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MIES1eCZNII( 


ROK XIV Nr 94 (4) 

Kwiecien 1962 


KRAKOW 


DE MALO 

Odwieczny problem religii i jilozoji~, pytanie Hioba, odpowiedzi 
Jego przyjaciol, tak racjonalne a tak nie wystarczajqce - m a I u m 
jako nieszczf,!scie, jako cierpienie, jako kosmiczny problem zla; 
i mal u m jako zlo osobiste, wina, a w jf,!zyku chrzescijanskim 
grzech; kazdy wie, ze nasze czasy sq przeciwienstwem latwego 
optymizmu, do ktorego nie widzq zadnych podstaw. Problematyka 
jest stam, ale spojrzenie na niq dzisiejszego czlowieka jest chyba 
nowe, bez precedensu. Nie trudno stwierdzic, ze na kazdym kroku 
wsrod ludzi jilozojujqcych chocby na wlasny uzy!ek "de malo" 
uderza nieznajomosc podstaw myslowych tej problematyki wypra
cowanych w ciqgu wiekow przez rozne kierunki jilozojii, zwlaszcza 
chrzescijanskiej; nawet cZf,!sto nieznajomosc kamieni wf,!gielnych 
7'eligii Krzyza i Zmartwychwstania, do ktorej sif,! przyznajq lub 
z ktorq polemizujq (najczf,!sciej obie postawy wystf,!pujq tu jedno
czesnie). Byloby jednak wif,!kszym jeszcze blf,!dem lekcewazyc pro
test sumieit, zarozumiale wyjasniac liiobowi dlaczego cierpi, od
sylac go do aksjomatow - zamiast wysluchac jego osobistego 
doswiadczenia, na ktore CZf,!sto zaden czlowiek, tylko - jak w Pi
smie wlasnie - sam Najwyzszy udzielic mu moze tajemniczej, 
osobistej odpowiedzi. 

Szereg pozycji w niniejszym numerze daje wyraz szczegolnemu 
uwrazliwieniu dzisiejszego czlowieka na problematykf,! zla i winy, 
norm ogolnych i sumienia. Nie mamy zamiaru obstawiac tych 
CZf,!sto bardzo osobistych - glosow komentarzami czy zastrzeze
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niami. Sq dokumentem. Mamy zamiar t~ dokumentacj~ konty
nuowae. W roku ubieglym w szeregu numerow publikowalismy 
chrzescijanskie teologiczne (popularne) oswietIenie sprawy piara 
C. S. Lewisa. Nie ma zresztq problematyki chrzeScijanskiej bez 
problematyki cierpienia i winy: olbrzymia litemtura tych sprau; 
Jest mniej lub wi~cej dost~pna. Ludzie cierpiqcy, albo ludzie nie 
rozumiejqcy i chcqcy zrozumiee "mysterium iniquitatis" niech~tnie 
jednak uciekajq si~ dZisiaj do litemtury, zwlaszcza dawnej litera
tury dydaktycznej, tak bardzo ich zdaniem upraszczajqcej sprawy. 
Bojq si~ splycenia i uproszczenia. Nawet czujqc si~ zblqkani nie 
chcq bye prowadzeni za r~k~. Czy jest w nich zanik zmyslu moral
nego? czy mniej Iub wi~cej "gniewna" mlodziez sklonna jest zlo 
traktowac Iekko? Zdaje si~, ze przeciwnie. Zdaje si~, ze nie bylo 

epoki, gdzie bunt bylby tak "zlakniony sprawiedliwosci". 
To powinni wziqc pod uwag~ wszyscy ci nasi czytelnicy, ktorzy 

podobnych doswiadczen nie przechodzq, ktorych czy przeSwiad
czenie inteIektuaIne, czy bardzo prost a i uJna wiam broniq przed 
"czarnq" wizjq swiata. Dla nich takze jest tutaj egzamin: chrzesci
Janin to ten, kta1'y rozumie i podziela cierpienie. 



TADEUSZ ZYCHIEWICZ 

ZtO, GRZECH SWINSTWO 

W ed1e szkicowych zalozen redakcyjnych mial to bye artykul 
o tym, jakie jest miejsce poj~e zla i grzechu w odczuciu wsp6!
czesnego czlowieka. 

Z punktu narzucajq si~ tu dwa ograniczenia tematu. Pierwsze 
chyba oczywiste - ze rzecz dotyczy ludzi wierzqcych. Niewierzqcy 
na rowni z wierzqcymi majq silne odczucie zla, natomiast 
w prostej konsekwencji zalozen swiatopoglqdowych - poj~cie 

grzechu jest dla nich puste i nieaktualne; trudno bylo by wi~c 
mowie 0 jego miejscu w systemacie ich odczue. I drugie ogranicze
nie - domyslne - ze rzecz dotyczy polskiej wspolczesnosci, nie 
zas sytuacji geograficznie szerszej, 0 ktorej takze trudno m6wie, 
skoro si~ jej nie zna z autopsji. 

Nawet jednak przy tego rodzaju ograniczeniu tematu zaklada on 
wlasciwie z gory przegranq autora. Konkretem, ktory ma tu bye 
boda j szkicowo rozpatrzony, Sq bowiem miliony ludzkich indywi
duow wraz z ich odczuciami i reakcjami, w ktorych probJemy zla 
i grzechu przelamujq si~ w najrozmaitszy, cz~sto przedziwny. 
a zawsze zmienny i dynamiczny sposab. A dodajmy, ze rowno
czesnie niezmiernie rzadko odczucia owe Sq wyk rystalizowanc: 
w jakis jednoznaczny systemat poj~e wraz z wynikajqcymi zen 
konsekwencjami. Swiat poj~e bywa cz~sto plastycznq magmq, jesli 
nie trudno uchwytnq mglawicq. Olbrzymiq rol~ odgrywajq w nim 
z jednej strony nawyki, z drugiej zas wp!ywy zewn~trzne. J edne 
i drugie - nie zawsze uswiadamiane i nie zawsze przepuszczone 
przez filtr wlasnych przemyslen. Rownie duzq rol~ gra wreszcie 
instynkt - ow niezbyt sprecyzowany, ale bardzo istotny instrument 
etyczny sumienia, dzi~ki ktoremu wyczuwa si~ podskornie, ie 
"mimo wszystko dobrze si~ stalo", albo ze "cos jest nie w po
rZqdku", nie zawsze jednak umiejqc uchwycie: co i dlaczego? 

Wydaje si~ rzeCZq oczywistq, ze w tych warunkach temat prze
rasta tekst juz w zalozeniu. A wi~c tekst skazany jest z gory na 
schematyzmy i uogolnienia, niedopowiedzenia i niedostatecznose. 
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o czym wspominam dla usprawiedliwienia, proszqc rawniez 0 wy
baczenie przyj~tej w artykule metody. Jest ona daleka od wszel
kich pretensji systematycznego porzqdku i moglaby bye nazwana 
"metodq konika szachowego", w~drujqcego zawiIq drogq po sza
chownicy ludzkich odczuc. Metoda 0 tyle moze pozornie bezsen
sowna, ze nie wykluczajqca jednak ani obserwacji, ani konfron
tacji, ani spi~e. Bye moze, ze nie wykIuczajqca takze i pewnych 
punkt6w dojscia. 

• 
Ludzie wierzqcy wynoszq na ogol z dzieciilstwa mniej Iub wi~cej 

jasne, oparte na formule katechizmowej poj~cie grzechu. ZdaJq 
sobie spraw~, ze w ich swiecie grzech jest zlem. R6wnoczesnie 
jednak poj~cie zla jest dia nich 0 wiele obszerniejsze, wyrainiejsze, 
bardziej realnie dotykalne. 

Istnieje olbrzymi, bolqcy i niepokojqcy bardzo wielu problem 
zla niezawinionego. Choroby, kalectwo, ograniczenie umyslowe, 
wszelakie nieszcz~scia, kpiqce z mqdrych przewidywail - to 
wszystko, co dzieje si~ niej ako "poza plecami" czlowieka, chociaz 
cz~sto wstaje takze i w nim samym - zlo bliskie, dotykalne, na
rzucajqce si~ zmyslom i reakcjom emocjonalnym. Czy mozna zwiq
zae je z poj~ciem grzechu? 

Ludzie czujq si~ uchwyceni w c~gi zla, kt6re nie jest ich winq; 
a wi~c nie jest takZe ich grzechem. Kt6re nie jest niczyjq winq; 
a wi~c i niczyim grzechem. Majq ostre i mocne, czasem az duszqce 
poczucie "bolesnosci zycia". To jest zlo. Wlasne? Narzucone? 
Sensowne? W jakim wymiarze? Bez wyjscia, czy moze do zwy
ci~zenia? 

Podsuwane przez teologi~ dalekodystansowe wiqzanie tych spraw 
z motywem konsekwencji grzechu pierworodnego i narodzin zla 
rna dia nich pewne walory teoretyczne, dose jednak ograniczone 
i jakos zamqcone, jakos "zlamane" w ich swiadomosci. Gatunek 
gatunkiem; oni jednak majq silne poczucie swej indywiduaInej, 
osobowej odr~bnosci. "Czy jest rzeczq sprawiedliwq, aby indywi
dualna osobowose ludzka ponosila konsekwencje indywidualnego 
przeciez buntu sprzed miliardaw lat?" Tak piszq. Z podejrzliwym 
zdziwieniem rozpatrujq hipotez~, ze moze tamta zamierzchla his to
ria jest takze aktualnq realnosciq ich wlasnej osobowosci. Dojmu
jqce doznanie egzystencjalnej "bolesnosci iycia" pozostaje w mocy. 

Na tym wlasnie gruncie najcz~sciej moze wyrastajq szarpiqce 
"pojedynki z Bogiem". Nie tylko wsr6d mlodych; moze nawet 
cz~scjej wsr6d ludzi starszych, kt6rych zycie polamalo i kt6rzy 
szukajq sensu tego polamania. Przezyli dose i jesli jest w nich 
gl6d - to wlasnie i w pierwszym rz~dzie glad wyjasnienia sensu. 
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Gdzies daleko w tyle zostaje poj~cie grzechu. Tuz obok, w nich 
samych i dookola jest zlo bytu, zamykajqce si~ ponad ich glowami, 
dotykalne i wielkie jak morze. To nie jest literacka przesada; tak 
czujq. I jesli m6wiq 0 tym ich slowa niezaleznie od swej nie
poradnosci czy "uczonosci" brzmiq cz~sto jak krzyk tonqcego . 

C6z - grzech.. . 

* 
Wlasnie: przeskoczmy. Problem slowa. A moze nie tylko slowa. 
"Grzech" mial kiedys jednoznacznosc, wag~ i ostrze topora . 

Dla wi~kszosci dawniejszej formacji wierzqcych - ktorych pami~
tamy, ktorzy jeszcze iyjq - nie byl problemem ani jego sens, 
ani dzwi~k i barwa. Ludzie, ktcirzy w sposob najprostszy i cierpliwy 
realizowali (i realizujq zresztq takie i dzis) wskazania swej wiary
przyjmowali to slowo normalnie, jako termin zrozumialy, oczywisty 
i adekwatny. Dla "naskorkowcow", winny co prawda sposob, ale 
takze - "grzech" byl slowem zwyczajnym. Slowem z ksiqzeczek 
do nabozenstwa i z kazan. 

W odczuciu bardzo wielu ludzi - zwlaszcza zas mlodych - na
stqpila przemiana. Oni takze w sposob prosty starajq si~ realizowac 
swojq wiar~. Ale unikajq slowa .,grzech"; w ich odczuciu nabralo 
one smaczku niezbyt przyjemnego. Mowiq: "to slowo Jakos si~ 

zepsulo, zjelczalo". "Grzech"... I korelacje poj~ciowe: aptekarska 
doskonalosc traktatow teologiczno-moralnych, wywazajqcych z10 
grzechu w gramach martwiejqcej laciny, albo w belkocie nauko
wych termin6w, gdzie fizjologia nast~puje na pi~ty etyce. I olbrzy
mi aparat zurz~dniczalych ' rozwazan etycznych, w ktorych gubi 
si~ zywy czlowiek. Cos ze szpiclostwa, ze sledztwa, nachalnosci , 
wlai enia z kaloszami do cudzej d uszy: "grzeszne uczucia" > "grze
szne mysli". Osaczenie obsesjq grzechu. "Duszno, st~chlo i lepko". 
Przepraszam za ten cytat; nie moja wina, ze autentyczny. Zresztq: 
i tu i poprzednio "nie oceniam; relacjonuj~". 

Ci sami ludzie majq ostre odczucie zla. I to nie tylko owego 
egzystencjalnego, niewiadomego; takze zla wlasnego i zawinionego. 
"Mowilem cos, czego nie myslE: i z czym si~ nie zgadzam, bo 
'Nymagala tego sytuacja. To jest swinstwo". 

Nie powiedzq: "zlo". Ani: "grzech". Powiedzq: "swinstwo". 
Szukajq okreslenia, kt6re w ich wyczuciu jest najwlasciwsze. "Zlo" 
wydaje si~ im w takich wypadkach wodq zbyt gl~bokq, okresleniem 
zbyt abstrakcyjnym. ,,'swinstwo" rna dzwi~k, barw~ konkretu, 
To nie jest zabawa w slowa; to jest szukanie swiezszych skojarzen, 
Gdyby nie nieszcz~sna aura korelacyjna. ciqzqca w ich swiado
mosci nad upupionym okresleniem "grzech" - najprawdopodobniej 
byloby im latwiej wydusic z siebie, ze ich "swiilstwo" jest bardzo 
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zwyczajnym grzechem. Wyduszq to z siebie przy spowiedzi; na 
mocy "j~zyka urz~dowego". Prywatnie wrocq do "swiilstwa". 
Switlstwem jest niesprawiedliwosc, nielojalnosc, wszelka gra nie 
fair; krzywda, administracyjny przymus, lamanie strachem; prze
kupstwo, lizusostwo, k1amstwo; wybujaly egoizm, oboj~tnosc i wiele 
innych rzeczy. 

W gruncie rzeczy wiedzq, ze ich "swiilstwa" Sq "grzechami" . 
Ale ogluchnq, gdy np. doda si~, ze zjedzenie w piqtek bulki 
z szynk q takze jest grzechem. Bo w owym zlamaniu postu nie 
widzq zadnego swinstwa. "To bylo dobre za pradziadow, ktorzy 
za jednym posiedzeniem pozerali pol swiniaka". Sq sprawy, kt6re 
w ich swiadomosci zsun~ly si~ w swiat pisanych paragraf6w. 
Krzywda, niesprawiedliwosc, nieslusznosc etc. Sq ze swiata zy
wych; moze ostrzej i wyrazniej, niz bywalo za owych "pradziadow". 

* 
ezy zlo i grzech zanotowane w Starym Testamencie i Ewangelii 

majq wag~ uniwersalnq, ponadczasowq? ezy Sq aktualne i zywe? 
ezy jest np. rzeCZq moZliwq - nie gubiqc po drodze istoty cz1o
wieczych problem6w - przeniesc je w swiat realiow mniej lub 
bardziej wsp61czesnych? 

Byly czynione takie pr6by w literaturze. I rzecz niezmiernie 
charakterystyczna: tzw. "masowy czytelnik", takie wierzqcy ~ 
przyjmowa1 je lapczywie. Taki np. Steinbeckowski swiat Na wsch6d 
od Edenu byl w sporej mierze odbierany jako wlasny przez ludzi 
roinych formacji i r6inych kr~g6w. To byly jakos ich wlasne 
sprawy dobra i zla, grzechu i odpowiedzialnosci. Ai do momentu, 
gdy oczywiste stawaly si~ analogie Steinbeckowskiej akcji i pro
blem6w z etycznym swiatem Starych Ksiqg. Gdy uchwycono je 
u wielu nasit";powal szok zdziwienia, czy nawet pewnej nieufnosci: 
ze Biblia jest nie tylko do k urn e n t e m . Ze jest iywa i rna im 
do powiedzenia cos aktualnego. 

Sqdz~, ie doswiadczeni historycy znajq podobny problem. Trzeba 
przekroczyc pewien prog, aby w pergaminach zobaczyc realne 
zycie. A drugi prog - aby ukazac je innym w sposob przekony
wajqcy. I co najwainiejsze: z poza sztafazu okreslonej epoki wy
luskac prawdy, ktore Sq zywe takze i poza epokq. 

Przypuszczam, ze znajq ten problem takie i ksi~za . Zwlaszcza 
ksi~za. Jest prog "odczytania Pisma". Gdy im si~ to udaje - ludzie 
dziwiq si~ tak sarno, jak "zywym" historykom, podejrzanym 0 "li
teratur~" . Jak literatom, podejrzanym 0 "naciqganie dokumentu". 

o zdziwienie - mniejsza. Ale czasem takze - cofajq si~. Jest to 
rzecz dziwaczna, a jednak realna. Dziwaczna, bo przeciez ludzie 
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zaplqtani osobiscie w sprawy zla i grzechu szukajq w Pismie nie 
tylko pewnego dokumentu; w pier wszym rz~dzie szukajq wlasnie 
aktualnych tlumaczen i wskazan. Jesli usIyszq z kazalnicy jedynie 
"komentarz dokumentarny" w okrasie retoryki - szukajq na 
wIasnq r~k~. I to tak zaciekle, ze - nieprzygotowani, gubiqc si~ 

w dekoracjach epok i formach literackich - gorszq si~ gruntownie, 
alba budujq na wlasny uzytek konstrukcje tak przedziwne, ze 
teologom i moralistom wlosy stajq d~ba. 

Chcq si~ wywikiac i zqdajq pomocy. Czasem jq przyjmujq. 
Niekiedy jednak - cofajq si~, gdy przychodzi; jest w nich jakis 
"zatrzask", reagujqcy na aktualnosc spraw i problemow. Ugrz~zli 
w "dokumencie", chociaz chcieli z niego wylezc. 

Cofajq si~ w bezpieczny swiat katechizmu: przykazania Boze 
i koscielne. Pytania rachunku sumienia. Grzech. Spowiadajq si~ 

z grzechow w skrupulatnym porzqdku paragrafow przykazan. Ale 
najcz~sciej wiedzq, ie to jest ucieczka pozorna. Sq takie osaczeni. 
Zlem - czy grzechem? Wlasnq winq i niepokojem? Nie jest to 
niepokoj skrupulanta, ktory zamartwia si~, ze najprawdopodobniej 
zapomnial, przekr~cil, byl niedosc dokladny. Jest to niepokoj nie
dosytu; niepokoj czIowieka, ktory ma swiadomosc, ie mowi nie 
o 	tym, co go m~czy najbardziej . 

Co jest zlo i co jest grzech? 
Grzech jest zlem, chociaz nie zawsze wiadomo, dlaczego grzech 

Jest grzechem. Czyz bowiem zawsze wiadomo, czego chce ow Bog , 
ktory w Starym Testamencie wydaje si~ niezrozumialym, twardym, 
bezlitosnym i gorszqcym Bogiem, zas w Ewangelii - Bogiem bliz
szym, ale niejednoznacznym w swych przypowiesciach, ktorych 
wskazania - cierpliwie tlumaczone przez ksi~zy - zdajq si~ nie 
dosi~gac czlowieka poprzez czas? A czy zawsze wiadomo, czego 
chce Kosciol? 

Czytujq Pismo, jak czyta si~ stary dokument. Sluchajq kazan 
i spowiadajq si~. Czytajq Steinbecka, jak czyta si~ wlasne zycie: 
ale takze z oporem. Ludzie we mgle z napuchlym guzem niepokoju. 

Ograniczeni? Nie. To nie jest problem ograniczenia. 

* 
To nieprawda, ze problemy etyczne tracq swojq wag~ w swiado

mosci nast~pujqcych pokolen i ze zamiera zainteresowanie nimi. 
Inna sprawa: jeieli Sq one odsuwane ze zniecierpliwieniem, albo 
zagIuszane - to przede wszystkim dlatego, poniewaz staly siE; 
lrytujqce. 

Kwestie dobra i zla, grzechu, odpowiedzialnosci, zadoscuczynie
nia , miary oSqdu staly siE; irytujqce przez swoje glE;boko si~gajqce, 
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pokr~cone korzenie. Takze przez swojq kameleonowq zmiennosc, 
ukrytq pod pozorami prostoty. Sluchalem takich niekonczqcych si~ 
dyskusji. Przykladowo: 

Pytajq: czy okreslenie "etyka sytuacyjna" jest synonimem ter
minu "etyka relatywistyczna?" Bo w obIiczu zlozonosci zjawisk 
widzq koniecznose uwzgl~dnienia sytuacji. Nie chcq jednak bye 
l'elatywistami, gdyz zmys1 analizy wskazuje im z punktu, ze jesli 
wszystko jest jednakowo relatywne, wowczas suma rowna si~ zeru. 
To bezsensowne. Sens zas jest jednq z rzeczy, ktorych nie chcq 
porzucie. 

Ewangeliczne "tak, tak" i "nie, nie" kusi tak sarno, jak mqdrosc 
wzoru chemicznego, alba rachunek cz~sci maszyn. Oczywiscie 
wiedzq, ze to "tak" i "nie" moze bye rowniez skomplikowane 
w swej prostocie, jak czqstka bia1ka organicznego, albo napi~cia 
w pracujqcym silniku odrzutowym. 

Czy jednak jest rownie realnie osiqgalne? Osiqgalne dia zro
zumienia? 

Chcieliby jak najwi~cej zrozumiee - ci nie zawsze wiedzqcy 
o nawroceniu konwertyci, nachyleni nad dobrem i zlem, grzechem, 
odpowiedziainosciq; nad najw1asniejszymi sprawami. 0 dziwo 
ci "technicy" majq szacunek dla tajemnicy. . 

* 
Roznie uk1adajq si~ sprawy wiary. Mozna sqdzie, ze gdyby kiedy

kolwiek indywidualne swiaty wierzen i przekonan Iudzi wiernych 
i mniej wiernych mogly bye wydobyte na swiatlo w calej swej 
zlozonosci ~ biegli teologowie mieliby przed sobq twardy orzech 
do zgryzienia. Zrozumienie i niezrozumienie, wqtpIiwosci i zastrze
zenia, odmiennose postaw, roznice akcentow, sposobow podejscia, 
zapatrywan na przeroi;ne zasadnicze i szczegolowe kwestie doktry
nalne, czasem nieufnose wobec pewnych dogmatow, cz~sto zaklo
potane omijanie ich - wszystko to zlozyloby si~ na lamiglowk~ 
nader kolorowq i trudnq do rozwiqzania. 

Problem zla nie omija jednak nikogo. TakZe i problem winy. 
On rowniez jest dn;czqcq zagadkq - tyle, ze odczuwanq na innej 
nieco plaszczyznie. Podczas gdy zlo wyrasta w swiadomosci do 
rz~du tajemnicy niejako "kosmicznej" - wina jest obrazowym 
odpowiednikiem "tajemnicy atomu". Jest spraWq ludzkiego wn~
trza - i w ludzkim wn~trzu styka si~ z kwestiq zla. Ta "we
wn~trznosc" nie znaczy jednak, ze problem staje si~ "mniejszy", 
"wymiarowo ograniczony" z racji umiejscowienia w czlowieku. 
Ani tez, ze silq rzeczy wi~ksze Sq szanse rozwiqzania. Wprost 
przeciwnie. 
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Ci sami ludzie, ktorym stare siowo "grzech" jakos przestalo 
odpowiadae; d, ktorzy przewracajq ksiqzeczkowe pytania rachunku 
sumienia, bo przestaIy im wystarczae; ludzie uczuleni bardziej 
chyba, niz bywaIo, na zIo rzeczy podstawowych, na zIo krzywdy, 
niesprawiedliwosci, glupoty, niesIusznosci, kIamstwa, nieuczciwosci, 
nienawisci - m~czq si~ z problemem winy tak sarno, jak z proble
mem zIa. 

To takze jest swiat nieznany i irytujqcy: wina. Tak sarno pozornie 
tylko prosty. 

o oprawcy, katujqcym bezbronnych, mowilo si~ potocznie : "czIo
wiek bez sumienia". Czy znaczy to "bez winy?" Jezeli tak, to 
wobec tego bylaby to niewinnose ponizajqca, niewinnose zwierz~cia; 
niewinnose zdegradowanego czIowieka. Czy wolno czIowiekowi bye 
niewinnym w ten sposob? Bo jesli nie wolno (a dlaczego - nie?), 
to w takim razie skazany jest na obarczenie winq poprzez jej 
swiadomose. Staje si~ - czym? N arz'idziem? Ofiar'!? Czy wspoI
t.worcq zla? A moze slugq? Moze wyznawcq? 

To takze Sq irytujqce, diablo skomplikowane sprawy. Dlatego ci 
ludzie nie wierzq w "ideologie", w normy sumienia, ustalane na 
Jakichkolwiek bqdz posiedzeniach. Szukajq tych norm w sobie. 
Ale - po gl~bszej analizie - to "wn~trzne atomu" wydaje si~ im 
rownie tajemnicze i ogromne, jak "kosmos", w ktorym - licho 
wie jak i skqd ul~gIo si~ zIo. 

Az wreszcie - nierzadko - pada pytanie: jesli wina jest funkcjq 
zla, to czy wobec tego zIo nie jest zwiqzane z winq na jakiejs 
nieprzewidzianej plaszczyznie? I czy naprawd~ jest wi~ksze od 
winy? .. 

Ci ludzie najcz~sciej nigdy nie studiowali filozofii i nie znajq 
racjonalnych podstaw etyki; cz~sto nie Sq takie "humanistami" 
w sensie pasji i otrzaskania z literaturq, historiq, kulturoznaw
stwem. Cz~sto przychodzq od strony najmniej spodziewanej; mate
matyka, fizyka, chemia, nauki scisle nakr~ciIy w nich spr~iyny 
dociekan. 

Najprawdopodobniej Sq to dociekania niedol~zne. Ale nie nalezy 
chyba le!(cewaiye ani ich niepokojow, ani domorosIych rozwazan . 
Kto wie, czy nie odnawiajq humanizmu. 

Mogq bye i bywajq bardzo nieortodoksyjni. Ale bywa, ze w ich 
"stechnicyzowanym" umysle ogromne sprawy zla , winy, odpo
wiedzialnosci zaczynajq t~tnie jednym rytmem, intuicyjnie jedno
litym, chociaz jednoczesnie tak irytujqco zIozonym. Z niezrozumiaIq 
pokorq wracajq do Ksi~gi Genezis. Na poczqtek. 

