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Pewien alpin ista, zapytany dlaczego "chodzi po g6rach", odpo

wiedzial z namysrem lccz krotko: Bo sq. Materialy, ktore czytelnik 

znajdzie w tym numerze , zamiescilismy w "Znaku" z tej samej pro

stej racji, ze s q - ze rzeczy t ego formatu czy kalibru intelektual

nego sq, powstaly. 

Wielki format umyslu i piora profesora Henryka Elzenberga za 

malo jest niestety znany szerszemu ogolowi w Polsce. Fragmenty 

"Dziennik6w", ktore nam zechcial udost~pnic, ukazujq tego §wiet

nego humanist~ od strony nieznanej dotqd i tym, ktorzy §ledzq jego 

tworczosc naukowq, a zwlaszcza f ilozof icznq. 

W ete1'ani wsrod czytelnikow "Znaku" na pewnd pami~tajq esej 

() Gandhim piora Henryka Elzenbe1'ga, chyba najgl~bsze studium, 

Jakie po smierci Gandhiego ukazalo si~ w polskim j~zyku. 

Karol Luclwik Koni1tski takze, jak sqdzimy, pami~tny jest czy

telnik om "Znaku" , gdzie po ra z pierwszy ukazaly si~ fragmenty 

z "Nox atra", z "Ex labiryntho". Niepublikowany dotqd szkic tego 

przedwczeSnie zmarlego my§liciela, ktory zamieszczamy, choc jest 

rzeczq n iedokonczonq, reprezentuje w pelnym blasku jego mysl 

trudnq, szlachetnq, buntu jqcq si~ przeciw wszelkiej nierzetelnosci, 

a zarazem niestrudzenie kontrolujqcq samq siebie. 

Kontynuujqc tematyk~, ktorej poswi~cony byl numer stycznio

wy, drukujemy rozdzial z ksiqzki czolowego W3po~czesnego przed

stawiciela teologi i moralnej Hiil'inga, zatytulowany "Teologiczna 

<:nota wiary". 



MIECZYSlAW GOGACZ 

MY8LIO DRODZE KRZYZO WEJ 

Z askakuje i zdllmiewa jakt, ze w drodze krzyzowej Chrystusa 
mozna odezytac bardzo wyraznie takze ca~q aseetyk~, ealq wi~c 

drog~ krzyzowq czlowieka, prawdy dotyezqee wychowania re/.igij
nego, po prostu trudnq spraw~ uswi~cen ia, program i sposob zy
cia z Bogiem. 

Chrystus skazany na smierc~. Mozna to odezytac w ten sposob, 
ze Chrystusowi Bog zleca zadanie. I czeowiekowi Bog zleca spm
w~ do zalatwienia, wlqczajqe go przez chrzest do Ciala Mistycz
nego. Chrystus bierze zaraz krzyz na uLmiona. Chrystus wil?c po
dejmuje zadanie. 

A potem Chrystus pod krzyzem upada. 
Tych, ktorzy odbywajq autentycznq drog~ krzyzowq w Jerozo

limie, uderza naturalna kolejnosc stacji. Palac PHata byl za mu
rami. Chrystus tam zostal skazany, obarezony krzyzem i stamtqd 
szedl w kierunku Kalwarii. Z terenu palaeu Chrystul> przeszedl 
na teren miasta p"zez bram~ w murze otaezajqeym Jerozolim~. Bra
ma wprowadzala do miasta po kilku stopniaeh w dOl z polozonego 
wyzej niz miasto palacu. I Chrystus upadl. Poeiqgany, popychany. 
Do tej bramy, do najdalszego punktu dostl?pnego dla ludzi nie zwiq
zanyeh z palaeem Pilata, przyszla Matka. Przybiegla pocieszyc 
i towarzyszyc Synowi w m~ee. Gdy Chrystus przeszedl bram~, na
stqpilo spotkanie. Matka patrzyla na pierwszy upadek pod krzy
zem. 

Nic umiemy zalatwiac spraw Bozych. Nie eheemy ieh zalatwiac. 
A to jest grzeeh. Czlowiek upada. I zaraz pojawia si~ Matka. Od 
poezqtku drogi. I w momeneie najtrudniejszym. Jest, aby pomoe 
powstac. Aby pomoe dzwigac. Chrystus dla nas przewidzial pomoe 
swej Matki. Nam Jq dal pod Krzyzem. I moze dlatego przy pierw
szym upadku nie przyj'muje Jej pomoey. Przyjmuje pomoe Cyre
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nejczyka. Przyjmuje naszq pomoc. Pomoc upadajqcego czlowieka. 
Jak pomoc Ci, Panie? Jak zalatwic spraw~, ktorq mi zleciles? 
I jaka to jest sprawa? 

Chrystus daje odpowiedi w stacji Weroniki . Weronika ociera 
twarz Chrystusa. Umficzone , znieksztalcone Oblicze. OCierajqc twarz 
zn ieksztalconq Weronika odslania prawdziwq twarz Chrystusa, 
W iem, Panie. Odslaniac Oblicze Twoje w duszy ludzkiej. To jest ta 
sprawa, ktorq dale s m i do zalatwienia . Grzech zo.slania w duszy 
ludzk iej Two je Oblicze . NIowisz to w yraznie obTazem nastfipnej 
stacji . Chr ystus drugi ra z upada. Znowu grzech. I Chrystus mowi: 
"N ie placzcie nade m.nq, lecz nad sob q i nad innymi ludzmi". Tym 
wyjasnieniem Chrystus wciqga czlowieka w sw e plany . I w swojq 
m~kfi· 

Niewiasty placzq smucqc si fi cierpieniem swego znajomego, ko
gos bardzo bliskiego, kochanego. Chrystus przyjmuje ten wyraz 
wspolczucia i odpowiada dopuszczeniem niewiast do spraw uswi~
cenia. Mfikfi spowodowal grzech. Grzech mozna likwidowac zalem. 
Chrystus zach~ca n iewiasty, by przezyly ial z powodu wlasnych 
grzechow i g7'zech6w innych ludzi. tal prz ywraca obecnosc': Boga. 
tal przyu.'roci im Chrystusa. Jest przeciez znakiem milosci. Jest 
takze jej slwtkiem. Chrystus p1'OSZqC 0 zal za winy odwoluje si~ 

wific do m iZosci, ktorq niewiasty skladaly Bogu. Chrystus wysoko 
ocenia i UZ1ta}e milosc tych niewiast. Chrystus wifiC w kazdym 
czlowieku wysoko ocenia mHosc do Boga. Moze zapraszac do zalu., 
poniewaz jest milosc':. To zaproszenie jest laskq zalu.. I laskq mi
losci. 

Grzech jest wydarzeniem najstraszniejszym. W Ogrojcu Chry
stus przezyl m fi kfi, ktorq wywolal w nim grzech, m~k~, ktorq 
grzech powinien wywolac w kaidej zresztq duszy ludzkiej, ko
chajqcej Boga. 

Chrystus kocha Ojca. Kocha Go tak, ze bierze na siebie grze
chy §wiata , by usunqc to, co sprawia bol Ojcu. Jest niewinny i jed
noczesnie realnie obciqzony naszymi w inami. Mi~dzy Ojcem i Sy
nem w jak is sposob stan~ly grzechy. I oddzielajq. Cierpienie nie do 
poj~cia . Chrystus jak gdyby zostaje przez grzech odsuni~ty od 
Ojca, z Ktorym w Trojcy jest jednosciq. To odsu.n i ~cie sprawia 
m~k~ konania, m~k~ utraty. 

Gdybyz czlowiek tak ogromnie cierpial, gdy pojawi si~ grzech. 
Gdybyz odejscie od Boga bylo cierpieniem nie do zniesienia, po
nad sHy. I Chrystus wlasnie udzielajqc laski zalu - zaleca zal. 
A wi~c dzialanie, sposob powrotu do Boga razem z Bogiem. Wie
my, ze liczq si~ powroty. Taki jest rytm dojrzewania duchowego. 
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Ciqgle powracae. I trwae przy Bogu. Bye razem. Idziemy razem. 
I znowu trzeci upadek pod krzyzem. 

COZ moze zrobie czlowiek zupelnie slaby i calkowicie niezdolny 
do wytrwania? Wspomoz nas, Boze! Jak odslaniae Twoje Oblicze 
w ludzkich duszach, skoro znieksztakone jest w mojej duszy? Nie 
jestem zdolny bez Ciebie nawet kroku postqpie. 

Rozumiem, ze mam odslaniae Twe oblicze w swej duszy i w du
szach innych ludzi. Ale wreszcie rozumiem takze, ze nie ja mam 
to robie. "Zyj~ ja, juz nie ja , ale zyje we mnie Chrystus". To Ty 
masz odslaniae swq Twarz w mej duszy mojq wolq. Ty sam. Ty 
bowiem dzwigasz krzyz. Cyrenejczyk tylko pomaga. Ja m am tylka 
pomagae. I nie mog~ Ci~ zastqpic. 

Jal~ze to proste, ze zasadniczq prac~ w czlowieku wykonuje 
Laska. Laski udziela sam Chrystus. Zasadniczq sprawq jest Laska 
w duszy ludzkiej. Wprowadzac, dopuszczac Lask~. To jest wlasnie 
ta sprawa, ktorq mam Bogu zalatwic w tym zyciu. I na tym chyba 
pol ega odslarl'ianie oblicza Bozego w duszy. 

Pracq najwlasciwszq, bezposrednim odslanianiem Najswi~tszej 
Twa1'zy jest udzielanie L as/d. Uzasadnia si~ tu i rysuje n iezwykle 
mocno rola kapla1'istwa. W porzqdku ascetyki swietne rozwiqzanie 
trudnej sprawy pomini~cia wszystkiego, co nie jest Bogiem. I pomi
ni~cia siebi.e. W imieniu Chrystusa udziela si~ sakramentow. W Jego 
imieniu sklada si~ Ofiar~. Nawet modlitwa jest modlitwq Kosciola, 
a nie osobistq sprawq kaplana. Doskonaly sposob znikni~cia . "Zyj~ 
ja, juz nie ja". Jest wsz~dzie Chrystus. "Ja umniejszam si~, on ro
snie". Bozy ksztaft mej duszy . Aby jednak to odsloni~cie bylo cal
kowite, Chrystus prowadzi do nast~pnej stacji. 

Najtrudniejsze i prawie ponad sity jest doswiadczenie odebra
nia czci. Wiemy, ze trzeba dusz~ swq stracic, by jq pozyskac. Trzeba 
pominqc siebie calkowicie. Ktoz jednak potrafi to przezyc. Zolnie1'ze 
zdzierajq szaty z Chrystusa. A to znaczy dla Zydow, ze Chrystus 
zostaje pozbawiony czci. Ukochany Syn Matki wzgardzony. Sqd 
orzeka, ze jest zloczyncq. Sqd odbiera Mu prawa obywatelskie i od
biera Mu prawo do szacunku. Nic nie zostalo. Zerwany kontakt spo
leczny. Tylko najwierniejsi mimo wszystko zostajq kochajqc brata, 
nawet zloczync~. Doswiadczenie nie do poj~cia. Utracic czeSc, sza
cunek, zaufanie. I zgodziC si~, by na serio moi bUscy i znajomi 
odeszli ode mnie, poniewaz nie zasluguj~ na szacunek, zwyklq 
ludzkq uwag~. I wszyscy sqdzq, ze rzeczywiscie popelnilem ;z:arzu
cane mi przest~pstwa. Wszystkie okolicznosci sq przeciw mnie. I ja 
sam jestem przeciw sobie. Franciszek z Asyzu nazywal to najwi~k
szq radosciq. Juz wtedy nic nie zostaje. Nawet i mnie nie mao Jest 
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tylko wciqz milose i Ty, moj Boze, RtMy znasz spraw~ od we
wnqtrz. Pozostaw iasz jednak czlowieka w tym opuszczeniu. Nast~
puje przybicie do krzyza. A Ty n ie dopuszczasz kochajqcych osab. 
Nast~puje konanie na k rzyzu. A T y zapytujesz Ojca, czemu nas 
opusci/;. Chrystus przybit y do krzyza. Chrystus na krzyzu umiera. 

Stacja konania na krzyzu jest stacjq utraty wszystkiego. Do
konal si~ trud wybrania tylko Boga. 

Znamy bolese, ktora spada na czlowieka, gdy umiera' ktos najbar
dziej kochany. Gdy traei si~ rzecz ogromnej wartosei. Gdy umiera 
Syn. Gdy Bog opuszcza ezlowieka z pow odu grzechu. Wali si~ 

wszystko, w co czlowiek wierzyl i co koehal. Zostaje pustka. Nie 
rna nic ·z tego, co czlowiek posiadal. Jest tylko Bog, ktory posiada 
ezlowieka. 

1 taki progm1n stawia Bog ezlowiekowi. Umrzee. Odejse od 
wszystkiego, co ezlowiek koeha. Zostawie wszystko, porzueie. Aby 
odnaleze Boga. Aby pozostae tylko przy Bogu. Czasem trzeba od~ 
rywae od siebie w sposob bardzo bolesny to, co si~ koeha. 1 seree 
krwawi, jak u Augustyna. Czasem trzeba dlugieh lat, by umarlo, 
usehlo i odpadlo z duszy, jak u Hieronima, to ezego ezlowiek nie 
ehee. A ezasem trzeba, jak Antoni, znosie m~k~ obeenosei tego, co 
nie jest Bogiem. Lub trzeba miee tyle utnosei, ile jej miat Franei
szek z Asyzu, ktory tak bezradnie rzueil si~ na krzak rozy, gdy nie 
magl odejsc od tego, co nie jest Bogiem. Bog wzruszony ehyba jego 
bezradnoseiq i bezwzgl~dnosciq odebral, jak mowi legenda, kolee 
rozom rosnqeym w poblizu Porcjunkuli. 

Jakze latwe jednak mimo wszystko jest wyehowanie siebie dla 
zyeia Bozego. Po prostu ehc~ tylko Boga. Latwo t>oznaj~, co mam 
robie i ezego pragnqe. Pytam, czy ta rzecz , ktora staje przede mnq, 
jest Bogiem. Nie? A wi~c jej nie chc~ . Chc~ tylko Boga. Leez 
ta postawa wymaga juz ogromnie mocnej milosci. 1 t~sknoty, ktara 
nie dopusei do rozstania. To juz zresztq jest sytuaeja po stacji trze
eiego upadku. Tu juz Chrystus umiera. Tu czlowiek juz stracH sie
hie . Juz tylko jest Chrystus , ktary przejql naszq milose. 

1 wreszcie Matka odzyskuje Syna. Stacja zdj~cia z krzyza. Od
zyskuje · reszt~ czlowieka. Do tego jedynie ma prawo. Do pamiqtki 
po Synu. Zwloki przeciez sq tylko pamiqtkq po czlowieku. Chrystus 
prowadzi swq Matk~ po d7'odze ogromnie ci~zkiej. Matka takze roz
poznaje swe zadanie . Staje przy Synu. Cierpi z nim. Jest jednak 
jak gdyby odsuni~ta. I musi porzucie to, co kocha. Otrzymuje zwloki . 
A calq jej milose Syn rezerwuje dla Ojca. I Maria idzie tq drogq. 
Obecna jest przy Synu tylko modlitwq, skladanq Trojcy. 
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I jest przy nas. Idzie z nami po drodze krzyzowej. Jest niewiastq 
ze stacji placzqcych niewiast. 1 jq na rowni z innymi Chrystus za
prosil do przezycia zaZu, przybZizajqcego Boga i dajqcego wiedz~ 
o milosci. 

My takze tyZko niewieZe mamy prawa do tego, co nie jest Bo
giem. Mamy prawo tyZko zarzqdzac oddanq nam w opiek~ Bozq 
wlasnosciq. Mamy tyZko zalatwic zZeconq nam przez Boga spraw~. 
A dZa siebie otrzymujemy zwloki: oderwanq i martwq cz~sc serca, 
uschni~ty przedmiot naszej milosci, jezeli nie byl Bogiem. Ze wzgl~
du na Boga nie zasilalismy go milosciq, aby calq milosc mozna bylo 
oddac Bogu. Zachowac i oddac. 

Oddanie milosci jest smierciq, grobem, a jednoczesnie zmar
twychwstaniem. Nie nalezy zachowac sobie nawet milosci do Boga. 
Chrystus prowadzi wi~c nas do stacji grobu. Oddajemy wszystko. 
1 zaraz w tym akcie otrzymujemy milosc. Otrzymanie mHosci jest 
aktem zjednoczenia . Z milosciq przychodzi Bog. 1 czyni mieszka
nie. I zaczyna s i~ zycie. Jest ono inne, nowe, to, do kto,.ego szlismy, 
"Do Boga, ktoryuwesela mlodosc". A calkowicie pelne zycie z Bo
giem jest dopiero po drugiej stronie bariery. 

Zycie ludzkie musi przebiegac drogq krzyzowq. Nie ma inne j 
drogi. Tq drogq szedl Chrystus i bezposrednio z tej drogi odszedl 
do Ojca. Tylko wi~c na tej drodze ocali si~ milosc i doniesie do rqk 
Boga. Bog jq podejmuje. A po chwili ostatniej to rowna si~ zyciu 
chwaly, skladanej na wieki Ojcu, Synowi i Duchowi Swi~temu. 

Mieczyslaw Gogacz 



KAROL LUDWIK KONINSKI 


o WOLNOSCI M Y S L I 


NOTA 0 AUTORZE 

Kiedy Redakcja "Znaku" zaproponowala mi napisanie krotkiego 
wst~pu, w pierwszym odrtLchu odmowilam. Balam si~, ze nie spro
stam zadaniu. Jesli jednak zdecydowalam si~ na to, to kierowana 
dobrq wolq, by w slowach bardzo prostych podac kilka faktow 
znanych mi dobrze z opowiadania mega m~za czy nast~pnie bezpo
srednio widzianych i slyszanych przeze mnie - a przez nie zbli
i yc Czytelnikowi atmosfe1"l~ jego ci ~zkich zmagan 0 Boga. 

K. L. Koninski wychowany byl przez ojca swego, bezwzgl~d
nego ateist~-intelektualist~, w w i elki ej prawo§Ci i uczciwosci, jako 
fez rzetelnosci umys!owej, ale zupelni e areligijnie. Byly wprawdzie 
w domu pewne tradycje obrz~dow, przez matk~ zachowywane, ale 
raczej nikle. Konsekwentnie post~pujqc, ojciec dzieci swych nie 
chrzcil. Dopiero kiedy najstarszy z nich (wlasnie Karol Ludwik) 
szedl do szkoly sredni ej, ktora wymagala metryki wyznaniowej, 
wszyscy razem zostali ochrzczeni. Jak czysto formalnie zostal po
traktowany ten obrz~d, swiadczy chocby fakt, ze dziad i baba ko
sci elni byli chrzestnymi dzieci. Ale, jak K. L . Koninski opowiadal, 
chrzest zrobil na nim "glf:bokie i niezatarte wrazenie". Moze stam
tqd wlasnie wywodzilo si~ jego wielkie uczulenie na liturgi~, na 
pi~kno i powag~ obrz~du, ktory znal i cenil. 

Szkola srednia a z niq obowiqzkowa nauka religii narazila 
dziecko, a potem dorastajqcego chlopca na ci~zkie konflikty mo
raIne, kiedy musial wybierac pomi~dzy autorytetem ojca a naka
zami ksi~dza . Ojciec np. zakazywal spowiedzi, uczestniczenia w na
bozenstwach, ksiqdz je nakazywal. Ale przy calym wielkim res
pekcie dla ojca cos juz wtedy w chlopcu nurtowalo i przechylalo si~ 
ku religii, by w wieku dojrzalym skrystalizowac si~ ostatecznie 

wyrazic slowami: "odrzucilem bezwzgl~dnie ateizm", wiele razy 
potem powtarzanymi. 
i 
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Tak wi~c ta droga ku wierze nie byla drogq latwq. Nie bYla 
latwq ani na tle epoki jego mlodosci, ani na tle najbLizszego m u sro
dowiska. Zdobywana byla przy silnym oporze czlowieka, ktarego 
prawose i autorytet umyslowy bardzo cenil. Do konca zycia ojca ci 
dw aj ludzie, stojqcy w tych sprawach na dwoch biegunowo rMn ych 
stanowiskach, toczyli ze sobq niekonczqce sic: dyskusje, starajqc sic: 
w zajemnie przekonac. W najwic:kszym zas skrocie wzajemny ich 
stosunek tak sic: wyrazal: Ojciec mowil: "Jestem zadowo1.ony z roz
wo ju umyslowego m ega syna, gdyby nie ta mrzonka religijna" . 
Zas syn: "Moj ojciec to nieprzecic:tna indywidualnosc. Jednego mu 
brak: Boga" . 

Jestem najdalsza od sugestii, ze refleksy tych dyskusji wyra
zily si~ nast~pnie w dociekaniach K. L. Koninskiego - na to ten 
umysl byl zbyt dojrzaly i samodzielny. Ale nie ulega dla mnie 
wqtpliwosci, ze spot~gowaly one czujnosc i dociekliwosc w tych za
gadnieniach. "Oto chocby mi~ i zabil, przecic: w Nim b~dc: ufal; 
wszakze drog moich przed obliczem Jego bc:dc: bronil". 

K . L. Konin sk i b c:dqc czlowiekiem religijnym, uznajqcym ko
niecznose organizacji religijnej czul si~ silnie zwiqzany z K oscio
lem katolickim, 0 ktOrym sic: kiedys wyrazil, ze jest to " Kosciol 
chrzescijanstwa bodajZe najbardziej syntetycznego". To t ez az dg 
konca wlqczal sic: z ywo w jego obrzc:dy. Ortodoksja k atoLicka na 
wiele oporow i wqtpliwosci K. L. K oni1isk iego na pew no znajduje 
odpo1piedz. Ale myslc:, ze tak "Szkic dyskursu 0 religii" jak w duzo 
wic:kszym stopniu rozwazania filozoficzno-religijne, "Nox atra" 
i "Ex labiryntho", pozostanq wstrzqsajqcym dokumentem walki 
o Boga, walki czlowieka, ktory w cic:zkim trudzie, wbrew pewnym 
oporom umyslu, wbrew zlu, ktorego istnienie nie zawsze umial wy
tlumaczyc, docieral do Boga. Bo Boga czul i swiadectwa Jego 
obecnosci w swiecie widziaL 

Stefania Koninska 

OD REDAKCJI 

Pomimo, ze "Dyskurs 0 religii" K. L. Koninskiego 
jest pracq zaledwie naszkicowanq i nigdy niedokonczo
nq, zdecydowalismy sic: ze wzglc:du na jej wartosc od
dae do rqk czytelnikom jej najistotniejszy i najbardziej 
zwarty fragment (jest to koniec zachowanego r~kopisu). 

Okazjq do tego apelu (za.tytulowanego przez nas 
o wolnosci mysli), skierowanego do katolikow i wymie
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rzonego zwlaszcza przeciw pewnym ciasnym postawom 
katolickim , byla poruszona we wst~pnej cz~sci "Dyskur
su" sprawa interpretacji Pisma sw. Dzisiejsza biblistyka 
wyjasnila i usun~la szereg tr7ldnosci, z ktorymi zmagal 
s i~ rzetelny az do s1crupulatnosci umysl Koninskiego . 
K oninski ataku je przede wszyst7dm przeszlosc: Gali
leusza skazano za nieprawowiernosc na podstawie takie j 
interpretacji Starego Testamentu, ktorej dzisiaj n ik t 
juz nie podtrzymuje. Niemnie j stawia takze postulaty 
na przyszlosc. 

W momencie kiedy powstaly te karty, przeszkody 
dzielqce Koninskiego od Kosciola byly juz raczej niepo
rozumieniem niz n ieprzebytq barierq. 

W olnose nauki katolickiej wsp6lczesnej, w pewnych przynajmme] 
ziedzinach, ta swoboda, pewnose siebie i smialosc, z jakq wsp61

czesny uczony i mysliciel katolicld podejmuje i rozwaia tyle za
gadnien, swoboda, pewnose siebie i smialose, kt6re nowoiytnemu 
badaczowi katolickiemu szeroko rozwierajq drzwi do czytelnik6w 
i sluchaczy naukowo usposobionych - Sq to zdobycze nie mysli 
dogmatycznej, ale zdobycze ducha nauki na dogmatyce; te rzeczy 
tak cenne, nie wewnqtrz dogmatyki si~ rozwin~ly, ale z zewnqtrz 
na niej zostaly wymuszone - i to ci~zkim kosztem, z ilui ofiarami 
w ludziach. Dop6ki katolik tego nie uzna i nie przyzna odpowie
dzialnie, a to w poczuciu odpowiedzialnosci dziejowej, p6ki si~ 

nie oczysci z ostatnich slad6w dziejowego pasoiytnictwa, dop6ty 
nie bGdzie stal lojalnie i szczerze na stanowisku tej moralnosci 
humanistycznej, kt6ra jest OWq kr ainq wsp6lnych wartosci, w kto
rej si~ spotkae moie i porozumiewac z religiq oficjalnq czlowiek 
nowoiytny, kt6ry wyszedl naprzeciw religii, w poszukiwaniu i spo
dziewaniu znak6w Boga w Kosciele. 

Wdzi~cznosc dziejowa jest jednym z przykazan moralnosci hu
manistycznej w jej nowoiytnym rozwoju; zdajemy sobie dzis bar
dzo dobrze spraw~, jak dalece wszystko, cokolwiek cennego dla 
nas zastajemy tu na swiecie w momencie naszych narodzin, jest 
darem ludzkich pokolen niezliczonych; jak daiece wszystko, co 
nas oslania przed przyrodq i innymi ludzmi, co nam sluiy do przy
jemnosci i do pracy, jest produktem wszechludzkiego Organizmu 
Pracy; jak dalece wszystko, co nam naszq god nose czlowieczq na
daje i zabezpiecza, zostalo wyrobione i wywalczone niezliczonq 
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masq heroizmu i ofiary. Oprzec wychowanie mlodziezy na nauce 
h istorii, w najszerszym tego wyrazu zakresie , wpoic w niq wdzi~cz
nose dla pokolen minionych, ktore si~ dla nas dzisiejszych zaslu
giwaly - byloby to niechybnie wychowanie rzetelnie humani
styczne. 

Nie ulega wqtpliwosci, ze wdzi~cznosc dziejowa z roznych wzgl~
dow, ktore si~ tu na razie pominie, nalezy si~ i katolicyzmowi; nikt 
bezstronnie a historycznie myslqcy nie wazy si~ zaprzeczyc temu; 
zeby tylko ten jeden wzglqd tu podac; czym bylby miGdzy barba
rZY11cami, miGdzy ksiqz~tami-analfabetami i wojownikami bruta
lami, czlowiek myslqcy, filozof, zagl~biajqcy si':! w subtelne zagad
nienia ontologii i logiki, gdyby go w6wczas nie byla chronila i po
nad barbarzyncow wynosila duchowna suknia: kasztel koscielny, 
dobrobyt Kosciola, instytucja Kosciola, mistyczny mil' Kosciola? 
Czlowiek tak niepraktyczny, jak mysliciel. w ogole nie moglby si~ 
byl w tym pl'aktycznym na wskros swiecie ludowego prymitywu, 
na fHozofa rozwinqe; na taki luksus. jak niepraktyczne, czysto 
teoretyczne myslenie, epoka barbarzyiiska mogla sobie byla po
zwolic tylko i jedynie dzi~ki Kosciolowi, ktory takq, anormalnq 
jak na owe czasy jednostk~, wprowadzil w krqg bezpieczny swege 
groznego Sacrum; Hum barbarzynski nie rozumial, nie mogl i nie 
probowal zrozumiee, co tam stoi w tych ksiqgach, nad ktorymi 
pochylajq si~ ci wyjqtkowi ludzie , bez miecza u boku i wolni od 
pracy przy karczowaniu lasow; ale ten tlum mial swi~ty l~k przed 
ksiqzkq i przed uczonym, bo ta ksi~ga byla zaczarowana przez Ko
sciol, a uczony by! ksi~dzem. Oto jeden przynajmniej ze wzgl~dow, 
za ktore si~ katolicyzmowi wdzi~cznosc dziejowa nalezy oct umy
slowia: iz czlowiekowi ksiqzki, czlowiekowi bezutylitarnej pracy 
umyslowej, klerkowi, intelektualiscie, inteligentowi, nadal ten, 
w oczach prymitywnego, utylitarnie myslqcego Humu, mir, kto
rego resztki jeszcze dzis go chroniq, d zis, w epoce nowo nast~pu
jqcego utylitarnego barbarzynstwa. Ale ta zas!uga Koscio!a nie 
unicestwia faktu, ze nowozytna wolnosc nauki zostala nie przezeii 
wyrobiona, ale na nim do dzis dnia, jeszcze nie w pelni, wywal
czona. I jezeli wolnosc nauki jest wartosciq wysokq, to wysoka 
nalezy si~ czesc wszystkim jej wywa1czycielom. Bez zgody na tym 
punkcie, nie rna zgody mi~zy moralnosciq koscielnq a moralnosciq 
nowozytnego czlowieka, czlowieka, ktory umie bye dziejowo 
wdzi~cznym. 

Czy w istocie wolnose nauki - tj. wolnosc od wszelkich wzgl~
dow pozanaukowych - jest wysokq wartosciq? Wartosciq tak wy
sokq, izby si~ godzilo dla niej poswi~ac, skoro tak wypadnie, war
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tosci, jakie daje bezsporne i niezachwiane panowanie dogrnatu? 
Nie jest to kwestia do porniniE:cia, owszern kwestia znowuz bardzo 
wazna, albowiern wartosci dogrnatu, lub raczej: psychiki dogrna
tycznej, Sq r6wniez bezsprzeczne i wysokie. 

Nauka jest w zasadzie bezgraniczna; kazda nowa wiadomosc 
wywoluje nowe pytania; nie rna prawdy naukowej, kt6ra by byla 
zamkniE:ta, gotowa i skonczona - pr6cz prawd scisle faktycznych, 
t ych, kt6re juz nic, albo jeszcze nic nie znaczq, prawd 0 faktach 
przypadkowych, oderwanych od organizrnu, czy organizrn6w, przy
czynowosci swiata; bitwa pod Grunwaldern odbyla siE: dnia 
15. VII. 1410 r.; oto fakt, kt6ry chyba na zawsze pozostanie praw
dziwy; tu nauka osi C!gnE:la swojq granicE: - dor6wnala w tyrn 
punkcie rzeczywistosci - zeby uzye tu scholastycznej forrnuly 
prawdy: "Dor6wnanie urnyslu i rzeczy", adaequatio rei et intel
lectus; nie tylko owa data bitwy jest prawdziwq, lecz i zajrnu
jqq nie jest kwestia dlaczego akurat 15-go, a nie 13-go lub 14-go do 
bitwy przyszlo; nie rna tu rniejsca na zadne "dlaczego?"; takich 
prawd faktycznych a kontyngentnych, prawd z am k n i E: t Y c h, 
jest niezrniernie wiele; ale te prawdy, powtorzrny, nie Sq znaczqce, 
czyli nie ukazujq siE: urnys!owi, poza danym faktern, zarysy zad
nych nowych do badan zwiqzk6w. Ale jest i niezrniernie wiele 
prawd, kt6re cos znaczq, a mianowicie znaCZq cos innego jeszcze, 
na cos innego poza danyrn faktern wskazuj q, jako na jego przy
czynowe podloze i otoczenie, jeszcze nie znane; to Sq prawdy nie
zamkniE:te i nieprzypadkowe, do ktorych rzuca siE: umysl badacza 
po ustaleniu prawd zamkniE:tych. I zdaje siE:, ze rzeczywistose na 
wieki wiek6w bE:dzie dostarczala nauce materialu do badan bez 
korica i bez granicy, wiekuiscie przed scigajqcyrn jq urnyslern Czlo
wieka zapadajqc siE: w studniE: mrocznq, bez dna. Owszern, nie tylko 
"zdaje si~" iz tak bE:dzie, ale na pewno tak bE:dzie, gdyz tak wynika 
ze sarnego ustroju naszego rnyslenia - a kto wie, moze i ustroju 
Rzeczywistosci, przynajrnniej 0 tyle, 0 ile umyslem jq scigarny, 
by siE: z niq dor6wnae. 

Znarn rzecz, jezeli znarn przynajmniej jednq cechE: rzeczy; ktoz 
wie, czy ilose cech rzeczy nie jest nieskonczona? A jezeli nie jest 
nieskonczona aktualnie, czy nie jest nieskonczona ternporalnie 
ezy nowe nie narastajq w nas cechy? Wszak wierny, ze swiat zrnie
nia siE: nieustannie, i gdyby nawet daly siE: poznae i wyliczye ja
kies t y P Y cech, czy tam cechy pierwotne, to jednak potok wie
kuistej zrniany wytwarza nowe wciqz mieszanki i zesp61 cech 
pierwotnych, nowe wciqz cechy wtorne. Niech A, B, C bE:dq ja
kies pierwotne cechy wszechrzeczy, kt6re siE! urnyslowi udalo wy
dzielic i wyliczyc; coz z tego, kiedy AB (A zrnieszane z B) wy
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twarza cech~ wtornq Dl,B.C, cech~ \'vtornq D2 itd. ; ale teraz jui: 
cechy w torne Dl i D2, zespolone z A ,B,C, - AB, AC , BC, oraz mi~
dzy sobC! , wytwo1'zq cechy wtor ne drugiego 1'z~du, El, E2, Ea itd. ; 
110M: kombinacj i rosnie nieskonczenie; niech A,B,C, b~dq trzema 
barwami czystymi ; mieszajqc je mi~dzy sobq, a nast~pnie mie
szaj qc je z otrzymanymi odcieniami i tak dalej, b~dziemy otrzy
mywali odcienie coraz nowe - i nigdy tej zabawie k resu byfr 
nie maze. Przyjmij my, ze Rzeczywistosc nie toleruje wszystkich 
mozliwych do t eoretycznego pomyslenia zespolow cech , ze wi~c 

ilose rzeczy do poznania jest skoilczona teo1'etycznie; ale zacho
dzi inny szkopul : umys! - niech to b~dzie Umysl, jak as mysl 
powszechna, zbiorowa mysl wszystkich mozliwych istot poznajq
cych - plynie razem ze wszystkimi innymi 1'zeczami po wielkiej, 
bez ujscia, rzece Zmian; a zmieniajqc si~ sam, zmienia row
niez znaki oddzialywania rzeczy na siebie, czyli zmienia subiek 
tywnie cechy; nie dosyc, ze mozna dowolnie i nieogl'aniczenie mie
szae wszystkie barwy, lecz, co gor sze, i w oczach si~ mieni, i co
raz nowe powstaj q odcienie subiektywne, ponad miar~ odcieni 
otrzymanych obiektywnie; jest to bezmiar w drugiej pot~dze. Na
wet wi~cej w czystej teo1'ii umysl i to jakiS fantastyczny Umyst 
powszechny, nie zdoia dogonie Rzeczyw istosci; coz dopie1'o w prak
tyce um ysl ludzk i, zamkni~ty w pulapce kilkudziesi~ciu lat zy
wota, mijajqcych w oka m gnieniu, ba nawet umysl ludzkosci, 
okaJdaniony czasem, !dory jest dany tej ziemi, przestrzeniq, k torll 
z tej ziemi nawet przy fantastycznie pot~znych narz~dziach b~

dzie m ozna oglqdnqc i zbadac? A co potem, kiedy juz nikogo 
z nas n ie b~dzie? A co przedtem, kiedy nikogo z nas nie bylo? 
Wszak faktem jest zelaznym, zesmy si~ zacz~li, ze byl czas, kiedy 
nas nie bylo - i ze wszystkie naszt! macki w przeszlosc wy
ciqgni~te, po jej sladach w te1'azniejszosci, gdzies utykajq; a ktoz 
nam zar~czy, ze swiat w przeszlosci zmienial si~ z tq pewnq regu
larnosciq, z jakq si~ dzis zmienia, ze same zgo!&, tzw. prawa przy
rody - i histo1'ii, jesli Sq takie - nie ulegaj<} jakims zmianom? 
W tym wypadk u p1'zeszlosc, a zwlaszcza przeszlose daleka, 
jest dla umyslu naszego na zawsze hermetycznie zamkni~ta; 

ale pominmy JUZ to przypuszczenie niebezpieczne; umysl 
naukowy zaklada stalosc p1'aw przyrody, reguiarnosc jej 
zmiennoscl, a zalozenie to, na zbadanym dotqd wycinku 
swiata, okazuje si~ raczej slusznym i plodnym; niech wi~c 

przeszlosc da si~ "retrospektywnie przewidziee", i niech hi
storia swiata da si~ kiedys opowiedziec od jakiegos mo
mentu; ale co dalej, co przedtem? Umysl nie przestanie pytac jak 
dziccko: "a z czego to zrobione?' Tu juz nauka konczy si~, zaczyna 
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si~ rnetafi zyka; n auka opuszcza r~ce , nie dosi~glszy uciekajqcego 
dna . Ale to wszystko w przypuszczeniu, ze nauce udale si~ juz 
dotrzec do "poczqtku swiata" badalnego naukow o i dotrzec do zba
d alnego naukowo m aterialu , z kt6rego swiat jest zrobiony; to jed 
nak przypuszczenie jest fi kcyj ne i ze wzgl~du na to, ze przy k az
dym poszerzeniu si~ naszego umyslu , Umyslu powszechnego, zaw

,sze b~dzie czyhac pytanie: Czego bysmy dowiedzieli si ~ , jakie nie
znane dotqd cechy r zeczy poznalibysmy, gdyby si~ nasza zdolnosc 
poznawcza jeszcze dalej rozszerzy la? Czy poza siebie oglqdamy 
si~, ku poczqtkom, czy przed siebie spoglqdamy, w przyszlosc, tu 
i tam , wiekuiscie oczekuje nas inadaequatio rei et intellectus, nie
dor6wnanie myslq rzeczywistosci, brak prawdy; a im wi~ksze na
dzieje dla Umyslu , w czasie pracujqcego, tym grozniejszy cien 
b eznadziei kladzie si~ od umyslu na swiat - im jasniej tu, w kr~gu 
zdobytej wiedzy, tym ciem niej poza tym horyzontem . Umysl jest 
w p~tach swej w lasnej mocy . Umysl 0 m ilionkroc wi~kszej mocy 
.znajduje milionkroc wi~cej materialu do pytan, kt6re Sq, n a r azie 
przynajmniej, bez odpowiedzi : Kazda zdobyta przez umyst prawda 
znaCZqca 0 swiecie, rn a pr6cz zawartosci ustalonej zawartosc pro
wizorycznq. 

Ten tragizm pracy naukowej umyslu, bynajrnniej uczonego, 0 ile 
J€st uczonym tylko, n ie martwi; samai praca n aukowa , ze swymi 
zdobyczami co dzien uzyskiwanymi, ze swymi co dzien si~ rozwier a
jqcymi nowymi horyzon tami , ze SWq dyscyplinq i m etodq, k t6re 
wymagajq ciqglego napi~cia uwagi i codziennego wysilku - zbyt 
pot~zn i e absorbuje umysl uczonego i zbyt intensywne daje mu za
dowolenie z niejalowego t rudu, aby mial czas i ochot~ martwi~ 

si~ 0 rzeezy ostateczne. Uezony zyje zamkni~ty w dzialaniu, a zycie 
VI dzialaniu ma swoiste swoje poezucie bezpieczenstwa wobee par
cia metafizyeznego niepokoju. Czlowiek w bialym p!aszczu i oku
laraeh , na tle swej pracowni, opa ncerzony swymi dzielami i tytu
lami naukowymi, innym, leez i sam sobie, wydaje si~ czyms, czemu 
zadna m etafizyka nie jest potrzebna. 

Inaczej mysliciel metafizyczny, czy b~dzie nim zawodowy filo
zof, czy dzieeko lub prosty ·czlowiek , a takowany przez wszystkie, 
m etodycznie lub l1niwnie pojmowane "przekl~te kwestie", kt6re 
si~ zowiq, razem wzi~te , metafizykq. Dla niego tragizm zdolnosci 
poznawania, kt6ra wzmagajqc si~, dostarcza sobie eoraz wi~cej nie
poznanego dotqd materialu, tak, iz umysl nigdy doscign'lc nie moze 
zapadajqcej si~ w bezdna nieznane Rzeczywistosci - dla niego ten 
tragizm moie si~ okazac "tragizmem" wlasnie w ealej pelni prze
razajqeego sensu tego slowa. I latwo moze si~ w umysle tak prze
l"aZonym zal~gnllc nieufnosc wobee samegoz poj~cia Rzeezywistosci: 
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a moze Rzeezywistosci weale nie rna? A moze umysl nie idzie na
przeciw czemus, z czym by si~ mial dorownac!' Moze to wszystko. 
co rzekomo zdobywa i osiClga, Sq tylko wlasne jego wyroby, po
mysly, fikcje, majaki? Moze eala praca wiekowa umyslu jest tylko 
jego sennq grq? Co prawda, przeciw ;sceptycyzmowi swiadczy po
t~znie a niedobrowolnie przyj~ta, owszem jakby mu z zewnqtrz, 
od rzeczy, narzucona regularnosc tej rzekomej kaprysnej gry; 
umysl wyst~puje rzeczom naprzeciw uzbrojony w siec swej wla
snej prawidlowosci, a rzeczy, nie zawsze, ale cz~sto dajq si~, jakby 
ch~tnie i skoro, w siec t~ chwytac. Umysl wi~c naukowy bynaj
mniej nie czuje si~ sceptycznie bezbronny wobec Rzeczywistosci; 
przynajmniej jakies jej fragmenty stawiajq mu opor - istniejq 
wi~c rzeczywiscie - ale stawiajq umyslowi opor nie tak niezlomny, 
aby umysl nie magI zwyci~stwami si~ radowac i szczycic. Dczony 
nie jest sceptykiem i jest realistq ontologicznym, gdyz praca jego 
zamyka jego umys!owosc we fragmentarycznych obr~bach Rze
czywistosei. 

Natomiast umysl filozoficzny - czy to b~dzie, powtorzmy, umysl 
wielkiego mysliciela, czy m~dytujqcego prostaczka - tym si~ od~ 

zn acza, iz pragnie i pozqda wiedzy 0 calosci - poza kazdym hory
zontem zamkni~tym dziedzin specjalnych dostrzega lub przynaj
mniej glucho, mysleniem swym, precyzyjnym lub m~tnym, prze
czuwa coraz nowe i coraz daIsze, niedoscigle obszary Rzeczywi.
stosci. Ale taka gonitwa bez tchu musi miec przynajmniej jakies 
postoje spokojne. Rzeczywistosc ucieka wciqz przed myslq, coraz 
nowe stawiajqcq pytajniki: "Dlaczego, skqd, dokqd, z czego?", ucie
ka w przeszlosc, w przyszlosc, w glqb terazniejs2osci; a ta wie
kuista ucieczka Rzeczywistosci przed umyslem czlowieka, proteuszo
we jej igry, ironia przemian, niecier pli\'liq umysl filozoficznie, czyli 
moze raczej: metafizycznie usposobiony nie tylko ze wzgl<::du n C! 
nienasyconq ciekawosc; to czucie i przeswiadczenie, ze Rzeczywi
stosc Jest w ostatecznosci niepochwytna, jak bys dIu go zyl, jak by 
ludzkosc dlugo zyIa, jakim bys byl geniuszem lub zgoia aniolem -
przeswiadezenie to i to ezueie zawisajq zlowrogo nad nadziejq (nie
zmiernie wazniejszq niz nadzieja nasyeenia ciekawosei), ze jest 
"sens bytu", nad t~sknotq, zqdzq, pragnieniem, aby Rzeczywistosc 
rozwijala i spelniala doskonale te wqtle i niedoskonale zarysy, 
projekty, zalqzki wartosei, ktorymi serce nasze zyje i trzyma si~. 
Je:§li Rzeezywistosc jest dla umysiu niezgl~biona, to mozliwe jest 
i bynajmniej nie nieprawdopodobne, ze spelnicine zostanq zaledwie 
strz~py i okruehy, lub zgola nic z tego, 0 czym serce nasze nie
~lomnq i zarliwq zywi mysl, iz powinno si~ spelnic, wszystko, 
w calosci, doskonale. Kr6tko: Rzeczywistosc nieograniczenie po
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znawalna, czyli, co n a jedno wychodzi, Rzeczywistosc ostatecznie 
niepoznawalna nie gwarantuje tnvania i rozwoju wartosci. Dlatego 
to "niespokojne jest serce nasze", i:eby tu sparafrazowac slawne 
slowo sw. Augustyna, dop6ki nie spocznie w pewnosci nieugi~tej, 
ze jest osiqgalne dla umyslu dno Rzeczywistosci - i i:e to dno 
jest dobre, w artosciom n aszym gl~bokim i nieodpartym doskonale 
adekwatne; a takie dno Rzeczywistoscl - to jest Bog. 

Boga obiecuje, istnienia Jego broni teoretycznie dogmatyka 
(teodycea), wiar y w istnienie Boga broni praktycznie Kosci61 
(w rodzajowym zastosowaniu tego terminu, nie ty1ko do katolicyz
mu); broniq wi~c rzeczy wielkiej i wai n ej : nadziei p r zed r ozpa
CZq . Niezmiernie wielu cichych ludzi, ktorzy dia wiary w swiat 
Bozy , n adziem ski, wyrzekajq si~ niektorych najpotf;zniej szych r02
koszy ziem skich , jes t bohaterami n adziei religijnej, obroncami jej 
i pionierami dia strapionych wsp611udzi - i za to nalezy im siE'; 
glf;boka dziej owa wdziE';cznosc, wyrazaj qca si~ w obyczajach szcze
g61nego towarzyskiego respektu, k torym otaczany jest kaplan, kto
rego zycie - przynajmniej domyslnie - odpowiada tej trudnej 
i groznej dyscyplinie, jakq naklada wiara, domagaj qca sif; zycia 
w abstynencji erotycznej . 

Obrona nadziei r eligijnej toczy sif;, niestety, wsr6d walk sro
gich, cz~sto tak okrutnych, ii: widok ich i w spomnienie lacnie zbu
rzyc mogq samqz OWq n adziejE;! Stracic mozna r aejf; przez sposob 
Jej wyrazenia. Totez nikt rozsqdnie mysIqcy i uczciwie czujqcy 
nie przyjmie fa natyzmu religijnego, ktory d al w historii, i to na
wet (jesli nie zwlaszcza ... ) historii chrzescijanstwa, religii milosci, 
n iekt6re z najpotworniejszych widowisk, jakie Iudzkosc w swej 
Rmutnej wf;dr6wce przez czas oglqdala. Niemniej, byloby to zu
pelnie sluszne, okrucienstwa i podlosci na tIe r eligijnym tylekroc 
popelniane, odnosic do samych tylko tzw. nizszych pobudek, do 
sadyzmu pr zy sposobnosci sif; wywieraj qcego, do interesownosci 
materialnej i politycznej klanu i kasty itp.; w fana tyzmie religij
nym dziala niewqtpliwie i rozpacz, i.e oto nadwerf;zony zostaje 
i zWqtpieniu oddany ten bezpieczny skarbiec nadziei, ze jest Bog. 
Wydaje sif; tym ludziom, ze lepiej tych tam wygnac lub zgola 
stracic, niz zeby cale spoleczenstwo, przez nich "zarazone niewiarq", 
mialo nadziej~ religijnq postradac (nie biorqc tn juz pod uwag~ in· 
nych przekonan dziala]qcych w takim rachunku strat i zysk6w). 

Pominmy jednak okrucieiistwo religijne ~ czy antyreligijne! 
t~ odwiecznq dziecinnq chorob~ religijnq barbarzyncow; pozostanq 
zawsze jakies, by i jak subtelne i dyskretne, rysy fanatyzmu u kaz
dego nie tylko religijnego, lecz i, jak wiadomo, bezreligijnego na 
swiat poglqdu, jesli jest to poglqd dogmatyczny; przez co rozumiem 
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p ogJqd zawierajqcy w sobi.e przeswiadczenie 0 rzeczywistym ist
nien iu jakiegos takiego ustroju ::;wiata (kosmosu), ktory gwaran
t uje zachowanie pewnych , w aznych d la d anego wyznawcy, war
tosci moralnych (ze spoleczno-politycznymi wlqczni e). Sceptyk n i
hilista, ktaremu przeswiadczenie 0 zupelne.i niepoznawalnosci 
swiata , gwarantu je jego swobod~ od ucisku rozmaitych wartosci, 
ktarymi by swiat gr ozil, gdyby byl poznawalny - gotow bye fa
natykiem na jednym przynajmniej punkcie, m ianowicie na punkcie 
dogmatu, ze swiat jest poznawalny... 

Tu przywoluj~ z powrotem naszego Badacza; aczkolwiek jest 
ostrozny z . przyjmow aniem dogmataw i na wielu punktach okaze 
si~ niedowierzajqcy, t o jednak nic mu nie bardziej obce i zgola 
wstr~tne, jak upodobanie w sceptycyzmie ; nie ci eszy go bynajmniej, 
j ak dyletantow swiatopoglqdowych, ze nauka jest bezgraniczna, ze 
d no Rzeczywistosci we wiecznq zapada si~ glqb; owszem, pragnqlby, 
aby mozliwe byto, naiwnie si~ wyrazaj,!c, "dowiedziee sic:: na pewno, 
jak jest naprawdp'''; nie. cieszy go wielosc pr awd , wieczna gra me
t afizyk i, operujqcej kilku motyw ami, nie daj qcymi si~ zredukowa c, 
wracaj qcymi, w roznych prz€obrazeniach, bezustannie, bez szansy 
wyj scia poza ten ego-morficzny zakl~ty krqg: jezeli rodzaj twier
o zen m etafizycznych zalezny jest od usposobienia i temperamentu 
filozofa - (jesli juz nie od jakichs utylitarnych, mniej lub wi~cej 
jawnie myslq jego ruszaj qcych interesaw! - co jest niekiedy tylko 
prawdq) - i jeW typy metafizycznego pogl qdu daj q si t:; sprowarizic 
d o k ilku ty pow psychologicznych, to wciqz jestesmy w swiecie w1a
snym, swiecie n3szego mozgu sni<jcego sen 0 swiecie, a n ie w swie
cie jawy, gdzie na nas rzeczywistose, czyli swiat od naszych po
mysleil niezalezny, wymusza jednq i j edynq prawd~. Bogactwo na
szych pomysl6w m etaIizycznych jest znakiem n asze-go ubostwa, n a
szej niedoli sennej. 

Pragnienie dogmatu lekcewazy sobie ten tylko, k to snadz nie 
zazqdal nigdy od swiata, aby byl r zeczywisty, gdyz w rzeczywistym 
tylko swiecie zachodzi ta mozliwose, i e war tosci m ajCj na czym 
zawisnqe i utrwalic sic:: i, jak majak senny, nie rozwiewajq si ~, 

gdy snienie mija. Tu Badacz godzi sip, z Katolikiem, w tym mia
nowicie uznaniu psychiki dogmatycznej, ii: jest to p s Y chi k " 
r z (' tel n a, pEez co rozumie si~ owo pragnienie, azeby byla 
jedna i jedyna prawda, odpowiednik Jednej i jedynej rzeczywisto
~ci, jako trwalego ontycznego podloza wartosci 

Nauka z natury swojej nie zna dogmataw ani religijnych, ani 
filozoficznych; wprawdzie zdarza si~ uczonemu, ze popada w dog
matyzm, skierowany niekiedy ostrzem w dogmatyzm religijny, jest 
to jednak niewqtpliwie takie samo naduzycie, czy przynajmniej 
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blqd, jakie popelnia uczony wierzqcy, kiedy si~ w badaniach na
ukowych kieruje dogmatyzmem religijnym. 

Naleiy tu jednak od razu zauwaiyc, ie dogmaty pozanaukowe, 
czyli, inaczej si~ wyraziwszy, kwestie swiatopoglEldowe, majq po
t~iny wplyw na badania naukowe, i to wplyw dodatni, wzmagajqc 
ich obfitosc, przyczyniajqc si~ do pogl~biania nauki. Badaczowi 
naukowemu, zywiqcemu jakies gorqce pozanaukowe przeswiadcze
nia, metafizyczne, religijne, etyczne, polityczne, zal~iy na tym, 
aby slusznosc ich poprzec wynikami badan naukowych; skierowuje 
wi~c badania swe na nowq jakqs, dotqd nie tkni~tq dziedzin~, 

ktorej by si~ moie ni€ byl tknql, gdyby go w t~ stron~ jego ideowa 
uczuciowosc nie wiodla; tym zas sposobem wyzywa do badan tej 
dziedziny wielu innych, i tych zwlaszcza, ktorzy, znowui ideowq 
uczuciowosciq wiedzeni, ale przeciwnie usposobieni, szukajq w da
nej dziedzinie argumentow przeciwnych. Roinosc idei (swiatopo
glqdow) byla, jest i b~dzie d6nioslym czynnikiem wiedzotworczym. 

Dogmat - czyli, w tym miejscu, niewzruszone jakies przeswiad
czenie poza-naukowe, jakas nieugi~ta ch~c, aieby swiat takim wla
snie byl, a nie innym, pomaga nauce, a nie zawadza jej pod tym 
jedynie warunkiem, ie pozostaje poza niq, jako centrum atrakcyjne 
badan w pewnym kierunku, a nie wkracza do jej wn~trza; co 
innego starac si~ gromadzic fakty; ktore sprzyjajq danej prawdzie 
dogmatycznej, co innego nawet te wlasnie fakty szczegolnie akcen
towac; ale zupelnie co innego przemilczac fakty niewygodne, lub, 
co gorsza, je przemieniac tendencyjnie. Nauka ma SWq moralnosc, 
ktora jest moralnosciq uczciwego s~dziego - i w ogole moral
nosciq rzetelnego i przyzwoitego czlowieka, starajqcego si~ nawet 
wobec przeciwnikow i zgola wrogow oddawac zawsze kaidemu co 
jego, suum cui que. Sprawiedliwosc, i w nauce stosowana, sprawie
dliwosc nie tylko wobec ludzi, lecz i wobec faktow, jest dogma
tycznq normq moralnosci humanistycznej. . 

Nauka nie zna dogmatu, nie zna zadnego terminus ad quem, 
iadnej granicy z gory wiadomej, do ktorej badanie naukowe ma 
dOJsc; nie zna tei iadnego terminus ad quem w innym tego slowa 
sensie: do tego punktu badan wolno dochodzi.\ tu naleiy badania 
zaprzestac. Nauka raz zgodziwszy siE; na takie z gory ustalone 
dogmatyczne szranki, tak swej zawartosci, jak i swego badawczego 
zakl'esu, zaprzeczylaby swej istocie, ktorq jest przenikanie rzeczy
wistosci wciqz si~ - "IN stosunku do naszego umyslu - bogacqcej, 
wzmagajqcej, pogl~biajqcej si~, dzi~ki ciqglemu rozwojowi, wzbo
gacaniu si~, pot~inieniu naszej mocy poznawczej przez konstrukcj~ 
coraz nowych i coraz potE;i:niejszych narz~dzi, doskonalenie si~ 

Znak - 2 
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me~od; coraz pot~zniejsza narasta masa materialu, ktory pochop 
daje do hipotez coraz nowych, a pragnienie wery:fikacji tychze hi
potez domaga si~ nowych znow narzGdzi, nowych metod, zapladnia 
nowe pomysly, ktore znow powi~kszajq material faktyczny i znowuz 
z kolei dziala ten sam, dopiero co wymieniony, proceder; nauka 
jest bezgraniczna, nauka nie zna dogmatow, ale rna swoje pewni
kowe normy techniczne, czyli metodologiczne; teza 0 bezgranicz
nosci nauki jest niewqtpliwie naczelnq mi~dzy nimi, od jej bowiem 
stosowania albo niestosowania zalezy byt lub niebyt nauki. 

Nauka jest jak machina lotnicza, ktora dopoty nie s~ada na 
dol i nie rozbija si~, poki jest w ruchu naprzod, a to zrodlo ruchu 

- rna sarna w sobie; nauka w swej bezgranicznosci rna swoj imma
nentny motor rozwoju, bez ktorego zatrzymuje si~ i upada: za
przeczye nauce prawa do jej bezgranicznosci, zamknqc jq w okre
slonych granicach, w Jakims "tylko dotqd", to skazac jq na smierc; 
doskonala niezaleznosc nauki - i nie tylko nauki, pracy umyslowej 
w ogole, ze sztukq wlqcznie - niezaleznose od jakichkolwiek poza
naukowych wzgl~dow - czy zgola wladz politycznych! - jest wa
runkiem, bez ktorego nie rna nauki. 

Mozna naturalnie inaczej postawie spraw~: nie chcemy nauki; 
,i z takiego szczerego wyszedlszy wyznania, mozna autonomi~ na
uki - czy filozofii, czy sztuki - zwa1czac; ale dopoki tak si~ szczerz~ 
i uczciwie sprawy nie postawi, dopoki si~ nie zakwestionuje samejze 
wartosci nauki, dopoty wszelkie proby jej ograniczenia i wgrani
czenia, z punktu widzenia jakiejkolwiek pozanaukowej dogmatyki, 
religijnej czy politycznej, koscielnej czy panstwowej, b~dq logicz
nie niekonsekwentne, teoretycznie nierzetelne; a bGdq praktycznie 
nieuczciwe, jezeli b~dq to zamachy na swobodE: oScibistq, powodze
nie, czyzgola zycie, pracownikow umyslowych . 

Kto pragnie z takiego czy innego powodu swobod~ pracy umy
slowej ograniczyc, ten powinien powody te obnazac; rna prawo po
stawic aksjomatycznie zasad~: Sq wyisze wartosci niz wartosci swo
bodnej pracy umyslowej; jeieli swobodna praca umyslowa zagraia 
tej oto wyzszej wartosci, nalezy t~ swobodG ograniczyc; jezeli si~ 

w dodatku dysponuje odpowiedniq pot~gq terroru moralnego czy 
zgola fizycznym brachium, to b~dzie to post~powaniem uczciwym. 
jesli si~ b~dzie niszczye dziela niegodziwe, zakazywac uczonym, 
filozofom, artystom dalszej w danym kierunku pracy, a opornych 
karae, wi~zie, wyganiac, t~pic. Owszem, wszelkiego rodzaju inkwi
zycje mogq bye, po swojemu uczciwe, jezeli siG zasadniczo zakwe
stionuje wartose pracy umyslowej; wtedy bowiem i tylko wtedy 
kwestionuje si~ niezb~dny rozwoju tej pracy warunek, jej swo
bod~. Natomiast nie wolno autonomii pracy umyslowej nadwer~-
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iac z powodu, i± sit: pragnie prac~ tt: uchronic od pornylek, jak 
sit: to niejednokrotnie slyszy si~ z ust Katolika. 

Nie rna w ustach wyznClwcy wolnej woli i piekla argurnentu, 
ktory by brzrnia! falszywiej i byl pot~iniej nielogiczny: swoboda . 
rna wartosc tak nieskoriczenie wysokCj, ze lepiej bylo zaryzyko
wac ze strony Stworcy nieskollCZOnq i potwornq rnt:k~ niektorycl't , 
ktorzy swobody zle uzyjq, niZli t~ swobod~ ograniczyc do uiytku 
rozrnaitego, ale w granicach cnoty! 

Jesli swoboda rna bye tak nieskoriczenie cenna Bogu, jakirnze 
prawern czlowiek jq ogranicza? 

Rzeczywiscie, nie rna swobody bez ornylek; nie rna wi~c i swo
bodnej pracy urnyslowej bez ornylek; nie rna naukibez ornylek -
bo nie rna doskonalych narzE:dzi poznawczych, metod w stanie 
doskonalosei, rnaterialu doskonale obfitego, nie rna wreszcie rnozgow 
dzialajqeyeh z pot~gq niezyrn nie nadwqtlonq. Wprawdzie Sq fakty 
i jest ieh niezrniernie wiele, ktore Sq doskonale pewne, bez wettpie
nia prawdziwe; jednakze ilekroc nauka wykracza poza nagi fakt 
i bierze siE: do tworzenia hipotez i teoryj, tylekroc, z natury rze
ezy, skazana jest na rnozliwosc rnylenia si~; hipoteza jest przy
puszczeniern, ktore dopiero potrzebuje weryfikacji przez nowe 
jakies fakty, fakty, ktorych jeszeze nie rna; teoria jest hipotezq, 
kt6ra juz uzyskala jakqs rnoenq weryfikacj~; ezernuz jednak tyle 
jest roznyeh i sprzecznyeh rni~dzy sobq teoryj, odnosnyeh do jed
nej dziedziny zjawisk? Widocznie weryfikaeje nie Set jednak do
statecznie rnocne; widocznie w zawartosc teorii weszly twierdzenia 
dotqd nie udowodnione; widocznie teoria nurza si~ jakqs swojq 
ez~sciq w nieznanyrn, skqd rnogq wylonic si~ nowe jakies fakty, 
ktore jq potwierdzq, lub jej zaprzeczq. A wszakzez bez hipotez 
i teorii nauka zatrzyrnuje siE: w rniejscu i ginie. Prawo do pornylki 
jest nieodwolalnyrn prawern nauki i wszelkiej pracy urnyslowej; 
Jak cieri rnozna odebrac czlowiekowi, tylko schowawszy go przed 
swiatlern do ciernnicy, tak i nauk~ rnozna wyleezyc · z jej wiecznej 
ornylnosci, czyli wiecznej prowizoryeznosci jej osiqgni~c, tylko jq 
pogrzebawszy. 

Zresztq nauka - i wszelka rzetelna praea urnyslowa - broni 
si~ przeciw swej ornylnosci ealq rnocq - a to tworzqc rozrnaite 
niezlornne i wypr6bowane norrny swego dzialania, ustawodawstwo 
swej praey, czyli rnetodologi~ - ktora jej zast~puje dogrnatyk~; 

Iub raczej: praca urnyslowa rna swojq dogmatykE: forrnalnq, ktora 
to dogrnatyka, jak kazda inna, rna sens wartoseiowy. Badaez na
ukowy i kazdy rnysliciel rna prawo do ornylki, ale nie rna prawa 
do wykroezeri przeeiw normom rnetodologii og61nej, ezyli og6lnyrn 
normom praey urnyslowej, i przeciw normom rnetodologii szezego
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lowej, tj. tym, ktore ObOWi'lzuj'l w specjalnej jego dziedzinie. Sto
sunek do tych norm wlasciwy, czyli posluszny i dokladny, stanowi 
o wartosci moralnej badacza naukowego i mysliciela w ogole; jest 
moralnose myslenia, ktora dla ludzi myslqcych, lubi'lcych myslee 
i szanujqcych myslenie jest nie mniej wazna niZ np. dla ludzi trud
ni'lcych si~ handlem moralnose kupiecka itp. Jest, slowem, mo
ralnose pracy, ktora w dziedzinie pracy intelektualnej objawia 
si~ nalezytym i, w miar~ sily umyslowej badacza, scislym stosowa
niem wlasciwych tej pracy metod. 

Metoda naukowa jest sprawq moralnq; i rzec mozna, iz badacz 
nowozytny coraz lepiej zdaj'lc sobie spraw~ ze swej bezgranicz
nosci, coraz mniej przyklada wagi do poszczegolnych faktow i ich 
hipotetycznych i teoretycznych eksplikacyj, a coraz wi~cej do me
tod. Niechby sobie ten i ow fakt byl niepewny, tym bardziej pewne 
jest, ze niepewne S'l hipotezy i teorie; co gorsza, hipotezy i teorie 
mogq bye z jakichs, sk'ldinqd waznych i wysoce wartosciowych 
wzgl~dow, niepoz'ldane - zwlaszcza w dziedzinie nauk humani
stycznych, np. w historii religii. latwo si~ tak moze trafie j rzeczy
wiscie trafia; dana hipoteza i teoria lub tez refutacja innej hipo
l.ezy i teorii moze bye samemuz pracownikowi umyslowemu bardzo 
przykra; ale coz z tego, kiedy mu tak wypada z jegometody, me
tody, z ktor 'l zrosla si~ jego ludzka osobowose, metody, za ktorq 
r~czy honorem uczciwego pracownika. Chciee odebrae pracowni
kowi umyslowemu swobod~, swobod~ wypowiadania nawet takich 
twierdzen, jakie skqdin'ld S'l niepozqdane, to znaczy tyle, co chciec 
odebrae mu jego moralnose pracy, a wraz z niq i ludzkq jego 
uczciwose. I to znowu± jest jedno z przykazan nowozytnej moral
nosci humanistycznej . 

