze dzisiejszych czasow Sq skompliko
wane i komplikujq si~ coraz bardziej. Rozwiklanie powstajqcych 
w ·zwiqzku z tym praktycznych zagadnien moralnych wymaga znajo
mosci tych zjawisk nie tylko od teologa-moralisty, lecz takie od kazdego 
kaplana, pracujqcego w duszpasterstwie, ktory rna autorytatywnie roz
strzygac wqtpliwo~ci sumienia". (... ) "Przede wszystkim bowiem nie 
moina mowic 0 celowym i rozumnym duszpasterzowaniu bez znajo
mosci terenu socjalnego. Dlatego duszpasterz powinien umiec poslugiwac 
si~ metodami badan socjograficznych i badania takie na swoim terenie 
prowadzic" (...) "Zbyt cZEisto bowiem wyrabiamy sobie' poglqd na reli
gijny teren socjalny "na oko", wedlug tego, co widzimy, nie biorCjc 
pod mvag~ zjawisk, ktore uchodzq naszej pobieinej, cz~sto przypadkowej 
obserwacji". (...) " ...oceny nasze Sq powierzchowne, uproszczone, albo 
zbyt optymistyczne albo pesymistyczne, przy czym pewne zjawiska po
zostajq nam zupelnie nieznane". (...) "Nie tylko znajomosc: terenu socjal. 
nego lecz takie pewnych teorii socjo!ogicznych moze i powinna wy
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wierac wplyw na wyb6r metod i sposobOw duszpasterzowania. Na przy
klad nasza organizacja :i:ycia parafialnego i metody pracy duszpaster
skiej w parafiach opierajll si~ po wi~kszej cz~sci na teorii instytucji 
spolecznych i teorii osrodka grupowego. Zachodzi pytanie, czy w obliczu 
niektorych form instytucjonalnych i inflacji osrodkow grupowych nie 
nale:i:aloby dodatkowo wzillc pod uwag~ teorii si"odowiska osobowo spo
lecznego oraz teorli wsp6lnot zawodowych jak podstawy organizacji pra
cy duszpasterskiej. Rozwoj praktyki duszpasterskiej wydaje si~ zmierzac 
w tym kierunku". Autor zwraca te:i: uwag~ na znaczenie znajomosci 
socjologii pracy. Artykul konczll wnioski praktyczne. Pierwszy z nich 
dotyczy doksztalcania ksi~:i:y w zakresie nauk spolecznych w ramach 
tzw. kongregacji dekanalnych. Drugi, dotyczllcy badan terenowych, po
stuluje powolanie osrodka centralnego, opracowujllcego wskazania me
todyczne oraz formularze i wzory dla takich badan, a takze osrodkow 
diecezjalnych, ktore zaj~lyby si~ gromadzeniem wynik6w badan, po
magaly w ich analizowaniu i przeprowadzaly analizy zbiorowe. Uzy
skane w Laki spos6b materialy moglyby posluzyc do opracowania wi~k
szych syntez i przyczynilyby si~ do rozwoju spolecznej teorii duszpa
sterzowania. 

W tym samym numerze M. Slominska pisze 0 "Trudnosciach religij
nych mlodziezy szkolnej". Na wst~pie autorka stwierdza: "Nie zawsze 
mianowicie wiemy, kogo uczymy. Mlodzie:i: rna bardzo wiele trudnosci 
religijnych. Nie znajllc ich dobrze, mo:i:emy spowodowac przy nauczaniu 
religii wytworzenie si~ dodatkowej i to wielkiej wagi trudnosci, wy
tworzyc mimo woli w mlodzie:i:y przekonanie, :i:e nauka religii jest naukll 
abstrakcyjnll, ktora nie rna :i:adnego zwiqzku z :i:yciem, zbiorem twier
dzeil, kt6re w zaden sposob nie rozwillzujll trudno~ci religijnych, czego 
wlasnie mlodzie:i: oczekuje. W klasie X-tej nie spotykamy ju:i: prawie 
weale - z malymi moze wyjlltkami - postawy, ktorll by eeehowalo 
calkowite zaufanie do tego, co mowi katecheta. Postawa ta jest jeszcze 
powszechna w kl. VI i VII szkoly podstawowej, a jesli ehodzi 0 szkol~ 