Tadeusz Zychiewicz 
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i tylko ten 
ruch serca przeciw ciemnosci 
jest cos wart 
(Marek S k war n i c k i, "Ziemia j stowa") 

Sq dwa truizmy, ktore kazdy zna. Pierwszy brzmi: czlowiek 
wspolczesny zatracil poczucie zla. A drugi: poczucie zla czlowieka 
wspolczesnego jest tak silne, ze czyni go niemal niezdolnym do 
dobra . Gdzies mi~dzy tymi dwoma truizmami dzieje si~ nasze 
prawdziwe zycie. 

Mowi si~, ze przechodzimy dzisiaj kryzys poczucia zla . Ale: po
czucia czy rozpoznania? Mowi si~, ze zatracilismy pragnienie do
bra. Ale : pragnienie czy raczej wiar~ w czystose, w operatywnose? 
Pragnienie czy zmysl ryzyka, rozrzutnose serca? Moze czekamy 
wciqz z zaangazowaniem naszych pragnien na gwarancje, ktore 
niegdys byly lub zdawaly si~ dane, a ktore na naszym etapie swia
domosci przestaly bye osiqgalne? Trudno wszak zaprzeczyc, ze 
zlo jest rzeczywistosciq wciqz obecnq, nawet dojmujqco obecnq 
w naszym zyciu. Ale jawi nam si~ one w formie pytan, zniewo
lenia, w formie mroku w kazdej rzeczy. A nie w formie orze
czen, norm, modeli wyboru. I trudno zaprzeczyc, ze pragnienie 
dobra jest w nas tak zywe, tak - znowu - dojmujqce, ze sklonni 
jestesmy nawet odrzucae wszystko, co nam si~ zdaje ponizej nie
go, wciqz niesyci i wciqz bezplodni w swej niemilosiernej ro
mantyce doktrynerow. 

Ale czemu nie umiemy juz rozpoznac, zlokalizowac jasno zla? 
Czemu tak nielatwo odwazamy si~ na dobro zwykle, zgrzebne, 
"wcielone"? Wszak te dwie rzeczy wydajq si~ na pierwszy rzut 
oka najprostsze? 

Azeby nazwae po imieniu zlo, trzeba je widziee jako wybor i to 
wybor w odniesieniu do czegos: do okreslonego porzqdku czy 
okreslonego idealu. Tymczasem te trzy rzeczy wlasnie: wybor, po
rzqdek, ideal - Sq dzis zakwestionowane. Potoczna i funkcjonujqca 
wciqz jeszcze w powszechnej (i niekoniecznie religijnej) swiado
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mosci wizja moralnego zla wywodzi si~ z tomistycznej koncepcji 
natury i osoby. Natura przedstawia si~ w tej koncepcji jako 
"cos stalego, podlegajqcego ksztaltow aniu wedlug wlasciwego po
rZqdku cnot, poslusznego rozumowi, obiektywnego". Osoba to 
"kompletna substancja indywidualna 0 naturze racjonalnej". Przy
pisana czlowiekowi zdolnosc i moznosc r acjonulnego wyboru po
st~powania, a nawet reakcji, jest wi~c niemal absolutna. "WIasci
we" cnoty Sq bezsporne logicznie jako "cnoty same w sobie", Sq 
przedmiotem obiektywnego posiadania, Sq czyste. 

Jakze jednak wyglqdajq wszystkie te twierdzenia w perspek
tywie tego, co si~ dzis wie z ksiqzek (chocby popularnych tylko) 
i z "prawdziwego zycia", wad, cnot i wyborow w prawdziwych 
sytuacjach ludzkich? "Kompletna substancja indywidualna"? 
A uwarunkowania srodowiskowe, sytuacyjne, rozwojowe, a nie
ustajqce nigdy modyfikacje i ograniczenia bytowe, psychosocjo
logiczne, hormonalne? Nawet to co mozna wiedziec 0 prawdziwym 
rodowodzie wlasnych postaw i reakcji wystarczy niemal, by im 
{)dmowic godnosci woInych aktow moralnych . A to, czego si~ 

nigdy nie wie? 

Natura czlowieka, mowi nam moralnosc prawa naturalnego, jest 
"posluszna rozumowi, racjonalna, obiektywna". Ale nie trzeba znac 
wynik6w badan prawdziwych motywacji ludzkich, jakimi dyspo
nuje dzis nauka, nie trzeba nawet znac najlepszej literatury wspol
czesnej. Wystarczy przesIedzic uczciwie jeden wlasny dzien: ile 
czyn6w, duzych i najdrobniejszych, ile decyzji, ile zaniechan bylo 
naprawd~, bylo az do dna "racjonalnych"? Ate, ktore byly racjo
nalne, to wzgl~dem jakich prawdziwych racji? Cz~sc tych prawdzi
wych racji jest juz przez nauk~ rozszyfrowana: czy wciqz jeszcze 
nazwac nam je wolno "racjami moralnymi"? - A motywy, ktore 
Sq "ponizej dna", kt6rych przesledzic nie mozemy? 

Wolnosc wyboru, dawniej - w ludzkim przekonaniu - niemal 
absolutna, zw~zila si~ wi~c oto do wqskiej szczeliny, trudno spraw
dzalnej obiektywnie, trudno komunikatywnej dla otoczenia, wia
domej jedynie w gl~bi wlasnego serca, a i to nigdy nie wiadomej 
zupeInie... I ta szczelina tylko, ktorej nigdy nie mozna miec "na 
stale", ktorej szuka si~ wciqz od poczqtku, szczelina chwiejna , 
zamglona, niepodparta barierami formuJ autorytatywnych, jest ca
lyrn polem walki, terenem wyboru: cnota lub zlo. 

Ale porzqdki i idealy, wedlug ktorych cnota jest cnotq a zIo jest 
zlem, Sq tez zamglone, zakwestionowane, plynne. Plynne przede 
wszystkim. W przeciwienstwie do czyn6w "samych w sobie" z daw
nych moralnych map, pokrytych zamkni~tymi k6leczkami grzech6w 
i dobrych uczynkow, nasze mapy wskazujq siec ciqgow i powiqzan. 
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Historia, proces, przebieg to nie tylko nowe dzis perspektywy ba
dan czy ocen naukowych. To tez nowe wymiary sumienia. Nasze 
i cudze decyzje i czyny zwyklismy lokalizowac w kontekscie nie
przeliczonych zaz~bien i dalszych ciqgow. Motywacji i konsekwen
cji bezposrednich, lecz posrednich takze: spolecznych, psycholo
gicznych, prestizowych; sprawnosci czy efektywnosci praktycznej; 
ocen z punktu widzenia wielu i sprzecznych nieraz idealow, na 
przyklad przydatnosci spolecznej i przydatnosci dydaktycznej, na 
przyklad lojalnosci rodzinnej i zawodowej, na przyklad prawa 
do wolnosci i zqdan h amujqcych ze strony zasad egalitaryzmu. 
Dwie twarze dobra i dwie twarze zla - co najmniej dwie twa
rze - pojawiajq si~ wi~c (i w naszym rozumieniu moralnym poja
wic si~ nawet winny) wsz~dzie tam, gdzie dawniejsza moralnosc 
statyczna podsuwala "samq w sobie" twarz diabla lub aniola 
i nawet, zawsze zlozone i zawsze ambiwalentne, sprawy publiczne 
przedstawiane byly szerokim kr~gom spoleczenstwa - i byly przez 
te kr~gi oceniane - w takiej wlasnie wersji prostej i budujqcej. 

Nie tylko jednak dynamiczne i tym samym powaznie zrelatywi
zowane poczucie moraIne czlowieka wspolczesnego zamazuje mu 
dzis twarz zla. Zamazuje jq tez sarna kultura dzisiejsza, ktora jest 
w coraz wi~kszej mierze kulturq procesu, kulturq srodkow. Czyz 
wszystko co czynimy, a nawet piszemy lub myslimy, nie jest oce
niane i rozumiane przede wszystkim jako srodek do czegos innego? 
Jakie rzadko pytamy za klasycznq filozofiq chrzescijanskq jakie 
cos jest "sarno w sobie": - prawdziwe? - dobre? - zle? Pytamy 
jak to zadziala. Pytamy, co to nam da, co to nam "mowi". Pytamy, 
o ile to b~dzie skuteczne, wlasnie dla czegos innego. A tym "czym 
innym", ideq kultury, jest popychanie naprzod Procesu, jaki by 
on nie byl : produkcji albo post~pu, historii albo oswiaty, infor
macji, drogi wzwyz stopy zyciowej, "rozwoju osobowosci", ktory 
staje si~ zwolna czyms w rodzaju swieckiej wersji zbawienia .. . 
I nie pytamy juz prawie "jaka" histori a czy oswiata, "po co, 
do czego" wolnose jakq daje bogactwo, 0 ile "prawdziwa" infor
macja. Wzorzec docelowy "rozwoju osobowosci" rozplywa siCil 
w ogolnikach calkiem niewspolmiernych do naukowej nier az pre
cyzji 'narz~dzi, jakimi rna si~ ow rozwoj wspierae: "harmonia"... 
"pelnia"... "rozkwit"... Malo kto zresztq analizuje faktycznq tresc 
tych slow. Nie one, tylko Proces, proces rozwoju , jest miernikiem 
wartosciujqcym. 

Konkretne, dorazne wartosciowanie odbywa si~ wi~c w naszej 
kulturze nie po linii pytania "co" trzeba robie, lecz po linii pyta
nia "jak" najsprawniej i n ajlepiej pchac naprzod, wspierac i chro
nic Proces. Nie jest to zresztq pozbawione uzasadnien teorety
cznych. Wszak naczelne filozofie i doktryny naszych dni Sq wlasnie 
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technikami opanowywania procesow przez swiadome wlqczanie siE: 
w ich bieg: marksizm, egzystencjalizm, ewolucjonizm Juliana 
Huxleya, ezy Teilharda de Chardin... Takze psychologia glE:bi za
leca dzis rodzaj przystania na podswiadomose, wlqczenie groznego 
"Cienia" w sobie do pelnoprawnego zycia osobowosci, by go w ten 
sposob uczynic "dobrym", chcialo by siE: rzec ~ "zbawic". 

Nic dziwnego, ze w tej perspektywie, w tej mentalnosci (bo to 
jest juz dziS mentalnosc coraz powszechniejsza) zlo jest wprawdzie 
nadal wyczuwalnq rzeczywistosciq, lecz traci twarz, traci imiE:. 
Przestaje bye bezprawiem, wystE:pkiem, krzywdq. Staje siE: "nie
uniknionq koniecznosciq", "nieuchronnym produktem ubocznym" 
albo jeszcze "zrozumialq" (do cna i niemal bez "reszty" emocjo
nalnego protestu) konsekwencjq Procesow. Czasem staje siE: nie
szczE:sciem, lecz nawet wtedy jest czyms niemal bez twarzy, jak 
fatum: zlq wolq "Mocy", anonimowych i wszechwladnych. I to 
nie jest chyba przypadek, ze takze w prostych, codziennych sy
tuacjach, odpowiedzialnose i wina rozplywajq siE: tak cZE:sto wsrod 
wladz, pionow, instytucji, nie majq imienia, nie majq twarzy... 
Mowimy: "biurokracja". Mowimy: "kliki". Zapewne. Ale Ho jest 
jeszcze szersze. TIo to fakt, ze naSZq kulturq, a nawet najcodzien
niejszymi odruchami naszej wlasnej, prywatnej mysli, rzqdzq Mo
ce, ktore sluzq Procesom, a Procesy Sq absolutami naszych dni, tal< 
wlasnie, jak niekwestionowanymi w praktyce absolutami byly 
ongis twierdzenia teologiczne. 

Nie stracilismy poczucia zla ani w sobie ani w swiecie. Prze
ciwnie, nigdy chyba jego mroczna wszechobecnose nie byla bardziej 
wyczuwalna i bardziej metafizyczna. Bo zlo nie zostalo bynajmniej 
"wypchniE:te na margines swiadomosci", jak to siE: czase:m sugeruje. 
Zostalo wlasnie z marginesow wypuszczone. Przerwalo sztuczne, 
fikcyjne siateczki katechizmowych rezerwatow, wdarlo siE: na spod 
cnot, za kulisy czynpw wznioslych i heroicznych, w tryby "neu
tralnych moralnie" machin i przebiegow cywilizacyjnych, miE:dzy 
wiersze poboznych inwokacji, mi~dzy dlonie ludzkie splecione ge
stem braterstwa czy pojednania... Zlo stracilo naiwnq twarz niepo
radnego diabelka, obwiedzionego czarnq, mocnq, ostrzegawczq kre
chq zakazu. Nosi dzis 'prawdziwe oblicze KSiE:cia Ciemnosci: oblicze 
mroku, ktory jest w kazdej rzeczy, oblicze grozy nieprzeliczonych 
a liczqcych siE: niewiadomych kazdego czynu i wyboru, oblicze 
klE:ski na samym dnie ludzkiego serca: klE:ski zniewolen niespro
stania, niedorosni~cia, od ktorej odejscia nie rna, i, wiemy dzis, 
o ilez ostrzej niz kiedykolwiek, nigdy nie moze bye. Nie straci- ' 
lismy poczucia zla. Przeciwnie. Moze wlasnie tylko jego "poczucie" 
jeszcze mamy. I jest one zbyt. czujne, zbyt doswiadczone, bysmy 
mogli, bySffiy mieli smialose nazwae, pokazac palcem: Stqd dotqd 
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to jest zlo. (Zlo na pewno? zawinione? nieprzymuszone? czyste?) 
A stqd dotqd to juz nie. (- Nie?!) 

Lecz jest tez inny spos6b praktycznego rozpoznawania zla, pr6cz 
formalnych analiz, pr6cz pokazywania palcem. Jest nim konfron
tacja z dobrem i cnotq, wyb6r w kierunku dobra i cn6t. I jest to 
chyba nawet jedyny spos6b wlasciwy, jedyny wykonalny. Tylko 
ze, Jak powiada drugi z kolei truizm wst~pny ' tych uwag, "jestesmy 
dzis niemal niezdolni do dobra". W jakiej mierze ten truizm m6wi 
prawd~? 

By orientowae si~ w kierunku cn6t, trzeba miee przed oczyma 
model cn6t, model dobra. Modele bowiem, a nie orzeczenia, Sq 
w praktyce przedmiotem wiar wsp6lczesnych ludzi. Klasyczne mo
dele cn6t to B6g, przyw6dcy i zwykli ludzie, kt6rych znamy jako 
wyznawc6w dobra. Modele wsp61czesne, dodane, to juz zwykle 
nie osoby, lecz raczej "dobre" sytuacje, na przyklad rownose , 
na przyklad sprawna, tolerancyjna wsp61praca, na przyklad auten
tyczne kontakty mi~dzyludzkie. 

Nie trzeba wielkiej przenikliwosci, by stwierdzie od razu, ze mo
dele klasyczne stracily bqdi na aktualnosci, bqdz nawet na wiary
godnosci, a dodane, wsp6lczesne, kwestionujq nieraz nie tylko 
stare normy, lecz takze jedyne bodaj dobro, jakie sklonni jestesmy 
jeszcze uwazae za bezsporne: milose blizniego. 

Czy B6g moze bye wzorem cn6t dla czlowieka? Przymioty, jakie 
wylicza teologia, zdajq si~ sugerowae, ze tak. Ale teologia twierdzi, 
ze jej okreslenia Sq zaledwie analogiami, a w potocznym odczuwa
niu czlowieka wsp6kzesnego, nawet analogiami nie Sq i nie mogq 
bye, jesli B6g rna zostae Bogiem. Bo nie rna dla nas podobienstwa, 
analogii, mi~dzy tym co rozumiee potrafimy jako milosierdzie, 
a niepoj~tym, przerazliwym Milosierdziem Tego, kt6ry stworzyl 
(dopuscil?) swiat jaki znamy. Nie rna dla nas podobieiistwa, ana
logii, pomiE;dzy naszq wlasnq, wedlug najlepszej ludzkiej wiedzy 
przeczutq sprawiedliwosciq, milosciq, dobrem, a cnotami Wladcy 
niezawinionych cierpieii, kalekich dzieci, oblqkanych morderc6w, 
Dawcy strasznej wolnosci do zguby, wraz ze stu zniewoleniami tej 
wolnosci... Nie rna i bye nie moze takich analogii. Wlasnie nasze 
poczucie zla, "ferment chrzescijaiiski", buntuje siE; dzis przeciw 
nim. Jesli B6g rna zostae Bogiem, musi bye dla nas Tym jedynie, 
Kt6ry Jest i kt6ry "pisze prosto po liniach krzywych". Nasz'! rze
CZq jednak, rzeCZq ludzkq, jest pisae po liniach prostych i nie na 
niepojE;tych cnotach NiepojE;tego wzorowae nam to pisanie. 

Ale mamy modele przyw6dc6w: tych religijnych przede wszyst
kim, Boga-Czlowieka i Jego swi~tych, i tych swieckich: bohater6w, 
wieszcz6w, Whldc6w. Nikt i nigdy, nawet wsrod tych, ktorzy 
kwestionujq historycznosc Chrystusa, nie kwestionuje zwykle "mo
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delu" ewangelicznego dobra . Lecz zakwestionowane Sq dzis wszy
stkie niemal ludzkie pr6by jego realizacji . W skali historycznej 
mamy dzieje Kosciola jako pot~gi swieckiej i te wlasnie dzieje 
przede wszystkim Sq nam dzis znane, Sq dla nas jasne. Realizacja 
Ewangelii? W skali indywidualnej, dzieje dusz wi~kszosci swi~

tych przedstawiajq nam siE:, alba Sq nam przedstawiane, jako dzieje 
obce i dalekie, czasem wr~cz odpychajqce, a nierzadko, w naszym 
dzis rozumieniu, otwarcie i bezbronnie patologiczne. I cz~sciej 

chyba - patrzqc bardzo lojalnie - zdolni jestesmy widziec w tych 
zywotach, danych nam jako budujqce, pi~kny patetyczny tragi~m 
zrywu nad sta~, nad sily ludzkie, niz obraz dobra, niz model 
zycia. 

Tak jest przewaznie z tradycjami przyw6dci>w religijnych. Swiec
cy? Patrioci, artysci, politycy... Iluz z nich ostac si~ moze naszej 
podejrzliwej wiedzy 0 dnach cnot, 0 mrokach idealow, 0 prawdzi
wych motywacjach? Choe niejeden moze zaslugiwalby, by si~ 

ostac. Uniemozliwia to dziwny paradoks naszych dni. Zyjemy 
w "kulturze procesu". A wbrew jej logice, przedmiotem naszych 
wiar nie Sq wlasnie "procesy" ludzkich dqzen w kierunku dobra , 
nie Sq nawet tak drogie nam procesy "rozwoju osobowosci". Do
magamy si~, mniej lub bardziej swiadomie, od naszycl;l tradycji , 
modeli dobra statycznych i skonczonych. Tylko w takie bysmy 
uwierzyli. I w takie wlasnie uwierzye juz nie mozemy. Wlasnie 
takie kontrolujemy najpodejrzliwiej, szukamy w nich zlego naj
pilniej, i mamy racj~. Zawsze, oczywiscie, mamy racj~. Modelu 
dalej brak. 

A w skali wsp6lczesnego doswiadczenia? Mowi si~ czasem, ze 
nie rna teraz, dzis, kolo nas zywych modeli dobra. I to jest pr aw
da, choe to jest niepr awda takze. Bo jest pewne, ze teraz , dzis, 
tuz kolo siebie, spotykamy swiE:tych. Sami zresztq spostrzegamy 
to czasami, gdy ich juz nie rna, bo gely ich nie rna , Sq bezpieczn i 
od naszych pretensji i naszych zqdan, azeby byli nie sobq, lecz 
znowu - modelem "czystym" i to na nasz prywatny, drobny 
uzytek. Spotykamy swi~tych, lecz nie umiemy ich rozpoznae, gdyz, 
wiedzeni instrumentalnym instynktem naszej kultury, chcemy ich 
"U2Y(:", a osob ludzkich - w prz€ciwieilstwie do narz~dzi - nie 
poznaje si~ przez uzywanie, lecz przez ten rodzaj bezinteresow
nej uwagi, ktory nazywa si~ trudno ~ "kontempl2.cja", a zwy
czajniej - milose. Dar. Chcemy uzyc wsp6lczesnych nam swiadk6w 
dobra na lokat~ naszych pragnien, na gwarancj~ dla naszej niepew
nosci, na autorytet, kt6ry by podjql za nas naSZq wolnosc. Chcemy 
w ich wlasne dobro, kt6re jest zawsze tylko drogq, zawsze tylko 
usilowaniem ("procesem" wlasnie i to procesem niepowtarzalnym) 
zainwestowac przemOCq absolut naszych wyobrazen, naszych Zq
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dan. I - rzecz prosta - nasze pretensje i podejrzenia okazujq 
si~ sluszne: zywi ludzie nie dajq si~ uzyc w calosci, nie przystajq 
nigdy w calosci do naszych potrzeb, nie redukujq ryzyka ruchu 
naszego serca przeciw naszej eiemnosci. Zywi swi~ci , nawet jezeli 
Sq tuz obok, zawodzq wi~c zwykle nasze nadzieje. Okazuje si~, ze 
nie Sq dla nas uzyteczni na spos6b narz~dzi ezy wzorc6w gwaran
towanych, a niebardzo juz umiemy oeeniac ich, czy. kogokolwiek 
z zyjqeych, inaczej nii wedlug takiej przede wszystkim uiytecz
nosei. 

Kryzys klasycznych modeli dobra jest wi~c chyba nieuehronny 
przy aktualnym stanie naszej swiadomosci, przy aktualnym 
ksztalcie naszyeh postaw. Jest po prostu elementem losu pokolen 
"zakr~tu historii", a los moina tylko podjqc. Nie innego z nim si~ 
zrobic nie da i niczym innym nie moina go przezwyci~zyc. (ezy 
dlatego m6wi si~ 0 nim n ieraz - "krzyi"?) Podjqc los, podjqc 
brak modelu dobra, .bezpieeznego, gwarantowanego z zewnqtrz 
przez spolecznq afirmaej~, z wewnqtrz przez pewnosc czystosci, 
przez uzytkowq empiri~... wszystko w nas, cale nasze dziedzictwo 
intelektualne, dziedzictwo pew nos c i (obyezajowej, spekulatyw
nej, empiryeznej) wzdraga si~ przed takq sytuaejq. Nie umiemy, 
nie ehcemy przyznac, ze jedynq drogq moralnq jakq zna dzis 
homo sapiens, horrto j aber, homo polit icus jest samotny, niegwa
rantowany ruch serca przeeiw ciemnosei. Nie ehcemy przyznac. 
A musimy przyjqc. 

Ale nie tylko modele "osobowe" sprawiajq nam dzis zaw6d, 
Nienajlepiej jest takie z modelami "sytuaeyjnymi": z ideal ami, 
kt6re malujq optymalne sytuacje, optymalne stosunki mi~dzyludz
kie. Idealy te bowiem niejednokrotnie znOSZq si~ wzajemnie, lub 
w kaidym razie oslabiajq. Najostrzejsza chyba antynomia naszyeh 
dni to milosc-r6wnosc. Bo jest ealkiem jasne: logieznq, uprawnionq 
konsekwenejq postulatu r6wnosci jest zawisc i niewiele tu pomogq 
sofizmaty, tlumaczqce, ie ehodzi wszak tylko 0 r6wnosc startu ezy 
r6wnosc szans "rozwoju osobowosci". · Z chwilq, gdy run~la fata
listyczna moralnosc soejologiczna, moralnosc zgody na zastane 
z zewnqtrz dane podziaty, z ehwilq, gdy r6wnosc przestala bye 
tylko elementem konkureneyjnych system6w politycznyeh (cedzo
nym zresztq ostroinie przez g~ste sito moiliwosci i koniecznosci) , 
a przeszla na podminowany teren powszechnych idea16w ludz
kich - plotki klauzul i ograniczen majq niewiele praktyeznego 
znaczenia. W odczuwaniu faktyeznym, w reakcjaeh aktualnie funk
ejonujqcych, r6wnosc znaezy, ie inni ludzie nie powinni w nie,zym 
przerastac mnie, jesli zas przerastajq, to dzieje mi si~ krzywda 
I wszystko jedno, ezy b~dzie chodzilo 0 zarobki, 0 karier~ czy na
wet tylko 0 jakqs innosc, kt6ra nie wadzi nikomu w niczym pr6cz 
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tego, ze wydaje si~ "wi~kszq" wolnosciq. Wszystko jedno,o co b~dzie 
chodzilo i czy to, 0 CO b~dzie chodzilo, b~dzie jasne. Reakcje inspi
rowane (i uprawomocnione) przez postulat rownosci: poczucie 
krzywdy wobec cudzej wyzszosci, poczucie prawa do niech~ci, 

przebiegnq tak, jak przebiec muszq. I zderzq ' si~, tak jak mUSZq si~ 
zderzye, z idealem innej sytuacji; sytuacji milosci . 

Ideal rownosci, ktory - bez wqtpienia - wywi6dl si~ z milosci 
ludzi, podminowuje wi~c i oslabia wlasnie milose. Ale paradoks 
si~ga gl~biej jeszcze: ta oslabiana, podminowywana milose, i ona 
jedynie, zdolna bylaby w praktyce poradzie sobie z rownosciq, 
udzwignqe rownosc. Nic,pr6cz niej bowiem, nie potrafi rozwiqzae 
sytuacji zawsze (i logicznie!) konfliktowej, w ktorej kazdy rna 
"moraIne prawo" do wszystkiego, co majq inni, ale prawa tego 
nie moze nigdy w pelni zrealizowae. Nie moze go zrealizowae, bo 
w konkrecie zycia nie da si~ one zrealizowae inaczej niz wlasnie 
na sposob milosci, ktora stanowi swoisty "stan posiadania" takze 
cudzych sukces6w i takze cudzych, innych osobowosci. 

Tylko milose bylaby zdolna udzwignqe r ownose. Ale byla ona 
zawsze, jest i b~dzie, dla wi~kszosci z nas, propozycjq kierunkowq 
tylko, propozycjq nad stan naszego serca, choe zwyklismy szafo
wac niq tak zdawkowo, tak zadziwiajqco la two, jak receptq na 
aspiryn~. Ilu z nas, ile razy w zyciu zdolalo kochac jednego 
choeby czlowieka za to czym jest, a nie za to jedynie, czym jest 
dla nas? Jezeli kilka razy, to strasznie duzo. Lecz i wtedy: ilez 
z tego bylo zamierzone przez nas, oczyszczone, zasluzone, a ile 
dane jak "stan laski"? 