. Dopoki wi~c katolicyzm nie wyrzeknie si~ otwarcie i lojalnie 
tej zasady swej, iz nauka i w ogole mysl badawcza moze si~ roz
wijae pod ochronnq przeciw omylkom opiekq dogmatyki, wewn'ltrz 
pewnych granic, dopoty samze styl tych wypowiedzi b~dzie dla 
nowozytnego pracownika umyslowego nieznosny, ba, b~dzie dIan 
wprost niemoralny, obrazqj'lcy moralnose pracy, moralnose, ktorq 
by trzeba zburzye i zakwestionowae, azeby ~iee logicznie prawo 
do ograniczania, w imi~ by najszczytniejszych wartosci, tej pracy, 
ktorej istot'l jest bezgranicznose, a warunkiem niezb~dnym pelna 
swoboda. Ale katolicyzm moralnosci pracy, a w szczegolnosci 
moralnosci pracy umyslowej nigdy nie kwestionowal; dowodem 
waga, jak'l daje logice dedukcyjnej, b~d'lcej pot~zn'l metod'l , me
wdq 0 rownie pot~znym sensie moralnym; blqd logiczny poniza 
technika, ktory go popelnil; bl'ld logiczny z premedytacj'l poniZa 
czlowieka. Skoro wi~c tak, to warunkiem, jaki humanizm stawia 
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katolicyzmowi, jest, aby uznawszy bezgranicznosc nauki i jej swo
bod~, bez ogr6dek wyparl si~ wszelakich na przyszlosc tejie swo
bodzie przeciwnych zachowan si~, teoretycznych i praktycznych; 
bez tego prawdziwie szczerej rozmowy mi~dzy czlowiekiem nowo
iytnym, kt6ry poszukuje bram wiary, a katolicyzmem bye nie 
moie. 

Co oczywiscie nie znaczy bynajmniej, aby badacze naukowi ka
toliccy nie mieli gromadzic skrz~tnie wszystkich tych fakt6w, kt6re 
l1a korzysc dogmatyki katolickiej przemawiajq, ieby nie mieli na
ukowo polemizowae z hipotezami i teoriami, kt6re Sq dla niej nie
bezpieczne czy niewygodne, z tymi tym bardziej, ktore tendencyjnie, 
w imi~ przeciwnej jakiejs dogmatyki, przeciwko prawom meto
dologii wykraczajqc, godzq w niq ! 

Metodyczna oboj~tnosc na tresc wynik6w pracy naleiy do mo
ralnosci pracy umyslowej; ale moralnosc pracy umyslowej wcale 
nie domaga si~ ludzkiej oboj~tnosci na tresc prawdy. 

W kaidym razie Badacz z niniejszej rozmowy zastrzega sobie 
prawo do omylki tresciowej, jeieli omylka ta - omylka z punktu 
widzenia Katolika - b~dzie poprawnym logicznie wynikiem z jego 
nieodpartych dIan zaloien; 0 poprawnosc zas logicznq rozumowan 
b~dzie, w miar~ sil swoich, staral si~. 

[1941 r.] 
Karol Ludwik Koniiiski 



HENRYK ELZENBERG 

Z DZIENNIK6w 1941- 1960 

Otrzymujqc, dzi~ki wyrozumialosci Hedakcji, moznosc wydrukowania 
w "Znaku" pewnej ilosci wypis6w ze swego - raczej swoiscie pomysla
nego - Dziennika, pragn~ Czytelnikowi choc w paru slowach wyjasnic 
swoje przy t-ym intencje, charakter Dziennika samego i niektore, czy to 
pozome, c-z;y rzec-z;ywiste defekty z tym jego charakterem zwiqzane. 

Pomysl zaproponowania pismu do publikacji, raczej niz normalnej 
jakiejs rozprawy, tych wlasnie swoich luinych zapisek powstal we mnie 
cz~sciowo ze wzgl~du na stan zdrowia, Id6ry mocno mi dziS utrudnia 
prac~ konstrukcyjnq na wi~kszq skal~. Motyw ten jednak _nie jest je
dyny: motywem gl~bszym bylo to, ze z racji "akademickiego" - tak to 
okreslmy - stylu mokh z zewnqtrz widocznych prac przed wojnq juz, 
a zwlaszcza po wojnie, powstala pewna przykra dwoistosc mi~zy moim 
"grzecznym, statecznym" obliczem, ujawnianym publicznie, a moim 
obliczem prawdziwym. Ujawnienie wi~c tego drugiego, "niestatecznego" 
oblicza stalo si~ dla mnie z biegiem czasu potrzebq coraz bardziej impe
ratywnq i - nazywajqc rzecz po imieniu - po prostu nakazem moral
nym : jest to nakaz prawdy, aut en t y c z nos c i. Wzglqd ten ode
gral SWq rol~ talde przy wyborze okresu, z kt6rego teksty zaproponowa
Iem do druku: jest to okres wojenny i powojenny, od jesieni 1941 do 
czas6w niemal ostatnich. Glownq jednak racjq tego wyboru bylo, ze 
wbrew czystej przypadkowosci zapoczqtkowania i zakOJ1czenia serii no
tatek takq wlasnie 111yslq raczej, niz innq, mamy tu rodzaj wzgl~dnej 
ealosci: po dluzszej przerwie, obejmujqcej ostatnie miesiqce przed wojn iij 
i dwa pierwsze lata wojenne, w z now i e n i e Dziennika w warun
kach zewn~trznie i wewn~trznrie zmienionych. 0 zmianach wewn~trznych 
m6wic nie b~~; Sq do nich w teksoie aluzje, tam zwlaszcza gdzie mowa 
o stosunku autora do aksjologii i do podstawowych jej poj~c. Chociaz 
zmiany te nie dotlm~ly samych fundament6w osobowosci, odgrodzily 
jednak wcale "vyraznie lata na&t~pne od wszystkiego, co je poprzed2'Jilo. 

Zdaj~ sobie doskonale spraw~, ze wielu ludziom szanownym zapiski te 
mogq dokuczyc zar6wno swojq formq, jak tresciq. Trzy w szczeg61nosci 
widz~ tu kwestie, co do ktorych moze warro si~ porozumiec. 
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Przede wszystkim, jak kazdy zauwazy oct razu, sqdy tutaj wypowie
dziane albo wcale nie Sq uzasadnione, albo tylko bardzo pobieznie. Czy 
to jes,t defekt naprawd~? Mysl~, ze nie. W kazdym razie jest to rys za
mierzony, zwiqzany z gatunkiem literackim, jakim jest bqdz co bqdz 
tak;~e i dziennik. Tu jest miejsce jedynie dla wypowiedzi wyrazn~e afo
rystycznych; totez z chwilq, gdy jakas zapiska zaczynala sj~ rozrastac 
w rozumowanic lege artis, w w y w 0 d myslowy, przenosilem jq nie
zmiennie z Dziennika do wlasciwej teki teoretycznej. 

Co do treSci, to sporo niech~ci moze oczywiscie wzbudzie wciqz w r67.
nych wersjach wracajqcy irracjonalizm; jeszcze wi~cej pesymizm co 
do czlowieka, miejscami przechodzqcy wprost w mdzantropi~; indywi
dualizm wreszcie, 0 ktorym jakis bardziej krewki krytyk powie zapew
ne, ze to zwykle anarchizujqce warcholstwo. Mog~ chyba stwierdzic uczci
wie, ze rysy te Sq w zapiskach podkreslone jednostronnie, dla przeoiw
wagi, jako te, dla ktorych w wykladach i w rozprawach miejsca nie 
bylo; zasadniczo ,ich jednak si~ nie wypieram i - procz moze pewnych 
chlasni~c mizantropijnych - nie mysl~ za nie si~ sumitowac. 

Przykry natomiast dla mruie samego jest pewien neg a t y w i z Tn 

postawy: ciqgle, czasem ostro bojowe przeciwstawianie si~ komus lub 
czemus; malo pochwal, a duzo zactepek. Jest to najzupelruej sprzeczne 
nie tylko z przytoczonym w zapiskach zdaniem Goethego, ie tylko "ra
ctowanie si~ rzeczami", sympatia, nawet pcwna "stronniczosc pro", Sq 
cos warte, ale z bardzo wyraznq i szczerq mojq aspiracj<j moralnq. 0 ilez 
pi~kniej by bylo 0 tym, czego si~ nie lubi, nie mowie, a przede wszyst- , 
kim nie myslec! Ostatecznie jednak zyjemy w swiecie walki, w kt6rym 
trzeba si~ broniC; a bronic si~, to, jak z "nauki 0 czynie" wiadomo, takie 
lIderzac. W moim zas Qsobistym wypadku konieczne to byro tym bar
dziej, ie, z wi~kszosciq moich koncepcji b~dqc poza g16wnym nurtem 
epoki, jestem wystawiony na ciqgle, swiadome czy nieswiadcme, wrogie 
naciski: tak, i e wszystkie mOje ataki Sq wlasciwie tylko kontratakami. 
Odmienny i - w mojej intencji - nie destrukcyjny charakter moich 
uwag krytycznych 0 chrystianizmie kazdy - mam nadzjej~ - odczuje; 
ze nie rna w nich nic z tego, co samo siebie mieni "wolnomyslicielstwem", 
to jasne. 

Pozostaje mi ju:i: tylko do krotkiej wzmianki pewien szczeg61 raczej 
techniczny: sprawa tekstow w j~zy'kach obcych. Bylo ich w pierwotnej 
redakcji du:i:o, bardzo duio, cudzych i wlasnych. PrzygotowujqC rzecz 
do druku, obralem lini~ post~powania nast~.pujqCq : Cud z q pro z ~ 
wsz~dzie przetlumaczylem, oryginalll juz nie podajqc, co najwyzej ~ 
w klamrach - te jego zwroty, kt6rych odpowiedniki w przekladzie nie 
wydaly mi si~ dose adekwatne. T e k sty poe t y c k i e natomiast zo
stawHem w oryginale, dodaj<jc tlumaczenie w przypisku. W 1a s n :} 
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wreszcie francuszczyzn~, niemczyzn~, w paru miejscach lacin~, przewaz
nie 	zastqpilem polszczyznq, w og61e tego nie zaznaczajqc. Tam jednak, 
gdzie chodzilo 0 jakis efekt scisle zwiqzany wlasnie z j~zykiem, zos'tawi
lem wypowiedz, jak byla, z jednym bodaj wyjqtkiem lub dwoma 
wstrzymujqc si~ przy tym od tlumaczenia. Tlumaczyc jakiS tekst to bqdz 
co bqdz zawsze w jakims stop~iu przydawac mu wagi, a nie jest chyba 

. zgodne z savoi r- v iv rem przydawanie wagi sobie samemu. 
H. E. 

Torun, 23. II. 1961 r. 

12. 	XI. 1941. 

Pogarda i pot~pienie to najpewniej wytkni~te drogi, by samemu 
upasc moralnie. 

1. 	XII. 
Mqdrosc jest produktem ubocznym dqienia czy to do prawdy, 

czy do systematyzacji mysIi i czyn6w. I cz~sto jest produktem je
dynym. 

20. 	 XII. 
Mistyka nie jest "uzupelnieniem" doswiadczen dostarczonych 

przez praktyk~ czy przez nauk~; jest to rewolucja wewn!itrzna, kto
ra wszystko do gruntu rozwala. 

Mistyka nie jest docieraniem do iakt6w, kt6re przedtem byly 
nieznane, ale przebudowq podstaw umyslu i, w zwiqzku z tym, 
przebudowq naszej wizji rzeczywistosci. Kosmos leci w drzazgi, 
a spoza niego wylania si~ swiat inny, kt6ry jui nie jest kosmosem. 

Tegoz dt.tia. 
Stosunek Wiwekanandy do religii, taki jakim go znajduj~ 

w ksiqzce Rollanda 1. Jest w tym wielkie niebezpieczenstwo: "da
jemy" sobie tzw. doswiadczenie religijne i ufamy mu, gdy tymcza
sem - jak powszechnie wiadomo - to, co w doswiadczeniu tym 
przezywamy, moze bye nierealne, jak we tinie. Prowadzi to na po
dejrzanq drog~ poszukiwania "stan6w" specjalnych, kt6re by nam 
pozwolily "przeiyc" owe dotiwiadczenia, a w dalszej konsekwencji 
na drog~ uprawiania technik zewn~trznych, zdolnych nam tych 

1 Vie de Vivekananda. Mysliciel religijny hinduski z XIX w. (przyp.red.) . 
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stan6w dostarczyc. A tak nie wolno: religia to wlasnie n i e opium, 
a tym mniej haszysz. 

Poza tym: empiryzm jest sluszny, jest po prostu tautologiq, gdy 
chodzi 0 poznanie "rzeczywistosci" w znaczeniu "tego, co dane". 
Ale zaczyna zawodzic, gdy sr6d "tego co dane" usilujemy rozr6znic 
"rzeczywistosc" w w~iszym znaczeniu i cos, co jest mniej lub wi~
cej "pozorem". A przeciez bez tego rozr6znienia nie rna nie tylkO' 
normalnego ludzkiego poznania, ale i religii mistycznej: bo kazda
mistyka zglasza pretensj~ wyprowadzenia nas ze swiata cz~sciowej 
lub calkowitej uludy i wprowadzenia w "rzeczywistosc" istotnq. 

Moim zdaniem, "dialektyka", 0 kt6rej tu Rolland m6wi z tak 
wielkimi zastrzezeniami, rna w tych sprawach do powiedzenia slowo 
istotne. Bo tylko przez analiz~ tzw. proces6w poznania, przez kry
tyk~ sqd6w i poj~c jako tegoz poznania narz~dzi - podkopujemy 
naiwnq wiar~ naiwnego racjonalizmu, i tylko przez analiz~ poj~c, 
takich jak "rzecz", "przedmiot" itp., burzymy swiat naszych pier
wotnych praktycystycznych konstrukcji. Intuicja mistyczna moze
wyrastac tylko na gruncie najbardziej niszczycielskiej analizy scep
tycznej i nihilistycznego niemal rozbicia przyjmowanej pierwotnie
rzeczywistosci: a to wszystko jest rzeCZq nie doswiadczenia, tylko 
wlasnie wysilku dialektycznego. Tak ze rola Plotyn6w i im podob
nych (0 typie umyslu m6wi~, nie 0 doktrynie) jest w dzie]e mi
stycznyrn wi~k~za i bardziej decydujqca niz ro]a empiryk6w czy
stych. 

Chybione tei Sq u Rollanda i samego Wiwekanandy pr6by zbli
zenia mistycyzmu do nauki, przy czym jako wz6r "nauki w og6]e" 
przyswiecajq dyscypliny bio]ogiczne: znowu empiryzm. Zgodnosc 
z naukq jest ostatniq troskq mistyka, kt6ry tak to przeciez chyba 
rozumie, ze nauka k 0 n s t r u u j. e i bada swoje wlasne konstruk-· 
cje, istotq zas mistycyzmu jest wo]a wydostania si~ poza kon
strukcje. Prawdziwy mistyk jest przekonany, ze tylko to, co on 
poznaje, to "rzeczywistosc", to zas, co poznaje nauka, to "rzeczy
wistosciq" nie jest. Wzruszajqca zgoda, ustanowiona przez Rollan
da i jego mistrza, zabija swoistosc zjawisk; Bergson duzo lepiej 
widzi to wszystko. 

21. XII. 
Sprzeczne z samq istotq religii jest przypisywanie jej charak

teru jakiegos generalnego aktu poznania, chociazby si~ to jej uj~
cie p6iniej jakos uzupelnialo. Sam pierwszy krok wyznawcy jest 
bl~dem, gdy to, co posiadl, nazywa "wiarq" a siebie samego "wie
rzqcym". 
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23. 	XII. 

Uzywalem wyrazu emptna 0 swiecie, ktory nas otacza "na co
dzien", produkcie spostrzezen zmyslowych i intelektualnych kon
strukcji. Ale termin ten nie jest dobry, jak rowniez "swiat zastany", 
"swiat dany". Jest ow swiat, owszem, "dany", "zastany", "empi
ryczny" w stosunku do podmiotu, jakim jestem w t e j c h w iIi: 
w czysto momentalnym przekroju takim go istotnie "widz~", "spo
strzegam". Ale nie jest nim in rigore, poniewaz zostal up r z e d
n i 0 w Y two r z 0 n y z materialu, ktory w nim wciqz jeszcze 
mozna odnaleze, i tylko ten material, naprawd~ i bez zastrzezen, 
jest "dany". Sam zas ow swiat jest juz konstrukcjq. "Swiat prakty
ki"? - tez nie najlepiej, bo jest on jednoczesnie tym, w ktorym si~ 
obraca analiza intelektualna pierwszoplanowa, ta, ktora nie probuje 
przechodzie w sceptycznq dialektyk~ burzycielskq. Nie mam nazwy, 
a przeciez to, co mam na mysli, jest - 'Wlasnie "empirycznie" 
wcale uchwytne. 

Tegoz dnia. 

"Bog", u Areopagity, nie jest duszq i nie jest inteligencjq , nie 
jest myslq, nie ma rozumu, nie jest swiatlem, nie jest pot~gq ani 
tez nie ma pot~gi. Nie zyje i nie jest zyciem. Nie jest wiedzq, praw
d q, mocq, mqdrosciq; nie jest dobrociq. Nie jest duchem (tu za
strzezenia); i znowu: nie zna rzeczy, ktore istniejq,; nie ma w nim 
wiedzy (Dion. Areop. w Teologii mistycznej, V. Cytowane w kSiqzce 
Rollanda 0 Wiwekanandzie, s. 233 i nast~pne, w przekladzie fran
cuskim Darboy, 1845). Tak wyglqda to, do czego dociera mistykil 
konsekwentna . I dobrze. 

Teraz jednak dwa pytan'ia. Po pierwsze: jaki cien sensu, by taki 
przedm;ot jeszcze nazywae Bogiem? A po drugie: co tu jeszcze jest 
do kochania? 

Dotarcie do Nieokreslonego, utrzymanie go w polu swego wi
dzenia, oddaje nam przyslug~ olbrzymiq, wyzwalajqc nas 
w p~wnym ograniczonym sensie - z p~t niescisle tak zwanej "em
pirii" i z p~t dyskursu, burzqc swiat, ktory nas gniecie i przywra
cajqc nam wolnose. Uczucie jednak, ktore tu moze si~ rodzie, to 
chyba raczej radose lub upojenie, nie milose. Nieokreslone nie rna 
zalet, przymiotow, cnot, nie ma zadnej wartosci, nic, czego by si~ 
milose mogla uchwycie. 

Mozna co najwyzej powiedziee tak: kto dotarl do Nieokreslone
go, moze - jesli stae go na to - skorzystae z odzyskanej swobody, 
by zajqe si~ budowaniem swiata wlasnego, lepszego niz ten, ktory 
zostawil za sobq. I dopiero ten, jako lepszy, moze pokochat. 
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27. 	XII. 

Jakqz pelni~ zadowolenia przezywam, gdy czytam kSiqZk~ lub 
przemysliwam jakis problem tylko dla siebie! A jak to zadowole
nie znika bez sladu, gdy jedno lub drugie czyni~, by si~ wynikami 
podzielie! Pragnienie lub obowiqzek wyjscia ze SWq myslq przed 
ludzi psuje cale szcz~scie myslenia. 

30. 	XII. 

Etyka nalezy w calosci do swiata sp~tania i skr~powania; rzeczq 
jej jest regulowae stosunki, ktore ze skr~powania powstajq. W swie
cie wyzwolenia etyka staje si~ bezprzedmiotowa. Wszystko jednak 
wskazuje na to, ze zadoseuczynienie jej wymaganiom jest tego 
wyzwolenia war u n k i e m. Stqd pewne nawet antynomie: ety
ka cz~sciowo nas skuwa (przez obowiqzki), cz~sciowo wyzwala 
(przez oczyszczenie, uniezaleznienie od pragnien, wyniesienie po
nad potrzeby); jest cz~sciowo sprzymierzencem, cz~sciowo wro
giem tego, kto szuka zbawienia. 

Tegoz dnia. 

Dqzenie do nieokreslonosci mistycznej moze bye ewentualnie 
tylko przejsciowe. Myslee po to, by dzwignqe z niebytu swiat, kto
ry by nam odpowiadal. To wymaga, jako fazy przejsciowej, roz
bicia swiata zastanego: pogrqzenia go z powrotem w nieokreslonose 
metodami sceptycyzmu i mistycyzmu. Burzy si~ ten swia t okreslo
ny, by na jego miejsce postawie inny; ale ten b~dzie znow okre
slony. 

, . I. 1942. 

Kiedy na dnie jakichs porzqdnych, rzetelnych rozumowych do
C'iekan znajdujemy irracjonalnose (powiedzialbym tu raczej "trans
racjonalnose), stanowi to dla nas gwarancj~, ze mielismy do czy
nienia z rzeczywistosciq. Kiedy natomiast wszystko uklada si~ do 
konca najpi~kniej, do konca pozostaje "jasne" i na mysl dyskur
sywnq podatne, stanowi to dowod przeciwny: zesmy rzeczywistosci 
nie uchwycili, ze zostala ona poza obr~bem tego, 0 czym caly czas 
byla mowa, zesmy si~ caly czas obracali w kr~gu czystych kon
strukcji umyslu. 

"Rzeczywistose jest irracjonalna": to dzis cos w rodzaju dogma
tu, od ktorego mi trudno odstqpie. Gdyby mnie zapytano, skqd to 
wiem, moglbym wskazae na jej plynnose a sztywnose poj~e, na nie
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skonczonosc jej elementow przy skonczonosci zasobu tychie pOJ~c 
(takie termin6w), na niewyczerpalnosc indywidualnosci zestawionq 
z tym ponoc faktem, ie wszystko co rzeczywiste jest wlasnie indy
widualne itp. Ale - pomijajqc nawet wqtpliwq sIusznosc niekto
rych tego typu tez poszczeg6lnych - bylyby to zawsze tylko przy
klady. 2e rzeczywistosc jest irracjonalna, to wiem, born tego d o
s w i a d c z y I, bo tylko wychodzqc poza myslenie racjonalne mie
walem owo cos, co moina okreslic jako d 0 s w i a d c zen i e r z e
c z y w i s t 0 sci: czegos swoistego, do czego ten termin, tak jak 
go rozumiem, przylega. 

"Po co w takim razie uprawiac dociekania racjonalne, i to »rze
telne«?" Pr6cz wielu innych powod6w takie po to, by przez dotar
cie do dna transracjonalnego dac sobie owo doswiadczenie rzeczy
wistosci, kt6re na innych drogach nie tak znowu cz~sto si~ uzyskuje. 

27. II. 

B6g poj~ty jako osoba; niesmiertelnosc; organizacja koscielna: 
kto rna te trzy rzeczy, ten zupelnie inaczej moie pracowac nad 
swym udoskonaleniem moralnym, nii ten, kto ich jest pozbawiony. 
Wszechwiedzqcy, iyczliwy swiadek mego wysilku; nieskonczone 
trwanie mojego iycia, nadajqce mu peInq 'donioslosc; zorganizowa
na pomoc na ziemi: wszystko to wspiera, uskrzydla, pozwala prze
zwyci~iyc natur~, nadaje wreszcie sen s niewqtpliwy naszemu 
moralnemu dqzeniu. Jakie inaczej bez tego! Gdy dobro - kt6rego 
nie jest si~ p'ewnym - trzeba z siebie wydobywac wIasnq SWq 
m'ocq dla samej jego czystej milosci, nie lqczqc z tym zadnych na
dziei, i przede wszystkim sam 0 t n i e, a nawet w opozycji do 
swiata, kt6ry chce, owszem, zebysmy byli "moralni", ale wedlug 
j ego moralnosci, spolecznej, i w mysl j ego interes6w, nie we
dlug prawdy. 

28. III. 

Mistrzem jest ten, kto pewnej ilosciswych bliinich pomogI 
wyjsc z honorem z opresji zyci~ na ziemi. 

6. V. 

Pisanie zabiera cz~sc czasu, kt6ry m6glby iSc na myslenie. Stqd 
u ludzi takich jak ja, piszqcych wolno i z trudem, tragiczna alter
natywa: albo zahamowac ruch swojej mysli, albo si~ wyrzec jej 
ujawnienia. 
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12. V. 
Mqdrose jest najsubtelniejszq, najbardziej uduchowionq z form 

panowania. Nie nad ludzmi oczywiscie: nad swiatem. 

23. 	V. 

Wiernose grupie jest wszystkim w moralnosci narzucanej przez 
grup~; w moralnosci pelnej jest takze cnotq, ale skromnq, drugo
planowq, obstawionq tysiqcem zastrzezen. Tylko w okolicznosciach 
niezwyklych - zbiorowego niebezpieczenstwa, rozpaczliwej sa
moobrony - wybija si~ na plan pierwszy; ale i tu ma prawo tylko 
do ofiar w sferze stosunkow ludzkich, i to zewn~trznych, nigdy 
zas - do panowania nad calosciq sumienia i zycia. 

1. VI. 

"To czego nie rozumiecie, to smialo podawajcie za wYJasmenie 
calej reszty" (Hodgson - 0 ktorym nb. nic nie wiem! - cytowany 
u L. Brunschvicga). Czy to ma bye tylko satyra? - to przeciez 
trafia wcale niezgorzej w istot~ naszego poznania! 

Tegoi dnia. 

Onegdajsza proba nawrotu do "Wielkiej Improwizacji" potwier
dzila negatywne wyniki, do ktorych dochodzilem juz dawniej. Mimo 
pelni rozumiejqcego podziwu tak dla przejawiajqcej si~ w tym wy
buchu ludzkiej i duchowej pot~gi, jak dla oszalamiajqcej genial
nosci wybuchu samego, pozostaje "Improwizacja" rzeCZq po ludzku 
mi obcq, a jako poezja mnie nie rozgrzewa. Uderzam tu 0 jednq 
z nieprzekraczalnych, 'ostatecznych granic /mojej natury. 

Obce mi Sq przede wszystkim - oczywiscie! ale ciekawe, ze na 
obcose tEl pada akcent tak silny - przezycia wlasnie owej pot~gi, 
ktore tam tkwiq u podstawy. Najblizsze, co znam z doswiildczenia, 
to - zwlaszcza po wysluchaniu niektorych utworow muzycznych 
pewne przyplywy poczucia mocy, przechodzqce w jakis nastroj 
"na hurra", w potrzebEl ekspansji bez granic, ale zasadniczo bez
kierunkowej ("w bezmiar, wsz~dzie"): to jednak jest cos bardzo 
roznego, i przez cytat juz zaznaczylem, z kim by mnie to moglo 
spokrewniae. Mickiewicz ma poczucie mocy zupelnie inne, takie , 
jakie moglby miee Napoleon: mocy realnie sprawczej i 0 kierunku 
wyraznym, zdolnej wywolae przewroty namacalne i okreslone. Da
lej : obca mi jest ta wsciekle konkretna, rozumiejqca si~ sama przez 
si~ "danose" Boga transcendentnego, Boga, ktory wlada i rzqdzi; 
a stqd nie znajduje we mnie zadnego echa takze sama tragedia 
bun t u, ktory przeciw takiemu Bogu si~ zwraca. Nie kocham 
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"calego narodu"; ani rozumiem, jak cos takiego jest moiliwe, ani 
nie pragn~, ieby to ze mn'l si~ stalo: nie c e n i ~ takiej ryczalto
wej milosci. Chociai czuj~ si~ cz~sci'l tego narodu, z nim solidarny, 
co wi~cej, wdzi~czny losowi za t~ moiliwose wl'lczenia si~ i wsp6l
noty, przeciei "jednym" si~ z nim nie czuj~, jak nie czuj~ si~ jed 
nym z zadn'l jak'lkolwiek zbiorowosciq na ziemi. Obca mi jest he 
roiczna prostota i ta jakas sucha rzeczowose, z jak'l Mickiewicz po
kazuje nago SW'l pych~ (gdy tymczasem upajaj'lcq si~ sob'l , reto 
ryczn'l pych~ Slowackiego rozumiem dobrze) . I choe do pewnego 
przyw6dztwa i do wplywu kiedys d'liylem, obca mi jest zar6wno 
ta niecierpliwose, z jak'l Konrad si~ga po wladz~, jak formy, w kt6
rych j'l sobie wyobraza, a nawet i cele, do kt6rych pragnie jej uiye. 

Tyle 0 stronie ludzkiej; teraz sprawy stylu i wyobrazni . Tu dwa 
mi si~ narzucaj'l wspomnienia: charakterystyka Mickiewicza w Slo
wackim i nowej sztuce i moja wlasna notatka z roku 1912, zaczyna
j'lca si~ paradoksalnie od sl6w: "Mickiewicz ni.~ jest stylist'l". (Sty 
list 'l natomiast mial bye Slowacki). Dzis wiem, ie styl Mickiewi
cza - wlasnie takie tu, w "Improwizacji" - osi'lga szczyty, na 
kt6re rzadko si~ wzn'i6s1 kt6ry z mistrz6w, ale i ten styl i ta wy
obraznia wywoluj'l u mnie jedynie pelni~ spokojnego uznania. Styl: 
zdumiewaj'lcy, wspanialy, mistrzowski w swym pol'lczeniu logiki 
i konkretnosci wobec przedmiot6w, to niekonkretnych, to zn6w na 
logik~ niepodatnych. Zadnych skaz, zalaman, iadnych slabosci ; ani 
sladu jakiejkolwiek maniery (czego tyle jeszcze w sonetach czy 
w Wallenrodzie). Rzetelnose, ponad kt6r'l nic bye nie moze. Pla
stycznose i dobitnose Homera w opisie przezye powstalych na grun
cie jakims Schellingowskim, Boehmowskim, cherubinskim i l u
cyferycznym. A jednak: gdy wymieniam Homera, czuj~ wyraznie, 
ie to jui dwa swiaty r6ine. I wlasnie ta w'lska granica mi~dzy 

jednym a drugim doskonalym "plastykiem" w sensie R ibota sta
nowi dla ..mnie 0 wszystkim. 

Wiadomo: styl Mickiewicza nie jest rozlewny, a poezja jego 
w zadnym sensie nie jest muzyk 'l. Nie spiewa - ale i nie faluje; 
rri,e jest morzem, ani szumem drzew wielkich. Nie jest tym wszyst
kim i poezja Homera; lecz tu mamy subteln'l r6inic~ . Poezja Ho
mera kladzie si~ na przedmiotach en nappes (nie znajduj~ zwrotu 
polskiego), nappes de contemplation w tym znaczeniu, w jakim si~ 
m6wi nappes d'eau. Opuszcza si~ na nie z nieba jak swiatlo, popo
ludrriowe swiatlo ostatnich dni lata, ale jednoczesnie jak wielki 
spok6j, i caly okr'lg rzeczy, kt6re ogarnia , jednakowo zloci r6wnym 
swym blaskiem; szczeg6ly si~ z calosci nie wybijaj'l, nie S'l ze 
szczeg6ln'l pasj'l rzeibione. Mickiewicz jest wscieklym rzeibiarzem, 

• 
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robi na wypuklo az do przesady. "Plastyzacja" osiqga tu granice, 
przy kt6rych - jak na moje potrzeby - r6wnowaga wewn~trzna 
poezji jest juz zachwiana. "lch okrqglose dloniq czuj~" - 0 dzwi~

kach! - to bylby mniej wi~cej symbol tego, 0 co mi chodzi. To, alba 
"jak owad na rozy kwiecie", to juz nawet nie rzezbiarstwo, to jubi
ierstwo, sztuka kamei, ci~cie w onyksie; odjqe d u c h a tej poezji, 
zostalby Gautier . Taki styl przy takim temacie to rodzaj cudu, 
i niekt6rzy w tym widzq szczyt sztuki; ale ja wolalbym, mi~dzy te
matem a stylem, bardziej - by tak rzec ~ jednorodnq, bardziej bez 
posredniq harmoni~. 

No i ta log i k a, gdzie kazdy obraz przeprowadzony jest kon
sekwentnie, niczym argument! Uczucie, to "krew w swoich cies
niach"; z czego wynika, ze "ile krwi w twarzy, tyle w piesniach 
uczucia"; albo: "mam go w uchu" sprecyzowane "po swistach lot 
jego slysz~" - i tak sarno "mam go w oku" zaraz dokladnie wytlu
maczone : "widz~ go w szacie obloku". Wreszcie: w jednym i dru
gim wypadku ta dokladnose paralelizm6w podkreslanych przez bu
dow~ zdaniowq. 

Po odczytaniu "lmprowizacji" poczulem jakby potrzeb~ dostar
czenia sobie dowodu, ze to nie polot i p~d tej poezji i nie religijna 
jej w ielkose tak mnie odstr~cza. Si~gnqlem do Beniowskiego i prze
czytalem ze slynnego credo strofy 0 Bogu. Wrazenie bylo niczym 
nie naruszone, pot~zniejsze niz kiedykolwiek. Caly wi~c ekspery
ment tylko utrwalil, pogl~bil i uswiadomil dokladniej to, co tkwilo 
we mnie od lat trzydziestu. 

4. 	 VII. 
Dlaczego ucinamy tak szybko nasze najpi~kniejsze przezycia: 

zasluchanie w muzyk~, zapatrzenie w jakis pi~kny obraz przyrody? 
Bo b 0 i m y si~ : pracy wewn~trznej, kt6rq by nas kosztowalo do
ciqgni~cie si~ do poziomu przedmiotu; spokoju, kt6ry by nam obrzy
dzil nasze czcze podniecenie codzienne; i ekstazy, kt6ra by dala nam 
odczuc, ze to, czym zyjemy zwykle, jest smierciq. Trzeba przejse 
przez swoistq agoni~, by wejse w Pelnie, calq swojq istotq; tej ago
nii le,ka si~ zycie i co rychlej wycofuje si~ w malose. 

13. 	VII. 

"Utozsamianie poezji z owym bezimiennym chaosem" - pisze 
o Tuwimie czcigodny i wcale przenikliwy mqz, Zawodziilski. Ale 
to bylby raczej Tiutczew (miejscami) ; u Tuwima wszystkie pro
mienie, od swiata ku niemu idqce, zalamujq si~ poprzez to medium, 
jakim jest dla niego cod z i e n nos c, jedynie wlasciwie mu bli 
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ska; cala tresc kosmiczna jest "d~ta". Tuwim to wyrzucony z orbity 
realista codziennosciowy, czepiaj'lcy si~ temat6w kosmicznych, by 
nie run'lc w pustk~ zupeln'l, ale do nich nie stworzony, nie uzdat
niony: poeta platform tramwajowych, szczurow, cocktail6w, p~

taj'lcy si~ niepotrzebnie po jakims zblagowanym czwartym wy
miarze. 

14. VII. 

Jesli smierc jest wyzwoleniem mistycznym, to powstaje jeszcze 
pytanie: czy to "ja" b~d~ wyzwolony od czegos, czy "cos" wyzwolo
ne ode mnie, kt6ry to "ja" owo cos sob'l zaciesniam, uciskam, kr~
-puj~. 

Tegoz dnia. 

Teozofia i kierunki pokrewne tak si~ maj'l do powaznej mistyki 
i do powainej religii, jak grafomania do prawdziwej poezji. Teozo
iowie to grafomani mistyki. 

17. VII. 

Wbrew Schopenhaeurowi S'l w poz'ldaniu trzy czynniki hedo
nicznie dodatnie: 1 - uprzedzane w wyobraini spelnienie; 2 - po
czude wlasnej iywotnosci, inicjatywy, a w najpomyslniejszych wy
padkach "Zr6dlowosci" i spontanicznosci; 3 - pewien moment do
-datni - paradoksalnie l - zawier.a sam 0 n awe t po c z u c i e 
bra k u: jest ono poczuciem wlasnej granicy, a poczucie wlasnej 
granicy jest poczuciem odr~bnosci, obrysowania, jakiegos wlasnego 
k 0 n t u r u. To wszystko zas jest czyms na sw6j spos6b estetycz
nym i zatr'lca dyskretnie 0 wyobrazenia ciekawej, .interesuj'lcej 
-walki, dramatu. 

Tegoz dnia. 
Religia: organisation de l' irrationnel. 

22. VII. 

Jezeli umysl jest "nozem", to wolno - snuj'lc dalej t~ metafo
r~ - wypowiedziec paradoks nast~puj'lcy: tylko nozem chot troch~ 
jeszcze t~pym moina krajac chleb albo mi~so; noiem w stanie do
skonalej ostrosci da si~ ci'lc juz tylko powietrze. 

1. VIII. 
Z proz'l nie da si~ wyczynic ten sam co z poezjq hokus-pokus 

formalistyczny. Dlatego to formalisci tak ch~tnie wyrzucajq proz~ 
za burt~. 



313 Z DZIENNIKOW 1941-1960 

22. 	VIII. 
Lacus, in quem vita defluit. 
Nie dla "lutni", nie dla "imienia", ale dla samego s w i a t a 

swojego nie zostawi~ zadnego dziedzica. Z zadnq duszq nie mam 
swiata wsp61nego; z zadnq duszq nie jest mi wsp6lne to, co rozja
snia mi drog~, to, z czego bior~ polot i zycie. I daremnie jest dusz 
takich szukae: na pi~knie, na urokach priezycia, na grze zwi'ew
nych, wieloznacznych symboli nie oprzemy nigdy zadnej wsp6lnoty. 
W zadnej bratniej mi swiadomosci nic z tego, co ukochalem, nie 
b~dzie si~ odbijalo jak w mojej, nie dostqpi zycia nowego w miejsce 
tego, kt6re straci wraz ze mnq. Nie tylko ja jestem samotny, ale 
i m6j swiat jest samotny sr6d niezmierzonej ilosci swiat6w rozdzie
lonych nieprzekraczalnym absolutem inn 0 sci wzajemnej. To 
jest ta melancholia ogromna, ten ocean smutku rozlany nad 
oceanem pi~knosci, to co sprawia, ze nie mozna umrzee radosnie. 
Jakze wi~c nalezy umierae? - z milo sci q, milosciq tego 
ze przypomn~ i na wlasny uzytek przetworz~ znane slowo poety 2 

"czego nigdy nie zobaczq dwie dusze". 

6. 	 IX. 
Z Wyznan sw. Augustyna: "Co si~ tyczy bogactwa, [ ... J jezeli 

umysl nie moze dojse do przekonania, czy posiadajqc je, gardzi 
nim, mozna je opuscie, by si~ 0 tym przekonae" (X. XXXVII). 

W Etyce wyrzeczenia (s. 66 wiadomego rocznika) stwierdzilem, ze 
to nie stanowi dowodu. 

9. 	 IX. 
Lektura: sw. Augustyn, Wyznania - z przykrosciq, przymu

sem, niecierpliwosciq, gniewem i bolesnq urazq. Takie rzeczy mogq 
tylko 	zamqcie czlowiekowi jego religi~. 

Niekt6re szczeg6ly wciqgam do zapisek teoretycznych. 

10. 	IX. 
Kenner der Hijhen und Tiefen (G 0 e the, Der Gott und die 

Bajadere). Co myslee 0 tym okresleniu, gdy je zastosowae do ludzi? 
Jest to ~lbo za malo, albo za wiele. Za malo: bo nie wystarcza bye 
znaWCq, trzeba owo tworzywo rzeczy wysokich i gl~bokich umiee 
ksztaltowae, w gl~binach i na wysokosciach bye budown'iczym 
i tw6rcq. I trzeba SWq 0 nich wiedz~ umiee podawae drugim, bye 
glosicielem. Znawstwo sarno jest rzeCZq jalowq. Za duzo: bo jesli 

2 Vi g n y'ego: Aimez cc que jamais on ne verra deux jo1s . 

.znal< - 3 
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kogos juz nie stac na cwo budownictwo i tworczosc, na cwo glosi
cielstwo 'i pociqganie w glqb i wzwyz innych dusz ludzkich, to le
piej swego obcowania czy to z wyzynq, czy to z gl~biq zanadto nie 
intelektualizowac, nie stawac si~ "znawcq"; stykac si~ z jednO! 
i drugq jak najwi~cej, calq powierzchniq duszy, ale raczej instynk
townie, swobodnie, bardziej chlonqc niz przenikaj'lc, jak dajq nam 
tego przyklad niektore szlachetne kobiety, niektorzy moze artysci . 

.Wypadloby to - przynajmniej w stosunku do wyzyn - ujqC 
jeszcze inaczej: prosciej, a troch~ bardziej rygorystycznie. Kto jest 
znaWCq znaczkow pocztowych, nie rna obowiqzku stac si~ podobnym 
do znaczka, a kto znawcq win, podobnym do wina. Ale kto si~ zna 
na wyzynach, powinien - i ten obowiqzek ciqzy na nim bardziej 
niz na kimkolwiek - sam stac si~ istotq wysok'l; nie wolno mu, 
najwyrazniej n i e w 0 1 n 0, hodowac w sobie tej dysproporcji 
mi~dzy poznaniem a bytern, mi~dzy dobrem, z ktorym obcuje i na 
ktorym si~ ."zna", a wlasnym czy to zlem, czy po prostu przeci~t
noscr'l i nijakosciq. Nie wolno si~ znac na wyzynach, a samemu 
w dalszym ci~gu bye niskim; chadzae tam myslq, a d'lzeniami 
i substancj'l swej duszy zostae na dole. Nie wolno bye t y 1 k 0 

znaWCq; jednak nie budowniczym, nie tworcq, nie glosicielem czy 
mistrzem trzeba ponadto bye przede wszystkim, tylko Ii r z e c z y
w i s t n i a c z e m w y z y n y w sob i e. Totez przyznae komus 
znawstwo i tylko znawstwo, to zawieraloby implicite nawet nagan~ . 

13. 	IX. 

Cos z mqdrosci jesienno-szarej. 2ycie jest przezarte zlem ; 
a z jego dobr, zrazu kuszqcych, wiele przezeramy analiz'l my sami. 
Ale jak z robaczywego owocu dlugo jeszcze mozemy ,wykrawac 
cZqstki zdrowe, tak sarno i z zycia; tak ze jest co spozywac do 
konca. WyScig mi~dzy robakiem a smierciq wygrywa na ogol 
smiere: przychodzi wczesniej, nim robak zdolal odebrae nam 
wszystko. 

27. 	IX. 

"Sztuka wYJasmania, tak jak sztuka prowadzenia rokowan, to 
cz~sto po prostu sztuka przemieszczania [transposer] trudnosci. Jest, 
chcialoby si~ rzec, w pewnych rzeczach jakas nietykalna rezerwa 
[un fonds] niepoj~tosci, ktorej kombinacje inteligencji ludzkiej nie 
s'l w stanie ani usunqe, ani zmniejszyc, tylko wylqcznie na rozny 
spos6b rozmiescic, czasem pozostawiajqc wszystko w p610swietleniu, 
kiedy indziej rozjasniajqc niekt6re punkty kosztem 'innych, ktore 
zalewa ciemnose jeszcze gl~bsza niz przedtem" (C 0 urn 0 t) . To 
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ostatnie wraienie' - niektore punkty kosztem innych - miewalem 
cz~sto, mi~dzy innymi takze w stosunku do wlasnej aksjologii. Tyl
ko ze, mniej ostroi;ny niz Cournot, bylem zawsze wtedy sklonny po
wiedziec nie, ze to tak jest z "niektorymi rzeczami", ale ze "z rze
czywistosciq", "ze swiatem". 

4.. X. 
"A ty z tej prozni czemu drwisz, kiedy ta prozma nie drwi 

z ciebie?" (Lesmian w Napoju cienistym). Efektowne, ale falszywe. 
Ze wszystkiego mozna drwic, tylko nie z prozni; a ze proznia drwi 
z nas, t ego poczucia nie wyzb~dziemy si~ nigdy, poki nam przed 
oczyma b~dq taiiczyly te roje ulud, w ktore jej powierzchnia si~ 
stroi - dla nas, ale wbrew naszej woli. Nie mysmy 0 ten teatr 
cieniow prosili. 

I. 	XI. 

W pewnym sensie mistyka jest po prostu organizacjq samotnosci 
jednostki. Trzeba jednak rozumiec wyraz samotnosc, by zrozumiec, 
co chc~ przez to powi~dziec. 

11. 	XI. 
"Wewn~trzna tresc [Gehalt] opracowywanego przedmiotu jest 

poczqtkiem i koiicem sztuki. Nie b~dziemy co prawda zaprzeczac, 
ie geniusz albo wyrobiony talent moze zrobic wszystko ze wszyst
kiego i przez ksztaltowanie pokonac materi~ najoporniejszq. Gdy 
si~ jednak bliiej przypatrzyc, powstaje wtedy zawsze raczej rzecz 
na popis rein Kunststilck] niz dzielo sztuki; to ostatnie winno miec 
s'we oparcie w przedmiocie majqcym SWq godnosc". (G 0 e the). 

Slowa te znajduj~ w swoim egzemplarzu zakreslone, przypusz
czalnie bardzo, barclzo dawno, bo kiedyz to po raz ostatni zaglqdalem 
do Dichtung und Wahrheit? I za z lot e slowa uwazam je dzisiaj, 
jak niegdys. 

27. 	XI. 
Wielki, wielki spokoj splywa na tego, kto nauczyl si~ patrzec na 

swiat z dwoch perspektyw: smierci i wlasnej slabosci. Smierci, 
ktora wszystko zrownywa. I slabosci, ktora si~ wyrzeka wszelkich 
ambicji, nawet ambicji sprostania nieco wyzszym wymaganiom 
moralnym. 

20. 	II. 1943. 

"Przez ciqgle korr:ystanie z bramy niebieskiej moina jq uchronic
od zardzewienia". (Tao-Te-King) 
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4. 	 III. 

" ... jesli bohaterstwo polega na niesk011czonej gotowosci zaczy
nania 	z powrotem od Zera... " 

(H 0 c kin g, The meaning of God in Human Experience, s. 73) 

Do pesymizmu historycznego. 

'5. III. 

Nie uznanie naprawd~ jest wazne, tylko udzial w dziele zbioro
wym. Ale c6z, kiedy dzielo zbiorowe nijak jakos zlozyc si~ nie chce! 

2. 	 IV. 

W biegunowym przeciwienstwie do znanych koncepcji pragma
tystycznych powiedzialbym, ze nawet na przyszlosc nalezy patrzec 
retrospektywnie. J akby juz cale dzieje ludzkie byly przeszlosciq 
i jakby juz ludzkosci wcale nie bylo. Czy jest to punkt widzenia 
ponury? Niekoniecznie : pozwala spojrzec na dzieje tak, jak sledzi... 

:my, czytajqc, przebieg wspanialego dramatu, kt6rego koniec juz 
:.znamy. 

i 
3. 	V. 

"Jesli si~ chce poznac dno tego, co jakis czlowiek mysli, trzeba 
si~ odniesc do tego co on robi , a nie co m6wi" (B erg son). Roz
powszechn'iona prawda, ale nie mniej tylko cz~sciowa. Ogromnq 
cz~sc tego, co czynimy, czynimy pod przymusem; takie czyny nic 
nie m6wiq 0 tym, czym jestesmy i co myslimy. Slowo jest 0 kilka 
stopni wolniejsze. 

Charakterystyczne jest moze raczej j a k czynimy niz c 0 czy
nimy. 

13. 	VII. 
W istocie racjonalizmu tkw~ tendencja do odwodzenia umyslu od 

rzeczywistosci ku konstrukcjom czysto formalnym. By temu prze
ciwdzial~c musi si~ umysl karmic, ze tak powiem, "od spodu" in
tensywnq pozywkq irracjonalnq. 

21. 	VII. 

Znajdowac pelni~ zadowolenia, pelni~ swej realizacji ontycznej , 
w tym zc si~ jest czlowiekiem sr6d ludzi, z nimi si~ zyje, cieszy, 
smuci, wymienia mysli i uslugi, bez potrzeby wsp6lgrania z innq 
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poza Iudzkose si~gajqcq rzeczywistosciq, bez potrzeby r6wmez 
wrosni~cia w glqb wlasnq jako w centrum istnienia: to dIa mnie 
cos niepoj~tego. Wydaje mi siE:, ze wtedy po prostu si~ n i e j est: 
tysiqc krzyzujqcych si~ w jednym punkcie Iinii matematycznych 
nie sprawi, by w tym punkcie bylo cos, jezeli nic nie rna. A jed
nak olbrzymia wi~kszose Iudzi tym wlasn'ie si~ zadowala i ' z takie
go ukladu stosunk6w (dIa mnie czczej, bolesnej komedii) czerpie 
nawet ch~e i radose tworzenia. I to ja jestem ten anormali1y, ten, 
kt6ry rozminql si~ z wolq i urzqdzeniami natury. 

25. 	XI. 
Nasze ziemskie milosci Sq cz~sto czepianiem si~ dloni tego, kto 

si~ ugruntowal w Rzeczywistosci i daje nam nadziejE:, ze poprzez 
niego, posrednio, i my si~ ugruntujemy. Wkorzeniamy si~ we 
wkorzenionego. 

31. I. 1944. 

"Trzeba zye tak jak si~ mysli; inaczej, pr~dzej czy pozmeJ, za
czyna si~ myslee tak jak siE: zylo" (B 0 u r get). - Tak; i to bylo
by straszne. 

14. 	III. 

"Oliwa dochodzi dopiero, gdy knot si~ wypalil" (0 spoznionym 
nabywaniu mqdrosci przez doswiadczenie). 

(M a i ned e B ira n) 

19. 	III. 
Le poete est un mystique manque 3 (B rem 0 n d). - Moja 

wlasna formula bylaby mniej efektowna, bo w obu czlonach obsta
wiona zastrzezeniami: "poeta-romantyk lub symbolista jest misty
kiem, kt6ry utknql w pol drogi". Moze bye jednak jeszcze inaczej; 
mozna by pr6bowae skresIie slowo poeta. Wedlug mojej mysli 
pierwotnej, nie poezja miala bye takq "niedomistykq", tyIko ro
mantyzm. "Romantyk jest mistykiem" itd. 

Tegoz dnia. 
Z pewnej strony, pod pewnymi wzgl~dami, romantyzm io zja

wisko odplywu: muszla pozostawiona na brzegu przez chrzescijan
stwo. 

3 "Poeta jest nieudalym mistykiem". 
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Tegoz dnia . 
Przeciwko naiwnej wierze w skutecznosc pracy moralnej czlo

wieka nad sobq samym wysuni~to t~ przenikliwq i arcymqdrq uwa
g~, ze "to nie my porzucamy nasze przywary (vices, jak to wlasci
w ie tlumaczyc?), ale one nas porzucajq" · . Mimo to nierozsqdnie 
byloby twierdzic, ze praca nad sobq jest bezowocna. Bo, po pierw
sze, ona to sprawia, ie gdy nasze mil e, kochane, holubione przy
wary nas opuszczajq, cieszymy si~ zamiast si~ martwic. Juz to nie 
jest do pogardzenia ; ale po wt6re: dzi~ki niej zdrozna sklonnosc, 
nawet i silna, nie tak latwo wyradza siEl w na16g. Wi~kszose tych 
sklonnosci przeciez wyplywa z jakichS potrzeb zgola realnych, kt6
rym nie um iemy s i~ oprzee. I p6ki tak a potrzeba trwa, praca nad 
sobq moze dawac wyniki mizerne. Ale nieraz, gdy potrzeba juz m i
nie, zdroznosc zosta je: bo zdqzyla stac si~ nalogiem. Temu przeciw
dziala praca nad sobq: wysuwajqc raz po r az swoje opory, nie do
puszcza do automatyzacji nagannego sposobu postElpowania. Tak ze 
gdy potrzeba zanika , zanika i zrodzona z niej zdroznosc, gdy tym 
czasem bez pracy nad sobq przetrwalaby jeszcze i wtedy. 

24. 	III. 
W ogromnej wiElkszosci wypadk6w efektowna bywa mysl tylko 

dlatego, ze nie jest przemyslana do konca. Mysl przemyslana do 
konca nie rna ani tajemniczych perspektyw, ani owej sHy sugestii, 
tkwi'qcej w samym wlasnie niewykonczeniu, w ruchu, w niespel 
nionym dqzeniu . Jest statyczna, we wszystkich swych cz~sci ach 

r 6wnomiernie jasna , w sformulowaniu - przez nadmiar dokladno
sci - mozolna; doskona losc i oczywistosc nadajq jej pozory tru 
izmu, a pokorna zgodnosc z rzeczywistosci q naraza na za rzut pla 
skosci. Dotyczy to wszelkich twor6w umyslu: od jednozdaniowych 
sentencj i do system6w filozoficznych. 

26. III. 
"Przez wysilek, kt6rego dokonuje czlowiek odrywa jqcy siEl od 

swiata zewn~trznego [ ... ], przysposabia siEl on do przyjElcia prawdy 
i jej zrozumienia. :." (M a i ned e B ira n, Journal , 25. XI 1816). 
Owszem, ale wbrew Biranowi zdanie byloby w r 6wnym stopniu 
prawdziwe, gdyby zamiast 0 swiecie "zewn~trznym" mowa byla 
w nim 0 wewnEltrznym. Przy pewnych rozumieniach moze i bar
dziej . To co predysponuje do przyj~cia prawdy, to przede wszystkim 
oderwanie si~ od in t ere s u. Interesy bywajq zewnEltrzne, by
wajq wewn~trzne; ale ze na dnie interesu lezy zawsze cos psychicz

4 La Rochefoucauld. 
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nego - pragnienie, pozqdanie, uczucie - wi~c pewmeJ 1 radykal
niej zrywa z interesem ten, kto si~ odrywa od siebie, a wi~c np. 6w 
fizyk, od kt6rego si~ tu Biran odgradza. 

"Jaki inny motyw niz potrzeba poznania prawdy m6glby za
ch~cie czlowieka do zagl~biania si~ w zakqtki duszy?" JesIi 0 w I a
s n e j lub t a k z e wlasnej duszy tu mowa (a to chyba z kon
tekstu wynika), to pytanie jest niefortunne. Wchodzimy w si.ebie 
po to, by w sobie znaleze przeciw swiatu oparcie; alba by si~ 
uksztal.iowae; albo by osiqgnqe wewn~trznq, sprzyjajqcq szcz~sciu 
harmoni~. Pobudki interesowne, zdolne wypaczye widzenie prawdy, 
Sq daleko silniejsze tutaj, niz gdy si~ bada atomy. 

Najgor~cej sympatyzuj~ z Biranem; jak najbardziej do mnie 
przemawia zdanie poprzedzajqce tekst cytowany: "w siebie trzeba 
zstqpic, w zaciszu wlasnej swiadomosci trzeba zamieszkae, by cie
szye si~ prawdq i dotrzee do rzeczywistosci wszech rzeczy". Ale nie 
trzeba chciec calej koldry przeciqgac na swojq stron~ . 

1. 	 V. 
Stwierdzmy raz jeszcze dobitnie, co nast~puje. Przedstawiciele 

nauk scislych chlubiq si~, ze tylko oni Sq zdolni dae porzqdne i osta
teczne rozwiqzania stawianych problemow, rozwiqz~nia, po kt6rych 
w zakresie omawianego problemu nie ma juz nic do szukania. Od
najduj~ ten poglqd raz jeszcze, przeglqdajqc dziS, w roczniku 1936 
"Przeglqdu Filozo£icznego", artykul Lukasiewicza 0 Logistyce i fi
lozofii. Pisze on tam 0 owej "szczeg61nej radosci, jakq <;l.aje popraw
ne rozwiqzanie jednoznacznie sformulowane'go zagadnienia na.uko
wego, rozwiqzanie, kt6re w kazdej chwili mozna skontrolowac przy 
pomocy scisle okreslonej metody naukowej i 0 kt6rym wie s i~ po 
prostu,- ie musi bye takie, a nie inne, i ze pozostanie w nauce po 
wieczne czasy jako trwaly wynik metodycznego badania" (s. 124). 
Humanistyka zas i filozofia nie mogq si~ poszczycic takimi osiq
gni~ciami. 

Nie wqtpi~, ie mogq bye ludzie, dla kt6rych owa "radose" sta
nowi zadoscuczynienie wysokiej klasy. Ale "my" (humanisci; filozo
fowie), 0 ile chcemy bye szczerzy, zupelnie inaczej rzecz t~ ujmie
my. Na "radose" t~ jestesmy malo wrazliwi. "Ostateczne rozwiqza
nie" jakiegokolwiek problemu (czyz naprawd~ mozIiwe? czy nie 
zawsze tylko "nasze" i tymczasowe?) bynajmniej nas specjal?ie nie 
cieszy; jest raczej odczuwane jako swoista - na tym odcinku 
S m i ere m y s I i: wszystko tu skonczone, do zrobienia nic wi~
cej nie ma. Dawno juz pisalem, i tu powtarzam, ze - jezeli rze
czywiscie istniejq - to n i est e t y istniejq problemy dajqce si~ 
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ostatecznie rozwiqzae. A ludzie tacy, jak Lukasiewicz, sprawiajq na 
nas szczeg6lne - przewaznie nieuswiadomione - wrazenie jakichS 
aposto16w smierci, zastoju. Nas cieszy wlasnie myslenie 0 proble
mach nierozwiqzalnych; ulegamy oczywiscie zludzeniu, ze, je chce
my rozwiqzae, ale w istocie chodzi nam 0 co innego: 0 to, co si~ 

dzieje, rozgrywa, "dochodzi do bytu", "wkracza w istnienie" m i ~
d z y postawieniem problemu a jego "rozwiqzaniem" takim czy 
innym; tylko w owej pracy myslowej zyje owo cos pi~knego i gl~
bokiego, co, z braku okreslenia lepszego, nazw~ na razie "kontak
tem z rzeczywistosciq". Z tego swoistego punktu widzenia jest 
zresztq w rozwiqzaniu tez cos cennego, ale nie to, co widzq w nim 
tamci; nie owa ostatecznose i wiecznose, ale jakas samoobiekty
wizacja (?) mysliciela czy cos w tym rodzaju. Przekreslilem w tej 
chwili wyraz badacz i napisalem my§liciel: bo i w tej terminologii 
wyraza si~ r6znica postaw. 

2. 	 V. 
Uzupelnienie do powyzszego. 
1. Zarzut "zastoju", "apostolstwa smierci" jest OCZywlscle prze

jaskrawiony; jest to raczej w og6le nie tyle zarzut He pewna cha
rakterystyczna imp res j a. Przeciwnik odpowiedzialby oczy
~iScie, ze kazde rozwiqzanie raz ustalone otwiera now e pro
blemy: ze to m y kr~cimy si~ w miejscu, a oni si~ posuwajq, ze 
to u nas jest zast6j, a u nich post~p, jesli nie ku "prawdzie" w sen
sie klasycznym (nie wszyscy tak to rozumiejq), to ku zagadnie
niom coraz bardziej zlozonym, wyzszego rz~du itp. Wi~c mysl 
moja wymaga korektur, kt6rych teraz jakos nie widz~. Uderza 
mnie natomiast w tej chwili cos troch~ odmiennego: jesli zdoby
lismy rozwiqzanie ostateczne, to z chwilq jego zdobycia zostala 
zdeprecjonowana cala praca myslowa, kt6ra do niego doprowadzi
lao Zepchni~ta do roli srodka, kt6ry sw6j cel juz osiqgnql, prze
staje budzie zainteresowanie, odpada jak martwy lise : a przeciez 
ta praca byla tresciq czyjegos zycia, zycia istoty b~dqcej celem 
sama w sobie, posiadajqcej jakqs wartose ostatecznq i absolutnq. 
To wszystko jakos jest przekreslone, idzie mi~dzy rupiecie; w naj
lepszym razie na material dla historii nauki. Koncepcja wi~c tu 
omawiana nie wprowadza, jak m6wilem, "zastoju"; jest smiercio
nosna pod innym wzgl~dem: jako redukujqca zywe zycie mysli do 
roli srodka, i tylko srodka, przez to, ze odbiera mu wartose 
wI as n q. 

2. W zwiqzku z tym sprawa stosunku d~ myslicieli przeszlosci. 
Jezeli Sq u nich bl~dy lub niescislosci, jezeli wyniki nie Sq dose 
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"pewne", to "tamci" odrzucajq ich po prostu i przekreslajq: tak 
Lukasiewicz wobec Kanta lub Kartezjusza. My inaczej. J esli mysl 
mysliciela byla interesujqca i bogata, to czytajqc go, wmyslajqc 
si~ w niq ponownie, pow tar z a j q c w sob i e j ego a k t y 
m y s lowe, wciqgamy si~ w pot~zny nurt zycia myslowego, z y j e
m y; zyjemy myslq - i jezeli sami nie jestesmy zdolni do mysle
nia tworczego, znajdujemy w nich po prostu zrodlo zycia; jesli 
jestesmy, mamy w nich przyjaciol i towarzyszy, z ktorych pracq 
i wysilkiem konfrontujemy nasz wysilek i naszq prac~; bierzemy 
od rrich dar, jesli nie zycia w ogole, to wspolZycia. Lukasiewicz 
zas i jemu podobni widzq w myslicielach przeszlosci tylko wi~k
sze lub mniejsze zbiorniki twierdzeil scislych i dowiedzionych; 
jesli ta zawartose jest mala, mysliciel si~ nie liczy w ogole". 

6. 	 VII. 

Jak wielkq rol~ w stosunkach ludzkich, nieraz kosztem wzgl~
dow najbardziej rzeczowych, odgrywa obyczaj, rytual! Wczoraj 
i dzis za miastem u pani B.: wmusila we mnie jajko na twardo i 
choe go taki brak - maslo do bulki (bo to "obowiqzek goscinno
sci"), ale (by na ten obowiqzek przypadkiem nie bye narazonq 
ponownie) nie ofiarowala mi swojej werandy na przesiedzenie
jeszcze jednej nocy nalotowej . Wazniejsze jest pocz~stowae mnie' 
jajkiem niz uratowae mi zycie. 

Tegoz dnia. 

Znanieckiego koncepcja "czlowieka zabawy", i zaliczenie do 
tego typu politykow i wojownikow: kto viie, moze to koncepcja 
genialna?? Ile zabawy np. jest w owych bombardowaniach! Kto 
wie czy nie wi~cej niz celowosci; i si~ga to az po sarno 
dno wojny lotniczej. Bawiq si~ nie tylko lotnicy; cale narody
na wszelki sposob wyprobowujq nOWq zabawk~ i uwaialyby so
bie za ujm~ nie umiee -jej naleiycie wyzyskac. 

2. 	 VIII. 

Czytajqc ostatnio historykow, nie moglem si~ nie zastanowie 
nad klasycznym zagadnieniem istoty faktu histor.ycznego. J aki 
fakt jest historyczny? Odpowiedz, do ktorej bym dzisiaj si~ skla
nial, bylaby nast~pujqca: taki, ktory wzbudzil zainteresowanie 

; Cala ta podw6jna n o tatka nie trafia w sedno. Niedokrystalizowana my';l 
jest chyba taka: czlowiek sj~ realizuje w mysleniu, nie w wynikach swego my~
lenia. A ze samourzeczywistnienie jest najwazniejsze, wi~c wa:lmiejsze jest 
myslenie nl:1: jego wynik (H. E. 1960) . 



322 HENRYK ELZENBERG 

zbiorowosci, srod ktorej lub na oczach ktorej si~ rozegral. To by
laby historycznosc bezposrednia; posrednio zyskiwalyby historycz
nose fakty stanowiqce domniemane przyczyny - u p r z y w i I e
j 0 wan e przyczyny - tamtych. 