sred'niq -- w poczlltkach kl. VIII. W rezultacie spotkac si~ mo:i:emy 
z trzema rodzajami nastawienia mlodzie:i:y: 1. Pozorna biernosc, pod 
ktorll jednak kryje si~ mysl 0 powszechnej wzgl~dnosci wszystkiego... 
2. Druga postawa - to postawa oporu i buntu... 3. Trzecia - to postawa 
rezerv:y, spotykana zwykleu jednostek gl~bszych, zdolniejszyeh, a wy
ra:i:ajqca si~ w · takim mniej wi~cej sformulowaniu: "Warto si~ i tego 
dowiedziec. To nigdy nie zaszkodzi. Majqc rozmaite dane b~dzie mozna 
wytworzyc wlasne zdanie, osobisty pogllld na te sprawy". Autorka re
feruje w artykule wyniki przeprowad7.0nej przez siebie ankiety w IX 
i X klasach jednej ze szkol warszawskich, analizuje rodzaje trudnoSci, 
sposoby podchodzenia do nich przez mlodzie:i:, wreszcie wysuwa postu
laty, . jakie stlld wynikajll dla programow i metodyki nauczania religii. 
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W cz~sci postulatywnej na pierwsze miejsce wysuwa si~ koniecznosc 
poruszania niekt6rych zagadnien dogma tyczno-apologetycznych JUZ 
w klasie VIII, a nawet w szkole podstawowej : " ...zaczynamy uczye 
dogmatyki i apologetyki wtedy, kiedy mlodziei poprzez VIII i IX kl. 
wiar~ jui nap61 stracHa. Dogmatyka w takiej sytuacji zamiast bye 
ugruntowaniem i uporzqdkowaniem, trafia w proini~ - w najlepszym 
wypadku jest przekonywaniem i "nawracaniem". Do tych zagadnien, 
kt6re naleialoby wczesniej om6wie, zaliczylabym przede wszystkim: 
1. Zagadnienie powstania swiata i czlowieka. 2. Istnienie Boga (dowody 
rozumowe). 3. Autentycznose Ewangelii. 4. Zagadnienie Opatrznosci 
i sprawiedliwoSci Bozej . 5. Modlitwa i umartwienie. 6. Zagadnienie zla 
i cierpienia. 7. Zagadnienia zwiqzane z Kosciolem (np. nieomylnose pa
pieia), ale r6wniez i pewne fakty z historii Kosciola. ( ... ) Wyb6r tych za
gadnicn specjalnych zaleiy zresztEj od bardzo wielu czynnik6w : od 
szkoly, nauczycieli, srodowiska itp." W dalszym ciqgu autorka wysuwa 
mi~dzy innymi nast~pujqce postulaty: umoiliwienie mlodzieiy we wszy
stkich klasach swobodnego wypowiadania si~ na temat swych trudnosci. 
powiqzanie dogmatyki z iyciem, oraz doprowadzenie do zrozumienia 
i zaaprobowania trzech podstawowych prawd : ,,1. Mi~dzy prawdziwq 
naukq a reli.giq nie moze bye sprzecznosci. 2. Nie naleiy si~ wcale dzi
wie, ie wiara zawiera pewne prawdy przewyiszajqce zdolnose poznaw
CZq rozumu ludzldego. Jest to logiczna konsekwencja nieskonczonosci 
Boga i ograniczonosci czlowieka. Wiara jednak musi bye uzasadniona, 
mU!ii bye rozumna (nie fideizm ani tradycjonalizm). ( ...) 3. Bl~dy kato
lik6w nie Sq bl~dami Kosciola, ani tei nie swiadczq 0 falszywosci re
ligii przez nich wyznawanej". Na zakonczenie autorka stwierdza na 
podstawie przeprowadzonej przez siebie ankiety zadawalajqcy stopien 
umyslowego przygotowania mlodziezy klas X do gruntownego opraco
wywania zagadnien apologetyczno-dogmatycznych. 

Naleiy zasygnaJizowae jeszcze trzy artykuly tego numeru. Ks. Cze
slaw Bartnik w artykule niepozbawionym akcentow krytycznych oma
wia historiozoficzn'l pr6bE: syntezy dziej6w ludzkich A. J. Toynbee. 
Ks. Tadeusz Rylko omawia i krytycznie analizuje zasady teologii dia
lektycznej Karola Bartha, kt6ra wywarla ogromny wplyw na wsp6l
czesnq teologi~ protestanckq, a nawet na szereg teolog6w katolickich. 
Ks. Jan Czerniak podaje szereg praktycznych 'Nskazan dotyczqcych li
turgicznego udzialu wiernych we Mszy sw. 

J. A. E. 
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Georges Duhamel: Noel . 1333 

Tomasso Celano: La creche de St. Franc;ois (Vita Prima  fragments) 1334 

Thomas Merton: Vocation, Famille et Apostolat (extraits du livre: 
No Man is an Is~and., New York 1955, chapltre: "Vo
~fu~' 1~ 

Gerald Vann O. P.: Les noces de Cana (fragments du livre The 
Divine Pity, London 1945) 1343 

Etienne Gilson: L'ecole a la croisee des chemins (discours prononce 
dans Ie College Canadien Jean-de-Brebeuf en 1954, ex-
trait d'une collection: Me~anges sur ~es Humanites . 1347 

Andrzej Malewski: L'education moderne 
L'auteur, en soulignant Ie triomphe non seulement 
materiel, mais aussi spirituel des resultats obtenus 
actuellement par les sciences exactes, demande que 
l'enseignement de celles-ci prenne en consideration 
les acquisitions fondamentales et les methodes sciel1
tifiques de fac;on a pe~mettre aux "humanistes de 
profession" de suivre leur developpement et de ne 
pas etre, comme cela a lieu generalement, des illetres 
a l'egal'd de ce.> sciences. 