Mniej drastyczna moze nii "rownosc-milose" jest antynomia 
mi~dzy postulatem sprawnej , tolerancyjnej wspolpracy, a postu
la tem "autentycznych", to znaczy osobistych i nasyconych emocjo
nalnie stosunkow mi~dzyludzkich . Bo jest dzisiaj taki model 
zachowaiJ., poniekqd juz nawet model "cnoty", ktory mowi, ze 
neutr alna zyczliwose jest w gruncie rzeczy bezpieczniejsza od mi
losci takiej, j akq jest zwykle nasza milose: zaborczej, arbitr alnej, 
swego szukajqcej. Ze ,;z.yc obok" i "dae zye" jest r ozsqdniej (ope
ratywniej ?) n iz angazowae siE'; zbyt daleko w przezycia i w poglqdy 
innych ludzi. Ze wspoliycie i wsp6lpraca Sq sprawniejsze, gdy 
Sq "gladkie", a Sq gladkie, gdy Sq moiliwie zobiektywizowane, wol
ne od niesfornego, nieobliczalnego elementu prywatnych emocji. 
I bezsprzecznie, doswiadczenia, jakie nas ksztaltowaly, te z dawnej 
i te z najnowszej historii, mowiq zbyt wiele 0 kl~skach i 0 szaleiJ.
stwach aspir acji "czynienia ludziom dobrze", by aspiracj a ta nie 
miala budzie dzis nieufnosci i trwogi . 
R6wnorz~dnie do modelu negatywnych cn6t wspolzycia, narasta 

jednak wsz~dzie coraz silniejsze zqdanie "autentycznosci" kontak-

Znak - 2 
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tow ludzkich. Jest ono, jak dotqd, dose w ieloznaczne i kazdy, jak 
siE: w ydaje, widzi nieco inaczej tresc postulowanych jako auten
tyczne sytuacje. Kazda z tych tresci jednak znow oslabia, znow 
zamazuje ktorqs ze znanych jeszcze twarzy dobra. Bo kontakt 
autentyczny to juz w kazdym razie nie ostrozna, defensywna 
zyczliw osc z modelu "negatywnego". Bardzo cZE:sto to nawet po
stulat wrE:cz przeciwny: zywiolowej, subiektywnej spontanicznosci. 
Jesli spontanicznosci jednak, jesli tylko to, co siE: naprawdE: czuje 
czy chce, jest prawdziwe, jest sluszne, to. nieuchronny jest kon
flikt nie tylko z cnotq negatywnq, lecz ze wszystkimi niemal nor
mami wspolZycia. Normy te - nie czyiJ. szkody, nie sprawiaj bolu, 
nie naduzyw aj cudzej dobrej w iary, cudzej mil:osci - stajq si~ 
wszystkie w takim kontekscie konwencjami , jesli nie wrE:cz hipo
kryzjq, niezgodnq z autentyzmem czyichs ch~ci lub odruchow. 

Mamy wi~c jeszcze jeden, znow sprzeczny z innymi, model 
dobr a. Bo jest dobro w tym modelu, jest w nim prawda. Wszelkie 
normy, ktore majq chronic czlowieka przed czlowiekiem, a nie 
zakladajq najpierw, ze czlowiek Ma byc kochany, Sq istotnie 
tylko umownymi, porzqdkowymi konwencjami wspolzycia. I kon
wencje takie, rodzaj "przepisow ruchu", nie mogq pretendowac do 
rangi postulatu ideowego, ktory mozna by skutecznie przeciwsta
wic autentyzmowi namiE:tnosci ludzkich i walorowi ich prawdy. 
Zaden kodeks postE:powania, ktorego nadrzE:dny odnosnik moralny 
(nawet jesli istnieje formalnie) nie znaczy nic ludzkiego, nie jest 
ideq zYWq, nie moze byc postulatem tego rodzaju, jesli zas nim 
bye probuje, konflikt, i to wlasnie konflikt "w imiE: prawdy", jest 
prE:dzej czy pozniej nieuchronny. 

Przez sytuacje "autentyczne" jednak rozumie siE: tez nieraz czy 
przeczuwa cos wrE:cz przeciwnego zwykIym ciqzeniom ludzkiej 
zywiolowosci. Przeczuwa siE:, nazywajqc to rozmaicie, jakis kon
takt tak bezinteresowny, ze juz nie pyta 0 gwarancje operatyw
nosci czy afirmacji, jakqs solidarnosc na tyle bezwarunkowq, ze 
nie cofa siE: przed smugq cienia we wlasnym czy cudzym sercu . 
I jezeli to przeczucie tak rzadko i tak niesmialo powoluje siE: na 
wzor ewangeliczny, to nie dlatego zwykle, ze nie jest swiadome 
swego rodowodu. Chyba dlatego raczej, ze zbyt dobrze znamy nad
uzycia, jakie byly czynione i co wazniejsze mUSZq bye czynione 
zawsze przez kazdego, kto siE: na ten rodowod powoluje. Prze
czucie ewangelicznego "autentyzmu", najtrafniejsze chyba ze 
wszystkich naszych modeli, pozostaje wiE:c, jak tyle innych, u pro
gu drogi. U progu pytania 0 czystose, pewnose, gwarancjE: wyko
nalnosci. Spor 0 dobro wyrasta jeszcze raz pomiE:dzy nami 
a dobrem. 

Spor 0 dobro. Bo z pewnosciq nie brak pragnienia czy poczucia 
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zobowiqzania czyni nas - jak m6wi truizm - "n iezdolnymi" do 
czynienia najzwykl jszego dobra tam, gdzie jest one do zrobienia, 
i do czynie!lia go ufnie, radosnie i nie pytajqc 0 wi~cej. 

Poczucie zobowiqzania, zadluzenia, "zaklopotania" wobec siebie 
i rzeczywistosci ... Niektorzy m ysliciele wspolczesni sqdzq, ze to 
jest wlasnie najgl~bsze, elementarne dno religii. I jakze nie 
widziee jego dotkliwej obecnosci \v czlowieku naszych dni? Jak 
nie widziee go w literaturze, w kierunku prawdziwych rozmow, 
prawdziwych pytaiJ., nawet w barwie prawdziwych skarg na zycie, 
ze jest "tylko" takie, a nie da si~, czy si~ nie umie zrobie go 
innym ... J akim? 

Niepokoj w kierunku dobra rna zresztq nie tylko swoiscie meta
fizyczne Ho, wyrazniejsze chyba jeszcze, czytelniejsze, kiedy kru
SZq si~ doktrynalne obudowy metafizyki. Jest tez rzeczowym, prak
tycznym niepokojem humanistycznym. Swiadczy 0 tym, mi~dzy in
nymi, zywa, ofiarna uczynnosc, jaka cechuje ludzi wspolczesnych, 
ilekroe zetknq si~ oni z sytuacjq (obojE:tne: blisk q im, czy nawet 
bardzo dalekq geograficznie), ktora jest dose radykalna, dose czar
no-biala, by gest pomocy przedstawial si~ jako gwarantowanie po
trzebny i czysty. Szersze Ho humanistycznego niepokoju, jaki lezy 
u hodel tej tak czujnej dzis dyspozycji do solidarnosci, ale tez 
nierzadko u zrodel dyspozycji do rozpaczy, przedstawia interesu
jqCO Julian Huxley. Sqdzi on, ze czlowiek, poczyniwszy w ostatnich 
czasach tak olbrzymie post~py w dziedzinie urzqdzania swiata 
rzeczy i swiata przyrody, czuje siE: tym bardziej winny, ze nie 
urzqdzil rownie sprawnie stosunkow mi~dzyludzkich. Czuje si~ 

winny, gdyz czuje si~ dzis bardziej zobowiqzany do ich urzqdzenia 
i czuje si~ - slusznie czy nie - lepiej w tym kierunku wyposazony 
przez stojqce do jego dyspozycji narz~dzia naukowe. 

Bez wzgl~du na to, czy takie wlasnie rozumowanie jest Oub czy 
jest w sposob jasny) przeslankq postaw wspolczesnych, niewqtpli
wie wydaje si~, ze nasze poczucie odpowiedzialnosci za dobro 
w swiecie, w ktorym zyjemy, jest bardzo silne i ze wlasnie one po
woduje tak nagminne dzisiaj depresje na tIe bezradnosci. Gdyby 
bowiem, jak si~ to czasem sugeruje, powodem tych depresji byl 
jedynie "maly wplyw szarego czlowieka na ksztalt publicznego 
i wlasnego zycia", to cierpialyby na nie przede wszystkim ludy 
i klasy najprymitywniejsze, najbardziej tego wplywu pozbawione, 
a wiemy, ze tak nie bylo i ze tak nie jest. 

Poczucie zobowiqzania i zadluzenia jest wiE:c dzis nie tylko bar
dzo zywe, lecz - w swym wyrazie humanistycznym - niezmiernie 
ambitne. I moze tu lezy gl~boki korzeiJ. tragizmu, jaki nosi w sobie 
tak cz~sto nasz spor z dobrem. "Rozpacz, pisze Graham Greene, 
jest cenq, ktorq si~ placi za stawianie sobie nieosiqgalnego celu. 
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Powiedziane jest: oto grzeeh, za kt6ry nie rna odpuszezenia. Ale 
grzeehu tego nie popelni nigdy ezlowiek zepsuty lub zly". 

A popelnia go wyraehowany idealista. Nie dlatego, ie stawia so
bie eel nieosiqgalny (kaida droga, ktora prowadzi naprzod, wie
dzie i wiese musi dalej nii na wyciqgni~eie skalpela), ale dlatego, 
ie domaga si~ i wierzy w osiqgalnosc tego, co osiqgalne nie jest : 
pewnosei, bezpieezel1stwa i niewinnosei. r w tym sensie rna raej~ 
truizm: nasze poezueie zla, wiedza 0 niedosycie, mroku i winie 
w kaidej rzeezy, paraliiuje i nieraz obraea w rozpaez rueh w kie
runku dobra. Aspiraeje eodzienne, zgrzebne, male, dlawi i kwestio
nuje pytanie 0 ieh ezystosc, 0 ieh operatywnosc w wielkieh ska
laeh, 0 ieh wartosc w stosunku do ogromu ludzkiego zadluie
nia. Leez aspiraejom wielkim, ktore podejmujq si~ - w imi~ wlas
nie ogromu swyeh zamierzen - przejsc ponad malym dobrem 
i malym zlem, zmiesc je na bok jak niewaine wiory, rowniei 
odmawiamy wiary. Bo skalpel nie si~ga do kresu drogi. A wior y 
to jui wiemy - wiory si~ liezq. 

Los moina tylko podjqc, bo nie innego z nim si~ zrobie nie da. 
r naszym losem, losem wspolczesnosei, jest to, ie ani pewnosc, ani 
niewinnosc, ani bezpieczenstwo nie mogq jui bye naszym udzialem 
w ten sposob, w jaki byly ongis udzialem swiadomosei ludzkiej. 
Dawka psyehologieznyeh pewnikow 0 Bogu jest znaeznie mniejsza 
nii byla, w tym sensie, ie zmniejszyla si~, w prawdziwym odczu
waniu, przylegalnose spekulatywnyeh analogii do rzeezywistosei 
Niepoznawalnego, i w tym sensie takie, ie zmniejszyla si~ (weiqz 
w zwyklym, potoeznym odbiorze) przydatnosc spekulacji w ogole 
do opisu Boga i stosunku ezlowieka do Boga. 2 qdanie pewnosei, 
to sarno, ktore zbudowalo ongis forteee orzeezen spekulatywnyeh, 
zwraea si~ wi~e dzis nieraz ku wspolczesniejszym narz~dziom 

"upewniania si~" : ku empirii osobistego doznania, ku oezekiwaniu 
na bezposredni, jednoznaezny "komunikat" Boga, by na podstawie 
tej gwaraneji moe jui potem sluehae slepo, w ybierae slepo mi~dzy 
tym, co Zakon nazywa dobrem, a tym, co n azywa zlem. Znamien
ny dla tej orientacji jest rozkwit mistyk bardzo roinego autor a
mentu w ostatnieh dziesi~eioleciaeh. Ale "komunikaty" Boga, 
ehot! - jak nas ueZq - bywaly dodane pewnym wyjqtkowym 
losom ludzkim, nie Sq przeeie normalnym, konstytutywnym ele
mentem ezlowieezej doli, elementem, do ktorego mielibysmy pra
woo Moie trzeba pami~tac i moie pami~ta si~ rzadko, ie f akt, 
ktory jest sereem ehrzeseijanstwa: podj~eie ludzkiego losu przez 
Boga Czlowieka, byl podj~eiem tego losu wraz z kl~skq ostateeznq, 
absolutnq, braku komunikatu. Prawda 0 pelni ezlowieezenstwa 
Chrystusa brzmi: Eli, Eli, lamma sabachtani. 
Zwi~kszyla si~ wi~e dzis niewqtpliwie "odleglosc" Boga od swia
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domosci i wyobrazni czlowieka. (Czyz zresztq nie odwracal On swo
jej twarzy od niekt6rych pokolen Narodu Wybranego i czy nie 
bylo rzeCZq, 10sem tego Narodu isc dalej , przeciw ciemnosci, mimo 
to?) Nie jest wi~c moze dziwne, ze tym natarczywiej zwracamy si~ 
o gwarancje czystosci i operatywnosci dobra do naszych wlasnych 
k ryteri6w ludzkich. Ale te kryteria wlasnie, nasza gorliwie, za
chlannie zdobywana wiedza, m6wiq nam, ze jesli chcemy wyjsc za 
pr 6g sporu, w ejse naprawd~ w ruch przeciw ciemnosci, to nie stae 
nas juz na w yrachowany idealizm : gwarancji ludzkich brak. Nie 
b~dziemy n iewinni, nie b~dziemy bezpieczni, nie b~dziemy sprawni. 
Dobr o wielkie, czy male, kt6re uczynimy blizniemu swemu, b~dzie 
nosie w sobie odbicie twarzy zla w naszym i w jego sercu, b~dzie 
nosic skaze, niesprostania, bedzie zawsze krylo ryzyko pomylki zu
pelnej, bezuzytecznosci calkowitej. I bardzo cz~sto, n ad sHy cze,sto, 
jak na nasze dziedzictwo pewnosci, calq afirmacjq, calym spraw
dzianem kier unku drogi b~dzie tylko ta rzecz niepodlegla dotkni~
ciu naszych instrument6w, logice naszych analiz, a kt6rej przecie 
zaprzee si~ nie moze ani jeden z nas : cisnienie zobowiqzania. Cis
nienie w ciemnosci. 

Ale los nasz, tak jak kazdy los, zawiera, opr 6cz ci~zaru swojej 
pr awdy, takze jej dynamike,. Zaw iera wlasne i jemu tylko wlasciwe 
intuicje przezwyci~zenia samego siebie, wyjscia poza wlasne anty
nomie. I tylko te intuicje, wlasne, a nie z zewnqtrz dane, mogq 
chyba bye drogowskazami. 

J akiez Sq tw6rcze instynkty moraIne wsp6lczesnosci? Pierwszy 
z nich, to z pewnosciq wlasnie odmowa zludzen, odmowa ulatwien. 
To prawda, ze bywa ona lancuchem, kt6ry przykuwa nas do progu 
dobra . Ale jest tez, potencjalnie, silq, kt6ra pozwolic moze nie po
w r acac juz w panice na 6w pr6g, kiedy si~ raz wyruszy. 

Drugi "instynkt-drogowskaz", to nie co innego, jak nasz zmysl 
Procesu. Zmysl, kt6ry kaze nam dzisiaj widziee sens, "prawd~" 
swiata i zycia w dialektyce przeciwienstw, a nie w statycznym 
dualizmie. Wszak tak wlasnie - w wypadkowej ciqzen przeciw
stawnych - widzi dzis swiat fizyka i historia, tak go widzi biolo
gia , psychosocjologia i psychologia gle,bi, kt6ra wlqcza niepokojqcy 
"zly" cieiJ. w czlowieku w drog~ tw6rczq osobowoSci. .To, ze zycie, 
post~p, slusznose dziejq si~ nie na jednym biegunie antynomii, ale 
dziejq si~ w napie,ciu mi~dzy dwoma biegunami, ze trzeba tedy 
podjqc oba, przyjqC oba, by zyc i by isc naprz6d, jest z pewnosciq 
myslq bardzo nam bliskq, bardzo naSZq, choc nie zawsze umiemy, 
czy mamy odwag~ pomyslec t~ mysl do konca takze w naszym 
sporze 0 dobro. 

Instynktem niewqtpliwie dynamicznym jest wreszcie chyba nasze 
przeczucie, ze "autentycznosc" zycia lezy w aspiracji wielkiej, lecz 
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wielkiej w tym sensie, ze nie waha si~ podjqc rzeczy malych wraz 
z ich malosciq, nie waha si~ nawet podjqc kl~ski i zla. A nie w tym, 
ze w imi~ wielkosci u mety, pretenduje do uniewinnienia z kl~ski, 
ze zla, z zobowi,!zania wobec malych rzeczy po drodze. 

Jest chyba znamienne, ze, wed1ug zdania wielu ludzi niewierzq
cych (w1asnie niewierzqcych: ludzi ·z zewnqtrz), jedynym pe1nym 
i konsekwentnym gestem czIowieczenstwa ostatnich dziesiqtk6w lat 
byl gest bractw Ojca de Foucauld. Byl on bowiem - wciqz patrzqc 
w swieckiej, zeyvn£:trznej perspektywie - przyj~ciem do wiado
mosci caIej i niesklamanej w niczym prawdy ludzkiej doli i wy
ciqgni~ciem z niej jedynego, przerazliwego wniosku, jaki wyciqg
n,!c mozna: ze oddaniem swiadectwa czlowieczeilstwu w dzisiejszym 
swiecie moze byc tylko to i musi bye az to, co czyniq i jak zyjq 
Mali Bracia. 

Ta ocena jest znamienna dla instynktu wielkiej aspiracji, jaka 
cechuje naSZq wsp6lczesnose. Ale - powiemy - nie jest ona ani 
realistyczna ani praktycznie przydatna. Pomija wszak fakt rue do 
pominif;cia: fakt wielkiej, iywej wiary Malych Braci, bez kt6rej 
gest takiej miary, czy nawet miary znacznie mniejszej, jest nie
omal niewykonalny. Tymczasem w prawd~ 0 swiecie i 0 some, 
wobec kt6rej stoi i waha si~ czlowiek wsp6lczesny, wlicza sif; 
najczf;sciej takze nf;dza jego wiary. 

To jest z pewnosciq prawda: gest Maiych Braci moze bye dla 
nas wstrzqsem, objawieniem kierunku autentycznej aspiracji. Ale 
nie stae nas na to, by byl wzorem. Czy jednak wiasnie w uswiado
mieniu sobie, ze nas nie stae, w podjf;ciu nf;dzy wiary, nie rna r6w
niez intuicji tw6r czej, dynamicznej? 

Ta sama religia, .kt6ra uczy nas, ze B6g jest niepoznawalny, 
a jednym z przymiot6w wiary jest ciemnose, m6wi wszak 0 sobie, 
ie nie jest przede wszystkim systemem praw, tradycji czy twier
dzen filozoficznych, lecz jest tym wszystkim w t6rnie. Najpierw 
bowiem - i to jest jej istotq - jest "zyciem pod wzrokiem Boga". Zy
ciem. Wif;C: procesem, drog,!, usilowaniem. I m6wi jeszcze, i e owa 
droga, kt6ra jest drogq do "usprawiedliwienia", nie w iedzie przez 
pozyskanie n iewinnosci, tylko przez podjf;cie w iny. Chrzescijanskie 
"uczynienie sif; pr awdziwym", uczynienie si~ podmiotem diaIek
tyki dobro-zlo, odbywa si£: bowiem poprzez zgr untowanie poprzez 
realistycznq, wewnf;trznq empirif; m roku w sobie i w swiecie. A nie 
ponad tym mrokiem , w glor ii swiqtobliwych iIuzj i. I nie istnialoby , 
nie mogioby u czciwie istniec w Kosciele katolickim "mocne posta
nowienie popraw y" , gdyby m ialo bye czym innym niz zobowiqza
niem, wlasnie w obliczu mroku i nf;dzy wiary wlasnego serca, do 
kontynuowania mimo to i tylko tak, jak nas stac, "ruchu przeciw 
ciemnosci". 

AM 
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Konflikt mi~dzy jednostkq a spoleczenstwem wkracza moim 
zdaniem \V nOWq faz~: pod czujnym okiem rozszerzajqcej si~ kon
troli spolecznej wysycha "oaza" prywatnego swiata, kllrczy si~ albo 
pokrywa grubq warstwq ochronnq wewn~trzne, intymnezycie czlo
wieka. Ingerencja 'zbiorowosci obejmuje jednostk~ kleszczami dys
cypliny spolecznej, zubozajqc jej poczucie samodzielnosci i auto
nomii psychicznym podporzqdkowaniem "rozumowi spolecznemu" 
i "oficjalnemu sumieniu". 

Obok religii, jako instytucji, prawa etyczne tworzy panstwo, par
tia, srodowisko - nawet kluby zaczynajq swojq dzialalnose od 
przyjmowania wlasnego kodeksu zabawy w zycie. Przy czym k ai:
da koncepcja etyczna wymyslona przez okreslonq grupE: ludzi re
prezentuje i wyraza tylko ich interesy. Zbiorowose, ktora oSqdza 
jednostkE:, musi z koniecznosci uogolniae to, co jest jednorazow e 
i n iepowtarzalne - ale zbiorowosc w swoich oSqdach kieruj e siE: nie 
tylko doswiadczeniem spolecznym, lecz rowniez odpowiedniq ideo
logiq, ktora te doswiadczenia interpretu je. W ten sposob powstaje 
z gory ustalony schemat, klasyfikujqcy i okreslajqcy poj~cia dobra 
i zla . W umow ie spoleczenstwa mogq siE: wi~c rodzie "grzechy", 
ktore tylko w rozumieniu tego spoleczenstwa Sq zlem. Zbiorowose 
narzuca jednostce kaganiec "wyzszej koniecznosci", obrony interesll 
spolecznego, nawet jesli obrona ta wiqze si~ z unicestwieniem 
jednostk i. Stqd zlo w spolecznym kontekscie nie mLisi bye zlem 
obiek tywnym. Ze spolecznego punktu widzenia dobry jest k azdy 
czyn , jesli sluzy on in teresom tego spoleczenstwa , jesli wynika 
z potrzeby zbiorowej samoobrony. 

Mozliwose tworzenia pr aw etycznych i moralnych stwarza nie
bezpieczeilstwo, ze mogq one bye uzyte przeciwko czlowiekowi : 
jesli z precedensu "wymyslania" dobra i zla skorzystajq elementy 
fa natyczne - ich "etyka" b E:dzie jedynie zalegalizowanym ludo
bojstwem. 0 ile fanatyzm jednostki jest raczej chorobq sumienia, 
to fanatyzm Uumu, spolecznej zbiorowosci, jest juz konsekwencjq 
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oddzialywania idei. Wydaje mi si~, ze bardzo cz~sto przegrana 
jednostki nast~puje wlasnie na skutek odrzucenia wlasnego ro
zumu i sumienia na rzecz duchowej whi.dzy zbiorowego swiato
poglqdu. W6wczas czlowiek staje si~ bezbronny wobec wymagail 
idei, nie potrafi weryfikowae nakaz6w idei. 

Ale czlowiek bez wi~zi ze spoleczeilstwem, kt6rq nawiqzuje po
przez ide~, bez zmartwieil, kt6re przekraczajq ramy jego osobiste
go zycia, jest dzisiaj zjawiskiem nierealnym. Taki czlowiek bylby 
zagubiony w swiecie podzielonym na obozy, wyznania i ideologie , 
zdany jedynie na swojq samotnosc, z czasem i tak nadalby te j sa
motnosci charakter idei. Zbyt jednak n~Cqce Sq korzysci, kt6re 
plynq z przynalezenia i wyznawania okreslonego swiatopoglqdu. 
Idee Sq jak oczy - prowadzq w gqSZCZU wqtpliwosci do upragnio
nego celu, stajq si~ pomostem, po kt6rym szeregowy obywatel 
przekracza swojq niesmialose. Bardzo cz~sto obok fanatyzmu w y
st~puje inny, przeciwny stosunek do idei: miE;dzy czlowiekiem 
a jego swiatopoglqdem nawiqzujq siE; "sympatie" czysto ekono
miczne. W tym wypadku chodzi juz tylko 0 wyciqgni~cie maksy
malnych korzysci z tytulu sluzenia swiatopoglqdowi. Pod warstwq 
"partyjnej" sk6ry moze wi~c tkwie zwyczajny egoizm. Wydaje mi 
siE;, ze wiele koncepcji ideowych istnieje tylko dzi~ki ukrytemu 
egoizmowi. Bardzo cz~sto wyznawanie idei nastE;puje jako rezultat 
skrupulatnie obliczonego rachunku, zamkni~tego wnioskiem : oplaca 
si~. Biorqc jeszcze pod uwag~, ze poglqdy oferujq wyraznie spre
cyzowany sens zycia, ze ustalajq praktyczne sposoby osiqgni~cia 
pelni zycia, ze ulatwiajq znalezienie stosunku do swiata - Sq 
wi~c niejako "eliksirem", dzi~ki kt6remu sprawy dalekie stajq si~ 
bliskie, to, co jest male, moze nagle urosnqc albo przestac istniec. 
Biorqc pod uwag~ psychiczne odzialywanie poglqd6w, mozna 
w wielu wypadkach inspiracje post~powania ludzi odnalezc w ich 
swiatopoglqdach. Jesli to post~powanie nie podlega najpierw oce
nie wlasnego sumienia i rozumu, jesli dokonuje siE; poza odpowie
dzialnosciq wobec siebie, moze ono latwo obr6cie si~ w zlo , kt6re 
zresztq oficjalnie moze bye uznane jako dobro. Jesli swiatopoglqd 
staje si~ dla jednostki powietrzem, sloncem i wodq, kt6ra wpraw
dzie gasi pragnienie, ale r6wnoczesnie rozciencza wewn~trzny kon
takt czlowieka ze sobq, to taka jednostka jak cma krqzy wok61 
swiatla, potrzebujqca go, mimo ze w plomieniach kryje si~ smiere; 
w obj~ciach idei bardzo latwo mozna udusic sumienie. 