W koncepcji tej historycznosc' faktu tworzy!aby si~ tedy sa
morzutnie przez pewien proces zachodzqcy w psych ice zbiorowej. 
Rzeczq zas historyka byloby zapisywae to, czym si~ interesowalo 
spoleczeiistwo wzi~te przez niego za przedmiot jego pracy dzie
jopisarskiej. 

Oczywiscie, Sq tu duze trudnosci. Gdzie si~ zaczyna zbiorowosc, 
ktorej zainteresowania tworzq fakt historyczny? - jak malq li 
czebnie moze bye? - jak wielkq musi? Wyjasnienia wymaga tez 
poj~cie zainteresowania. Rozumiem przez nie - jakikolwiek bylby 
punkt wyjscia - zainteresowanie, ktore, przynajmniej w punkcie 
dojscia, stalo si~ bezinteresowne: fakt historyczny jest to fakt 
przez danq zbiorowosc odczuty jako, sam w sobie, godny uwagi, 
rozwazania, rozpami~tywania, komentowania. 

22. 	VIII. 
Nie jest rzeCZq zlq miee nadziej~, ale zle jest bez nadziei nie 

moc si~ obejse. 

19. 	IX . 
DziS rano przemyslalem z pewnymi wynikami zagadnienie 

f a k t y c z neg 0, a w pewnej mierze i w I a sci w ego sto
sunku do zla, ktore stwierdzamy u innych ludzi: jak to wyglqda 
u czl:owieka bezgrzesznego, jak u waJczqcego ze swoim grzechem, 
jak u nieswiadomego wl:asnej grzesznosci i jak u tego, ktory wla
sny grzech aprobuje. I spraw~ zatargu mi~dzy stanowiskiem mo
ralnym wobec tego zagadn·ieni.a a stanowiskiem spolecznym. 
Wszystko to przy sposobnosci.. . Tacyta. 

25. IX . 
Na marginesie Tacyta, w ostatnich dniach, przemyslenia na 

temat Bergsonowskiej etyki (a takze i "duszy") "zamkni~tej" 
i "otwartej"; jak ja bym to ujqf inaczej i jak to wyglqdalo w Gre
cji i w Rzymie. Tacyt - skqdinqd tak wielki - jest tYPOWq "du
SZq zamkni~tq" i jako taki reprezentacyjny dla Rzymian, zwlasz
cza z warstw wyzszych. Z tego punktu widzenia goruje nad nim 
.slabszy charakterem Seneka, dla ktorego w tym zestawieniu na
bieram nowej sympatii. U Grekow inaczej; tam raz po raz jakies 
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przepyszne "otwarcia": Oresteja, Antygona, Filoktet, i na sw6j 
slabszy spos6b Eurypides tez - nie m6wiqc 0 Sokratesie; i zresztq 
co krok. 

26. 	 XII. 

"Muzyka jest bardziej okreslona nii: slowo, i chciec jq objasniac 
slowami, to jq zaciemniae. Nie przypuszczam, by slowa wystarczaly 
do tego celu; gdybym byl przekonany 0 czyms przeciwnym, nie 
zajmowalbym si~ komponowaniem. Sq ludzie, kt6rzy oskariajq mu
zyk~ 0 wieloznacznose i twierdzq, i:e slowa rozumiejq si~ zawsze; 
ze mnq rzecz si~ rna calkiem odwrotnie, slowa wydajq mi si~ og6ln i
kowe, wieloznaczne, niezrozumiale, jezeli je por6wnac z mu
zykq [ ... ] To, co dlamnie wyraza muzyka, kt6rq kocham, jest raczej 
zan a d t 0 okreslone nii: z a m a I 0, by si~ slowa do tego mogly 
stosowae". 

(M end e 1 S soh n do pisarza, kt6ry pisal wiersze do jego kom
pozycyj). 

Do estetyki tresci w muzyce. Muzyka m a tresc i tresc ta j est 
okreslona. 

31. XII. 
Zalety znienawidzonego Sq bardziej nienawistne niz jego wady. 

25. I. 1945. 

Kto uprawia krytyk~ artystycznq, kocha nie krytyk~, tylko 
sztuk~. Tak sarno, kto uprawia filozofi~, kocha nie filozofi~, tylko 
byt. 

11. 	II. 
"Artysta jest producentem rzeczywistosci". Zdanie w tym ode

rwaniu niezrozumiale, ale stanowiqce osad wzgl~dnie wazkich ostat
nio przemyslen 6. 

31. 	 V. 

Korespondencja Flauberta. To jest jakas cz~sc trzonu stalego, 
nienaruszonego, kt6ry trwa we mnie poprzez wszystkie przemiany 
i ewolucje. Flaubert jest wqski i malo intelektualny, ale co za slusz
nose mysh centralnej! 

6 W studium He ide g g e r f\ 0 HtlLderlinj,e i istocic poezjl natknqlem sip' 
szereg lat p6zniej na forffiul~ nast'lPujqCq: Dichtung ist worthafte Sti,ftung des 
.'leins. Pretensjonalne to bardzo, ale w konteldcie bynajmniej nie bezsensowne. 
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4. 	 VII. 

Wszystko, co w dziejach jest cenne, jest zawsze przebiciem si~ 
na wierzch sil i dqzen metafizycznych. 

22. 	VII. 

Gdyby z kultury wykresIic wszystko to, co w niq wlozyIi ludzie 
~ez wiary w czlowieka i jego przyszlosc, niewiele by z tej kul
tury zostalo. 

15. 	VIII. 
Dlaczego na sw,lecie nigdy nie b~dzie sprawiedIiwosci? Bo 

n i k t do s p raw i e d 1 i w 0 sci n i e d q z y . Kto 0 sobie mysli 
inaczej, ten nie zgl~bil dna swego serca. 

10. V. 1946. 

Jednym z urok6w zajmowania si'~ historiq ducha greckiego jest 
to, ze wyobraznia jest tam tak inteligentna, a inteIigencja tak prze
pojona wyobrazniq. 

3. 	 VI. 
Spengler: bastard Nietzschego grafomanki. Ale wychowany 

przez grafomank~. 

5. VI. 
Pi~knosc swiata nie jest oparciem. 

18. VII. 
"Cz~sto wspominany »brak humoru« u Holderlina jest oznakq 

zycia, kt6re wielkim pot~gom istnienia z a w S z e j est got 0 w e 
s i ~ »s taw i c«, fro n t al n i e i be z pod s t ~ P u, b 0 z u p e I
n i emu 0 bey j est z ami a r w y pro wad zen ia z 0 p r e
sji swego malego ja w stanie nieuszkodzonym". 

(Wilhelm M 'i c h e 1, Das Leb en Friedrich Holderlins, 
1940, s. 90. Podkreslenie moje) . 


Wspaniale! 


7. 	 X. 
"Najslabszy punkt kazdego zbawienia, to ze nie jest nikomu po

trzebne". (W cudzyslowie, bo to nie ja m6wi~, tylko m6j duch 
zgryzIiwosci.) 

Ludzie szli za Chrystusem, za Buddq; jak to wlasciwie bylo 
mozliwe? Gdy spojrzec na ludzkosc dzisiejszq, rna si~ wrazenie, ze 
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ci z nas, kt6rzy chorujq na mysl 0 zbawieniu, mogq co najwyzej 
zaIozyc klub zbawiania si~ wzajemnego. 

Tegoz dnia. 

Chrystianizm, ten zorganizowany, masowy, ten, kt6ry byl .i jest 
silq spolecznq, to po prostu organizacja Wielkiego Odczepnego dla 
Absolutu. Mija si~ ze swym powolaniem religia, kt6ra az tak za
sadniczo uswi~ca ziemskosc, kt6ra pozwala, na wojnie, zanosic mo
dly 0 zwyci~stwo jednej ze stron walczqcych, jednakowo oboj~tnych 
na slusznosc. Ale czy nie mija si~ nawet ita, kt6ra uswi~ca malZen
stwo alba rodzin~? 

Moze jednak jestem niesprawiedhwy. Bo czy to nie k a z d a 
religia, gdy wejdzie w swoje stadium zorganizowania, jest taka? 
I czy, biorqc "religie" w tym sensie i przeciwstawiajqc je misty
cyzmom, nie nalezy powiedziecog6lnie: "Religie to organizacje od
czepnego dla Absolutu"? 

14. X. 

Z ksiqzki Windelbanda 0 Platonie (przeklad polski Bouffala, 
s. 53): "Naiezal on juz od wczesnych lat do zarliwc6w, kt6rzy 
sklonni Sq przeciwienstwo mnieman przenosic w dziedzin~ mo-' 
ralnosci 1 w adwersarzu z dysputy w~szyc przeciwnika etycznego, 
byl bowiem na wskros przej~ty mniemaniem, ze prawdziwe rozu
mienie koniecznie idzie w parze z prawq wolq i ze w niewiadomo
sci tkwiq takze korzenie zla moralnego". 

Moje uwagi Sq tutaj nast~pujqce: 
1. Zasadniczy wymieniony tu rys, to jest takze m 6 j rys, zde

cydowanie; w stosunku do niekt6rych szk61 zupelnie swiadomie. 
2. Nie wydaje mi si~, by si~ to Iqczylo z jakqs szczeg6lnq "zar

liwosciq" (ciekawe, jak to brzmi po niemiecku?); zdaje mi si~ wy
nikac raczej z pewnej zupelnie spokojnej postawy intelektualnej 
i z pewnego swoistego rozumienia roli, jakq w zyciu czlowieka od
grywajq jego poglqdy filozoficzne. 

3. Nie rozumiem jednak rzeczy w ten spos6b, by "prawa wola" 
wynikala z "prawdziwego rozumienia", a "zlo moraIne" z nie
wiedzy, - tylko ze poglqdy filozoficzne, odzwierciedlajqc istotnq 
tresc osobowosci czIowieka, Sq tez wyrazem i jakby intelektualnym 
symbolern jego natury etycznej. Marny spos6b widzenia swiata pIy
nie z marnej tresci duchowej. 

5. 1. 1947. 
" ... Nie rna pomi~dzy ludzmi wi~kszego i bezwzgl~dniejszego po

dziaIu, jak pomi~dzy szcz~sciem jednych a cierpieniem drugich. 
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Wiele spraw wielkich i drobnych rozdziela ludzi, lecz iadna tak 
dotkliwie jak nierownosc losu". 

(A n d r z e jew ski, Wielki Tydzielt) 

15. 	XI. 
Kogo Bog chce wyprowadzic na szczyty, temu odejmuje oparcie. 

12. 	XII. 
Ucisk wlasnego spolecze{lstwa jest gorszy nii ucisk najgorszego 

najezdzcy. 

15. 	XII. 1948. 

Obluda, to hold, ktory despotyzm zawsze gotow skladac wol
nosci. 

16. 	VIII. 1949. 

"Gdy si~ wybralo zwqtpienie, wybralo si~ to, co zWqtpienie 
wybiera: siebie samego" (K i e r keg a a r d). ;,W wiecznym zna
czeniu" - dodaje autor. Nie wiem, co to jestem "ja w wiecznym 
znaczeniu", ale moze si~ porozumiemy. 

22. 	X. 

"Straszne czasy, ale ciekawe", mowiq cz~sto wlasnie najroz
sqdniejsi, ktorzy nie chcq ciqgle tylko si~ skariyc. A jednak wy
padnie zaprotestowac: nie po to si~ znalazlem na swiecie, by oglq
dac rzeczy ciekawe. 

26. 	X. 
Nieszcz~scie odgradza od ludzi lepiej nii wrogosc. 

24. 	II. 1950. 

Erfilllt sein heisst: im Sein vergehen. 
Die wahre Gottheit atmet nicht. 
Stumm sind die allerhochsten Bohen 

Und kilhl des Lichtalls reinstes Licht. 


To nie iaden cytat, to moje. Ale skqd mi si~ mogla wziqc ta 
niemczyzna? 

2. 	 III. 
Jakie to mowi moj imiennik u Krasiilskiego? "Wygrywac 

zawidy, a kiedy nadejdzie przegrac - to raz jeden tylko". Gdyby 
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mial choc troch~ zmyslu ascezy, widzialby to dokladnie na odwrot: 
"przegrywac zawzdy, wygrac raz jeden tylko". "Przegrywac 
zawzdy", to znaczy: kazde swe przedsi~wzi~cie realne, kazdq kam
pani~ srod Iudzi koilczyc niepowodzeniem Iub kI~skq. "Wygrac 
raz jeden tylko" to znaczy: ze wszystkich tych kI~sk i niepowo
dzeil wydobyc stopniowo, szczebel po szczeblu, jedno wielkie osta
teczne zwyc'i~stwo nad "swiatem" w sobie i swojq nizszq naturq. 
WelWberwindtLng. 

8. 	 III. 
J'ai peche fortement. 
Et maintenant, satLvez-moi, mon DietL, paree que c'est assez 7. 

C I a u del, Partage de Midi .. 

11. VIII. 
Z publikacji zbiorowej: The Interpretations of History, Princeton 

1943. Artykul H. HoI b 0 rna. 
"Ranke nigdy nie zywil najrnniejszej wqtpliwosci co do tego, ze 

jednostka rna swe przeznaczenie niezalezne od swego uczestnictwa 
w 	procesie dziejowyrn". 

No tak; Ranke byl historykiem inteligentnym. 

27. 	 IX. 

"Czyz myslq, ze nas tak znow ucieszyli mowiqc nam, ze nasza. 
dusza to tylko odrobina wiatru i dymu, i w dodatku mowiqc to glo
sem pysznym i zadowolonym? Czyz jest to rzecz do mowienia to
Aem wesolyrn? I czyz nie jest to rzecz do rnowienia, przeciwnie,. 
ze 	srnutkiern, jako rzecz najsmutniejsza na swiecie?" 

(P a s c a I) 

To sarno rnozna powiedziec 0 ' wielu innych doktrynach. Nie 
rnog~ zarzucac nikomu, ze wyznaje poglqd taki Iub inny, jezeli za 
tym poglqdern przernawiajq racje powazne. Ale mog~ zarzucac, 
ze go wyznaje z radosciq lub oboj~tnosciq, jesli jest to poglqd 
srniertelny dla czegos, co powinno si~ cenic. 

25. 	 XI. 

"Mnie zawsze si~ wydaje, ze jesli si~ 0 utworach pismiennictwa,. 
tak jak 0 post~pkach, nie mowi z sympatiq, nawet milosciq, z pew
nym nawet entuzjeizrnem stronniczym, to tak malo z tego zostaje, ze 

7 "Grzeszylem z moc~. 

A teraz zbaw mnle, Hoze mOj, bo dos6 juz tego". 
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nie warto 0 tym wspominac. Cieszyc si~ rzeczami, doznawac ra
dosci, sympatyzowac, to jest to cos jedynie rzeczywistego i co z kolei 
rzeczywistosc wytwarza; wszystko inne jest czcze i tylko prze
szkadza." 

(G 0 e the, list do Sch'illera z 14!VI 1796) 

29. 	I. 1951. 

W filozofii nie 0 to chodzi, zeby osiqgnqc wynik okreslony i osta
ieczny; raczej 0 cos wr~cz przeciwnego: zeby wbrew jednostronnym 
naciskom, specyficznym dla kazdej epoki, wszystkie rozsqdne mozli 
wosci rozum'ienia swiata pozostawic otwarte. Czlowiek, by si~ nie 
udusic, p"o t r z e b u j e tych na wszystkie strony wolnych pers
"pektyw. Ci, kt6rzy mowiq:. "patrzcie, jak nauki przyrodnicze da
leko zaszly, a wy co?" - slabe majq poj~cie 0 rzeczy. 

. 29. III. 
Z kt6rejkolwiek strony pr6buj~ podejsc, w moim filozofowaniu 

<€mpiria zawsze jest bita; widac to juz taka tendencja mojej natury. 

31. 	III. 

Znow po dlugiej przerwie slyszalem dziS piqtq symfoni~. Swiat 
jest jednak mocno zbudowany, jezeli go Beethoven nie rozwalil. 

3. V. 

Z p r z e z y cwo b e cpr z y rod y. W mlodosci daleki hory
zont jest symbolem zycia; na starosc staje si~ symbolem smierci. 
Zawsze tego, co si~ w nieskonczonosc dqgnie przed nami. 

20. 	VI. 
"To co znamionuje sztuk~ wsp6lczesnq, to ze jest sztukq sa

kralnq [un art du sacre] przy nieobecnosci tego co swi~te [en 
l'absence du sacre]". 

"Terre Humaine" nr 5, maj 1951; artykul P. H. S i m 0 n a: 
L'Esthetique de Malraux). 

30. 	VIII. 
Od kogo zaczyna si~ czlowiek (w tym znaczeniu, w jakim kie

dys mawiano, ze "czlowiek zaczyna si~ od barona", albo, w woj
sku, "od plutonowego")? Ot6z zaczyna si~ od takiego kogos, dla 
kogo spoleczenstwo i jego wlasna do niego przynaleznosc zdolaly 
stac s i ~ 0 b i e k t e m, kto ma sw6j punkt patrzenia p 0 z a spole
czenstwem i potrafi ogarnqc je z zewnqtrz spojrzeniem mniej albo 
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wi~cej zyczliwym albo niech~tnym, zaprawionym sympatiq alba 
krytycznym, ale zawsze po z n a j q c y m a nie po prostu soli 
darnym, i obcym przynajmniej 0 tyle, 0 ile zawsze jest obcose mi~
dzy podmiotem a tym, co wobec niego spelnia w danej chwili 
rol~ przedmiotu. La societe, c'est Ie mal: nie jest to prawdq w tym 
sensie, by spoleczenstwo nie sluzylo zadnym wyzszym wartosciom. 
Ale staje si~ niq z chwilq, gdy jednostka daje si~ spoleczenstwu 
wchlonqe bez reszty i w swojej z nim solidarnosci mniej lub wi~cej 
si~ w y c z e r p u j e. 

19. 	IX. 
Kazda milose musi si~ rodzie z autoafirmacji, bye nam pomocq 

w urzeczywistnianiu nas samych. To znaczy, ze przez niq mam so
bie uswiadomie i w sobie utrwalie jakis gl~boki, istotny element 
mojej natury, cos we mnie mozliwie najcenniejszego, i temu czemus 
najcenniejszemu poprzez milose dae SWq aprobat~ i zapewnie jak 
najwi~cej istn'ienia. Zewn~trzny przedmiot milosci gra tu raczej 
tylko rol~ symbolu owego czegos najcenniejszego. Zewn~trznemu 
przedmiotowi milosci w posiadanie si~ oddawae nie wolno: trzeba 
go bra e w posiadanie, "brae" w tym sensie, ze si~ go jako ow 
symbol wlqcza do swiata wlasnego. Milose skierowana po prostu 
i doslownie na przedmiot zewn~trzny, milose jako alienacja, jest 
samobojstwem. Punkt ci~zkosci jest wtedy poza mnq: trac~ rowno
wag~ i padam. Uzalezniam si~ i oddaj~ w niewol~; laskq zyj~ 
i z nielaski umieram; a jezeli przedmiotem milosci jest idea, sztyw
niej~ w dogmacie. Wypruwam z siebie trzewia, by karmic cos albo 
kogos poza mnq: ale to jest ofiara jalowa, bo ow ktos poza mnq 
ow czlowiek, ow byt absolutny, owa idea - wcale n i e c h c e bye 
karmiony w ten sposob i nigdy si~ mnq nie nasyci. Kazda milose 
musi zye i rozkwitae na gruncie nieust~pliwego immanentyzmu. 

24. 	IX. 

Perswazja poparta silq nie jest perswazjq. 


27. 	 IX. 
"N i e w y s tar c z a 1 nos erne t a f i z Y c z n a c z low i e k a". 

Mowiq 0 niej duzo wyznawcy religii pozytywnych; co przez to da 
si~ rozumiee? Chyba glownie to oto: ze czlowiek pod dzialaniem 
pewnych przyczyn powstaje i pod dzialaniem pewnych innycb 
przyczyn zanika; dla jego powstania pewne przyczyny Sq niezb~d
ne, a dla zaniku pewne inne - wystarczajqce. Jednym slowem: 
czlowiek nie jest per se, jak brzmi termin techniczny. I tak sarno 

Znak - 4 
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jest z calq Judzkosciq. Wniosek, do ktorego si~ stqd przeskakuje, 
jest taki: czlowiek ani ludzkose nie mogq bye naszym ostatecznym 
oparciem ani n aszq osta tecznq milosciq. Wniosek nie wiadomo ezy 
sluszny w pelni , ale pewnq jakby racj~ za sob q m a: bo opareie si~ 
zalamu je, a p rzedmiot m ilosci znika spr zed oezu; pozostajemy za
wieszeni w prozni i uczuciowo nie nasyeeni. A imez ce que jam aid 
on ne v erra deux fois, to jest milose tragiezna , milose na przek or. 

2. X. 
Pensee d e commande , pensee de ri en 8 . 

3. 	X. 
To, co ludzi dzieli najostrzej, to nie obraz, jaki faktyeznie wy

robili sobie 0 swieeie, ale pragnienie, by obraz ten byl raezej taki 
niz inny. Jezeli jestem materialistq, a t~skni~ za wizjq swiata du
ehowq, blizszy mi jest ehrzeseijanin niz materialista zadowolony. 

I co jeszeze dzieli weale skuteeznie, to ezy na obrazie swiata 
komu:§ w ogole zalezy, ezy nie zalezy. A jesli nie zalezy, to ezy 
dlatego, ze si~ za rzeez najwazniejszq uznaje wlasnq postaw~ mo
ralnq ("jakikolwiek jest swiat, ty bqdz w porzqdku"), ezy ze sil'! 
jest oboj~tnym na wszystko proez wlasnego nasyeenia , rozumianego 
w sposob jak najbardziej pierwotny. 

4. 	X. 

Stan filozofowania jest stanem wojny. Nie dajmy si~ omam ie 
pozorom : stosunki mi~dzy filozofami mogq bye jak najbardziej kur
tuazyjne - nie przeszkadza to, ze Sq walkq, walkq 0 swiatopoglqd, 
a wi~e 0 zyeie. Kto si~ w tej walee nie broni, to znaczy nie atakuje, 
ten ginie: odebrane mu zostaje oblicze wlasne i zostaje starty 
Z oblieza ziemi. 

6. 	 X. 
o Twardowszezykach (z okazji ostatniego referatu Rzeuskiej) ~ 

Sq to b 'i' u r 0 k rae i sci s los c i. 

13. 	X. 
"Wszystkie tragedie swiata osnute Sq na jakims bl~dzie w uj~ciu 

struktury rzeczywistosci, dlatego bohaterowie tragiezni budzq 
w widzu wspolczucie i groz~". 

B Mniej wi<jce j: "mysl na rozkaz, to mysl bez znaczenia". Ale w przek ladzie 
efekt si<j zatraca. 
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(Konrad G o r ski, a r tykul p t . Mi~dzy lukrecjq a kad e
nizmem [sic], "Tygodnik Powszechny" 30!IX. 1951). 

Is~otnie : takie jest stanowisko chrzescija iiskie. I mistycy tez tak 
rnyslq: Maeterlinck. Ternu jednak przeciwstawia si~ poglqd, ze to 
sarna str uktur a r zeczywistosci, w samym rdzeniu sw ym , jest tra
giczna; ze r ysa tragiczn a idzie przez swiat w calej jego pelni i gl~bi. 
A wobec tego bohaterowie tragiczni budzq wspolczucie i groz~ nie 
dla tego, ze popelnili blqd (to moze zachodzic r owniez, a le b~dzie 
to wierzchnia warstwa zjawiska), tylko dlatego, ze na ich losie 
uwidacznia si~ tragizm bytu w og6le, bytowi i iyciu ludzkiemu 
i wszystkim ludzkim sprawom konsubstancjalny. 

Tegoz dnia . 

Walka beznadziejna, walka 0 spraw~ z g6ry przegranq,bynaj
mniej nie jest poczynaniem bez sensu. W wyniku swym ostatecz
nym wszystkie przeciei poczynania ludzkie Sq beznadziejne i naj
niewqtpliwiej z gory przegrane: dwa tysiqce lat, trzy tysiqce lat, 
dziesi~c tysi~cy lat, a dzielo stwoizone upadnie; u kresu wszyst
kiego jest nicosc. Wobec tego walka daremna na met~ jui calkiem 
bliskq, taka, kt6rej daremnosc bije w oczy, to najlepsza ilustracja, 
najbardziej reprezentacyjny skr6t doli ludzkiej w ogole; w niej 
najistotniejsza tresc naszego przeznaczenia skupia si~ i zawiera 
w jakie js pot~inej syntezie. Wartosc walki tkwi nie w szansach 
zwyci~stwa sprawy, w imi~ kt6rej si~ jq podj~lo, ale w wartosci 
tej sprawy. 

Z drugiej strony m6wi si~ czasem, ie Sq sprawy niesmiertelne 
i wieczne, kt6re sto razy przegrajq i nigdy ostatecznie przegrac 
nie mogq. Pi~knie jest moc sobie pomyslec, ze takiej wlasnie spra
wie si~ sluiy. Ale to jest tylko wielka nadzieja. . 

28. 	 X. 

Kto zatraca si~ w zewn<:;trznosci, nie grzeszy: nie przezywa 
odruch6w l<:;ku, niech~ci, milosci wlasnej, zwqtpienia, zlej ambicji 
i zmyslowosci. Ale robi cos gorszego, nii gdyby grzeszyl : zatraca 
si~ w zewnE;trznosci. 

16. 	XI. 

ezy poeta jest "nieudanym mistykiem", czy tei raczej mistyk 
"nieudanym poetq"? Od rzeczowej strony spojrzawszy wydaje si~, 
ie poeta jest istotnie mistykiem nie tyle nieudanym, ile polowicz
nym, niedopelnionym, i ie to niedopelnienie i polowicznosc, to 
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pewne jakby niezdeeydowanie postawy, nalezq do jego istoty. Psy
chologiezne n atomiast fakty wprost krzyezq, ze mistykami bywajq 
ludzie, ktorzy nie potrafili bye poetami. Bye poetq, to cos niepelne
go, dwuznaeznego, wewn~trznie sprzeeznego; bye mistykiem to 
rzeez ostateezna: ale ludzie e h e q bye poetam i, a mistykami si~ 

:stajq pod naeiskiem swiata, ktory "w zlem lei y". 

'25. XI. 

Ladna probka angielskiej uezciwosei intelektualnej (plus hu
.mor): 

"Temat nasz - 'pisze Ph. . Leo n w swoich Suggestions from 
Aesthetics for the Metaphysic of Quality - omowilismy i zilustro
wali wystarczajqco, by wszelkie b!~dy, ktore wywod moj moze za
wierae, sta!y si~ jawne dla kazdego, z wyjqtkiem oezywiscie mnie 

.samego w ehwili obeenej". 

. 25. XII. 

_Nie tak nie zatruwa powietrza jak rozkladajqca si~ przyjazn. 

'3. I. 1952. 
Z pewnosciq to powiedziano juz nieraz, ale ja to jeszcze powiem 

na swojq r~k~: jestesmy w swiecie empiryeznym jak kurcz~ w jaj
ku. Kurez~ rozbija jajko nie dlatego, ze je pot~pia, ale ze si~ chce 
wydostae na swiatlo. Tak sarno my z t q empiriq. Nie jest zla, ale 
jest mniej dobra; nie pot~piamy jej, ale jq rozsadzamy, i rozsadza
my z pasjq - bo ehcemy si~ wydostac na swiatlo. 

7. I. 

Oto tragizm: najwi~ksze laski zyeia stajq si~ zrodlem cierpienia 
przez osamotnienie, na ktore skazujq. Bo ogo! ludzki nie chee ieh 
_znae, a ezasem wprost je pot~pia . Najwyzsze odmiany szez~seia 

niosq ten smutek, ze nie mozna si~ nimi podzielic: nikt ieh nie chee, 
.chotby dlatego, ze przewaznie ieh sobie nie wyobraza . Jest si~ 

z nimi sam, i nie po prostu sam: odtrqcony. 

18. I. 

Pewna doza zla moralnego zdaje si~ byt jednym z niezb~dnyeh 
przejawow zywotnosei ezlowieka. Moje raehunki sumienia wyka
zujq, ze wolne od zla bywajq tylko qni skqd inqd juz jalowe 
i martwe. 
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20. 	 I . 

W starej sprawie "interesownosci wszystkich motyw6w". Oto co' 
zauwazylem ostatnio: motywy naszych wlasnych post~pk6w Sq nie
raz poddawane interpretacji utylitarnej ex post i stopniowo, w mia
r~ jak si~ toczy dalej zycie praktyczne i jak jego troski nas oblega jq. 
Najprz6d jest czysty motyw moralny; nalot interesownosci zjawia 
si~ potem. N a j p r z 6 d wstrzymanie si~ od szorstkiego i brutal
nego post~pku, ze wzgl~du na samq jego brutalnosc, pot em mysl, 
ze m6gIbym sobie przez niego zaszkodzic w opinii. 

Tegoz dnia. 

Jeszcze to zlo moraIne. Nie mog~ inaczej: odczuwam je 
w chwilach najwi~kszego pogl~bienia wlasnego - jako rzecz wIa-
snie pogl~biajqcq. Zlo zrozumiane jako zlo, przeswietlone w swoich, 
motywach, co do swego stopnia i wagi ocenione bez poblazliwosci 
i bez samoudr~czenia, dodaje czlowiekowi jakiejs powagi, jakiegos 
autorytetu, jakiejs mqdrosci; po prostu: w ostatecznym wyniku ja
kos podnosi rzetelnq wa!rtosc czlowieka. Bez n[ego czuje si~ on po 
trosze "w nieswiadomosci blogoslawion", jak dzieci; inaczej obra
zujqc: jest wciqz jakos tylko n i e s ion y, niesiony falq; jego' 
kotwica dna nie dosi~gla. 

Zlo, kt6resmy popelnili, pozwala" nam siebie samych zwazyc na 
szali. I pozwala sprawiedliwie ocenic .zlo popelnione przez drugich, 
bez wyolbrzymiania i bez owej jakby osobistej urazy, kt6rq na nie' 
reagujq naiwni. Nade wszystko jednak pomaga nam zgl~bic istot~ 
czlowieczeiistwa samego, do kt6rego pelni niestety jakos nalezJ. 

18. 	III. 

"Indie od dawna wiedzialy, ze niebaczne napi~cie woli dla osiq
gni~cia jakiegos celu moze jego osiqgni~ciu przeszkodzic, wywo
lujqc reakcj~ podswiadomosci. Podswiadomosc jest tym, co trzeba 
pozyskac, bezgIosnie do niej podchodzqc i bezglosnie jq zagar
niajqc". 

(R. R 0 I I and, V i e de Ramakrishna, s. 296, przyp. 1). 

5. v. 
Czym jest religia? lub raczej: czym jest to cos, na czego okresle

nie ja, en man priv e, uzywam tego wyrazu i czego lepsze mam wy
czucie niz zrozumienie? 8r6d nieskoiiczonych mysli na ten tern at, 
kt6re stale mnie nawiedzajq, oto te, kt6re mi przyszly calkiem 
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ostatnio i ktorych jaki taki stopien krystalizacji zach~ca do ich spi
sania, a dorywczose nie pozwala ich traktowae jako szkicu jakiejs 
teorii . Sarno przez si~ musi si~ tu rozumiee, ze "religia" t a to nie 
system twierdzen, lecz wylqcznie pewna postawa; "religie" jako 
systemy twierdzen Sq po prostu niedoszlymi filozofiami. 

Skladalyby si~ tedy na "religi~" trzy rzeczy : 
1. Przekonanie ~ niekoniecznie 115wiadomione, nieraz impli

cytne wylqcznie - 0 zasadniczej, istotnej, esencjalnej i r r a c j o
n a 1 nos c i swiata, tzn. 0 tym, ze z a dna mysl dyskursywna 
nie tylko ludzka, ale najdoskonalsza mozliwa - nie przeniknie jego 
rzeczywistosci; ze swiat i mysl dyskursywna Sq wzajemnie wzgl~

dem siebie nieadekwatne. 
2. Odwrocenie si~ od empirii - tzn. z grubsza: od swiata da

nych zmyslowych i zwiqzanych z nimi introspekcyjnych, uporzqd
kowanych w system wedlug, na ogol, tak zwanych wymagail prak
tyki. Aspiracja ku czemus poza empiriq, co byloby rzeczywiste, ir
racjonalne, niezmyslowe, zaleznosciq od praktyki nieskazone i co by 
ogarnialo i przenikalo calose wszechbytu. To cos moze bye rozu
miane pozytywnie, jako s w i a t metempiryczny, albo czysto ne
gatywnie, tak jak w buddyzmie: jako "nic" ze wszystkich punktow 
widzenia, na ktorych my stanqe mozemy, chociaz n i e jako nic 
absolutne. 

3. Przezywanie uczue milosci do tego czegos. 
Jak dalece te trzy warunki spelnia chrystianizm? - jak bud

dyzm? 
Chrystianizm: co do warunku pierwszego mozna si~ wahae, taka 

jest rozpi~tose i rozmaitose rMnych uj~e i interpretacji. 0 He by 
si~ jednak przyj~lo, ze Bog mysli swiat racjonalnie i ze w tej jego 
racjonalnej mysli swiat miesci si~ bez reszty, to taki chrystianizm 
na pewno nie b.ylby religi q w moim poj~ciu. Jak to juz pisalem 
gdzie indziej : "Bog" moglby miee swiadomose tylko mistycznq, bye 
pierwszym i ostatecznym Mistykiem Bytu. 

Co do warunku drugiego : chrystianizm - w jednych odmianach 
wi~cej, w drugich mniej - sankcjonuje empirj~ i, 0 i 1 e jq 
sankcjonuje, zawiera pierwiastek areligijny. 

Od strony uczuciowej (punkt trzeci) warunek jest niewqtpliwie 
i stuprocentowo spelniony. W sumie: abstrahujqc od martwej war
stwy niepotrzebnych t w i e r d z e iJ. 0 bycie, chrystianizm j est 
religiq, tylko w stopniu wi~kszym lub mniejszym, zaleznie od 
stopnia irracjonalnosci i odwrocenia si~ od empirii. Zupelnie niere
ligijne Sq oczywiscie czysto etyzujqce koncepcje niektorych szkol 
protestanckich. 
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Buddyzm: ten w calej pelni spelnia warunek pierwszy; w pew
nej swoistej odmianie takze i drugi, a trzeci 0 tyle, 0 ile "miloM:" 
pojmie si~ dostatecznie szeroko. A wi~c jakos bardzo kontemplacyj
nie i bez zadnych r esztek ni sladow traktowania jej przedmiotu 
jako osoby. Ale tak to wlasnie ja chc~ roiumiec. 

Trudnosc kardynalna: nie chce si~ twierdzic, a jednoczesnie 
przeciei si~ przyjmuje (wi~c twierdzi??), ze metempiria jakos 
"istnieje", "bytuje", "jest rzeczywista". To jest zasadnicza sprzecz
qosc wewn~trzna kazdej mistyki tego typu; ale znowuz: czy 
"sprzecznosc" naprawd~? 

6. 	 V. 

W swojej ksiqice z roku 1949 0 Genetyce radzieckiej i nauce 
§wiatowej, ktol"q czytalem ostatnio, Julian H u xl e y porusza pod 
koniec takze sprawy "ducha", czy raczej "wiedzy 0 duchu", i usi 
luje pokazac, jak wiedza ta moze nawiqzywac do wiedzy biologicz
nej. Nie mam juz tej ksiqzki pod r~kq i nawet nie mog~ powiedziec, 
bym ust~p ten czytal ze szczegolnq uwagq; 0 ile jednak si~ orien
tuj~, nie tylko przyjmuje si~ tam (co jest raczej normalne) jakqs 
ObI e k t y w n q zaleznosc ducha od dziedziny biologicznej, ale 
i nasze z a i n t ere sow ani a sprawami ducha wlqcza si~ nie
jako w szersze i stanowiqce wielki, jednolity, rozgal~ziony system - 
zainteresowania biologiczne. 

Wbrew temu moja postawa wlasna jest taka: 

Interesuje mnie, tak naprawd~, tylko jedno: podmiot swiadomy, 
indywidualny, monada. Ta, 0 ktorej mowi~ "ja", i inne podobne. 
I obcowanie moje z nimi: z tymi, ktore Sq, i z tymi, ktore byly 
w przeszlosci. I to, ze Sq takie lub inne i ze w rozny sposob ksztal
tujq siebie i sw6j obraz siebie samych i swiat sw6j ("swiat" w swia
domosci swej oczywiscie, w myslach, w obrazie), i jak kiedys so
bie go ksztaltowaly. I jak b~dq ksztaltowac w przyszlosci; i czy 
w kierunku umacniania i pogl~biania swego zycia podmiotowego 
dalej postqpiq, niz my postqpilismy dotqd. Rodzina podmiot6w, 
panstwo podmiot6w, zarliwa solidarnosc podmiot6w. ezy wyrasta
jq one na gruncie "zycia" ("zycia" w sensie biologicznym), czy wy
wodzq si~ ostatecznie z "materii" (diabli wiedzq, co to jest, ale 
mniejsza), czy Sq zdeterminowane przez geny - te problemy zo
stawiam na boku: z chwilq kiedy podmiot j est (chocby jako kon
strukcja, chocby nawet jako zludzenie), stanowi on dla mnie obiekt 
zainteresowania sam w sobie. Naturalnie tez de facto (chociaz de 
iure pozostawiam spraw~ otwartq) - de facto, powtarzam, nie my
sl~ 0 nim jako 0 konstrukcji czy 0 zludzeniu. Jest to dla mnie 
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k t 0 s; ma swoje interesy, swoje roszczenia, jest osrodkiem w oli 
~ycia i dqzen, kt6re przeciwstawiajq si~ swiatu. Podmiot, dla mnie, 
nie jest w naturze ut imperium in imperio, ale dlaczego? bo podmiot 
w 0 g 6 len i e j est w nat u r z e. " imperium con t r a i m
per i u m", pr~znosc przeciw pr~znosci, moc przeciw mocy. Czy 
tez raczej mijanie si~ wieczne, bytowanie w swiatach odr~bnych, 
bez najmniejszej komunikacji? 

7. V. 
"Zbyt silne zycie moraIne jest dla tw6rczosci poetyckiej cz~sto 

przeszkodq". 
(V i net, przytoczony u Bremonda, Priere et Poes ie, 
rozdzial ostatni). 

I ladnie troszk~ dalej sam Bremond : "Sq to [poeci] jakby po
lowki swi~tych: zmysl duchowy najsubtelniejszy przy najluiniej
szym sumieniu". 
2. XI. 

" .. .Wspaniala i zalosna rodzina nerwowcow jest solq ziemi. Oni 
to, a nikt inny, zalozyli religie i stworzyli arcydziela. Nigdy swiat 
nie b~dzie wiedzial, co im zawdzi~cza, ani zwlaszcza co oni wy
cierpieli, by to dac swiatu". (M. Pro u s t) 

Wypisuj~ ze wzgl~du na bliskie pokrewienstwo ze starq mojq 
wlasnq myslq; tylko ze u mnie Sq nie "nerwowcy", tylko "nieprzy
stosowani", i nie "reli>gie" ani "arcydziela", tylko "kultura". I moje 
uj~cie wydaje mi si~, sit v enia verbo, bardziej rzeczowe: mniej prze
pojone uczuciem, to raz, a po wtore: u mnie uzasadnienie mysli 
tkwi w mysli samej. Bo nieprzystosowany, zeby zye, musi to n ie
przystosowanie jakos odrobic, i wlasnie to odrabianie - c z ~ S C 
tego odrabiania - to jest kultura. Natomiast zwiqzek mi~dzy ner
wowosciq a tamtym wszystkim musi bye w kazdym poszczegolnym 
wypadku stwierdzony osobno i jego charakter jako prawa og6lne
go jest na lasce naszych zmiennych dosw iadczen. Nie uderza on 
nas jako quasi-konieczny, powiedzmy jeszcze skromniej: jako nor
malny. To, co na temat ten tu i owdzie pisze Mann ("artystyczne s<l 
tylko rozdraznienia i chlodne ekstazy naszego zepsutego [ ... ] syste
mu nerwowego") 9, to Sq ewiereprawdy; przeciwstawiam im zda
nie Flauberta 0 Homerze, "ktorego sobie - powiada - wyobra
zam jako czlowieka raczej bez nerwow". Ja mysl~! to by z tekstu 
lZiady dose wynikalo!! Natomiast mogl Homer doskonale bye nie

9 Tonio Krog er. 
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przystosowany: np. do czasow, w ktorych iyl, do wymagan iycia 
gospodarczego itp. 

9. XI. 
"To 	nie nami~tnosc niszczy dzielo sztuki, to ch~c dowiedzenia". 

(lVI aIr a u x) 

24. 	XI. 
Czlowiek absolutnie samotny nie doznaje potrzeby wartoscio

wania, bo idzie po prostu za SWq najgl~bszq mHosciq i nie rna co' 
pytac 0 jej "slusznosc" czy "uprawnienie". Poj~cia slusznosci 
i uprawnienia zjawiajq si~ wtedy dopiero, gdy si~ chce swoje d q
ienia uzasadnic wobec kogos drugiego. 

30. XI. 
o pisarzu-"realiscie" pewnego typu moina bez przesady powie

dziec, ze "widzi tylko tak daleko, jak moie plunqc". "Tam si~gaj,. 
gdzie twa slina nie si~ga" jest dla niego nakazem niewykonalnyrn. 

2. 	 XII. 
Religia staje si~ niernoralna, gdy rna sluiyc zaspokojeniu ludz

kich potrzeb autocentrycznych, por~czac niesrniertelnosc duszy,. 
opatrznosc, porzqdek rnoralny w swiecie, panowanie Eprawiedli 
wosci. Religia nie jest od pocieszania naszych zawiedzionych przez 
brzydki zly swiat egoizrnow; kto w te pocieszajqce kornbinacje 
wierzy, ten w swej religijnosci jest podejrzany; kto w nie wierzy 
d 1 ate g 0, ie Sq pocieszajqce, ten grzeszy. Religia rna iyciu da
wac pelni~, gl~bi~, polot, bogactwo - takie chyba pewnq surowosc, 
wynosic je ponad siebie i przepajac blaskiern rnistycznyrn, a nie 
wrnawiac stworzonkorn, ze w gruncie rzeczy wszystko sl icznie jest 
urzqdzone z uwzgl~dnieniern ich interesow i pragnien. 

Dusza nie jest potrzebna do tego, ieby byla niesmiertelna (jak 
wowczas w swym odczycie chcial Ajdukiewicz). Dusza jest po
trzebna do dwoch rzeczy: 1) - ieby byla w 0 1 n a; 2) - ieby' 
byla s ~ d z i q rzeczywistosci. To drugie zresztq jest rowniei pew
nq odmianq wolnosci . 

11. 	XII. 

"Kaida filozofia »wYJasma « takie tylko zjawiska, ktore w jej 
przeslankach jui Sq zawarte [nalezalo chyba powiedziec "uwzgl~d
nione", H. E. 1960]; moze ona tylko rozwijac to, co w jej przekona
niach pOdstawowych juz jest stwierdzone. Tak np. niepowodzenie 
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prob Kartezjusza, by zrozumiec to co zywe - zarowno zycie zwie
rz~ce jak Iudzkq nami~tnosc - zdeterminowane jest przez poj~cie 
»idei jasnej i wyraznej«, z ktorego jego filozofia wychodzi". . 

(Marjorie G r e e new artykule 0 etyce egzystencjalistow, 
ktor y gdzie indziej strescilem i omowilem obszernie). 

W naszej szkole Iwowsko-warszawskiej u podstawy jest cos 
jes'zcze mmeJ wydolnego: nie "idea jasna i wyrazna", ale 
jed n 0 z n a c z n y z n a k. Z tego jeszcze mniej si~ wycisnie; 

i,nde egestas. 

16. XII. 

LOGISCHES - ALLZULOGISCHES 

I 

Besser zu wenig Logik als zu viel. 
Schlecht ist, das weiss ich, ein Besen ohne Stiel. 
Doch schlechter noch ist, und ist immer gewesen, 

Der reine Stiel ohne Besen. 

II 

Und schau' ich euch, Leuchter logistischen Lichts, 
Euch luftdurchschneidende Messer, 

Da lacht mir schon heller, da schmeckt mir schon besser 
Herrn Heideggers nichtendes Nichts . 

"24. XII. 
Ludzie woIq cudzq agresywnosc niz cudzq samostarczalnosc, 

egoist~ drapieznego niz spoczywajqcego spokojnie w sobie. Bo ten 
agresywny przyznaje, ze si~ bez nich - kochanych bliznich 
obejsc nie moze, ze Sq mu niezb~dni chociazby tylko jako ofiary jego 
zamachow. A samostarczaIny obejsc si~ moze i przechodzi mimo: 
co za grubiaiistwo! 

Tegoz dnia. 
W numerze listopadowym "Terre Humaine": P. H. S i m 0 n 

przeciw Camusowi. 

" .. .Zdaje si~ on twierdzic, ie idea nieuchronnie si~ degraduje 
z chwilq, gdy jq transponowac na plaszczyzn~ instytucyj i czynow; 
co czyniqc ulega niebezpiecznemu romantyzmowi czystosci w nie
powodzeniu, niepowsciqgliwosci [intemperance] idealistycznej, ma



339 Z DZIENNIKOW 1941-1960 

jqcej sklonnose do przedstawiania dziej6w jako zlych esencjalnie 
i niosqcej z sobq to ryzyko, ze ludzi najpowazniejszych moze zach~
cic do trzymania si~ na uboczu". 

Do wszystkich grzech6w, kt6re si~ tu przypisuje Camusowi, 
przyznaj~ si~ i ja zdecydowanie. "Degradacja" idei w urzeczywist
nieniu to chyba rzeczywistose krzyczqca. "Dzieje esencjalnie zle": 
wypowiedzialem si~ na ten temat obszernie w Bezsensie i sensie, 
a skr6towo w artykule 0 Gandhim. Wezwanie do wstrzymania 
si~? - po tylu doswiadczeniach nic chyba innego nie pozostaje. 
"Romantyzm" i idealistyczna "niepowsciqgliwose"? - to juz tylko 
nazwy, kt6re moze kogos · zastraszq; mnie nie. Pozostaje "czystosc 
w ni'epowodzeniu". Ot62 co do "czystosci", to jest to wartose - tak 
mysl~ - absolutna naprawd~, absolutnie niepor6wnywalna z war
tosciq ewentualnego zwyci~stwa. A "niepowodzenie"? porazka? 
z chwil q gdy si~ walki nie podejmuje albo w czas zrozumialo jej 
bezsens, to i "porazki" nie rna; po prawdzie nie rna nawet i rezy
gnacji, jesli si~ pami~ta, ze wszystkie cele, kt6re by si~ sobie mogio 
postawie, to tylko "bqk" Marka Aureliusza 10 w r6znych postaciach. 

25. 	XII. 
Ludzie Z "Terre Humaine" Sq czcigodni, ale zawsze tez mnie 

irytujq. Przez tych aniolk6w skOllczy si~ na tym, ze jeszcze poko
cham Maurrasa! Kapitalne jest mi~dzy innymi, jak czasem z nad
miaru swi~tosci usprawiedliwiajq rozne immoralizmy u drugich. 
Nie rna obawy, by tamci odplas:ili im rownq monetq! 

30. 	XII. 
Jeszcze "Terre Humaine". 

Nie tylko Sartrei Jeanson ("swintuchy" 11, by uzye ich wlasne
go j~zyka), ale i sam Simon pot~pia moralist~, "ktory daje si~ sku
sic szlachetnym zabezpieczeniom wiezy z kosci sloniowej i ktory 
wyznacza obywateli honorowych dla R z e c z y p 0 s pol i t e j 
P i ~ k nyc h D u s z". 

Chrzescijanstwo Simona i towarzyszy jest jednak dziwnie jakos 
nikle i blade. Mniejsza z tym; zaliz jestem strozem ich chrzescijan
stwa? Ale mysl~, ze gdyby "pi~knych dusz" starczylo na "rzeczy
pospolitq", to by si~ to dose oplacalo. 

Pochwala zas Simon wraz z Sartrem (tak si~ przynajmniej 

10 Marek Aureliusz, Rozmy§lania, V, 36. 
11 Wyrazem tym t!umacz~ francuskie sa laud, u Sartre'a term in prawie 

techniczny (H. E. 1960). 



340 HENRYK ELZENBERG 

z tekstu zdaje. wynikac) "odwag~ czlowieka, ktory si~ nie boi two
rzyc historii, placqc za to cen~ naleinq". Znamy t~ cen<,:! I 

I jeszcze contra Sartre, troch~ ze zlosciq: istota bez iadnego 
poziomu, bez iadnych przeze mnie cenionych (nie mowi~ "realizo
wanych") tresci duchowych, z chwilq gdy to jest homo sapiens, na
leiy ze mnq, tym samym, do tej jakiejs wielkiej wspolnoty, jakq 
stanowi gatunek biologiczny: on jest czlowiek i ja jestem czlowiek. 
Nie widac jednak zadnej racji, dla ktorej by ta wspolnota, sarna 
z siebie i bez tamtych dodatkow, pociqgala za sobq nakaz jakiejs 
s z c z ego 1 n e j z tq istotq solidarnosci, wykraczajqcej poza t~, 
ktora nas lqczy ze w s z y s t kim i istotami na swiecie. A coi do
piero, jesli ow homo nie tylko wszelkich aspiracji wyzszych jest 
pozbawiony, ale jest nawet ich wrogiem. Pytam : dlaczego mialbym 
bardziej si~ troszczyc, by j emu nie stala si~ krzywda, nii 0 to, 
zeby karas nie byl dr~czony braniem na w~dk~, albo male rybki 
krajane iywcem na przyn~t~ (jak to kiedys widzialem na Helu)? 
Powie mi si~, ze karas nie jest podatny na doskonalenie, a ludzie, 
nawet najgorsi, Sq, i ze droga do spodziewanych wyzszych pozio
mow prowadzi przez wyzwolenie, a do wyzwolenia przez pewne 
poczynania niezupelnie wytworne. Dobrze; ale nie prowadzi ona 
nap e w n 0 przez budzenie pogardy dla owych wyiszych, tu 
i owdzie juz dzis osiqgni~tych poziomow i obryzgiwanie blotem sa
mych zasadniczych poj~c, lezqcych u podstawy jakiejkolwiek wiary 
w "doskonalenie". Marzy si~ 0 rzeciypospolitej zadowolonych i ho
duje si~ dla niej swintuchow. Otoz ja malq "rzeczpospolitq" 
pi~knych dusz wol~ nii wielkq, wszechogarniajqcq - swintuchow. 
Jesli takq mi dzieje przygotowujq, to po jakiego diabla mialbym 
w nie wlazic? Bez sarkazmu: Sartre chce wyzwalac, a hoduje 
w czlowieku istot~ tego wyzwolenia nie wartq. 

2. 	 I. 1953. 

Pytano mnie raz i drugi , dlaczego 0 swym iyciu duchowym 
ujawniam czasem publicznie rzeczy intymne, np. w niedawnym 
fragmencie autobiograficznym dla: "Znaku". Odpowiadalem powo
lujqc si~, jak umialem, na potrzeb~ swoistej prawdy, bycia tym na 
zewnqtrz, czym jestem w sobie. W jednym z artykulow "Terre Ru
maine" znalazlem formul~, ktora j a k 0 w y j a s n i e n i e daje 
mniej nii to, co ja dac probowalem, ale ktora mnie uderzyla swojq 
zwi~zlosciq i swoim ladunkiem pasji wewn~trznej: "gorqca potrze
ba autentycznosci". Tak: w tej modnej dzis na Zachodzie nazwie 
cnoty, malo u nas popularnej, tkwi ladunek pot~zny, a besoin ar
dent tei trafia w sedno. 
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Od strony przeciwnej okreslone to jest (w tym samym artykule) 
jako "ekshibicjonizm romantyczny". "Dosye przykry" - dodaje 
autor. I w tym takze jest cos slusznego. Gdziez wi~c jest granica? 
kr yterium "zlego" ujawniania si~ i "dobrego"? Mysl~, ze w m 0

t Y wac h, stopniu ich przemyslenia i swiadomej ich akceptacji. 
(Bo wbrew Prichardowi i jego szkole, a zgodnie ze starym Marti
neau, coraz bardziej dochodz~ do wniosku, ze obowi~zkiem jest nie 
tyle dzialae tak a tak, ile z takich a takich motywow , a takze 
z maksymalnym uswiadomieniem.) 

Tegoz dnia. 

Jeszcze jedna w tejze "Terre Humaine", w artykule G u itt o
n a 0 wojennych orientacjach francuskicl'l, dobra formula: "nie
ust~p1iwy [l'intransigeant], podobnie jak zakladaj~cy si~ u Pascala, 
wygrywa takze w przegranej". Podkresla si~ tu w post~pkach nie
ust~pliwych pierwiastek k 0 r z y sci dla dzialaj~cego ("korzYSci" 
wysublimowanej, rzecz prosta). Jednak pierwiastek bezinteresow
ny, pierwiastek absolutnego nakazu, czystego advienne que pourra , 
t.ei nie jest mitem. I on chyba ostatecznie przewaza. Bo jezeli "wy
grana w przegranej" to rna bye uznanie drugich, s~d opinii , gdy 
czas proby przeminie i "historia" zacznie rozdawae swe pochwaly 
i swe pot~pienia, to to jest i dosye niepewne, i w olbrzymiej ilosci 
wypadkow jednodniowe i przemijaj~ce; zapomnienie wszystko po
krywa. Kto dzis wie , kto w Mohendio-Daro byl podly, a kto bo
haterski? Prawdziwa "wygrana w przegranej" jest inna, tkwi 
w tym, ze si~ bylo "w porz~dku " , w zgodzie z prawem czy to po
wszechnym, czy to z prawem wlasnego zycia, ze si~ zachowalo 
swiadomose wlasnego nieskazenia, czystosci , ze si~ post~pilo z umi
lowania nieporownywalnych alba przynajmniej najwyzszych nam 
znanych wartosci. Bye dumnym, ze si~ tak post~pilo, to jest oczy
wiscie zadowolenie na swoj sposob "interesowne"; tej jednak in
teresownej satysfakcji nie moina - niestety czy na szcz~scie? 
bezinteresownemu odebrae. 

3. I. 

"Czlowiek to jego wiara. Slaba wiara to slaby czlowiek". I dal
sze st~d antyracjonalistyczne dedukcje. Ile w tym moze bye 
prawdy? 

Moj stosunek do zjawiska wiary (nie objawionej oczywiscie i po
legaj~cej na akcesie, ale wlasnej, intuicyjnej i spontanicznej) byl 
zawsze pelen najskrajniejszych sprzecznosci. Raz: "wierzye nie 
wolno; wszelka wiara jest niemoralna". Kiedy indziej: "najwi~k-
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szym grzechem mojego zycia bylo, ze nie wierzylem (w sprawac 
wartosci) dose silnie, ze chcialem u z a sad n i a e SWq wiar~ ' 

Z tych sprzecznosci si~ nigdy nie wywiklalem. 
W gruncie rzeczy w yglqda to t ak : widz~ wkolo siehie mnost'l'\!1 

ludzi, ktorzy mieli smialose twierdzie, nie wiedzqc, i zazdroszez. 
im tej sm ialosci, ktora dab im wplyw i znaezenie. No ale wply" 
i znaczenie jako argument za slusznosciq postaw poznawczych??i 
r ezy to u nieh byla smialose, ezy nieuezciwose, ezy szlachetna ufnos\ 
we wlasny poryw, ezy po prostu sprzeeznose wewn~trzna? 

I znowuz, mowiqc 0 tym "znaczeniu", krzywdz~ siebie : bo to 
nie tylko to. Jest rzeczywiscie i p i ~ k n a wiara: wiara-ufnose, 
wiara-wyczucie, wiara-stycznose z czyms niewqtpli\vym, i zal i pre
tensja do siebie, ze si~ jej nie wyznawalo dose moeno. W rozplqty
waniu tych wGzlow trzeba bye rownie stanowczym jak nieskoncze
nie ogI~dnym. 

Tegoi dnia. 
"Tragizm przezwyci~zeniem pesymizmu", to moja stara formula; 

ale czy nie jest r6wniez na odwrot? Pesymizm jest przezwyci~ze
niem tragizmu, bo ta oto, hie et nunc, kI~ska nieodwracalna i abso
lutna - a wi~e w tym sensie tragiczna - rozplywa si~ dia pesy
misty w kl~sce powszeehnej, jakq jest istnienie w ogole. 

Tegoi dnia. 
MysI~ sobie ezasem, ze - mowiqe pewnq kiepskq gwarq dzisiej

SZq - "bye wygranym" w zyeiu to jest wlaseiwie mniej interesu
jqce niz bye "przegranym". Mojej przynajmniej naturze wygrana 
jakos esencjainie nie odpowiada. Gdybym mial powodzenie i roz
glos, nie wiedzialbym, co si~ z tym robi. Moze bym nawet odczu
wal pewien jakby wstyd - metafizyczny? 

4. I. 
Odpowiedz na wczorajszq apori~ 0 wierze. To, co jako "wiar~" 

pot~piam, to przyjmowanie twierdzenia za prawdziwe bez zadnego 
uzasadnienia (przewaznie na podstawie twierdzen eudzyeh, czasem 
na podstawie pragnienia, zeby tak bylo itp.). 

To, co jako "wiar~" aprobuj~, to zaufanie do wlasnej intuicji, 
do tego, co je vois dairernent et distincternent etre tel, bez trosz
czenia si~ 0 to, ezy drudzy widzq tak sarno. To troszezenie si~ jest, 
w tym kontekseie, odezute jako dowod slabosei. (Epistemologicznie: 
odrzuea si~ postulat intersubiektywnosci poznania). 

o ile usiluj~ trese swej intuicji n a r z u c i e, znaczy to, ze od 
• drugich wymagam wiary tej wlasnie, ktorq u siebie pot~piam. Za
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rzut ten odp adnie, jezeli probuj~ nie n arzucac, tylko "otworzyc 
oczy". 

Tegoi dn ia. 
Ostr y a nt.agonizm mi~dzy uc zciw osciq intelektualnq a slawq. 

Taki jeden i d r ugi "sm ialy" f ilozof czy przypadkiem cale j swej 
slawy nie za wdzie,cza swej nieuczciwosci? Gdyby byl uczeiwy, nie 
bylby twierdzil, a zwlaszcza - stworzyl systemu. Antagonizm ten 
znika na szczytach, ale ezy naprawd~ na wszystkieh? Arystoteles 
byl uczciwy i Plotyn takZe; ale czy moj ukochany Platon tez tak 
zu pelnie? Nie m6wi~ 0 domieszce szarlatanerii w sprawaeh poli 
tycznych i religijnych, ale 0 filozofii samej , w jej rdzeniu . Intuicja 
fundamentalna - r ze telna, autentyczna, wspaniala. Analizy poj~
ciowe na jwyzszej klasy. Ale ta czasem wola i pasja dowiedzenia 
per fas et nef as? te niektore argumentacje? 

10. 	1. 

W poezji sruby winny bye zawsze odrobin~ niedokr~cone. Jedna 
z najmqdrzejszych rad poetyckich, to ta Verlaine'owska, zeby slow 
nie dobierac sans quelque meprise. Zawsze trafiac w sedno, jak 
ostrzem cyrkla, to daje wrazenie sztywnosci. I zanadto wtedy wy
chodzi na swoim czysty intelekt. 

27. 	 I. 

Katclicyzm, jak na moJe potrzeby, ' za duzo rzeczy na ziemi po
twierdza i sankcjonuje. Jest to uroc zysty "strop uswi~cenia", nieco 
zbyt rownomiernie sklepiony nad wolnosciq i nad despotyzmem, 
nad asceZq i n ad zmyslami, nad krzywdzonym i tym, ktory krzyw
dzi, na.d wyrzeczeniem i wszelkq arcyludzkq, arcyziemskq swietno
sci q, cielesnosciq, panowaniem i mocq . Religia godna tej nazwy 
niesie swiatu wi~cej m i e c z a, wi~cej zap r z e e zen. 

5. 	II. 

"Wiara [fa i th] : zdolnosc mniemania [believ ing; nie wiem, jak to 
przetlumaczye poprawnie) tego, 0 czym wiemy, ze jest nieprawdq" 
(J 0 a d, Guid e to Modern Th ought). Absurd. Nie mozna "mnie
mac", ze tak, wiedzqc, ze nie. Co najwyzej mozna w siebie probo
wac wmowic, ale to jest wypadek specjalny. 

8. II. 
Zubozenie problematyki; okaleczenie, okrojenie rzeczywistosci ; 

brak mysli 0 czlowieku i jego losie albo mysl mizerna i plaska: oto 
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jeszcze kiIka grzech6w do · zaliczenia na rachunek szkoly lwowsko
-warszawskiej. 

15. 	II. 

Rzeczq najmniej wybaczalnq jest nikczemna hierarchia wartosci. 

:24. III. 

Jedynym zadaniem czlowieka jest wzniesc siE: ponad czlowieka; 
dla takiego, jakim jest, nic wlasciwie - pr6cz ulZenia cierpie
niom - czynic nie warto. Jesli cos czynimy, to tylko po to, by mu 
pom6c spelnic tamto zadanie. 

12. 	IV. 

Dwie postawy wobec zla swiata. Jedna: odciqc siE:, przeciwsta
wic. Swoje male nikle ja z jego "jestem" i jego "chcE: byc taki 
a taki", calemu ogromowiistnienia, kt6ry siE: spycha do roli czegos 
peryferycznego, jakiejs scenerii. Druga: przyjqc ten kosmos, a ra
czej ponury demoniczny nie-kosmos, z calq jego demonicznosciq; 
trwac i wytrzymac. Pierwsza podoba siE: mnie, druga N-owi. On 
chce, zeby siE: zan u r z y C, wszystko wycierpiec, nie szukac iad
nego Olimpu, iadnej "twierdzy", iadnych templa serena; jego nie
chE:c do Goethego, przypuszczam, stqd siE: cZE:sciowo wywodzi. Ale 
ternpla serena Sq dobre, i Marek Aureliusz jest dobry, i stoicyzm, 
i "twierdza", i Goethe. Chodzi tylko 0 to,' by ten "optymizm" (?) 
nie zawieral domieszki falszu, tego, co Sartre nazywa "zlq wiarq". 
Ale to jest zupelnie mOiliwe, jeieli siE: wycofamy w czystq subiek
tywnosc, w nas samych, i nic nie bE:dziemy twierdzic 0 bycie. 

19. 	IV. 

"Pokorny? - a jakie! I bardzo siE: pyszni swojq pokorq": 

20. 	IV. 

SiE:gnqc glE:biej we wlasnq istotE:, niz siE:gajq grzech i wina: czy 
to mozliwe? 

26. 	IV. 

"Kochac to naraza(: siE: na to, ie nas spustoszq i zniszczq, w na
dziei, 	ze nas podeprq i ze nam bE:d q natchnieniem". 

(Etienne B 0 r n e, "Terre Humaine" z marca 1953). 

3. V. 

Moralnosc zaClesma i obezwladnia, kiedy jest przezywana wy
lqcznie jako posluszenstwo wobec nakaz6w, kt6re nam nadajq kie
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r unek, i zakazow, k tor e hamujq. Pi~kna i plodna staje si~ dopiero 
jako zespol ukochan, aspir ac j i, milosnych porywow ku temu, co 
wzbudzilo zachwyt i uwielbienie. N~dzna jest asceza z zahamowa
nia , pi~kna - asceza z zachwytu; zalosny jest wzglqd na bIizniego, 
podyktowany jedynie t q myslq, ze t ak wlasnie "trzeba", pi~kna 
dobroc, l:askawosc, "cnota dar zqca", \V czynach si~ wylewajqca 
sympatia . 

Tegoi d nia . 