Avec Ie besoin d'une specialisa tion tres avancee, il 
est indispensable actuellement d'instruire chacun d'une 
maniel'e generale, afin de faire comprendre les pro
blemes humains et scientifiques de l' important domaine 
des sciences exac1.es. Ceci est necessaire suriout dans Ie 
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cas des personnes qui doivent remplir 
de directeurs ou de chefs. 

des fonctions 

Walter J. Ong T. J.: Technologie et les nouvelles frontieres de 
l'humanisme (extraits du livre F1'ontiers in America.n 

Catholicism, New York 1957, Macmillan, chapltre: 
"Technology and New Humanist Frontiers" 1369 
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Abbe Jan Baran: Pour l'entente entre les deux generations 

Un conflit psychique apparait a l'heure actuelle entre 
les generations plus agees et la jeunesse. II rend diffi
cile l'influence educatrice des aines et prive les jeunes 
de tout frein moral. 

Le manque d'une sympathie reciproque et d'un inte
ret commun sont a la base de ce conflit. Cette anti
pathie resulte de la publicite du mal, que les adultes 
voient chez les jeunes et que les jeunes voient chez 
leurs aines. Un rapprochement cordial de la part des 
adultes, uni au bon exemple et a une franchise totale, 
peut remedier a la situation actuelle. 

Dans l 'acceptation de la verite l'autorite de l'institu
teur compte peu au.iourd 'hui; la jeunesse elle-meme 
veut tout comprendre a fond, mais sans une prepara
tion necessaire il lui est difiicile de penser d'une ma
niere logique. II est donc absolument indispensable 
d'adapter la didactique a la mentalite de la jeunesse et 
de faire revivre sa confiance. 

Les plus grandes difficultes apparaissent dans Ie 
domaine de l'education morale, qui doit demontrer la 
hierarchie des valeurs, diriger les jeunes vers un but 
plus eleve et exercer la volonte de Ie conquerir. A cote 
de l'enseignement moral il faut eveiller de bonnes in
tentions et apprendre a former une bonne condition 
morale. 

Katarzyna Lopuska: Education religieuse de l'enfant 

L'article concerne l'education religieuse des tout-pe
tits. L'education religleuse de l'enfant commence des 
sa naissance. Elle vise a introduire l'enfant dans la 
vie surnaturelle. Des le bapteme les parents ont a trai
ter avec un chretien, dont l'ame leur a ete confie 
par Dieu seul. Les bonnes ou les mauvaises habitudes 
du nourisson, ont une grande influence sur Ie prochain 
caractere de l'enfant. L'education religieuse au strict 
sens, commence lorsque l'enfant a franchi les difficul
tes du langage. Sans negliger les autres etapes de l'en
fance, l'auteur suppose que cene du premier-age est 
peut-etre la plus importante et comme telle doit etre 
la base fondamentale de la vie du futur catholique. 
Chaque epoque a besoin de son propre style de sain
tete, done l'educateur religieux doit etre conscient de 

1390 
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l'ideal du catholique de nos temps. C'est l'Eglise et 
la famille qui s'occupent de l'education religieuse de 
l'enfant: L'Eglise instruit, la famille cultive l'ame 
chretienne de l'enfant. Pour que cette action soit 
efficace, l'Eglise et la famille doivent collaborer con
jointement. C'est pourquoi. l'activite du pretre-cate
chiste embrllssera l'eciucation des enfants, en meme 
temps que l'eductation des parents. Les futures crises 
de la foi viennent souvent par suite de l'education 
religieuse mal adaptee it la premiere enfance. La 
religion de l'enfant doit etre la meme que celle des 
adultes. Le rapport de l'enfant it Dieu est simple et 
serieux, c'est pouquoi Dieu doit etre connu par l'enfant 
tel, que nous Le voyons dans les verites de notre 
foL II arrive que l'adulte, pour obtenir de l'enfant une 
bonne conduite, Ie menace, en lui inspirant l'image 