P6ki czlowiek dostrzega w sobie istnienie "drugiej osoby", z kt6rq 
si~ liczy i wobec ktorej si~ rozlicza niezaleznie od oficjalnego "cen
nika", istnieje szansa zachowania element6w humanitarnych w sto
sunkach mi~dzyludzkich, poniewaz ta "druga osoba", ten naturalny 
s~dzia nie posluguje si~ schematem dobra i zla, lecz sqdzi na pod
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stawie ciqg1ego doswiadczenia. Sumienie moie bye przyjacielem, 
kt6ry rozdaje optymizm autentycznego spokoju, moie tei stae si~ 

wrogiem, kt6ry zakrywa niebo p1achtq, jak zakrywa si~ umadych. 
Wprawdzie nikt nie wie, czym jest ta mqdrose pami~tania, to, czego 
nie moina zagluszye krzykiem, kupie, sprzedae, zrzucie z siebie, jak 
niewygodny jui surdut, wprawdzie sumienie nie rna okreslonego 
ksztaltu ani barwy, nie mniej jest ono obecne, czasem potwornie 
obecne. Jest to zjawisko nienamacalne, ale ten ukrywajqcy si~ 

w nas s~dzia istnieje tak wyrainie i konkretnie, jak istnieje w czlo
wieku strach pr zed zlem. Oczywiscie sllmienie moze tei bye smier
telnie chore, glodne i ubogie, jak umys1 scisni~ty w garsci dema
gogii i fanatyzmu swiatopoglqdu. 

Jesli cz10wiek posiada odruch obrony przed zlem, odruch sqdze
nia siebie i sqdzenia innych - to jest to akt slIbiektywny, nieza
leiny od zewn~trznej oceny zla . Dzialanie sumienia moina por6w
nae do pracy Syzyfa - jest to nieustanne dzwiganie kamienia po 
to, aby zawsze trwac w ruchu, uczyc si~ i nie zamykac czujnosci 
sllmienia "wiedzq" statycZllq, schematem zla. Jest to sqdzenie na 
podstawie doswiadczania drogi mi~dzy dobrem a zlem, drogi, kt6ra 
moie bye bardzo kr6tka, albo niezmiernie d1uga, poniewai jest to 
przestrzen mi~dzy ludimi. Ale przestrzen ta nie zawsze jest wype1
niana rozumem, kt6ry w zasadzie tworzy konstrukcj~ zbliienia. 
Zamiast wi~c subiektywnego doswiadczania zla, przyjmuje si~ cz~
sto innq form~ kontakt6w mi~dzy ludimi: nienawisc jako zasad~ 
politycznq, mor alnq i etyczn'l, precyzyjnie skonstruowany sy
stem tasmowy podzia1u ludzi na dobrych i zlych, na przyjaci6! 
i wrog6w. 

Czy jednostka w oparciu 0 sUbiektywne doswiadczanie zla moie 
si~ przeciwstawic spo1eczenstwu wyraiajqcemu si~ w przepisach 
i prawach? Czy nie wykonlljqc rozkazu spo1ecznie wainego, ale 
niezgodnego z sumieniem, jednostka pope1nia zlo gorsze, niz 
wykonujqc rozkaz wbrew swojemu sumieniu? Jakie cz~sto w1asnie 
takie sytuacje i takie problemy burzq spok6j cz1owieka, "psujq" 
go i UCZq lekcewazye jakiekolwiek prawa etyczne. Rozum spo1eczny 
jest przeciez instytucjq pot~znq, kt6rej trudno przeciwstawie su
biektywne odezucie jednostki. Rozw6j spo1ecznego zycia sprawia, 
ie zgoda z w!asnym sumieniem staje si~ kwestiq dramatycznej 
walki cz10wieka 0 prawo do duchowej wolnosei, 0 uznanie we
wn~trznego rozraehunku i nadania mu rangi najwi~kszego autory
tetu. Przeciez cz1owiek, kt6ry nie slucha glosu wlasnego sumienia, 
moze nie sluchac i innych nakaz6w, moze tez pod wp!ywem 
opiniiczy "ofiejalnego sumienia" czue si~ rozgrzeszonym. Taki 
cz1owiek, moim zdaniem, jest wlasciwie pasozytem, kt6ry zdobywa 
wewn~trzny spok6j cudzym kosztem. 
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Zjawisko wyrzutow sumienia jest wi~c moiliwe jedynie w wy
padku, kiedy sumienie jest wolne, zdrowe i pryncypialne w iyciu 
czlowieka. Wowczas nawet najbardiiej brutalny nacisk ze strony 
idei, czy opinii zbiorowosci nie pozbawi czIowieka potrzeby we
wn~trznego rozrachunku, b~dqcego wynikiem nieustannego do
swiadczania. Kiedy taki czIowiek popeinia zlo, jest on mimo woli 
w swojej swiadomosci adresatem popelnianego czynu. Zresztq na
wet ludzie pozbawieni glosu sumienia, jesli bijq, wiedzq, ie zadajq 
bol, ale ta swiadomose sluiy im jedynie do obliczania rozmiarow 
zadawanego bolu, jesli zabijajq, czyniq tak, poniewai wiedzq, czym 
Jest smiere. Oni, na podstawie wlasnego stracbu przed smierciq, 
rozkoszujq si~ zabijaniem innych. Tylko sumienie moie si~ bun
towac i stawiac czIowieka zabijajqcego w miejsce ofiary. I to 
doswiadczanie zia na sobie jest, moim zdaniem, najwainiejszym 
czynnikiem rozpoznania krzywdy, kt6ra z zewnqtrz moie bye 
oceniana jako dobro czy sprawiedliwosc. Jesli czIowiek wbrew 
swojemu sumieniu zabija, to obraz zabojstwa b<:dzie si~ w jego 
swiadomosci powtarzai w formie nie dajqcych si~ zagluszye wy
rzutow sumienia. Dlatego sqdz~, ie bardzo wainym czynnikiem 
zbliienia mi~dzy ludimi, czynnikiem, ktory lagodzi panujqcy mi~
dzy ludimi strach przed sobq - jest subiektywizm "podstawia
nia" siebie w miejscu partnera, subiektywizm doswiadczania. Tak 
rozumiem przykazanie "miluj bliiniego jak siebie samego". 

W codziennym iyciu istnieje bardzo szeroka moiliwosc inter
pretowania czynow. . Cz~sto zdarza si~, ie ten sam czyn raz jest 
krzywdq, a raz karq, czyli czynem sprawiedliwym i koniecznym 
w sensie ogolnego dobra. Poj~cie zla stroi si~ w spolecznym iyciu 
czlowieka w roine szaty i maski. Na pytanie co jest zlem 
a le zlem absolutnym jako oczywistosc uznana przez wszystkich 
ludzi, ktore jest zlem w kaidej sytuacji, niezaleinie od czasu 
i miejsca - nie otrzymujemy odpowiedzi . Jesli wi~c nie rna zla, 
ktore by bylo zlem jednoznacznie przez wszystkich rozumianym 
to znaczy, ie nie rna zla obiektywnego, ze nie istnieje one j ako 
zjawisko samodzielne , niezalei ne od czlowieka i jego stosunku do 
swiata. Niektorzy zlem obiektywnym nazywajq szatana i pieklo. 
A przeciei zlo wynika jedynie w stosunkach mi~dzyludzkich, nie 
rna go w swiecie zwierz~cym, nie wyst~puje tei w przyrodzie jako 
cos istniejqcego samodzielnie. "PiekIem" moi na nazwae te wszyst
kie konflikty m oraIne i etyczne, k tore determ inujq zycie spo
leczne czl:owieka. 

Czlowiek sam nie jest ani zlym ani dobrym - dopiero w ze
tkni~ciu z drugim czlowiek iem powstaje konflikt. Moze to bye 
konflik t "nieantagonistyczny", tolerujqcy autonomi~ partnera , moze 
tez stac si~ konflik tem bardzo wrogim. Wowczas odzywa si~ 
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w czlowieku istniejqca w nim predyspozycja zla i jego post~powa
nie staje si~ zlem. Czlowiek w yabstrahowany Z zycia spolecznego 
jest psychicznie "neutralny". Wydaje mi si~, ze wlasnie zdolnosc 
uswiadamiania sobie zla swiadczy 0 bogactwie czlowieka. W tej 
niedoskonalosci, w przyrodzonej niejako predyspozycji do popelnie
nia zla, w ciqglym strachu przed zlem kryje si~ pi~kno nieusta
jqeej walki ze sobq, kt6ra jest walkq 0 zycie. 

A dobro'? Czy istnieje dobro absolutne, niezalezne od sytuacji, 
dobro, ktore byloby dobrem dla wszystkich i jednoznacznie rozu
miane? Przeciez bojqc si~ zla, czlowiek rownoczesnie obwarowuje 
si~ wspolmiernq do tego l~ku potrzebq dobra. Jesli dobro jest 
zjawiskiem przeciwstawnym wobec zla, moze ono istniec jedynie 
na prawach przeciwienstwa - jesli nie rna zla, nie rna rowniez 
i dobra. Wydaje mi si~, ze pragnienie dobra jest wprost proporcjo
naine do strachu przed zlem. Niektorzy nazywajq z10 "brakH~m 

dobr a" . Wystarczy jednak odwrocie to twierdzenie - dobro jest 
"brakiem zla" - aby dojse do wniosku , ze zlo i dobro wzaj emnie 
si~ warunkujq. Ale mimo wspolmiernosci strachu przed zlem 
i potrzeby dobra czyn dobry nie zawsze reduk uje popelnione zlo. 
Dlatego nie wystarczy "czynic dobrze", trzeba rownoczesnie "nie 
czynic zle". 
Cz~sto strach przed zlem i wynikajqca z tego s trachu potrzeba 

dobra staje si~ zrodlem metafizycznej t~sknoty czlowieka za 
"dobrem absolu tnym", zawsze i w nieograniczonej ilosci dost~p

nym. Takim "absolutnym dobrem " dla ludzi wierzqcych jest Bog. 
W nim odnaj du jq oni rownowag~ psychicznq poprzez wypeinienie 
powstalej ze strachu przed zlem potrzeby dobra . Dla niewierzqcych 
natomiast "po trzeba dobra" rozladowuje si~ w "braku zla". Bez 
zla n ie rna potrzeby dobra - jesli cz10w iek nie jest gl:odny, nie 
pragnie aby go obdarowano i ywnosciq. 

Czy mozn a post~powanie czlowieka , nie b~dqce zlym, nazwac 
post~powaniem "dobrym"? Taki OS qd czynu wydaje m i s i~ bardzo 
uproszczony. Klasyfikuj qc k azdy czyn czlowieka wedlug taryfy 
"dobr y - zly" z gory przyjmujemy, ie post~powanie czlow iek a 
"m usi" bye zle i tylko dzi~ki szczeg6lnym wysilkom udaje si~ 

ludziom oszukae zlo. Tymczasem post~powanie cz10wieka moze bye 
zupelnie naturalne - ani dobre, ani zle - zwyczajne, Iudzkie. 
Jesli k tos zabierze dziecku pilk~, ktorq si~ b awi, i zniszczy jq 
jest to czyn zly, i jesli k tos inny podaruje dziecku nowq pilk~ 
b~dzie to czyn dobr y. A przeciez, gdyby ten pierwszy nie zabral 
pilki, to czyn tego drugiego nie mialby sensu. Moina jeszcze 
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przejse obok bawiqcego si~ dziecka i nie zabierae, ani nie dawae 
pilki . Trudno w takim wypadku powiedziee: to jest dobry czIo
wiek, poniew az nie zabral dziecku pilki . Wydaje mi si~, ze opr6cz 
dobra i zia jest jeszcze post~powanie naturalne, to znaczy wyni
kajqce z istoty czIowieczenstwa - czIowiek moze zye obok dru
giego czIowieka. Tylka zwierz~ta mUSZq nawzajem si~ zabijae 
i walczye mi~dzy sobq 0 byt. Ludzie nie muszq si~ zabijae aby 
egzystowae - zabijanie nie jest uzasadnione naturalnq potrzebq 
czIowieka, lecz wynika ze sztucznej, sprzecznej z naturq ludzkq 
koncepcji zycia . Glosny obecnie proces Eichm anna mimo woli na
suwa pytanie : czy kara smierci jest w stosunku do tego zbrodniarza 
aktem ze wzgl~d6w etycznych obiektywnie koniecznym? Przeciez 
nawet najbardziej okrutna smierc nie b~dzie wsp61mierna do do
kOllanej przez tego czIowieka zbrodni. Jesli kar a nie redukuje po
peinionego zla, jesli smierc Eichmanna nie wr6ci zycia pomordo
wanym przez niego ludziom, a nast~pnie jedynie jako akt zemsty 
spolecznej, zwanej sprawiedhwosciq, sqdz~, ze taka sprawiedliwosc 
stwarza tylko pozory zmazania winy, poprzez poniesionq kar~ . 

Tymczasem Eichmann nie moze si~ wyzwolic z winy, poniewaz 
zlo, kt6re popelnial, jest juz nieodwolaln'e. Akt sprawiedliwosci 
siIq rzeczy przeksztalca zlo w przest~pstwo, a z przest~pstwa 

mozna si~ przeciez rozliczyc chocby poprzez wyrok smierci. Insty
tucja kary w pewnym stopniu "uIatwia" popeinienie zla, poniewaz 
zawsze jest cen'l, kt6rq mozna zaplacic. Kara jest niejako obiet
nicq wyczerpania si~ konsekwencji za popeiniony czyn. Cz10wiek 
wierzqcy moze poprzez zal i pokut~ zmazac sw6j grzech, obywatel 
moze poprzez odbycie kary uwolnic si~ z przest~pstwa. Tylko 
sumienie nie stosuje rozgrzeszenia z dokonanego zla, nigdy nie 
uwalnia czIowieka z winy. Ono nie zapomina i nie uznaje kary 
jako ekwiwalentu winy. W sumieniu zlo popeinione istnieje zawsze , 
wina tl'wa. 

Oczywiscie trudno u Eichmanna - slugi okl'eslonej ideologii 
dopatrywac si~ wyrzut6w sumienia. Moim zdaniem Eichmann nie 
ma sumienia, alba jest one do dna zatrute ideologiq, w swietIe 
ktorej jest on bohaterem, a nie zbrodniarzem. Bye moze nauka 
doszuka si~ kiedys u podstaw kazdego zlego czynu zjawiska cho
roby psychicznej jako przyczyny um'ozliwiajqcej popeinienie zia . 
Sqdz~, ze umiej~tnosc leczenia nierozpoznanych jeszcze zaburzen 
psychicznych i profilaktyka psychicznego zdl'owia stanq si~ 0 wiele 
bardziej pozytecznym srodkiem walki ze zlem niz wyroki smierd 
i skomplikowany system kar fizycznych, moralnych. Izamiast 
poprzez kar~ "mscic" si~ na winnym, b~dzie si~ go leczyc - b~dzie 
si~ leczye jego sumienie, 

* 
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Wydaje mi si~, ze w wolnosci sumienia, w strachu przed zlem 
kryjq si~ wartosci humanitarne. To wlasnie sumienie otacza nas 
grubym konturem, tak aby kazdy z nas w tlumie byl widoczny 
i aby pamit:tal, ze jest czlowiekiem. Moze wlasnie rehabilitacja 
waznosci stosunku czlowieka do samego siebie, zdolnosc zacho
wania autonomii wobec przemocy sil zewne,trznych i obalenie 
parawanu umowy spolecznej, ktorq kazdy moze si~ dzisiaj tak 
latwo legitymowac i tlumaczyc - moze wtedy najwi~kszym auto
rytetem w stosunkach mi~dzyludzkich stanie sit: sumienie, ktore 
jest naszym s~dziq i katem. 

Stefan Papp 



MAREK SKWARNI CKI 

BEZGRAN ICZNI E DALEKI 

'r rudno m i powiedziee bym w pelni zrozumial Koninskiego ."' 
By go napra\Vd~ zrozumiee, niezb~dne jest. tak sarno silne napi~cie 
wewn~trzne i taka sarna determinacj a w rozjasnianiu ta jemnic 
dobra i zla, na jakq on sam si~ zdobyl. To napi~cie i ta determinacja 
osiqgalne Sq jedynie wtedy, gdy za kazdym z filozoficznych roz
wiqzan swiata nast~puje decyzja zastosowania si~ do wydobytych 
z przepasci, lezqcej pomiE;dzy czlowieczym "Ja" a Rzeczywistosciq. 
wnioskow natury etycznej . Poznawanie rzeczywistosci, tej jedno
litej peini nieba i ziemi nie jest przeciez wyIqcznq domenq umy
slu. Poznajemy jq rowniez - a moze przede wszystkim - c z y
n i q c. Zwlaszcza czyniqc dobrze. Poprzez kazdq aktualizacj~ su
mienia wdzieramy si~ gl~biej w Rzeczywistose. W miar~ jednak 
jak post~puje ta praca napi~cie wzrasta, przeszkody nie malejq, 
ale mnozq si~ i nie kazdy t~ wewn~trznq sytuacj~ wytrzymuje. 
Raczej powiedzmy sobie szczerze - niewielu z nas wazy si~ na 
zelazne konsekwencje tej drogi. Jako czytelnik pami~tnika Ko
ninskiego uswiadomilem sobie jedynie jak wysokie moze bye to 
napi~cie. Nic wi~cej. Dlatego tez te recenzenckie uwagi 0 swiezo 
wydanej ksiqzce mogq si~ komus wydac zbyt powierzchowne i za 
skqpe. Sq takie z pewnosciq, gdyz nie ocena lecz ch~c zasygnalizo
wania niezwykle waznej dla humanistow z wyboru, a nie z zawodu 
ksiqzki powodowaia mnq w tych notatkach. 

* 
Obcowanie z tekstami "Czarnej Nocy" wytwarza klimat oso

bistej zazylosci z tym biednym czIowiekiem, ktory przepeiniony 
dziwnq trwogq ludzkiej egzystencji, tak samotnie i tak przejmujqco 
pukal w scian~ ciemnosci. Z nieslychanym napi~ciem oczekiwal na 
odpowiedz z "tamtej strony". Do ostatnich dni zycia nie byl prze
konany, ze otrzymal jakis znak. Byl gornikiem siedzqcym w zasy
panym chodniku, w ciemnosciach, nadsluchujqcym z uporem na 
znak istnienia Wielkiego Ratownika. 

Karol Ludwtk K 0 n ins k i, NOx Atra, "Pax" , Warszawa 1961, s. 3t5. 
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Zaciekawienie, a nawet serdeczna solidarnose z autorem " Ciem
nej Nocy" n atrafia jednak moze na inne jeszcze przeszkody, anizeli 
brak ro wnowar tego zaangazowania w sprawy przez niego rozplqty
wane. Przy tak klopotliw ej dla ludzi "letnich" lek turze n arastaj'l 
w nas zastrzezenia, rodzi si~ pytanie, czy przypadkiem Koninski 
nie jest tego typu un ikatem umyslowym i tak odr~bnq indywidual
nosci'l, ie doszuk iw anie si~ analogii pomi~dzy jego wrailiwosciq 
na swiat, a swiadomosciq swiata innych ludzi, moze bye z gory 
skazane na niepowodzenie. Powstaje po prostu wqtpliwosc, czy 
przypadkiem pieklo wahania w odgrodzonej czarnq scianq od 
Boga kopalni nie jest pieklem chorobliwie wyostrzonego, prze
wrazliwionego subiektywizmu. 0 ile subiektywna sytuacja autora 
da si~ zobiektywizowac? Ale ta wqtpliwosc rodzi z kolei nast~pnq. 
Kto rna prawo to ocenic? Istniejq takie wartosci stw orzone przez 
jedno niepowtarzalne zycie, kt6re oceniac moze jedynie r6wno

. waine zycie. Ale czynnie, nie tylko intelektualnie. I w tej trudnosci 
oceny tkwi najwi~ksza wartosc ksiqzki. Koniiiski byl umyslem 
i natur'l tak niespokojnq i samodzielnq w dopukiwaniu si~ Boga, 
ze dziwic si~ nalezy, dlaczego dzis, gdy w mysli katolickiej 
panuje szlachetny konformizm in telektualny i nuda, ksiqzka ta 
nie znajduje odpowiadajqcego swojej randze echa. Jest ona wyda
rzeniem niezwykle donioslej wagi. "Ciemna noc" jest wszak hura
ganowym atakiem argument6w i kontrargumentow czlowieka, 
ktory broni si~ przed bezsensem krzywdy i cierpienia w czasach 
obfitujqcych w jedno i drugie. W czasie zagrozonym przez zlo 
od wewnqtrz. Nie wytlumaczymy tego zagroienia wylqcznie w ka
tegoriach historycznych, czy cywilizacyjnych. Tlo dialogu z ciem
nosciq jest metafizyczne. Koninski byl chyba przek onany, ze jest 
one - mistyczne. 

* 
Niepoj~ty On jest i niezmiernie wysoki, bezgranicznie daleki; 

jest tak niepoj~ty, daleki i wysoki, iz wydaje ci si~ prostym zmy
sleniem ludzkim, majakiem na jawie. Ale czasem, niespodziewanie, 
otworzy ci si~ serce na dwie strony: na swiat si~ wylewa lzami 
litosci i swiat pragnie zbawic od ztego, w ktorym swiat lezy; i za
razem otwiera si~ na coS LEPSZEGO, czemu wierzysz wtedy, ze 
jest czyms, co jest naprawd~, czyms zywym, kims zywym! i chcial
bys swiat poprowadziC tam, ku temu Zrodtu swiaHa. Za chwil~ 
za.sklepi ci si~ serce, i wracasz w dzien zwykly - i w swoje noce 
czarne, noce przerazenia, noce zwqtpienia. Ale wracasz troch~ 

lepszy - z tq wl;dkq w sercu, z ktorej si~ nie urwiesz, wbrew 
wszystkiej twojej niewierze, i wbrew wszystkim twoim grzechom 
i. glupocie lenistwa. 
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Rozdarcie wewn~trzne Koninskiego dzielqce karty "Nox Atra" 
na te, ktore wypelniajq hymny na chwal~ Boga i te, ktore wypelnia 
przeraienie na widok ludzkiego iycia jest - powiem paradoksal
nie - najwi~ksZq wartosciq ksiqzki. Dzi~ki temu rozdarciu Ko
ninski niezaleznie od sposobu wyrazania swoich mysIi (w konwencji 
Jiterackiej odbiegajqcej od suchego i powsciqgliwego tonu morali
stow powojennych) i niezaleznie od bardzo subiektywnego przezy
wania konfIiktu mi~dzy dobrem i zlem, uwar unkowanego jego 
predyspozycjami psychicznymi (nerwowosc, obsesyjna fascynacja 
rozkladem przyrody i czlowieka), mimo te wszystkie uwarunkowa
nia jest postaciq symbolicznq dla tej cz~sci spolecznosci ludzi 
religijnych, ktorych nazywamy dzis umownie "kosciolem wqtpiq
cym". "Ciemna noc" jest jak gdyby zywym portretem psycholo
gicznym postawy szukajqcej Boga wladcy - pogromcy bezwladu 
i nieladu. Charakterystycznq cechq tej postawy jest p r z e k 0 n a
n ie, intuicyjna swiadomosc i potrzeba nieujawniana na zewnqtrz 
istnienia Dobroci nieuwarunkowanej niczym, wolnej. Wprost pro
porcjonalnie do tego pragnienia Boga rosnie przekonanie, ze Bog 
nie jest tutaj, jest tam, brak jest sladow Jego dzialalnosci, Jego 
wladzy na ziemi. 

Dualizm ciala i ducha, poj~cie tak dlugo utrwalajqce si~ w mo
ralistyce, apologetyce i filozofii osiqgnql skutek tragiczny: oder
wanie nieba od ziemi nie tylko \V myslach ale i w praktyce. Bog 
zostal oddzielony ciemnq nOCq od czlowieka. W sytuacji takiej, 
skoro w~dka zostala mimo to na kogos zarzucona rodzi si~ prag
nienie, by Bog abstrakcji, Bog filozofow stal si~ czyms realnym, 
czyms pewnym. Pewnosci tej nie osiqga si~ tylko mysleniem, czeka 
si~ na widzialne znaki. Jest to postawa Niewiernego Tomasza, 
oczekujqcego na objawienie powt orne. Postaw~ K oninskiego cha
r akteryzuje jednak to, ze nie szuka on spotkania z ewangelicznym 
Bogiem-Czlowiekiem. I w tym jest cos niezwykle charakterystycz
nego. Zwqtpienie w istnienie Boga jest u niego czyms wtor nym 
po zwqtpieniu w ludzi. Czlowieczenstwo Najwyzszego nic mu nie 
mowi. Jest wi~c w jego postawie jakas niekonsekwencja okrutna. 
Prowadzi ona do szukania wylqcznie Boga mistyk6w, sily panpsy
chicznej przeswietIajqcej swiat, a nie Syna Czlowieczego "cho
dzqcego" po wspokzesnym miescie ezy wiejskich drogach. Koninski 
pisze: 

Ja, ezlowiek nowozytny, odrywam si~ od niewoli Pisma; zrywam 
tabu Kanonu - i juz jestem heretykiem; ale jestern prawowierny 
wobee jednego i jedynego Objawienia, 7ctore mi si~ na1·zuea, z eatq 
moeq rzeezy rzeezywistyeh od dwoeh stron: od wewnqtrz, od su
mienia, w ktorym slysz~ podszepty MHosei; a to sq wszystkie 
podszepty szlaehetne; przemyslawszy, co to jest, znajduj~ log ik~ 
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MHosci jako logik~ danq mi obiektywnie, wedle ktorej sqdz~ 
wszystko, co si~ tyczy swiata i Boga. Od zewnqtrz, znajduj~ 

Objawienie we fakcie historycznym swi~tosci, ktora afirmowana 
jest przez moje sumienie, mojq synderesis, i ktora ze swej strony, 
rozwija mi sumienie, swoim wzorcem idealnym przykuwa sumienie 
do siebie, ukazuje mi we wspaniatej petni realizowanq t~ logik~ 

obiektywnq Milosci, ktorej ja, czlowiek zwykty, zaledwie ku 
dobremu sktonny, mam w sobie ledwo nikte zarysy. 
Widz~ w tej postawie umysIowej i duchowej niewiar~ w to, 

by Bog magI przyjsc do Koniiiskiego w postaci drugiego czlowieka, 
ktory jest nosicielem tamtego Dobra. Jest w nim rozdarcie mi~dzy 
niebem i ziemi'l , a nad przepasci'l przerzucona zostala paj~cza 

wprost nitka milosci mistycznej nie znajduj'lcej potwierdzenia 
realnego - wcielonego. Dlatego Koniiiski odrzuca Kanon. Nie dla
tego, ze w Starym Testamencie Bog bywa okrutny. Trudnosc zro
zumienia dialektyki historii, w ktorej wyobrazenie Najwyzszego 
powoli dopiero si~ realizuje, wyksztalca az po ewangeliczne oczysz
czenie, jest u Koniiiskiego wtorna w stosunku do jego punktu 
wyjscia. Autor "Ciemnej nocy" odrzuca jakby "spoleczne milowa
nie", zamkni~ty jest sam w sobie. I w tym dopatruj~ si~ specy
ficznego jego "prekursorstwa" wspolczesnej postawy w'ltpi'lcej 
i szukaj'lcej wewnqtrz Kosciola tak sklonnej do wylqcznosci pozna
nia intuicyjnego. 