Zwalczyc swoj egotyzm to n iekonieczn ie jest zabieg p r z e c i w 
wlasnemu " ja" (tem u gl~bszemu) . Nie m usi on polegac na sarno
przekresleniu, k apitulacj i przed sw iatem; moze rowniez na wchlo
niE;ciu swiat a, wlqczeniu, rozlaniu si~ "ja" niczym morza poprzez 
wszystkie przejawy r zeczywistosci. Goethe nie byl egotystq; ale 
swiat byl w nim, nie on w swiecie. Balzac byl w swiecie, nie swiat 
w nim: nizszosc niewqtpliwa i wielostronna. 

Tegoi d l ia. 

Ciekawa sytuacja psychologiczna : pisz~ cos czasem pod silnym 
wewnE; trznym naporem , a jednoczesnie wyraznie "za wypowiedze
niem", caly czas zastrzegajqc sobie sqd spokojniejszy, staranniej 
zrownowazony, beznami~tny i sprawiedIiwy. Ale na razie c h c ~ 
bye nami~tny i n i e chcG bye sprawiedliwy, z pewnych rzeczy 
chcG siG otrzqsnqc, zrzucie je z siebie, podeptae. To takze jest ko
niecznose zyciowa . Dopiero p 0 takich otrzqsniE;ciach siG, wybu
chach i oczyszczeniach rna siG prawo do sqdu spokojnego i olim
pijskiego; inaczej olimpijskose i spok6j Sq tylko wyrazem ust~pIi
wosci, ulegania, niemrawosci duchowej; lub sc i.slej: nie rna Olirnpu, 
jest tylko skarlalosc i n~dza. 

13. 	V. 
"Wszelka milose jest przejawem slabosci": nie rna w tym po

mysleniu goryczy. Czlowiek jest istotq slabq, w i ~ c kocha; ale 
czasem tej slabosci zdola si~ wyzbyc i kochac juz nie potrzebuje; 
a to , co na miejsce milosci wtedy przychodzi, wi~ksze jest od niej. 

18. 	V. 

Dobrq jest rzeczq wspolnota jakiejs pi~knej wiary, ale nie wol
no wspolnoty kupowae wiarq falszywq, ani wmawiac w siebie ta
kiej, ktorej si~ nie rna. 

Znak - 5 
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Tegoi dnia . 
Dobra pr6ba na poet6w i style: jakie robiq wrazenie w obliczu 

smierci, gdy ten ktos z nimi obcujqcy jest na kraw~dzi. Rimbaud 
wali si~ w nicosc, Lukrecjusz rosnie. 
, 

19. 	V. 
Dla indywidualnosci silniejszych i siIniej zr6znicowanych walka 

moze bye t q jedynie wlasciwq formq wlqczenia siE; : nie w stan 
rzeczy, nie we "wsp6Inq wiar~" , w uklad go towy, ale w to wiecz
nie nierozstrzygni~te wsp6lzawodnictwo, w ten ferment , z ktorego 
uklady i wiary i stany rzeczy powsiaj q. A chocoy i nie "nier02strzy
gni~te", chocby w roli tego, kt6ry przegrywa. Cesarz Jul ian tez 
jest wlqczony! 

Tegoz dnia. 
To wlqczenie si~, ktore mialem na mysli , nie jest wlqczeniem si~ 

we w s pol not~. Jest to wlqczenie swego dqzenia w jakis zesp61 
dqzen: zgodnych z nim, neutrainych Iub sprzecznych; i "zespol" 
tylko 0 tyle, ze nie nalezq one do swiat6w r6znych : m 0 g q si~ 
(ale nie muszq) wzajemnie wspcm agac albo krzyzowac. 

20. V. 
Oczywiscie, "dobre uczucj.a nie wystarczajq dia tworzenia do

brej literatury" (G ide); ale marne wystarczajq dla tworzenia 
zlej . Cala wielka literatura jest literaturq s z I a c h e t n q. 

21. 	 V. 
Claudel (Connaissance de l'Est , La pagade) okresia funkcj~ na

szych kosciolow tak oto: "chronic absolut przed swiatem pozor6w 
zewn~trznych". Ale to tylko gotyk - i romanszczyzna; pOCZqwszy 
od Odrodzenia malo w naszych kosciolach jest absolutu. 

23. 	VII. Klinika' 
l 

Schonheitdurchjlutetes Leiden. 

16. 	VIII. 
"Poza moim dzielem byla ambicja, poza mojq milosciq troska 

o wlasnq osobowosc, poza moj'l czystosci'l strach, poza maim prze
wodnictwem 	laknienie wladzy". 

(W i w e k a nan d a, w liscie pisanym niedlugo przed 
smierciq; cyt. w Vedanta jor the Western World, s. 25). 

Tak mowi 0 sobie wielki swi~ty. Nie powinnismy wiE:c zbytnio 
si~ wstydzic, jezeli i nas te wszystkie, nawet nie "zle", tylko p. 
prostu "nadto ludzkie" rzeczy do ostatniej chwili nurtujq. 
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23. 	 VIII. 

Mqdrosc przeciw mistycyzmowi: w czym, srad licznych podo
bieilstw i raznic, rdzeil ich przeciwieilstwa? I w mqdrosci, i w mi
stycyzmie szukamy wewn~trznego uniezalezn!.enia i powiedzenia 
"tak" zyciu; w mqdrosci jest to "tak" powsciqgliwe, raczej z wy
soka, i obejmujqce empiri~ ; w mistycyzmie jest entuzjastyczne i nie 
obejmuje empirii. Droga mqdrosci prowadzi przez przeksztalcenie 
tylko siebie samego; obraz swiata pozostaje nietkni~ty. W misty
cyzmie, gdy przeksztalcam siebie samego, to z myslq 0 przeksztal
ceniu obrazu swiata : chc~ bye innym, by swiat widziec innym. 

U pocistawy mqdrosci jest akceptacja; jeszcze gl~biej: przeSwiad
czenie, ze Sq rzeczy dan e, dane nieodmiennie, nie do cofni~cia. 
U podstawy mistycyzmu jest bunt, a wraz z buntem nadzieja, ze to 
wszystko nie jest "dane" po prostu; ze nic nie jest rzeczywistoSciq 
ostatecznq, niecofnion4, niezwrotnq; ze zarawno swiadomosc jak 
rzeczywistosc Sq nieskoilczenie, do ostatniej swej gl~bi plastyczne. 

Przeksztalcenie samego siebie inne jest w mistycyzmie, inne 
w mqdrosci. W mistycyzmi'e sam korzeil osobowosci jest wyrwany, 
a zaszczepia si~ inny. 0 przeksztalceniu przez mqdrosc dwa wyrazy 
zawieraj'l kazdy cz~sc prawdy: d y s c y P 1 ina p r z e b u
dowa. 

28. VIII. 

Odnalezione u Holderlina w Hyperionie, trzykrotnie przeze mnie 
zakreslone: 

"Zawsze z pailstwa czynilo pieklo to, ze czlowiek chcial je uczy
nit': swym niebem". 

6. IX. 
o nirwanie mozna jeszcze powiedziec: "szcz~s1iwosc bez szcz~

sliwego". 

27. IX. Klinika. 
"Kto wszystkie wi~zy zer wal, kto si~ nie l~ka, kto z wszelkich 

p~t si~ wyzwolil i oto caly jest wolny... ; 
W kim zadne nie powstajq pragnienia ani na ten tutaj swiat 

skierowane, ani na inny, kto pragnieil wyzbyl si~ i caly jest 
wolny..." (Dhammapada) 

5. 1lI. 1954. 

Kiedy ci~ nachodzi mysl, ze tak rychlo po twojej smierci nikt 
nie b~dzie znal twego imienia, pomysl, ze nikt nie wie, jakie mial 
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imi~ autor wedyckiego "Hymnu Stworzenia". A czy warto si~ bylo 
urodzic, by ulozyc "Hymn Stworzenia"? War to, zaiste. Imi~ jest 
niczym; plodny akt tw6rczy, swi~ty poryw ducha sll wszystkim. 

To bylo trzy tysiqce lat temu; ten czlowiek moze pasl krowy. 
I myslal, ze nie Indra i nie Waruna, i nie hotar, i nie :inni kaplani, 
i nie drewienka ofiarne, i nie soma, Ii nie plomien oltarza. Przebil si~ 
przez to wszystko, m~czyl si~, wqtpil. I jakos przeciez dot k n q 1 
rzeczywistosci, chocby przez postawienie pytania. Jakims niebywa
lym impulsem "ruszyl z posad bryl~ swiata", mocniej moze niz 
poprzez wszystkie te wieki ktokolwiek z tych, kt6rzy po n im na
deszIi 12. Ruszyl w spos6b nie ten brutalny, tylko ten pi~kny i czy
sty: drogq przez mySl i natchnienie. 

6. III. 
Cech~ wielu stosunk6w ludzkich jest moze nie tyle obluda, ile 

samorzutna dwuznacznosc. Nie nalezy pytac, gdzie si~ konczy rze
tel nose, a gdzie zaczyna szelmostwo, ani skarzyc si~, ze granica jest 
plynna. Ale szelmostwo tkwi w rzetelnosci, a rzetelnosc nie umiera 
w szelmostwie. 

Tegoz d u ia. 

Pi~kno i dobro to nie Sq rzeczy, kt6rymi by mozna si~ cieszyc 
i ktorym by mozna sluzyc w samotnosci. Wymagajq one wsp6lnoty; 
kochac je mozna tylko pospolu. Dlatego, kto skazany na samotnosc, 
musi im odebrac panowanie nad swoim zyciem (tzn. nad swoimi 
aspiracjami). Zniech~camy si~ do wartosci, gdy wiary w nill nikt 
nie podziela; nie zniech~camy si~ do zbawienia. Zbawienie jest 
rzeCZq jednostki, w oderwaniu od wszelkiej wsp61noty. 

7. 	 III. 
"Wyzwalaj ,'1cy si~ z cierpien tego swiata m~drzec milczqco wy

chodzi naprzeciw milczeniu Niezbadanego poza wszelkim zyciem 
osobniczym". 

(Old e n b erg, studium 0 buddyzmie 0 miloSci 
chrzescijanskiej). 

a. III. 
Zadna zbiorowosc jako zbiorowosc nie czuje potrzeby zbawie

nia: jest bowiem zawsze nieskonczenie z siebie zadowolona. 

12 Przesada (H. E. 1960). 
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Tegoz dnia. 

"T~sknota do zjednoczenia z Bogiem budzi si~ tylko w takich 
sercach, ktare przej~ly si~ myslq 0 nicosci i nietrwalosci tego, co 
ziemskie. Na to, co nieskoiiczone, wieczne, ponadnaturalne, z tam
tego brzegu, moze si~ otworzyc i oddac mu si~ tylko ten czlowiek, 
ktary si~ odwracil od tego co skoiiczone, zmienne, naturalne 

z tego brzegu". 
(Fr. He i Ie r, Die Mystik in d en Upanischaden, 1925). 

Nieprawda; to "tylko" jest bl~dne. To, co nieskoiiczone, wiecz
ne itd., moze bye takze przedluzeniem i rozszerzeniem tamtego. 
Powiedzial gdzies Leisegang (i mam zapisane) cos mniej wi~cej 

takiego: "kazde spot~gowane [gehobene] poczucie :i:ycia znajduje 
[scil. przy najwyzszym napi~ciu] ujscie w mistYce". "Ka:i:de" to 
znowu nieprawda; ale tak bywa. Jest mistyka Goethowska, Fau
stowska; jest Spinoza; Sq Schelling i Holderlin; a ile jest tego 
w Platonie? Tamto ilosciowo przewa:i:a i daje formacje duchowe 
o fizjonomii najwyrazniejszej; 	ale to jest mo:i:e najwyzsze. 

Jednq z glawnych odmian tej mistyki niezaprzecznej jest mi
styka na tIe zachwytu estetycznego. Zachwyt estetyczny jest J a
nusowy: ma oblicze i w stron~ empirii, i w stron~ metempirii. 
Z empirii oczywiscie odrzuca calq jej "materialnose" czy "substan
cjalnose", a bierze tylko jakosci; ale to jest bardzo duzo, bo w tym 
jest wielosc, konkretnose i forma; i calq t~ prz~dz~ mistyk este
tyczny wsnuwa w swiat metempiryczny, w kt6ry wst~puje. 

i6. III. 

"Wiar~ swojq i swoje uczucia chowaj dla siebie. Gdybys 0 nich 
m6wil, wiele bys stracil". 

(R a m a k r i s z n a) 

Niezupelnie tak. 'Bezmyslnie si~ wypowiadae, byle gdzie, kiedy 
i przed kim, to wiar~ swojq i uczucia, jak m6wi Berent, "z duszy 
wygadac precz", i to jest strata. Ale wiara i uczucie nie wypowia
dane w ogale - te zamierajq w duszy i wi~dnq . Wi~c t r z e b a 
si~ wypowiadac: z rozmyslem a nie mimo woli, w miejscach i chwi
lach wlasciwych, i przed godnymi. 

18. 	III. 

"Po co wciq:i: tylko m6wic 0 grzechu? Powiedz tylko raz: »Czy
nilem rzeczy, kt6rych powinienem byl zaniechac, a zaniechalem 
takich, kt6re powinienem byl czynie. 0, niech mi b~dzie przeba
czone«. 	Powiedz tak, a zmyty b~dzie z ciebie wszelki grzech". 

(Z Ramakriszny, ale zmienione) 
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20. 	HI. 

Tenie Rarnakriszna 0 wlasciwejgospodaree narni~tnoseiarni; 
miE:dzy annymi to: "gniew, ktory odezuwasz wobec bliznieh, powi
nienes skierowac przeciwko Bogu za to, ze ei siE: nie objawia". 

Mistyey lubiq od ezasu do ezasu podkreslac, ze nie Sq baranka
mi. Czy dobrze wtedy widzq sarnyeh siebie? Czy nie rna w tym 
odrobiny afektaeji? 

Tegoz dnia. 
W sprawie metody kierowania wlasnym rozwojem: ezy wysi

lac si<=l na wykorzenianie rzeezy niepozqdanyeh, ezy ealy wysilek, 
uwag~ i wyobraini~ skierowac na jakqs wartosc pozytywnq w na
dziei, ie wraz z jej rozkwitem tamto sarno odpadnie? Cz~sto ostat
nio myslalem, ie p r z e w a z a c przynajmniej winna metoda 
druga. Tego samego zdania jest Ramakriszna. "Gdy z kwiatu wy
rasta owoe, platki same odpadajq. Tak i wszystkie twoje slabosei 
same odpadnq, gdy zaeznie w tobie wzrastae pierwiastek boski". 

Tegoi dnia. 
Stosunki ludzkie przewazme majq to do siebie, ie jakkolwiek 

si~ postqpi, zawsze jest zle. To tak jak z brevis esse laboro IS. Che~ 
bye powseiqgliwy? - ziej~ ehlodem; ujmujqey? - robi~ z siebie 
pajaea; ehe~ si~ przysluzye? - mieszam si~ niepotrzebnie do 
spraw nie swoieh; kogos 0 ezyms rozsqdnym przekonae? - a moie 
tamtemu dawne jego nierozsqdne przekonania wyehodzily bar.i. 
dziej na zdrowie? Grzesz~ ezynem i bezezynnoseiq, mOWq i mil
czeniem, milosciq i brakiem milosei. 

21. 	 III. 
"Prawda! prawda!" - krzyezq i myslq, ie na tym wszystko si~ 

konezy. Ale wszystko zaleiy od tego, w Jakim duehu si~ t~ prawd~ 
wyznaje. 

Protest swiadomego ezlowieka rownowaiy nawet prawo na
tury. Gna rna moe, a Ja t~ moe sqdz~: i moj sqd, to wi~eej nii ona. 

8. IV. 
Prezyeja mysli jest eeehq epigonow; powiedzmy ostroiniej: 

drugiego pokolenia po tw6rey. Mysl odkryweza jest na ogol nie
preeyzyjna. 

u ..Usiluj~ bye zwiljzly, staj~ si~ ciemny" ltd. Horacjusz, De Arte 
Poettca 25. 
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Tegoz dnia. 
NE:dzq jest wmawiac w siebie, gdy siE: wyrzekam, ze to, ezego 

siE: wyrzekam, jest n~dzne. Trzeba si~ umiee wyrzee tego co w;iel
kie, ze spojrzeniem zwroeonym ua to co wi~ksze. 

Wspanialosc tego swiata i wolnosc dueha, kt6ry si~ z jego ok6w 
wylamal : to plus tam to, to dopiero jest pelnia. 

15. IV. 
Caly ogrom tej wspanialej kultury, kt6rq koehalem i koeham, 

jednego serea nie uehroni od mE:ki smiertelnej, jednej duszy nie 
wybawi od zatraeenia. Pi~kno i blask nie nie poradz<4 na udr~k~, 
i mE:ezarni~, i win~. 

21. 	 IV. 

Przez swietnose spelnieil, przez noe wszeehzatraty, 
o Rytmie! jakze twoje kroki dzielne! 

Jedna twa stopa to te wszystkie swiaty; 

Trzy dalsze tE:tniq w g6rze, niesmiertelne. 


(wedlug Rigwedy, X, 90; silnie przetworzone) 

16. 	V. 
"Pi~knose swiata nie jest opareiem". Ale jest symboIem jego 

swi~tosci; a ta, ile trudniej dostrzegalna, tyle moze siE: okaze mniej 
krueha? 

9. 	VI . 

Zasadnicza ID'LE:dzy ludzmi rozmca, to nie to, co uwazaJq za 
prawdE:, ale to, co uwazajq za dobro. DIatego mozna bye sprzymie
rzeileem tyeh, kt6rzy inaczej swiat widzq, ale nie tych, kt6rzy ina
ezej go oceniajq - seislej: kt6rzy majq innq miarE: oceny. 

25. 	 VI. 
We wszystkieh naszych spotkaniaeh, obeowaniach, pseudozbli 

zeniach obracamy si~ w sferze ezystej konweneji. Tam, gdzie za
czyna si~ prawda zycia, nikt juz z nikim si~ nie spotyka. 

10. 	VII. 

"Nigdy [...J nie czyncle zadnych ust~pstw tym dziewi~edziesi~
ciu dziewi~ciu cz~sciom siebie samyeh, kt6re 5<4 takie same jak 
u 	wszystkich, kosztem tej jednej, kt6ra jest jedyna". 


(C 0 n nolI y) 
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Nie 0 jedynose tu chodzi, tylko 0 rze telnose, prawd~, istotnose; 
o to, co nieprzystosowane, niesfalszowane. 

"Przystosowanie", pod wpIywem nauk przyrodniczych, stalo s i~ 

terminem pochwalnym, takze w zakresie stosunk6w ludzkich. Po
winno bye raczej pot~piajqcym : kto si~ przystosowuje, ten si~ 
sprzeniewierza, zatraca. 

2. 	 VIII. 
Dla niektorych dobrze znanych m i ludzi rzeczywistose po to 

tylko istnieje, by uczeni jq mogli poznawae, a poznanie tylko pc 
to, by logicy mogli rozbierae jego formalny mechanizm. 

7. X . 

"Nie kazdy, kto sleJe, zbiera; nie kazdy, kto w~druje, staje 
u celu; nie kazdy, kto szuka, znajduje" (AI Ghazali, El iks ir szcz /?
sliwosci). Dlaczego to jest takie pi~kne? Bo jest to p raw d a 
t rag i c z n a w y pow i e d z ian asp 0 k 0 j n i e. 

22. 	XI. 

Lepiej bye przegrywajqcym sobq niz wygrywajqcq maseczkll ; 
lepiej si~ ujawnic i zginqc, niz grac rol~ i zbierae oklaski. 

9. 	 II. 1955. 

"Z wiary jest czIowiek utkany. W co kto w ierzy, tym jest". 
(Bhagavad-Gita) 

Niezupelnie. Wazniejsze dla okreslenia czlowieka jest to, w co 
pragnie wierzyc, niz to, w co wierzy. Wierzy si~ cz~sto wbrew 
sobie. 

11. 	II. 
Ambicja jest wytworem spolecznym nie tylko dla tego, ze poza 

spolecznosciq nie moze w czIowieku w ogole powstac ch~c zna
czenia czegos w opinii drugich, ze nie mogq tej ch~ci zaznac istoty 
zyjqce samotnie i w rozproszen'iu. Nawet w spolecznosci ambicja 
samorzutnie by prawie nie powstawala i bylaby tylko jednq spora
dycznie wyst~pujqcq nami~tnosciq srod wielu innych, gdyby nie 
wczesniejsza od niej p 0 gar d a i cos, co bym nazwal s z c z u
c i e m spolecznym. Pogarda : bron dla psychicznego zlamania 
przeciwnika stosowana w wa1ce 0 byt z wielkim pozytkiem; 
przeciw skutkom pogardy trzeba si~ bronic wymuszajqc dla sie
bie uznanie u niezainteresowanych osobiscie widz6w, s~dzi6w 

mojego wspolzawodnika i moich. Szczucie: zamiast uczye gar
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dzic pogard q i rozwijac samos tar czalnosc , wychowanie idzie po 
Jinii odwiecznego na jmniejszego oporu i od malenkosci pcha nas 
w k ierunku: "w ybij si~, wyprzedz innych, bqdz gorq". Dopiero 
polqczone i zsumowane pchajq n as obie sily na drog~ tego mo
ralnie tak problematycznego wyscigu. 

24. 	 II. 

Ateny w swym najgorszym upadku, to jeszcze lepsza ojczyzna 
niz Pompejopol is Paf!agonskie w swoim najwspanialszym rozkw i
cie. 

26. II. 

"Juz ten rani re1igi~ chrzescijanskq, kto w pierwszym rz~dzie 
zapyt uje, czego ona dokonala dla kultury [... ] ludzkosci, i kto we
dlug tego chce okresIie jej wartose". 

(H a rna c k) 
Nie tylko chrzescijanskq; kaidq w ogole. Religia nie jest od 

tego, zeby dostarczala bodicow kulturze, a jesli ich dostarcza, nie 
w tym jej wartosc. 

10. III. 
Duszq iycia jest jego groza. A naokolo Pani Grozy tanczq so

bie raine mile amorki. 

Tegoz dnia . 

"Kto si~ oddaje w sluzb~ wartosci duchowych, kto, inaczej si~ 
wyraiajqc, rna woI~ »czlowieczenstwa wyzszego«, musi przede 
wszystkim wierzyc, ie to, co dane, moie w ogole bye przeksztal
cone w duchu takich wlasnie wartosci i norm, i ie natura w nas 
i wokolo nas nosi w sobie zadatek po temu, by pod ksztaltujq
cym dzialaniem czlowieka stac si~ kulturq. W.i'ara taka jednak za
wiera w sobie najoczywisciej jui pewien okreslony stosunek do 
rzeczywistosci w og6Ie, do wszechbytu. Chodzi przy tym 0 wiar~, 

ie nasza swiadomosc normatywna [Normbewusstseinj co naj
mniej nie trafia na opor bezwzgl~dny, calkowicie nieprzezwyci~
iony. Chodzi 0 zaufanie do kosmicznej mozliwosci spelnienia na
szych idealnych wzorcow, podyktowanych pragnieniem [Wunsch
bilder], 0 ile one dotyczq istoty dzialalnosci kulturowej". 

Tyle V e r ve yen, Religion und Kultur , S. 65. Jak jest rze
czywiscie? 

1. Zaufanie do "kosmosu" czy do "wszechbytu", czy nawet do 
natury "wok61 nas" nie jest niezb~dne. Wystarcza przekonanie, ze 
czlowiek chce i w jakims stopniu moze diwignqc sam siebie, urze
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czywistnie owe wartosei we wlasnej zamkni~tej sferze, stworzye 
wysp~ sensownosci w swiecie bezsensu. Morze naokolo tej wyspy 
niechaj sobie b~dzie czarn~ otchlani~: my stoimy twardo, stawia
my czolo i wznosimy swoj proporzec wysoko. 

2. Jest to jednak postawa tragiczna i trudna do utrzymania. 
Tylko nieslychanie seisle braterstwo tych, ktorzy sluiq wartosciom, 
"wspolpielgrzymow" czy "wspolbojownikow", adeptow "czlowie
czeiistwa wyiszego", tylko gorqca wzajemna milose ich w dobru 
i pi~knie, moie sprawie, ie kaidy z osobna wytrzymuje i nie gi
nie z rozpaczy. 

3. Katastrofa nast~puje z chwilq, kiedy si~ przekonujemy, ie 
to nie tylko kosmos jest oboj~tny lub wrogi, ale ie sarna "natura 
w nas", ze sam czlowiek - "czlowiek w ogole" - nie jest podatny 
na przeksztalcenie in melius; ie nie tylko jego moiliwosci Sq nikle, 
ale ie przede wszystkim woli w nim nie rna, ie mu nie zaleiy ani 
na sensie, ani na "wartosci duchowej". Wtedy wszystko si~ za
lamuje Ii: caly p~d ku wyzynom staje si~ jui tylko przekleiistwem: 
lepiej iycie z rezygnacjq przedrzemae alba jako mlodzieniec pase 
w walee z jakims bratem-"nieprzyjacielem". 

I tak sobie to dzis uswiadamiam: dawniej tragediq tragedyj 
byla w moich oczach owa samotnose czlowieka w kosmosie, "lam
py srad mrok6w" - i z tym mozna bylo iye pi~knje; dzis nie 
tragediq jui (bo tragedia jest wzniosla), ale straszliwoseiq iycia 
jest dla mnie zrozumienie, ie sam czlowiek wcale lampq bye nie 
chce : "ukochali bowiem ludzie ciemnose bardziej nii swiatlo" 14. 

I odwrocily si~ role: bo przeciw czlowiekowi :iJ jego sprawom szu
kam oto sprzymierzeiica w kosmosie, i tylko w obcowaniu z ko
smosem spodziewam si~ jeszcze urzeczywistnie to, co moie bye 
urzeczywistnione z dqzen wysokich. 

11. 	III. 
Kosmos jest bierny; moina w n iego wmowie swi~tose i bye 

szcz~sliwym . W czlowieka swi~tosci wm6wie nie moina. 
(Scriptum in amaritudi ne cordis). 

30. 	III. 

Nie trzeba bye malostkowym, nie trzeba si~ z losem targowac 
i mowie: "To jednak zdobylem, to osiiqgnqlem, tego dokonalem, to 
mam". Nic nie dokonales, nic nie zdobyles; pulvis et cinis et ni

" "Ukochall bowiem iudzie ciemnosc bardziej nl i: swiattosc" (Ewangelia we
dlug tw. Jana, III, 19). Dia mnte jest to jednoczesnle wyj'ltkowo patetyczny cytat 
z Leopardiego, kt6ry tego wlasnie zdania - w bl'zmieniu greckim - uzyl jako 
motta do ~wego poematu La Gtnestra. (H. E . 1960). 
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hil. 	Dopiero uznanie tej prawdy moze si~ stae punktem wYJscla _ 
akt wyrzeczenia absolutnego - wyzbycie si~ ostatniej pretensji, 
ze 	 do czegos innego byles stworzony. Wtedy b~dzie mozna raz 
jeszcze spr6bowae si~ odbie od ziemi i wzniese w sfer~ "swi~tej 
czystosci". 

Tegoz dnia. 

Prawd naprawd~ strasznych m6wlc nie wolno. A to Sq te, kt6
re m6wiq 0 dogl~bnej bezsilnosci czlowieka. 

4. 	 IV. 

Cierpiqcemu pomoc fizycznie, a moralnie si~ od niego odwro
cic: czy to nie jedno z wainiejszych praw rzqdzqcych stosunkami 
ludzkimi? 

6. 	 IV. 

Czue si~ solidarnym tylko z ludzkosciq, nie czue siebie jako 
cZqstki bytu, a swego zycia jako skrawka dziej6w kosmicznych, 
to i zbrodnia i wielkie nieszcz~scie. 

7. 	IV. 

Wyraz humanizm, w uj~ciu, w jakim si~ go dzis najcz~sciej 

spotyka, oznacza dose brutalny antropocentryzm, albo, jeszcze le
piej, antropo tel i z m, nie ontologiczny, lecz nOlrmatywny: rue 
mowi si~, ze czlowiek faktycznie, "z ustanowienia natury", j est 
osrodkiem i celem wszystkiego, ale kaze mu si~ t r a k tow a e 
siebie jako taki osrodek Ii nie miee innych dqzen jak autocentrycz
ne - w sobie i swoich sprawach widziee cel swiata. Ostrza anty
kosmicznego w stopniu najwyzszym nabiera to w polqczeniu 
z technikq. 

16. 	IV. 

Obowiqzek m6wienia 0 rzeczach blahych, a milczenia 0 waz
nych, to, w miar~ jak zycie uplywa i niknie nadzieja na zmian~, 
w stosunkach ludzkich jedna z rzeczy najci:~zszych i najdotkliwiej 
bolesnych. 

18. 	IV. 

R 0 u sse a u. Gl~boka "innose", pelen dezaprobaty stosunek 
do swiata ludzkiego, wola przerobienia go, a jak si~ nie da, to 
wyobcowania si~ z niego: to bylyby u Rousseau'a rysy naczelne. 
Ale do tego wszystkiego nie byl ten wielki - nap raw d ~ wiel
ki! - jegomose dostatecznie uprawniony moralnie. Stqd p~kni~-
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cie, k tore idzie przez jego slaw~. A jednak: w samym ognisku 
duszy b y I 0 jakos to uprawnienie. 

5. V. 

Pi~kno jest jednoczesnie ksztaltem czegos i czegos zaslonq, d ro
gq i zblqdzeniem z tej drogi . 

2. 	 VI. 

Powiedzialem i napisalem jakis czas temu, ze Bog - jesli tym 
t er minem juz operowae - moglby, tak jak ja to rozumiem, miee 
sw iadomose tylko mistycznq. Dzis u Rudolfa 0 t t 0 znajduj~, ze 
taka koncepcja Boga jako swiadomosci czysto mistycznej jest 
u mistykow czyms normalnym. "Duch boski jest [ ... ] dla m istyka 
prawzorem [der Urtypus] samego ducha ludzkiego. On sam jest 
podmiotem mistycznym par excellence i na szczycie fer seIber ist 
zuhochst das mystische Subiekt]". (West-ostliche Mystik, wyd. 2, 
s. 63, p r zyp.). Bylbym tu wj~c w zgodzie z tradycjq. 

Ale jeszcze 0 tej swiadomosci m istycznej. Wynikaloby z niej 
mi~dzy innymi, ze Bog nie mialby zadnej wiedzy 0 swiecie empi
rycznym, 0 swiecie "rzeczy"; ten dla niego by po prostu nie 
istnial. Jakie niepowazny przy tej koncepcji staje si~ Bog Berke
]eya, kt6ry duchom tak jakos usluinie d 0 s tar c z a calej pla
skiej roznorodnosci poszczeg6lnych wrazen zmyslowych! I jakie 
nie do przyj~cia bylby wtedy Bog, ktory by "wiedzial", ze istnieje 
cos takiego, co si~ nazywa H. E., i ze to cos w tej chwili rna na 
sobie czarny pullower! 

Wynikaloby jednak dalej, ze Bog w pewnym sensie n i c nie 
wi'e; w tym sensie mianowicie, ze nie jest podmiotem poznajqcym 
przedmioty. ("Wiedziee" w ten sposob, nawiasem mowiqc, to wiel
ka i bolesna niedoskonalose). Bog moze "wspolistniee" wszystkie
mu, "miee" wszystko w sobie, "bye" wszystkim : i to w jakims 
sensie szerszym jest jego "wiedzq". 

3. 	 VI. 
Cale bodaj zycie nie docenialem roznic i przeciwiel1stw w swia

topoglqdzie jako zrodla r rogosci mi~dzy ludimi: zanadto bylem 
pod sugestiq tego swego cz~sciq rozumowego, cz~sciq instynktow
nego przeswiadczenia, ze w kazdym rozsqdnym mysleniu tkwi 
duza dawka sceptycyzmu i nieufnosci do samego siebie, ze kazdy 
swiatopoglqd jest 0 p c j q w pewnym stopniu irracjonalnq, i ze 
w tych warunkach starcie jest raczej pi.~knym turniejem rycer
skim niz walkq na smiere i zycie, walkq na noze. To bylo bl~dne; 
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obserwujqc n ie · tylko dr ugich, ale w wielu wypadkach i siebie, 
z biegiem czasu musialem uznae, ze r6znice swiatopoglqd6w to 
dzis, jak i za czasu wojen religijnych - zr6dlo najgl~bszych moze 
n ienawiSci na swiecie. P r zeciwnego swiatopoglqdu nienawidzimy, 
skoro tylko przeci\vienstwo si~gn~~o dose gl~boko i dotknEllo spraw 
rdzennych. Na rycerskose pozQstaje miejsce tam tylko, gdzie przy 
wielkich r6znicach pr zek onaniowych przynajmniej w p 0 s t a
w i e zasadniczej jest cos wsp6lnego. 

4. 	VI. 

Nie tylko w nocy wszystkie koty Sq bure. DIa flaminga b~dCl 

bure choeby w poludn ie; dlaczego? - bo wszystkie jednakowo 
dalekie od pi~knego koloru fl amingowego. "Wszystko, co nie ta
kie jak ja - jeden diabel; co bysmy m ieIi si~ troszczye 0 drobne, 
nieistotne odcienie?" 

5. 	VI. 
"Cosmy pobrali w kontemplacji, to w ydajemy w milosci" . 


(E c k h a r d t). 


6. 	VI. 
Otto twierdzi, ze kazda mistyka musi wyrastac na podlozu ja

kiejs okreslonej religii. Rozumiem jego intencj~. Mistyk zyje 
w atmosferze niesamowicie rozrzedzonej, sr6d przedmiot6w 
o He to jeszcze mozna nazwae przedmiotami - niesamowic ie lot
nych , niedotykalnych, niew azkich. I jego na te przedmioty skie
rowane uczucia moglyby latwo bye tez jakies rozcienczone i bla
de. Wi~c to mu jest rzeczywiscie pot r zebne, by ten jego ni-byt-ni
-niebyt ukazywal mu siEl w postaci obraz6w i symbo16w bardzo 
konkretnych, 0 ktore by S'i~ mogla zaczepic wyobraznia i na kt6
rych by si~ skupilo, zogniskowalo uczucie. Stqd ta ciqgla oscyla
cja mist yk6w od mistycznej "pustki, kt6ra jest pelniq", do owycr. • 
czasem ai razqcych konkret6w, w kt6rych wciqz muszq sobie szu
kac pokarmu. 

Ale szukam przyklad6w przeciwnych. I mysl~: to, co z mistyki 
jest u Goethego (a jest przeciez spor~!), to chyba wyrasta gl6w
nie na podlozu myslenia przyrodniczego? To, co z mistyki jest 
u Platona , wyrasta na podlozu cz~sciowo mysli czysto matema
tycznej, abstrakcyjnej i dialektycznej, cz~sciowo z przezye mi
losnych i zachwytu estetycznego. I nieraz przychodzilo mi na 
mysl, ze w filozofii wartosci tak uprawianej, jak u mnie (z wa1'
tosciami absolutnymi), jest dla mistyka tez pewien podklad. 
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Tegoz dnia. 

"Religia to organizacja mistyki": tak sobie to w grubym 
uproszezeniu ezasem ujmuj~. Ale czasem znow mam ochot~ po
w iedziec : "religia to system akweduktow, ktorymi si~ ehoc cos 
t roc h ~ z mistyki doprowadza do mas", alba gorzej : "to rozpy
l aez, obliczony na to, by si~ dosta1o cos, a nie dostalo za duzo". 
Albo - z te j samej beczki - jeszcze inaczej: "religia to mistyka 
rozwodniona". Wszystko to jest mniej lub wi~cej niesprawiedli 
we, ale raz powinno znalezc swoj wyraz. 

l'egoz dnia. 

Polow'ieznosc uzdolnieii i woli daje w wyniku (w osiqgni~e iu , 
w dziele, we wkladzie) nie po1owicznosc jui, ale zero, "eine blan
ke Null", czysty niebyt. Jest w tyro pewna zbawienna selekcja: za 
wiele by si~ inaczej walalo po kultur ze miedziakow, dziesi~ciogro
szowek, bilonu. 

8. VI. 

Nirwana to unicestwienie ze sladami au r eoli mistycznej . 

10. 	VI. 

Idealizm, z punktu widzenia ludzkosci w jej masie, byl ezyms 
uboeznym; obiektywnie faktem wainiejszym - "najwazniejszym 
w dziejach ludzkosci", powiedzialbym bez nadmiernych skrupu
low - byly wielkie religie zbawienia. Wylanianie si~ ich ze sta
ryeh paganizmow i politeizmow zamyka jednq epok~, gasni~cie 
i omdlewanie zamyka drugq. Teraz to wszystko si~ za1amalo; jako 
istota duehowa ezlowiek stoi dzis wobec pustki i jest z tego szcze
rze zadowolony. 

COZ na to ci, ktorzy przegrali? Pozostaje im si~ tylko spodzie
wac, ze z tej pustki znow cos si~ wyloni; albo, jesli nadziejq tak 
kruehq zye nie chcq - odciqe si~ i zejsc na tor boczny. Moina to tak 
ujqc : ezlowiek sprzeniewierzyl si~ swemu powolaniu na swiecie, 
wi~c ci, ktorym na tym powo1aniu jeszcze zalezy, zrywajq z nim 
solidarnose. Ius secessionis a genere humano: jest to sprzeezne 
z moralnoseiq przyj~tq, lecz obawiam si~, ie b~dzie musialo stac si~ 
etykq mniejszoseiowq na czas najblizszy. Sartre zarzucil Camusowi 
jako grzech glowny, 0 ktory tez ledwie, nie bez oporu wewn~trzne
go, smie go posqdzac, ze "koeha Boga bardziej niz ludzi". Ale "ko
chac Boga bardziej niz ludzi" (przy czym Bog oczywiseie moze bye 
roiny i weale nie musi byc "Bogiem" w sensie teizmu), to jest w1a
snie alia i omega, fundament wszelkiego zyeia sensownego, wszel
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kiej godnosci. Slusznie - choc niestety kiepskim swym stylem -
Hegel w Filozofi i dziejow: "Z tego [ ... ], ze czlowieka stawia si~ jako 
cos najwyzszego, wynika, ze nie rna on szacunku dla siebie same
go, bo dopiero wraz ze swiadomosei'l istoty wyzszej osi'lga czlowiek 
stanowisko [e inen Standpunkt], ktore mu zapewnia prawdziwy 
szacunek". ("lstoty" jak "istoty"; ja bym powiedzial "sfery", ale 
reszta w porzqdku) . Lepiej by bylo, gdybysmy nie byli tak · p rzy
cisni~ci do muru i n ie musieli optowac : bylibysmy szcz~s1iws i i na
wet lepsl (bo nie byloby w nas tyle wrogosci). Ale nie mysmy t~ 
sytuacj~ stworzyIi. Jest w alka, jest sprawa honoru, jest w ojna 
o ealy sens bytu: jesli to wymaga wrogosci, wyparcia si~ dawnych 
zwi qzk6w - niech b~dzie . 

9. 	 VII. 

Absolutna niewystarezalnosc drugiego ezlowieka i innych ludzi 
i ealej ludzkosci - jako 0 par cia. CzIowiek jest dla czlowieka 
t'l trzeinq, 0 ktorej Jezajasz (?) powiada, ze wbija si~ w r~k~ tego, 
ktory si~ na niej opiera . A si~gaj'lc glEibiej; jest "snem cienia" 15: nie 
dlatego, ze przemija, ale dlatego, ze bra k m u r z e c z y w i 
sto s ei. 

28. VI. 1956. 

Najistotniejsze swe mysli - te odpowiedzialne, teoretyczne 
przestalem zapisywac ; bo po co? "Dla ognia pracowaly narody, dla 
nieosci si~ trudzily plemiona". Tyle prorok 16 ; a nam wolno powie
dziec: "Dla pustyni pracowali samotni; dla piaskow siEi trudzili kto
r zy mysleH". 

12. vm. 
Sen tej noey: uroczyste oczekiwanie przed bitwq, bez l~ku , tylko 

z wielk'l powagq. Nikt nie wiedzial, ktora strona zwyci~zy, i nikt 
nie wiedzial, kto zginie; ale mialo si~ stac cos podnioslego. Ten sen 
przypomnial mi siebie, jakim bylem kiedys, dawniej, nie zasypany 
piaskami rzeczywistosci, i t~ moj'l mysl, ze na dnie wojny i jej 
grozy lezy przeciez jakies pi~kno : ta pomoc, ktor'l jeden czlowiek 
niesie drugiemu, by mogi przezwyci~zyc wol~ istnienia. Nie trzeba 
si~ tej mysli wypierac, choc historia tak straszliwy klam jej zadala. 
Nie trzeba si~ wypierac zadnej swej mysli: 

15 " Snem clenla" ; PIn dar, PUyka VIII, sub finem. 

" Habakuk, II 13. 
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29. 	 VIII. 

Jezeli ktos ma ide~, wlasnq, tw6rczq, umilowanq, to jedynq dl a 
niego form q wsp6lZyeia ze spoieezenstwem jest walka 0 t~ ide~. 

Wszystk ie pr6by dogadania si~, porozumienia, z pominli~ciem spra
wy gl6wnej, zawodzq: prowadzq do odst~pstwa od siebie, a do tam
t e j str ony zblizajq pozornie tylko, prawie klamliwie. Przepasc, 
przesloni~ta klamstwem, zostaje. 

Tegoz dnia . 

Mistykom w stanie ekstazy znane jest istnienie ponadezasowe. 
" Niesm iertelnosc" w sensie ponadezasowym , to bylaby taka eksta
za, z kt6rej juz nie ma powrotu. 

1. 	X. 

Wspaniale powiedzenie RegIa : "wniknqc w moe przeciwnika", 
in die Kra f t des Gegners eingehen: tylk o w ten spos6b mozna go 
zwalczyc skuteeznie. Znalazlem u L 'i t t a, Philosophie und Zeit
geist, wyd. 2, s, 52 ; tez bardzo szaeowny pan i wszelkiego powaza
nia godn a ksiqzeczka, 

15. X . 
Pisanie zdaniami kr6tkimi idzie zawsze w parze z oslabieniem 

funkcji myslenia . Kto mysli, musi mysl SWq organizowac: zaznaezac 
zwiqzki, skomplikowane nadrz~dnosci i podrz~dnosei. To przez pro
ste uszeregowan ie, jak ogniw w !ancuchu, zrobic si~ nie da. 

11. 	X. 
W dziejaeh zawsze byro se nsow ne tylko to, co poza nie wyprowa 

dzalo . 

29. 	X. 

"Wolnosc", nie ta groteskowa Sartre'owska, ale ta, 0 kt6rej ja 
mysl~ z przej~iem i pewnym patosem, to by!aby wolnosc jaka? 
W pierwszym rz~dzie: wolnosc wartosciowania - w tym sensie, ze 
moje oceny nie bylyby zdeterminowane w drodze "przyczynowosci 
naturalnej" przez tzw. "czynniki uboczne" (interes, uprzedzenie, 
nami~tnosc) , ale bylyby wydawane uczciwie na podstawie pozna
nia przedmiotu; 0 tym si~ jednak obszernie wypowiadalem gdzie 
indziej. Ale dalej : bylaby to wolnosc, kt6rq p r z e z wartoSciowa
nie osiqgam. W dziedzinie fakt6w ulegam przemocy rzeczywistoSci; 
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In U S Z ~ je uznae za fakty i m us z.~, w post~powaniu swym, 
z nimi si~ liczye. Tu sqdz~ rzeezywistosc i w tym sqdzeniu jakos 
przeciez si~ od niej wyzwalam : zadna sila nie moze mnie zmusie, 
bym za pi~kne uznal to, co uwazam za brzydkie, alba na odwrot. 
Slepa i bezduszna sila natury, albo zbrodnia ludzka, mogq mnie zabie; 
i tak sarno: jeieli gdzies s t w i e r d z a m slepe i bezduszne sily, 
a gdzie indziej zn6w zbrodni~, to Sq to fakty, ktorym nie mog~ za
przeezye; w obu wypadkach ulegam. Ale nic mnie nie zmusi do po
myslenia, ze zbrodnia nie jest zbrodniq, albo ie panowanie slepyeh 
i bezdusznych sil jest czyms lepszym nii panowanie woli rozumnej. 
Tu ja si~ przeciwstawiam rzeczywistosci, a ona wobec mnie jest 
bezsilna. 

4. 	 XII . 

W pewnym rozumieniu wyraz kultura znaczy mniej wi~cej tyle 
co "jarmark". 

W innym, powazniejszym, mozna powiedziec: "kultura to he
roiczna nieudala proba nadania sensu iyciu ziemskiemu, bez 
opareia 0 zaplecze metafizyezne". 

15. XII. 
Neopozytywist.a: istota czlekoksztalina, z ktorq nie rna ludzkie

go porozumienia. 

14. 	I. 1957. 

Z Doktora F austusa: 
"Czlowiekowi czujqeemu nieco subtelniej nie w smak jest prze

szkadzae drugiemu; nie w smak mu jest - w wypraeowany przez 
drugiego uklad myslowy wdzierac Si~ z przeciwracjami logicznymi 
ezy historycznymi". 

(Rozdz. XXVIII, sub finem) 

To sllbtelne poezucie taktll jest obce naszym sejentystom. 
-	 Tuz po - slynnym dzis jui zapewne - wywodzie Adriana 

o sztuce "na ty z ludzkosciq", uspokoilo moje wqtpliwosci nast~
pujqce zdanie Zeitbloma (tkwi w nim chyba jesli nie cala, to cz~sc 
mysli samego Manna): 

"Sztuka to duch, a duch zgola nie potrzebuje czue si~ zobowiq
zanym wobec spoleczenstwa, wspolnoty; moim zdaniem nie rna 
prawa tak czynie, ze wzgl~du na swojq wolnosc, swoje szlachectwo". 

(Rozdz. XXXI, sub finem) 

Nie prowadzi to jednak bynajmniej do nieun'iknionej rzekomo, 
tak zarliwie ongis przez Manna gloszonej, samotnosci artysty. Za-

Znak - 6 
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strzec sobie wolnosc wobec wsp61noty to jeszcze nie jest samotnosc: 
pozostajq jednostki jako jednostki. 

- " ... podniesienie kultury do roli czegos, co by ?ast~powalo reli 
gi~". Slowa te na swoj spos6b formulujq jeden z wielkich proble
mow mojego zycia. Dzis az tak juz w kultur~ nie wierz~; w pew
nej - choc nie ostrej - postaci p r z e c i w s taw i a m kultur~ 

religii; wa.rtosci kulturalne, jako zwiqzane ze zbiorowosciq, troch~ 
mi zbladly wobec tamtych czysto indywidualnych, samotnych, 
a "wartosc" w ogole wobec "zbawienia". Jednak, j e z eli ma bye 
kultura (kt6rej sereem serca jest sztuka), to moze ona miee tylko 
(w swej istocie, bo oczywiscie nie w kazdym poszczeg61nym obja
wie) uroczystq powag~ religii. Innej kultury znac nie chc~: odrzu
cam obnizenie ambicji i postaw~ - jak gdzies m6wi Adrian - "nie 
uroczystq". 

Tegoz dnia. 

Kultura jest pr6bq zmuszenia dziej6w, zeby sluzyly wartosci. 

15. I. 

"Poniewaz w nami~tnym poznawaniu rzeczywistosci, z racji sa
mej 	wlasnie radosci poznawania, tkwi zawsze cos z aprobaty..." 

(Doktor Faustus, XXXIV) 

Sluszne. Ze "bezstronna" nauka jest naprawd~ bezstronna, to 
jest zludzenie. Bezstronna nauka zawsze choc troch~ stoi po stro
nie rzeczywistosci; zawsze troch~ aprobuje szczupaka, kt6ry zjada 
plotk~, i spryciarza literackiego, ktory si~ dorobil stu pi~cdzie

si~ciu wydan swojej kiepskiej powiesci. 

1.11. 
W ostatecznym rozrachunku wolnosc jest lepsza od narzuconej 

doskonalosci. 

7. 	 IV. 
, Od najskromniejszych dol6w poczynajqc, a na szczytach mistyki 

konczqc, religie zachodnie Sq jednym wielkim kr61estwem modli
twy. Wsch6d takze zna modlitw~, ale raczej tylko na pi~trach niz
szych. Wielka mistyka indyjska - zar6wno Wedanta jak bud
dyzm - to m e d y t a c j a. Pod tym wzgl~dem jestem zasadniczo 
Hindusem. 

Nikt jednak nie moze zaprzeczyc, ze modlitwa ma niezmierzonq 
moc oczyszczajqcq, odradzajqcq, krzepiqcq. Moc t~ kazdy tzw. "wie
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rZqcy" odniesie oczywiscie do tego, ze jest ona zetkni~ciem si~ 

z Bogiem, uprzytomnieniem sobie jego istnienia, jego obecnosci, 
jego swi~tosci, jego laskawosci dla nas, smiertelnych i grzesznych. 
Istnieje jednak takie zjawisko, jak "modlitwa niewierzqcego", mo
dlitwa symboliczna, quasi-modlitwa, w ktorej realny odbiorca oso
bowy jest als ob, zakladany tylko chwilowo jako symbol nieokre
slonych, bezosobowych pot~g albo raczej wartosci, hinzugedacht do 
aktu modlitwy jako jej niezb~dne uzupelnienie. I taka modlitwa tez 
jest skuteczna. Na czym moze polegae skutecznose takiej quasi-mo
dlitwy? W czym tajemnica? 

Mod 1 i twa j est a k t e m p 0 k 0 r y, u z nan i a w I a
s n e j n i cos c i. Pokory wobec wartosci, ktorym si~ sprzeniewie
rzylem, powolania, kt6regom nie spelnil, nieokreslonej swi~tosci, 

ktorq uniwersum jest przeniknie,te i ktorej pozwolilem zniknqe mi 
z oczu. T u jest jej sila odradzajqca: nic tak jak akt ostatecznej 
pokory nie leczy Z nienawisci, z rozpaczy, nie pozwala odnalezc 
siebie samego. W m e d y t a c j i n i e map 0 k 0 r y. W medy
tacji pan u j f; n ad tematem: ogarniam go myslq, przenikam. 
A sobq k i e r u j~, siebie n a s taw i a m: w tym ogarnianiu, 
w tym przenikaniu, kierowaniu i nastawianiu c z u j ~ s w q m 0 c, 
wi~kszq lub mniejszq ; w medytacji, od poczqtku do kOl1ca, pozo
staj~ kim s - jasnq inteligencjq, celowo dzialajqcq wolq, istotq, 
ktora ma swojq cem;. Tymczasem bywajq takie uciski, wobec kto
rych trzeba czego innego: wszelki opor musi skruszee, wszelka god
nose zatracie si~; trzeba uznae, do samego dna uznae, ze si~ jest 
niczym, miec. na wskros przewiercajqce uczucie totalnego odst~p
stwa od powolania, totalnej zdrad.y tego co swi~te, totalnej kl~ski 
swej duszy. I gdy tak runq wszystkie opory, odnajdujemy swi~tose 
istnienia, zYWq wkolo nas - bo przez chwil~ uparte j a zniklo 
wraz ze SWq "pychq". Czyniqc akt pokory, uznajqc SWq nicose (nie 
ontologicznq; moralnq!), jako korelat owej nicosci wywoluj~ we 
wlasnym umySle to, w p 0 row nan i u z c z y m, czy w s t o
sun k u doc z ego (och, jakze trudno to ujqe!) jestem OWq 
wlasnie nicosciq; poczucie swi~tosci poza mnq jest mi dane w akcie 
pokory jak ziarno w swojej lupinie. 

25. 	VI. 
"Kazda odpowiedz pozostaje w mocy jako odpowiedz tak dlugo 

tylko, jak dIugo jest zakorzeniona w pytaniu". 
(H e ide g g e r) 

Cos wr~cz przeciwnego, przed wOjnq, twierdzil kiedys w Wilnie 
Ajdukiewicz. Nieslusznie. Slusznose ma Heidegger - i pragmatysci. 
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11. 	XII. 
Z okazji pewnej lektury. S'l umysly - nawet umysly przenikli 

we - ktore nie lubi'l swiatel poznania zbyt ostrych. Najwi~kszy 
dla nich urok larnpy - to jej aba:i:ur. 

1. 	 I. 1959. 

Chciec od zycia tego tylko jednego, zeby ustrzeglo si~ hanby: czy 
nie to wlasnie jest hanb'l? Nie: ale defetyzmem, kapitulacj'l, za
lamaniem si~, smierci 'l , nicosci 'l . I moralista, ktory ten negatywny 
program czyni s w 0 i rn programem, jest apostolem tej smierci . 

To, com czynil, by ustrzec si~ czynow, wyzbye rysow charak
teru hanbi'lcych, me jest dla mnie, w tej oto chwili bilansu j roz
rachunku, :i:adn'l pozycj'l dodatni 'l . Nie rna sil.'; czym popisywac, 
zem si~ w jaklejs tam mierze staral nie krzywdzic, nie klamac, czy 
nie bye tchorzem. To tylko brak pewnej ilosci mozliwych pozycji 
ujemnych. Rzecz prosta , ze byloby gorzej, . gdybym stwierdzal te 
pozycje ujemne. Ale to - i nawet ewentualny, faktycznie przeze 
mnie n i e osi'lgni~ty, pelny 'I zadowalaj'lcy skutek tych staran 
to jest dopiero punkt zero ; a gdzie to cos, co nie jest juz zerem? 

Tegoz dnia. 

Gdybym cheial uzyc jednej z tych formul, ktore, jak brzmi 
zw1'ot uswi~cony, "nie nie znacz'l ", a cz~sto tak wiele daj'l do zro
zumienia, ch~tnie bym powiedzial 0 sztuce: sztuka jest to sarno 
czlowieczenstwo czlow iek a, wydobyte spod prochow i gruzow, 
ktorymi je zasypuje :i:ycie biez'lce. Tym, co tu "nic nie znaczy", 
jest przede wszystkim wyraz czlowieczenstwo. A jednak. .. 

24. I . 

Pod pozorem, :i:e :i:yczliwose dla ludzi jest cnot'l wielk'l i pi~kn'l' 
wyludza si~ od jednostki, na rzecz tzw. wsp6l:i:ycia, ust~pstwa, 
ust~pstwa, ust~pstwa, az do ostatecznego sprzeniewierzenia si~ so
bie, swemu powolaniu, swej wierze. 

Zyczliwose jest cnot'l tylko dopoty, dopoki jej towarzyszy wci'lz 
iywa, ka:i:dej chwih gotowa wyst'lpic bojowost, wola walki za 
swoj'l spraw~. A tu nie obejdzie si~ bez wrogosci. Wniosek: za
datki wrogosci trzeba miec w sobie. 

25. 	 I. 
Sarno postawienie na kart~ heroiczi1'l , to jui rodzaj wygranej. 
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• 
12. X. 

Konwem:ja przezera nas na wskros. S'l nawet konwencjonalne 
sposoby przelamywania konwencji. 

18. X. 

"Prawdziwa wolnost:, to ta, dzi~ki ktorej czyn wyrasta z gl~bin 
ealej naszej istoty". 

(Mysl Bergsona, streszczona przez B run s c h vic g a 
w PhiLosoph i e de l'Esprit) 

4. X I. 1960. 

Nietzsche 0 uczonych: 
"Dezony nigdy nie moze stac si~ filozofem [.. . ] Filozof mianowi

cie, to nie tylko [... ] mysliciel, ale takie rzeczywisty czlowiek; 
a kiedyz to jakis uczony stal si~ rzeczywistym czlowiekiem?" 

(Schopenhauer als Erzieher) 
Oczywiscie duzo za mocno. Ale cos na · tym jest; i ja nawet 

wiem, co. Ale nie powiem. 

Henryk Elzenberg 



366 
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BERNARD HARING I JEGO TEOLOGIA MORALNA 

Pionierem kerygmatycznej teologii moralnej obecnego 
wieku jest niemiecki · redemptorysta, o. Bernard Haring. 
W swym dziele z r. 1954: Zakon Chryslusowy, Teologia mo
ralna dLa kaplan6w i swieckich katolikow 1 idzie on za 
wielkimi twor.carni t e j gal~zi wiedzy tE'ologicznej, ks. bpem 
Janern Micha lern Seilerern i ks. Janern Baptyst q Hirscherern . 
Pierwszy z nich wydal: Podrficznik chrzescijanskiej moral
nosci przede w szy stkim dla przyszlych katolicki ch duszpa
sterzy, ' Lecz rowniez dIu kazdego 'inteligentnego chrzescija
nina', drugi zas - Mcralnosc clLrzescijanska jak o nauka 
o 1Lrzeczywistnianiu Krolestwa Bozego ~. Jak juz na to wska
zujq tytuly dziel, podr~czniki wydane przez nich rnajq na 
celu przygotowac studentow teologii na glosicieli (stqd nazwa 
t eologia k e r y g rn a t y c z n a, od slowa greckiego k eryks
herold, glosiciel) nauki rnoralnos.c i tak w konfesjonale , jak 
t ez poza nim. Podn;czniki t e zresztq nie Sq przeznaczonc 
wylqcznie dla studcntow teologii , ale r owJ1lez i to 
w znaczne j rnierze - dla szerokich warstw katolickiej inte
ligencji, interesujqcej si~ zagadnieniern idealu chrzescijail
skiej doskonalosci. do ktorej obowiqzany jest kazdy chrze
scijanin. 

Przyjrnujqc zasad~. ze sednern chrzescijanskiej rnoralnosci 
nie jest ani sarna roztropnosc, jak w etyce starozytnej Hel
lady, ani nawet sarna sprawiedliwosc, lecz rnilosc otoczona 
wir::r'lcern cn6t teologicznych ka rdynalnych i rnoralnych. 
Haring nie uznaje rozdzielania t eologii ascetycznej od teolo
gii rnoralnej . Moralnosc chrzcscijailska t ·) rnora lnosc "res
ponzoryczna"; nie rnozna zas Bogu nieobowiqzujqcO odpo
wiada<', na J ego wezw anie laski. Prawern obowiqzujqcym 
chrzescijanin a jest przeciez prawo laski , prawo ustawicz
nego wzrostu rnoralnego i d qzenia do Boga. Stqd tez i za
gadnienie istoty grzechu powszedniego sprowadza o. Haring 
do zagadnieni a niedoskonalosci czlowieka po grzechu pier
worodnyrn , i dlatego nie wYlJ1acza jego statycznej granicy. 
Takie postawienie kwestii wywolalo nieco zgorszenia czy 

1 B. H ii 1.' i n g, Das Gf'setz ( 'Itr !s ti , M oraLtheoLogi e, dargesteLt 
tilr Priester und Laien, Freiburg im Breisg au, Erich Wewel Verlag. 

! J. M. S a j I e r, Handbuch der christlichen Moral zunachst 
til'r kuntttge katholi schc Seelsorger und d ;mn jur jeden gebtldeten 
Christen, MLinch en 1817. 

3 J. B. H irs c her, Die christli che M oraL aLs Lehre v on der 
Verwirklichun g des Reiches Gottes, TLibingen l835 , f. 

http:rnoralnos.ci
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nawet oburzenia w 5wiecie teologicznym Zachodu. Nie
mniej Stolica sw. uznala w pelni te rozwiijzania i miano
wala o. Haringa, kt6ry przedtem byl profesorem studium 
00. Redcmptoryst6w w Gars n/lnnem - profesorem Pa
pieskiego Instytutu Teologii moralnej "Alfonsianum" 
w Rzymie. 

Zajmujijc tak powazne stanowisko naukowe o. Haring 
nie tylko znajduje czas na referaty i prelekcje na zjazdach 
naukowych, odbywajijcych si~ na obu p61kulach , lecz glosi 
wspaniale mi~je i rekolekcje. On to wlasnie by! pr~elozo

nym misyj, kt6rymi przygotowywalo siE;; Monachium na 
ostatni Kongres Eucharystyczny. 

Ciekawy jest r6wniez stosunek o. Haringa do Polski i j~ .. 
zyka polskiego. Jako kapelan armii niemieckiej przeszedl 
on prawie calij kampaniE;; wschodniij w czasie ostatniej 
wojny. W czasie nieslawnego "odwrotu i ' odrywania si~ od 
nieprzyjaciela" znalazl si~ ju:/: na ziemiach polskich w ni~

bezpieczenstwie zycia. Ratujijc si~ wi~c uCieczkiJ wstijpH do 
jakiejs chaty wiejskiej na Pomorzu i wyznajijc, ze jest ka
planem katolickim, prosil w imi~ Chrystusa 0 ratunek. Miesz
kancy tego domu, Polacy znaj ijcy .j~zyk niemiecki, udzielili 
mu schronienia, traktowali go bardzo godnic i dopomogli 
mu, po zakonczeniu dzialan wojennych, powr6cie ' do swej 
ojczyzny. Wracajqc do Niemiec pozostawi! jednak, jak si~ 

mial sam wyrazic, cz~st: swego serca w Polsce, kt6rij po
kocha! jak SWq drugC! OjcZYZI1E;;, gdzie chlop polski uratowal 
i niejako darowal mu zycie. Nieraz tez stwierdzal, ze nie 
wie, czy tak wspanialij postaw~, jakiej by! doswiadczyl na 
sobie w Polsce, znalazlby u niemieckiego katolika. Przeby
wajqc w Polsce zdolal si~ nauczyc j~zyka polskiego, a pod
czas dlugich wieczor6w zapoznal si~ z gehennij narodu pol
skiego w czasie okupacji. Totez znamienne sij jego slowa 
w jego Teologii moralnej, gdy omawia zagadnienie winy 
zbiorowej, stwierdzajqc mi~dzy innymi, ze spoleczenstwo 
jako calosc moze bye uznane za winne... A "kazdy poszcze
g61ny czlowiek rna prawo bronic si~ przed oskarianiem go 
o win~ zbiorowij, jesli pozytywnie nie wsp61dzialal w niej .. 
przez swc karygodne wyst~pki; powinien jednak z calC! po
korij i szczcrosciq zapytac siebie samego - tak szczerze 
przed Bogiem - czy t ez ion, gdyby by! 'posluszny swemLI 
powo!aniu, nie mog! by! przeszkodzic temu z!u" 4. 

Ks. JaTosl.aw Klenowski 
, l. c. str. 128. 

http:JaTosl.aw
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TEOLOGICZNA CNOTA WIAR 

1 

W iara 1 opiera si~ na darmo danym objawieniu Bozym, na do 
browolnym otwareiu wn~trza Boiego dia ezlowieka. Zaden do 
wod ani logiezny tok myslowy jako taki - nie prowadzl do wi ad 
-Osoby mogq si~ spotkac ze sobq tylko przez wzajemne, obustronne 
wewn~trzne otwareie si~ sobie. 
, Wiara,jest czyms wi~eej nii wiedzq 0 Bogu. Jest ona rzeezywi
stym spotkaniem si~ z Bogiem, Bog nam si~ objawia (rzee by mozna, 
otwiera si~ On przed nami) przez fakt stworzenia swiata i prze~ 
stworzenia zyjqce na :;wiecie, gdyz fakt stworzenia nie Jest niczym 
innym, jak tylko zewn~trznym slowem Boiym. Staje si~ uno 
slowem Bozym, skierowanym do ezlowieka przez to, ze Bog udziela 
mu zdolnosci i Swej pomoey, aby to slowo naleiyeie zrozumial (do 
czego mogq prowadzic rowniez wnioski logiezne). Wiara nadprzy
rodzona jest otwareiem wn~trza Bozego w sposob szezegolniejszy: 
Ten, Ktory jest w Trojey Jedyny, otwiera tajemniee serea Swojego, 
udziela dost~pu do najbardziej Mu wlasciwyeh i wewn~trznyeh 

prawd, ktore absolutnie nie mieszezq si~ w tym , co n3m 0 Bogu 
mowiq stworzenia, i tq drogq te prawdy Sq a:bsolutnie niepoznawalne. 
Przez objawienie mowi nam Bog 0 samym sobie i przez lask~ wiary, 
wzgl~dnie przez cnot~ wiary, otwiera On rozum i seree ezIowieka, 
aby tenze magI nalezycie pojqC Jego objawienie. 