.d'un Dieu terrible, qui ne cherche qu'it punir. Ce qui 
atttre l-enfant vers Dieu, c'est sa bonte et sa puissance, 
donc l:enfant doit voir en Dieu, Ie Pere de toute 
creature. Mais malgre ces rapports proches et cordiaux 
de l'enfant avec Dieu, il serait inconvenable de lui 
faire connaitre uniquement I'Enfant Jesus, souriant 
toujours avec douceur. II doit connaitre aussi Ie Dieu 
Juge, qui rejette tout ce qui est mediocre et lache. 
C'est aux tout-petits qu'on va presenter l'ensemble 
des problemes essentiels de la loi et de l'ethique ca
tholique. La simplicite est la condition indispensable 
de l'education religieuse de l'enfant. Elle touche au lan
guage dont on se sert en parlant aux enfants aussi 
bien qu'aux themes des recits et it l'atmosphere qui 
doit entourer tout ce qui regarde les choses de Dieu. 
Les exemples presentes aux enfants auront un rap
port it leur vie de chaque jour. Dans les recits des vies 
des saints on soulignera l'herolsme de leur vie quoti
dienne. Eviter Ie miraculeux, pour ne pas faire croitre 
l'exaltation, qui detourne l'enfant de Dieu. On doit dire 
it l'enfant la verite pure, en evitant tout ce qui est 
sensation et qui fait prendre a son imagination une 
fausse direction. 
Les paraboles du Christ, sont les plus beaux recits 
qu'on peut presenter it l'enfant. Le moyen Ie plus sur 
de dirigerl'enfant dans la vraie piete catholique, c'est 
la liturgie. L'enfant V::l vivre avec l'adulte les periodes 
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successives de l'annee liturgique et va participer acti
vement a la messe, qUl des Ie debut doit etre Ie centre 
de sa vie chretienne. Il serait souhaitabJe de faire 
ceI{~brer des messes speciales pour les tout-petits. 
L'enfant desire que la ceremonie a laquelle il participe 
soit parfaite et solennelle. 
Le pretre qui ceIebrera la messe pour les tout-petits, 
aura soin de souligner la beaute des formes exterieu
res. Il faut a tout prix eviter Ie danger de l'ennui, qui 
attarde Ie developpement du sens religieux dans l'ame 
de l'enfant. Les ceremonies, les sermons et les lel;ons 
de religion, ne doivent pas se prolonger. 

P. Piott Miros M. I. C.: Leon Bloy, Ie prophete? . 
L'actualite de L. Bloy persiste depuis sa mort (1917). 
De multiples etudes et theses de doctorat en temoig
nent. Celle de R. Barbeau: Le Prophete /ucijerien 

Leon Bloy est toute particuliere et bien eloquente. 
L'auteur du Mendiant Ingrat, durant sa vie etait 

meconnu. La conjuration de siIence l'accompag;ria. 
Fonsegrive dans De Taine a Peguy n'en dit mot. 

Bloy semble etre une synthese de la foi vive de sa 
mere et du voltairianisme de son pere. Le manque 
d'education et d'instruction scolaire et methodique est 
absolu. Il est un autodictate. Nulle stable occupation. 
La foi perdue, il la retrouve grace a Barbey d'Aure
villy. 11 est nourri de la lecture de De Maistre et 
d'autres traditionnalistes, camme De Bonnald. Son 
mysticisme apres la "conversion" a un caractere 
excessif. II collabore avec quelques hebdomadaires. 
"L'Univers" de L. Veuillot ne Ie retient pas. En 1877, 
il se lie avec une fille vulgaire et visionnaire. C'est 
d'elle qu'il a ce ce1E~bre "secret" qui lui sert de base 
a sa nouvelle orientation rejigieuse. 

11 preche la religion dite de l'"Absolut", pleine de 
previsions funestes et denuee, de I'amour du prochain. 
II ne distingue pas les preceptes et les conseils evan
geliques. 11 lutte avec tout ordre etabli, dit "bour
geois". Il ne cesse d'etre a la recherche de "Quel
qu'un" qui va venir ("L'Esprit-Saint et les Cosaques"). 
A l'age de 43 ans, il se marie avec une lutherienne 
convertie par lui. Des lars, sa vie est bien reglee. II 
donne l'exemple d'un christianisme spectaculaire. Des 
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"miracles" sous forme de conversions (Maritain et a.) 
lui servent de criteres de l'autenticite de sa voie. Le 
message de N.-D. de la Salette et Ie dit "secret de 
Melanie", il les incorpore dans la Revelation divine. 
L'homme de contradictions. Son temoignage malgre les 
apparences et la structure religieuse, n'est pas ortho
do.xe. Verlaine a dit: "Bloy, c'est un grand coeur mais 
a des yeux a sa manitre". 

Ewa Gieratowa: Les causeries de New-York (impressions sur les 
pratiques religieuses dans notre pays et parmi les 
emigres aux Etats-Unis) . 1417 

Leokadia l.\-Ialunowicz: Information bibliographique sur la littera, 
ture religieuse catholique en Pologne (6 - fin) 1423 
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M. G.: Deux conceptions de l'etat en Israel . . 1452 
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