* 
Nox atra wyrosla z gleby historycznej naszego czasu, w klimacie 

umyslowym i duchowym pokolenia wojen swiatowych. Bye moze 
dlatego Koniiiski nazywa siebie czlowiekiem nowozytnym. Daty 
spisywania dziejow jego wqtpi'lcej duszy to lata 1943-44. Nox atTa 
jest nOCq czlowieka szukajqcego znakow Milosci w ciemnosciach 
technicznej wojny totalitarnej. T~ noc przeswietlaj'l blyski nowo
zytnych kataklizmow i wypelniajq ludzie poddani nieznanym 
przedtem probom sumienia. 

Nie nalezy zapominae 0 tych datach, skoro chcemy zrozumiee 
najwi~kszq trudnosc Koniiiskiego w przewartosciowaniu filozo
ficznym i praktycznym, czynnym - problemu zIa. Zla nie tylko 
ludzkiego, ale rowniez skazenia przyrody, okrucieiistwa Wielkiej 
Kuchni Natury, w ktorej kucharzy pozeraj'lcy wszystko i wszyst
kich Robak. Dlaczego istnieje tak wielkie zlo jak oboz koncentra
cyjny? Dlaczego MiloM: je toleruje? Czyzby nie byla tak wszech
pot~zna jak mowiq? Czyzby ograniczal jq inny byt, zly, i nie 
bylaby wtedy wiecznq radosciq lecz tragediq ! Tak brzmi jedno 
z podstawowych pytaii "Ciemnej noey". Pytania formulowane Sll 
wei'lz inaczej, w kontekscie roznych spraw, ale zawsze kolysze 
nimi ta sarna niepewnose: w ezyjej jestesmy mocy - milosei ezy 

Znak - 3 
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nienawisci. Obsesy jnose pytan 0 sens lub bezsens zia wzmaga nie
pok6j autora zda jqcego si~ z premedytacjq fat alisty na niepew nosc 
oceny. K to zwyciGzy w tej walee? Takq niepewnose przezyw alo 
siG w chwilach wojennych zalam an. R6wniez n ie jest ona i dzis 
obca ludziom zyjqcym w zlym, n ienawistnym otoczen iu , lub tym 
wszystk im , ktorych w ola, sily wewnGtrzne, sumienie Sq sparali
zowane przez wlasne lub cudze jakies zio. I ten splot warunkow 
zewn Gtrznych i wewn~trznych jest dZlS n ad wyraz ak t ualny w raz 
z postawq religijn q jak q one prowokujq. Jest to postawa woiajqcego 
z smietnika R ioba. Konil1ski w ola z gl~bi spustoszonej , kamiennej , 
gdz ie czu je siG t ak obco, jak m oze czue si~ tylko czIow iek odciGty 
od powiet rza , sl011 ca, od w idoku pelnego zycia. Stara si~ on bez
ustannie wytlumaczy c sobie istn ienie wladajqcej wszystkim (nawet 
zlem) Dobroci za pomocq logiki, scislych dochodzen mysli. Krokow 
n ie sly chae co prawda a swiatlo swieci w ciemnosciach werbalnie, 
n ikt go zywy n ie nies ie, ale z pewnosciq one jest, a kroki gdzies 
tam siG zbliza jq ... Co chwila jednak Iancuch logik i PGka i r ozumne 
dociekania opadajq jak bezuzyteczne n arzGdzia . Wtedy Koninski 
m6wi juz tylko 0 modlitwie, i 0 obecnosci Dobroci "nielogicznej ", 
"absurdalnej". Nat rafiamy wtedy na k artki przepelnione hymnami. 
Wbrew l ogice praktycznego rozumu do czlowieka oczekuj qcego 
w zawalonej kopalni dociera pomoc nie n aruszajqca widomie ani 
kamyczka czarnej nocy nieba . 

Nie jest to tylko pomoc dla niego. To rowniez sila ratuj qca 
hierarchiG wartosci, sk alG oznaczajqcq co jest dobre, a co zle, 
jawnie eliminujqcq wszelki na tym polu relatywizm. Nie WQrto 
bye czlowiekiem - pisze Koninski - i chodzie po tej zi emi, jezeli 
istnieje prawo zachowan'ia materii i prawo zachowania encrgii , 
a nie istnieje prawo zachowania wartosci. Autor "Ciemn'ej nocy" 
rna swiadomosc , ze nie ratuje tej hierarchii wylqcznie dla siebie 
lecz dla wszystkich ludzi szlachetnycb, r6wniei niewierzqcych. 

Z pewnosciq intensywnosc, z jak q przezywal Koninski potrzebG 
udowodnienia sobie istnienia tego prawa, byla wprost proporcjo
nalna do sily zagrozenia go przez nihilizm totalitarnej nocy, przez 
prawo sily. Tamta noc (wydawalo s i~ niekiedy) t asuje k arty 
wszystkich kodeksow przed nOWq grq 0 panowanie zewnGtrzne 
i we w n ~ t r z n e n ad ludzkosciq. Gdyby prawo sily, 6w panre
latywizm bylo czyms obiektywnie istnie jqcym, funkcjonujqcym , 
odwolaniem ostatecznym i sqdem najwy.z;szym, gdyby znajdowalo 
potwierdzenie historyczne, zwyciGskie, gdyby po prostu zle drzewo 
zacz~lo naprawd~ dobre owoce rodzie i to w obfitosci, wtedy 
pozostaje dla Koninskiego jedno tylko wyjscie - samobojstwo. 
J est on na wst~pie k siqzki bliski tej mysli. 

Kto m z napil si~ esencji smutku. rzetelnego smutku na w idok 



487 BEZGRANI CZN I E D A LEKI 

zapadu wartoSci, t en juz po kres z y cia b ~dzie mia~ gory cz na 
podn iebien iu; juz go nie bawi est etyka beznadziei. Hist oria roi 
si~ od spraw s~usznych, m alych i w ielkich, pry watnych i na miar~ 

dziejow q przegranych bezpow rotn ie. S praw iedl iwosc chodzi po 
drogach sw iata w w elonie z aloby . Ale sprawiedliwosci nie wy
starcza smutek; ona nie zdola i nie chce wyrzec si~ n adziei, ze 
kl~ski spraw do brych n ie sq ostat eczn e. J e§li rzeteln y smutek t e j 
nadziei sobie nie wywalczy , jesli si~ z wlasn ej matn i n ie wy
gm atwa - to - 0 He jest rzet eln y - doprowadzi do samozn iszcze
nia. J e§li bowiem sprawiedl iwosci nigdzie n ie ma, ani tu, an i gdzie 
in dziej, to n ie warto z yc. 

KoniI'lski odcina sobie w obliczu totaln ej k rzywdy wobec spra
wiedliw osci to w yjscie, ktore skwapliwie zaakceptow ali egzysten
cjalisci. Lipny (slowo zar gon owe, ale chyb a juz i literackie) patos 
gestu n ad bezsensem swiata. Estet yka beznadziei - Koninski 
smierci n ie uwazal za cos estetyczn ego - p rzeciwnie za straszliwq 
ohyd~ zgnilizny i smrodu. - A ty - ...obwijasz si~ chwilq jak cieplq 
kofdrq i zatykasz sobie uszy na glosy 0 pomst~ wolajqce; jakos 
sobie zyjesz i zda je c i si~, ze naprawd~ zyjesz ... 

* 
Koninsk i n alezy wi~c do tych pisarzy wspolczesnych, ktorych 

zycie napawa przerazeniem. Czytajqc jego wyznania, dalecy je
stesmy od sielskiej wizji ziemi karmicielki, dawczyni sil zycio
dajnych, daru dobrego, a nie przekl~tego. Nie jest t a postawa obca 
czasom dzisiej szym, jest nawet dosyc rozpowszechniona w formie 
n ie tak ostrej jak u autora "Czarnej nocy", raczej pod postaciq 
apatii, wegetatywnej koncepcji wlasnego zycia, kompleksu nie
zawinione.i w iny. U natur nonkonformistycznych pojawia si~ w tej 
sytuacji - bunt. Jezeli ich tragedia rozgrywa si~ w obliczu Boga, 
bunt ten obejmuje rowniez niebo. Dlaczego Bog nie ujmuje si~ 

za cierpieniem niewinnych, dlaczego toleruje z10. Czyzby nie mial 
n ad nim wladzy. A czlowiek ? Czy czlowiek nie moze si~ wyzwolic 
sam z kopalnianych ciemnosci? Jezeli nie moze, to gdziez jest jego 
wolna wola? Determinacja wszelkich koniecznosci i narzuconej sy
tuacji okazuje si~ silniejsza od nas. Sq to pytania skrzywdzonego, 
rozpacz ziarna przygluszonego przez kqkol i w tym zagluszeniu 
z trwogq spoglqdaj qcego w perspektyw~ ognia, ktory moze strawic 
wszystko. W swej buntowniczej konsekwencji czlowiek do tego 
stopnia przerazony zyciem co Koninski godzi si~ na jedno : dobrze, 
pokocham Ciebie tzn. przebacz~ tym, ktorzy krzywdzq, ale jezeli 
ja im potrafi~ przebaczyc, to dlaczego Ty im nie przebaczasz, dla
czego tym ludziom 0 woli zdeterminowanej ofiarowujesz na koncu 
ich smutnej drogi - pieklo. 
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Zdajemy sobie caly czas spraw~, ze Sq to tylko pytania, na ktore 
Koniilski sam nie potrafi odpowiedziec. Pytanie zresztq dzis nie
zwykle typowe. Wi~cej rzuca on tych pytail, anizeli odpowiedzi 
na nie. Jest bezradny, a w chwilach takiej bezradnosci, gdy wszyst
kie juz "za" i "przeciw" wyczerpujq si~, wola tylko: Gdzie jestes 
Boze?!.. . Czemus tak skryt si~, czemus tak bezsHny, jak mozesz 
oboj~tnie patrzec na to?! ... Tak pyta kazde proste serce.. . 0 nocy, 
ciemna nocy... Bunt przeciwko ograniczeniu wolnosci szuka wtedy 
albo wyjscia w modlitwie rozpaczy, alba w jakiejs samokreacyjnej 
koncepcji czlowieka jako bytu niezaleznego, tworzqcego samego 
s iebie. Jest to przedziwna juz droga, z ktorej nast~pnie autor si~ 
w ycofuje. Bo w og6le Koniiiski wszystko co najbardziej tajemnicze 
atakuje i z kazdego ataku si~ wycofuje. Brak w tej ksiqzce kon
sekwencji rozumowania i nie 0 nie wlasciwie chodzi. Wielkose 
"Ciemnej nocy" polega bowiem glownie na jej dokumentarnym 
(jezeli tak mozna powiedziee) charakterze. Zapisane zostaly bez 
oslonek, na zywo, wqtpienia czlowieka nowozytnego, kt6ry pragnie 
pokochae i przychodzi mu to z nieslychanym trudem ; jak mu si~ 
wydaje - nie z jego winy. 

* 
Kazdy z czytajqcych t~ ksiqzk~ z pewnOSClq konfrontuje z jej 

klimatem i z jej sformulowaniami, wlasne prawdy i wqtpienia. To, 
co mnie osobiscie zadziwia w Koniiiskim najbardziej i w czym 
uwazam - zaznaczae si~ juz zaczyna pierwsza jego odleglosc 
w czasie, jest odrzucenie w przeprowadzanych wywodach - Ka
nonu. Przede wszystkim Ewangelii. Dla ludzi dzisiaj przezywajq
cych podobne jak on sytuacje wewn~trznego zagrozenia przez Zlo, 
coraz cz~sciej Wcielenie staje si~ szczelinq, przez ktorq przesqcza 
si~ swiatlo nadziei. Bynajmniej nie jest to w sferze przezye emocjo
nalnych latwa pociecha - ale jest wyjscie. Z pewnosciq to, ze 
Chrystusowi wolajqcemu na krzyzu odpowiada rowniez cisza 
nieba, potwierdza z jednej strony ci~zar sytuacji, w jakiej si~ 

znalezlismy, ale i napawa otuchq. Nie jestesmy samotni. Sam Bog 
cierpi z nami. Dopiero kiedy ZWqtpimy, ze to Bog, pogrqzamy si~ 
w absurdzie zla opuszczonego przez wszystkich. Wtedy tez oczeki
wanie na inne znaki niz krzyz (autentyczny a nie metaforyczny), 
tamten krzyz, staje si~ oczekiwaniem jeszcze ciemniejszym i bar
dziej gluchym, gluchszym od "gluchoty" Boga. Pozostajq jedynie 
wtedy nadzieja wiary, a nie wiara, pragnienie milosci a nie milose 
zaprowadzajqca lad. Ale Sq i takie drogi ku Bogu. Dowodem 
moze bye tu m. in. wlasnie Koniilski. Daj Boze takq wiar~ nie
jednemu z nas. 

Marek Skwarnicki 



HALINA BORTNOWSKA 

KONFLIKT ezy SYNTEZA? 
(STARE I NOWE W ESTETYCE) 

Spar 0 dobro jest faktem - jego ogniska kazdy moze odnaleze 
w sobie i nie zamierzam kwestionowac diagnozy postawionej 
powyzej w artykule AM pod tym tytulem. Nie wqtpi~ tez, ze 
istnieje specyficzne, hiepowtarzalne doswiadczenie zycia w drugiej 
polowie dwudziestego wieku. Owszem, przyznaj~, ze doswiadczenie 
to stawia przed czlowiekiem problemy etyczne rzeczywiscie nowe. 
Tak, potrzebna jest rewizja przyj~tych poj~e i tradycyjnych ocen, 
a przede wszystkim rewizja postaw. Rewizja - zobaczenie na 
nowo, zobaczenie jeszcze raz. 

Nie sqdz~ jednak, aby mozna bylo zdzialac wiele i w sposob 
odpowiedzialny - gdy pomija si~ histori~. Nowe problemy - 0 ile 
Sq powazne - majq swe korzenie w przeszlosci i zwykle tez majq 
w niej swe odpowiedniki. Historyk filozofii, czy scislej historyk 
idei, oglqda przeszlosc nie na sposob liniowy, jako ciqg wydarzeri., 
Jecz raczej jako horyzont terazniejszosci. To co bylo stanowi kon
tekst tego co jest, niezb~dny dla prawidlowej interpretacji i per
spektywy. Przeslanki potrzebne do rozwiqzania najbardziej palq
cych problemow wspolczesnosci posiadl juz bye moze Heraklit 
ezy Anaksymenes. Roztrzqsane dzis niecierpliwie zagadnienia byly 
przedmiotem podobnyeh dysput w Platonskiej akademii. A wi~e 

trzeba si~gae do historii. Nie znaezy to weale, abysmy do niej nie 
mogli ezegos dodae. Ani tez nie che~ tutaj wyrazae nadziei, ze 
kontakt z historiq jest latwy i az tak owoeny, ze zagl~bienie si~ 

w to, co bylo pozwala raz na zawsze wszystkie sprawy wyswietlic. 
Znajomose historii nie dziala tez jako srodek znieezulajqcy: pytania 
bez odpowiedzi nie przestajq bye bolesne, chociaz przekonujemy 
si~, ze od wiekow pomnazaly one eierpienia zwiqz·ane z faktem 
byeia ezlowiekiem. 

Mala wyprawa w przeszlost:, ktorq tll proponuj~ nie rna bye 
wyprawq odkrywczq (ehoe i takie by si~ przydaly - lecz aby je 
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podjqe trzeba bye fachowcem wyiszej miary) . Chc~ wyciqgnqc 
jeszcze raz na swiatlo dzienne i na uiytek najszerszy kilka starych 
poj~e przydatnych, jak sqdz~ , do budowy nowej etycznej syntezy. 
Syntezy nie skierowanej naiwnie przeciw przeszlosci - lecz prze
dluzajqcej to co w tradycji jest aktualne, jest t q cz~sciq spadku, 
ktorq, bye moze, my dopiero w kontekscie naszych bardzo funda
mentalnych, "granicznych" doswiadczeii potrafimy w pelni ocenie 
i wykorzystac. 

Mimo, ie chc~ tu przypomniee rzeczy bardzo znane, niemal 
banalne - moje zadanie jest trudne. Bo tych rzeczy ludziom 
siedzqcym w filozofii czy moralistom-teologom przypominae nie 
trzeba. Te uwagi nie Sq wlasciwie do nich skierowane. Mysl~ 
r aczej 0 ludziach, kt6rzy z szacownq tradycjq jesli stykali si~ to 
posrednio, rosnqC w pewnej kulturze moralnej z t q tradycjq zwi'l
zanej, natomiast z okresu mlodosci wyniesli doswiadczenia, poj~cia 
i sqdy bardzo tej tradycji obce, a nawet deformujqce jej obraz 
i ocen~. 

J ednak nie umieszczam n ad tym artykulem ostrzeienia : "do
zwolone do lat trzydziestu". Bo i p6zniej przezywa si~ te same 
lub podobne konflikty - nie wszyscy uczyli si~ k atechizmu, etyk i 
i propedeutyki f ilozofii. Moze zreszt'l mysl~ tei 0 fachowcach, tych 
znacznie mqdrzejszych ode mnie - znawcom i milosnikom tradycji 
tei jest czasem potrzebne inne n a niq spojrzenie. Potrzebna jest 
konfrontacj a. I t o rna bye taki zgola amatorsk i przyczynek do niej . 

CzIowiekowi ustawionemu tradycyjnie trudno jest podj qe wspol
czesn 'l problematyk~ etycznq. P rzeszkadzaj 'l nie tylko r oinice j~zy
ko\ve, choe i one Sq wazne. Bal'dziej istotny jest jednak sam punkt 
wyjscia, obrane podejscie do zagadnieii. 

Tradycyjn a etyka k atolicka - i n ie tylk o katolicka , lecz wszelka 
splecion a z jak'ls teclogi'l m or aln 'l , a tak i e i swieckie teoretyzo
wan ie na tematy etyczne mialo zabarwienie i nastawienie obiekty
wistyczne. Czlow iek zn a jdowal si~ wobec norm etycznych, wobec 
prawa, w obec sw iata wartosci. Mial pomiescie si~ w porz'ldku 
istniejqcym i obowiqzujqcym obiektywnie ze wzgl~du n a tak czy 
inaczej pojmow ane dobr o. Normy ujmowaly ten porzqdek w pe
wien system, n ieco abstrak cyjny, ale za to mozliwy do przekazania 
przy pomocy m owy, podda jqcy si~ dyskusji. I tu pierwsza n uta 
polemiczna pod adresem dzisiejszy ch krytyk6w t radycji : system 
ten n ie pomijal i n ie lekcewa i yl donioslej r oli okoliczn osci ze
wn~trznych i wewn~trznych ludzkiego czynu. Uznawal k h w plyw 
na wartose etyczn'l tego, co potraiimy zdzialae, glosil, ze od oko
licznosci wlasnie zalezy pow aga zobowiqzan i wielk osc wykroczeii. 
Nawet najbardziej elementarna wers ja etyki, oslawiona wersj a 
katechizmowa bierze pod uwag~ czynnik okolicznoSci. Absolutyzm 
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etyezny proklamuj qcy zakazy i nakazy obowiqzujqce zawsze i wsz~
dzie t ak samo - jest obcy tradycji, jest raczej pewnq konces jCl 
n a r zecz wspolczesn ego, ezy ledwie minionego rygoryzmu. 

Wplyw okolicznosci uzn awano dawniej w tak szerokim zakres ie , 
ie czyn wykonany w innych okolicznosciach byl po prostu innym 
czynem. Nie ma klarnstwa , gdy odpowiadam zbr odniarzowi tropiq
cemu ofi ar~ " nie wiem, gc;Jzie jest ten czlowiek", choe wiem to 
dokladnie. Nie rna klamstwa ? Talde stwie1'dzenie moi e wydawae 
si~ jezuickq log icznCl sztuczkq - lecz \V istocie jest konsekwencjq 
wlqczenia obiektywnych okolicznosci w samq definicj~ czynu. 
Czyn, w ktorym tych okolicznosci brakuje, przestaj e spelniae 
definicj~, przechodzi pod inny pa1'agraf moraln y. Tego rodzaju 
wnioskowanie musi bye bliskie k azdemu prawnikowi. Umozliwia 
on e przyjE:cie absolutnych regul oceny (klamstwo jest zawsze grze
chern) bez nar uszenia sprawiedliwosci domagaj qcej siE: zroinico
wania oceny i sankcji zalezn ie od sytuacj i. Zabieg ten jest bar dziej 
dogodny w uzyciu nii rezygnacja z regul ogolnych. Moi n a by 
oczywiscie utr zymae "bezokolicznosciowq" definicjE: klamstwa i do
lqczye do niej w ykaz ok olicznosci usprawiedliwiaj qcych je, znOSZq
cych czy zawieszajqcych jego zakaz. Taka lista bylaby jedn ak 
zawsze niekompletna, i w pewnych wypadkach sprawiedliwa ocen a 
zgodna z zasadami nie bylaby mozliw a . Lepie j wi~c juz w lClczye 
o ile to jest wyk onaln e - wszyst kie istotne okolicznosci k onst y
tuu jqce zlo klamstwa w jego def inicjE: i t q definicjq operow ae. 
Inne jeszcze rozwiqzan ie problemu okoliczn osci zn aj dujemy w me
todzie k azuistyczn ej, przekladajqcej opis sy t uacji etycznej n ad 
definicj E: czynu. 

Kazuistyka precyzowala okolicznosci i przyk ladowo wskazywala 
jak rnodyfik ujq one k onkr et ludzkiego czynu , k to1'Y rna bye os<\ 
dzony przez samego sprawcE: czy t ez przez spow iedn ika. Niekt ore 
opisywane k azusy dzis wyglqdajq smiesznie, n iektore zdaj q si~ bye 
z gor y pomyslan e jak o etiudy ew iczebne przezn aczone do spr aw
dzan ia sp1'awn osci teolog6w w operowaniu zasadami, w r achowa
niu pr o i contra, w obliczan iu etycznej srednie j . Ale n a· pewne 
kazuistyczne opisy i traktaty m ozn a tez spojrzee inaczej. Mozna 
widzee W nich przejaw rezygnacji z w ielkie j teorii etycznej, wyraz 
swiadomosci, ze spraw y ludzkie Sq zaw ile i zlozone i dlatego 
latwiej je opisywae i podawae wy pr obowane w prak t yce recepty 
niz w ypracowywae naprawd~ ogolne zasady. W kazuistyce nie 
brak jakiegos poczucia ta jem nicy losow lu dzkich - ale n ie jest 
ana zdrowq doj r zalq r eakcj q na t a jemnicE:. Infan tylizm kazuistyk i 
jest chyba infantylizmem w tornym , n ie w ynika z zarozumiale j 
pew nosci siebie, lecz z n iewiary w t w or cze m ozliwosci ludzkie 
w zakresie etyki. J est em pirystyczny i minimalistyczny . Za1'yzyk o
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walabym nawet twierdzenie, ze jest on jakcts minimalistycznq 
wersjct. etyki sytuacyjnej. 

Jest jednak zasadnicza r6znica mi~dzy kazuistykct - kt6ra mie
scila siE: jeszcze na plaszczyznie obiektywizmu - a etycznct po
stawct wsp6lczesnct dalekct na ogol od obiektywizmu. 

Etyka tradycyjna formulowala normy w jE:zyku i kategoriach 
pojE:C uksztaltowanych poprzez racjonaln'l analiz~. Taka analiza 
wyodrE:bnia w swiecie teleologiczne zaleznosci, wskazuje jak dctze
nie do pewnych ce16w pocictga za sobct koniecznose realizowania okre
slonych postulatow etycznych. W tym procesie moglo oczywiscie 
zdarzac si~ odrywanie od rzeczywistosci, wpadanie w pryncypia
lizm, w kult zasad dla zasad, w przesadny rygoryzm - czy tez 
w kazuistyczne dywagacje pozbawione zdrowego sensu. Podejscie 
obiektywistyczne nie musi jednak prowadzie do tych wypaczeil, 
choe do pewnego stopnia im sprzyja. Zawsze istnial pewien nurt 
centralny, w dobrym znaczeniu umiarkowany. Jego przedstawi
ciele rozumieli bardzo duzo, nie byli ciasnymi schematystami, 
ogarniali calosc. Nie byli niezyciowi. Rozumieli zasadnicze, spo
ieczne i psychologiczne uwarunkowania czlowieka - mimo ze 
w swych rozwazaniach wychodzili od zewncttrz i, nie znajctc sput
nik6w, oglctdali jednak sprawy ludzkie z prawdziwie kosmicznej 
perspektywy. 

Nie opowiadali si~ tez za jednostronnct doskonaloscict, za specja
lizacjct w cnotach, nie widzieli w nich celu samego w sobie. Od
r6zniali wprawdzie machiawelskct roztropnose swiata od roztrop
nosci chrzescijailskiej, dopuszczajctcej zbytek milosci - ale roz
tropnose chrzescijailska miala bye prawdziwct roztropnoscict, rriial 
w niej trwae, tak podkreslany przez Arystotelesa pierwiastek 
umiaru, podporzctdkowania mozliwosciom przedmiot6w, na kt6re 
dzialamy. 

In medio stat virtus - nie oznacza to apoteozy miernoty, lecz 
poczucie, ze istotnie virtus - sprawnose, cnota, nadawanie siE: 
czlowieka do wielkich zadail, jakie przed nim stajq - lezy 
w osictgni~ciu harmonii-srodka, w zachowaniu proporcji, w nie
przekreslaniu, lecz dopelnianiu. Nie przekreslae m~stwa - lecz 
dorobic r6wnq mu roztropnose - jakos tak to wyglqda, choc rzecz 
nieprosta. Filozoficznie jest ta teza rozpracowana w ciekawej pa
radoksalnej doktrynie scholastycznej 0 nexus virtutum - zwiqzku 
cnot. Zwiqzek ten sprawia, ie 0 tyle postE:powae moina w jednej 
z cn6t, 0 ile proporcjonalnie rozwijajq si~ inne - i vice versa. 
Jak daleko jestesmy tutaj od naiwnych "skarbczyk6w pokory", 
kt6ra jakoby mogla wyprzedzic mE:stwo znajdujqce si~ na nast~pnej 
pozycji planu doskonalenia wewn~trznej twierdzy. I jak blisko 
jestesmy dramatu wsp6lczesnego czlowieka szarpiqcego siE: miE:dzy 
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imperatywami, kt6re wydajq si~ byc sprzeczne, a kt6re musi po
godzic, 'jesli chce osiqgnqc spok6j, lad wewn~trzny, do kt6rego 
t~skni. 