Czlowiek j ednak musi aktywnie stanqc do wspolpraey w tym 
otwleraniu jego rozumu i serea. Doehodzimy zatem w ten sposob 
do momentu otwierania si~ ezlowieka na slowa wiary. Wiara jest 
dialog-iem mi~dzy Bogiem a ezlowiekiem. Bog mow j wewl1~trzl1ie 
przez Swe objawienie do ezlowieka, udzieJa mu niejako zmyslu 
sluehu na objawial1(~ prawdy Boze, a eziowiek sly s z y to i 0 d P o
w i a d a przez wiar~. 

'POI-. Se e I ham m (; r, Der Glaub e (d, ; ee liscile H((I~u ll q . '.\' "Pastor 
Bonus" , 47 (l937/~8) . s . ::09-315. 
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Otwarcie wn~tr7.a Bozego Itajemnic Bozychl nast'lpilo w Chry
st.usie. Przez Swe wszechmocne SlOW0 (drugq O .:;obe) objawi1 si~ 

nieco Bog czlowiekowi w chwili stworzenia swiat.a ; przez Wciele
nie Sif; Slowa, przez bosko-Iudzkie sfowa Przedwiecznego Slowa 
mowif do nas w ojco\','skiej milosci Bog 0 swoich tajemnicach. La
ska wiary i cnota wia!:"y jest mOCq poc'hodzqq od Chrystusa. Zatem 
i nasza odpowiedz wiary jest odpowiedziq w Chrystusie i przeL 
Chrystusa. Wiara jest w arunkiem poczqtkiem nasladowaniCl 
Chrystusa. 

2 

"Swiailose prawdziwa, ktora oswieca kazdego czlowieka , przy 
5Zfa na swiat" (Jan 1, 9). Wiara nie jest wlasciwq czynnosciq rozu
mu: jest ona natomiast oswieceniem, poszerzeniem i pogl~bieniem 
naszego poznaw a. nia przez nasz udzia l w poznawaniu Bozym, to 
znaczy przez objawienie Boze~ . Rozum. chyli czolo w wierze przed 
autorytetem objawiaj qcego Boga . Dlatego tez wiara jest wiarq 
w autorytet. Hozum podda je si~ wyrokowi koscielnego lIrz~du na
uczycielskiego (stqd - wiara katolicka). 

Wiara uznaj e nawet i to za prawd~, czego rozum pozytywnie 
nie moze przejrzee. Ale wiara jest na wskros rozumna: zqda ona 
rozumnego oSqdu, stwierdzajqcego mozliwose i potrzeb~ uznania za 
prawdt; tego, co nam sie do wierzenia podaje. Zwraca si~ ona do 
naszego rozumu, aby go oswiecie, aby mu l1dost~pnic nieznane 
prawdy. Rozum zas pcwinien do!ozye staran, aby wedle sil wian; 
poznac i w prawdy wiary wniknqe. Granic~ tego obowiqzku rozumu 
wytyczajq scisle tajemnice. Sw. Piotr wymaga od chrzescijan, aby 
oni "zawsze byli gotowi zadoscuczynic kazdemu, co zqda sprawy 
z mieszkajqcych w nich nadziei" (1 Piotr 3, 15). 

Wiara jest uznaniem za prawd~ tego, co Bog objawil. Objawie
nie zwraca si~ zatem do rozumu, ktory szuka prawdy. Ale wiara 
nie jest owocem przekonania si~ 7..a pomocq dowodow rozumowych. 
(Oczywiscie argumenty za wiarygodnosciq tego, co nam si~ do wie
rzenia podaje, Sq i muszq bye dla rozumu wi~cej niz dostateczne). 
Wiara jest sklltk"iem iaski tak oswiecajqcej, jak i pobudzajqcej. 

" POl". 1. B a eke s. D e,. GI.(LUb", uls L ich t, W , Bonus Pas tor" , 47 (1937/ 38) 
~ 336-393; A . .B I" U nne r, GLuubc u nd ETkentnis , MUnchen 1951; K. P r li ill m . 

Gluube unct E"kel1 tnis b ei Klemens VOn Alexundrien, w "Scholastik", 12 (1937) , 
s. 17, 57 
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"On nas wezwal wlasn'l chwal'l i dobroci 'l" (2 Piotr 1, 3). Bog po
woIuje nas do wiary za pomoc'l zewn~trznych 'dowodow wiarygod
nosci, ale rowniez i przez moc i wspanialos6 wewn~trzn'l Swej 
laski, kt6ra obejmuje swym dzialaniem rozum i wol~, ale jednak 
w ten sposob, ze nie wyklucza ludzkiej wolnosci, lecz jq bud z i. 
Wolnosc odmowy wiary bylaby wtedy wykluczona, gdyby wiar;} 
opierala si~ na bezwzgl~dnej oczywistosci prawd wiary. Prawdy 
wiary Sq przeciez jednak zawsze zawoalowanym (przycmionym) 
swiatlem. 

Wola moze wobcc ]asnych dowodow wiarygodnosci po pierwsze 
odwrocic od nich uwag~ czy tez nie zwracac na nie uwagi (np. przez 
ustawicznq wewnfitrzl1q aktyw nosc), po drugie moze ust.wicznie 
w nieprawdopodobny sposob szukac przeciwdowodow i przeciw
argumentow, np. ciqgle j'ltrzyc rozum, wskazujqc mu wewn~trzne 
trudnosci prawd wiary, zamiast doprowadzac go do uspokojenia 
si~ przez rozwazanie wspanialych swiadectw udzielanych nam przez 
Boga, stwierdzaj'lcych fakt objawienia. 

Prawdy wiary so! prawdami egzystencyjnymi, to znaczy praw·
dami, ktore czegos domagaj'l si~ od ~zlowieka . P r zyzwolenie wy
razone wierze oznacza rowniez uznanie tych, az do szpiku kOSCl 
si~gaj'lcych, wymagan wiary. Dlatego rna tu swe zastosowanie wy
razenie sw. Augustyna: "Uwierzyc moze tylko ten, kto tego 
chce" :l - oraz sw. Tomasza z Akwinu: "Wiara 0 tyle tylko tkwi 
w rozumie, 0 ile tego domaga si~ i nakazuje wola" ,I. Sobor waty
kanski wyjasnia: "Kto by twierdzil, ze przyzwole'nie wiary nie 
jest czyms wolnym, lecz mozna je bezwzgl~dnie wywolac dowodami 
ludzkiego rozumu, niech b~dzie wykl~ty! 5" 

Wiara l'lczy si~ z sumieniem czlowieka. Przeciez gdy tylko wy
loni si~ mozliwose Bozego objawienia, sumienie od razu jako pierw
sze pyta 0 to i szuka. Sumienie nie pozwala udzielic stanowczego 
przyzwolenia, jak dlugo fakt lub prawda zdaj<r si~ bye naprawd~ 
w'ltpliwe. Wiar~ musi poprzedzie oSqd sumienia, ze my wierzyc 
mozemy i musimy 6. 

"Zalamanie si~ wiary" poprzedza "skazenie i zranienie sumie
nia" (por. I Tym 1, 19). Dobre sumienie jest ochronq tajemnic 
wiary (1 Tym 3, 9). Sumienie jest nigdy nie zmordowane w upomi
naniu, by poszukiwac wiary, wzgl~dnie by wytrwae we wierze. 

S Aug u s tin I s, In Joannis Evangettum, tr. XXVI, 3, PL, 1608: "Kto 
post<:puje wbrew wlasne j woll, ten nle wlerzy" . 

• Tho mas, De Veritate, q 14 (599). 

G Den z I n f!; e r 1814. 

G P or Den z i n g e r 1171 , 1271, 1623 nn .. 1639, 1715, 1790, 2106 n. , 1154. 
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ij Den z i n g e r 1814. 

o Par Den z .i n g e r 1171 , 1273, 1623 nn . . 1639, 1715, 1790, 2106 n. , 1154. 
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Tutaj dopiero okazuJe siG, jak to wiara obejmuje calego czlo
wieka. W akcie uznania czegos za prawd~ bierze udzial rozum 
i wolna wola, duch zdolny do pojmowania i odpowiedzialna za de
cyzj~ wIadza decydujqca, poznanie i sumienie. Wiara zwraca si~ 

i obejmuje nie tylko rozum i samq tylko wol~, lecz rowniez i "serce" 
(jako calosc pierwiastka uczuciowego i sumienia). Corde creditur 
ad Justitiam, "sercem wierzy si~ ku sprawiedliwosci" (Rzym 10, 10.). 

P rzez wiar~ i w e wierze dokonuj~ si~ spotkanie religijne Boga, 
Najwyzszej Prawdy, or az oswieconego przez Boga czIowieka ; a prze
dez wiara jest r6wniez moralnym czynem wolnosci, wyplywajqcym 
z milosci . Posiada ona pewne moraIne warunki oraz wymogi i jes t 
sarna w sobie moralnq , a przede wszystkim religijnq decyzjq. 

Q . W iara posiada moralne wymagania . 

Wiara nie jest wyriikiem mor alnej dobrej postawy czlowieka. 
Sam czIowiek ani jego moralnie dobra postawa nie rna prawa 
wst~pu do nieosiqgalnych skarbow prawdy. Wiara powstaje tylko 
na skutek Bozego objawienia oraz prze'z laskawe uzdolnienie czlo
wieka przez Boga, aby mogl Boze obj awienie przyjqc i na nie od
powiedziec. Jezeli ludzie mogq si~ osobowo spotkac ze sobq przez 
wzajemne otwieranie swego ducha, to dopiero spotkanie si~ z Bo
giem jest przede wszystkim dzielem objawienia Bozego , w ktorym 
Bog niejako otwiera si~ wewn<:;trznie (a wi~c objawia si~) czlowie
kowi. Ale przez wiar~ musi si~ takze i czlowiek otworzyc Bogu 
(a przynajmniej pozwolic, by Bog otworzyl jego duchowe wn~trze), 
1 to w taki totalny sposob, zeby przez to calkowicie obudzHa si~ 

moralna wolnosc. 
Wiara nie jest tylko zwyczajnym obj awieniem prawdy, lecz jest 

objawieniem prawdy; ktora wysuwa pewne zqdania, prawdy, ktora 
jest dobrociq w osobie. Zatem decyzja czlowieka odnosnie objawie
nia zalezec b~dzie istotnie od tego, jak on jest ustosunkowany w swej 
najgl~bszej istocie do d obra. Pojedyncze, moze nawet i bardzo smu
tne, chwilowe wykroczenia moraIne nie tyle stojq wierze na prze
szkodzie, He nieobzalowane. uporczywie mocno utrzymywane zle 
nastawienie umyslu. Najwi~kszq przeszkodq wiary jest pycha (Por. 
Mt 11, 25n.), gdyz otworzyc si~ Bogu oznacza to sarno, co oddac sj,~ 

Bogu, poddac si~ Jemu. Opn'lcz tego niewola zmyslowosci, gdy ogar
nia ona calego czIowieka, jest drugq gl6wnq przeszkodq, gdyz od
danie wszystkich mysli Bozej prawdzie nie da si~ pogodzic z calko
witym wzi~ciem w niewoI~ czlowieka przez dziedzin~ zmyslowosci. 

Wiara wymaga, aby mozna bylo nalezycie przemowic do wladzy 
milowania, kt6ra jest w czlowieku, gdyz objawlenie pochodzi prze
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ciez z milosci Bozej i dqzy do obudzenia milosci; ono sarno w sobie 
jest calkowicie manewrem mHosci, zdqzajqcym do milosci. Obja
wienie odbywa si~ przez Slowo Boze; to zas Slowo Boze nie jest 
przeciez "jakimkolwiek slowem, lecz calkowicie istotnie Slowem, 
ktore zarzy si~ tchnieniem Milosci" 7. Wiara nie jest jeszcze milos
ciq, a nawet nalezy jq oddzielac od milosci, jakkolwiek jest to dla 
niej straszliwym jej zagrozeniem oraz okaleczeniem, ale ona dqzy 
calC! SINq istotq do milosci. Dlatego to jest wewn~trznie niemozliwe 
przyj,!c wiar~ bez jakiegokolwiek poruszenia milosci oraz poru
szenia do milowania. Nil' musi to bye wielka milose calkowitego 
oddania, ale musi to bye przeciez poczCjtkowa milase, aby przynaj
mniej w sposob milosny spotkae si~ ze Slowem Boiym, ktore 
cio nas osobiscie przemawia. Bo przeciei do wiary potrzeba istotnie 
laski chcenia; a czym to jest, jak nie poruszeniem czlowieka przez 
tchnienie Bozej milosci!? To poruszenie milosci musi za pomoc,! woh 
rozzarzye rozum. Tylko w ten sposolJ moie on cos prawdziwie 
dostrzl'gae . "Tylko milosne spojrzenie dociera do istoty rzeczy"s. 
"Tylko milos.:: jest t q postawq, ktora umozliwia nam dostrzezenie, 
kim jest nasz blizni" 9. "Postawa milosci otwie<ra widnokrqg wierze, 
kazde umocnil'ni<:> i pof,zerzenie widnokr~gu udziela milosci szerszeJ 
dziedziny (dzialania) oraz wi~kszej wyrazistosci. Mozna zatem row
nie dobrze powiedziee, ze wiara wyplywa z milosci, jak i ze milose 
wyplywa z wiary, gdyz obie Sq w istocie czyms °jednym" III. 

Biorqc pod uwag~ powiedzenie sw . Jana, ze "Bog jest milosciq", 
przyznajemy slusznos(: twierd7,eniu Schelera: "MiloS(: sprawia, ze 
poznawanie i chcenie jest najbardziej duchowym aktem"tt. Ale 
musimy tu doskonale odroznic ml~dzy tchnieniem laski i uzdolnie
niem milosci do odczuwania tego t.chnienia laski (ktore musi uprze
dzae poszczegolne chcenie i poznawanie) a swiadomq odpowiedzi q 
mHosci iuczynkiem plynqcym z milosci, ktore powstajq w nast~p
stwie jasnej swiadomosci poznawania. Zachodzi tu tajemniczl' 
oddzialywanie wzajemne na siebie poznawania i milosci, na podo
bienstwo (zresztq bardzo sla be) wewn~trznego ruchu i krqzenia 
milosci, jakie zachodzi w Trojcy Przenajswi~tszej mi~dzy- Slowem, 
pochodzqcym od milujqcego Ojca a tcrnieniem Milosci (tak zwana 
perichoreza). "Istota wiary polega , wedlug sw. Tomasza, na zdziala
nym przez Ducha Sw., a nam jako laska udzieJanym, wzajemnym 

7 Tho mas , S. th o. q 4:l u 3 

~ R. G 1I a r din i, V01n Leben des Gl a1~b l?ns, s. HO, 

\1 1 . C, s. 82. 


'" 1. c. s. 8:1. 

1 I M. S c h €' I e r, Vorn Ewigen im. M(!nschen , S . 4P4. 
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oddzialywaniu poznawania dqzqcego ku Bogu i mifosci UqzqCej 
ku Bogu, swiaUosci i ruchu, zatapiania si~ i promieniowania" 12. 

b. Wiara nie tylk.o ma pewne moraIne wymagania , 
ale sam akt wiary jest czynem moralnym. 

Akt wiary jako reJigijna odpowied:l, skierowana do Boga, jes"C 
aktem moralnym, gdyi spelniamy go z calq naszq wolnosciq, gdy;': 
jest on decyzjq podj~tq dla Boga . Ale zawiera on rownoczesnie 
mor alnq decyzj~ w scislejszym znaczcniu, a mianowicie uznani e 
obowiqzku posfuszenstwa, gdy chodzi 0 wszelki czyn spelniamy 
na swiecie i w czasie; gdyz objawienie zawiera w sobie nie tylko 
wprowadzajqce nas w zachwyt prawdy 0 Bogu, jako naszym Ojcu, 
ale r6wniez i obowiqzujqce nas nakazy Boga, ja ko naszego Pana, 
ktory chce wziq{: we wladanie cale n:isze zycie. 

Akt wiary wprawdzie nie lqczy si~ jeszcze nieodzownie z moc
nym postanowieniem, aby zawsze spelniac to, czego wiara zqda, 
ale jest on rzeczywistym uznaniem prawomocnosci nakaz6w, jakie 
nam daje wiara, a zatem uznaniem bezwzgl~dnego obowiqzku 
sfuchania we wszystkim Boga. Nawet grzesznik, jesli jest wierzqcy, 
w akcie wiary spelnia ten wlasnie moralny uczynek:. uznaje on 
mianowicie - wbrew samemu sobie oraz wbrew popelnionemu 
przez siebie grzesznemu uczynkowi - iqdania wiary i skazujqcy 
go wyrok wiary za niespelnienie tych zqdan. Jak dfUgO i 0 ile tylko 
zwraca on uwagp, na wiar<~, trzyma si~ wiary nawet mimo grzechu, 
decyduje on i rozstrzyga wbrew samemu sobie, jako grzesznikowi, 
a za prawami wfadczymi Boga. OczY"iiscie gwaltowny opor prze
nika dusz~ wierzqcego grzesznika, gdyi decyzja jego aktu wiary 
i nastawienia wiary n ie godzi si~ z decyzjq jego uczynku . Grzech 
czlowieka wierzqcego jest wprawdzie 0 wiele ciEiiszy nii grzech 
tego, ktory jeszcze nie doszed l byl do swiatla wiary, poniewai on 
grzeszy w obecnosci Boga, poniewai dziala on wbrew sumieniu 
oswieconemu wiarCj. Aie grzech jego jest 0 wiele mniejszy od grze
chu takiego czlowieka, ktory stanowczo usunql jlli ze swej duszy 
swiatlo wiary, gdyi ten ostatni waiy si~ na zasadnicze i swiadome 
zaprzeczenie wladczych praw Boga; w kaidy uczynek grzeszny 
wklada on niejako wag~ calkowitego odmowienia posluszenstwa 
prawom Boiym. W swiadomosci grzechowej grzesznika, ktory jest 
czlowiekiem wierzqcym, miesci si~ juz (w zaleinosci od miary jesz
cze istniejqcej zywotnosci wiary) zalqiek i poczqtek ialu i nawro

12 TVl. C h r i s t man, Geist unct Glauue, \V "Die neue Ordnllng", -1 (1950) : 
•. 102 n. 
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cerna , poniewaz grzesznik wciqz uznaje sit; przeciez przez SWq wiart; 
za w innego, poniewaz przynajmniej zasadniczo uznaje on obowiqzek 
poslu3zenstwa, poniewaz przez uznawanie w swej wierze wladczych 
praw Bozych posiada on jeszcze odrobint; dobrej woli. 

Gdy w czlowieku juz nic nie reaguje na to, co odpowiada wyma
ganiom, jakich zqda jego raz uczyniony wybor, gdy nie rna w nim 
zadnej gotowosci ku temu, ku czemu powinny zmierzac wszystkie 
jego decyzjeLI, tam na dluzszq mett; nie jest mozliwe przyzwolenie 
na wiar~, chyba zeby to byla calkowicie bezowocna, cal:kowicie 
wyjqtkowa postac "pustej wiary", wiary plynqcej z czystego przy
zwyczajenia. 

Prawdziwa wia ra, a przede wszystkim gl:~b okie wnikanie we 
wiart; wtedy tylko jest mozliwe, gdy z tym jest zlqczony czyn ply
nqcy z wiary. Powiada to sam Pan Jezus: "Kto chce pelnic wol~ 
mego Ojca , dowie sit;, czy ta nauka jest z Boga "(Jan 7, 17). Dopiero 
przez czynienie dobra staje sit; czlowiek z Nim czyms jednym. W ten 
spos6b dopiero staj e si~ on na to przygotowany, aby u sl:yszec i nale
zycie zrozumiec wezwanie Boie do wiary i do wypelnienia z'ldar. 
wiary. Tylko moralnie dojrza ly czlowiek przyjmuje wiart; w calej 
jej iyciowej wartosci, ktora przeciei n alezy do istoty wiary. Jak 
Przedwieczne Slowo Boze zawsze w zyciu wewn~trznym owoc przy
nosi, tak tez i w czasie wypowiedziane slowo objawienia (a wit;c 
wiara) pragnie prawdziwie owoc przynosic. 

" 

Wiara jako cnota teologiczna poslaaa istotny zwiqzek z naszym 
zbawieniem 14. Sobor Trydencki poucza: "Wiara jest poczqtkiem 
ludzkiego zbawienia, podstaw<J usprawiedliwienia" 15. Sw. Pawel 
powiada to sarno: "Sprawiedliwy z wiary zyje" (Gal 3, 11 ; Zyd 10, 
38; Hebr 2, 4) . Ewangelia, objawienie "j est mocq ku zbawieniu 
kazdemu wierzqcemu" (Rzym 1, 17). Sw. Pawel powiada nie tylko. 
ze sprawiedliwy zyje wedlug wiary, ale ze on z wiary czerpie zycie 
(zoe , soteria). Oczywiscie wtedy tylko czerpie czlowiek zbawienie, 
wieczne iycie z wiary, gdy wiara okazuje sit; w skutkach w jego 
zyciu, w milosci (Gal 5, 6; Mt 7, 21; Jak 2, 14-24). Juz w swoim 
poczqtku jest wiara wiarq zbawczq. Bog nie objawia nam si~ po to, 
abysmy po prostu tylko cos 0 Nim wiedzieli, lecz po to, abysmy 
przez posiadanie udzialu w Jego wspanialej prawdzie byli szcz~sli-

1 ~ So i ron, G laube, Hofnung. Liebe, s. 76. 
14 L. V 0 Ike n , D c r G!aube bei Emil Brunn er, I, Fryburg, s. 1947; F . X . 

A r n 0 I d, Glaube ats He!!sweg , w " Katechetische Blatter", 45 (1949), S. 7:>--1l6. 
15 Den z i n g e r 801. 
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wyrni. Bog objawiajqc prawdy wiary rna na rnysli nie tylko siebie 
i SWq chwal~, lecz rowniez nas i nasze szcz~scie. "Wierz~ w zywego 
w Trojcy jedynego Boga"... do caloksztaltu jednak tego, w co ja 
wierz~, nalez~ i ja sam z rnojq chrzescijanskq naturq. Chrzescijanin 
wchodzi w Credo "jako ten, ktory zostal do wiary powolany i ktory 
rna na ten fakt przez SWq wiar~ odpowiedziec. Odpowiada zas przez 
to, iz zdaje sobie spraw~, ze zyje na skutek tego, co w wyznaniu 
wiary wyznaje jako prawd~ chrzescijanskq" 16. 

Wiara jest swiadornosciq swi~tej rzeczywistosci, ktora polega 
na tyrn, ze rnoja istota z niej i dla niej zyjel7 • Jezeli rnowirny: 
"wierzE: w Boga", to wtedy chcerny powiedziec przede wszystkirn 
nie to, ze wierzyrny w poszczegolne prawdy, ktore Bog nam obja
wil, ale chcerny powiedziec przede wszystkim to, ze my wierzymy, 
ze calq naszq istotq jestesmy zlqczeni z Bogiem, Ktory nam prawd~ 
objawia. Przez wiar~ przekonujemy si~ 0 tyrr. najlepiej, ze Bog 
rnysli tylko 0 nas, a my w akcie wiary myslimy tylko 0 Bogu 
samyrn, Ktory jest naszym zbawieniem. W kazdej, nawet poszcze
golnej prawdz'ie, ktorq przez wiar~ przyjmujemy, poniewaz jq Bog 
objawil, znajduje si~ jakis zwiqzek z naszym zbawieniem. Prawda 
Boza Jest tym, co nas wzywa, ozywia, a kiedys nas uszcz~sliwi. 

"Wiara jako wiara zbawcza" oznacza nie tylko, ze wiara przy
. nosi zbawienie wierzqcernu, gdy wedlug niej on zyje, ale oznacza 
rowniez ito, ze wiara b~dzie ·czyms strasznym, gdy si~ swiadomie 
opierarny jej zqdaniom. "COZ pomaga wiara, jesli ktos mowi, ze 
rna wiar~, a nie rna uczynkow? Czy moze go wianl zbawic?.. Jesli 
wiara nie rna uczynkow, martwa jest sarna w sobie... Ty wierzysz, 
ze jest jeden Bog? Dobrze czynisz; czarci takze wierzq i drzq" 
(Jan 2, 14, 17, 19). 

Gdy wiara utraci:ta wszelkq dynamik~ do dzialania, wszel
kq sil~ zywotnq do zdobycia zbawienia, wtedy jest ona 
martwq; ale tez wtedy nie jest juz ona w pelnym znaczeniu cnotq. 
"Dla Tornasza z Akwinu taka wiara nie przedstawia zadnej wartos
ci... »Wiara bez formy - fides info':"mis«, ktora nie zapuszcza 
swych zywotnych korzeni w calym czlowieku, nie jest cnotq, prze
staje bye przez to elementem odbudowujqcyrn, a tym bardziej 
tworczyrn elementern zycia rnoralnego"18. 

18 Guardini, Yom Leben des G!aubens, s. 66. 
17 1. C., s. 72. 

18 C h r i s t man n. Geist und G!aube, W ,Die neue Ordnung ", 1 (1950), s . lOll. 
Por. Deutsche Thomasuttsgabe t. I, s. J95, jednak na s. 396, "Jasn.q jest rzeCZ1j, 
ze Tomasz nie chce zakwestionowac wierze pozbawloneJ formy wszelklej mocy 
skuteczneJ do dobrego uczynku i dlatego tez nle chce kwcstionowac I pOjElcia 
c.noty pod kazdym wzglEldem". Chodzl teraz wlasnie bardzo 0 to, co nalezy 
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Nie kazdy grzech cit:;zki niszczy cnott:; wiary, przeciez nawro
cenie grzesznika wierz'1cego wykazuje najlepiej, ze Jego wiara, 
jakkolwiek nie wtedy, gdy on grzech popelnial, jednak przeciez 
pozniej wykazala SWq sil~ zywotn'1, ktora kazala mu na nowo 
starac si~ 0 zbawienie. lstnieje zatem jakas "wiara pozba
wiona formy", ktora jednak jest wiarq zbawcz'1 w tym znaczeniu, 
ze mcze bye ona przynajmniej drog '1 powrotu do zbawienia, istnieje 
zas wiara "tak pozbawiona formy", ze jest calkiem martwq, tylko 
"pust'1 wiar'1'" ktora pochcdzi z czystego formalizmu i przyzwy
c;za jenia oraz jest rzeCZ'1 czysto rozumow'1, dlatego tez nie jest ona 
JUz cno\'1 . Wiarq zbawcz'1 oraz cnotq w calym znaczeniu jest jednak 
tylko ta wiara, ktor'1 utworzyla (uformowaJa) milosc, ktora jest 
skutkiem milosci (Gal 5,6; por. 1 Kor 13). 

Wiara jako wiara zbawcza, jest i oznacza wewnE;trzny istotny 
zwi'1zek z Chrystusem. Jak Chrystus przyniosl nam i udoskonalil 
nasz'1 wian::, tak tez jest On naszym Zbawieniem. Dlatego tez 
wiara zbawcza oznacza zywotne zl'1czenie z Chrystusem, niejako 
obj~cie Chrystusa. Przez wiarE; mieszka Chrystus W naszych 
sercach (Ef 3, 17). "Kto wierzy w Syna, rna zywot wieczny" (Jan 
3, 36). "Kto wierzy we Mnie, wszczepia si~ we Mnie, kto we Mnie 
sit:; wszczepia, ten posiad a Mnie. Posirtdac zas Mnie - to znaczy 
posiadac zywot wieczny" lU. 

Jest rzeczq oczywistfj, ze wiar a zbawcza nie jest tylko rozumo
wym uznaniem z~ prawdE; prawd wiary , lecz zywotnym zlqczeniem 
si~ z Chrystusem, Prawd q i Zbawieniem. Wedlug sw. Pawla 
i w objawieniu wiara jest zwyczajnic "wiarC! serca", to znaczy 
wiarq rozumu i serca. Cord e creditur ad just itiam (Rzym 10, 10). 
Tylko wiara serca, zywotne zl'1czenie si~ z Chrystusem, Prawdq 
i Zywotem, jest w calym znaczeniu wiar '1 zbawcz.'1. Zl'1czenie siG 
przez wiar~ z Chrystusem i wszczeplenie si~ Wen przez chrzest 
tworz'1 najscislej jednq wewnE;trZn'1 calosc. "Kto uwierzy i ochrzci 
s i~, b~dzie zbawiony" (Mk 16, J 6). Chrzest wody moz.na ewentual
nie zastfjpic chrztem krwi lub ch rztem pragnienia, wiary jednak 
nie mozna niczym zast '1 pic ~O. (W wypadku chrztu nierozumnego 
dziecka wyra:ia za niego wiar~ Kosci(1). "Kto nie wierzy, ten ju:?: 
oS'1dzon jest" (Jan 3, 18). "Bez wiary niepodobna podobac siE; 
Bogu" (Zyd 11, 6). 

rozli lniec pod s lo\\o"em Itcnota pozbawiona fO l lny ", "Wiara " ,zatana, 0 ktorej 
mowi sw. Jakub, nie ma przeeiez nic wspolnego z cnotq wiary. Jest ona przeciez 
e7.yms calkiem innym niz wiara, ktura nawoi Il j e ozlowicka zyjqcego \v grzech~l 
c i<:zkirn do nawrocenia , jakkolwi,"k rna ona za przedrniot t(' senw prawdy. 

19 Aug u s tin u s. In Joannem , 6. 47 , PL 35, 1610. 
"0 Por. Den z i n g e r 1793. 
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Wedlug n ajprawdopodobniejszej i ogolnie przyj~tej opinii ko
nieczna jest tylko wiara w istnienie Boga oraz w Boga jako nasze 
zi3awienie (to znaczy w Boga jako s~dziego wynagradzajqcego za 
dobro i karzqcego za zlo). Taka wiara jest konieczna , jak konieczne 
jest uzywanie srodkow, by osiqgnqc cel. A zatem jest koniecznosciq , 
kt6rej niczym nie mozna zastqpic, podczas gdy wiara w Chrystusa, 
Wcielonego Syna Ojca Przedwiecznego oraz naszego Odkupiciela, 
jest konieczna do zbaw ienia tylko dla tego, komu faktycznie Chry
stus si~ objawil. Ale dla kazdego wiara zbawcza jest wewn~trznym 
zlqczeniem si~ z Chrystusem, bo wlasnie tylko Chrystus jest naszym 
zbawieniem. 

Sakrament chrztu jest sakramentem, ktory nas wszczepia 
w Chrystusa i wlewa w nas Bozq podstawowq moc wiary. U do
rosiego czlowieka akt wiary musi poprzedzic chrzest. Dla malolet
niego dziecka (w innym znaczenill takze i dla czlowieka doroslego) • 
chrzest jest wprowadzeniem go w dziedzin~ , gdzie slyszy si~ przez 
Chrystusa Slowo Ojca. 

Przez chrzest stajemy sip' wewn~trznie i istotnie zwolennikami 
oraz uczniami Chrystllsa w Kosciele katolickim, kt6rzy posiadajq 
duchowy zmysl sluchu i za jego pomocq mogq zbawiennie przyjqc 
slowo Boze 21 . 

Szczeg6lnie zwyci~skq moe zbawczq ukazuje wiara, jako wiara 
zbawcza, w zbawiennym znoszeniu cierpieil . "To jest zwyei~stwo, 
kt6re zwyci~za swiat, wiara nasza" (1 Jan 5, 4 n .). Przez zYWq wiar~ 
7.bawczq traci zwodniczy swiat sw6j blask i sWC! moc n~cqcq. Przez 
niq cierpienie nie tylko nabywa nowego znaczenia, ale r6wniez 
mocy zbawczej, na skutek pIynqcej z wiary ufnosci w cierpienia 
Chrystusa. Dlatego wiara zbawcza prowadzi istotnie do cnoty na
dziei chrzescijanskiej (por. 2yd ] 1, 1), poniewaz wlasnie nadzieja 
widzi w Chrystusie zbawienie. Nadzieja nie jest jakims dodatkiem 
zewn~trznym do wiary, lecz poniewaz wiara sarna z siebie pragnie 
bye wiarq zbawczq, wywoluje z siebie i przez siebie nadziej~. Po
niewaz nasze zbawienie polega na mllosci Bozej, objawionej 
w Chtystusie i przez Chrystusa, zatem wiara zbawcza w calym 
tego slowa znaczeniu musi bye wiarq, przez ktorq dziala milos(~ 2t. 

Bernard Haring CSSR 
Hum. ks. J aroslaw Klenowski 

:!1 Por. So i ron, 1. C., s . 41. 

!l1 Por. Den z i n g e r 800. 

Za.lk - 7 
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PO WYBORACH W us 

• 	 0 d kampanii wyborczej w USA min~lo juz kilka miesi~cy, je( 
nak jej r6znorodne implikacje Sq wciqz zywo komentowane w p~ 
sie amerykanskiej . Tlumaczy si~ to oczywiscie w pewnej mier, 
cha.rakterystycznym dla Stan6w Zjednoczonych sposobem reag 
wania: "Nikt nie zdaje si~ iu miec wqtpliwosci, ze prezydentw 
Kennedy'ego rozpoczyna nowq er~ w historii USA" - pisal ni 
dawno jeden z europejskich obser wa tor6w. "NiE' nalezy jednak Z1 

pominae, ze »nowa era « wypada w tym kraju przeci~tnie raz 1 

osiem l!3-t". T r udno dziwic si~ rezerwie sceptycznego publicysty. Je 
z pewnosciq jakas mlodziencza, obca wsp61czesnej Europie powag 
jakas swoista uczciwosc wobec zycia w szczerej, gorl iwej pas: 
z jakq Amerykanie zwykli przezywae swoje "przelomy", "kamil 
nie milowe" i "epokowe wydarzenia", kt6re w perspektywie 1a 
a czasem juz miesi~cy, okazujq sip, nieraz zaledwie przelotnYl 
sztormem mody czy nastroju. Nawet jednak nie biorqc calkiem dl 
slownie "nowej ery", "przekazania znicza historii mlodemu pokol 
niu" (Kennedy, ku zaniepokojeniu pewnej cz~sci wyborc6w, ri 
"tylko" 43 lata) ani "switu epoki prawdziwej polityki pod k ierUi 
kiem prawdziwego przyw6dcy", przyznac trzeba, ze zarowno przl 
bieg jak wyniki kampanii wyborczej Sq z wielu wzg1~6w war 
uwagi. 

Przede wszystkim nasuwa si~ pytanie, czy i w jakim stopnl 
reakcje wyborc6w okazaly si~ zgodne z przyj~tym dose powszecl 
nie obrazem spoleczenstwa USA? Nawet bowiem jesli byly to 
jak zwykle w Stanach - reakcje g16wnie "emocjonalne" i naw 
jesli cz~se obietnic i argument6w przedwyborczych uznae trzeB 
za nieobowiqzujqcq retoryk~ propagandowq, to i tak pozostaje sprl 
Wq waznq i interesujqcq, po jakiej stronie byly emocje i kt6re a 
gumenty "braly". 

http:PRZEM.IA
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Kierunek pragnieni nastrojow, jaki zarysowaly wybory, nie 
pokrywa si~ jednak, a w kazdym razie rue pokrywa si~ scisle 
z obiektywnymi mozliwosciami polityki, ktorq, jak wiadomo, wy
znaczajq w praktyce nie tyle przyrzeczenia czy nawet ch~c'i, co ko
niecznosci. Czy i 0 ile rzqdy Kennedy'ego b~dq mogly bye nOWq 
erq lub bodaj erq Partii Demokratycznej? Za jakq cen~ moze bye 
realizowany jego efektowny, radykalny program? 

Trudno wreszcie pominqc "wyznaniowy" aspekt wyborow i ich 
wyniku. Zarowno sam przebieg k ampanii, jak bardzo rozmaite oce
ny plusow i minusow k andydatury i zwyCi~stwa Kennedy'ego przez 
r 6zne srodowiska Stan ow Zjednoczonych rzucajq wiele swiatla na 
rzeczywistq pozycj~ i rzeczywiste postawy katolikow amerykan
skich. 

Europejska, a takze (moze nawet przede wszystkim?) amerykan
ska publicystyka ostatnich la t zwykla podkreslae pewne cechy spo
leczenstwa USA w spos6b tak sugestywny i zarazem jednoznaczny, 
ze staly si~ one niemal przyslowiowe. K azdy je juz umie na pa
mi~c : brak zywszych zainteresowan politycznych, zamilowanie do 
senty.mentalnych, aktorskich niemal "chwytow" m~zow stanu, 
sklonl1ose do latwego optymizmu , zdecydowany, agresywny nieraz 
antyintelektualizm, podejrzlliwose w obec wszystkiego, co wyda je si~ 
"na lewe" od amerykanskiego "idealu", tradycyjna, ugruntowana 
niezliczonymi mechanizmami ustrojowymi awersja do "rzqdow sil
nej n ;ki", tradycyjne przeswiadczenie, ze "wszelka wladza jest zla , 
ale k atolicka najgorsza"., . Ludziom, ktorzy z trudem UCZq si~ na 
pami~c i z trudem si~ oduczajq, os,tatnia kampanti.a wyborcza 
spla tala dose zlosliwego figla. Bo nie rna rady: trzeba niewqtpli
wie oduczyc si~ niektorych rzeczy, a n a niektore (co tez wymaga 
fatygi) spojrzee od innego konca. 

Nieciekawi polityki wyborcy USA, ktorych wytrzymalose na 
przemowieni'a obliczano w czasie kampanii Eisenhowera n a co naj
wyzej trzy minuty, zam~czali tym razem kandydatow pytaniami, 
listami, zqdaniami spotkan, stawiali si~ tlumnie na lotniskach i sta
dienach, juz na kilka god21in przed zapowiedzianymi meetingami, 
sledzili skrupulatnie dlugie, czasem i bardzo nieraz "specjalistycz
ne" debaty telewizyjne Kennedy'ego i Nixona. Co wi~cej - juz 
po pierwszej takiej debacle akcje "zbyt mlodego", zbyt niedoswi,ad
czonego i w dodatku katolickiego kandydata Demokratow skoczyly 
wyraznie w gor~, bo... "okazal si~ chlodniejszy i cytowal wi~cej 
faktow i cyfr". Akcje te szly potem w gor~ nieustannie, mimo to 
czy tez wlasnie dlatego? - ze Kennedy, wedlug slow Nixona, r e
prezentowal "smutek, nud~ i zgub~", ze "szargal prestige Amery
ki", ze mowil mniej niz jego republikanski konkurent 0 "dzielnych 

• 
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matkach amerykanskich i dzieciach wyciqgajqcych ufnie rqcz~ta 
do ewentualnego prezydenta", a za to duzo i trudno 0 sytuacj<i 
w krajach zamorskich i 0 potrzebie ofiar i wyrzeczen. Jak to pod- 
kresla! z zachwytem i podziwem komentator "The Commonweal", 
nieustraszony kandydat demokratyczny "posuwal si~ nawet do za
gran tak ryzykownych i absolutnie pozbawionych precedensu 
w dziejach prezydentury USA, jak cytaty z T. S. Eliota i niedwu
znaczne przekladanie Berlioza i Musorgskiego ponad jazz". Juz 
mniej wi~cej w polowie kampanii wyborczej rozentuzja~mowane, 
a nieraz nawet cokolwiek histeryczne tlumy oblegajqce wsz~dzie 
Kennedy'ego byly tak liczne, ie w mysl opinii wielu obserwatorow 
"gdyby nie ten nieszcz~sny katolicyzm, chlopak mialby jui wlasci
wie prezydentur~ w kieszeni". 

Trudno oczywiscie przewidziec, co by si~ stalo, gdyby nie "nie
szcz~sny katolicyzm", oraz czy rzeczywiscie, jak twierdzq niektorzy 
Republikanie, ,,0 wyniku wyborow przesqdzil glownie czynnik cal
kowicie poza-polityczny: fenomenalne powodzenie Kennedy'ego 
u kobiet". Trudno zresztq nawet wyliczyc tu wszystkie interpreta
cje tego zwyciEistwa. Istnieje nawet taka, ktora przypisuje je szcze
golneinu entuzjazmowi dla demokratycznego kandydata obywateli 
dwu grup wieku: "osiemnastolatkow, ktorzy uwierzyli, ie Kennedy 
rzeczywiscie jest tak »niepokojqco mlody«, jak to przedstawiala re
publikanska propaganda, a wi~c ze jest niemal ich kolegq, oraz 
czterdziestolatkow, ktorzy dali si~ rowniez zasugerowac propagan
dzie i uwierzyli, ie... sami Sq mlodzi". Pewne jest jedno: Kennedy 
uzyskal, jak wiadomo, zaledwie 0 1/2% glosow wi~cej nii Nixon, co 
nie jest wiele, gdy si~ zwaiy jego ogromne sukcesy w czasie trwa
nia kampanii, lecz jest bardzo duzo, gdy si~ pami~ta, ie - jak to 
wykazaly burzliwe polemiki przedwyborcze - uraza do katoli
cyzmu i l~k przed jego ambicjami politycznymi Sq wciqz bardzo 
iywe w Ameryce. Nawet wi~c bez wzgl~du na to, co sklonilo po
szczegolnych wyborcow do glosowania na Kennedy'ego i co innych 
od tego powstrzymalo, godny uwagi jest fakt, ie spoleczenstwo 
amerykanskie wykazalo i w czasie kampanii wyborczej, i w samym 
glosowaniu duie i iyczliwe zainteresowanie dla kandydata, ktory 
jest katolik,jem, intelektualistq i rzecznikiem najbardziej "liberal
nego" z dotychczasowych programow Partii Demokratycznej, kto
ry proponuje polityk~ zagranicznq malo korzystnq i malo efek
townq na krotkq met~, a za to wymagajqcq duiych ofiar, i ktorego 
zalety przedstawiano narodowi przede wszystkim jako cechy 
"prawdziwego przywodcy" zdolnego ujqC silnq r~kq ster rzqdow 
i poprowadzic Ameryk~ drogq wlasnych planow i koncepcji. To 
wlasnie, a nawet chyba to przede wszystkim musi sklonic do nie
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jednej refleksji i zwolennik6w popularnych uog6lnien na temat 
postaw politycznych w USA, i tw6rc6w tych uogolnien. 

"Tworcy uogolnien" zabrali si~ juz zreszt~ pracowicie do dziela. 
Pytanie dlaczego Kennedy wygral wybory i 0 czym ta wygrana 
~wiadczy, nie schodzi ze szpalt tygodnikow i miesi~cznikow spo
Ieczno-politycznych, zarowno w Europie jak w Ameryce. Wbrew 
poboznym zyczeniom Hepublikanow, entuzjazm "kobiet, studen
tow i czterdziestolatkow" nie zdaje si~ bowiem tlumaczyc sprawy 
bez reszty. 

Jednym z najcz~sciej spotykanych poglqdow jest twierdzenie, ze 
Nixon dal si~ wmanewrowac w sytuacj~, w ktorej musial bronic, 
bardziej moze gorqco niz chcial, polityki Eisenhowera, a wi~c wIa
sciwie bronic status quo. Status quo zas w powszechnym odczuwa
niu oznaczalo przede wszystkim dalszy ciqg porazek i niepowodzen, 
jakie spotkaly Ameryk~ w ciqgu ostatnich lat, budzqc zarowno zro
zumiale zniecierpliwienie ambitnego spoleczenstwa, jak poczucie 
niepewnosci i zagrozenia, katastrofalne na dIugq met~ nie tylko dla 
samych nastrojow, lecz takze dla gospodarki amerykanskiej . Dla 
gospodarki tej bowiem "stan niepokoju" oznacza w praktyce spa
dek inwestycji i sHy. czy "ch~ci" kupna, zachwianie kredytow i nie
unikniony wzrost bezrobocia. Nic dziwnego, ze w poczqtkach kam
panii wyborczej kandydat republikanski, kt6ry byl, jak pami~tamy, 
wiceprezydentem Stanow i wieloletnim wsp6Ipracownikiem Eisen
howera, probowal rozegrac SWq niezbyt wdzi~cznq sytuacj~ suge
rujqc dose przejrzyscie, ze jego ewentualne rzqdy "nie mUSZq bye 
przedIuzeniem obecnego stanu rzeczy". Z chwilq jednak, gdy Ken
nedy zaczql krytykowae niezwykle ostro polityk~ minionych osmiu 
lat, Nixon nie mogi juz, nie tracqc twarzy wobec swych wyborcow, 
polityki tej nie bronie. Jak zwykle bywa w amerykanskich kampa

. niach przedwyborczych, temperatura dyskusji obu kandydatow ro
sla w miar~ zblizania si~ decydujqcej rozgrywki, a im ostrzejsze 
stawaly si~ zarzuty Kennedy'ego, tym skrajniejsze musialy bye re
pliki Nixona, kt6ry od "samokrytycznych" niemal obietnic "odro
dzenia" i zmian doszedl w koncu - a scislej moze zostal.zmuszo
ny - do twierdzenia, cytowanego wsz~dzie jako rodzaj ponurego 
dowcipu, ze "prestige Ameryki w swiecie nie byl nigdy wyzszy 
niz w roku 1960". 

Obrona status quo, zawsze ryzykowna w kraju, ktory - pami~

tac trzeba - poczql si~ z idei protestu przeciw "stanowi rzeczy" 
w starym swiecie i dla ktorego post~p jako tak'i stanowi wartosc 
stokroe bardziej zYWq i bezdyskusyjnq niz dla Europy, nie mogla 
naturalnie wyjsc na dobre kandydatowi na prezydenta w roku 
1960, i to kandydatowi odpowiedzialnemu poniekqd, w potocznym 

I 
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odczuwaniu, za szereg nieprzyjemnych rzeczy, do ktorych "dopu
scHa" administracja Eisenhowera; za sputniki, Kubt;, sukcesy tak
tyczne Chruszczowa, oslabienie dolara i nawet za to, ze szkoly ra
dzieckie UCZq wit;cej maiematyki i jt;zykow niz szkoly USA. Bye 
moze wi~c racj~ majq ci obserwatorzy, ktorzy sqdzq, ze tylko 
"nieszcz~sny katolicyzm" Kennedy'ego, oraz "nie tyle moze uza
sadniony co serdeczny sentyment wielu Amerykanow do Eisenho
wera" uratowaly Nixona od znacznie dotkliwszej porazki. 

Istnieje jednak takze wiele innych interpretacji amerykailskich 
wybor6w. Znana jest na przyklad nieco zbyt efektowna, aby byla 

. przekonywajqca, "teoria cyk16w" Jamesa Restona, waszyngtol1skie
go korespondenta "New York Times" i jednego z najwybitniej
szych dziennikarzy amerykanskich. Uwaza on mianowicie, ie 
w ciqgu ostatnich kilkudziesit;ciu lat historii Stanow, po okresie 
"konsolidacji i normalizacji" nast~powal zawsze okres "post~pu 
i eksperymentow", i ze taka droga rozwojowa jest koniecznq 'i na
turalnq cechq USA. Rzqdy Eisenhowera byly wlasnie "konsolida
cjq i normalizacjq" po "post~pie i eksperymentach" Roosevelta 
i Trumana, obecnie wit;c rozpocznie sit; znowu "era przemian". 
Wola i instynkt narodu amerykanskiego zwracajq si~ przeto ku 
kandydatowi, ktory zdaje si~ posiadae cechy przywodcy i refor
matora. 

Innq, rowniei moze zbyt jednostronnq probq wyjasnienia sukce
su Kennedy'ego, jest teza, ze wainq rol~ odegral tu fakt przero
dzenia siE; przyslowiowego antyintelektuillizmu Amerykan6w w ro
dzaj kulturalnego kompleksu nizszosci po oswiatowym "rachunku 
sumienia", spowodowanym przez sputniki. Prezydent, kt6ry cytuje 
T. S. Eliota, jest laureatem nagrody Pulitzera (za ksiqzk~ pt. Stra
tegy of Peace) i forsuje energicznie federalne subwencje dla szk61 
stanowych, musial na tle takich nastrojow wydae sit; wielu ludziom 
m~zem opatrznosciowym. Za tym, ze nieustajqca w ciqgu ubieglych 
la t "samokrytyka" w dziedZJinie kultury poszla moze rzeczywiScie 
zbyt daleko i spowodowae mogla rodzaj "paniki", zdaje siG zresztq 
swiadczyc tei fakt, iz ostatnio ton prasy spoleczno-kulturalnej jest 
coraz bardziej uspakajajqcy i "podnoszqcy na duchu". 

Bardzo CZt;sto wreszcie przytacza si~ jako istotny, jesli nie de
cydujqcy czytmik dzialajqcy na rzecz Kennedy'ego to, ze zar6wno 
jego niekt6re cechy osobiste, jak bardziej jeszcze cala przedwybor
cza "charakteryzacja" sugerowaly, ze jest on zdolny bye prawdzi
wym "przywodcq". Prasa przychylna Demokratom podkreslala 
w czasie kampanii wyborczej takie na przyklad zalety obeenego 
prezydenta, jak to, ze w wystqpieniaeh swyeh "nie dba on we ale 
o to, ze Amerykanow nudzq zwykle powaine i dalekowzroezne 
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koncepcje polityczne, lecz przytacza je, poniewaz interesujq 
jego", ze nie pr6buje, jak Nixon, "wyczuc kierunku opinii publicz
nej, aby stanqc na jej czele" - co jest jednym z klasycznyeh spo
sob6w wladania, lecz przeciwnie, "chee i jest zdolny opinie - two
rzyc", nie l~kajqc siE: niepopularnosci, ze wreszeie, jak pisal 
W. Lip man n, "precyzja jego umyslu, ogromna wiedza 0 fak
tach, rzadki w USA brak demagogii i zamilowania do slogan6w 
w podejsciu do problem6w, kt6re interesujq go same dla siebie 
w spos6b obiektywny, niezwykle opanowanie, silne nerwy, chlodna 
glowa i odwaga to typowe cechy czlowieka, kt6ry jest nie tylko 
bardzo wyksztalcony, lecz takze urodzony na przyw6dc~, organiza
tora i. wladc~". W artykule wyrazajqcym radoM; ze zwyci~stwa 

Kennedy'ego redakcja ,;The Commonweal" podkreslila dobitnie SWq 
nadziej~ (a w pewnej mierze postulat), ze nowy prezydent b~dzie 
dzialal i rzqdzil w mysl maksymy: "sentymentalizm jest plilapkq, 
slabosc - grzechem, a najgorszym grzechem ze wszystkieh Sq 
iiu zje". . 

Nie jest wi~e, jak widZlimy, zupelnie pewne, czy olbrzymie zain
teresowanie Amerykan6w ostatniq kampaniq wyborczq swiadczy 
o wzroseie poezueia odpowiedzialnosci politycznej i politycznych 
aspiracji szarych obywateli, czy tez raczej 0 gwaltownym pragnie
niu znalezienia wreszcie kogos, komu mozna by zlecic aspiracje 
i odpowiedzialnosc do "kompetentnego" zalatwienia mozliwie "sil
nq" r~kq. Takim wlasnie nastrojom sprzyja w kazdym razie zawsze 
pr.zedluzajqce si~ niezadowolenie i poczucie zagrozenia, a spole
czenstwo Stan6w w ostatnich latach nie bylo, jak wiemy, wolne od 
tych niecz~stych w Ameryee doswiadezen. 

* 
Czy i 0 ile wymarzony "w6dz", reformator i intelektualista zdo

la odmienic oblicze Ameryki? Jego program wyborczy, jak wiemy, 
byl niezwykle ambitny. Jednym z jego gl6wnych punkt6w byla 
planowa i zakrojona na szerokq skal~ pomoc krajom neutralnym, 
w mysl zasady, ze w najzywotniejszym interesie USA przestalo dzis 
lezec "robienie interes6w" na tych krajach, lecz przeeiwnie - wla
snie pomoc bezinteresowna. Tylko bowiem rzeczywista niezaleznosc 
mlodych narod6w, a nie ich zawsze problematyczna i zawsze pod
minowana zaleznosc od Stan6w Zjednoezonyeh, zapewnic moze ko
rzystnq dla Ameryki r6wnowag~ sit Ale na dlugofalowq, bezinte
resownq pomoe, kt6ra w dodatkll jest zawsze w pewnej mierze ry
zykowna (nie wiadomo bowiem nigdy, ezy przyniesie spodziewane 
rezultaty), potrzeba mn6stwo pieni~dzy. Kraje atlantyckie musia
lyby wii~e r6wniez wniesc powazny wklad do tego planll. Czy ze
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chcq jednak? Na to, aby zechcialy, potrzebna jest ich wil':ksza niz 
dotqd jednosc. Nie jest ona jednak latwa. Kazde niemal zyczIiwe 
posuni~cie USA w stosunku do krajow pokolonialnych wywolac 
wszak moze niezbyt przychylne reakcje w krajach ekskolonizator
skich. Jest takze rzeczq jasnq, ze polityka pokoju i odpr~zenia, kto
rq postuluje Kennedy, nie moze si~ podobae wszystkim jego aIian
tom europejskim - przede wszystkim Niemcom Zachodnim. Musi 
bowiem wymagae pewnych ust~ps"tw wobec Zwiqzku Radzieckie
go, a ani sprawa Berlina, ani propozycja strefy bezatomowej nie 
Sq tematami, 0 ktorych latwo dyskutowae z rzqdem w Bonn, nie 
mowiqc juz 0 tym, ze nie tylko NRF obawia si~, by Ameryka nie 
"dogadala si~" ze Zwiqzkiem Radzieckim niejako "ponad glowami" 
krajow Europy Zachodniej . Chociaz wi~c okazanie dobrej woli kra
jom neutralnym jest niewqtpIiwie postulatem przekonywajqcym, 
to - jak piszq Anghcy - "cena dobrej woli b~dzie, jak si~ wydaje, 
dosye wygorowana". 

Podobnie trudne w praktyce Sq inne efektowne punkty progra
mu Kennedy'ego. Postulowal on, jak wiemy, mi~dzy innymi duzy 
wzrost swiadczen socjalnych, subwencje dla szkol stanowych, kre
dyty panstwowe na budownictwo mieszkaniowe, nadrobienie "de
ficytu rakietowego" Stanow w bajecznym ternpie osiemnastu mie
si~cy, dalsze wydatki zbrojeniowe, tym wyzsze, ze w mysl kon
cepcji obronnej Demokratow naleiy podniese bardzo wydatnie pro
dukcj~ broni konwencjonalnej i taktycznej broni jqdrowej , by 
umozIiwie "zlokalizowanie wojny" w razie, gdyby stala si~ ona 
w jakims rejonie nieunikniona. Jak jednakze majq bye finanso
wane wszystkie te plany bez dalszego oslabiania dolara, pozostaje 
jak dotqd zagadkq. Wydaje si~ jasne w kazdym razie, ze nie mogl\ 
bye realizowane bez powaznych ofiar ze strony spoleczenstwa ame
rykanskiego, i to - jak podkresla wielu komentatorow - "nie tyl
ko ofiar materialnych, ale tez w pewnej mierze ofiar ze swobod 
osobistych". Czas pokaze, czy Kennedy, jak zapewniaIi jego zwo
lennicy, potrafi zqdae i czy narod amerykanski zechce zqdania jego 
zrozumiec i spelniac. 

I to rowniez bowiem nie jest takie proste, jak sugerowaly en
tuzjastyczne artykuly 0 "przekazywaniu znicza". Pami~tae trzeba, 
ie blisko 50% Amerykanow, a wi~c prawie co drugi obywatel glo
sowal przeciw obecnemu prezydentowi. Pami~tae trzeba, ze jak
kolwiek wi~kszose w Kongresie majq wciqz Demokraci (w czym 
sytuacja Kennedy'ego jest korzystniejsza niz Eisenhowera), to ilose 
Republikanow wzrosla ostatnio 0 23 miejsca w Izbie Reprezentan
tow i 0 1 miejsce w Senacie, co rna nie tylko wymow~ Iiczbowq, ale 
tei politycznq. Pami~tae trzeba wreszcie, ze najbliiszy obecnie 
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wspolpracownik Kennedy'ego, wiceprezydent Johnson, dlugoletni 
przywodca konserwatywnej frakcji Partii Demokratycznej, nie 
zawsze b~dzie wspolpracownikiem latwym. 

Kennedy, jak si~ wydaje, zdaje sobie dobrze spraw~ z wzgl~d
nosci swego sukcesu. Wiele jego dotychczasowych posuni~e mialo 
charakter wybitnie pojednawczy w stosunku do Republikanow, 
wielu wysokich urz~dnikow poprzedniej administracji (mi~dzy in
nymi Edgar Hoover i Allan Dulles) poproszonych zostalo specjal
nie 0 pozostanie na stanowiskach, a wsrod osobistych doradcow 
nowego prezydenta znajduje si~ juz kilku jego wybitnych prze
ciwnikow z okresu kampanii wyborczej. Wielu obserwatorow uwa
za wi~c, ze wbrew oczekiwaniom tych Amerykanow, ktorzy zdajll 
si~ pragnqe radykalnych i zdecydowanych "rzlldow silnej r~ki" , 

kadencja Kennedy'ego b~dzie miala z koniecznosci wiele cech ga
binetow koalicyjnych, ktorych swoboda i rozmach dzialania Sq 
ograniczone nieuchronnymi kompromisami i przetargami mi~dzy
partyjnymi. 

Juz od dluzszego czasu pUblicystyka amerykanska podkresla 
z ubolewaniem fakt, ze jakkolwiek konstytucja Stanow Zjednoczo
nych gwarantuje wszelkie warunki dla istnienia konstruktywnej 
i tworczej opozycji - Ameryka juz od szeregu lat opozycji takiej 
nie mao RZqdy Eisenhowera na przyklad bywaly, jak wiadomo, 
ostro krytykowane, Demokraci jednak nie wysun~1i nigdy wlasnej, 
pelnej koncepcji politycznej, ktorq mozna by przeciwstawie polity
ce republikanow. Czy obecnie sytuacja ta ulegnie zmianie? Czy 
zdob~dzie si~ na tworczq i konstruktywnq "opozycj~ jego prezy
denckiej mosci" Partia Republikanska? Czy tez, co byloby Close 
zastanawiajqcq ironiq losu, spragniona "prawdziwego wodza" oj
czyzna demokracji nie b~dzie miala nadal ani "wodza" ani nawet 
opozycji? 

* 
Fakt, ze po raz pierwszy w dziejach Stanow Zjednoczonych pre

zydentem zostal katolik, komentowany jest najcz~sci'ej jako dowod 
przezwyci~zenia przez Ameryk~ przesqdu, ktory przynosil ujm~ jej 
tradycjom demokratycznym. "Glosilismy - pisal komentator "The 
Commonweal" - ze kazdy chlopak moze zostae prezydentem USA. 
Ale - jak swiadczyla nasza dotychczasowa historia, mogl to bye 
»kazdy chlopak«, pod warunkiem, aby byl biaIym, anglosaskim 
protestantem". Podkresla si~ tez cz~sto, ze zwyci~stwo Kennedy'ego 
jest sukcesem samej wspolnoty katolickiej w tym sensie, ze mimo 
dlugich lat atakow i dyskryminacji, zdolala ona wreszcie dorobic 
si~ szacunku i zaufania otaczajqcego spoleczenstwa. 
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Oba te poglqdy zawierajq z pewnosciq wiele prawdy. Wydaje si~ 
jednak, ze ani wzrost amerykanskich "cnat demokratycznych", ani 
tez "sukces katolikaw" nie jest tak jednoznaczny, jak si~ wydaje. 
Przede wszystkim kampania wyborcza wykazala ogromnq zywot
nose "przesqdu" antykatolickiego. To, ze katolicy w USA Sq dziS 
najpot~zniejszq grupq wyznaniowq, nie zmnieszylo wcale obaw 
Amerykan6w, a przeciwnie - raczej je wzmoglo. Nie trzeba zas 
dodawae, ze sytuacji nie lagodzily wspalczesne doswiadczenia 
Hiszpanii, Portugalii, a takze cz~sto cytowanych przez protestan
t6w Wloch, nie mawiqc juz 0 slynnym liScie pasterskim biskupaw 
Porto Rico, ktarzy (wiasnie w czasie kampani'i wyborczej w Sta
nach) zakazali swoim wiernym glosowae na Popularnq Parti~ De
mokratycznq, ktarej przewodzi Luis Munoz Marin, wprawiajqc 
w niemale zaklopotanie Hierarchi~ amerykanskq, zapewniajqcq juz 
od la t 0 swobodzie katolik6w w podejmowaniu decyzji politycz
nych. Moina, jak si~ wydaje, zaryzykowae twierdzenie, ze Kennedy 
wygral wybory nie dlatego, ze "przesqd" antykatolicki przestal 
istniee, lecz dlatego, ze inne wzgl~dy okazaly si~ silniejsze od tego 
"przesqdu". Sytuacj~ charakteryzuje zresztq najlepiej jego wlasne 
zdanie 0 tym, ze jest rzeczq calkiem nie na czasie zajmowanie si~ 
"problemem religijnym" kandydata w chwili, gdy "tyle spraw na
prawd~ waznych czeka na zalatwienie". Nie jest wi~c, jak widzi
my, calkiem pewne, czy wybory wykazaly rzeczywiscie, jak chcq 
optymisci, ze katolicyzm jest teraz bardziej "lubiany", czy tez raczej, 
co byloby mniej pocieszajqce, ze jest bardziej oboj~tny? 

Jesli chodzi 0 oceny samych katolikaw amerykanskich, to zda
nia ioo na temat kandydatury Kennedy'ego byly podzielone. Pewna 
cz~se zyczyla jej sobie oczywiscie, sqdzqc ze nie tylko sam ewen
tualny sukces wyborczy lecz tez niegorsza zapewne od .innych pre
zydentura przelamiq ostatecznie przesqdne przekonanie, ze katolik 
nie moze bye prezydentem USA i stworzq pozyteczny precedens 
(taki byl mi~dzy innymi poglqd srodowiska "The Commonweal" 
i nielicznych jeszcze w USA wyznawcaw pluralizmu kulturalnego 
J. Courtnay-Murray'a). Trudno oczywisc'ie odmawie duzej dozy 
slusznosci temu stanowisku. Nie mniej interesujqce i wcale nie 
rzadkie wsrad katolikow amerykanskich bylo stanowisko wr~cz 

odwrotne. Zwolennicy jego sqdzili mianowicie,. ze nieuniknione po
lemiki na temat "problemu religijnego" rozjqtrzq niepotrzebnie 
dawne urazy, umacniajqc we wspolnocie katolickiej szkodliwe po
stawy "getta", ze licytacje na temat tego, kto jest "lojaln'iejszym 
Amerykaninem", rozbudzq niepotrzebnie nastroje nacjonalistyczne, 
i to akurat w chwili najmniej pozqdanej obiektywnie, to jest w mo
mencie, gdy Ameryka musi zrezygnowac z czp,sci swych narodo
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wych ambicji na rzecz wsp6lnego dobra swiata, ze wreszcie Ken
nedy,kt6rego kazdy krok b~dzie nieufnie obserwowany przez pro
testant6w, okaze si~ zapewne mniej sklonny do jakichkolwiek 
swiadczeil czy ust~pstw na rzecz wsp6lnoty katolickiej niz jakikol
wiek inny prezydent, a i tak "cokolwiek mu si~ nie powiedzie, b~
dzie niewqtpliwie przypisywane katolikom i katolicyzmowi". 