Blisko, a jednak za pewnq granicq. 

Czlowiek wsp6lczesny szuka podstaw lad u w swoim wn~trzu, 
w sobie samym. Lad swiata stal si~ zbyt problematyczny. 

Czy istotnie novum wspolczesnej postawy etycznej rna lezec 
w powrocie do podmiotu? I czy 0 to wlasnie chodzi w reprezen
tatywnych dla niej kierunkach etycznych? 

Chyba nie na tej drodze b~dziemy szukac rozstrzygni~cia sporu 
o dobro. Potrzebna Jest naprawd~ nowa pr6ba wykorzystania do
swiadczenia moralnosci, pr6ba syntezy, a nie jeszcze jeden nawrot 
do subiektywizmu. 

Naiwnym byloby przypuszczenie, ze to my dopiero, po pi~ciu 
co najmniej tysiqcach lat filozofowania (i cierpienia i znoszenia 
zla) odkrywamy po raz pierwszy konkret jako przedmiot filozofii, 
czy tez rzeczywistosc podmiotowq jako jej punkt wyjscia. Arysto
telizm, a w bardziej jeszcze istotnym sensie tomizm jest z pew
nosciq filozofiq konkretu . Spotykamy tez w historii filozofii wielo
krotnie powtarzajqce si~ pr6by wyprowadzania filozofii od we
wnqtrz, proby, w kt6rychpunktem wyjscia jest podmiot, to co 
w czlowieku stanowi jego autonomi~, co w nim ' rna swoje zrodlo 
i rack Podejscie subiektywistyczne tez jakos nalezy do tradycji 
klasycznej i umozliwia ono caly szereg bardzo tworczych i warto
sciowych intuicji, bardzo wiele wnosi do etyki. Kant i w tej dzie
dzinie powiedzial rzeczy, ktorych juz pominqc niepodobna. 

A jednak subiektywizm nie zadowala. Analiza podmiotu sarna 
dostarcza danych obalajqcych przekonanie 0 bezwzl~dnej autonomii 
podmiotu, swiadczy 0 potrzebie transsubiektywnych norm i war
tosci. Etyka sytuacyjna poprzez swoj subiektywizm zaw~za w spo
s6b nieuprawniony poj~cie sytuacji do tego tylko, co z real
nych element6w sytuacji przenilm~lo do wn~trza podmiotu. 
A przeclez w sytuacjach mi~dzyludzkich spotykajq si~ co 
najmniej dwa swiaty podmiotowe. Powstajqce mi~dzy nimi kon
flikty Sq nierozwiqzalne, jesli nie przyjmiemy istnienia sytuacji 
transsubiektywnej, normujqcej jakos to, co tkwi w obu podmio
tach, stanowiqcej wsp61ny uklad odniesienia . Lad w swiecie trans
subiektywnym, poznawany przez nas, lad, kt6rego podmiotowe 
wyobrazenia Sq przeciez analogiczne - jest tym, co warunkuje 
wsp61not~ swiata wartosci, jego mi~dzyjednostkowosc, danq prze
dez w doswiadczeniu tego, co etyczne. W doswiadczeniu tym nie 
czujemy si~ przeciez samotni. Przeciwnie - wartosci etyczne jawiq 
si~ jako cos, co jest zwiqzane z czlowieczenstwem. Wrazliwosc 
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na te wartosci jest dla nas koniecznym atrybutem istoty ludzkiej . 
Obserwujqc jej przebudzenie, rozwoj, tryumf - przezywainy naj
wyrazniej fakt braterstwa. 

Wydaje si~ wiE;C, ze potrzebne jest w etyce stanowisko szersze, 
ze trzeba wyjsc ponad subiektywizm i ponad czysty obieldywizm. 
Jesli etyka nie rna ograniczye si~ do filozofii dobra czy tei do 
kazuistyczno-sytuacyjnej iniynierii - potrzebny jest start naraz 
Z obu stron: i od podmiotu i od przedmiotu. 0 potrzebie tej 
swiadczy coraz wyrazniejszy niedosyt problematyki etycznej. Lu
dzie szukajq uzasadnien dla przyj~tego kierunku zycia - a uza
sadnienia te nie mogq jui byc czysto obiektywne, nie mogq 
pomijac (czy tez br ae w nawias) tego, co dla etyki charaktery
styczne: relacji podmiot-wartose. 

Gdyby udalo si~ takie w pelni etyczne uzasadnienia znaleic 
i to w sposob metodologicznie poprawny - bylby to, jak sqdz~ , 

r ealny post~p w filozofi i, post~p ktoryby uczynil jq blizszq czlo
wiekowi i bliiszq mqdrosci. 

W tym celu przedmiotem refleksji filozof icznej pow inna stae si~ 

struktura zycia moralnego, ktorej podmiot owy aspekt jest dzi~ki 

os iqgni~ciom psychologii coraz lepiej znany. Trzeba wreszcie wziqe 
jq powaznie pod uwag~ i w teoretyzowaniu i w wychowaniu. 
T rudno sobie w yobrazic prawidlowq interpretacj~ doswiadczenia 
moraln osci w oderwaniu od kontekstu i ycia moralnego i to kon
tekstu 0 char ak terze dynamicznym . Trzeba wiedziec jak czlowiek 
staj e si~ podmiotem zycia moralnego, a nie tylko j ak ie Sq zalozenia 
mor alnosci czynow. W aktach i procesach psychicznych dokonuje 
.s i ~ synteza tego, co podmiotowe i tego, co pr zedmiotowe, synteza, 
ktorq etyczna teoria powinna wyrai ae i wyjasniae. Tam tez za
wi<jzujq si~ konflik ty - w rozplqtywaniu ich post~p teorii etycznej 
powinien dopomagac. 

* 
Zycie moraIne zw iqzane jest n iedlqczn ie z faktem istnienia tego, 

co ok reslamy termin em " war tosc". Nie rna zycia mor alnego bez 
afirmacji wartosci etycznych. K ontak t czlowiek a ze sw iatem tych 
w artosci dokonuje si~ n a r oznych dr ogach. J ak w kazdym pozn a
w aniu swiata , m amy tu do czynienia z dosw iadczeniem (indywi
du alnym , in'trospekcyjnym, a t akze spolecznyml i z nauczaniem. 

Pewne fakty, stany , doznania, sy tuacje n arzucajq si~ spontanicz
nie jako w artosciowe. P rzezywaj qc je czlowiek odkrywa wartosci. 
Nie zawsze znaj duje dla n ich nazw~, n ie zawsze zdaje sobie jasn o 
spraw~ z ich charak teru , ale pomimo t o odczuw a powinnosc d<jze
nia do ich realizacji. P owinnosc czy ch~c? Tego w tak pierwotnym 
doznaniu wyrainie si~ nie odroznia. Ch~e jest zrosni~ta z pow in
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nosci~, bo wola jest zjednoczona bez zastrzeien z danym konkret
nym dobrem. Nie jest ono czyms zewn~trznym. Czlowiek, reali 
zuj~c je, realizuje siebie, a jednoczesnie otwiera swoje granice, 
przestaje bye monad~, w jakims istotnym choe cZqstkowym sensie 
wlqcza si~ w kosmos, akceptuje fakt, i e sam nie jest wszystkim. 
Takq wizj~ aktu chcenia potwierdzajq dane introspekcyjne a za
razem jest ona na wskros metafizyczna. Tak w og6lnym zarysie 
pojmowal akt woli sw. Tomasz, i podobnie opisuje go w Traktacie 
o 	czlowieku stanowiqcym cZE:se Summy t eologicznej. 

Istotnym wkladem wsp6lczesnej refleksji psychologieznej w tt; 
analizE: jest podkreslenie faktu , ze juz w takim akeie woli moi emy 
miee do czynienia z wartoseiq etyeZllq. Od strony subiektywnej 
dla przezycia wartosei etyeznej nie jest konieczna raejonalna , 
ujE:ta w sqdy ogolne znajomose pra wa , leez poczueie powinnosci 
rodzqce si~ spontanicznie w zetkniE:ciu z dobrem. Jest ono kon
sekwencjq milosci , upcdobania w dobru. J esli mamy tu do czy
nien ia z prawem, to z jakims prawem jednostkowym, z uprawnie
niem przedmiotu, aby bye kochanym tak wlasn ie, skoro jest taki. 
Taka wlasnie jest milosc~ dzieci~ea - nieu ogolniona choc po
wszeehna. Dzieeko z wlasnej inicj atywy kocha ludzi i pr zedmioty , 
k azdy z osobna, kazdy jakos inaezej, chce 0 nieh wiedziee, co 
mogq i co lubiq. Oczywiscie stopn iowo te jakies zasady milosci 
ulegajq pew nemu uporzqdkowaniu, ustala s iE: zakres ieh obowiqzy
wania, w iadomo juz, ze tak a tak koeha si~ rodzieow, a in aezej 
r odzenstwo, zwieI'z~ta, zabawk i ... W tym proeesie moze pomaga c 
wychowanie , ale tylko w b ardzo ogr aniczonej mierze , podstaw q 
jest bowiem zawsze doswiadezenie, nie mozn a go wyprzedzae. 

Obok doswiadezenia (w k t orym wartosci dane Sq bezposrednio) 
kazdy ezlowiek juz od na jmlodszyeh l at st yka si~ ze swiatem 
wartosei poprzez studium prawa. T u n ie ma juz bezposredniego 
k ontaktu, leez udzielanie w iedzy 0 wartoseiach poprzez slowa 
i inne znaki. Takie juz jest zyeie, ze kazdy od rana do n oey jest 
pouezany 0 swoieh obowiqzkaeh, 0 tym co pow inien eenie, a ezym 
gardzie, ezy bardziej wspolezesnie - nie przej m owac s i~. Wartosci, 
o ktoryeh si~ dowiadujem y, powinny bye uznane, nalezy eheiee 
ich I'ealizaeji, inaezej posypiq s i~ san kcje. W tym kierunku dz iala 
autorytet pouczycieli, w krancowych wypadkach zast~pujqcy cal
kowieie doswiadczEmie, podstawia jqcy si~ w jego miejsce. Na py 
tanie "co s i~ liczy" , "co jest wartosciq" eksperci od uszczE:sliw ian ia 
m ajq tysiqe gotowyeh odpowiec1zi. N iek t6rzy t wieI'dzq, ze r asa 
ty eh ekspertow juz obecnie w ymiera. Nie wiem, ale nie przy
puszezam. Racze j obserwu je si~ pewnq jej degen eraej E:. Odpowiedzi 
udzielane przez tych , ktorzy ciqgle jeszcze t wierdzq, ze maj q n a 
skladzie odpowiedzi na wszystko i dla kazdego - sta jq si~ cor az 
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bardziej plaskie, ubogie, wiotkie, bez Ha, bez gruntu. Moralizo
wanie przeksztalca si~ w propagand~, w niezupelnie fachowq 
reklam~ zasad "bqdz zyczliwy przez 7 dni w tygodniu". 

Moralizowanie bardziej w dawnym stylu wci'lz jeszcze kwitnie 
w kaznodziejstwie, nie brak go tez w nauczaniu religii, ale i na 
swieckich lekcjach wychowawczych. Jest tez ostatni 'l ucieczkq 
zrozpaczonych rodzic6w : "porozmawiaj z nim powaznie, bo jul 
jest za duzy, zeby go zbic". 

Moralizowanie bywa bezskuteczne, ale nie zawsze. 
Sprawa jest trudna : postawa wobec wartosci ksztaltuje si~ jako 

cos w rodzaju wypadkowej dw6ch dzialaj'lcych sil: osobistego 
doswiadczenia i autorytetu wychowawcow. Autorytet moze do
swiadczenie wspomagac, moze je rozszerzae. Wychowawca posia
dajqcy autorytet moze bye swiadkiem wartosci, moze je wraz 
z wychowankiem odkrywac. Bywa jednak i przeciwnie. Zdarza si~, 
ze wplyw wychowawcy jest skierowany przeciw wartosciom, 
kt6re wychowanek odkrywa samorzutnie. Na przyklad, gdy na
uczyciel w imi~ uczciwosci zabrania podpowiadac sobie nawza
jem - a wykonywania tej czynnosci domaga si~ zarliwie przezy
wana solidarnosc koleienska, czy po prostu milose blizniego. 
Powstaje wtedy zalqiek konfliktu dw6ch moralnosci, samorzutne), 
nieuporzqdkowanej, osobistej, autonomicznej moralnosci wycho
wanka i zobiektywizowanej, racjonalnej moralnosci wychowawcy. 

Slowo "wychowawca" naleiy tu rozumiec bardzo szeroko. Wy
chowawc'l jest takie spoleczeristwo jako calosc, oddzialuj'lce n a 
jednostk~ poprzez SWq struktur~. Struktura ta dostarcza okazji 
do przeiywania wartosci: w grupie spolecznej doswiadcza si~ czym 
jest lojalnosc, przyj ain, dobro wspolne. Osobiste doswiadczenie 
wartosci jest w wielkiej mierze uwarunkowane przez wsp6liycie 
spoleczne. A jednoczesnie struktura spoleczna wywiera nacisk, 
kt6ry by moina okreslie jako zewn~trzny, cz~sto "moralizuje" 
skuteczniej, niz mogq to czynie poszczegolni ludzie, narzuca wzorc€ 
post~powania pod grozq sankcji, kaie uznae pewne rzeczy i stany 
za wartosciowe nie ze wzgl~du na ich dan'! w doswiadczeniu istot~, 
lecz dlatego, ie tak czyniq inni, ie tak "si~ musi". Moralnose "si~" 
w terminologii Freudowskiej okreslana jako moralnosc super ego 
zawiera w sobie element przymusu i alienacji wartosci. Wola , 
kt6ra idzie spontanicznie za tym, co czlowiek poznaje jako dobro 
nie moze w pelni zaakceptowac wartosci "niedoswiadczonej". Jesli 
akceptuje autorytet, to w koncu sklania si~ ku wartosciom, za kto
rymi on przemawia, chocby byly obce, chocby jawily si~ jako cos 
zewn~trznego. "Chc~ chciee", ale to chcenie jest jakims przymu
szaniem si~, m~czy. 

Wartosci nie przeiyte jako wartosci obowi'lzuj'l' ale tylko na 
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wp61 - a nie ma nic gorszego jak p6lprawdy czy p6lwartosci: 
niesposob wyrzec si~ ich z czystym sumieniem ani tez przylgnqe 
do nich calkowicie. 

Dlaczego tak si~ dzieje? Skqd pochodzi ta r6znica mi~dzy war
tosciami, ktore odkrywane Sq spontanicznie (i jako takie akcepto
wane w pelni), a wartosciami, ktore poznajemy i uznajemy na 
mocy autorytetu? 

W doswiadczeniu wartosci dane Sq w sposob bezposredni i prze
zywane jako cos wewn~trznego. Dopiero refleksja zmienia je 
w poj~cia, obiektywizuje, przeciwstawia podmiotowi. Do tej 
refleksji trzeba dojrzee. I jest ona szczytowym, koilcowym etapem 
proeesu wartosciowania. Pelny i doskonaly akt refleksji obejmuje 
zresztc) widzenie wartosci jako struktur zarazetn podmiotowych 
i przedmiotowych: wartose rzeczy oglqda si~ w nim zarazem Jako 
dobro "moje" i dobro transcendentne, jako przedmiot dqzenia, kto
rego kresem jest zespolenie poprzez j akqs form~ posiadania ezy 
uczestnictwa. Ten przyszly stan zjednoczenia jest juz jakos obecny 
w terazniejszosci, dzi~ki wyjsciu woli ku przedmiotowi dqzenia. 
1m wyrazniejsze, bardziej dokonane to wyjscie, tym doskonalszy 
akt woli, tym mmej odczuwa si~ dystans mi~dzy tym, czym je
stesmy, a tym czego chcemy. 

Natomiast wartosci, 0 ktorych istnieniu jestesmy tylko pouczani, 
od poczqtku do konca Sq czyms zewn~trznym, czyms do czego 
t rzeba si~ stosowae. Czyn, do ktorego wzywajq, nie jest niepodziel
nie wlasny, i wolny, lecz jakos narzucony. Nie ma mowy 0 jed
nosci, jest przelamywanie siebie w imiEi czegos, co w istocie jest 
obce. 

Etyka tradycyjna - bye moze pod wplywem kontaktu z naucza
n iem prawa i moralnosci, z kaznodziejstwem - akcentowala przede 
wszystkim fakt, ze wartosci nie Sq wytwarzane przez podmiot, 
ze posiadajCi funda.mentum in re, podstaw~ w rzeczach, w po
wszecimym i celowym ladzie swiata rZqdzonego prawem. 

Wszystko to prawda. Lecz wartosci funkcjonujq jako wartosci 
wtedy, gdy Sq poznane i akceptowiine przez podmiot. SCI faktem 
ludzkim, ezy moze scislej, faktem zwiqzanym z istnieniem pozna
nia. Podmiotowosc wartosci, autonomicznosc chcenia jest podkre
slana w rozwazaniach wsp6lczesnych, skierowanych przeciw mo
ralizatorstwu a za autentycznosciq. Nie ma jednak zadnej zasad
niczej sprzecznosci miEidzy obu punktami widzenia - tradycyjnym 
i wsp6lczesnym. 

Etyka tradycYlna nigdy nie przekreslala autonomii. Jest to wy
razne w calej etycznej doktrynie sumlenia i w teologicznej nauce 
o grzechu. Tam autonomia byla zawsze podtrzymywana wbrew 
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roznego typu ci eterminizmom. W tok u polemik wypr acowano je j 
teoretyczn e uzasadnienie. Ale na pewno zbyt malo byia wyja
sn iana i bran a pod uwag~ w budowaniu etyki, zwlaszcza w bar
dziej sze;zegolowy ch r ozwazaniach etycznych, w praktyce prawnej 
i duszpas tersko-l< aznodziejsk iej . 

Moze J latego, ze i n a a u tonomi~ patrzano jakos z zewnqtrz. 
Nie stanowila ona w do;;t atecznym stopniu punktu wyjscia. Uzna
w anD Jq, lecz dale j rozumow ano jak by abstrahujqc od niej . Zlo 
i grzech w idziano w prakty ce raczej w k onflikcie z zobiektywi
zowan q n or m q l1lZ w konflik cie z 5umieniem, ukszt aHowanym 
przez poznanie w artosci. Sumienie uczyniono organem zby t raCJo
nalnym. L udzono si~, ze, wy jqwszy wypadki swiadomego zakla
mania, istnieje scisla odpowiedniose mi~dzy obranq przez czlo
wiek a liniq post~powania a jego stosunkiem do wartosci, k tore 
poprzez to post~powanie realizuje. Zbyt pochopnie uznano za fakt 
dokonany podporzqdkowanie rozumowi wszystk ich elemen tow 
psychiki. A przeciez podporzqdkowanie to jest dopiero wynikiem 
dlugiego i zawilego procesu rozwojowego, jest szczytem doj rza
losci etycznej, do ktorego raczej nie wszyscy ludzie dochodzq. COZ 
zresztq oznacza podporzqdkowanie? Na pewno nie abso!utum do
minium, lecz harmoni~ dzialania, podzial kompetencji przeciw
stawiajqcy si~ nieskoordynowanemu pomieszaniu, w ktorym pra
gnienia i zyczenia zast~powalyby wiedz~, a wiedza 0 dobru - za
angazowanie w jego realizacj~. Chcqc to wszystko wziqe pod 
uwag~, nie musimy w etycznej tradycji tomistycznej nic prze
kreslae. Natomiast nie malo trzeba uzupelnie. 

Wydaje si~, ze mi~dzy teoriq dzialania moralnego, a teoriq do
bra moralnego i kodeksem etycznym istnieje jeszcze pewien 
hiatus, nie sprzecznose ale niedouwzgl~dnienie. Z przeslanek glo
szqcych autonomi~ nie wyprowadzono wszystkich konsekwencji . 
Jesli tradycja rna bye przez wspolczesnose nalezycie wykorzystana, 
jesli dokonae si~ rna synteza, trzeba doprowadzic do zespolenia 
podejscia subiektywnego i obiektywnego w teorii i w praktyce. 
Zadanie jest pilne. Brak syntezy w teorii czyni jq nieplodnq 
w praktyce, w wychowaniu brak syntezy stwarza grozb~ kon
fliktu. 

>I< 

Zle ustawiony proces wychowawczy, w ktorym moralizowanie 
zwrocone jest przeciw wartosciom odkrytym samorzutnie - pro
wadzi do wewn~trznego konfliktu. 

Gdy dziecko podporzCjdkowuje si~ pouczeniom wychowawcy, 
nie tylko zewn~trznie, lecz szczerze pokonane przez autorytet 
i argumentacj~ - wowczas odrywa si~ od wartosci stanowiqcych 
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jego wlasne wewn~trzne bogactwo. P rzekresla w sobie cos, co 
z punktu widzenia dostatecznie szeroko poj~tej etyki moze na 
przekr eslenie nie zasluguje. Oczyw iscie cz~sto jest tak, ze kon
fl ikt praw ie nie istnie je, bo dziecko nie pr ze jmu je si~ wymaga
niami i kazaniam i dor oslych, uwaza je za dr~twq mow~. Ale wtedy 
rowniez n ie jest dobrze. Sw iat samotnie odkrytych w ar tosci po
zost aje na r azie nietkni~ty , ale ozn acza to tylko zwlok~ , a nie 
elim inac) ~ konflik tu. Problem zaistnieje pr~dzej czy p6Zniej . 

Dziecko n ie jest zdolne do czysto rozum ow ego wywazan ia mo
tYWDW , idee nie pociqgaj q go naprawd~. In terwencje prowadzqce 
w tym kierunku , podst aw ia jqce idee w m iejsce konk ret6w ("po
sluszeilstwo", "uczciwosc" zamiast "pomoc J asiowi") niszczq a u
tentyczne zaangazowanie w realizacj ~ wartosci a n ie daj q nic 
w zamian. Post~puj qC w ten sposob, nie pozwalamy dziecku k ie
rowac si~ milosciq w konkretnych spontan iczn ych wyborach. Nie 
mozna kochac abst rakcji - w kazdym razie dzieci t ego nie po
t r afiq, a strzez n as Boze przed doroslymi, ktorzy do tej umiej~t
nosci doszli. 

Narzucajqc abstrakcje przyczyniamy si~ do tego, ze nowy czlo
wiek traci wewn~trznq autonomi~, z ktorq startowal w zycie, ze 
rosnie "podzielony w sobie". Wartosci osobiste, odkryte samorzut
nie Sq zbyt niejasne, niepewne, aby mogly wazyc w r acjonalnym 
namysle - wartosci zobiektywizowane wpajane przez wychowa
nie same przez si~ nie budzq subiektywnego zaangazowania . W tej 
sytuacji cale zycie etyczne jest zagrozone: brak mu perspektywy 
harmon ijnego rozwoju. Konflikty prowadzq do znuzenia, oboj~t

nosci lub jednostronnego buntu. 
Sqdz~ osobiscie, ze nie jest to zjawisko wylqcznie mlodziezowe, 

ze rna one ogolno kulturalne znaczenie. Podobne konflikty spoty
kamy WszE;dzie, gdzie brak jednolitej kultury moralnej, gdzie men
talnosc racjonalistyczna styka si~ z bardziej spontanicznq mental
nosciq ludzi reaguj qcych na rzeczywistosc nie tylko intelektem, 
lecz zaraz w pierwszej instancji calym sobq - chceniem, uczu
ciem, wyobrazniq. Nie zawsze tego typu mentalnosc jest przeja
wem infantylizmu. Jakis analogiczny konflikt powstalby pewnie, 
gdyby swi~ty Franciszek znalazl si~ w nowicjacie u Dominika
now pod kierunkiem swi~tego Tomasza. Zjawiska tego rodzaju 
obserwujemy tez w swiadomosci wybitnych przedstawicieli kul
tury afrykailskiej, czy azjatyckiej, gdy stykajq si~ oni z etykq 
chrzescijariskq uj~tq przez pewnych myslicieli w szeregi zasad 
przypominajqcych normy prawne. 

Jak przedstawia si~ typowy przebieg kryzysu wartosci? 
Rozpoczyna si~ od buntu przeciw prawu, przeciw zewn~trznym 

przepisom, kt6re nie wystarczajq jako regula zycia i odczuwane Sq 
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jako cos, co kr~puje swobodny rozwoj i ekspansj~ osobowosci. 
Mowi si~ na ogol, ze w okresie mlodzienczym prawo i normy mo
raIne stopniowo przestajq bye czyms zewn~trznym, dokonuje si~ 

interioryzacja, autorytet wst~puje do wewnqtrz. Jesli tak si~ dzieje, 
i gdy tak si~ dzieje - nie jest to byna jmniej rozwiqzanie konfliktu 
czy kryzysu wartoSci. 

Z faktem tym konflikt wst~puje w nowq faz~. Gdy prawo bylo 
czyms zewn~trznym, bunt wyczerpywal si~ i wyladowywal w nie
posluszenstwie: klotniach i agresywnym nastawieniu wobec do
roslych - w przeciwstawianiu si~ innym osobom. W fazie interio
ryzacji, uwewn~trznienia konfliktu, nie rna juz z kim walczye. 
Wtedy wlasnie utrwala si~ wewn~trzne p~kni~cie czlowieka, kto
rego wola poddaje si~ prawu, ale si~ z nim nie jednoczy. Ani 
bunt nie jest zupelny (heteronomiczne, zobiektywizowane wartosci 
pelniq swojq funkcj~, obowiqzuj<l) , ani poddanie si~ nie jest cal
kowite. 

Bunt przeciw polprawdom i polwartosciom jest zjawiskiem zdro
wym. Jest w nim obecna afirmacja prawdziwych wartosci. A jed
noczesnie bunt jest niebezpieczny. Posiada wlasnq dynamik~ 
wyzwolenie, ktore przynosi, moze bye wykorzystane takze jako 
okazja do zaprzeczenia wszelkim wartosciom. Swobod~ zaprze
czania mozna uznae za wartose podstawowq a nawet jedynq. Wo
bec tej perspektywy niektorzy, mniej smiali, rezygnujq z wartosci 
buntu, decydujq si~ zye w poddanstwie. To jest nieszcz~scie wcale 
nie mniejsze od zbyt daleko idqcych buntowniczych zap~dow. 

I ci, ktorym ono zagraza , Sq bardzo liczni. 
Pora na wnioski. W jakiej sytuacji znajdzie si~ etyczna teoria, 

gdy skonfrontujemy jq z tymi wszystkimi trudnosciami i zagadnie
niami? Czy moze dae cos praktyce? Czy moze wyjasnie cos lu
dziom, ktorzy przezywajq kryzys wartosci? 

Wydaje si~, ze tak, ie mozna nawet wyprowadzie z niej pewne 
pedagogiczne wnioski, ze w wizji aktu chcenia zarazem autono
micznego i wlqczajqcego czlowieka w porzqdek kosmosu ~ znaj
duje si~ jakis zarys rozwiqzania sporu 0 dobro. 
Autonomi~, wolnose, autentycznose mozna pogodzie z poszanowa

niem prawa, bo prawo posiada swoje oparcie w · rzeczy i w niej 
moze bye odkryte i zaakceptowane przez . milose. Wtedy realnie 
wchodzi ono do wewnqtr z, wola jednoczy si~ z nim, stajqc si~ prawq 
wolq. Nie jest to proces szybki i latwy  ale nie mozna go zastqpie 
abstrakcyjnq naukq moralnosci. 

Halina Bortnowska 
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SEN S G R Z E C H U? 


"Myslq przewodniq chTzescijanstwa nie jest 
ide a grzechu, tyl.ko idea odpuszczenia". 
(Jean Lac r 0 i x. Le sens de l'atheisme moder

ne, Tournai 1958, Casterman). 

Dorosly chrzescijanin powinien wystrzegac si~ przede wszyst
kim umieszczania wszystkich twierdzen wiary na tym samym pla
nie 1. Jak to podkresla bardzo slusznie ojciec Liege: "Kr 61estwo 
jest wazniejsze niz pieklo, laska jest wazniejsza niz gl'zech, Duch 
Swi~ty jest wazniejszy niz papiez, Chrystus jest wazniejszy niz 
Matka Boska. Z czego wynika, ze kazdy aspekt wiary powinno si~ 
stawiac na jemu wlasciwyrn miejscu, nie lekcewazqc zadnego, lecz 
nie dajqc si~ tez ponosic s1epo swemu temperamentowi, swym na
wykom intelektualnym czy anarchicznej proliferacji nabozenstw 
pozaliturgicznych". 

W tym samym duchu powiedziec chyba mozna, ze nasze powo
lanie boskie jest wazniejsze i bardziej inspirujqce niz grzech, gdyz 
jest pozytywne, gdyz jest pierwotne w stosunku do grzechu, gdyz 
jest wolC! i dzielem Boga, a grzech nie jest Jego w01q i dzielem. 

Ks. Cardijn, kt6ry w swej pracy z belgijskq mlodziezq robotniczq 
pi~tnowal niezwykle ostro kazde uchybienie dzialaczy i kt6ry 
umial, ilekroc trzeba bylo, wytykac bezlitosnie grzechy spoleczen
stwa, m6wil przecie zawsze najwi~cej 0 boskim powolaniu czlowieka, 
i 0 tym, oczywiscie, co to powolanie znieksztalca, krE:puje i dlawi 
od wewnqtrz i z zewnqtrz nas. Wa1ka z grzechem indywidua1nym 
i zbiorowym nie koncentrowala si~ wi~c w jego uj~ciu na tym, co 
defensywne i negatywne, 1ecz czerpala SWq dynamikE: ze swiado
mosci zobowiqzania, jakie naklada ranga naszego przeznaczenia: 
przeznaczenia syn6w Boga. I kiedy ta swiadomosc jest zywa 
"prozno zarzucac siec przed oczyma skrzydlatych" (Ppw. I, 17). 

C. B 0 r d e t , Jlltons sur un catechisme d'adu!tes "Masses. Ouvrieres", 
no 145, Octobre 1958. 

Znak - 4 

I 
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We wszystkich bytach, m6wi 'l uczeni wsp6kzesni, istnieje ten
dencja do nieladu, do rozproszenia (entropii) i natura kompensuje 
t~ tendencj~ jakosciowo, jesli nie ilosciowo, przez ewolucj ~: przez 
poch6d zycia ku coraz wyzszej swiadomosci i duchowosci. 

Ot6z tendencja t a, do bytow ania czy zycia m n i e j w y so k 0, 

jest jak gdyby obrazem, odpowiednikiem grzechu w sw iecie materii. 
Nie chodzi oczywiscie 0 doszukiwanie si~ tu jakiejs fikcyjnej zgod
nosci mi~dzy n auk q a Bibli 'l, lecz 0 zasygn alizowanie istnienia 
czegos w rodzaju podwaliny grzechu juz w samej naturze m ate
ri alnej .. . 

Ta wszechobecna tendencja, kt6ra u byt6w nizszych jest natu
ralnie tylko analogi 'l grzechu, staje si~ u byt6w duchowych, gdy 
jest swiadoma i dobr owolnie przyzwolona, g r z e c hem, czyli 
doslownie - nieposluszenstwem wobec Boga, kt6ry kaze nam bye 
1 zyc wciqz coraz wyzej, bye i zye na spos6b boski, przez 
uczestniczenie w J ego Milosci. 

Grzech jest to wi~c w praktyce "sp~dzanie" zycia, jak to si~ 
m6wi, puszczenie go luzem, odmowa zycia wyzej, pelniej, w spos6b, 
kt6ry stanowilby swiadomy i konsekwentny wysilek realizowania 
n aszego powolania do boskosci. Grzech, to mierzyc ponizej tego 
powolania, mierzyc ku stanowi zwierz~cemu (a raczej gorzej 
jeszcze: zwierz~ jest wszak posluszne zasadzie swego bytu, swym 
instynktom .. .). 

Zyc wyzej, stawac si~ bardziej duchowym, d'lzyc w kierunku 
utozsamienia z Chrystusem zmartwychwstalym ale co to konktet
nie znaczy? Odcie1esnic si~, zdlawic w sobie wrazliwosc, instynkty, 
uczucia, nami~tnosci? Wr~cz przeciwnie. To... 

a) zd'lzac do wewn~trznej koncentracji, wbrew tendencjom do 
rozpraszania naszych wladz i sklonnoSci. Czyli osi'lgac coraz wyz 
SZ'l s w i ado m 0 s e m 0 r a 1 n 'l. 

b) zd'lczac do osi'lgni~cia maksymalnej nieza1eznosci od rzeczy 
i przyjEmnosci, ktore winny sluzyc nam, a nie "poddawac nas 
w swoj'l moc". 

c) zd'lzac, wreszcie, do coraz czystszej i coraz bardziej bezinte
resownej milosci Boga i 1udzi, a wi~c do milosci coraz bardziej 
uniwersalnej. 

Te W!asnie trzy d'lzenia znajdujemy, w ogromnym nasileniu, 
u prawdziwych swi~tych i prawdziwych bohaterow chrzescijan
skich. Pami~tajmy jednak, ze ich podany tutaj porz'ldek jest 10
giczny, lub ontologiczny, ale niekonieczn'ie chronologiczny. Naj
cz~sciej bowiem jest tak, ze katechumeni i wszyscy w og6le rekon
wertyci rozpoczynaj'l od odkrycia milosci Chrystusa, milosci bez
interesownej i od zycia tak jak umiej'l t '1 milosci'l , a reszta: w01
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nose duchowa, zycie wewnt::trzne dochodzi do tego w spos6b ko
nieczny choe nieprzymuszony. 

Aby zdae sobie jasno sprawt:: z tego , ze grzech nie spadl w spo
s6b bezsensowny i przypadkowy na Iudzkose, kt6ra sit:: Bogu "nie 
udala", trzeba widziee go w konkrecie histor ii Iudzkiej i w kon
krecie psychologii. 

r1spekt psycho[ogiczny. 

Zycie chrzescijanskie jest waIkq wraz z Chrystusem przeciw 
wszystkiemu, co ogranicza Kr61estwo Boga sprawiedliwosci i mi
losci w nas samych i w swiecie. Jest wit::c w aIkq przeciw : 

a) naszej tendencji do egocentryzmu, kt6ra, gdy na niq dobro
wolnie przystajemy, przeksztalca siE: w egoizm, i kt6rej przyczynq 
jest pozostaly w nas pierwotny instynkt zwierzE:cy, oraz nasza so
Iidarnose w grzechu swiata, solidarnosc nieuchronna, od Adama az 
do naszych drii. . 

b) naszej najwit::kszej ze wszystkich winie, jakq jest odrzucenie 
doskonale czystej i doskonale bezinteresownej milosci Boga do nas, 
milosci, ' kt6ra zobowiqzywalaby nas do upodobniania sit:: do Niego. 

Bo kazdy ostatecznie siE: zgodzi bye podobnym do Boga pott::z
nego, Boga zemsty Iub dobrotliwosci, kt6ra daje odczuc SWq wyz
szose i przewagt:: ... Ale nie do Boga tak bezinteresownego, ze godzi 
si~ bye ofiarq tych, kt6rych kocha, nie Boga bezbronnego w jakims 
sensie, wielkodusznego i dobroczynnego bez zadnych innych moty
wacji pr6cz milosci. 

Nie, tego juz przyjqC nie umiemy. To nie jest dla nas w og6le do 
przyj~cia - bez Chrystusa, bez laski. Jestesmy zawsze, jak owi 
pierwsi robotnicy w winnicy, protestujqcy przeciw Panu iz jest 
dobry, jak brat marnotrawnego syna, kt6ry nie jest w stanie pojqe 
wielkodusznej tajemnicy przebaczenia. 

Grzech jest wi~c odmowq przeksztalcenia siebie na obraz Boga, 
na Jego obraz prawdziwy, kt6ry jest czyms tak nas przewyzszajq
cym, ze az niepojE:tym. Grzech, to chciee bye boskim po swojemu, 
na sw6j wlasny spos6b: fikcyjny, pyszal:kowaty, egoistyczny. 
I jeszcze - chciee bye boskim tylko wlasnq mocq. Chciee bye Bo
giem bez Boga. 

Ta ostatnia forma grzechu jest mo:i:liwa, jest calkowicie realna 
w praktyce ludzkiej pychy, choe niecz~sto zapewne przybiera for
my zupelnie swiadome. Pami~tae tez trzeba, przy oSqdzaniu owych 
swiadomych form, ze pewne pragnienie autonomii jest w czlowieku 
sluszne, jest zgodne z wolq Boga. 

Aspekt odmowy boskosci, najistotniejszy dla grzechu, podkresla 
z wielkim naciskiem ks. Evely w swej ksiqzce "Ojcze Nasz". Pisze 
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on : "grzeszye, to w istocie nie eheiee podobienstwa do Boga, nie 
eheiee przeksztalcenia siebie, jakiego to wymaga. To eheiee bye 
bogiem na swojq n~dznq miar~, na miar~ miernosei wlasnyeh 
mysE i pragnien, wulgarnyeh i samolubnyeh. .. ezyli nie eheiee 
przeksztaleenia, ktore musi bye kosztowne, musi bye umartwie
niem i m~kq, nie eheiee drogi wzwyz przez milosc, samozapar
eie, pokor~, a eheiee wywyzszenia jakie daje rozkosz i pot~ga". 

Wydaje si~, ze w tym opisie jest wi~eej prawdy psyehologieznej 
nii w twierdzeniu, ze ezlowiek ehee bye bogiem bez Boga wtedy, 
gdy buntuje si~ przeeiw Bogu swiadomie. Taka postawa bowiern 
jest dopiero skrajnq i monstrualnq konsekwenejq ezy aspektem 
odmowy prawdziwej boskosei, odmowy gnusnej i malostkowej leez 
nie buntowniezej jeszeze, podj~eia powolania do utozsamienia si~ 

z Chrystusem. 

Aspekt dogmatyczny 

Wiara jednak uezy nas, ze nasz "stan wyjseiowy", stan niedosko
nalosei, poehodzi tez z upadku rodzaju ludzkiego. W jakim sensie? 

Czy w tym, ze pierwszy ezlowiek, przedstawieiel rodzaju, byl, 
mowiqe sciSle, istotq 0 skonczonej niemal doskonalosci ludzkiej 
i boskiej, ze doskonalosc, do ktorej nas powoluje Bog, byla jego 
udzialem i utraeil jq przez swoj upadek? 

Nie wydaje si~, aby musialo bye tak wlasnie, tym bardziej, ze 
taki stan rzeezy eeehowalaby pewna sprzecznosc: trzeba by przy
jqe, ie stan skollczonej doskonalosei, a wi~e stan, ktory jest punk
tern dojscia wolnosci istoty ludzkiej, byl osiqgni~ty zanim jeszcze 
uczyniony zostal uzytek z wolnej wolj. Tymezasem w.olnose wy
boru wlasnie jest punktem, w ktorym zaezyna SWq drog~ wszel
kie stworzenie powolane do wolnosei boskiej, do ostatecznej auto
nomii. Wystarczylo by wi~e, aby pierwszy ezlowiek, powolany do 
tej drogi, nie odpowiedzial na wezwanie, aby odmowil wysilku ku 
boskosci, azeby mial miejsee faktyezny upadek moralny. Powo
lanie to nie musialo bye weale dane z zewnqtrz : stanowilo one 
bowiem od razu ostateezny eel czlowieka, bylo jak gdyby jego 
orientacjq wewn~trznq i bezinteresownq. 

Oddalic si~ od tej orientaeji, ezy zboczyc z niej choeby chwilowo, 
to nie wykroezenie przeciw abstrakeyjnemu idealowi, lecz odej
scie od ezegos, co jest wewn~trznie realne i konkretne. Chodzi wi~e 
o rzeezywisty upadek ontologiczny, a nie tylko mityezny. 

Poezueie grzeehu ezy winy poehodzi wi~e z dwu zrodel. Z wyj
sciowego stanu stworzenia n i e d 0 k 0 n c z 0 neg 0, jaki nas cechuje 
i jaki nas dr~ezy, gdyz nasze peIne i ostateezne przeznaczenie kaze 
nam odczuwae ow stan jako "n~dz~", oraz z winy jakq jest odmo



505 SENS GRZECHU? 

wa Bogu i w jakiej mamy wsp6ludzial wszyscy, przez przedstawi- . 
ciela naszego rodzaju . Win~ tE: odczuwamy jako grzech wzgardzenia 
milosciq i to wlasnie jest glE:bokq podstawq wyrzut6w sumienia. 

Nasze boskie powolanie nie byloby nam oczywiscie znane, gdyby 
nie Objawienie. Swiadomosc nieladu w swiecie, swiadomosc na
szych grzech6w, naszej n~dzy moralnej nie dalaby nam jeszcze 
pewnosci, ze jest cen'l i znakiem naszego wlasciwego powolania. 
Otr~ymalismy jednak Objawienie. I na jego tle swiadomosc ta, nie
pok6j, zgorszenie, udrE:ka jakie budzi, stanowi 'l dow6d dotykalny, 
kt6ry mamy niejako w dloni, dow6d tego, ze jestesmy w stanie 
upadku, wi~c tym samym w stanie zobowi'lzania wobec wlasciwej 
drogi, wobec powolania pierwotnego, boskiego, kt6re nie zostalo 
nam odjE:te. 

Gdyby nie udrE:ka naszej marnosci, gdyby nie upadki nawet, tak 
nieraz upokarzaj'lce - czyz zrozumielibysmy w og6le, ze nasz stan, 
jest stanem do przerosniE:cia, ze trzeba, ze musi si~ - isc wyzej? 
Dlatego chyba wlasnie chrzescijanstwo, Kosci61, liturgia utrzymuj'l 
w nas wci'lz zYW'l swiadomosc grzechu: grzechu, wiE:c tez odpowie
dzialnosci i wolnosci. Upadek bowiem jest tylko negatywem, od
wrotnosci 'l rzeczywistosci porywaj'lcej, jakq jest nasze powolanie 
boskie. 

C. Bordet 
Hum. MG 



KS. STANIS!:.AW OLEJNIK 


P 0 G L A D Y E TY C Z N E 
Prof. TADEU SZA KOTARBINSKIEGO 

Byloby przesadq twierdzic, ze zagadnienia etyczne stanowiq cen
tralnq os zainteresowan i publikacji prezesa Polskiej Akademii 
Nauk. Nie Sq jednak na pewno spraWq lezqcq na peryferiach jego 
mysli badawczej i na marginesie tworczosci. W ciqgu minionych 
dziesiqtek lat swej pracy pisarskiej raz po raz wraca do spraw 
etycznych, choc wypowiedzi swe w tym przedmiocie, z jedynym 
wyjqtkiem, ujmuje w ramy obj~tosciowo niewielkich rozprawek, 
artyku16w naukowych lub wypowiedzi publicystycznych 1. 

W jednej z ostatnich wypowiedzi w tym przedmiocie zastrzega 
si~ omawiany tu autor, ze nie zamierzal stworzyc wykonczonego 
systemu etyki, lecz chodzilo mu tylko 0 to, by "podac zarys mozli
wosci takiego ukladu poglqd6w i dyrektyw" 2. I rzeczywiscie , 
w wypowiedziach dotyczqcych etyki poprzestaje on na si~gan iu 

do samych podstaw poglqd6w etycznych, na ustalaniu zalozen, na
czelnych ocen i dyrektyw. Wyj qtkowo tylko i raczej marginesowo 
zaznacza w tych publikacjach, a nieraz i innych, dotyczqcych 
innych przedmiotow lezqcych w zasi~gu jego mysli badawczej, 
szczeg61nie zas prakseologii, swe stanowisko w zakresie bardziej 
szczegolowych problem 6w mor alnych, for muluje sqdy oceniajqce 
i normatywne. 

Mimo ograniczenia si~ przez prof. Kotarbiiiskiego w jego wy
powiedziach do og61nych zalozeii etycznych, poglqdy jego w tym 
przedmiocie zaslugujq na troskliwq uwag~ . Uzna je si~ je dzis za 

1 Prace prof. Kotarbinskieg o, dot ycz,! ce zagadnie il etyki , opublik owa ne do 
r oku 1953, mozna znalezc w I tomie j ego Wy boru pism, zatytulowanym Mys H 
o dZi a tan iu, Warszaw a ' 1957. Dzie lo to b~dzi e cytowan e w pracy niniej szej 
w skr6cie, jako Wp. powazniejsz'l z publikacj i wydanych p6Znie j, a dotycz'l
cych spraw etyki, j est broszura Spraw y sumienia z r. 1956, kt6ra b~dzie cy to
\vana W skr6cie Ss. 

2 Zagadnienia etyki n iezale:i:nej, Ss, s. 23. 
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najbardziej dojrzaly na terenie mysli polskiej wyraz tzw. etyki 
niezaleinej . Przypisuje si~ im ponadto, nawet ze strcmy etykow 
marksistowskich, powainy wplyw na ksztaltowanie swiadomosci 
moralnej spoleczenstwa. Muszq si~ wi~c odznaczac jakimis n ie
wqtpliwymi walorami. P r zy dociekan iu racji czy i r odel uznania 
dla poglqdow etycznych prof. Kotarbinskiego or az pewnej jego 
"wzi~tosci", nie mozna pominqe jego wielkiego autorytetu osobi
stego. Wainym momentem jest tu rowniez pewien sprzyjajqcy 
klimat zewn~trzny. Przedstawiciel mysli marksistowskiej nowego 
pokolenia, H. Jankowski, mowi w danym razie 0 "zapotrzebowaniu 
spolecznym", kt6remu m. in. przypisuje popularnose poglqdow 
etycznych prof. Kotarbinskiego w naszym spoleczenstwie, szczegol
nie zas w kr~gach nauczycielskich 3. Odgrywa tez tutaj, bye moze, 
pewnq rol~ stalosc i niezmiennose poglqdow. 

Prof. Kotarbinski w zakresie etyki pozostaje wierny pewnemu 
dawno jui przez siebie wytworzonemu uj~ciu. Nie zmienia go, 
lecz powtarza w niezbyt rozniqcych si~ wariantach. Najwyzej 
rozwija szerzej, wzbogaca jakimis wyjasnieniami lub uzupelnie
niami, zamyka narzucajqcymi si~ z zaj~tego stanowiska wnioskami. 
Ulatwia to niewqtpliwie rozumienie i przyj~cie samych poglqdow 
przez sluchaczy - a wiadomo, ie omawiany tu autor jest od dzie
siqtek 1at profesorem Uniwersytetu Warszawskiego - i czytelni
kow, do ktorych zresztq umie przemawiae jasnosdq i celnosciq, 
a nawet pi~knem j~zyka. Okolicznose ta ulatwi rowniez scharakte
ryzowanie na tym miejscu poglqdow omawianego mysliciela. 

CHARAKTERYSTYKA TRESCI 

Poglqdy te nie majq w zasadzie charakteru jakiejs akademickiej 
rozprawy z kierunkami etyki znanymi z historii doktryn filozo
ficznych czy poglqdami jakichs poszczegolnych r:nyslicieli. Tak jest 
w zasadzie, choe istniejq tu pewne wyjqtki. Najpowa;miejszym jest 
praca Utylitaryzm MilIa i S pencera 4. Krytyczna i wnikliwa mysl 
analityczna autora ujawnia w niej nie tylko slabosci i p~kni~cia 
w strukturze poglqdow wymienionych myslicieli XIX w., ale we
wn~trzne sprzecznosci i niemoce utylitarystycznego kierunk u mysli 
etycznej w ogole. Wnikliwie i przekonujqco wykazuje tam nasz 
autor teoretyczne braki i slabosci oraz niepokojqce konsekwencje 
prak tyczne utylitaryzmu. Prac~ powYZSZq opublikowal w 1915 r ., 
a wi~c gdzies w poczqtkach swej dzialalnosci naukowej i pisarskiej . 

" POl'. PrOblematyka moraln(L w praca.clt T. Kotarbinski ego, "Studia Filozo
Eiczne" , 1958, nr 1 (7), S. 154; zob. takze jego prac~ 0 wtasciwy wybor moralny, 

Wa rszawa 1960, s. 51. 
4 w y d . w Krakowie, 1915, s . ·152; reedycja nieco odmienna: Wp s. 215-330. 
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Moze tego rodzaju akademicka rozprawa byla mu potrzebna do 
zdobycia pozycji naukowej, w kt6rej strona erudycyjna i histo
ryczno-krytyczna odgrywa niew'!tpliwie istotn,! rol~. Potem ten 
sposob podejscia do spraw etycznych wyraznie zarzucil. W spra
wach tych b~dzie juz mowil wprost od siebie i bez konfrontowania 
swych pogl,!d6w z wypowiedziami innych, a wi~c tym bardzieJ 
bez aparatury erudycyjnej. Do pewnych uj~e por6wnawczo-kry
tycznych wr6ci jeslcze bodaj raz, kiedy t.o w r. 1934 wyglasza 
cykl zlozony z 4 odczy t6w z rozglosni radia warszawskiego pt . 
"Gl6wne cele dqzen ludzkich", a kt6ry publikuje pod zmienionym 
tytulem Idealy 5. Referuje w nim a utor w spos6b bardzo popul arny 
pewne ;mane z historii etyki, a takie z zaobserwowanych postaw 
zyciowych kierunki mysli, zajmuj,!c przy tym pozycj~ sceptycwegu 
badacza i nie opowiadaj,!c sj~ wyrainie za iadnym z nich. Takie 
sceptyczne stanowisko ujawnil jui w niewielkim artykule porow
n awczo-krytycznym, opublikowanym w r: 1914 pt. Utylitaryzrn 
a etyka litosci 6. W opozycji mi~dzy jedn,! a drug'! z wymienionych 
w tytule postaw etycznych sympatie autora S,! r aczej po stronie 
etyki litosci, kt6rq przypisuje tam chrystianizmowi, ale i ona 
rodzi w nim pewne zastrzeienia. 0 ile p6ir.iejsza ewolucja poglq
dow zbliiy go w powainym stopniu do tej drugiej postawy, po
stawy minimalizacji cierpien, to utylitaryzm b~dzie mu zawsze 
daleki. 

Odrzucaj,!c wyrainie utylitaryzm, a nie zajmuj,!c si~ wcale 
innymi kierunkami w etyce, lub sceptycznie je oceniaj,!c, dochodz.i 
prof. Kotarbinski do sformulowania wlasnych, oryginalnych po
gl,!d6w dotycz,!cych post~powania i oceny moralnej. T~ swoj,! etykE; 
oznacza mianem "niezaleina". Oznacza to wedlug niego "etykfi 
czysto laickq, wolnq od zaloien religijnych" 7. T~ cech~ areligij 
nosci autor, zdecydowany ateista, niejednokrotnie i z calym na
ciskiem podkreSla. 

U podstaw wlasnych koncepcji etycznych prof. Kotarbinskiego 
leiy wysuni~cie pewnej liczby wartosci moralnych, co do kt6rych 
nie powinno bye, wedlug jego przekonania, i adnej rozbiei nosci 
poglqd6w. Autor nie nazywa ich wartosciami moralnymi, lecz ce
chami czyn6w (motywow, zamiar6w, os6b) czcigodnych, godnych 
szacunku, a ich antytezy - haniebnych, c;::yli godnych pogardy. 
Znamion t akich znajduje pi~c , w oznaczil.l1iu ich nie jest jednak 
precyzyjny i konsekwentny. W jednym wi~c ze swych uj~c wy
mienia pi~c nast~pujqcych, antytetycznie ustawionych znamiOll 
czyn6w czcigodnych i haniebnych: 1 - dobre serce-zly czlowiek ; 

POI'. Wp, S. 45~82 . 
• 	 POl'. tam z e, S. 178-185. 


Zasady etyki niezatez71.e j . art. cyt. s. 3. 
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2 - prawosc-nierzetelnose; 3 ~ m~stwo-tchorzostwo; 4 - szla
chetnose-niskie motywy; 5 - panowanie nad sobq-brak woli~. 
W innej wypowiedzi znajdujemy znow takie zestawienie : 1 - do
broc-okrucieilstwo; 2 - uczciwose-nieuczciwose; 3 - bohaterstwo
tchorzostwo; 4 - dzielnose-opieszalose; 5 - opanowanie-uleganie 
pokusom 9. Spotykamy si~ wreszcie z takq wypowiedziq autora, 
w ktorej poczet zachowail si~ haniebnych obejmuje tylko cztery 
nast~pujqce pozycje: 1 - okrutnik; 2 - tchorz; 3 - oszust; 
4 - czlowiek upadly (np. niewolnik nalogu) 10. Autor poprzestaje 
wi~c tylko na pewnych intuicjach nie dbajqc zbytnio 0 nadanie im 
okreslonej i niezmiennej szaty slownej. A bye moie, ie i same te 
intuicje Sq jakos plynne i zmienne. 