Oceny te nie Sq, jak widzimy, pozbawione realizmu i juz sam 
przebieg kampan'ii wyborczej potwierdzil cz~sc obaw katolickich 
"przeciwnik6w" Kennedy'ego. Niewqtpliwie jednak, mimo pewnych 
przykrych cech, wlasciwych zbyt nami~tnym i zbyt politycznym 
polemikom 0 religii, kampania ta miala tez swoje dobre strony. 
Przede wszystkim zmusila do sprecyzowania, a nieraz przemysle
nia od poczqtku wielu problem6w, nad kt6rymi niezbyt skorzy do 
refleksji teoretycznych katolicy USA niecz~sto si~ moze zastana
wialL 

Najcz~sciej poruszana byla oczywiscie sprawa Kosciola i pa6
stwa i juz to choci azby, ze zar6wno katolicy jak protestanci przy
j~li chyba wreszcie do wiadomosci, ze istniejq obecnie dwie inter
pretacje tego zagadnienia w swietle doktryny katolickie], rna 
z pewnosciq swojq wartosc. Wiele gl~bszej niz dotqd uwagi trzeba 
tez bylo poswi~cic innym punktom spornym, jak mi~dzy innymi 
stanowisko katolickie w sprawie regulacji urodzin, cele i zadania 
wsp6lczesnej szkoly katolickiej czy niesmiertelne dylem&ty "mo
r alnosci i polityki" oraz "konserwatyzmu i liberalizmu". Chociaz 
wi~c ton i poziom wielu polemik pozostawial wiele do zyczenia, 
kampania Kennedy'ego miala t~ dobrq stron~, ze zar6wno prote
stanci, jak sami katolicy niejednego si~ 0 katolicyzmie nauczyli. 

Innq dobrq stronq dyskusj,i a nawet samych atak6w przedwy
borczych bylo to, ze katolicy USA mieli sposobnosc przekonac si~, 
czego w nich nie lubi i czego si~ obawia spoleczeilstwo otaczajqce. 
Wydaje si~ bowiem, ze wi~kszosczarzut6w dotyczyla nie tyle ka
tolicyzmu jako takiego, ile tych cech jego przedstawicieli, kt6re nie 
Sq dla niego z pewnosciq istotne. Najcz~sciej wysuwane byly natu
ralnie zastrzezenia przeciw politycznej wladzy katolik6w. Nasze 
czasy zlagodzily wprawdzie nieco tradycyjne obawy i one jednak, 
jak wiemy, przyniosly doswiadczenia niezbyt zach~cajqce, a posta
wa wi~kszosci katolik6w amerykailskich wobec tych doswiadczeil 
nie mogla nie budzic niepokoju w podejrzliwych srodowiskach li
beralnych . "Katolicy dziwiq si~ czasem, ze oswiadczenia Kenne:. 
dy'ego, dotyczqce jego lojalnosci dla idei rozdzialu Kosciola i pail
stwa, przyjmowane bywajq z przymruzeniem oka" - pisal du
chowny protestancki, Romaine L. Gardner, zaproszony do szczere
go wypowiedzenia si~ na lamach "The Commonweal". "Moim zda
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niem dzieje si~ tak dlatego, ze od lat przywyklismy wszyscy do 
»integralnie apologetycznych « postaw katalikow tutejszych. Teore
tycznie jest to oczywiscie zrozumiale, ze wiara w swoj Kosci61, 
ktory uwaza si~ za jedyny i prawdziwy, nie zobowiqzuje nikogo do 
podpisywania si~ pod kazdym czynem czy posuni~ciem kazdego 
ksi~dza, biskupa czy po prostu srodowiska w tym Kosciele. 
W praktyce jednak katolicy tutejsi przyzwyczaili nas do mniema
nia, ze jest odwrotnie. Wezmy na przyklad spraw~ Hiszpanii gene
rala Franco. Wszystkie nasze pisma podkreslaly ucisk protestantow 
i zydow w tym kraju. A wszystkie niemal pisma katolickie staraly 
si~ spraw~ tE: tuszowac, .minimalizowac, lub - w najlepszym ra
zie - milczaly... Dopoki katolicy amerykanscy nie zdob~dq si~ na 
krytycznq ocen~ swej historii przeszlej i terazniejszej, trudno bE:
dzie uwierzyc, ze Kennedy czy tez inny katolicki mqz stanu, czy po 
prostu jakikolwiek pojedynczy katolik Jest szczery w swych oswiad
czeniach, ktore krytyk~ takq implikujq, i w swych zapewnieniach 
o dopuszczalnosci wielu roznic.zdan wewnqtrz katolicyzmu". 

Kampania wyborcza przyniosla takze inne doswiadczenia, ktore 
okazac si~ mogq pozyteczne dla katolikow USA. Okazalo si~ na 
przyklad, ze nie tylko niektore zjawiska europejskie napelni'aj<t 
niepokojem pewnq cz~sc amerykanskich srodowisk pozakatolickich. 
Jak to podkreslalo wielu dyskutantow, zjawiska podobne, rzecz 
jasna mniej drastyczne, istniejq tez w USA. Proby stosowania admi
nistracyjnych srodk6w umoralniania w tych stanach, gdzie kato
licy doszli do powazniejszych wplywow, oraz zgola niereligijne 
srodki nacisku, jakie bywajq stosowane w wielu lokalnych roz
grywkach, budzq z pewnosci q wi~cej zywej niech~ci niz jakikol
wiek punkt doktryny katolickiej. Wiele szkod wyrzqdza tez wciqz 
jeszcze "postawa getta", ktora sprawia, ze katolicy amerykanscy 
sklonni Sq odnosic si~ z niech~ciq lub oboj~tnosciq do otaczajqcego 
spoleczenstwa oraz, jak to si~ cz~sto w Stanach podkresla, "kano
nizowac jako jedynie katolickie, a wi~c jedynie sluszne, swoje oso
biste przekonania lub przesqdy kulturalne, intelektualne czy este
tyczne". 

Jak widzimy wi~c, 0 ile sukces Kennedy'ego nie musi bynaj
mniej okazac si~ "sukcesem" wspolnoty katolickiej w sensie wzro
stu jej wplywow czy prestige'u, to pozyteczna w pewnym sensie 
byla z pewnosciq sarna kampania wyborcza. Swoisty "stan oskarze
niH", w jakim zostal postawiony katolicyzm i wyplywajqca zen ko
niecznosc generalnego rachunku sumienia i gl~bokich, uczciwych 
przemyslen - to lekcja, ktora dla katolikow USA warta byla 
z pewnosciq - prezydenta. 

Maria Garnysz 
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PROBLEM CIERPIENIA 


III. 
DOBROC BOGA 

MiloS(; moze wszystko zniesc i wszystko 
przebaczyc... ale nie moze zawrzec paktu 
z tym, co jest jej przeciwne. Tak i Bog nie 
moze pogodzic si~ z twoim grzechem, gdyz 
sam grzech nie potrafi si~ zmienic: ale moze 
si~ pogodzic z twojq osobq, bo ona jest w sta
nie si~ odrodzic. 

T r a her n e, Centuries of Meditation 

Kazde rozwazanie dobroci Boga grozi nam natychmiast na
st~pujqcym dylematem : 

Z jednej strony, jesli Bog jest mqdrzejszy od nas, Jego sqd 
musi roinie si~ od naszego w wielu rzeczach - a wi~c tym bardziej 
w tym, co jest dobre, a co zle . To, co nam wydaje si~ dobre, moze 
nie bye nim w Jego oczach, a to, co uwazamy za zle, nie musi bye 
dla Niego takie zlem. 

Z drugiej strony, jezeli sqdy etyczne Boga tak rozniq si~ od . 
naszych, ze to, co dla nas jest "czarne", moze bye dla Niego "biale", 
to wlasciwie nic nie mowimy nazywajqc Go dobrym. Bo glosie , ze 
"Bog jest dobry" twierdzqc jednoczesnie, ze Jego dobroe jest czyms 
calkowicie roznym niz nasza - to znaczy w istocie mowie: "Nie 
\\riemy, jaki jest Bog". A wlasciwose Boga, ktora jest nam zupelnie 
obca i nieznana, nie moze bye dla nas moralnq podstawq do ko
chania Go i sluchania Jego nakazow. Jesli nie jest w naszym 
znaczeniu "dobry", to staniemy si~ Mu posluszni (0 ile w og6le 
b~dziemy si~ z Nim liczye) jedynie z bqjazni -- b~dziemy wi~c 

takze gotowi do posluszenstwa wszechwladnemu wrogowi. Doktryna 
calkowitej deprawacji naszej natury, uznajqca konsekwentnie, ze 
skora jestesmy do dna zepsuci, nasze poj~cie Dobra nie ma abso
lutnie zadnej wartosci, maze przemienie chrzescijanstwo w rodzaj 
kultu diabla. 
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Unikniemy tego dylematu obserwujqc to, eo si~ dzieje wsrod 
ludzi, kiedy ezlowiek 0 nizszym poziomie moralnym wchodzi 
w lepsze i mqdrzejsze srodowi.sko i powoli uezy si~ przyjmowac 
jego normy etyezne. Mog~ dokladnie opisac ten proces, gdyz przy
padkowo sam go przebylem. Kiedy rozpoezynalem studia uniwersy
teckie, mialem, nawet jak na mlodego ehlopea, Zllpelnie nieuksztal
towane sumienie rr.oralne. Niejasny wstr~t do okrucienstwa i dQ 
malostkowosci w sprawach pieni~znych byl garnq granicq moich 
zasad . 0 ezystosci obyczajow, 0 prawdomhwnosci i poswi~eeniu 

dla bliznich mialem takie \vyobrazp.nie, jakie moze miee pawian 
o m uzyee klasycznej. Dzi~ki milosierdziu Bozemu dostalem sip, do 
paezki mlodyeh ludzi (i to weale nie ehrzescijan), ktorzy - bGdqc 
mi dostatecznie bliscy umyslem i wyobrainiq, zeby stae sit: moimi 
przyjaciolmi - uznawali jednak prawa moraIne i starali siG je 
wypelniac. Totez ich sqd 0 tym, co jest dobre i zle, roznil si~ bardzo 
od moich poglqdow. Ale to, co si~ w takich razach dzieje, nie 
utozsamia si~ z zqdaniem, aby nizsza jednostka uwazala za ;.biale" 
wszystko, co bylo dotychezas dla niej "czarne". Nowe zasady 
m oraIne nie wnikajq do naszego umyslu jako burzyciele odwraca
jqcy do gary nogami da\vne nasze.. poj~cia (chociaz w istocie je 
burzq), ale raczej "jako dIngo oczekiwani wodzowie". Nie mozesz 
jednak miee wqtpliwosci, w jakim kierunku ciG prowadzq - Sq one 
blizsze dobra niz te .iego strz~pki, ktore poprzednio posiad<Nes, 
ale w pewnym znaezeniu stanovviq z nimi jednq ciqglose. Naj
pewniejszym sprawdzianem postt:pu jest towarzysza,ce przyjp,ciu 
nowych zasad poczueie wstydu i winy - zdajemy sobie spraw~, 
ze dostalismy si~ W otoczE:nie, ktore nas przerasta. W swietle takich 
doswiadczen powinni.smy rozpatrywae dobroe Boga . Niewqtpliwie 
Jego p0.i~cie "dobra" roi ni si~ od n aszego - mimo to nie potrze
bujesz si~ obawiae, ze jesli si~ do niego zbliiysz, b~dziesz musial 
calkowicie wywracic twoje normy moraIne. Kiedy dojrzysz zasad
niczq roznie~ pomi~dzy etycznymi zqdaniami Boga a twoimi dotych
czasowymi poj~dami, nie moiesz mlee zadnyeh wqtpliwosei, ii: 
wymagana od ciebie przemiana idzie w kierunku, ktory juz sam 
okreslasz "na lepsze". Dobroe Boga rna inne wymiary nii nasza, 
ale nie jest od niej zupelnie odmienna - r ozni si~ od naszej nie 
jak biale od czarnego, lecz jak doskonale zakreslone cyrklem kolo 
od pierwszej pr6by· dzieeka starajqcego si~ narysowac jakies 
"kolko". Ale gdy dziecko nauczy si~ rysunku, b~dzie wiedzialo, 
ze od samego poc:lqtku dqiylo do zrobienia takiego idealnego kola. 

Ta doktryna jest tei zgodna z Pismem sw. Chrystus kaze lu
dziom czynie pokut~ - wezwanie, ktore nie mialoby sensu, gdyby 
prawa moraIne Boga byly zupelnie odmienne od tyeh, kt6re ludzie 
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uznawali, a ktorych nie wpr,?wadzili w czyn. Odwoluje si~ On do 
istniejqcych powszechnie sqdow etycznych: "Czemuz to sami z siebie 
nie oSqdzacie co jest sprawiedliwe?" (Luk ]2, 57). W Starym Testa
mencie Bog czyni ludziom w ymowki na platformie ich poj~c 

o wdzi~cznosci, wiernosci i rzetelnej postawie, stajqc jak gdyby 
przed sqdem wlasnych stworzen: - "Co za nieprawosc znalezli 
we Mnie oj cowie wasi, iz si~ odelalili oele Mnie?" (Jer 2, 5). 

Po tych wstt';pnych uwagach bt';dzie ju':': mozna bezpiecznie wy
k azac, ze pewne wyobrazenia 0 dobroci Bozej, panujqce w naszych 
umyslach - choc nie zaw sze wyr aznie sformulowane - mogC) 
podlegac krytyce. 

P rze z dobI've Boga r ozumiemy elzisia j prawie wylqczni8 Jego 
milc sc ku nam - i to jest z pewnosciq sluszne. Ale w tyro kon
tekscie wi t';kszosc z nas pojmuje tt'; miloM: jako dobrotliwq litosc -
pragnienie, zeby inni byli tez szczt';s liwi. I to nie szczt';sliwi w taki 
lub inny Sf:osob, ale w ogole szcz~sliwi. Co by nas naprawd~ za
d owalalo , to Bog, Ktory, cokolwiek bysmy zrobili, mowilby: "To 
nie rna znaczenia, dopoki jest im dobrze na swiecie". W r zeczy
wistosci chcielibysmy miec w n iebie nie tyle Ojca co zyczliwego 
Dziadunia - starczq dobr othwosc, ktora - jak to mowiq 
"cieszy si~ widzqc, jak si~ mlodziez bawi" i zaplanowala wszech
swiat po prostu po to, zeby przy kon cu kaidego dnia moc stwier
dzic: "wszyst.kim bylo bardzo przyjemnlie". Przyznaj~, ze niewiele 
os6b okif(~sliloby takimi wlasnie slowami swoje teologiczne przeko
nania, ale podobne pojt';cia kryjC) sit'; na dnie wielu umysl6w. Nie 
uwazam s~ehie za wyjqtek - i ja lubilbym bardzo i.yc w swiecie 
rzqdzonym po tej li nii. Ale sk oro mam mn6st\vo oczywistych do
wod6w, ze t·ak nie jest, a mimo· to wiele przyczy n do wierzenia, ze 
Bog jest MilosciC), wyciqgam . wniosek: moje wyobrazelliia 0 milosci 
wymagajq sprostowania. 

Mog1em sit'; co prawda jLlz dowiedziec , chociaiby od poet.6w, 
ie milosc jest czym s wspanialszym i bard ziej surowym niz prosta 
dobrotliwosc - ze nawet milosc pomj~dzy m~iczyznC) a kobietq jest, 
~ai;: u Dantego, "wladcq 0 groinej postaci". Milosc miesci w sobie 
zyczliwq dobroc, ale nie jest z niC) jednoznaczna, a gdy fa dobroc 
\w powyzej opisanym znaczeniLl) zostaje oddzielona od innych 
elementow milosci, wowczas nabiera charakterLi zasCldniczej obo
j ~tnosci, a nawet pewnej pogardy w stosunku do swego przed
miotu. Godzi si~ 1atwo z jego usuni~ciem - wszysey znamy osoby, 
ktore z przywiC):z!ania do zwierzqt sklonne Sq je zabijac, byle 
oszcz~dzic im cierpien. Sarna dobrotliwa litosc nie dba 0 to, czy jej 
przedmiot jest dobry ezy zly, byle tylko L1niknq1 eierpienia. Jak 
Pismo sw. mowi, tylko dzieci nieprawe Sq psute przez ojcow 
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synowie legalni, majqcy przechowywac tradycje rodzinne, "odbie
nj& karanie" (Hebr, 12, 8). Jedynie dla ludzi nam oboj~tnych Zq
damy S.lcz~scia za wszelkq cen~; jestesmy za to wymagajqcy wobec 
naszych przyjaci61, naszych ukochanych i naszych dzieci . Woleli
bysmy, aby raczej cierpieli niz byli szcz~sliwi w sposob wypaczajqcy 
i godny pogardy. Jesli wi~c Bog jest pelnq Milosciq, juz przez to 
sarno jest czyms wi~cej niz tylko dobrotliwym. Z wszystkiego, co 
o Nim wiemy, wynika tez, ze chociai: nieraz ganil nas i pot~pial, 
nigdy nie odnosil si~ do nas z pogardq. Mial 0 nas na tyle dobre 
wyobrazenie, ze ukochal nas trudnq do udzwigni~cia, najgl~bszq, 
tragicznq i nieublaganq milosciq. 

Stosunek Stw6rcy do stworzenia jest oczywisci,e jedyny w swoim 
rodzaju i nie mozna go porownywae z i.adnym stosunkiem 
pomi~dzy jednym a drugim stworzeniem. Bog jest nam zarazem 
dalszy i blii.szy niz jakakolwiek inna istota. Jest dalszy, poniewaz 
wobec roznicy pomi~dzy Tym, Ktory czerpie byt Sam z Siebie, 
a tym, ktoremu go Ktos inny udziela, r6i:nica mi~dzy archaniolem 
a robakiem jest po prostu znikoma. On stwarza - my jestesmy 
stworzeni. On istnieje Sam przez si~ - nasze istnienie od Niego 
pochodzi. Ale jednoczesnie i z tego samego powodu stosunek Boga 
do najlichszego z jego stworzen jest tak bliski i poufny, i.e nigdy 
zadne stworzenia nie zdolajq si~ do takiego stopnia wzajemnie 
przeniknqe. W kazdej minucie nasze zycie jest J ego darem: nasza 
nikla lecz cudowna wladza wolnej woli dziala jedynie w cialach , 
kt6re Jego moc ciqgle utrzymuje w istnieniu. Nawet riasza zdol
nose myslenia jest tylko udzielonq nam mocq Jego Ducha. Taki 
jedyny w swiecie stosunek daje si~ wyrazie wylqcznie przez ana10
gi~. Z roznych rodzaj6w mHosci znimych stworzeniom mozemy wy
prowadzie niedokladne, ale pozyteczne dla nas poj~cia 0 miloSci, 
jakq Bog rna dla czlowieka. 

Najnizszym rodzajem takiego ludzkiego uczucia, ktore tylko 
rozszerzajqc zakres tego poj~cia moznil nazwac milosciq, to przy
wiqzanie artysty do materialu jego tworczej pracy. Stosunek Boga 
do czlowieka jest przedstawiony w wizji Jeren.iasza jako garncarza 
do gliny (Jer, XVIII). SW. Piotr mowi tez 0 calym Kosciele jako 
o gmachu, ktory Bog buduje, i 0 poszczegolnych jego czlonkach 
jako 0 skladajqcych si~ na t~ budowl~ kamieniach . Niedoskonalosc 
tej analogii polega na tym, ze w niej strona biel'lla jest pozbawiona 
czucia, wskutek czego pewne zagadnienia sprawiedliwosci i milo
sierdzia pojawiajqce si~ tam, gdzie te kamienie Sq "zywymi . isto
tami", nie wchodzq tu w gr~. Ale w pewnych granicach ten symbol 
rna duzq wag~. Nie jest to metafora, ale istotna prawda, ze jestesmy 
Bozym dzielem sztuki - jestesmy czyms, co Bog tworzy, z czeg0 
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wi~c nie b~dzie zadowolony, dopoki nie b~dzie mialo pewnych 
sobie wlasciwych przymiotow. Tu znow spotykamy si~ z tym, co 
nazwa!em "trudnym do udiwigni~cia, wysokim mniemaniem Bo
iym 0 nas". Artysta nie zadaje sobie wiele trudu szkicujqc 
dla zabawienia dziecka; moze szkic zostawie takim. jakim jest, 
nawet chociazby ni,= odpowiadal calkowicie jego zamiarom. Ale ma
lujqc najwazniejsze dzielo swego zycia, wielki obraz, ktory ukochal 
rownie intensywnie - choe milosciq innego rodzaju - jak m~zczyzna 
kobiet~ albo matka dzlecko, kladzie w ow obraz nieskonczenie wiele 
pracy. I gdyby to plotno moglo cos odczuwae, utrudziloby si~ 

rowniei tym wysilkiem swojego tworcy. Mozemy sobie wyobrazie, 
ze taki czujqcy obraz po dzlesi~ciokrotnym skrobaniu, scieraniu 
i rozpoczynaniu go na nowo pragnqlby juz w koncu bye raczej 
tym malutkim szkicem, ktory artysta nakreslil w minut~. Tak sa
mo jest to moze natural.ne, ze nieraz wolelibysmy, aby Bog wy
znaczyl nam mniej wspaniale i mme] uciqzliwe przeznaczenie 
wtedy jednak domagamy si~ od Niego nie wi~kszej, ale mniejszej 
miary milosci. 

Innym rodzajem uczucia jest przywi,!zanie czlowieka do zwie
rz~cia. Pismo swi~te powoluje si~ cz~sto na nie jako na symbol 
stosunku Boga do czlowieka. "Jestesmy ludem Panskim i owcami 
Jego pastwiska". Pod pewnymi wzgl~dami jest to analogia lepsza 
od poprzedniej, gdyz tu przedmiot milosci moze cos odczuwae, 
a jednoczesnie jest zdecydowanie nizszy od jej podmiotu. Al0 
z drugiej strony jest tez mniej prawdziwa, gdyz czlowiek nie stwo
r zyl zwierz~cia, wi~c tez go w pelni nie rozumie . Wielkq zaletq 
tej analogii jest to, ze zwiqzek pomi~dzy czlowiekiem a, na przy
klad, psem istnleje w pierwszym rz~dzie dla czlowieka. Oswaj a 
on psa dlatego, zeby go m6c kochac, a nie po to, by przez niego 
bye kochanym. Chce, zeby pies mu sluzyl, a nie odwrotnie. A jed
nak rownoczesnie· nie poswi~ca dla siebie korzysci zwierz~
cia. Cel , do jakiego zmierza, nie da si~ urzeczywistnric, 
o ile zwierz~ na sw6j sposob nie przywHlze si~ do swego pana, 
ale tez i pies nie b~dzie mogl mu sluzye, 0 ile czlowiek nie b~dzie 
si~ 0 niego w ludzki spos6b troszczyl. Wlasnie dlatego, ze pies jest, 
naszym zdaniem, najdoskonalszym z tak zwanych "nierozumnych 
stworzen" i moze stae si~ dla czlowieka przedmiotem milosci 
(oczywiscie milosci rodzaju i stopnia odpowiednich do takiego 
obiektu, a nie jakiejs glupiej antropomorfizujqcej egzaltacji) _. 
czlowiek zajmujc si~ nim, aby mogl jeszcze bardziej zasluzye na 
naszq przyjain. W stanie natury pies brzydko pachnie i ma nie
mile dla nas zwyczaje - czlowiek wi~c juz od szczeni~cego 

wieku kqpie go, uczy porzqdku, nie pozwala mu krase zyw-

Znak - 8 
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nOSci i w ten sposob czyni go bardziej godnym swego przy
wiqzania. Ale gdyby ten szczeniak mogl si~ zajmowae teologiq, 
caly ten proces tresury wywolalby zapewnie w jego umysle po
wazne wqtpliwosci co do "dobroci" czlowieka. Dopiero dorosle 
i doskonale wychowane zwierz~, zdrowsze i zyjqce dluzej niz pies 
w stanie dzikim, dopuszczone jak gdyby przez rodzaj laski do 
uczestniczenia w calym swiecie przywiqzan, wiernosci, zaintere
sowail i wygod, wybiegajqcych daleko ponad zwykly los psi - nie 
mialoby juz tych wqtpliwosci. Trzeba zaznaczye, ze czlowiek zadaje 
sobie tyle trudu i tak dr~czy tresurq psa jedynie dlatego, ze uwaia 
go za zwierz~ wyzszego pokroju, tak m'ldre i mile, ze warto 
popracowae, aby je uczynie jeszcze milszym. Na pewno nie b~dzie 
uczyl porzqdku skorka ani kqpal stonogi. Mozemy sobie wprawdzie 
zyczye, aby Bog przywiqzywal do nas tak malq wag~, by zostawic 
nas samym sobie i pozwolie nam ise za naturalnymi pop~ami 
ale b~dzie to znow pragnieniem nie wi~kszej, lecz mniejszej milosci. 

Szlachetniejszq analogi 'l , usankcjonowanq wielokrotnie w nau
kach Chrystusowych, jest podobieilstwo milo sci Boga do czlowieka 
do milosci ojcowskiej. Wspominajqc jq - a robimy to za kaidym 
razem, gdy odmawiamy "Ojcze nasz" - powinnismy jednak pami~
tak, ze Zbawiciel uzyl jej w czasie i w kra ju , gdzie autorytet 
ojcowski byl 0 wiele silniejszy ntz w Europie \vspolczesnej. Ojciec, 
ktory si~ prawie usprawiedliwia, ze wydal na swiat syna, ktory 
boi si~ go w czymkolwiek ograniczae by nie stworzyc w nim nie
pozqdanych kompleksow i nieomal nie chce go ksztalcie, zeby nie 
hamowae jego niezalezno'sci intelektualnej, \,iprowadza w blqd 
jako symbol Bozego ojcostwa. Nie wchodz~ w to , czy autorytet 
ojca w jego dawnych wymiarach byl dobrq lub zlq rzeczq - chc~ 

tylko wytlumaczye, czym bylo to poj ~cie dla pierwszych sluchaczy 
nauki Chrystusowej i jeszcze przez kilka wiekow d la ich nast~p
cow. A stanie si~ nam to jeszcze oczywistsze, gdy uprzytomnimy 
sobie, jak Zbawiciel patrzyl na swoje boskie Synostwo (chociaz 
zgodnie z naszq wiarq wiemy, ze byl jedno z Ojcem i z Nim 
wspolistotny, jak zaden ziemski syn nie moze bye jedno z ziemskim 
ojcem). Wszak poddawal calkowicie Swojq wol~ woli Ojea nie 
pozwalajqc nawet nazywac si~ "dobrym", gdyz to nalezalo si~ 
wylqcznie Ojcu . W tym symbolu zwiqzek mi~dzy ojcem a synem 
wyraza wi~c wylqcznie autorytatywnq milosc z jednej, a bez
wzgl~dnie poslusznq z drugiej strony. Ojciec uzywa swego autory
tetu, aby urobic z syna takq ludzkq osobowose, na jakq w swej 
dojrzalszej mqdrosci slusznie chce go wycho\yae. A przeciez i w na
szej epoce trudno sobie wyobrazic czlowieka, ktory nawet mowiqc 
to myslalby na serio : "Kocham mego syna, ale mi jest wszystko 
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jedno, czy wyrosnie na wielkiego lotra, byle mu si~ dobrze po
wodzilo". 

W koncu dochodzimy do analogii dose niebezpiecznej 0 w~z

szym zastosowaniu, ktora jednak dla naszego bezposredniego celu 
jest tu moze najwlasciwsza - mam na mysli analogi~ pomi~dzY' 
milosci 'l Boga do czlowieka a milosci'l m~zczyzny do kobiety. Pi
smo swi~te uzywa jej z cal'l swobod'l . Izrael stal siG wiarolomnq
zon'l, ale jej malZonek nie moze zapomniee szcz~sliwych dni: 
"Wspomnialem na ci~, lituj'lc si~ mlodosci twojej i milosci narze
czenstwa twego, gdy chodzilas ze mn'l na puszczy... " (Jer 2, 2) .. 
Izrael jest tez ubogq oblubienic 'l , porzucon'l istot'l , ktor'l krolewski' 
kochanek znalazl przy drodze, odzial, przystroil i upi~kszyl, a jed-· 
nak zdradzila go (Ezech 16, 6-15). "Cudzoloznikami" nazywa nag; • 
sw. Jakub, gdy zwracamy si~ "do przyjazni tego swiata", gdy na$ 
"az do zazdrosci poz'lda Duch, ktory w nas mieszka" (Jak 4, 4-5). 
KOSciol jest Oblubienic 'l Pana~ ktor'l On tak ukochal, ze rna bye 
"nieskalany i bez zmazy, bez czegokolwiek, co by mu ujm~ przy
nosilo (Ezef 5, 27). Bo prawd'l , ktor'l wlasnie podkresla ia analogia, 
jest fakt, ze milose z samej swojej natury z'lda udoskonalenia uko
chanej istoty. Dobrotliwose, toleruj'lca w swym otoczeniu wszystko· 
procz cierpienia, jest pod tym wzgl~dem przeciwleglym biegunem 
milosci. Czyz raz zakochawszy si~ w kobiecie przestajemy si~ juz 
troszczye 0 to, czy ona jest czysta czy brudna, wierna czy tez zdolna 
do zdrady? I czy kobieta uwaia to za oznak~ milosci, jezeli m~i
czyzna nie wie ani nie dba, jak ona wygl'lda? Milose moze kochae 
i wtedy, gdy pi~knose ukochanej przeminie, ale nie dlatego, ie 
przemin~la. Milose moze przebaczyc wszelkie braki i kochac po
mimo nich, ale nie przestanie nigdy d'lzyc do icll usuni~cia. Mi
lose jest - nawet bardziej niz nienawise - wrazliwa na naj
mniejsz'l plamk~ na ukochanej istocie - "jest wrazliwsza i deli.
katniejsza niz czule rozki wysuwaj'lcych si~ ze skorupy slimakow". 
Z wszystkich uczue ona przebacza najwi~cj, ale jest najmniej sklon
na do rezygnacji - cieszy si~ nawet malym, ale zqda wszystkiego. 

Mowi'lc, ze Bog kocha czlowieka, chrzescijanstwo ma wi~c na 
mysli nie jakies "bezinteresowne", bo w gruncie rzeczy oboj~tne· 
zaj~cie si~ naszym losem i powodzeniem, ale miloM: Boi'l ku nam.. 
Wyraia wi~c t~ przedziwn'l i przeraiaj'lc'l prawd~, ze jestesmy 
przedmiotem J ego milosci . Chcieliscie mie~ kochaj'lcego Boga: 
macie Go. Wielki Duch, Ktorego wzywaliscie tak lekkim sercem, . 
"wIadca 0 groinej postaci", jest z wami: nie starcza, drzemi'lca 
dobrotliwose, zycz'lca warn szcz~scia na waszq wlasn'l modl~, nie' 
zimna filantropia sumiennego urz~dnika ani troska gospodarza. 
odpowiedzialnego za wygod~ swoich gosci, ale pozeraj'lcy plomien;, 
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Miiose, Kt6ra stw.orzyla swiat, uparta jak milo~e artysty do swego 
dzieia i despotyczna jak przywiqzanie czIowieka do swego psa, 
:lqdaj qca czci i opiekuDcza jak uczucie ojca do wlasnego dziecka, 
i zazdrosna, nieublagana, wymagajqca, jak milase mi~dzy m~z
czyznq a kobietq. Dlaczego tak jest - nie wiem. Wytlumaczenie 
czemu jakiekolwiek stworzenia, nie m6wiqc juz 0 takich jak my, 
mog,! miee tak olbrzymiq wartose w oczach swego Stw6rcy, nie 
miesci si~ w granicach naszego rozumu. Jest to istotnie ci~zar 

chwaIy, przewyzszajqcy nie ty1ko nasze zaslugi, ale rowniez 
poza rzadkimi chwilami Iaski - i nasze pragnienia. Jak dzlewice 
w starozytnym dramacie bylibysmy moze skionni do odepchni~cia 
.mUosci Zeusa (Prometheus Vinctus). Wydaje si~ jednak, ze sam 
fakt nie podlega tu zadnej wqtpliwosci. Niewzruszony Bog prze
mawia jak gdyby dr~czony nami~tnosci,!, a Ten, Ktory zawiera 
w Sobie Samym przyczyn~ Swego szcz~scia i szcz~scia wszystkich 
innych stworzen, wyraia si~, jak gdyby mogi odczuwac pragnienie 
i t~sknot~: "ezy jest mi synem poczciwym Efraim, czy jest dzie
ci~ciem rozkosznym? Bo odkqd mowilem 0 nim, jeszcze nan b~d~ 
pami~tal. Przeto si~ poruszyly wn~trznosci Moje nad nim" (Jer, 
J1, 20). "Ja1kie mam ciG wydac, Efraimie? obronic ci~ Izraelu? Obro
cilo si~ we Mnie serce Moje" (Oz, 11, 8). ,,0 Jeruzalem, Jeruzalem... 
ilekroe chcialem zgromadzie synow twoich, jako kokosz zgromadza 
pisklE;ta swe pod skrzydia, a nie chciaIos?" (Mat, 23, 37). 

Problem pogodzenia cierpien ludzi z istnieniem milujqcego 
Boga nie daje si~ rozwiqzae tak dlugo, dopoki nadajemy slowu 
"milose" powierzchowne, trywialne znaczenie i patrzymy na wszyst
kie te sprawy, jak gdyby czIowiek byl ich punktem centralnym. Tym
czasem on nim wcale nie jest. Bog nie istnieje 7. pawadu czIowieka 
.i dla cz!owieka. I czIowiek nie istnieje sam dla siebie. "Bos Ty stwo
rzyi wszystkie rzeczy: z woli Twojej istnialy i stworzane byly" (Obj. 
4,11). Nie zostalismy stworzeni w pierw8zym rz~dzie dlatega, iebysmy 
mogli kochae Boga (chociai takie i w tym celli), ale przede wszyst
kim dlatego, ieby Bog mogi nas kochae, zebysmy stali si~ przed
miotem, na ktorym milosc Jego moie "z upodobaniem" spoczqc. 
Prosie Boga, zeby Jego milose zadowolHa si~ nami, takimi, jacy 
jestesmy, to prosic, aby On przesta! bye Bogiem. Skora jest Tym, 
Kim jest, pewne plamy na naszym obecnym charakterze mUSZq 

udaremni.ae i odpychae Jego milosc. A poniewaz juz n am jq d a!, 
wi~c pracuje nad nami, aby nas uczynie bardziej godnymi kochania. 
W naszych lepszych chwilach nie moiemy nawet pragnqc, aby si~ 
pogodzi! z naszym obecnym stanem - tak jak dziewczyna-zebraczka 
z basni nie moglaby sobie zyczyc, aby kr01 Kofetua zadowalil si~ 
jej brudem i !achmanami. To, co tutaj i teraz nazywamy naszym 

http:udaremni.ae
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"SzczE;sciem", nie jest wcale glownym celem, do ktorego Bog 
zmierza, ale jesli dojdziemy do takiego stanu, zeby Bog mogi nas 
bez przeszkod milowac, na pewno b~dziemy takze szcz~sliwi. 

Zdaj~ sobie doskonale spraw~, ze przebieg moich wywodow 
moze wywolac sprzeciwy. Zapowiadalem, ze dochodzqc do zro
zumienia dobroci Boga nie b~dziemy zmuszeni dokonywac prze
wrotu w naszej etyce. A mozna powiedziec, ze wlasnie teraz tego 
zqdam. Mozna twierdzic, ze przypisuj~ Bogu rodzaj milosci, okre
slany zwykle w stosunkach ludzkich jako "zaborczy" lub "egoi
styczny" i przeciwstawiany negatywnie innemu uczuciu, ktore 
szuka najpierw szcz~scia ukochanej osoby, a nie zadowolenia ko
chajqcego. Nie jestem pewien czy nawet tam, gdzie chodzi 0 milosc 
mi~dzy ludzmi, podzielam w zupeinosci to zdanie. Nie sqdz~, abym 
szacowal wysoko milosc przyjaciela, kt6ry troszczylby si~ jedynie 
o moje szcz~scie, nie dbajqc 0 to, czy nie staj~ si~ oszustem. Nie
mniej ch~tnie witam te sprzeciwy, bo odpowiedz na nie moze 
inaczej oswietlic ten problem i poprawic to, co bylo zbyt jedno
stronne w naszej dyskusji. 

Istota rzeczy iezy w tym, ze przeciwienstwa mi~dzy altruistycznq 
a egoistycznq milosciq nie mozna traktowac jednoznacznie w od
niesieniu do uczuc ludzkich i do ukochania stworzen przez Boga. 
Scieranie si~ interesow osobistych, a wi~c i okazja do niesamo:" 
lubnych lub samolubnych uczuc, moze istniec tylko mi~dzy istotami' 
majqcymi jakis wspolny swiat. Bog nie moze wspolzawodniczyc 
ze stworzeniem, tak jak Szekspir nie moze rywalizowac z Viol'} 
lub innq ze swyeh postaci. Gdy Bog staje si~ Czlowiekiem i zyje 
w . Palestynie jako stworzenie wsrod innych Swoich stworzen, 
wowczas istotnie Jego i:ycie jest zyciem zupelnego wyrzeczenia 
i . prowadzi na Kalwari~. Wspolczesny filozof panteista mowi: 
"Kiedy absolut wpada w morze, staje si~ rybq" . W podobny sposob 
my chrzescijanie wskazujemy na Wcielenie i mowimy, ze kiedy 
Bog pozbywa si~ Swojej chwaly i poddaje si~ warunkom, wsrod 
ktorych tylko altruizm i egoizm majq }aldes okreslone znaczenie, 
musi si~ nam przedstawic jako zupelny altruista. Ale 0 Bogu 
w Jego transcendencji - 0 Bogu, Ktory jest nieuwarunkowanym 
podloi:em wszelkich warunkow - nie mozna w taki sam sposob 
myslec. M6wimy, i:e milosc ludzka jest egoistyczna, kiedy zaspo
kaja wlasne potrzeby kosztem potrzeb kochanych osob - na przy
klad kiedy ojciec, nie mogqc wyrzec si~ towarzystwa dzieci, za
trzymuje je gwaltem w domu, chociaz odejscie w swiat byloby 
dla nich korzystne. Taka sytuacja zaklada jakqs potrzeb~ czy tei: 
nami~tnosc u kochajqcego czlowieka, a zarazem lekcewazenie lub 
zawinionq nieswiadomosc uprawnionych potrzeb przedmiotu ko
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·chania. Ale iadna z tych okoliq:nosci nie zachodzi w stosunku 
Roga do czlowieka, Bog nie rna iadnych potrzeb. MiloM: ziemska 
jest, jak nas uczy Platon, dzieckiem niedostatku - jakiegos braku 
·czy niezaspokojoneJ potrzeby. Powodem jej jest rzeczywiste lub 
.domniemane dobro zawarte w ukochanej istocie, ktorego milujqcy 
.pragnie lub potrzebuje. Ale miloM: Boga - nie wywolana przez 
jakiekolwiek dobro znajdujqce sic:: w jej przedmiocie - jest prze
.ciwnie wlasnie przyczynq wszelkiego dobra, jakie ten przedmiot 
.zawiera . Istnieje on w pierwszym rzc::dzie dziElki milosci Boiej, 
ktora poiniej sarna nadala mu rzeczywiste, choe tylko z niej 
pochodzqce cechy przedmiotu godnego kochania. Bog jest pelniq 
Dobra. Moie tei go udzielae, ale nie moie go potrzebowae ani go 
otrzymywae. W tym znaczeniu cala Jego milose - jak wynika 
z samej jej definicji - jest bezgranicznie niesamolubna: wszystko 
daje, nic nie otrzymuje. Jesli wiElc Bog przemawia czasem, jak 
,gdyby Niewzruszony mogl bye miotany namic::tnosciq, a wieczna 
pelnia mogla odczuwae jakis brak i potrzebowae wlusnie tych 
istot, ktorym dala wszystko pOCZqWszy od samego istnienia, to 
moie jedynie oznaczae (jeieli w ogole jest czyms zrozumialym 
dla nas), ie On sam jakims cudem czyni sic:: zdolnym do odczuwania 
takiego glodu i stwarza w Sobie t~ potrzeb~, ktorq my moiemy 
.zaspokoic. Jeieli nas poiqda, to poiqdanie musi bye wynikiem 
.Jego woli. Jeieli Jego niezmienne serce moze bye zasmucone przez 
stworzone przez Niego kukielki, to nikt inny, jak tylko Boza 
Wszechmoc poddala sic:: temu z wlasnej woli, w pokorze przewyi
szajqcej wszystkie nasze wyobrazenia. I chociai swiat istnieje nie 
tyle w tym celu, bysmy. mogli kochae Boga, ile dlatego, by On 
nas mogl umilowae, to sam ten fakt - patrzqc gl~biej - ksztaliuje 
siEl tak dla naszego dobra . Skoro Ten, Ktory sam z Siebie nie 
moze odczuwae iadnego braku, potrzebuje nas, bo tak chce 
to widae my wlasnie tego potrzebujemy. Przed i poza wszelkim 
stosunkiem Boga do czlowieka - tak jak poznalismy go z nauki 
chrzescijanskiej - rozwiera si~ przepase Bozego aktu dawania 
darmo: wywolanie czlowieka z nicosci, aby stal si~ istotq umilo
wanq przez Boga, a wi~c w pewnym znaczeniu istotq, ktorej Bog 
potrzebuje i pozqda. On zas nie potrzebuje i nie pragnie ze swej 
strony iadnej zaplaty, poniewai posiada wszystko i jest samym 
Dobrem. Ten akt spelnia si~ dla naszego dobra - dobrze jest dla 
.nas poznae milose, a jeszcze lepiej poznae milosc najwyzszego jej 
przedmiotu - Boga. Ale poznawae jq w ten spos6b, jak gdybysmy 
ftarali si~ 0 niq, a Bog byl przedmiotem tych staran, jak gdy
bysmy my Go szukali i dopiero wtedy mogJi Go znaleze, jak 
gdyby Jego zgodnose z naszymi potrzebami, a nie nasza z Jego 
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wolq, stala na pierwszym mleJscu to falszowae samq istotE: 
rzeczy. My jestesmy tylko stworzeniami. Nasza rola musi bye 
zawsze taka jak strony biernej do strony aktywnej, kobiecej do 
mE;skiej, jak zwierciadla do swiatla i echa do glosu. Nasza naj
wyzsza dzialalnose winna bye odpowiedziq na Jego wezwanie) nie 
inicjatywq. Mie':: milose do Boga w jej prawdziwej a nie iluzo
rycznej postaci - to przezywac jq jako poddanie siE; Jego zqdaniom 
i jako zgodnosc z Jego zyczeniami. Przezywanie jej w sposob 
przeciwny jest jak gdyby blE:dem przeciwko gramatyce Bytu. 
Nie zaprzeczam oczywiscie, ze na pewnym eta pie mozemy slusznie 
m6wie 0 dus7.Y szukajqcej Boga i 0 Bogu jako 0 przedmiocie jej 
milosci - ale na dlugq metE; to poszukiwanie Boga przez dusz~ 
ludzkq moze bye tylko pewnq metodq albo postacif:j szukania jej 
przez Boga. Z Niego przeciez wszystko wyplywa i sama moznosc 
kochania Go jest Jego darem dla nas. Nasza wolnose jest jedynie 
wolnosciq lepszej lub gorszej odpowiedzi na Jego wezwania. MyslE; 
tez, ie nic nie odcina tak ostro deizmu poganskiego od chrzeScijan
stwa) jak doktryna Arystotelesa) twierdzqca, ie Bog wprawia 
w ruch wszechswiat) sam pozostajqc nieruchomy "jak ukochany, 
kt6ry pociqga kochajqcego". Dla chrzescijanstwa przeciwnie: "Na 
tym polega milosc, ze nie my umHowalismy Boga) ale On pierwszy 
umilowal nas" (I Jan, 4) 10). 

Pierwszy warunek do tego, co nazywamy egoistycznq milosciq, 
nie moze wiE:c istniee w Bogu. Nie ma On ani potrzeb) ani ' na
miE;tnosci, ktore stawalyby w poprzek Jego pragnieniom naszego 
dobra. A jesli jest w Nim cos, co - jedynie przez analogiE; - moie
my sobie wyobrazie jako potrzebE; lub poiqdanie, to jest z Jego woli 
i dla naszej korzysci. Brak jest r6wniez drugiego warunku. Rzeczy
wiste dobro dziecka moze roznic siE: od tego, czego zqda instynk
townie przywiqzanie ojca) bo dziecko jest odrE;bnq od niego istotq 
i jego natura ma wlasne potrzeby. Dziecko nie egzystuje wylqcznie 
dla ojca ani nie dochodzi do doskonalosci przez sam fakt, ze jest 
przez niego kochane. Ojciec tez nie zawsze moze je w pelni zro
zumiee. Ale stworzenia nie Sq tak oddzielone od Stworcy i On nie 
moze ich nie rozumiee. Miejsce, jakie On im wyznacza w Swoich 
planach, jest tym, dla kt6rego zostaly stworzone. I kiedy je zajmq, 
natura ich osiqga SWf:j pelniE; i SZczE;scie ich jest zapewnione 
zlctmana kosteczka we wszechswiecie wraca na swoje miejsce: 
niepokoj i b61 ustaje. Pragnf:jc bye czym innym) niz Bog nam 
przeznaczyl) musimy w istocie pragnqe tego, co nam nie da 
SZczE;scia. Te Boze wezwania, kt6re w naszych doczesnych uszach 
brzmiq nieraz raczej jak nakazy despoty niz jak zaklE;cia milosci, 
wiodq nas jednak tam, gdzie powinnismy dqzyc, gdybysmy na
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prawd~ wiedzieli, czego nam potrzeba. Bog zqda od nas czci, 
posluszenstwa, padni~cia Mu do nog. Czyz mamy przypuscie, ze 
one mogq Mu si~ ' na cos przydae lub obawiac si~, jak char 
u Miltona, ze brak "holdow ludzkich przyczyni si~ do zmniejszeniOi 
Jego ehwaly? Pr~dzej wariat piszqcy slowo "ciemnose" na scianie 
swej celi zagasi slonce, niz czlowiek umniejszy chwah~ Boz'l, 00.·
mawiajqc Mu holdu uwielbienia. Bog chce naszego dobra, a na
szym dobrem jest kochae Go poslusznq milosciq, wlasciwq stwo
rzeniom. Ale zeby Go mac kochae, musimy Go poznae - !1 poznae 
Go, to pase przed Nim na twarz. Jezeli tego nie uczynimy, to 
znaczy, ze Ten, Ktorego staramy si~ kochac, nie jest jeszcze samym 
Bogiem, chociaz moze bye najblizszym Jego podobienstwem, na 
jakie stae nasz~ mysl i wyobrazni~. Wezwanie Boga nie ogranicza 
si~ jednak do trwoznej czci i padni~cia Mu do nag - wezwani 
jestesmy rowniez do odzwierciedlania zycia Bozego i do uczestni
czenia na miar~ stworzen w atrybutach Bozych, wybiegajqcego 
daleko ponad nasze obecne pragnienia. Wezwani jestesmy do "przy
obleczenia si~ w Chrystusa", do stania si~ podobnymi Bogu. A wi~c, 
czy chcemy czy nie chcemy, Bog zamierza nam dae to, czego nam 
naprawd~ potrzeba, nie zas to, co nam si~ teraz marzy. I tu znow 
ciqzy na nas trudne do podzwigni~cia wysokie wyobrazenie Boze 
o nas - nie za mala, ale raczej za wielka miara milosci. 

Ale moze i to nie wyczerpuje calej prawdy. B6g jest naszym 
jedynym dobrem nie tylko dlatego, ze nas juz lak z gory uksztal
towa!. Raczej Bog jest jedynym dobrem wszystkich stworzen 
i kazde z nich musi znaleze swoje wlasne dobro w tym stopniu 
i w tym sposobie czerpania z Boga, ktore Sq wlasciwe jego naturze. 
Ten sposob i stopien mogq bye roine zale~:nie od natury danego 
stworzenia - ale sqdzic, ·aby gdzielwlwiek moglo istniee jakies 
inne dohro, to wpadae w ulud~. George Macdonald w ustE;
pie, ktorego na razie nie potrafi~ odszukac, przedstawia nam Boga 
mowiqcego do ludzi: "Musicie bye silni Mojq mocq i blogoslawieni 
Molm blogoslawienstwem, bo nic innego nie mam warn· do dania". 
Oto konkluzja calej tej sprawy. Bog daje to, co rna, nie to, czego 
nie posiada; daje to szcz~scie, ktore rzeczywiscie egzystuje, nie ZilS 

SzczEiscie nie istniejqce. Bye Bogiem - bye na podobienstwG Boie 
i uczestniczye w Jego dobru wedlug miary wlasciwej stworze
niom - alba pogrqzye s'i~ w nieszcz~scie i n~dz<: - oto trzy aJ}terna
tywy, poza ktorymi nie nie istnieje. Jeieli nie nauczymy si~ zywic 
jedynym pokarmem, jaki rosnie w tym wszechswiecie - jedy
nym pokarmem, jaki moze wyrosnqe w kazdym mozliwym wszech
swiecie - musimy wiecznie umierae z gladu. 
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IV. 

ZLOSC CZLOWIEKA 


Przekonanie, ie si~ jest jui dostatecznie 
pokornym, jest najbardziej znamiennq oznakq 
zakorzenionej pychy. 

Law, Serious Call 
("Wazne wezwanie") XVI. 

Przyklady przytoczone w ostatnim rozdziale mialy wykazae, 
ze milos" moze zadawae cierpienie kochanej istocie, ale jedynie' 
w tym wypadku, gdy ona potrzebuje przeobrazenia, aby stae si~ 

bardziej godna kochania. Zapytajmy si~ teraz, czemu my, ludzie, 
potrzebujemy takiej wewn~trznej przemiany. Chrzescijanska od
powiedz, mowiqca nam, ze zle uzylismy naszej wolnej woli i przez 
to sami 3talismy si~ zli, jest tak znana, ze - zdawaloby si~ - nie 
rna potrzeby juz jej powtarzae. Ale przywrocenie do zycia tej 
nauki w umyslach ludzi naszej epoki, a nawet u chrzescijan 
wspolczesnych jest rzeCZq niezIIliernie trudnq. Apostolowie mogli 
liczye na to, ze nawet ich poganscy sluchacze majq zYWq swiado
mose, iz zasluzyli na gniew Bozy. Poganskie misteria istnialy, aby 
ulZye temu poczuciu, a filozofia epikurejska szczycila si~ tym, ze 
wyzwala ludzi od strachu przed karq wiecznq. Na takim tIe Ewan
gelia ukazala si~ jako "dobra nowina". Przynosila wiese 0 mozli
wosci uzdrowienia ludziom, ktorzy zdawali sobie spraw~, ze Sq 
smiertelnie chorzy. Ale to wszystko si~ zmienilo. Ewangelia musi 
teraz wpierw stawiae diagnozq choroby - co sarno przez sl~ jest 
bardzo zlq nowinq - zanim znajdzie posluch dla srodkow leczenia. 

Na ten stan rzeczy zlozyly si~ dwie glowne przyczyny. Pierwszq 
z nich jest to, ze mniej wi~cej od stu lat skonecntrowalismy naSZq 
uwag~ wylqcznie na jednej z cnot - na dobroci albo na milo
sierdziu, i wi~k3zose z nas nie uznaje dzisiaj, zeby cokolwiek poza 
t.q dobrociq bylo naprawd~ dobre ani cokolwiek poza okrucienstwem 
naprawd~ zle. Taki jednokierunkowy rozwoj etyczny nie jest 
zJawi3kiem niespotykanym - inne epoki takZe mialy i swoje 
ulubione cnoty i dziwne atrofie moraIne. A jesli juz jedna z cnot 
rna panowae kosztem wszystkich innych, zadna z nich nie rna 
do tego wi~kszego prawa niz milosierdzie. Kazdy chrzescijanin 
musi odrzucie ze wstrqtem t~ propagand<:; okrucienstwa, ktora pro
buje pozbawie swiat milosierdzia, nazywajqc je "humanitaryzmem" 
alba "czulostkowosciq". Klopot w tym, ze taka "dobrotliwa litose" 
jest zaletq, ktorq latwo jest przypisywae sobie na bardzo nieokre

• 
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slonych podstawach. Kaidy z nas czuje si~ dobrze usposobiony 
dla bliznich, jezeli go chwilowo nic nie drazni. W ten spos6b prze
bacza sobie z latwosci q wszystkie inne wady pocieszajqc si~, ze 
ma "prawdziwie dobre serce" i "nie zabilby nawet muchy" 

-chociai w rzeczywistosci nie zrobil nigdy dla bliznich nawet naj
mniejszej ofiary. Sqdzimy, ie jestesmy dobrzy wtedy, kiedy 
je~tesmy po prostu szcz~sliwi - a juz 0 wiele trudniej jest na tej 
samej podstawie wyobrazie sobie, ze si~ jest wstrzemi~Zliwym, 
'czystym lub pokornym. 

DrugCl przyczynq jest wplyw psychoanalizy na mentalnose dzi
siejszych spoleczenstw - zwlaszcza w dziedzinie zahamowan i kom
pleksaw. Cokolwiek te teorie chcialy naprawdp. wyrazie, u wi~k

.szosci pozostawily one og6lne wrazenie, ze wstyd jest uczuciem 
szkodliwym i niebezpiecznym. Pracowalismy wi~c wszyscy nad 
przezwyci~zeniem w sobie tego wewn~trznego skurczu, tej dqz
;nosci do ' ukrycia si~ przed wzrokiem innych, kt6re alba sama 
natura alba tei tradycja prawie calej ludzkosci zwiqzala z tch6
Tzostwem, nieczystosciq, falszem i zawisciq. M6wiq nam, ze trzeba 
,,,wszystko wywlekae na wierzch", nie po to, aby si~ upokorzye, 
,ale jedynie z przeswiadczenia, ze to Sq "objawy" naturalne i nie 
_potrzebujemy si~ ich wstydzic. Tymczasem 0 ile chrzescijanstwo 
nie jest zupelnq pomylkq, to wlasnie ten poglqd na nas samych, 
jaki mamy w chwilach wstydu, jest jedynie zgodny z prawdq. 
Nawet i poganskie spoleczenstwa uwazaly "bezwstyd" za osta
teczny upadek duszy. Starajqc si~ wykorzenie wstyd rozwalilismy 
jeden z szaJic6w ducha ludzkiego, cieszqc si~ szalenczo tym dzie
lem, podobnie jak mieszkancy Troi radowali si~ rozwaleniem jej 
:mur6w dla wpcowadzenia konia zdobycznego do swego miasta . 
.Nie wiem co innego daloby si~ teraz zrobie, jak tylko zabrac sip' 
jak najpr~dzej do odbudowy tej ochrony. T~pie hipokryzj~ usu
-wajqc pokus~ do hipokryzji to praca szalenc6w - a szczerosc 
]udzi, kt6rzy zeszli poniiej poziomu wstydu, jest bardzo "taniq" 
,szczerosciq. 

Odzyskanie dawnego poczucia grzechu jest dla chrzescijanstwa 
najistotniejszq sprawq. Chrystus przyjmuje jako pewnik, ie ludzie 
;s<l zli. I dopaki nie uznamy za prawd~ tego Jego sqdu, nie nale
.iymy do sluchaczy, do kt6rych zwracaly sip' Jego .slowa, chociaz 
jestesmy cz~sciq swiata, kt6ry przyszedl zbawie. Brak nam pierw
Bzego warunku do zrozumienia, 0 czym m6wi. Totez gdy ludzie 
prabujq bye chrzescijanami bez tej uprzedniej swiadomosci grzechu, 
prawie zawsze powstajq u nich jakies pretensje do Boga, jako do 
Kogos, kto stawia niemozliwe zqdania i jest wciqz bez powodu 
zagniewany. Wi~kszosc z nas chwilami sympatyzowala skrycie 
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z tym konajqcym farmerem, kt6ry na wezwanie swego pastora 
do skruchy odpowiedzial: "A c6z ja Mu zrobilem zlego?" Tu lezy 
kamien naszej obrazy. Co najgorszego moglismy zrobie Bogu, to po
zostawi¢ Go w spokoju - czemu nie moze nam odplacie tym 
samym? Dlaczego nie zye i pozwolie zye innym? Jakim prawem 
On gniewa si~ na nas? Jemu latwo przychodzi bye dobrym! 

Ale w chwilach rzeczywistego poczucia winy - niestety zl;>yt 
rzadkich w naszym zyciu - wszystkie te bluzniercze mysli znikajq. 
Zdajemy sobie spraw~, ze wiele mozna wythlmaczye siabosciq 
czIowieka, ale wlasnie nie to - nie ten nieslychanie maloduszny 
i brzydki uczynek, kt6rego nikt z naszych przyjaci61 nie bylby 
popeinil, kt6rego nawet taki skonczony galgan, jak Iksinski, mu
sialby si~ wstydzie, tak sarno jak i my za zadnq cen~ nie chcieli
bysmy go wyjawie przed swiatem. W takiej chwili istotnie lIswia
damiamy sobie, ze nasz charakter ujawniony przez ten czyn jest, 
i nawet powinien bye, wstr~tny dla wszystkich szlachetnych ludzi, 
a jesli istniejq jakies ponadziemskie pot~gi, to r6wniez i dla nich. 
Bog, kt6ry nie patrzalby na niego z obrzydzeniem, nie bylby 
dobrym Bogiem. Nie mozemy nawet pragnqe takiego Boga - by
toby to tym samym, co pragnqc, zeby wszystkie nosy na swiecie 
znikly, zeby won siana, r6z i morza nigdy nie radowaia zadnego 
stworzenia tylko dlatego, ze my mamy cuchnqcy oddech. 

Dop6ki jedynie m6wimy, ze jestesmy zli, gniew Bozy wydaje 
nam si~ poj~ciem barbarzynskim. Ale gdy naprawd~ uswiadomimy 
sobie naSZq zlose, przedstawia si~ on nam jako cos niellniknionego, 
jako prosty odpowiednik Bozej dobroci. Dla prawdziwego zrozu
mienia wiary chrzescijanskiej jest wi~c rzeCZq wprost koniecznq, 
abysmy stale mieli -przed oczami ten obraz nas samych, kt6ry 
ujrzelismy w chwilach skruchy i nauczyli si~ wykrywae naszq 
rzeczywistq i nieusprawiedliwionq 2gnilizn~ pod coraz wi~k

SZq liczbq nalozonych na niq masek. To wszystko nie jest 
zadnq nowq doktrynq. W tym rozdziale nie staram si~ 0 nic bardzo 
wspanialego. Pr6buj~ tylko przeprowadzie mojego czytelnika 
(a jeszcze bardziej samego siebie) - przez paris asinorum, postawic 
pierwszy krok poza raj glupc6w i zupeInej iluzji. Ta iluzja stala 
si~ jednak w naszych czasach tak silna, ze musz~ jeszcze dodac 
kilka uwag, aby mozna bylo latwiej uwierzye w rzeczywistosc. 

1. Wprowadza nas w bIqd patrzenie na llldzi od ich zewn~trznej 
strony. Myslimy wi~c, ze, biorqc z grubsza, nie jestesmy gorsi niz 
Igrek, kt6rego wszyscy uwazajq za przyzwoitego czlowieka, a juz 
na pewno lepsi (chociaz nie powinnismy si~ tyro glosno chwalie) niz 
ten okropny Iksinski. Ale nawet na bardzo powierzchownym pozio
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mte ten poglqd jest prawdopodobnie mylny. Nie bqdz tak pewny, ze 
twoi przyjaciele uwazajq ci~ za rownie dobrego, jak Igreka. Sam 
fakt, ze wiasnie jego wybraies za przedmiot porownania z sobC! juz 
wzbudza podejrzenia - prawdopodobnie jest 0 calC! glowp, wyzszy 
od ciebie i twego najblizszego koika. Przypusemy jednak, ze tak 
Igrek ,iak i ty wydajecie sip' bye przyzwoitymi ludzmi. Do jakiego 
stopnia te pozory u Igreka Sq mylne, to sprawa pomi~dzy nim a Bo
giem. Mogq nimi nie bye - ale co do ciebie, to wiesz, jak bardzo Sq 
faiszywe. Czy ci si~ to wydaje zwykiym podst~pem, poniewaz 
moglbym to sarno powiedziee Igrekowi i z kolei kazdemu czio
wiekowi na swiecie? Alez w1asnie w tym tkwi sedno sprawy. 
Kazdy cziowiek, 0 ile nie jest bardzo swi~ty alba bardzo zarozu-: 
mia1y, stara si~ "dorownae" zewn~trznej postawie moralnej innych 
ludzi, wiedzqc jednak, ze to, co kryje si~ w nim samym, stoi 
na 0 wiele niiszym poziomie nii jego najbardziej naganne publiczne 
wyst~py, nawet niz jego najbardziej cyniczna gadanina. W jednej 
kr6tkiej chwili czasu -- gdy tw6j przyjaciel szuka jakiegos siowa 
co ci przez mysl przechodzi? Nie powiedzielismy nigdy ca1ej 
prawdy. Moiemy si~ przyznae do brzydkich uczynk6w - do ma-:
iostkowego tch6rzostwa lub najbardziej poziomej rozwiqziosci 
ale ton tych wyznan b~dzie prawie zawsze falszywy. Sam fakt 
przyznania si~, niepostrzezenie obiudne spojrzenie, jakas szczypta 
humoru - wszystko to przyczynia si~ do oddzielenia tych czynow 
od twojej wiasnej osobowosci . I nikt nie zgadnie, do jakiego 
stopnia te rzeczy by1y z',vyk1ym zjawiskiem w twej duszy, jak 
byiy w niq wrosni~te i stanowily jedno z cab resztq. Ukryte 
gdzies na dnie swiadomosci, w rozmarzajqcym cieple jej wn~trza, 
nie dzwi~czaly wcale tak falszywie, nie by1y nawet w przyblizeniu 
tak dziwne i odcinajqce si~ od caloksztaHu twego "ja", jak sip' to 
wydaje teraz, kiedy siG przyoblekiy w slowa. Ka i emy si~ domyslac 
innym - a nawet czasem sami w to wierzymy - ze nasze stale 
wady Sq poszczeg61nymi i nadzwyczajnymi zdarzeniami w naszym 
zyciu, wpadajqc w przeciwnq przesad~, kiedy chodzi 0 nasze cnoty, 
tak jak ziy tenisista, kt6ry okresla swojq zwyklq nieudolnosc jako 
przypadkowy "zly dzien", a rzadkie wygrane uwaia za wynik 
swojej normalnej umiej~tnosci. Nie sqdz~, aby to bylo naSZq win'l, 
ie nie jestesmy w stanie powiedziec 0 sobie calej prawdy. Uparty, 
wewn~trzny i trwajqcy przez cale iycie szum buntu, zazdrosci, 
zqdzy, chciwosci i pychy nie 1atwo daje si~ ujqC w slowa. Ale 
wlasnie dlatego jest rzeczq tak wielkiej wagi, iebysmy nie brali 
naszych, z koniecznosci ograniczonych wypowiedzi za pelny obraz 
tego, co w nas jest najgorsze. 
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2. W naszych czasach wzrasta, sarna w sobie zdrowa, reakcja 
przeciwko wylCjcznie prywatnej i osobistej koncepcji etycznej.. 
Budzi si~ na nowo sumienie spoleczne. Czujemy, ze jestesmy uwi
klani w niesprawiedliwy ustroj i uczestniczymy w poczuciu jakiejs 
zbiorowej winy. Jest to wielka prawda - ale wrog moze dla 
oszukania nas posluzyc siE; nawet prawdq. Strzez si~, abys nie 
wykorzystywal tego poczucia zbiorowej winy dla odwrocenia 8WO
jej uwagi od tych zwyklych, niemodnych, wlasnych grzechow, 
nie majqcych nic wspolnego z "ustrojem" i z ktorych mozna si~ 

poprawic nie czekajqc przyszlego tysiqc1ecia. Bo wina zbiorowa 
nie moze ciqzyc, a w k'azdym razie nie ciqzy na nas tak silnie 
jak grzech osobisty. Dla wi~kszosci z nas, takich, jacy jestesmy, 
ta koncepcja staje si~ wi~c cz~sto wym6wkCj od szukania wlasci
wego wyjscia. Gdy nauczymy si~ juz poznawac prawdziwie naszC! 
osobistCj zgnilizn~, mozemy zaczCjc uswiadamiac sobie Wi;1~ zbio
rowq i nigdy za duzo nie b~dziemy si~ nad niCj zastanawiac. 
Ale najpierw trzeba nat:czyc si~ chodzic, a dopiero potem mozna 
zaczqC biegac. 

3. Zyjemy w dziwnej iluzji, ze sam czas przemazuje grzech. 
Slyszalem nieraz, jak ludzie (nie wy}qczajqc i mnie) opowiadali 
o klamstwach lub okrucienstwach popelnionych przez nich w wieku 
chlopi~cym, jak gdyby one nie obchodzily ich juz wcale jako 
os6b doroslych; robili to nawet ze smiechem. Ale sam czas nie 
wywiera zadnego wplywu na fakt ani na winE; grzechu. WinE; t~ 

zmywa nie czas, ale nasza skrucha i Krew Chrystusowa. Jezeli 
zalowalismy za te wczesne grzechy, powinnismy.pami~tac 0 cenie 
naszego przebaczenia i wzrastac w pokor~. Co do samego faktu 
grzechu czy mozna przypuscic, aby go . coskolwiek wymazywalo? 
Wszystkie czasy Sq wiecznie aktualne dla Boga. Czy wi~c nie jest 
prawdopcdobne, ze w jakims punkcie Swojej wielowymiarowej 
wiecznosci widzi ci~ juz na zawsze, jak w dziecinnym pokoju 
wyrywasz skrzydla musze, jak w szkole przypochlebiasz si<;, lda
miesz i zajmujesz si~ brudnymi myslami, widzi ciE; na zawsze 
jako zuchwalego czy tch6rzliwego nowicjusza w twoim zawodzie7 

Zbawienie nie wynika z przemazania tych wiecznie istniejqcych 
chwil, ale z udoskonalonej pokory, kt6ra si~ ich wiecznie wstydzi, 
radujqc siC; przy tym, ' ze staly si~ okazjq do zmilowania Bozego 
i pragnqc dla tej przyczyny wyjawic je calemu swiatu. Moze 
w takiej wiecznie aktualnej chwili sw. Piotr - niech mi wybaczy, 
jezeli si~ myl~ - wiecznie wypiera si~ swojego Mistrza. Jesliby 
tak bylo, to prawdq jest, ze do radowania si~ szczc;sciem niebios 
wif;kszosc z nas potrzebowalaby juz "bardziej wyrobionego sma
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ku" - a pewien sposob zycia uniemozliwia nam jego wyrobienie. 
Moze pot~pionymi Sq w1asnie ci, ktorzy nie osmielajq sit: wejse 
na takq publicznq aren~ . Oczywiscie nie jestem pewien czy tak jest, 
ale mysl~, ze warto pami~tae 0 takiej mozliwosci. 

4. Musimy strzec si~ przed poczuciem, ze "sama liczba nas tu 
zabezpiecza". Przeswiadczenie, ze jesli wszyscy ludzie Sq tak zIi, 
jak twierdzq chrzescijanie, to zlose rna wiele do powiedzenia na 
swoje usprawiedliwienie, moze si~ nam wydawae naturalna. JeSli 
wszyscy ch10pcy przepadajq przy egzaminie, czyz to nie oznacza, 
ze zadania musialy bye za trudne? Tak sarno myslq i nauczyciele, 
dopoki si~ nie dowiedzq, ze w innych szkolach dziewi~edziesiqt 

procent uczniow zdalo egzamin, piszqc te same zadania. Wtedy 
dopiero zaczynajq przypuszczae, ze to nie byla wina pytajqcej 
komisji. Wielu z nas zetkn~lo si~ z podobnym doswiadczeniem 
zyjqC przez pewien czas w jakims lokalnym "worku" Iudzkiej 
spolecznosci: w jakiejs szkoIe, w jakims pulku lub zawodzie, gdzie 
ogoIny ton i poziom moralny byly szczeg6lnie niskie. Wewnqtrz 
tego worka pewne post~pki byly uwazane za rzecz zupelnie 
normalnq - (wszyscy tak robiq !) - a zn6w inne za niemozliwe do 
spelnienia jako "wygorowanie cnotliwe". Ale gdy raz wydostalismy 
si~ z tego zlego otoczenia, przekonalismy si~ z przerazeniem .. ze to, 
co nam si~ wydawa10 "normalne", by10 czynem, ktorego zaden 
porzqdny cz10wiek nigdy by nie pope1nil, a nasza "wygorowana 
cnota" stanowi1a ogolnie przyj~tq dolnq granic~ przyzwoitosci. 
To, co wydawa10 si~ nam chorobliwymi i urojonymi skrupu1ami, 
dopoki siedzie}isrlity zaszyci w naszym "worku" - teraz okaza1o 
si~ jedynymi chwilami zdrowia moralnego. Kto wie czy rozsadek 
nie kazaiby nam spojrzee w oczy tej ewentualnosci, ze ca1a rasa 
ludzka - (b~dqca malq cZqstkq wszechswiata) - moze bye w1a
snie takim Iokalnym "workiem", gdzie zapanowalo zlo - takq 
odosobnionq lichq szkolq czy tez pulkiem, gdzie minimum przy
zwoitosci uchodzi juz za heroicznq cnot~, a ostateczne zepsucie za 
wybaczalne niedociqgni~cia. Czy jednak istniejq na to inne dowody 
qprocz doktryny chrzescijaitskiej? Obawiam si~, ze tak. Przede 
wszystkim zdarzajq si~ i wsrod nas dziwni ludzie, ktorzy nie 
przyjmujq tych lokalnych norm i ukazujq !lam niepokojqcq prawd~, 
ze inne post~powanie jest jednak mozIiwe. Wi~cej jeszcze, faktem 
jest, ze ci ludzie, nawet rozmieszczeni daleko od siebie w czasie 
i w przestrzeni, przejawiajq podejrzanq zdolnosc do zgadzania si~ 

z sobq w ogolnych liniach -- tak jak gdyby byIi w kontakcie 
z szerszq opiniq panujqcq na zewnqtrz naszego ciasnego .,worka". 
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To, co lqczylo Zaratustr~, Jeremiasza, Sokratesa, Budd~, Chrystusa 1. 

i Marka Aureliusza, musi bye jednak czyms rzeczywistym. Po trzecie
nawet i obecnie znajdujemy w sobie teoretyczny szacunek i uznanie 
dla takiego post~powania, kt6rego prawie nikt nie upraw.ia. Nawet 
wewnqtrz naszego "worka" nie twierdzimy, ze sprawiedliwose, 
milosierdzie, m~stwo i wstrzemi~zliwose nie majq zadnej wartosci" 
ale raczej ze nasze 10kaIne obyczaje uwzgl~dniajq juz dostatecznie 
te cnoty, gdyz wi~cej nie mozna od nas rozsqdnie wymagae. 
Wszystko wskazuje wi~c na to, ze nawet w tej lichej szkole za
niedbane przez ni q przepisy mia!y rzeczywisty zwiqzek z jakims
szerszym swiatem - i kiedy przyjdzie termin jej uk0l1czenia, 
mozemy znaleze si~ w obliczu innej publicznej opinii. Co naj
gorsze jednak, nie mozemy nie widziee, iz jedynie ten stopien 
cnoty, kt6ry teraz wydaje siE! nam nieosiqgalny, moze na tej. 
planecie uratowae ludzkq ras~ od ostatecznej katastrofy. Stan
dard moralny, kt6ry zdawa! si~ przychodzie z zewnqtrz do· 
tego "worka", okazuje si~ przerazajqco odpowiedni do panujqcych 
wewnqtrz warunk6w-tak odpowiedni, ze wytrwale i konsekwentne 
wprowadzenie w zycie wszystkich cn6t przez ca!q ras~ ludzkq, 
chociazby tylko na okres dziesi~eiu lat, napelniloby ziemi~ od' 
bieguna do bieguna pokojem, obfitosciq, zdrowiem, weselem 
i pogodq ducha -- a nic innego nie potrafi tego dokonae. Tu w dole 
moze panowae zwyczaj traktowania slusznych przepis6w pulko
wych jako martwej litery lub jako dqzenia do wyg6rowanej do
skona!osci - ale nawet obecnie kazdy, kto zastanowi si~ choe 
chwil~, musi sobie uswiadomie, ze przy spotkaniu z nieprzyjacielem 
wszyscy co do jednego musimy zaplacie zyciem za to zaniedbanie. 
Wtedy dopiero b~dziemy zazdro,<;cic temu "dziwakowi" czy temu 
"entuzjascie", kt6ry naprawd~ nauczyl sw6j oddzial strzelae, kopae
rowy i oszcz~dzae wodE! w manierkach. 

5. Zdaniem niekt6rych ludzi to szersze spoleczeristwo, kt6remu 
przeciwstawiam tutaj nasz ziemski "worek", moze wcale nie 
istnieje - w kazdym razie nie mamy w stosunku do niego zadnych 
doswiadczeri. Nie spotykamy anio!6w ani nie upadlych ras. Ale 
i wewnqtrz naszej rasy ludzkiej stykamy si~ z pewnymi oznakami 
prawdy. R6zne epoki i kultury mogq bye uwazane za takie "worki'" 
w stosunku do innych. M6wilem juz na poprzednich kartach tej 
ksiqzki, ze r6zne wieki wydoskonalily si~ szczeg61nie w r6znych 
cnotach. Jesli wi~c przyjdzie ci pokusa sqdzenia, ze my, Europej-

I Wymieniam wcielonego Boga wsr6d ludzkich nauczyciell, azeby pOd
kreSlic fakt, ze g16wna r6znica pomiE;dzy Nml a nimi nie lezy w doktrynie
moralnej (0 ktorq mi teraz chodzi). ale w Jego Osobie i Misji OdkuplCiela. 

http:upraw.ia
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czycy zachodni, nie mozemy bye tak bardzo zli, poniewai jestesmy 
w porownaniu do innych wiekow dose humanitarni . - jesli, 
mowi'lc inaczej, uwaiasz, ie Bog moglby bye z tego powodu z nas 
zadowolony - zapytaj, ezy Bog powinien byl godzie si~ z okru
cienstwem tamtych czasow, dlatego ie panowala w nich w duiym 
stopniu odwaga lub czystose obyczaj6w. Zobaczysz zaraz, ie to jest 
niemoiliwe. Widz'lc, jak my patrzymy dzis na okrucienstwo na
szych przodkow, moiesz wywnioskowae, czym wydawalaby si~ im 
nasza mi~kkose, swiatowosc i tchorzostwo, a wi~c jak oni i my 
\wygl'ldamy w oczach Boga. 

6. Moje ci'lgle wypominanie slowa "dobrotliwose" wzniecilo jui 
moie sprzeciwy w umyslach niektorych czytelnikow. Czyi nie 
jestesmy wiekiem, w ktorym wci'li wzrasta okrucienstwo? Bye 
moie, ale mysl~, ie dzieje si~ tak wlasnie na skutek na.~zych 

wysilkow zmierzaj'lcych do ograniczenia wszystkich cnot do tej 
litosciwej dobroci. Gdyi Platon slusznie uezyl, ze cnota jest jedna. 
Nie moiesz bye prawdziwie dobry, jeieli nie posiadasz iadnych 
innych cnot. Jeieli b~d'lc tchorzem, klamcq i pr6i:niakiem nie 
wyrzqdziles jeszcze dotychczas nikomu krzywdy. to jedynie dla
tego, ie dobro bliiniego nie' popadlo jeszcze w konflikt z twoim 
bezpieczenstwem, twoj'l zarozumialosci'l lub twojq wygodCl . Kaide 
zlo prowadzi do okrucienstwa. Nawet tak szlachetne llczucie, jak 
litose, jesli nie jest kontrolowane przez milos(; i sprawiedliwose 
wiedzie poprzez oburzenie i gniew do okrucienstwa. Popelnilismy 
wiele okropnosci na skutek zbrodni, ktorych dopuszczali si~ nasi 
wrogowle, a litose dla klas uciemi~ionych, wydzielona z calosci 
prawa moralnego, prowadzi naturalnym biegiem rzeczy do nie
ublaganych brutalnosci terroru. 

7. Niektorzy z teologow wspolczesnych protestowali zupelnie 
slusznie przeciwko zbyt rnoralistycznemu pojmowaniu chrzescijan
stwa. SWiE;tosc Boga jest istotnie czyms wip'cej i czyms innym nii 
doskonalose moralna. Nasze zobowi'lzania wobec Niego sCI czyms 
wi~ce.i i czyms innym nii powinnosci wobec moralnego prawa. 
Nie zaprzeczam iemu - ale t~ ide~, tak sarno jak ide~ winy zbio
rowej, mozna wykorzystae w celu unilmi~cia wlasciwego wyjscia. 
Bog moie bye czyms wi~cej nii doskonalose moralna - w kaidym 
razie nie jest czyms mniej. Droga do Ziemi Obiecanej prowadzi 
przez g6r~ Synaj. Prawo moraIne moie istnieje w tym celu, ieby 
sip, ponad nie wznosic, ale to dotyczy jedynie tych, ktorzy wpierw 
jui uznali slusznose jego i'ldan, Zl'obili wszystko, co bylo w ich 



PROBLEM CIERPIENIA 409 

mocy, ieby je wypelnic oraz godnie szczerze zmierzyli si~ l:e 
swojq kl~skq. 

8. "Niech nikt doznajqc pokusy nie m6wi, ie przez Boga jest 
kuszony" (Jak, 1, 13). Wiele system6w filozoficznych sklania nas 
do przerzucenia odpowiedzialnosci za nasze post~powanie na ko
niecznosc wyplywajqcq z natury ludzkiej, a wi~c posrednio na jej 
Stw6rc~. Popularnq formq takiego poglqdu jest na przyklad teoria 
ewolucjonizmu gloszqca, ie to, co nazywamy zlem, jest nieunik
nionym dziedzictwem po naszych zwierz~cych przodkach, alba 
idealistyczna doktryna, kt6ra twierdzi, ie to jest skutek naszej 
skonczonej natury. Co prawda chrzescijanstwo - jeieli dobrze 
zrozumialem listy sw. Pawla - przyjmuje, ie doskonale wypel
nienie .tego prawa moralnego, ktore odnajdujemy wypisane w na
szym sercu i uwaiamy za konieczne nawet na poziomie biolo
gicznym, nie jest dla czlowieka po jego upadku moiliwe. Mogloby 
to nasuwac pewne trudnosci w okresleniu granic, w jakich miesci 
si~ nasza odpowiedzialnosc, gdyby w praktyce takie doskonale 
posluszenstwo stalo w jakimkolwiek rzeczywistym stosunku •do iycia wi~kszosci ludzi. Pewien stopien tego posluszenstwa 
prawu moralnemu, kt6rego ani ja

l
, ani ty nie osiqgn~lismy w ostat

nich dwudziestu czterech godzinach, jest niewqtpliwie moiliwy. 
Ten ostateczny problem nie musi si~ stac dla nas jeszcze jednym 
sposobem ucieczki. Do wi~kszosci z nas odnosi si~ bardziej proste 
stwierdzenie Williama Law: "Jesli si~ dobrze zastanowisz i za
pytasz sam siebie, dlaczego nie jestes tak swi~ty jak pierwsi 
chrzescijanie, Twoje wlasne serce odpowie ci, ie nie pochodzi to 
z twojej ignorancji ani nieudolnosci, ale jedynie z tego, ie si~ 

nigdy 0 to naprawd~ nie starales". 

Czytelnik nie zrozumial tego rozdzialu, jeieli dostrzegl w nim 
nawr6t .do teorii calkowitego zepsucia natury ludzkiej. Nie wierz~ 
w nie po cz~sci z przyczyn logicznych, gdyi jesli nasze zepsucie 
byloby zupelne, nie zdawalibysmy sobie z niego sprawy, a po cz~sci 
dlatego, ie doswiadczenie wykazuje nam wiele dobrego w naturze 
czlowieka. Nie jestem tei zwolennikiem powszechnego pesymizmu. 
Uczucie wstydu rna dla mnie wartosc nie jako sarno uczucie, ale 
z powodu jasnego spojrzenia w siebie, do ktorego nas doprowadza. 
Uwaiam, ie umysl kaidego czlowieka powinien stale starac si~ 

o takie poznanie dna wlasnej duszy. Czy jednak trzeba ciqgle 
podtrzymywac w sobie towarzyszqce mu przykre uczucia? - To jui 
jest techniczny problem kierownictwa duchowego, do kt6rego nie 
czuj~ si~ powolany. W moim przekonaniu (nie przesqdzajqc 0 jego 

Z03k·- II 
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wartosci) wszelki smutek, ktory nie wyplywa z ialu za konkretny 
grzech i nie zach~ca nas do konkretnej poprawy lub wynagrodzenia 
ani nie rodzi si~ z litosci i nie naklania nas do konkretnej pomocy 
bliinim, Jest wprost rzeczq zlq . Sqdz~ tez, 'i.e jak i w innyeh rze
czach, tak i w tym wszyscy grzeszymy zaniedbujqc niepotrzebnie 
wezwanie apostolskie do "radowania si~". Po pierwszym wstrzqsie 
poko'ra przeradza si~ w pogodnq cnot~ . 

Cel moich wywodo\V byl nie uczuciowy, ale raczej intelektualny. 
Chcialem, aby czytelnik uwierzyl, ie w naszym obecnym stanie 
jestesmy stworzeniami, ktorych charakter musi w pewnym zna
czeniu budzic wstr~t w Bogu, tak jak go budzi "'. nas samych, 
o ile sobie z niego zdajemy spraw~. Wierz~ w to i widz0" ie im 
swi~tszy jest czlowiek, tym pelniej i jasnie j uswiadamia sobie tt; 
prawd~. Moie wyobrazaliscie sobie, ie pokora swi~tych jest po
boznq iluzjq, budzqcq usmiech u Boga . Jest to jedna z najniebez
pieczniejszych pomylek. Jest ona teoretycznie niebezpieczna, bo 
W ' niej identyfikujesz enotE: (czyli doskonalose), z iluzjq (to jest 
niedoskonalosciq), co musi bye nonsensem. Jest i praktycznie nie
bezpieczna, bo zach~ca ezlowieka do brania juz pierwszych prOb• 	 wejrzenia w swoje skazenie za poczqtek aureoli nad swojq wlasnq 
zakutq glowq. Nie, moiecie bye pewni, ze kiedy swi~ci mowiq, 
ii Sq - nawet i oni -- wyst~pni i nikezemni, z naukowq do
kladnosciq stwierdzajq jedynie prawd0.. 

Ale jak doszlismy do tego stanu? W naste.pnym rozdziale po
staram sj~ - na ile jq sam rozumiem - przedstaVlic chrzescijallskq 
odpowiedi na to pytanie. 

(c. d. n.) 
C. S. Lewis 

Hum. Mar:ia Morstin-Gorska 
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WOLNOSC SiO\VA W KOS.CIELE 

Niewiel e c hyba pozycji k atolickich, wydanych na Za<:hodzie w ubie
glym roku , w ywo!a lo tak liczn e i przychylne na og6l komentarze . jak 
nieduza , bo zawiera jqca tylko dwa eseje. ksiqzka K a rl a R a h n c r a S ..J., 
kt6ra ukazala sil:; w t Jumacze niu angiel skim, nakladem zn a ne j firmy 
wydaw n k zej Sheed and Ward. Obie prace niemieckiego jezuity druko
wane byly w NRF Jeszcze w roku 1953, teraz jednak dopiero nabraty 
~;wiatowego rozglo su , przy czym szczeg6lnie zy w y oddzwi~k zn alazia 
pierwsza z nich pt. " Wolnosc: slowa w Kosciele" (j est to t ez tytul calej 
ksi p, zki). Drugi ese], zatytulowany "P erspektywy ,chrzescijanstwa", 
nie zawsze na wet bywa w ymieniany przez r ecenzent6w, a u tych, kt6
rzy go w ymieniaj q, budzi pewne zastrzezenia. · 

Swc r efl eksj e 0 t yle± chyba aktualn ym co drazliwym z wielu wzgl~

dow problemie "wolnosd slowa w Kosciele" opiera ks. Rahner na sfor
mu!owanym ' bardzo jasno juz na pi erwszej stronie ksiqzki zqdaniu wi~k
szego niz dotCld poczucia odpowiedzialnosci Iaikatu. "Z aproponowana 
tu do dysku sji kwestia prawa glosu k atolika 5wieckiego w Kosciele 
czytamy - sprowadza si~ , w osta teczn ym rozrachunku, do postulatu, 
aby katolik t en uswiadomH sobie nie t yle jakicS swoje przywileje w tym 
wzgl~dzie , co obowiClzek poczuwania s i~ do osobiste j odpowiedzialnosci 
za oficjalnq dzialalnosc Kosciola ". 

Redaktor znancgo kwartalnika ame9'kanskiego "Cross Currents" 
.John F. Ban nan , podkresla z naciskiem trafnos": takiego wlasnie 
uj~ia, ktore "uwzgll:;dnia riie tylko teologiczne uzasadnienie pozycji 
Iaikatu w Koscielc, ale jest t e i doskonale dostrojone do klimatu psycho
Iogicznego, jaki ccchuje dzii; stosunki mie:dzy katolikami swieckimi 
a Hierarchiq. Katolicy ci to coraz cz~scie j ludzie, ktorzy ni e tylko ko
chajq Kosci61, ale nauczyli s i~ takze znac Go i rozumie c w sposob 
wszechstronny i kompetentny. I niewqtpIiwie fakl , ze jako » wlasciwy~ 

srodek uczestnictwa w misji Kosciola proponuje sip, tym ludziom zwykle 
nie zadawalajqcc ich z wi elu wzgl~dow instytucje, musi ich coraz bar
dzieJ znieche:cac i nieci erpliwic . lch wiedza bowiem i ich przywiqzanie 
do Kosciola sprawiajq, ze ich zainteresowania wykraczaj<l poza zakres 
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k61ek rodzinnych czy lokalnych klub6w parafialnych i obejmujq takze 
oficjalnq dzia!alnose Koscio!a. traktowanq zwykle jako wylqczna do
mena Hierarchii. Ojciec Rahner podkresla slusznie wartose. jakq przed
stawiac moze wklad laikatu w tej dziedzinie. i jako form~ realizacji 
tego wkladu proponuje umozliwienie dzia!ania »opinii publicznej« w Ko
sciele". 

Propozycja ta poparta jest cytatami z pism Piusa XII. z kt6rych wy
nika. ze poniewaz opinia publkzna rna wp!yw w kazdym normalnym 
spoleczenstwie ludzkim, Kolici6! nie powinien stanowic tu wyjqtku . 
Sprawa ta jest dziS, zdaniem autora, tym bardziej pilna. ze nawet pozory 
analogii mi~dzy Kosciolem a panstwem totalitarnym Sq niezmiernie 
szkodliwe. Podkreslal to zresztq r6wniez Pius XII, piszqc, ze "Kosci61 
musi dziS stanqc zdecydowanie po stronie odpowiedzialnosci i wol
nosci Jednostki, zar6wno w jej zyciu swieckim, jak religijnym". 

Recenzent miesi~cznika dominikan6w angielskich. "Blackfriars", po
dobnie zresztq jak pewna cz~se prasy francuskiej (np. "Temoignage 
Chretien"), komentuje ze szczeg61nq uwagq i uznaniem t~ cz~se cseju 
K. Rahnera, kt6ra poswif;cona jest obiektywnej wartosci aktywnegu 
wkladu laikatu w dzialalnose Koscio!a. "Nacisk swieckiej opinii publicz
nej - czytamy - moze okazae si~ bardzo potrzebny, aby reformy, 
kt6re Sq konieczne, by!y przeprowadzane, a nie dlawione przez trady
cyjne nawyki i opory. Opinia ta moze tez bye bardzo pomocna dla Hie
rarchii, dopomagajqc jej w sledzeniu i rozumieniu dynamicznego i cz~sto 
pelnego sprzeeznosci ziemskiego zyeia KoEeiola. .. Warunkiem koniecz
nym istnienia opinii publieznej jest jcdnak wolnos~ slowa. Robienie 
uzytku z tej wolnosci staje si~ wi~c obowiqzkiem katolik6w swieckich. 
»Wierni - pisze K. Rahner - mUSZq uswiadomic sobie, ze nawet 
w Kosciele moze istniee cos na ksztalt "Opozyeji Jej Kr61ewsldej Mo
sci", i ze w ciqgu calej historii Kosciola owa swoista opozycja nie tylko 
istnia!a, leez takze miala w swyeh szeregaeh wlasnyeh swi~tych. Byla 
bowiem autentyeznq "opozycjq z woli Boga" przeciw temu, co jest tylko 
ludzkie w Kosciele, i w Jego przedstawicielaeh". 

Autor podkresla oczywiScie z naciskiem, ze aby "robie uzytek z wol
nosei slowa", katoliey swieccy mUSZq wykszta!cie si~ gruntownie w tco
logii i skoneentrowae si~ na dyskusji wewnqtrz-koscielnej, nie zas 
jak to nieraz dotqd bywa - wyglaszae swoje krytyki z pozycji niezaan
gazowanej i w spos6b ez~sto niekompetentny. Zach~tq do odpowiedzial
nego traktowania roli "opinii publicznej w KOSciele" winna bye swia
domose, ze nawet "kwestie wiary, kwestie dotyezqce samego Kosciola 
i samej religii nie Sq sprawami tylko dla wtajemniczonych, wobec kt6
ryeh ludzie swiecey winni zachowywae si~ jak przyslowiowe dzieci 

ryby: 	nie miee g!osu". 
Jezeli jednak "wolnose slowa w Koseiele" rna bye pozytkiem, a nie 
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niebezpieczenstwem, naleiy, zdaniem K. Rahnera, stworzye dla mel 
podstawy prawne: "wypracowae nowe, uznane prawnie formy wsp61
pracy laikatu z du,chowienstwem, obecnie bowiem formy te, jeSli ist
niejq w og6le, Sq niewystarczajqce". 

Za przedmiot eseju 0 wolnosci slowa uznae wi~c moina, jak wi
dzimy, zniech~cenie laikatu do duchowieilstwa. "Perspektywy chrzesci
Janstwa" natomiast, to refleksje 0 zniech~ceniu chrzescijan do wsp6!
czesnosci. Zdaniem K. Rahnera, Kosci6l znajduje si~ w obecnej chwili 
z wielu powod6w w stanie defensywy, na skutek czego w dose licznych 
srodowiskach katolkkich przewaiajq nastroje pesymizmu czy nawet 
Jawnej niech~ci do swiata otaczajqcego. Nastrojom tym autor przeciw
stawia argumenty historyczne i teologiczne. Podkresla mi~dzy innymi, 
ze znaczenie i wplyw Kosciola w iyciu publicznym "jest w pewnym 
stopniu, choe nielatwo jest dok!adnie okreSlie w jakim stopniu, funkcj'l 
przejsciowych, doczesnych okolicznosci historycznych, tak ie gdy okolicz
nosci te przemijajq, moiliwa jest zmiaI).a w swieckiej pozycji Kosciola, 
co nie wplywa jednak oczywiscie na Jego niezmiennq istot~". Rosnqcy 
indyferentyzm obecnych dni uwazae wi~c naleiy za jednq wi~cej przej
~ciowq faz~ historycZllq, tak jak przejsciowe okazaly si~ poprzednie fazy 
nienawiSci czy agresywnej niechE;ci do katolicyzmu. 

Jako teologicznq perspektyw~ swych rozwaian 0 sytuacji wsp6lczes
nej ojciec Rahner obiera dwa dogmaty: 0 drugim przyjsciu Chry
stusa (stan, w jakim znajduje si~ dziS ludzkose, swiadczy, bye moze, 
nie tyle 0 zmicrzchu Koscio!a, ile 0 tym, ie to wlasnie swiat dobiega 
konca), oraz 0 roli laski w zbawieniu (kt6z 'f"ie, ilu jest "wybranych"?). 
Naswietlenie to budzi zastrzcienia u niekt6rych recenzent6w. John 
F. Bannan ("Cross Currents") pisze na przyklad: "Zaskakuje nieco wy
ber wlasnie tych dwu dogmat6w. Sytuacj~ wsp6lczesnq mozna wszak 
takie interpretowae inaczej: czyz nie nasuwa si~ przede wszystkim 
mysl 0 »jedncj owczarni i jednym Pasterzu«? Intencjq K. Rahnera 
Lylo zapewne przypomniee wiernym 0 tym, jak silna jest w istocie po
zycja chrzescijanstwa. Z psychologicznego punktu widzenia byloby jed
nak wskazane podkreslie takie fakt, ie jest ona silna nie tylko w pers
pektywie teologicznej. Aspiracje religijne ludzkosci, jakkolwiek zmienne 
w swym nasileniu, sq przecie cechq stalq, a chrzescijanstwo, nawet po
mijajqc jego »gwarancje nadprzyrodzone«, jest niewqtpliwie najdosko
nalszq z istniejqcych propozycji teistycznych". 

"Perspektywy chrzescijanstwa" spotkaly si~ tei z krytykq nieco in
nego rodzaju. Sprowadza si~ ona, m6wi'lC najog6lniej, do zarzutu, ie 
obrany przez autora temat by! zbyt obszerny, aby moina bylo uniknqe 
pewnej jednostronnosci czy uproszczen. Esej 0 "wolnosci slowa w Ko
sciele" zosta~ natomiast uznany dose powszechnie nie tylko za pozycj~ 
niezmiernie wainq i potrzebnq, ale tei za rodzaj "idealnego" (w sensie 
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~.cislosei tcologieznej a zarazem trafnosei psychologiczncj) uj~eia pro
blemu. Najezt;seiej i najzy,ezliwiej podkreslanq eechq tego uj~cia jest 
, .klimat zaufania". Oto jak eharakteryzuje go jeden z reeenzentow: 
,.Praca K, Rahnera odznacza si~ przede wszystkim zaufaniem. Zaufa
niem do czyte1nika: nie rna w nicj sladu owej nieznosnej maniery, tak 
cz~stej w »popularnyeh« pracDch teologieznyd1 , ktora zdajc si~ sugero
wac (mit;dzy innymi przez nieustanne nawolywanic do ostroil1osei) 
jakqs godnq ubolewania niestosownose faktu, ze wiedza 0 dan ej kwestii 
musi oto bye przekazana z kompetentnyeh rq}< , kt6re jq dotCjd piasto
waIy, do dyspozyeji os6b znaeznie mniej zdyseyplinowanych. Zaufanic 
do teologii: autor nie posluguj e si~ argumentami z zakresu popularnej 
:;ocjologii ezy psychologii, leez rozpatruj e sw6j t emat w bezposrednim 
swietle prawd objawionyeh. 1 wreszeic - zaufanie do Kosciola, ktory 
zdolny by! zawsze i zdolny b<;dzie z pewnoseiq i tym razem rozwiCjzai: 
pomyslnie zawile i drazliw(' problemy , jakie stojCj na jego drodze". 

rng 

"JASNIEJ OD TYSL,\CA SLONC" 

Naktaodem wydawnictwa Henry Goverts Verlag w Stuttgarcie ukazala 
s,i~ ksiqilka n~emieekiego a1utora, ,nazwiskiem Hains J u 11 g k, pt. "Jasni€!j 
ocl. tysiqca slonc" (HeUer als tausend Sonnen). Przedstawia ona historie. 
powstania bomby a tomowej i wodorowej od czasow 0publikowania 
pierwszych pr,ae znakomi-tego angielskiego uczonego, Ernesta Ruthe 
forda, w roku 1919, az po rok 1945, gdy 6 sierpnia rozp~-talo si~ pieklo 
zniszczenia nad HiroszimCj, i w dalszym ciqgu po rok 1954, gdy Robert 
Oppenheimer musia! przeiye gorycz u'PadkJu z wysokosci, na jakq WY

niosro go powodZienie 'kierowanej przez niego ak,cji nad wytv"orzeniem 
pierwszej bornby atomowej. 

Czytelliik nie na1potyka na trudnosci w zrozumieniu tajemniezych 
formul matematycz,nych. AutQr unika pr21eciCjzania ,ksiCjzki materiarem 
naukowym. Qperuje nim bardzo oszcz~dnie, w spos6b przyst~pny i tyl
ko wtedy, gdy to jest koni,eezne dla zrozumienia 'pewnych zasadniezyeh 
problemow. Ksiqzka m<J. zresztq .inny cel. Jest nim przedstawienie 
wqtpliwosci i konfliktow na.tury mora].nej, na jakie uczeni r6znyc h 
krajow i rO;b1ych naroctowosci napotykali przy powzi~ilu decyzj,i co do 

swego udzia.iu w pr:zedsi~wzi~ciu, ktor€ tak bardzo mialo zadqzyc na,d 
losami ludzkosci. Autor stawia 'Pytanie, ezy moina byto ni,e dopu§c.ie 
do wytworz€nia tego strasz.liw€go srodka znisz,czenia? Co w;plyn~lo na 
to, ze nie udale s,i~ temu zapobi,ec, i jacy ludzie odegrali najwazniejsze 
rol€ w tym dramacie? Odpowiada na Ito nie zawsze przekonywajq'co, 
ni(O wszystko wy,daje s i~ pewne i jasne. 

http:dopu�c.ie
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Gdy be~posrednio po zakoncz€niu pierwszej wojny swiatowej poli_ 
tycy usHowali jakos wyrownae bilans minionych cztel'ec'h krwa wych 
lat i zaprowadzie lad w Europi,e, Ernest Rutheford oglaszal w "Philo
sophical Magazine" wyniki swaich proc i wykazywa!, ze czlowiek 
dzia!aniem swoi'm moze dokonae rozbic.ia atomu. Odwieczne marzenie 
alchemikow - tri:msmutatio materiae - stalo si~ rzeczywistosciq. Wow
czas panowa!a jeszeze zasada, ze uczeni nie rnaojq obow,iqzku zastana
wiania si~ nad ubocznymi skutkami odkryc naukowych. Jui pierwsza 
wQjna 5wiatowa wYlkaza!a jednak, ja'j< scis~e Sq ,powiqzan-ia prae pro
wadzonych w laboratoriach naukowyeh z tym, co dzia!o si~ na polach 
bitew. Ma~o kto zdawa! sobie jednak spraw~ z wag,i 'praktycznych 
sk,utkow dokonany,ch adkryc. Rutheford odo konca iycia nie wierzyl 
w mozliwosc praktycznego wykorzystania energii atomowej. Ale .iuz 
wowczas ludzie obdarzeni pot~inq wyobrainiq z obawq mysleli 0 skut
kach tego odkrycia, ktorego dopiero poczqtek zostal zrobiony. Dalsze 
prace prowadzone byly w ro:i:nych miejseach i przez roznych ludzi. 

Trzy by!y wowczas osrodki , ktore skupialy na sobie uwagE; uczo
nyeh badaczy atomowych: Cambrirdge , gdzie dzia!al Ernest Rutheford, 
Kopenhaga, sie.dzirba Nielsa Bohra, i Getynga, gdzie nauki rnatemat","czne 
osiq.gn~ly nieZlwyklypozi'om. Dzialali tam Max Bom, James Franck 
i David Hilbert. Bez pomacy matematykow przywdnikom nie udaloby 
si~ zgl~bic tajemnic przyrody i wszechswiata. 

W la,tach 1920-1930 stara Getynga goseifa w swych murach praw.ie 
wszystkich uczonych, ktorzy w tej dziedzinie mieli cos do powiedzenia. 
Zimq roku 1926 pojawi! si~ tam chorow,ieie wyglqdajqcy student ame
rykanski, ktory swymi niezwyk!ymi 2Jdolnose\ami nawe,t w tym srodo
wisku wywolal wrazenie. Tym eudownym ,dzieckiem by! J. Robert Op_ 
penheimer, ,c,zlowiek, 0 l{ltOrym mialo bye glosno za ,lat dwadziescia. 
"Oppie", tak zw,ano go, inter<~sowal si~ tak:i:e filozoti q, filologiq, litera
lurq, pisywql nawet wiersze. Robi! mu z tego powodu wyrzuty kolega 
jego, Paul Dirac, ktory rowniez w bardzo mlodym wieku zdoby! sobie 
slawE; ,jalko fizyk. W na,uce - dOWlorel2:i DirarC - usHuje si~ wyrazic 
IV spos6b zrozumialydla wszystkieh cos, czego jeszcze nikt nie rozu
mie . W poezji jest wr~cz .odwrotnie. Z innych poznie jszych znakomi
tosci wymienie nalezy Wernera Heisenberga, ktory w dwudziesty m 
szostym roku :i:yeia byl profesorem zwyczajnym w Getyndze, a w trzy
dziestym drugim l'oku zycia otrzymal ' nagrodE; Nobla. Allstr'iak Fritz 
Houtermans i Anglik Geoffrey Atkinson sformlliowali teor.i~ procesow 
zachodzqcych na sloncll. W da!lszym jej r,ozw,ini~cill doprowadzilo to 
prosto do wy,tworzenia. bomby wodorowej. Trudno wymienic wszystkje 
nazwiska. Nie mozna jednak nie wspomniee 0 wielkim Albe"cie Ein
steinie i 0 malzonka.ch Cur,ie. ktorzy juz l\ schylku dZiiewi~tnD.stego 
wieku odkryciami swymi wstr'zq"n~li dotychczasowymi podsta wami fi

http:malzonka.ch
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zykJi. Wszyscy ci uczeni wiedzieli, i.e biorq udzial w pracy nad ' jakims 
wielkim dzielem, ale nie przypuszczali, ze w tak krotkim ezasie i tak 
gl~boko zawazy one na zyciu calej ludzkoSci. Prawdopodobnie mozna 
przyjqc za usazadnione tw.ierdzenie autora, ze w Niemezeeh skupialy 
sd~ wowczas glowne ogniwa badan atomowych. Jakze wi~c doszlo do 
tego, ze nie Niemcy, ani zaden inny kraj , leez Stany Zjednoezone Ame
ryki P61nocnej pierwsze wyprodukowaly bomb~ atomowq, dlaczego 
wlasnie Hiroszima stala si~ pierwszq jej ofiarq? 

Dojscie do wladzy Hitlera sP9wodowalo zasadnicze zmiany w zy
ci u uczonych skupionych' wokol srodowiska w Getyndze. Sq to juz 
rzeezy szerzej zmane. Ro~ocz~la .Sli~ walka na tle rasistowskim. Od 
roku 1933 rozpoczql si~ exodtts uczonyeh z Niemiec. Emigrowali ci , 
kt6rych dotkn~ly ustawy rasistowskie, ludzie {) przekonaniach lew.ico_ 
wych, wreszeie ci, kt6rzy nie mogli wytrzymae nacisku i terroru totali
tarnego rezymu. Z ezasem emigracja obj~la Austri~ i kraje okupowane. 
Anglia i Dania tprzyj~ly emigrant6w. Ale mozliwosd pracy dla tych 
uczonych byly w tych krajach ograniezone. Jedynie Stany Zjedncczone 
ze swoimi setkamj unJwersytetow i inslytut6w naukowych mogly im 
zapewnie nalezyte warunki praey. Juz w roku 1933 Albert Einstein 
objql kierownictwo nowo utworzonego w Princeton Institute of Advan
ced Study. Francuski fizyk Paul Langevin powiedzial wowezas zarto
bliwie: " Jest to tak wielkie wydarzenie, jakim byloby pr zeniesienie Wa
tykanu do Nowego Swiata". "Papiez fizyki" osiedlil si~ w Stanach Zjed
noczonych, ktore staly si~ swiatowym osrodkiem nauk przyrodniczych. 

Nadszedl wreszcie fata.lny rok 1939. Pytano sj~, jak Hitler mogl rzu
de wyzwanie calemu swiatu? Pomimo chwilowej przewagi w samolo
tact: i czolgach, po drugiej stronie byla tak druzgoeqca przewaga w su
rowcach i moZliwoseia.ch produkcyjnych, ze wynik koncowy nie powL 
nien byl budzic wqtpliwosci. Czyzby istrual jakiS nieznanyczynnik, na 
kt6ry Hitler liczyl? I wowezas uczonym, ktorzy wie.dzieli .0 mozliwos
ciach wykorzystania energil z rozbicia atomu, nasun~la si~ mysl, i;e 

tym atutem, na ktory Hitler liczyl, byla bomba atomowa. Dlaczego 
uczeni, kt6rzy wyemigrowali z Niemiec, ale kt6rzy przeciez mieli moz
nose .kontaktowania sd~ z tymi, kt6rzy pozostali w kraju, n Je zdolali 
dowiedziec si~, jak sprawy w istocie wyglqdaly? Zadecydowal 0 tym 
brak zaufania, kt6ry wkradl si~ w grono {)ngis jednej wielkiej rodziny 
uczonych. Z najwybitniejszych pozostali w Niemczech wspomniany juz 
HeIsenberg, laureat nagrody Nobla, Max von Laue, wreszcie syn zna
ne,go dy.plomaty niemieckiego Karl von Weizsacker. WszYISI::.Y oni byli 
przeciwnikami Hitlera , ale byli Niemcami. Choieli ratowae d.Ja Niemiec 
to, co si~ jeszcze uratowac dalo. Gdy Heisenberg juz w czasie trwania 
wojny odwied.zil Bohra w Kopenbadze, ten uwaial go za agenta nie
mieckiego. Juz 'poprzednio postanowiono rue publikowac najnowszyeh 

http:moZliwoseia.ch
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zdobyczy wiedzy 0 ,tej dziedzinie. Nikt wiE:c nie wiedzial, jak sprawy 
naprawd~ wyglqdaly. Oczywiscie prai:€ nad wytworzeniem bomby ato
mowej byly w czasie wojny w Niemczech prowadzone. Prowadzilo je 
dow6dztwo sil zbrojnych, prowadzily r6ine ministerstwa, miE:dzy .inny
mi ministerstwo poczt. Bylo to charakterystyczne dla rywalizacji po
miE:dzy ministrami Niemiec w staraniu 0 pozyskanie wzglE:d6w Ftihrera. 
Ale FUhrer nie docenial znaczenia prowadzonych prac, nie wierzyl 
w mozliwose szybkiego ich zrealizowania. Zresztq, prawdopodobnie 
w owym czasie ,i w 6wczesnyeh warunkach, tylko Stany Zjednoczone 
byly w staThie wyprodukowae bombE: atomowq. Tak wiE:c kalkulacje na 
temat zamiar6w i moiliwosci niemieckich byly bl~dne, ,ale ten blqd 
spowodowal, ze Stany Zjednoczone byly pierwszym mocarstwem, kt6re 
wyprodukowalo bombE: atomowCl. 

Jui w marcu 1939 usilowal Enri·co Fermi, polecony prze;z dziekana 
swego uniwersytetu, zainteresowae problemem bomby atomowej wy
sokiego funkcjonariusza ministerstwa marynarkJ, admirala Hoopera. 
hIe wywody Fermiego,. zdaje s iE:, nie zrobily wi~kszego wra:i:enia na 
admirale. Z koneem kwietnia 1939 w "New York Times" ukazalo siE: 
sprawozdanie amerykanskiego Towarzystwa Fizycznego Ii przy tej okazji 
nie kto in ny, jak Niels Bohr wskazywa! na praktyezne moiliwosCi wy_ 
tworzenia bomby atomowej . I to jednak nie wywolalo wraienia w Wa
szyngtonie. Tymczasem nadesuy poufne w iadomosci, ie w Trzeciej 
Rzeszy pracuje siE: nad problemem wykorzystania energiJ atomowej . 
Wkr6tee potem dowiedziano siE: 0 zakazie wywozu rudy uranowej z olm
powanych Czech. Wszystko 2ldawa!o siE: wskazywae na to, :i:e najgoqze, 
czego ludzkose mogla siE: obawiae, stanie siE: irzeczywistosciq. Hitler 
bE:dzie w pos iadaniu bomby atomowej! Hejsenberg twierdzH, ie jeszcze 
w leci-~ 1939 roku porozumienie siE: i uzgodnienie postE:powania dwu
nastu czolowych uezonych atomowyeh mog!o zapobiec powstaniu bomby 
atomowej . Czy ,istniala w6wczas jeszeze taka moiliwose - trudno na 
to odpowiediiee, W ka:i:dym razie okazja ta nie zosta!a wykorzystana . 

Uezony pochodzenia w~gierskiego, Leo Szilard, jui w lataeh trzy
dziestyeh zastanawia! siE: powainie nad tym, jak zare,agujq politycy, 
przemysiowey i wojskowi, jeieli kiedys uda siE: praktyeznie wykorzy
stae energiE: z rozbicia atomu. Po wybuehu drugiej wojny swiatowej 
Szilard by! 'przekonany, :i:e Niemey hitlerowskie bE:dq w sta.nie przed 
koneem wojny wyprodukowae bombE: atomowq i uiyc jej w walee ze 
swoimi przeciwnikami. Szilard, W'~ner, Teller i Weisskopf doszld do 
zgodnego wniosku, :i:e naleiy zrobic wszystko, by wyprzedzic Hitlera 
i rdoprowadzic ,do tego, by Stany Zjednoezone 'pierwsze znalazly siE: 
w posia,daniu bomby atomowej. Ale jak mo:i:na by!o przekonac Wa
szyngton? Szilardowi udalo siE: zainteresawac problemem bankiera 
i uczonego-amatora nazwiskiem Aleftsander Sachs. Sachs pozostawal 
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w przyjaznych sto.sunkach z owczesnym prezydenrtem Stanow Zjedno.
czon)"ch, F. D. Ro.o.seveltem, do. ktorego mial zawsze dostE:p. Prelydent 
cenil ra.dy Sachsa, o.dkqd pewne jeg,o. przepo.wdednie natury go.spodar_ 
czej sprawdzHy siE: w spo.sob zdumiewajqcy. Sachs zapalil si~ do. pro.
jektu Szilarda. Ale trzeba bylo. po.zyskac poparcj.e jakiego.s auto.rytetu 
nauko.wego.. Kt6z mogl bye lepszy, anizeli sam wielki Einstein, kt6rego. 
zjednano. dla IPro.jeklu. Zdaje siE: zresztq, ze Einstein podipisal go.to.wy 
memo.rial, nie bardzo so.bie zdajqc spraw~ ze skutkow udzielo.nego. po.
parda,. Ro.o.seveLt przyjql Sachsa, wysluch~1 go., ale -to. wszystko. nie 
zro.bHo. na nim duiiego. wrazenia. Sachis uzyskal tyle, i.e Ro.osevelt za
pro.si! go. na snia,dani·e na nast~pny dzien . Gdy Sachs po.no.wnie zjawH 
si~ w Bialym Do.mu, Ro.o.sevelt siedzia! juz przy sniadaniu w SWo.im 
fo.telu na ko!kach. "No. i coz mi Pan dzisiai po.wie ,i ile ,czasu b~dzie Pan 
po.trz,ebo.wal, by mi to. wytlumaczye?" Sachs o.dpo.wiedzia!: "Niewiele. 
Dzis opo.wiem Panu tylko. a,negdo.t~". I o.powi.edzia!, j,ak to. Napo.leo.n 
zlekcewazy! pro.po.~ycj~ FuHo.na wY'budo.wania i uzycia przeciwko. Anglii 
floty o.krE:tow poruszanych parq. W spo.so'b ni,eco. patetyczny Sachs za
ko.nczyi: "Jakze by inaczej uksztaltowa!a si~ historia dziewi~tnastego. 

wieku, gdyby Napoleo.n po.siada! byl wi~cej wyobrazni i skrcmno.sd". 
To. po.skutko.wa!o.. Ro.o.seve'lt nie namyslal. si~ d!ugo i zleci! zaj~c.ie si~ 

pro.blemem czyn.niko.m wo.jsko.wym. 
A jednak sprawa nie po.szla tak g!adko.. Szilard twierdzi, ze wytwo.

rzenie bo.mby ato.mo.wej o.poznilo. si~ co. najmniej 0. ro.k. W marcu 1940 
Einstein wysla! no.wy list, a ,l,e i to. ni,ewieJ.e pomo.glo.. Wreszcie na"dszedl 
6 grudzien 1941 ro.ku - Pearl Harbo.ur. Na a,penE: wo.jny wkro.czy1a Ja
po.nia. W ro.ku 1942 o.debrano. uczo.nym wy!qczne kiero.wnictwo. impTezy. 
Przejql je MiLitary Po.licy Committee w skiadzie: generalo.wie Styer i Gro.
\'es o.raz ~dmira1 Purnell ,i tylko. dwoch uczonych, dr Vannevar Bush 
i dr James Co.nant, Cale przedsiE:wziE:cie otrzymalo. krypto.nim DSM
Pro.ject lub Manhattan Pro.ject. Faktycznie kiero.wni,ctwo Spo.CZE:!o. w r~_ 
kach zawodo.wego. genera!a nazwiskiem Leslie Richar,d Gro.·ves. W ·lipcu 
1943 roku dyrekto.rem la,borato.Tium w Lo.s ALamo.s zostal wre,szc.ie Ro.
ber-t Oppenheimer. I o.dtqd geniusz nauko.wy "Oppi'ego.", wsp'omagany 
przez SillDq Wlol~ i tal ent arga·nizacyjny Gro.vesa , zade.c)"dowa! 0. Po.wo.
dzeniu przedsi~wziE:cia. Oczywiscj.e, do. jego. rea'lizacji przyczynily siE: 
iakie prace wielu innych uczo.nych, ktorzy wspo!dzialaLi nad ro.zwiqzy
waniempro.blemow, ktorych celu i znaczenia nie zawsze siE: do.myslali! 
Jeden Oppenheimer umyslem swo.im o.garnia! cal-o.ksctalt dzie1a. Po.sta
'Nienie go. na czele' przedsi~wzi~cia i utrzymanie na tym stano.wisku nie 
by10. !atwe: Oppenheimer po.siadal "c.ienie" na swo.jej przeszlo.sci. Jego. 
dav.rne ko.ntakty z dzialaczami lewico.wymi, niedo.szle ma1ienstwo. z .Jean 
Tattlo.C'k, znanq ko.munistk q, ktora w ki-lka miesi~cy po. zawarciu przez 
"Oppiego." mal:ienstwa z dwukro.tnq ro.zw6dkq Katarzyml Puening po.
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pelnita samobojstwo, nLezrE;czme postawienie sprawy HaokOina Cheva
lier, wszystko to nie przyczynialo siE; do ugrurutowrunia jego pozycji. 
ZastE;pca szefa Oddzialu G-2, Counter Intelligence Branch of the Army, 
pu!kownilk Bori.s Pas,h, wiedzia! oczywiScie 0 tym wszyJst'kim i us.ilowa,! 
spowodowac usuniE;cie "Oppiego", mimo, ze ten ziozyl oswia.dczenie, ze 
dawno juz zerwal wszelkie kontak,ty z komunista·mi. G·roves uwierzyl, 
bo musiai. "Oppie" by! w Los Alamos nie do zastqpienia, Oswia,dczenie 
Oppenheimera zresztq by!o prawdziwe, byl on takze gorqcym patriotq 
amerykanskim. To wszystko . nie uchrcnilo go jednak od upadku, do 
ktorego przyczynil siE; inny uczony, Edward T,eller, "ojciec" bomby wo
dorowej. Sq to juz dzie je pozniejsze. Tymczasem w warunkach na wpol 
pionierskich, CZt;sto sposobami ·prawi.e rzemieslniczymi powstawala 
pierwsza homba atomowa. Wytworzenie jej pochlone.1o do roku 1945 
olbrzymiq na owe czasy SLImE; 2 miliardow dolarow. I moze to wlasnie 
bylo jednq z glownych przyczyn, ze uzyto jej w walce z Ja,poniq . Wy_ 
daje siE; bowiem, ze ni e istnialy obiektywne przyczyny natury mil.irar
nej. Japonia !byla w tym czasie juz pokonana. Wprawdzie Japonczycy 
walczyli nadal rozpaczLiwie, a krwawe walki 0 WYSPE; OktnawE; kosztO'
waly AmerykE; wie le istnit!n ludzkich. To dawa!{) przedsmak tego, <czym 
bylaby inwazja Japonii. ll.'!e szef Military Intelligence na terenie Pacy
fiku. wiedzial, ze Japonia nie tyilko dojrzala juz do kapitulacj.i, ale j.e j 
pragnt;la. Juz w kwietniu 1945 ro~u Japonczycy usilowali w Szwaj.oarii 
nawiqzac kontakty z wspolpracownikami Alle,na ' Dullesa. W Ameryce 
wiedziano takze 0 probach Japoni,i nawiqza,nia rokClwan pokojowych 
przez nie znajdujqcy siE; wowczas jeszcze w stanie wojennym z Japoniq 
Zwiqzek Radzi ecki. Wywiad amerykanski rozszyfrowywal wszystkie 
tajne depeszc japo11skie. Japonii chodzil.o tylk,o 0 "zachowanie twarzy" . 
o u!atwienie jej decyzji kapitulacji. Tymczasem zrobiono wszystko, by 
jej to u.truidnic. 

Dnia 7 sierpnia 1945 roku, w laboratorium znakomitego uczonego 
japonskiego, Yoshio Nishina, zjawili siE; przedstawiciele lotnictwa ja
ponski'ego i za bral.i go do siedziby szta bu genera lnego. Tam zapytano, 
co mysli 0 opublikowanej przez Amerykanow wiadomosci, ze zrzucona 
na Hiroszime. bomba, byla atomowa. Nishina przerazil siE;. Zamiast za
przeczyc takiej wiadomosci, jak siE; tego zebrani wojskow,i i dziennika
rze spodziewaLi, odpowiedzial, ze to jest mozliwe. Na dalsze za'pytanie, 
ezy uwaza ze w prz€ciqgu szesciu miesiE;cy, to jest w okresie, przez 
ktory Japonia w naile-pszym razie moze jeszcze wojnE; pr'owadzic, 
mog!by wytworzyc bombE; atomowq, odpowiedzial, ze w obecnych wa
runkach !lie moglby tego dokonac nawet w szesciu Iatach. Zreszt[j Ja
ponia nie posiadala uranu. Sprawa byla przesqdzona. Nie byl.o juz po_ 
trzeby starac sit; 0 "zachowanie. twarzy". Mozna bylo kapitulacjE; pod
pisac. 

http:pochlone.1o
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Je.szcze w rolru 1943,pod wplywem alarmuj'lcych wiadomosci ~ 

chodzqcy.ch z Niemiec, dow6dztwo amerykanslcie utworzylo specj . 
ie<:lnastkE: wywia:dowcz'l uLtra-tajnq, zaszyfrowan<\ pod naZWq "Als! 
Bylo to greckie tluma'czenie nazwiska generala G;rovesa, po polsku 
gaj . Na czele tej jednostki stanql pulkownik Boris Pash. Zadani 
grupy Pasha bylo prowadze.nie w zajmowanej Europie wywiadu .i z~ 
ranie informacji 0 stanie i postE:pie prac atomowych w Niemc 
Zacz(lto oct badania materia16w znalezionych w Neapolu, w tamtejsz) 
uniwersytecie. Wyniki prac .grupy "Alsos'! byly najzU'pelniej niewysta 
czaj'lce. Sytuacja zmienila si(l dopiero, gdy Pashowi dodano ucz.one~ 
Samuela A. Goudsmita, Holendra z pochodzcnia, kt6ry niezaleznie ~ 
kwalifikacji naukowych posiadal talent detektywistyczny. Znal dObrl 
oprocz angielskiego j(lzyk francuski J niemiecki, .poza tym nie pracowa 
bezposredn'i<> przy realizacji Manhattan Project. Gdyby wi£:c naw~ 
wpadl w r(lce niemieckie, nie mogliby od niego wydobye cenniejszycl 
informacji. W roku 1944 grupa "Alsos" zbadala znajdujqce si(l p~ 
CoUege d e France la.boratorium uczonych Joliot-Curie. Joliot nie m6g 
udzielie wazniejszy,ch informacji 0 stanie prac nad niemieckq bomb~ 
cltomOWq. Zreszt<\ Waszyngton zalecal w stosunku do niego najwiE:ksz;f 
ostro:inosc z uwag.i na jego przekonania lewicowe. Wojska SprZymierzo1i 
r ych posuwaly siE: szybko naprz6d . W listopadzie 1944 ge neral Patton 
wkroczyl .do Strassburga. Tam dopiero znaleziono powazniejsze ma_ 
terialy i ujE:to czterech uczonych niemieckich. Materialy te .pozostawil 
von Weizsacker. Byla to ipierw:sza wielka zdoby.cz Goudsmita. Z ma
teria16w tych wynikaro, .ze Niemcy co na jmniej ° dwa lata pozostali 
w tyle za Amerykanami. Nie posiadali takze odpowiedn'io urz<\dzonych 
fa.bryk. W czerwcu 1942 roku Heisenberg przedstawil spra WE: .na posie
dzeniu niemieckiego sztabu generalnego. W rezultacie dyskusji minister 
Speer zadecydowal, ze prace majq bye prowadwne nadal w dotychcza
sowych rozmiarach, ale liczono raczej na mozliwosc innego wykorzysta
nia wytworwnej energii, anizeli na uzycie jej w 'bezposredniej akcji 
woje.nnej . 

W Turyngii dz.ialala grupa ucwnych Diebnera, kt6ry staral si(l prze
konae Hitlera dla koncepcji oomby atomowej. Hitler j~dnak w roku 
1942 byl tak .pewny szybkiego ostatecznego zwyci(lstwa, ze wydal roz
kaz, jz nalezy zaczynac prace tylk<> .nad takimi roozajami broni, kt6r€ 
mog'l bye uzyte w wake w d'lgu najblizszych szeScJu tygodni! 

Misja "Alsos" nie za.konczyla na tym swego dz.ialania. W Waszyng
tonie podejrzewano, ze materialy Weizsackera mogly bye celowo pod
rzucone. Kazano Goudsmitowi poszukiwae innych uczonych niemieckich, 
kt6rzy m<>gli bye niebezpieczni. Ale Goudsmit upor-czywie twierdzil, ze 
ty1ko jeden Heisenberg m6gI wytworzyc bomb(l atomow'l Ii jego pc>
szukiwal. Tymczasem Heisenber,g ,po zlikwj-dowaniu laboratorlurn 
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w Dahlem przeniOsI si~ do Bawarii. Gdy Pash dowiedzial si~ 0 tyro, 
eheial urz!jdzic ,desant powietrzny, by ujqq Heisenberga i towarzyszy. 
Wprawdzie Goudsmit -zapewnial go, ze ,i tam nic niebezpiecznego dla 
Ameryki dziac si~ nie moze, Pash cheLaI wyprzedzic Francuz6w, do 
kt6rych st-refy okupa'cyjnej miejsoowoSci te na,le±aly i na ezele dw6ch 
czolg6w dnia 22 kwietnia 1945 "zdobyl" Heehingen. Ale Heisenberga juz 
tam rue bylo. W toku dalszej 'dzialalnoSei grupa "AIsos': uj~la jeszcze 
cSmiu uczonych niemieckich,pomi~dzy nimi Otto Hahna, Maxa von 
Laue, wreszcie C. F. Weizsackera. Wszyscy d uezeni zostali interno
wani w Fann Hall wAngLE, gdzie przebywali w doskonalych warun
kach, ale w Seislej .izolacji od reszty swiata. Tam doszla ich wiadomosc 
o zrzuceniu bomby na Hiroszim~. 

Wkr6ke potem nadeszla wiadomosc 0 bezwzgl~nej kapitulacji Ja
panii. Wojna zakonczyla si~. Optymisci triumfowali. Teraz 'Zaprzestanie 
si~ prac nad dalszq produkcj!j bomb, nastqpi mi~dzynarodowe porozu
mienie w sprawie kontroli zbrojen, wsp6lnym wysilkiem uczonych 
wszystkich kraj6w przyst!jpi si~ do wykorzystania energii jqdrowej dla 
cel6w pokojowych. Czy uczeni pr6bowaLi cos zrobic w tym kierunku? 
Zapewne tak. M6wiono nawet 0 rewoJ.cie uczonyeh. Tworzyly si~ grupy, 
kt6re usHowaly uSwiadomic narody swiata 0 tragicznych skutkach v.;y
buch6w atomowych. Masy muszq wywrzec nacisk na rzqdy i sfery woj
skowe. Pr6bowano doprowadzic do utworzenia jakiegos organu publicz
nej kontroli energij atomowej. Szilard, kt6ry przyczynil si~ tak bardzo 
do przekonania Roosevelta 0 koniecznosci wytworzenia przez Stany 
bomby atomowej, teraz rozwijal ozywionq dzialalnosc przeciwko szalen
stwu dalszych zbrojen. Popier,am go Einstein, Franck:, Rabinowitch i mnL 
Jakiez bylo stanowisko Roberta Oppenheimera, w6wczas najwi~kszego 
autorytetu w tej dziedzinie? "Oppie" nie mial od pocZqtku zadnych zlu
dzen. Wiedzial zbyt wiele. Owczesne jego memorialy, skladane na r~ce 
decydujqcych czynni.k6w rZ!jdowych i wojskowych, zalecaly kontynuowa
nie dalszych prac, przygotowywanie kadr wysoko kwaEfikowanych spe
cjalist6w, gromadzenie mater,ial6w potrzebnych do produkcji bomb 0 co
raz wi~kszej sHe niszczycielskiej. Einstein, Franck':' Harold Urey dora
dzali szukanie porozumienia ze Zwiqzkiem Radzieckim, "Oppie" zalecal 
wysylanie samolot6w z bardzo czulyroi aparatami pomiarowymi celem 
sledzenia, czy gdzie w swiecie nie dokonuje si~ pr6bnych eksplozji. 
Wbrew strunowi'sku general.a Gr,ovesa i innyeh, ktOr.zy uwazali, ze Zwiq
zek Radziec.ki b~dzie potrzebowal kilkudziesi~du lat na wyprodukowa
nie bomby atomowej, Oppenheimer bal'dzo wysoko ocenial stan radziec
kich badan na tym polu. Sprawy kontroli weszly na skomplikowan(; 
drogi politycznych kombinacji ,i wywolaly kontrakcj~ 'ze strony czynru
k6w wojskowych. Wszystko to spowodowalo, ±e wynik w po!taci uchwa_ 
lon,ej w lipcu 1946 ustawy Mac-Mahon-Bm, byl harozo malo zadowala
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jq'CY: SzeTokie masy ogarn~la powoli a'patia i uczucie bezsilnosci wobec 
tego, co ma nadejsc. Tymczasem w 'laboratoriach naukowych i fabrykach 
zbrojeniowych pracowarno, jak gdyby wojna trwala nadal. W paidzier
niku 1945 Oppenheimer ustqpil ze stanow:iska kierownika Los Alamos. 
Wywolalo to zaroieszanie i zdumienie w kolach uczonych. W-ielu 'z nJch 
odeszlo z laboratoriow zbrojeniowych, aile GrovE's nie mar-twil si~ tym 
zbytnio. T e raz. juz wrie,d:z.i.al, ze Zlblqkarne owieezki powrOcq. Sam zres.ztc! 
Oppenheimer nie ograrniczyl si~ do ·dzialalnosei naukowej w Berkeley 
i Pasadena. Pozosta! "szarC! eminenejq" Deparlamentu Stanu i Pentagonu. 
Wkrolee rOZlpoczql si~ " import" uczony,eh niemieckich. Nie pomogly pro
testy uezonych amerykanskieh . Polowanie na uezonych niemieekich przy
bierato formy groteskowe . W Bremie pochwyeila MP "uczonego" i mimo 
jego gwaltownych protestow przewieziono go do Stanow. "Uezony" 
i w Stanaeh nie eheial zdradzic swoieh wi-aid-omosci z zalkresu fizy,ki jq
drowej i upareie twierdzil , ze jest kraweem, Ni,e wi-erzono mu. ale wresz_ 
eie ktos wpadl na pomysl by wyprobowae jego umiej~tnosci krawieckie. 
Rzekomy uczony z dostarezonego materialu uszyl tak pi~kne spodnie, ze 
mu wresze-ie uwierzono. Pech jego polegal na tym, ze nazywal si~ Jor
dan, a wladze wojskowe amerykanskie poszukiwaly wlasnie Urczonego 
fizyka niemiecki'ego, Pascual Jordana . A wi~c leadry uczonych wypel
nialy si~, wkrotce powrocily i zablqleane amerykanskie owieczki , Groves 
triumfowal. Na w,iosnG 1947 r. wyscig atomowy wsze.dl na peIne obroty. 
Spelnily si~ przewildywania , najw.i~kszyoh pesymi.stow. 

Z koncem sierpnia 1949 roku jedno z wielkich rlatajqcych la/baratoriow 
USA-A.ir-Foroe, zainstalowane w saroolocie B-29, d·okonalo w czasie 
jednego ze swoich lotow niepokojqcego odkryeia. Na przywiezionyeh fo
tografiaeh 'z,auwazono slady bardzo silnyeh promieni rad-ioaktywnych. 
Powolana komisja , kierowana przez Vannc-vara Busha, przy wspoludzia
Ie Oppenheimera stwierdzila, ze C'hodzi tu niewqtpliwie 0 wybueh bomby 
atomowej i okres'lila nawet w przyblizeniu sil~ wybuchu. Dnia 23 pai
dziernika 1949 prezyderit Truman w ostroznie sformulowanym oswi,ad
ezen'iu oglosil, ze w Zwiqzku Radzieckim dokonano wybuehu bOiffiby 
atomowej . 

Przedmiotem ·dyskusji w kr~gu "w/taj'emniezo'nyreh" byla teraz jednak 
juz nie bomba atomowa, leez "super"-bomba, ktorej sila niszczycieIska 
miafa bye ,tys!i'qe razy wi~ksza od tei, rktora zniszezyla Hiro'Szim~! Gdy 
przy p,jerrwszej trodJ.em energi,i byla s.na wywolana rozbi'Ciem atomu 
urarn-u, bomba wodorowa miala powsVae w wyniku nasladowMlia proce
sow lZaehodzqeY'oh we wn~kziU sl'onea. J-eszcze w I["oku 1942 w Berkeley 
Oppenhei~er wraz z Idlkoma uczonymi omawial termonuklearne pro_ 
cesy zaehorlzqee w 'gwiazdaeh i wiqzal z tyro mozliwose zastos{)wania. leh 
przy proOOkcji bomby, ktorej pOWiSltacr1ie byloby logic.znym rozwjni~ciem 
tezy, na podstawie ktorej powstae miala bomba atomowa. Interesowal sift 
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tym szczeg61nie Edward Teller. Teller, syn adwokata z Budapesztu, zy
dowskiego pochodzenia, opuscil w 1928 r. swojq ojczyzn~ . Studiowal 
w Niemczech w l(arlsruhe, Li·psku i w GetYJ1·dze. Po obj~ciu w~adzy przez 
Hitlera wyjechal do Londynu i Kopenhagi, pazniej do Sta'now Zjedno
('zany,ch. Juz wowczas wyroznial si~ wybitnymi zdolnosciami ·wsrOd oto
czenia , pisywal takze wiersze. I ten "poeta" stal si~ pozniej "oj cern" 
bomby wodorowej i przedkladal rzqdowi amerykanskiemu poufne ra
porty, ktorych skutki tak bardzo zawazyly na reaLiza,cji a.merykan£kiego 
programu lbrojeniowego. 

W pierwszym stadium rozwazaI'l mian.o rozstrzygnqc pytanie, czy pro_ 
ces termonuklearny, powstaly przy wybuchu bomby wodorowej, da s i~ 

w ogole powstrzymae. ezy taka bomba nie wywola reakcji laneuchowe j 
I nie zamieni planety, na ktOrej zyjemy, w pl.omiennq gwiazd~? Kono
piI'lski, Marvin, wreszc.i e Gregory Breit dali odpowiedz uspokajajqcq. 
A'Ie czy ,istniala pewlnose, ze tak b~dzie? Wszak i wykorzystanie sil drze
miqcych w atomie wydawalo siE; niemozliwe przez dl.ugl ezas naj
wiE;kszym uczonym. Ku zmar,twieniu Tellera wytwonzenie bomby wodo
rowej przesuniE;to na pozniej . Dopiero po ogi-oszeniu wiadomosci () eks_ 
plod()waniu bomby a tomowej w Zwiqzku Radzieckim wybila godzina 
Tellera. 'Istnialy jeszcze opory, pr6bowano doprowadzie do za'kazu pro
dukcji bomb .atornowych w ogole. Adwokaei bomby wodorowej zyski
wall coraz wiE;cej a rgumentow. Sprawa KlaJusa Fuehsa przewazyla 
wreszcie szal~. Dnia 31 stycznia 1950 roku prezydent Truman zalecil 
AEC (A.tomic Energy Commission) podjE;cie prac nad d'alszq .. prod'ukejq 
bomb atomowych wszelkiego rodzaju. 

P.ierwsze oblkzenia teor.etyczne okazaly siE; blE;dne. Zgodnie z tra_ 
. dycjq dwie grupy uczonych n.iezaIeznie od siebie zaj~ly siE; tyro samym 

problemem. Jedna z nich poslugiwala si~ jllz zbudowanq przez Neuman
na e'lektronowq maszynq do liczenia ENIAC. Druga. gru:pa skladala si~ 

tylko z dw,ojga Illdzi: Stan Ulam, maltematY'k polskriego pochodzenia , 
i jego asystentka, Everett. W tym wypadku wydawal.o si~, iJe szanse 
obydwu grup Sq zupeinie niewspolmierne . Ale sztuczny mozg mowi 
wlasnym jf;tzykiem, ktory musi bye ..przetlumaczony" na jE;zyk norma'l
ny. I t.u rza:dko obywa s iE; bez pomylek, ktore zresztq maszyna zauwa.za . 
Daje ona bezsensowne "odpowiedzi" , ktore po .dokladnym przes1!udiowa_ 
niu wskazujq, gdzie ,tkwi blqd . Wszystko to wymagaczasu. Zanim jeszcze 
uczeni z maszy'nq byli gotowi, U1am oglosil wyniki swoieh obLi czeil, kto
re byly dla planow Tellera druzgocflce. Ulam popadl w nielaskE; u TeLle
ra, zwlas'zcza, ze ;pierwsze wyntkii pra'cy ENIAC'u byly inne. Dopiero po 
dokladniej,szy,ch obHczeniaah maszyna carkowicie potwie,rdzHa sluszoosc 
obliczen UI-ama. Trzeba bylo szukac nowyeh rozwiqzail . Ulam wpadl 
wkrot.ce na nowe kancepcj-e, ktore przekazal Tellerowi. Teller paczqtko_ 
wo niechE;tnie przyjql kierunek wskazywany PDzez Ulama. Ale wkrotee 
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przekonal si~, i.e byla to genialna idea. W czerwcu 1951 Teller oglosil 
w Institute of Advanced Study rezrultaty ba,dan jako wlasnq idep,. Roz
poczql si~ wysdg pooniecany przez Tellera, dla kt6rego kazde tempo bylo 
za powolne. Potrzebne byly tysiqczne obli<czenJa, nie mozna bylo pomi
nqc zadnego. Genialny W~gier, John von Neumann, skonstruowal nowq 
elektronowq maszyn~ do lkzenia: Mathematical Analyzer Numerical 
Integrator and Computer, w skr6cie MANIAC. Gdy ENIAC ..pami~tal" 
zale-dwie kilka,dziesiqt sl6w, MANIAC zachowywal w pami~ci 40.000 in
iormacji naraz i potrafil sam siebie kontrolowac. Teller byl niezadowo
lOllY rz. post~u prac w Los Alamos, gdZli.e nast~pca Oppeoheimera, Morris 
Bradbury, zdawal si~ nadal ulegac wplyw{)wi "Oppiego" i dawal pierw
szenstwo produkcji zwykly,ch bomb atomowych przed bombq wodorowq. 
I tak w Livermore powstal nowy osrodek, kt6rego kierownictwo objql 
Teller. Prace post~powaly szybko naprz6d i w nocy z dnia 31 pazdzier
nika na 1 listopada 1952 dokonano na Pacyfiku wybuchu pierwszej ame
rykanskiej bomby wodorowej. Ale ta bomra nie byla jeszc:z.e bombq 
zdolnq do transportu samolotem. Uczeni i teraz jeszcze nie zaznali "spo
koju". Teraz przystqpiono w tym samym tempie do wytwor:z.enia "su_ 
chej" bomby. Tw6rca bomby wodorowej, Teller, lansowal koniE'<Cznosc 
utworzenJia jakiegos ,,'super"-rzqdu swiatowego. Twierdzil, i.e ludzkosc, 
dopiero wtedy opami~ta si~, gdy b~dq istnialy takie srodki zniszczenia, 
kt6re b~q w sbrue znis:rozyc cale zycie na naszym glohie 00 jedengo 
wybuchu. 

Tymozasem Robert Oppenheimer tracil coraz baroziej na wplywacn 
i zna,czeniu. W lipcu 1952 zlozyl stanowisko przewodniczqcego General 
Advisory Committee. Zwyci~zyli "aktywiSci", kt6rzy propagowali pro
dukcj~ bomb 0 jak najwi~ks:z.ej sile zniszczen:a. Oppenheimer zachowal 
jeszcze stanowisko specjalnego doradcy Atomic Energy Commission. Ale 
Waszyngton coraz rzadziej zasi~gal jego opinU. Pozostaly mu juz tylko 
zaszczyty i honory, kt6re spadaly zresztq na niego ze wszystkich stron 
5wiata. Pami~tal 0 nim jednak takze Edgar Hoover, szef Federal Bureau 
of Investigation i gromadzH w jego sprawie materialy, kt6re w roku 1953 
si~galy juz wysokosci praw.ie dwoch metr6w. W listopadzie tegoz roku 
Hoover kazal zrobic digest, przedlozyl go prezydentowi Eisenhowerowi 
i wyrazil opini~, ze Oppenheimer jest prawdopodobnie tajnym agentem 
radzieckim. Eisenhower przekazal sp'raw~ minis!rowi sprawiedliwosci 
i ministrowi obrony, zalecajqc natychmiastowe odcip,cie Oppenhcimera 
od wszystkich tajemnic panstwowych. 

W grudniu 1953 roku wezwano Oppeqheimera nagle do Waszyngtonu. 
Przyjql go przewooniczqcy komisji atomowej Strauss w towarzystwie 
K. D. Nicholsa, tego samego, z kt6ryni "Oppie" przed jedenastu laty oma
wial pierwsze projekty utwor:z.enia 'laboratorium atomowego. Strauss 
wrE:Czyl Oppenheimerowi pismo precyzujqce zarzuty wysuni~te przeciwko 
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niemu. 23 .punkty Dmawialy jegD "kDntakty" z kDmunistami; punkt 24 
zarzucal mu sprzeciwianie si~ prDdukcji bDmby wDdDr'Dwej .i utrudn:ianie 
jej wykDnania. DanD Oppenheimerowi dzien dO' namyslu, ,ezy sam zre
zygnuje z zajmDwanegD stanDwiska, ezy tez zazqda pDwDlania kDmisji do 
wyswietlenia sprawy. Oppenheimer wybral drugq alternatyw~ uwazajqe, 
ze dobrDwDlna rezygnaeja Dznaezalaby przyznanie si~ dO' winy. ROZPD
cz~ta 12 kwietnia 1954 rD<'lpraWa w spraw.ie J. Roberta Oppenheimera, 
ktora miaia bye w zasadzie PDst~pDwaniem administraeyjnym, przemie
nita si~ w fDrma1ny ,proees ,i byla widowiskiem za!osnym zar6wnD z Ulwa'" 
gi na rezyserl~, spDs6b prDwadzenia sprawy prze·z przewDdniezqcego, 
RDgera Robba, jak ,i zachowanie si~ samegD Oppenheimera. Ten wielki 
uczony, kt6ry kiedys w kazdej dyskusji panowal nad partnerami, rDbil 
dziS wrazenie, jak gdyby nie umial znaleze Ddpowiedzi na zarzuty Dskar
zenia . OdpDwiedzi jegD byly niepewne, sprzeczne i peIne wqtpl.iwDsei. 
PDzwolil si~ traktDwae w spDsob lekeewazqey, chociaz m6gI przeeiez po
wDlae si~ na swe zaslugii stanDwisko w ,nauce. Sprawa Oppenheimera, 
zakDnozona 6 maja 1954 Ddebraniem mu jego clearence i usuni~eiem go 
poza nawias uezDny,ch majqcyeh dDSt~p do taje~nic zbrojen atDmDwyeh, 
byla nie tylkD jegD tragediq. BylD to' takze naswietlenie tragedii ludzi, 
ktoryeh tak bardzD zawiDdIy ieh nadzieje i przewidywania. Czy tak byl: 
musialD, ze ludzie kt6rzy przeciez szukali ezegD innegD, bD wiedzy 
i prawody, znaleihi tylkD spDsob na wytwarzanie eDraz bardzied wyrafi
nDwany-eh srDdkow zniszezenia? 

Przez sal~, w ktorej na n~dznej sofie siedzial zadumany, jakby duehD
WD nieobeeny Oppenheimer, przedefilDwalD wielu uezony,eh . I dO' nieh 
wlaseiwie DdnDsily si~ takze zarzuty Dskarzenia. TylkD zasadnicze py
tanie bylD bl~dnie sfDrmuIowa'ne. PDwi·runD bylo ano brzmiee nie "ezy 
byies wierny swemu panstwu?", leoz "ezy byles wierny ludzkDsci?" Kto 
tutaj byl sprawiedliwy i wierny najwyzszym idealDm, a ktD byl zdrajcq 
i pDmocnikiem diabla, na to pytanie w pokoju 2022 nie danD OdpDw,iedzi. 
1 dUZD jeszcze czasu uplynie, zanim histDria i na to pytanie Ddpowie. 
Dramat zresztq jeszcze nie dDbiegl kDnca. Ten sam Teller w pazdzierni
ku 1960 roku nawoluje dO' bezzwlDcznego wznDwienJa prob atomowych. 
W Niemiec1dej Republice Federalnej wynaleziDno tani spos6b wytwarza
nia przy pDmoey centryfugi materialow potrzebnych dO' prDdukcji sr·Dd
kow atomDwegD zniszezenia. Ale ezy na tym kon.iec? Zyjemy w epDee, 
gdzie la-iwiej 0 wynalazek ulatwiajqey podroz na ksi~zye, niz 0' spDsob 
zabezpieczajqey przed ze;psueiem wirud~ w budynku mie,szkalnym. Szaleil
stwo przybralo juz tak wielkie rozmiary, ze tylko jakis wielki wstrzqs 
umys16w i sumien mogiby zmienie sytuaej~. I jezeli Teller rna raej~, i.e 
ludzkose opami~ta si~ dDpierD wtedy, gdy b~dzie w posiadanju srodkow 
tDtalnego zniszczenia wszelkiego zyeia na calej kuli ziemskiej, to' ehyba 
jestesmy juz bUsko tego celu. Antoni Och~duszko 
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KONGRES W RZYMIE PO$WlBCONY 
. ZAGADNIENIOM PRACY 

Swiatowy Kongres Zenskiej Mlodziezy Katolickiej, urzqdzony 
w Rzymie w okresie Wielkanocy ubieglego roku (19-24. IV. 1960), po
swi~cony byl zagadnieniu pracy mlodej dziewczyny. Zgromadzil on 
oko!o SOO przedstawicielek z 37 krajow wszystkich kontynentow, ktore re
prezentowaly 10 milionow dziewczqt nalezqcych do roznego rodzaju 
katolickich organizacji. Wybor tego wlasnie tematu studiow i obrad 
kongres01Nych dowodzi, ze rozumie ~i~ i docenia wag~ tak powszechne
go dziS zjawiska, jakim jest praca zawodowa mlodziezy w ogole, a zcn
skiej w szczegolnosci. 

Nie jest to oczywiScie zagadnienie nowe, ale mozna chyba mOW1C 
o gl~bokiej ewolucji, jaka dokonuje si~ dzis na calym swiecie w tej dzie
dzinie. Sk!ada si~ na ni q wiele cz.vnnikow, mi~dzy innymi gwaltowny 
WZl:"ost liczby dziewczqt w roznych srodowiskach spolecznych, pracujCj
cych zawodowo, i ogromne rozszerzenie si~ mozliwosi .i dziedzin pracy 
do~t~pnych dla kobiety. . 

Fakty 0 charakterze socjologiczno-ekonomicznym znajdujq swoje 
odbicie w dziedzinie zycia rodzinncgo, psychicznego, moralnego i re
ligijnego. Mloda dziewczyna sp~dzajqca wiele godzin dziennie w lirodo
wisku pracy, staje wobec nowych problemow, musi sprostac nowym 
zadaniom - i to wszystko ksztaltuje jaicos jej mentalnosc i postaw~ 

wobec zycia. Kongrcs rzymski staral si~ to zagadnienie przestudiowac 
mozliwie wszechstronnie. 

VVlasnie: "przestudiowac" - bo punktem wyj scia byly nie referaty 
programowe, precyzujqce katolickq doktryn~ 0 pracy, ale ankieta prze
prowadzona wsrod mlodziezy zellskiej wiclu krajow calego swiata. 

Sekretariat Swiatawej Federacji L:ellskiej IVllodziezy Katolickiej , 
ktory organizowal kongres, rozeslal do wszystkich dziewcz~cych orga
nizacji katolickich kwestionariusz zawierajqcy szereg pytan, na k tore 
jeszcze przed lwngresem otrzyma! pisemne odpowiedzi. 

Pytania kwestionariusza szly w trzech zasadniczych kierunkach: 
1 - jakie Sq aktualne warunki pracy dziewczqt, dlaczego idq one 

do pracy zawoQowej, jakie majq mozliwosci jej wyboru i czym si~ kie
rujq w tym wyborze; czy i w jakim stopniu przygotowane Sq nie ty11<::0 
do wykonywania zawodu, ale tal;ze do podj~cia r6zn ego rodzaju odpo
wiedzialnosci z tym zwiqzanych; 

2 - jakie widzq mozliwosci wszechstronnego rozwoju asoby ludz
·kiej w pracy i poprzcz prac~; 

:3 - w jaki sposob praca moze sprzyjac rozwojowi i pogl~bianiu zy
cia religijnego i ksztaltowaniu postawy apostolskiej. 
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Syntez~ nadeslanych odpowiedzi razem z innymi materialami otrzy
mala kazda delegatka w przededniu rozpocz~cia kongresu. Po uroczy
stym otwarci.u w auli Antonianum, obrady ro~poc,z~ly si~ w niwuzycn 
grupach lingwistycznych . Uczestniczki raz jeszcze podj~Jy pytania an
kietowe jako punkt wyjscia dysku;,ji. Referaty programowe przyszl)
dopiero p6zniej i byly odpowiedziq na osobisty wysilek poszukiwan, rzu
cily nowe swiatlo na analizowanq wsp6lnie rzeczywistose, na prQblemy 
i trudnosci, ktore sip, odkrylo. 

M6wiono 0 spoleczno-ekonomicznym uwarunkowaniu pracy mlodej 
dziewczyny i rozmaitych bolqczkach z tym zwiqzanych, jak koniecznose 
pojbcia do pracy w wielu wypadkach JUz w bardzo mlodym wieku. 
CZ~&to praktyczny brak moznosci wyboru zawodu, alba tez niewystar
czajqce przygotowanie do podj~cia tego wyboru; brak odpowiedniegOl 
przygotowania zawodowego, a jeszcze bardziej brak osobistej formacjii 
do zycia pracy, zycia samodzielnego, w kt6rym trzeba podejmowac 
r6zne decyzje i wziqe na siebie odpowiedzialnose za wiele spraw. Za
gadnienie swobodnego wyboru rodzaju pracy zaj~lo dose duzo miejsca 
w dyskusjach, poniewaz od tego, czy si~ wlasciwie wybralo, zalezy potem 
w znacznym stopniu stosunek do pracy i zadowolenie z niej. Tymcza
sem - praktycznie biorqc - swoboda w tej dziedzinie jest bardzo 
ograniczona, bqdz z powodu nacisku ze strony rodzic6w, kt6rzy cz~sto 
biol'q pod uwag~ przede wszystkim spraw~ intratnosci zawodu, bqdz 
ze wzgl~du na brak dostatecznie rozwini~tego poradnictwa zawodowego. 
ktore orientowaloby w istniejqcych .mozliwosciach, bqdz tez dlatego, 
ze cz~sto trzeba wybierae swoj zaw6d w wieku lat czternastu, kiedy 
jest si~ niezupelnie dojrzalq do t ego. 

Na pytarlie, czy pracq zarobkowq traktuje si~ tylko jako przygotowa
nie do malzenstwa, czy tez jako sytuacj~ normalnq i stalq, wiele dzicw
czqt odpowiedziaJo, ze spodziewa si~ porzucie prac~ z chwilq zamqz
p6jscia. Odzywaly si~ takze inne glosy - w zaleinosci od kraju, 5ro
dowiska, zawodu i sytuacji zyciowej . Na og61 chyba powszechna jest 
opinia stawiajqca prac~ zawodowq wyze;j ni z domowq. W wielu wy
padkach, zwlaszcza wsrod mJodziezy robotniczej, ckonomiczna koniecz
nose pracy zarobkowej po wyjsciu za mqz uwazana jest za zlo ko
nieczne; natomiast dziewcz~ta po wyzszych studiach, kt6re swiadomie 
wybraly swoj kierunek zawodowy i znalazly w pracy mozliwose rozwi
jania swych zainteresowari. i zdolnosci, zdecydowanie chcq pracowac 
mimo zamqzp6jscia. 

Stosunek mlodzie:i:y do pracy zale:i:y bardzo od warunk6w, w jakich si~ 
pracuje, od srodowiska i atmosfery. Praca zbyt ci~zka Qglupia przez swoje 
zautomatyzowanie, zbyt wyczerpujqca fizycznie i nerwowo - z pewno
sciq nie sprzyja odkryciu jej wartosci, nie wciqga i nie angazuje. Inte
resujqce pod tym wzgl~dem Sq wypowiedzi dziewczqt na. temat moty
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w6w, dla kt6rych idq do pracy. Na pierw5zym mleJSCU jest motyw ma
terialny, koniecznosc zarabiania na siebie i pomocy rodzinie. Na prac~ 
patrzy sil'1 przede wszystkim jako na spos6b zdobycia pienil'1dzy - koniecz
nych do zycia lub potrzebnych na rozrywki, stroje i przyjomnosci. Na 
drugim: miejscu WY5t~puje pragnienie zdobycia samodzielnosci, ch~c 

uniezaleinienia si~ materialnego i moralnego od rodziny. Motywy spo
!eczne - pragnienie, zeby bye oozytecznq, sluzba drugiemu czlowieko
wi, chEie wniesienia czcgos do'zycia zbiorowosci - wystEiPujq raczej 
Tzadko (wyjqtek stanowiq tu niekt6re zawody, jak pielEigniarski i nau·
czycielski), a prawie zupelnie nie spotyka siEi motyw6w religijnych. 
Spojrzenie na pracEi jako na udzial w stw6rczym dziele Boga i konty
nuacjEi tego dziela, widzenie w jej trudzie udzialu w Chrystusowej ofie
rze Odkupienia, rozumienie jej jako "aktualizuj'lcej siEi mHosci" 
jest na og6l nieznane mlodziezy. Podobne sfomu!owania Sq dla niej 
czyms nowym. M!odziez katolicka chEitnic je przyjmuje, ale trzeba by 
bylo dlugiego i dobrze przemyslanego oddzialywania wychowawczego, 
zeby sta!y siEi one naprawdEi jej wlasnosciq. 

Wsrod wypowiedzi uczestniczek kongresu bywaly glosy, aby zagad
nienie pracy w jej religijnym aspekcie cZEisciej by!o poruszane na ka
zaniach, poniewai w wielu wypadkach pokutuje jeszcze nastawienie 
negatywne i traktowanie pracy jako kal'Y za grzech. 

o religijnej stronie zagadnienia pracy m6wiono takze, zastanawia
jqC si~ nad problemem ksztaltowania i rozwoju osobowosci w pracy 
i poprzez pracEi. Praca moie sprzyjae llie tylko. rozwojowi pewnych 
ludzkich wartosci charakteru i umyslu, ale takie moie i powinna s!u
zye rozwojowi duchowemu i realizacji ewangelicznej doskonal05ci, 
kt6ra musi siEi wcielae w konkretne, codzienne iycie. 

Prawie wszystkie sprawy, kt6re wyplynEily w odpowiedziach na an
kietEi i dyskusjach, znalazly sw6j wyraz w zasadniczych referatach 
lW11greSowych, ktorych by!o tylko trzy . Pierwszy - msgr. dra Pawana, 
profesora Papieskiego Uniwersytetu Lateranskiego, ujql problem pracy 
mlodej dziewczyny od strony dokltryna1nej; drugi - ks. biskupa Me-nager, 
sekl'etarza generalnego fracuskiej Akcji Katolickiej, potraktowal zagad
nienie raczej od strony praktycznej i duszpasterskiej; trzeci - wyg!o
szony przez dr MargEi Kolompe, ministra pracy spolecznej w Holandij 
uwypuklil przede wszystkim cywilizacyjny i kultur<:lny aspekt zagad
niel1ia. Kaidy z tych referatow byl interesujqcy i warto chociaiby po
bieinic zapoz.nae siEi z ich tre5ciq. 

Msgr. Pawan oparl swojc wywody doktrynalne na abscrwacji sze
regu fakt6w wsp6lczesnego zycia. We wszystkich niemal krajach dzi
siejszcgo swiata mlodziei zenska znalaz!a swojc miejsce w szeregach 
~wiata pracy. Jest to wynikiem pewnych proces6w ekonomiczno-spo
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lecznych, kt6rych z pewnoscifj nie zahamuje si~ ani nie cofnie. Praca, 
traktowana jako prawo i obowiqzek, angaiuje osobowose m!odej dziew
czyny, budzi w niej poczucie ludzkiej godnosci, daje moiliwose wypo
wiedzenia si~, przyj~cia na siebie odpowiedzialnosci, uczestniczenia 
w :i.yciu spolecznym. Jest ona rownie:i: wainym czynnikiem gwarantu
jqcym dziewc7.ynie wolnose osobist.') i uwalniajqcym jq od rozmaitych 
pre~: ji, kt6re zwykle cifliq na czlowieku uzaleinionym materialnie od 
innych. Odpowiedzialnose za wlasn0 iycic staje si;: w tej sytuacji bar
dziej osobista. 

Bal'dzo sciSle wiqie si~ ze zjclwiskiem pracy p~d mlodzieiy do zdo
bycia wyksztalcenia i odpowiedn1ch kwalifikacji zawodowych, ponie
waz bez tego nie moina bye kim;; w tym nowym ~wiecie pracy, do 
kt6rego si~ wchodzi. Tc wszystkie aspiracje mlodej dziewczyny pozo
stajq w doskonal<"j harmonii z katolickq koncepcjq zycia; wi~cej na
wet - ona wlasnie moie im nadae pelny, gl~boki sens. 

W swietle \Viary znajduje gl~bokie uzasadnienie calkowita r6wnose 
metafizyczna, moralna i religijna kobiety i m~iczyzny, kt6ra powinna 
znalez;: swoje odbicie takie w iyciu i stosunkach spolecznych. Ale 
wlasnie ze wzgl~du na godnosc osoby ludzkicj nalei.y podkreslic jej 
prymat nad wykonywanq pracq. Jakkolwiek bylaby ona absorbujqca, 
nie powinno nigdy doj se do tego, ieby "bye" ustqpilo wobec "dzia
lac" - co bardzo cz~sto jest pokusq i nicbezpieczenstwem wspolczesnej 
epoki. 

R6wniE:·i godnose osoby ludzkiej domaga si~, aby mloda dziewczyna 
mogia w spos6b calkowicie wolny zdecydowac 0 kierunku swego iy
cia - zwlaszcza jesli' idzie 0 wybor stanu. Ta zasada w praktyce cz~
sto nie istniala, skoro w niedawnej jes7.:cze przeszlosci jedynq szans,! 
w zyciu dziewczyny bylo malienstwo. W wielu kr~gach cywilizacyj
nych, nawet chrzescijanskich, za najwainiejsze zadanie kobiety uwa
:i:ano przekazywanie :i:ycia, a macierzynstwo traktowano przede wszyst
kim jako funkcj~ spolecznq, zapewniajqcq utrzymanie gatunku. Tym
czasem macierzynstwo powinno bye prz€'de wszystkim pelnq poczucia 
odpowiedzialnosci, swiadomq i wolnq odpowiedziq na powolanie Boie, 
a wi~c wainq misjq powierzonq przez Boga osotie ludzkiej. 

Praca zawodowa w iyciu mlodej dziewczyny gwarantuje jej wol
no.iC:~ wyboru, H cz~sto jest tej wolnosci koniecznym warunkiem. 

Ks. biskup Menager zatytulowal sw6j referat: "Praca :i:r6dlem szcz~
scia". Charakteryzujqc postaw~ dziewczyny wsp61czesnej wobec pracy, 
mowil 0 trzech typowych reakcjach na trud i ci~i.ar codziennych obo
wiqzkow. Pierwsza - to postawa ucieczki, nieobecnosci. Praca jest 
zbyt ci~zka, wi~c ucieka sif: od niej psychicznie i duchowo, szuka za
pomnienia w rozrywkach, iyje si~ wlasciwie tym, co jest poza niq. 
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To postawa szukania latwizny, uchylanie si~ od odpowiedzialnosci za 
zycie, postawa iniantylna. 

Druga - to postawa rezygnacji , to zgodzenie si~ na przeciE:tnose 
i pogrzebanie wszelkich idea16w. Zycie jest ci~zkie, trzeba si~ z nim 
pogodzie i starac si~ tylko znieczulie siebie, stwardniee, zeby JUz nie 
czue i nie cierpiee. Czlowiek z gory godzi si~ na przegranq, nie po
.dejmujqc w og61e walki. 

Wreszcie trzecia - to postawa rozpaczy i buntu. Nie chce si~ ucie
kac od rzeczywistosci, de chce si~ zoboj~tniec i stwardniec, a jedno
czesnie nie widzi sip, mozliwos:::i powodzenia walki. Pozostaje gorycz 
s przeciwu, krytykowanie wszystkiego i wszystkich , bunt nawet wzgl~
dem Boga. 

Spojrzenie na zycie i prac~ w swietle wiary, w fwietle przekona
nia. i.e do kai.dego czlowieka zwraca si~ Boza milose, ze kazdemu po
wierza w jego konkretnych warunkach zyciowych jakies zadanie do 
spelnicnia. pomaga przezwyci~iye te trzy pokusy: ucieczki, rezygnacji 
i rozpaczy. Pokusie ucieczki przeciwstawia si~ wtedy obowiqzek obecno

. sci: obecnosci w stosunku do swej pracy, kt6ra jest wyrazem woH 
Bozej i okazjq do oddania siebie w sluzbie innym; obecnosc w stosunku 
do ludzi. z kt6rymi si~ pracuje i za kt6rych jest si~ odpowiedzialnym. 
z kt6rymi spotyka si~ po to, :ieby lepiej - ich znac i skuteczniej ich 
kochac; wreszcie obecnosci w stosunku do srodowiska, do tej zbio
rowosci, w ktorej si~ zyje i 0 kt6rej wsp61ne dobro jest si~ obowiqza
nym zabiegac. 

Tej potr6jnej obecnosci powinna towarzyszyc stala wola post~pu, 

kt6ra nadaje jej pelen sens i kt6ra jest odpowiedziq na pokus~ rezy
gnacji i rozpaczy. Przede wszystkim musi byc post~p osobisty - do
skonalenie si~ zawodowe, zdobywanie coraz wyiszych kompetencji. 
wszechstronny rozwoj osobowosci. a wi~c takie rozw6j duchowy i re
ligijny. Tutaj moina mowic 0 wymaganiach "obowiqzku stanu". ale 
trzeba takze przypomniec, ie istnieje takie "obow~qzek stanu" chrze
scijanina, kt6ry polega na tym, zeby si~ stawac ciqgle coraz lepszym 
chrzescijaninem. 

Post~p osobisty musi pociqgac za sobq dqienie do podniesienia innych. 
do podniesienia calego srodowiska. w ktorym si~ iyje. W tym celu ko
nieczne jest czynne zaangaiowanie si~ do pracy nad poprawq warun
k6w iycia otoczenia, nad budowaniem takiego ukladu stosunk6w, kt6ry 
szanowalby prawa czlowieka. ktory bylby bardziej ludzki i bardziej 
Chrystusowy. Z tym lqczy si~ bardzo sciSle obowiqzek apostolstwa, 
rozumianego jako swiadczenie calym iyciem 0 prawdzie i milo sci Boga. 
Do dzisiejszego czlowieka nie przemawiajq slowa. Ktos powiedzial, ie 
mlodziei dzisiejsza c z y t a ilustracje, a zadowala si~ roztargnionym 
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o b e j r zen i e m tekstu. Przemawiajq obrazy, konkrety - i z tego 
nalezy wyei'lgn'lc wnioski dotyezqee apostolstwa. 

Cale zycie rna dawa\: swiadeetwo Ewangelii, al e na to trzeba spe!nic 
trzy warunki: 

1 - potrzebny jest przyklad zyeia aut en t y e z n i e ehrzescijaii
skiego. Zyeie przeei~tnc , banalne nikogo nie poei'lgnie. Trzeba - jak 
to mowil O. Karol de Foucauld - "krzyczec EW8.ngeli~ ealym swoim 
zyciem" - a warto~c li:rzyku moze mie(~ tylko zaangazowanie ca!ego 
zycia i pewnego rodzaju krancowoM: w praldykowaniu zasad Ewan
gelii. _ 

2 ~ aby swiadectwo zycia zostalo dobrze zrozumiane, potrzebny jest 
czasem komenlarz slowny, ktory rzuci ~hviatlo na pewne sprawy. 

3 '- najlepsze jednak nawet swiadectwo indywidualne nie wystar
ezy. DIa skutecznosci apostolstwa konieczne jest ~wiadectwo zbiorowe, 
zespolowe, swiadectwo spo!eeznej milosci, swiadectwo grupy realizu
j'lcej nauk~ Ewangelii. Tego rodzaju swiadectwo dawa!y pierwsze 
gminy chrzescijanskie - i to wlasnie jest najwazniejszym zadaniem 
wspolczesnego apostolstwa swiecldch, jesJi chce one odpowiedziec pa
l'lcym potrzebom naszych czasow. To "wspolne swiadczenie" jest wy
razem obecnosci Kosciola wsz~dzie, gdzie rozwija si~ zycie ludzkie, 
we wszystkich srodowiskach i krajach. 

Ostatni referat, wygloszony na zakonczenie obrad kongresu' mowil 
o ~pecyficznej roli, jakCl przypada kobiecie W ' ksztaltowaniu wspolcze
snej cywilizacji. 

Analizujqc roznego rodzaju przemiany i wstrzGlsy, przez ktore prze
chodzi swiat dzisiejszy, autorka referatu nazwala przeiyeia wspol
ezesne,i ludzkosci "kryzysem wzrostu". Kryzys ten jest niewqtpliwie 
ci~zki, ale jednoczesnie ogromnie ciekawy, poniewaz otwiera nowe 

. perspektywy przed ludzkosciq i jest apeIem do realizowania nowyeh 
zadan. 

Sposrod wieIu przejawow tego " li:ryzysu wzrostu" autorka wybrala 
i rozpatrzyla dokladniej zjawislw nieslychanie gwaltownego rozwoju 
nauki i techniki, ktory zmienia w sposob radykalny pod wieloma wzgI~
dami zycie ludzkie. Konsekwenej'l tego zjawiska - wraz z rosnqcym 
ci'lgIe post~pem w dziedzinie industrializacji i komunikacji - jest 
fakt powi~kszajqcej si~ wsp6lzaIeznosci krajow i kontynentow. Coraz 
wi~cej probIemow ll1usi bye rozwi<jzywanych na plaszczyznie swiato
wej; to, co si~ dzieje w jednym pUnkcie ziemskiego globu, odbija si~ 

echem na calej jego powierzchni; swiat sta! si~ nagI~ bardzo maly 
i zeby na nim istniee - narody i kraje muszq ze sobq wspolpracowae. 

Zblizaniu siE: kontyncntow towarzyszy jednak coraz wi~ksze oddaIa
nie si~ od siebie Iudzi. Zanika coraz bardziej intymnose malych, za



432 ZDARZENIA - KSIl\ZKI - LUDZIE 

mkni~tych kr~gow, ktore dawniej dawaly czlowiekowi poczucie bezpie
czenstwa i blisIwsci innych Iudzi; roz!UznlaJq s i~ roznego rodzaju 
wi~zy - od rodzinnych POCZqwszy - i czlowiek staje sam wobec skom
plikowanych spraw swiata. Na kazdym kroku musi samodzielnie wy
bierac i decydowac, a jednoczeSnie czuje si~ do t ego nicprzygotowany. 
Przytlacza go zawrotna szybkosc dokonywujqcych si~ przemian, wy
wolujqc w nim poczucie niepewnosci i l~ku. Powaznie grozi mu nie
bezpieczei1stwo stania si~ ofiara, postt;pU materialnego, ktory sam 
rozp~tal. 

Poczucie osamotnienia pott;guje jeszcze fakt, ze czlowiek dzisiejszy 
nie nadq£a za rytmem przemian, nie jest w stanie ogarnqc ich calosci , 
nie rozumie wielu sil ksztaltujqcych strukturt; dzi siejszego swiata 
i czuje si~ wobec nich bezradny. Potrzebuje oparcia i pomocy, a jedno
czesnie boi si~ stracic SWq niezaIeznosc. Grozi mu niebezpieczenstwo 
depersonalizacji - dlatego poszukuj e goqczkowo jakiegos idealu, szuka 
drag do stworzenia takiej wspoinoty, ktora dalaby mu oparcie i bczpie
czenstwo, a jednoczdnie nie odebrala wolnosci i odpowiedziainosci za 
siebie samego. 

W tym skomplikowanym dzisiejszym swiecie kobieta obok mt;zczyzny 
rna wazne zadanie do spelnienia. 

W iyciu Kosciola, ktory w kaidej epoce stoi wobec problemu, w jaki 
sposob niezmienne i wieczne poslannictwo Ewangelii ukazac w zywym 
ksztalcie, zrozumialym i przekonywajqcym dia wspolczesnego czlo
wieka, kobieta powinna takze miec swoi udzial w przemysleniach na 
ten ternat. Przede wszystkim jednak powinna ona skupic swoje wy
silki w tym kierunku, by przykazanie milosci "stalo sit; cialem" w zyciu 
dzisiejszego swiata. Wspolczesne spolecznosci chrzescijanskie dalekie 
Sq pod tym wzgIt;dem od idealu i obserwujqC je trudno byloby si~ 

domyslic, ze milose uwazana jest przez nie za najwai,nicjszy nakaz 
i prawo ksztaltujqce zycie Iudzkie. Ten fakt z pewnosciq nie jest bez 
znaczenia dla sprawy rozwoju chrzescijanstwa w krajach Afryki i Azji, 
ktorym nie mozna pokazac istniejqcych spoleczenstw katolickich jako 
wzoru do nasladowania. 

Spotkanie w Rzymie bylo dia mlodych uczcstniczek kongresu nie 
tylko okazjq do wymiany pogl'ldow, wysluchania referatow i wspal
nego przemyslenia pewnych zagadnien. Moznose osobistych kontaktow 
z mlodziezq wielu kraj6w swiata i doswiadczenie w tych kontaktach -
poprzez wszystko, co roznilo - jakiejs gl~bokiej Jednosci; wspoinc 
zwiedzanie Rzymu, wspoine uczestniczenie kazdego rana we mszy sw, 
za kazdym razem w innej bazylice Wiecznego miasta; wspoinie odpra
wiana na Forum Pa~atinum w poblizu Koloseum, Droga Krzyzowa, 
wres2!cie audie,ncja u Ojca sw. - to wszystko twoTzylo mocne, wzajemne 
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wi~zy, bylo jakims wa:i:nym p~'ze:i:yciem, pozwalalo lepiej zrozumiec
uniwersalizm Kosciola. 

Dlatego te:i:, przemawiajqe do uezestniezek kongresu w ezasie au
dieneji przedostatniego dnia kongresu, Ojcice sw. odwolywal si~ przede 
wszystkim do tyeh prze:i:ye, ktore powinny umoenic wiar() i milosc,. 
zwiqzac mocniej z Kosciolem i pogl~bie pragnienie pracy apostolskie j. 

Ojciec sw. mowil m. in. 0 godnosci ~wbi ety i godnosci pracy: 
"Wiecie dobrze, jak nasza epoka slawi prac~, ktora w sposob zadzi

wiajqcy przeksztalca oblicze ziemi i rozwija tego, ktory jq wykonuje, 
budzqc w nim poczucie odpowicdzialnosci, inicjatyw~ i wiele innych 
wartosei. Wielu idzie :1awet dalej i chee ubostwie w pewnym sensie· 
prac~ samq w sobie i jej organizacj~, spyehajqc w ten sposob czlo
wieka do rz~du zwyklego narz~dzia materialnego. Ale zdrowy rozum 
i wiara pouczajq nas 0 wielkiej godnogci osoby ludzkiej i pokazujq; 
nam, :i:e praca ostatecznie rna jej wlasnie slu:i:yc. Szczegolnie co de 
pracy kobiet Kosciot - jak to pokazuje cala Jego dluga tradycja 
broni jednoezesnie godnosci kobicty i specjalnego charakteru jej pracy. 
Uwaza On, ze kobieta, jako osoba, posiada takq sam<=) godnose jak 
m~zczyzna, ale Bog i natura powierzyly je.i odrnienne zadania, ktore' 
uzupelniajq i dopelniajq misjE; rn~:i:ezyzny. Row nag 0 d nos C, u z u
p e i n i a j q e e s i ~ z a dan i a - w ten sposob rnozna strescic za
sad~, w swietle ktorej trzeba rozpatrywae problem pracy kobiet. 

1'0te:i: godny poehwaly jest fakt, :i:e organizacje takie, jak wasza, wkla
daj'-l du:i:o wysHku na plaszczy:i:nie ogolnej i indywidualnej, by utrzymae,. 
wzmocniC, a w razie potrzeby odnowie tea porzqdek naturalny". 

Lucyna Rutowska 

ZAPISKI NA MARGINESACH 

Wyczytane ostatnio dane 0 popularnosci Sirnenona (ktorego w Polsce
znamy najlepicj dzi~ki Gabinowi w roli Maigreta): kazda niemal jego 
powiese jest tlumaczona na 28 j~zykow. Poniewaz wznawia si~ je nie
ustannie, a Simcnon machnql ich ze trzysta, wi~c - wedIc danych 
UNESCO - rocznie ukazuje si~ przeci~tnie 87 przekladow Simenona. 
Doliczajqc wznowienia francuskie i nowosci - na kuli ziemskiej co 
trzy dni zjawia si~ Simcnon, W roku 1948 przeskoczyl Balzaka i Marksa. 

Trzeba przyznac, ze - pozostajqc w kr~gu danych ilosciowych - Si
menon zarobil na takie stanowisko proliferacjq, przy ktorej blednie na
wet Kraszewski. Majqc lat dwadziescia kilka, pisal przeci~tnie jednq po
wiese odcinkowq na tydzien (umial zresztq zalatwie to nawet w 24 go
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·dziny) pod jednym z siedemnastu swoich pseudonimow. Teraz - kiedy 
jest czlowiekiem slawnym i bardzo bogatym - pmcuje malo ale inten
sywnie. Tylko dwa miesiqce na rok poswi~ca pisaniu, pisze wowczas 
tylko trzy godziny dziennie (zawsze od pol do siodmej rano do pol do 
dziesiqtej), nigdy dluzej niz osiem dni pod rZqd. Jesli wyjqtkowo w ciqgu 
t),ch osmiu dni nie uda mu si~ skOllczye powiesci, wyrzuca jq. 

Simenon zaczynal od dziennikarstwa. Wspominal par~ lat temu 
swoje poczqtki, kiedy poslano go, zeby probowal docisnqe si~ do Focha 
i zrobie z nim wywiad. Mlody reporter docisnql si~ tak skutecznie, ze 
znalazl si~ w wagonie marszalka, kiedy pociqg ruszyl. Co bylo robie? 
"Zdecydowa!em si~ - pisze Simenon - podszedlem do Focha i spyta
!em go po prostu, czy zamierza jechae do Warszawy. Odpowiedzial: -
Tak. - T~ lakonicznq odpowiedz opublikowalem. Zostala ona powt6
rzona we wszystkich dziennikach, bo miala podobno wielkie znaczenie 
polityczne. Nic z t.ego nie rozumialem, lecz cwo »tak« stalo si~ sensacjq. 
Byl to moj pierwszy wielki reportaz". 

Zawsze mnie uderza, jak blisko w czasie stojq obok siebie pokolenia 
calkiem odmienne, przedzielone istnq otchlaniq historii. Trudno 0 pisa
rza bardziej wsp61czesnego, niz Simenon: dziennikarskie poczqtki, po
wiese w odcinku, obecne paperbacksy we wszystkich mozliwych j~zy

kach, telewizja z Maigretem... Zresztq jego tw6rca jest jeszcze w pelni 
.sil. Kt6z to uwazal go kiedys za najwi~kszego pisarza francuskiego? 
Andre Gide we wlasnej osobie. Foch, Gide... calkiem inna epoka. Ba -
Gide napisal kiedys entuzjastyczny artykulik 0 naszym malarzu Wojt
kiewiczu, pom6gl urzqdzie w Paryzu jego wystaw~. Wojtkiewicz, Mloda 
Polska, Wyspiailski... Ten sam Gide lansuje Wojtkiewicza i Simenona... 

• 
o kulturze masowej pisalo pi~knie w "Tygodniku" - moze warto by 

·czasem to ciekawe i niejasne zjawisko podbudowae cyframi. Zaraz po
dam kilka, ale najpierw cytat z pewnego amerykailskiego uczonego, kt6ry 
twierdzi, ze jak dotqd wykryl tylko jedno prawo socjologiczne dla kul
tury masowej: Prawo Dzemu Malinowego (im wi~ksza kroinka, tym 
cieilsze smarowanie), 

W USA kina sprzedajq jakies 45 milionow biletow tygodniowo, co 
daje rocznie 1,2 miliarda dolar6w. Teatry zarabiajq 70 milion6w rocz
nie, opery, symfonie itp. 50 milion6w. Telewizja rna wplywy rz~du 

900 milion6w, radio - 700 milion6w, wytw6rczose plyt gramofonowych 
500 milion6w. W roku 1960 Amerykanie ~ydali na rybo16stwo 2,6 mi
liarda, na zeglarstwo itp. 2,5 miliarda, miliard na polowanie, 800 milio

'n6w na golfa. Przeszlo 10 milion6w Amerykan6w uczy si~ tailczye, co 
,daje "metrom" 150 milion6w rocznie. 40 milion6w ludzi uprawia wlasne 
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ogrodki, wydajqc na to dwa miliardy rocznie. Tylez wydajq Amerykanie 
na wakacje za granicq (suma ta przewyzsza budzet calego szkolnictwa 
wyzszego w Stanach). Na zakup zabawek rocznie idzie 1,6 miliarda do
larow. 

Lqcznie Amerykanie wydajq na rozrywki okolo czterdziestu miliar
dow rocznie - eo przekracza wartosc calej produkcji rolnej USA z roku 
1959, wzgl~dnie wszystkie przemyslowe wydatki fnwestycyjne z tegoz 
roku, i stanowi sum~ wi~kszq niz razem wzi~ty dochod narodowy Bra
zylii, Japonii i kilku jeszcze pomniejszych krajow. 

Nie wiem, ile zarabiajq amerykanskie muzea, ale rze('z ciekawa: 
w roku 1959 nowojor3kie Metropolitan Museum mialo parokrotnie wYZSZq 
frekwencj~ niz najwi~ksza arena tego miasta - Yankee Stadium: cztery 
miliony gosci w muzeum, poltora miliona na stadionie. W New Yorku 
Sq oczywiscie inne jeszcze muzea, m . in. Muzeum Przyrodnicze (z gorq 
dwa miliony zwiedzajqcych rocznie), Muzeum Sztuki Nowoczesnej (pol 
miliona) i inne. W calych Stanach Sq 84 duze muzea, nie liczqc setek 
galerii sztuki (w samym New Yorku 300). Od dwudziestu lat ich frek
wencja wzrosla kolosalnie - 0 kilkaset procent. W samym Chicago 
odwiedzilo muzea w roku 1959 pi~c milionow ludzi, w tymze roku Smith
sonian Institution w Waszyngtonie miala szese i pol miliona gosci, Natio
nal Gallery tamze - milian, centralne muzeum Los Angeles tez milion, 
muzeum Akademii Nauk w San Francisco dwa i pol miliona. Dla po
rownania: Louvre odwiedza rocznie poltora miliona go sci, British Mu
seum 700 tysi~cy, slawne Rijksmuseum w Amsterdamie pol miliona. 
W Hadze, gdzie najslawniejsze Vermeery, Rembrandty, rocznie odwiedza 
Mauritshuis 150 tysi~cy widzow... 

W 1920 Stany nie mialy nawet · setki orkiestr symfonicznych, dziS 
majq ich 1142. W ciqgu roku 35 milionow ludzi slucha powaznych kon
certow. 

Ciekawa ewolucja, w ciqgu ostatnich miesi~cy, Ilfl polu bitwy mi~
dzy telewizjq i kinem: telewizja zaczyna tracie adeptow, bo widzowie 
juz nie wytrzymujq idiotycznych reklam i niskiego poziomu programow. 
Jednoczesnie przemysl filmowy spostrzegl si~ , ze filmy francuskie i filmy 
Bergmana majq olbrzymie powodzenie, a przecie koszt(lwaly 0 tyle mniej 
od takiego "Spartakusa", ktory juz okazuje si~ deficytowy... Szeroka 
pubHcznosc chce si~ coraz bardziej ksztalcic, "podciqgac si~" artystycz
nie, ma ambicje w tym kierunku, szuka w kinach coraz lepszej ja
kosci. 

Podobno ludzie coraz mniej czytajq. Statystyki niezupelnie potwier
dzaJq t~ opini~. W USA funkcjonuje obecnie 10 tysi~cy bibliotek pu
blicznych i 2 tysiqce bibliotek szkol wyzszyrch. Ostatnie dane mam 
z roku 1956: biblioteki publiczne wypozyczyly wowczas pol miliarda 
ksiqzek. W 1920 wydrukowano w Stanach 5 tysi~cy ksiqzek, w 1958 roku 
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11 tysi~cy. W roku 1950 Amerykanie wydali na ksiqzki 677 milionow, na 
pisma poltora miliarda. W roku 1957 wydali na ksiqiki z g6re! miliard, 
na pisma 2,7 miliarda. Oczywiscie pytanie, jakie to ksiqzki (ale wia
domo, ie wsr6d tanich paperbacks?w znajduje s i~ mn6stwo dobrej lite
ratury, l{lasykow, filozofow...!, i czy kupujqcy aby ll a pewno je czy
tajq? 

II< 

Za to kraje 0 tradycyjnie wysokie j kulturze W danych statystycz
nych prezentuj'l si~ nie najlepiej: francuski Instytut Badan Ekonomicz
nych i Spolecznytch oglosil w lutym, i e 58 procent Francuzow nie czyta 
ksiqzek (pisma czytuje 92 procent) . Okazuje si~ dal ej , ze mlodzi czy
tajq wi~cej, niz starsi (wiek krytyczny to czterdziestka). Radio, t ele
wizja, kino, teatr, sport - nie stanowiCj dla ksi Cj zki lconkurencji, prze
ciwnie, raczej pobudzajq zainteresowanie dla niej, jeSli ktos moie sobie 
pozwolic na jej kupno. W gorszych warunkach finansowy,ch, kiedy trzeba 
wybierac, oszcz~dzanje na telewizor i samoch6d idzie przed nabyciem 
ksiqiki. 

Francuzi bardzo ksiCjzk~ szanujq, uwaiajCj jednak na ogol, ze lektura 
wymaga wysilku, a ten wysilek jest bezcelowy. VV rezultacie czytanie 
to tylko m~czqcy sposob odpoczywania - chyba ie ktos czyta, by si~ 
czegos dowiedziec, doksztalcic si~ itp. Na dwiescie osob tylko cztery 
powiedzialy, ie cieszCj siEl na wakacje, bo b~dq mog!y sobie poczytac. 

II< 

Z pewnOSCH~ ksiqzka jest nieraz niezast'lpionym informatorem, ale 
tu jeden warunek: informacja musi byC:' nie tyJko rzetelna , m u s i 
bye s z y b k a , Zupeln'l fantazj q wydaje si~ u nas wiadomosc, ze w wi
tryna.ch ksi~garn paryskich 24 godziny po wyborach na prezydenta USA 
ukazala si~ ksi qika 0 K ennedym. Oczywiscie francuski wydawca, ktory 
jq wyprodukowal, mia! w zapasie drugi skrypt 0 Nixonie. Ale tempo 
wydrukowania t e j ksiqiki i rozprowadzenia jej, to rzecz imponujqca. 

W Anglii zdqzyly ukazac si~ , jak dotqd, cztery ksiqzki 0 Eichmannie 
ba, zd 'lzyly doczekac si~ jui r ecenzji w pra sie. Nie Sq to byle broszurki, 
ale prawdziwe ksiqiki, po dwiescie, trzysta stron. 

II< 

Z koncem zesz!ego roku wyszla we Francji ksiCjzka M. B. B 1 u m e n
k ran t z a pt. Zydzi i chrzescijanie w swiecie zuchodnim. Studium to 
obejmuje lata 430-1096, i nie jest w tej dziedzinie pierwsze po wojnie, choe 
wyr6Znia si~ precyzjq naukowego opracowania. Juz w roku 1948 S i m 0 n 

http:tryna.ch


ZDARZEN A - KSU\ZKI - LUDZIE 437 

wydal ksiqzk~ pt. Verus lzrael, w ktorej badal losy Zyd6w w latach 135
425 po Chrystusie i staral s i~ dociec, czym rozni si~ antysemityzm chrze
scijan od dawniejszego antysemityzmu? Podobne zainteresowania przy
swiecaly M. J. I s a a cow i w jego Genezie antysemityzmu (1956), ktorq 
badal od ,czasow Ramzesa II az do roku 1000 po Chr. Pie rwszy tom 
Historii antyscmityzmu opublikowal w roku 1955 M. L. Pol i a k 0 v. 
Opisuje w nim dzieje "aszkenazych" (czyli Zydow zamieszkalych na 
terytorium chrzescijanskim, w przeciwienstwie do "sefaradych" z tery
tori6w muzulmanskich) od poczqtkow diaspory az po wiek XVIII, kiedy 
to monarchowie Europy srodkowej j~li ratowae nadwer~zone swoje fi
nanse przy pomocy zydowskich bankier6w. W roku 1959 wyszlo wzno
wienie znanej ksiqzki I s a a capt. Jezus i lzrael, wreszcie w roku 1960 
inna jego praca: Czy antysemityzm ma korzenie chrzescijmiskie? Pomi
jam drobniejsze, choe nieraz wazkie prace na temat tzw. kwestii zydow
skiej (Maritaina, Sartn~'a, ostatnio FejtO) i zatrzymuj~ si~ przy pew
nych wnioskach Blumenkrantza i Isaaca. Blumenkrantz widzi dwie 
glowne historyczne przyczyny niech~ci chrzescijan do Zydow: po pierw- . 
sze konkurencj~ misyjnq - bo prozelityzm :i:ydowski bywal bardzo akty
wny ; wsparty nieraz nie byle jakimi srodkami finansowymi, znajdo
wal adeptow zarowno wsrod pogan, jak i wsrod chrzescijan. Drugi po
w6d - to swoisty patriotyzm rzymski, ktory, od kiedy skonczyly sit) 
przesladowania, rozwijal si~ wsrod chrzescijan, ka:i:qc im solidaryzowae 
si~ z post~powaniem Rzymian w Palestynic i calq win~ za smiere Chry
stusa spychae z nich na Zyd6w. Mimo jednak gwaltownych nieraz tare 
i polemik, Blumenkrantz twierdzi, ze miE;dzy piqtym i jedenastym wie
kiem Zydom powodzilo si~ znacznic Iepiej ni:i: u schylku Cesarstwa i niZ 
w czasach po:i:niejszych. W okresie, badanym przcz Biumenkrantza, Ist
nialy jeszcze "dobrosqsiedzkie stosunki" : Zydzi i chrzescijanie mowili 
tym samym j~zykiem, nieraz ubierali si~ identycznie, nosHi te same 
imiona, trudnili si~ tymi samymi zaj~ciami, mieszkali w tych samycil 
dzieinicach (nie bylo jeszcze gett), wspoinie slugiwali wojskowo. Zresztq, 
aby wlasciwie ocenie brutainy nieraz stosunek chrzescijan do Zydow, 
trzeba zdac sobie spraw~, jak twardy byl wowczas ieh stosunek do in
nych epokach poza chrzescijanstwem, przed chrzescijanstwem (w Egip
przedstawicieli dawnych herezji (np. manichejczyk6w). Na tym tIe 
owczesne nieszcz~scia 2ydow nie wydaj fl sie; mniejsze, ale przestajq 
bye wyjqtkowc. Najgorsze dia nich skutki miala konsekwentna wro
gose na terenie przepisow prawnych: stopniowo doprowadzila ona do 
legalizacji najgorszych naduzyc. 

Lecz w perspektywie historycznej antysemityzm nie wydaje si~ 

szczeg61nq cechq spoleczenstw chrzescijanskich: przejawial siE; w r6z
nych epokach poza chrzescijanstwem, przed chrzescijanstwem (w Egip
cie, w P ersji), a znow w spoleczenstwach chrzescijanskich miewal on 
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ze sprawami religijnymi zwiqzki bardzo luzne. Blumenkrantz przypo
mina, ze zmuszeni przez Wizygotow do przyj~cia chrzescijanstwa, Zydzi 
hiszpanscy byli przesladowani szczegolnie ci~zko, mimo ze przez cale 
pokolenia byli chrzescijanami. 

A przeciez jest faktem, ze wypowiedzi, ktore odczuwamy dziS jako 
"antysemickie", odnalezc mozna u myslicieli chrzescijanskich, nawet 
tej klasy co swi~ty Augustyn. Ten sam swi~ty Augustyn, ktory pisal, ze 
sumus Iudae'i, non carnal'iter, sed spiritualUer. Podobnie okre'slil rzecz 
Pius XI, mowiqc, zesmy wszyscy Semitami duchowymi. Papiez powie
dzia! 1.0 w czasach, kiedy antysemityzm stroH si~ nadal jeszcze w pseu
dochrzescijanskie argumenty. Isaac rna na pewno racj~, gdy na podsta
wie swych badan dochodzi do wniosku, ze "chrzescijanstwo w istocie 
wyklucza antysemityzm". Wyklucza go, a jesli mimo to szukano w nim 
argumentow antysemickich, to zwykle przez fatalne pomieszanie kon
cepcji teologicmej z empirycznymi normami dzialania. Teologiczna kon
cepcja narodu wybranego, ktory nie odpowiedzial do konca powolaniu 
i musial ustc!piC swiatio prawdy "poganom"; koncepcja narodu, w kto
rym narodzH si~ Bog, a narod ow nie pozna! go i ukrzyzowa! - nie 
mo~:e prowadziC do jakiego bqdz usprawiedliwienia wrogosci wobec na
rodu zydowskiego w historii. Pi~knic ujql to Peguy, parafrazujqc zresztc! 
katechizm soboru trydenckiego: "To nie Zydzi ukrzyzowali Chrystusa, 
lec:!: grzechy nas wszystkich, a Zydzi, ktorzy byli tylko narz~dziem, 

pijq na. rowni z innymi ze zrodla zbawienia". Isaac ,cytuje to zdanie 
w swej ostatniej rozprawie i powiada, ze to jest wlasnie glos auten
tycznego chrzescijanstwa. 

* 

Historia zawsze byla i jest pelna oksymoronow (zamiast banalnie po
wiedziec paradoksow, m6wi~ oksymoronow): wyst8rczy zajrzec do 
pierwszej z brzegu gazety. Otwieram dziennik (dzis 11 luty) i znajduj~ 
nast~pujqce wiadomosci: 1. Brezniew - czolowy przedstawiciel pierw
szego na swiecie kraju socjalistycznego - jedzie do lVIarokka, jednej 
z ostatnich na swiecie monarchii teokratycznych. Ksiqz~ lVIulaj Hassan, 
potomek Proroka, zaproszony zosta1 do lVIoskwy na swi~to Pierwszego 
IVlaja. Allah Akbar! 2. Awantury w Izbie Gmin: rzqd konserwatywny 
usHuje ograniczyc system ubezpieczen spolecznych, ktore w swoim cza
sie sami konserwatysci ugruntowali. Labour Party broni gwa!townie 
tych ubezpieczen i w ogole zdobyczy Welfare State, a poslowie labourzy
stowscy powolujq si~ w swoich przemowieniach co chwila na.. . prezy
denta Kennedy'ego. 3. Bilans platniczy USA - poHora miliarda deficytu. 
Bilans platniczy Niemiec FederalJ,1ych - miliard nadwyzki. A przegral 
wojn~ - kto? (To pytanie trzeba zadac tonem jednego z naszych swiet
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nych historyk6w sztuki, kt6ry podobno, wr6ciwszy z cz~sciq skarb6w wa
weIskich, tak si~ odezwal przez telefon: "Tu mowi profesor X, kt6ry przy
wi6z1 z Kanady - co?") 4. Dillon, republikanin, byl murowanym ministrem 
finansow u Nixona. Wygrywaj'l demokraci. Ministrem finansow zostaje 
Dillon. Dobry spec, dobry technik stoi jenseit s von Gut und Bose. 5. Nie
jaki pulkownik Trinquier otwarl w ParyzU biuro rekrutacji do wojska 
Czcmbego. Kolonializm odwrocony: dawniej Europejczycy lapali niewol
nik6w i pakowaU ich sHq do swoieh armii, teraz Czombe lapie Paryzan... 
tylo ze ni e silq, a sposobem: mamonq. Drobny, ale pi~kny szczegol: na 
scianie biura wisi portret Czombego, flaga Katangi i tekst hymnu naro
dowego te jze Katangi, ktorego poczqtek w wolnym przekladzie brzmi ~ 

o sztandarze Katangi, symbolu wspanialy, 

Powiewajze wesolo nad krainq ehwaly. 

Niechajze na tw6j widok duch zb~dzie si~ kwasu 

I uled ku niebu wnet bez ambarasu itd. 


Jak to dawniej trzeba bylo zarabiac na sztandary i hymny - nie
raz par~ stuleci, alba i dluzej - a dziS szast prast i tradycja narodowa 
gotowa. 

Emile Hen rio t wydal ostatnio u Albin Michela tom swoich szkieow 
o XVIII. wieku. Znajduj~ tam pi~kny cytat z Diderota: "B~dziemy m6wic 
przeciw bezsensownym'prawom, dopoki si~ ieh nie zreformuje, a tymcza
sem poddamy si~ 1m... IVlniej klopotliwe bye szalonym z szalonymi, niz 
bye m fldrym samemu". Zawsze si~ mowi, ze taki byl z Diderota rewo
luejonista. 

Pewien krytyk pisze w "Kierunkach", i e rozwazania (l literaturze 
Stefana Zolkiewskiego weale nie ust~pujq przedwojennym pracom Irzy
kowskiego. Nieeo dalej powiada, ze "Lichniak jest Z61kiewskim krytyk i 
katolickie j" , oraz por6wnuje jego r ecenzje z zarysami literatury wspol
czesne.i Kridla i Czachowskiego. Prosty sylogizm prowadzi do wniosku, 
ze Lichniak nie ust~pujc Irzykowskiemu, a w ogole wszystko jeden ka
liber: Irzykowski, Kridl, Zo!kiewski, Liehniak... Krytyka szkielko i oko. 

J. W. 
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