Wszystkie wysuni~te przez siebie cechy dodatnich ocen mora1
nych sprowadza prof. Kotarbiilski do wsp6lnego mianownika, 
a mianowicie do idealu iyczliwego (spo1egliwego) opiekuna. Mo
ralnie dobrze, czyli w sposob godny szacunku, post~puje ten 
i tylko ten czlowiek, ktory zachowuje si~ w swoim dzialaniu 
jako iyczliwy i spolegliwy, czyli taki, na kim moina polegac, 
opiekun. Opiekun spolegliwy post~puje jak "czlowiek rzetelny, 
odwainy, dzie1ny i opanowany" 11. 

Te poglqdy etyczne, majqce postac ocen, a zespolone w charak
terystyce iyczliwego opiekuna, transponuje takie na j~zyk nor
matywny, choc j~zykiem tym posluguje si~ raczej niech~tnie. Tez 
formulowanych w tym j~zyku nie nazywa mianem praw czy regul 
post~powania. Nazywa je skromnie "doradami etycznymi". I for
muluje w spos6b hipotetyczny: jeW kto chce post~powac dobrze, 
czyli zasluiyc na szacunek, niech w swym dzialaniu kieruje si~ 
przeslankami dobrego serca, prawosci, m~stwa, szlachetnosci i pa
nowania nad sobq, czyli niech si~ wzoruje na ideale iyczliwego 
opiekuna 12. 

T~ ogolnq charakterystyk~ postawy mora1nie dodatniej i jeJ 
skladnik6w, ktorq prof. Kotarbiilski transponuje rowniez na j~zyk 
drogowskaz6w post~powania, uzupelnia jeszcze autor wyraznie 
pewnq dyrektywq dodatkowq. Jeszcze innq dyrektyw~ tego 1'0

dzaju mozna znalezc W ramach jego wywod6w prakseologicznych. 
Pierwszq jest dyrektywa okreslajqca osobowq hierarchi~ wzg1~d6w, 
szczegolnie wainq w sytuacjach konfliktowych. Drugq - zasada 
l'ea1izmu praktycznego, czy1i "liczenia si~ z rzeczywistosciq w po
st~powaniu". Dyrektywa okres1ajqca hierarchi~ osob kaie potrzeby 

8 por. Zagadnienia etyki niezaletnej, Ss, s. 10. 
• Por. Zasady etyki niezaletnej, art. cyt. s. 5. 

IU Por. 0 istocie oceny etycznej, Wp, S. 702. 

II Zasa d y etyki niezaletnej, art. cyt. s. 6. 

I~ Por, t a, m ze, s. 7. 
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bliskich stawiac wyzej od potrzeb innych ludzi, a nawet walczye, 
w sytuacji konfliktowej, w obronie blizszych przeciwko dalszym 
sposrod bliznich 13. Dyrekt.ywa natomiast liczenia si~ z rzeczywi
st.osciq - mniej wi~cej to, co w etyce wspartej 0 ogromnq tradycj~ 
filo zoficznq nazywa si~ roztropnosci q - kaze patrzec na swiat 
trzezwo, zerwae z postawq fantasty, liczye si~ z warunkami i moili 
wosciami dzialania 14. 

SPOJRZENIE KRYTYCZNE 

Czy przedstawione powyzej poglqdy mozna uznae za system 
etyki? Wspomniany jlli H. Jankowski, omawiajqcy je na lamach 
"Studiow Filozoficznych", nie zawahal si~ nadac im ten charakter, 
wychodzqc z zaloienia, ze do rangi systemu etycznego moina pod
niest poglqdy, ktore zawierajq naczelnq wartosc moralnq, tluma
CZq jq na dYl'ektyw~ post~powania, wreszeie pokazujq jej zasto
sowania do etyki indywidualnej i spolecznej 15. Trudno si~ zgodzie 
z tym wqskim zaciesnieniem wymagaii w stosunku do etyki jako 
systemu. Ale nawet i przy takim zmniejszeniu wymagan widac 
w poglqdach prof. Kotarbiiiskiego powazny brak, ktory pod zna
kiem zapytania stawia sprawr:; nadania im charakteru systemu. 
Co wi~cej: kaie krytyeznie spojrzec na wartost tresci tych po
glqd ow. 

Gdyby nawet w caloksztalcie poglqdow etycznych prof. Kotar
biiiskiego widziec pewien system, to nie jest to w l<aidym razie 
system rzetelnie wykoiiczony. Sam on zresztq wyrainie sir:; za
strzega, ie nie idzie mu 0 stworzenie wykonczonego systemu etyki 
niezaleinej, lecz tylko 0 podanie zarysu moiliwosci takiego ukladu 
poglqdow i dyrek tyw. Jest to w kazdym razie zarys bardzo nie
kompletny. Brak w nim wainych skladnikow, W szczegolnosci 
zas odniesienia do iycia spolecznego. 
Zasi~giem swych dyrektyw ezy dorad etycznych obejmuje prof. 

Kotarbiiiski wylqcznie czysto osobiste iycie czlowieka, nie sir:;gajqc 
do dziedziny uk ladania stosunkow spolecznych. Widzi on wpraw
dzie potrzebr:; normowania i tej dziedziny i nie jest mu obca troska 
o przenikni~cie jej myslq etycznq, nie widzi jednak na gruncie 
swych zalozeii mozliwosci dania jakichs kategorycznych i jedno
znacznych odpowiedzi. Wyjqtkowo tylko i bar dzo ostroinie wchodzi 
na teren spraw z zakresu etyki spolecznej. Tak np. dotykajqc 
zagadnienia wymiaru sprawiedliwosci postuluje usuni~cie kary 
smierci, co majq zresztq, wedlug niego, uzasadniac argumenty 

13 Por. tam z e, s. 8 n . 
14 Por. Reatizm praktyczny, Wp, S. 684 n. 

"5 Por. Problematyka mOTatna w praca.ch T. Kotarbi.1iskiego, art. cyt., S. 15:;. 
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prawnicze pozaetyczne 16. Rozwiqzanie to, w sparte jeszcze postu
Iatem (w wypadku zachowania kary smierc i) usuniE:cia z niej 
usmiercania przejawiajqcego znamiE: ok r ucienstwa i zastqpienia go 
lagodnq narkozq, jest czyms u prof. Kotarbiilskiego raczej wy
jqtkowym. Swych n aswietlen i r ozstr zygn iE:c e tycznych nie r oz 
szerza on na plaszczyznE: stosunk ow spolecznych. Nie znaczy to, 
by go ta plaszczyzna postE:powania czlowieka nie niepokoila. 
W programowym artykule Zasady etyki niezaleznej formuluj e 
szereg pytan z zakresu tej problematyki, pytail w rodzaju : "ezy 
opowiedziec siE: za pacyfizmem a bsolutnym, czy odroznie wojne. 
sprawiedliwq od wojny niesprawiedliwej i wziqe udzial w niej? 
Co robie, jesli siE: jest powolanym pod bron we wlasnej ojczyz
nie?" 17 Na pytania te nie daje odpowiedzi. Nie daje jej z rozmy
slem, programowo. Co wiE:cej, sqdzi, ze na gruncie etyki, tak Jak 
on jq pOjmuje, nie da siE: w ogole na nie odpowiedziee. Pozostawia 
wiE:c te sprawy pod znakiem zapytania, dajqc tylko ogolnq rad~ 
wyrabiania postawy dobrego opiekuna, ktora moze pomoc czlowie
kowi nawet wtedy, gdy mu etyka nie daje wyraznych i jednoznacz
nych rozstrzygniE:e. 

Biorqc powyzsze pod uwagE: mozna z calq ostrosciq stwierdzic 
niepelnosc i wycinkowosc, a co za tym idzie - i niewystarczalnosc 
omawianej tu konstrukcji mysli etycznej. Prof. Kotarbinski bardzo 
wqsko rozumial zadania normatywne etyki . A przynajmniej na 
bardzo wCjskim odcinku zycia zadania te wyraznie ustawia. Bierze 
tylko pod uwagE: jakies proste i nieskomplikowane, w zasadzie 
wylqcznie jednostkowe i czysto prywatne stosunki mi~dzy ludzmi 
i probuje do nich przykladac miarE: swego spolegliwego, czyli 
iyczliwego opiekuna. Widzi wprawdzie szersze plaszczyzny pro
blematyki, jego dociekliwy umysl stawia do rozstrzygniE:cia wiele 
skomplikowanych spraw 0 charakterze spolecznym, nie czuje siG 
on jednak w prawie i moznosci sprawy te rozstrzygac. Wyraia 
wprawdzie przekonanie, ze nalezaloby si~ w tym pr zedmiocie 
odwolac do jakichs dodatkowych, wedlug niego juz pozaetycznych 
kryteri6w, nigdzie jednak tego nie przeprowadza. 

Postawione tu zastrzezenie nalezy jeszcze bardziej zaostrzyc. 
WstrzemiE:zliwosc bowiem w rozstrzyganiu problem6w etycznych, 
zwlaszcza w sytuacjach konfliktowych, widac nawet na plaszczyz
nie stosunkow czysto prywatnych. Decyduj qc siE: bowiem na przy
jE:cie pewnej hierarchii osob, jako kryterium r ozstrzygania konflik
tow, filozof nie potrafi zdobyc siE: na wysuniE:cie jakiejs analo
gicznej hierarchii w zakresie potrzeb. Zastanawiajqc siE: nad spra wq 

18 Por. Zasady etyki niezateznej, art. eyt.. s. lO. 


17 Por. tam ze. s. 11 . 
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przekladania wyzej potrzeb osob bliskich nad potrzeby innych 
ludzi zapytuje, czy nalezy takie zadoseuczynie kaprysom i za
chciankom tych pierwszych. Nie przyjmujClc jakiejs ustalonej 
hierarchii dobr i potrzeb, wyznaje lojalnie, ze nie podejmuje si~ 

projektowae rozstrzygni~e tego rodzaju problemow 18. Poprzestaj£: 
i tu na ogolnej wskazowce 0 wainosci dodatniej postawy moralnej 
oraz zlosci upadku moralnego. 

Do niepelnosci i wycinkowosci wskazan etycznych prof. Kotar
binskiego nalezy tu jeszcze dorzuciC, ze wskazania te, nawet na 
omawianym przez nie odcinku, majq charakter prawie wylqcznie 
ogolnikowy. Nie mozna si~ wiE;C oprzee wrazeniu, ze w projekto
waniu zycia ludzkiego i kierowaniu dzialaniem ludzkim spelnit 
majCl one rol~ czysto marginainq . 

PROBA KONFRONTACJI 

Ograniczajqc si~ chwilowo do sprawy tresci warto byloby spro
bowae zestawie jq z tresciC} etyki chrzescijanskiej. Juz w samej 
szerokosci perspektyw i dzied,dn obj~tych wysilkiem eksplika
tywnym i normatywnym roznice SCI tu widoczne i ogromne. Etyka 
chrzescijanska zarowno w swym nurcie filozoficznym, choeby 
uj~tym w ramy tomistycznego ethos pel'enne, jak i teologicznym, 
wyrazajqcym siE; w calosciowych syntezach teologiczno-moralnych, 
uwzgl~dnia wszystkie zasadnicze stosunki zycia ludzkiego, spo
leczne nie mniej niz czysto prywatne i osc-biste . Nie poprzestaje 
ona przy tym na wyswietlaniu spraw fundamentalnych i og61nych , 
na roztrzqsaniu przedmiotu, metody, historii, kryteriow cceny 
i naczelnych norm post~powania. SiE;ga po ujawnienie bardziej 
szczeg6lowych wskazan wartosciujClcych i normatywnych, tak bar
dzo potrzebnych ludziom w zyciu, ktorego normowanie moraIne 
stanowi wlasnie sens i uzasadnienie wszelkiej refleksji etyczneJ 
jako takiej. 

Natomiast co si~ tyczy samej tresci wskazan etycznych nalezy 
przyznae lojalnie, ie poglCldy prof. Kotarbinskiego na odcinku, 
ktorym si~ zajmuje, SCI w powainym s~opniu zbieine ze wska za 
niami etyki chrzescijanskiej. Jednak wazne zaslrzezenie: zbie '; np 
w tym, co on, w zakresie tresci , pozytywnie glosL natomiast 
zasadniczo rozbieine w tym, co odcina i odrzuca. W tym, co postu
luje jako przejawy szlachetnego PostE;powania Iub zachowania siE; 
haniebnego, moie bye uwazany za moralist~ niemal chrzescijan
skiego. Przyjmowane przezell wyznaczniki dobrego i haniebnego 
dzialania wystE;pujq i w etyce chrzescijanskiej, a nawet zajmujq 

18 Par. tam t <0 . S. 9. 
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w jej ramach poczesne, jesli j uz nie centralne mle]Sce. Etyka 
chrzescijaJ1Ska - zresztq nie tylko ona, ale rowniez ogromna 
tradycja mysli etycznej - nazywa je cnotami lub pewnymi ro
dzajami dobra moraln ego (species boni mOTalis). Prof. Kotarbinski 
natomiast, zgodnie ze swym ogolnym nastawieniem konkrety
stycznym (reistycznym), oznacza je mianem cech dodatnich ocen 
moralnych, lub znamion czynow godnych szacunku. Wyznaczniki 
natomiast moralnie ziego dzialania, kt6re prof. Kotarbulski obej
muje naZWq znamion czynow godnych pogardy, w etyce chrzesci
janskiej nazywane Sq najcz~sciej grzechami, lub - w wypadku 
utrwalonych dyspozycji moralnych - wadami. Pomijajqc jednak 
l'6.:i:nice w sformulowaniu oraz kryjqce si~ pod tymi rozbieznosci 
teoriopoznawcze moina stwierdzie, wyrazl1a, i daleko idqcq zbiez
nose tresci wartosCiujqcej i normatywnej. Dobroe, uczciwosc, bo
haterstwo, dzielnose, opanowanie - wszystkie wskazane przez 
prof. Kotarbinskiego znamiona czyn6w czcigodnych - posiadajq 
taki sam charakter i w etyce chrzescijanskiej. rch przeciwienstwa 
zas: okrucieJ1stwo, nieuczciwose, tchorzostwo, opieszalose i ulega
nie pokusom naznaczone Sq i w etyce chrzescijanskiej znamieniem 
moraIne] dezaprobaty. 

Biorqc pod uwag~ caloksztaft tych wyznacznikow dobra i zla 
moralnego trzeba jednak stwierdzie nie tylko podobienstwa, ale 
i pewne, dose powaine roinice. Widac je juz w samej liczbie. 
Prof. Kotarbiiiski wysuwa ich pi~e. Liczba ta jest stanowczo za 
mala i niczym nie uzasadniona. Sam prof. Kotarbinski nigdzie jej nie 
uzasadnia, wyjasnia tylko, ie tak mu si~ to intuicyjnie narzuca. 
Otoz poglqd ten nie jest sluszny. Intuicja powszechna, utrwalona 
chocby w ogromnej tradycji mysli etycznej, wskazuje na niewy
starczalnose katalogu prof. Kotarbinskiego. Cnot, a tym bardziej 
wad, a glE:biej si~gajqc ~ dobr moralnych swoiscie roinych jest 
daleko wi~cej. Ai dziwi, ze w zestawieniu prof. Kotarbinskiego 
nie spotyka si~ takich niewqtpliwych walorow moralnie dodatnich, 
jak cierpliwose, prostota, wdzi~cznose i wiele innych. Bye moie, 
wskazane tu przykladowo w1asciwosci dzialania, kt6re nie tylko 
etyka chrzescijaJ1ska, ale i ogromne masy ludzi na ca1ym swiecie 
llznajq za szlachetne przejawy postawy ducha, prof. Kotarbinski 
uznaje za wtorne w stosunkll do wysllni~tych przez siebie. Pewne 
)ego wypowiedzi wskazujq na moiliwosc takiego wlasnie uzupel
niania katalogu wyznacznikow dobra i zla moralnego. Sam jednak 
tego nie czyni. Nigdzie nie zbiera w jedno tych dodatkowych czy 
wtornych przejawow dobra i zla, nie zajmuje si~ rowniei wyzna
czaniem ich bliiszego stosunku do tamtych, pierwotnych. 

Prof. Kotarbinski nie liczy si~ zupelnie z wymaganiami syste
matyki aretologicznej (dotyczqcej cn6t) zar6wno chrzescijaiistwa, 
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jak i ogromnej pozachrzescijansk iej tradycji etycznej. Czyni to 
progr am owo. Nie chce bye n a t erenie etyki filozofem, a tym bar
dziej historyk iem i systematykiemmysli etycznej. Temu zalozeniu 
jest wierny, choe jego wynik iem Sq ogolnik owe tylk o, a przy t.ym 
mgliste i niejasne zre,by systemu aretologii. 

Mozn a by list~ prof. KotarbiIlsk iego traktowae jako zespol 
wylqcznie fundamentalnych wyznacznik 6w w ar tosci moralnej czy
now. Ale i w tym aspekcie wydaje si~ on a n iedostatecznie dobrana. 
Powai:na tradycja systematyk i aretologicznej, liczqca sobie ponad 
dwa tysiqce la t istnienia, si~gajqca daleko przed er~ chrzescij anskq, 
b o az do Platona i stoik6w, wysuwa tylko eztery cnoty, jako 
gl6wne, nazwane przez sw. Amhrozego kardynalnymi. Wsr6d wad 
(grzeeh6w) ogromna tradyeja ehrzeseijanska wyodr~bnia siedem 
jako gl6wne. leh szezegolny prymat nie plynie z tego, jakoby one 
mialy razem konstytuowae zlo moraIne lub jego najbardziej za
padle gl~bie, bo to zlo plynie z br aku kai:dego wymaganego dobra 
moralnego. Sq one po prostu najszkodliwsze dla ezlowieka, jako 
usprawnienia do zia, i najniebezpieezniejsze dla ealosei jego mo
ralnego dzialania. Cnoty kardynalne natomiast, razem wzi~te, kon
stytuujq dobro moraIne. Trzeba w nieh widziec wyznaezniki do
datniej wartosei moralnej dzialan ludzkieh. Chrzescijanstwo dodaje 
do nieh, przyjmowanyeh juz przez moralist6w poganskich, jeszeze 
trzy wyznaezniki, zaezerpni~te wylqeznie z l'eligijnyeh i nadprzy
rodzonyeh h6del, mianowieie Z objawienia Boi:ego. Sq to tzw. 
cnoty teologiezne: wiara, nadzieja i milost:, ktore wsparte na 
tamtyeh eztereeh otwierajq ehrzeseijaninowi perspektywy jakiegos 
nowego, ponadnaturalnego i:ycia, z jego odr~bnym i ponadziemskim 
eelem oraz swoistymi srodkami. 

Gdyby jednak pominqe plaszezyzn~ odniesienia nadprzyrodzo
nego, eztery tradyeyjne enoty kardynalne : roztropnose, sprawiedli
wose, umiarkowanie i m~stwo ealkowicie wystarez<\ - ale S1l 
rowniez niezb~dne - do wyznaczenia dobra w dziedzinie moral
nosei ezysto naturalnej. Przeeiwstawiajqea si~ temu propozyeja 
prof. Kotarbinskiego nie posiada nie tylko i:adnego zapleeza tra
dyeji mysli etyeznej, ale nawet powai:niejszego usprawiedliwienia 
w jego wlasnyeh doeiekaniaeh. 

Bye moze jednak, ze dzi~ki piqtemu skladnikowi swej listy, 
dzi~ki ktoremu wylamuje si~ z klasyeznyeh ram aretologii greeko
rzymskiej, zbliza si~ on do tresci etyki ehrzeseija11skiej. Chodzi 
mianowieie 0 dobroe, lub w innym zestawieniu - dobre seree. 
Tego skladnika nie bylo w klasyeznej aretologii przedehrzescijan
skiej, rna to natomiast bardzo scisly zwiqzek z najwyzsz1l enot1l 
ehrzeseijanstwa: miloseiq. Milose wlasnie stanowi skqdinqd, jak 
to widae z wielu wypowiedzi prof. Kotarbinskiego, ten skladnik 
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chrzescij anskiej doktryny etycznej, kt6ry jest mll najblizszy . 
W mysl swych ateistycznych zalozen wskazania milosci stoslije on 
tylko do stosunkow mi~dzy Iudzmi. Obce mu Sq przy tym uniwer
saIne postulaty chrzescija iJ.sk iej mil:osci blizniego, dom agajqce si~ 

zyczliwosci wobec wszystkich bez wyjqtku ludzi. Wydaj q mLl s i<:; 
one jakos zbyt maksymalistyczne , niemozliwe wobec przyrodzo
nego ekskluzywizmu przywiqza 11 czlowieka, a moze i n iezby t 
potrzebne 19. Zamiast przykazania milosci blizniego stawia wi~c 
dyrektyw~ "bardziej umiarkowanq: negatywnq zamiast pozy tyw
nej, zqdajqcq pewnego m inimum zamias t m aksymalnego program u. 
Zaniechac wrogich uczue wzgl~dem jakiejkolwiek innej monady. 
Nie hodowae w sercu zlosliwego robactwa" 20 . P omimo nieufn osci 
do chrzescijanskiej nomenklatury etycznej w zakresie stosunku 
do blizniego, w tym przedmiocie jest prof. Kota rbinski bardzo 
bliski poglqdom chrzescijanskim. I on bowiem t~skni za po
wszechnq zyczliwosciq, a jej wymagania , przy dziwnej niekon
sekwencji w stosunku do postulatu zaciesnienia kr~gu istot majq
cych bye przedmiotem zyczliwego uczucia, pragnie rozciqgnqc 
i na zwierz~ta 21. Przy na ogol chrzescijanskim w tym przedmiocie 
nastawieniu brak mu tu jednak precyzji utrwalonej w etyce 
chrzescijanskiej, rozroinieiJ., brak odr.6znienia milosci afektywnej 
od efektywnej, czyli czynnej, stopnia milosci jako obowiqzku od 
stopni milosci heroicznej, a przede wszystkim uwzglE:dnienia tcgo, 
co do zasady uniwersalizmu milosci wnosi uzupelniajqca jq zasada 
osobowej i rzeczowej hierarchii milosci (ordo caritatis). 

Powyzsze uwypuklenie zbieznosci mysli, zbieznosci, ktora po
zwala przynajmniej na pewnym odcinku teorii post~powania mo
ralnego widziec w prof. Kotarbinskim mysliciela bliskiego chrze
scijanstwu i nieraz dawala jemu samemu podstaw~ do deklarowania 
pewnej sympatii dla chrzescijanstwa w zakresie jego doktryny 
etycznej - nie moze jednak przeslaniae istniejqcych tu ogromnych 
rozbieznosci. Kotarbinski glosi progtamowo oderwanie etyki od 
l'eligii i proponuje program' etyczny calkowicie autonomiczny 
i zdesakralizowany. Gloszqc zdecydowanie i wyraznie ateizm, nie 
tylko odrzuca wszelkie objawione i nadprzyrodzone tresci w elyce, 
ale neguje nawet jakiekolwiek, nawet czysto naturalne odniesienie 
do Boga, Stworcy czlowieka i gwaranta utajonego w samej ro
zumnej naturze ludzkiej Iadu moralnego. W tym autonomicznym 
i zdesakralizowanym charakterze jego poglqdow etycznych mozna 
si~ dopatrzec jeszcze innej, na terenie projektowania zycia mo
ralnego ogromnie waznej roznicy, dotyczqcej normatywnosci, 

19 POI'. 

20 Tam 
21 Por. 

0 tak zwanej 
:I: e, S. 537. 

tam z e, 5. 539 

mi!osci 

n. 

b!ti ntego, Wp, s. 536 n . 
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w scislym, specyficznym dla porzqdku moralnego znaczeniu tego 
terminu. Poglqdom jego obce jest mianowicie poj{lcie obowiqzku 
mor alnego 22. Rysujq one tylko pewnq teori~ wartosci, zsyn tety
zowanq w pewnym autonomicznym ideale post~powania , ktor y m 
.Jest ideal zyczliwego opiekuna. Nie znajdzie si ~ w nich zadnyc h 
przeslanek do wysuni~cia jakichS w scislym zn aczeniu pr aw m o
ralnych, naturalnych uprawnien czy obowiqzkow. Prof. Kota r
binski czuje si~ powolanym do sformulowania najwyie j pewnych , 
w zasadzie - jak widzielismy - wYlqcznie ogolnych d ora do Jego 
etyka jest bez powinnosci i bez sankcji. 

W szerszym uj~ciu spr aw moralnych, pr zy wyj sciu poza as pekt 
aretologiczny, zbieinosci tresci poglqdow prof. Kotarb il1skiego 
z dok t rynq chrzescij ansk q niepomiernie maJejq. Etyka chrzescijarl
ska obejmuje w sobie bow iem nie tylko teori~ cnot, ale i teori t: 
obowiqzkow, a przykazania stanowiq jej istotny, choe byna jmniej 
nie adek watny wykladnik. A juz najwi~ksza roznica dotyczy 
plaszczyzny celow, teleologii, kt6rq e tyka chrzescijanska czyni fun
damentem calej swej struktury, a ktora w poglqdach etycznych 
prof. Kotarbinskiego nie odgrywa w og6Je zadnej roli. 0 ile w etyce 
chrzescijanskiej wszystko koncentruje sit; wokol najwyiszego celu 
zycia, to w jego nauce nie istnieje w ogole problem jakiegos 
jednego okreslonego celu i sensu zycia. Co wit;cej: odrywa on sW q 
refleksj~ etycznq od podstaw natury ontologicznej. W ramach jego 
zalozen wyznaczonych posta Wq skrajnego konkretyzmu, panso
matyzmu i materializmu nie moze bye mowy nawet 0 jakims 
immanentnym celu czlowieczenstwa, ktore jako takie jest dIan 
tylko pustym slowem. 

SPRAWA UZASADNIENIA 

Prof. Kotarbinski z calq stanowczosciq odrzuca, a nawet zwalcza 
religijne, odwolujqce si~ do porzqdku naturalnego zamierzonegQ 
przez Stworc~ lub jego objawionej woli, uzasadnienie dyrekty w 
etycznych. W swych wywodach nie odwoluje si~ do zadnych za
lozen religijnych, stwierdza nawet, ze do etyki milosci blizniego, 
ktora rna wedlug niego bardzo a bardzo harmonizowae z zalece
niami i przestrogami etyki dobrego opiekunstwa, religia nie jest 
wcale potrzebna 23. Przyjmuje on za podstaw~ swych dyrektyw 
etycznych pewne walory czy oceny, co do ktorych nie moze bye 
wedlug jego zdania zadnej rozbieznosci poglqd6w. Aby zachowanie 

22 Wprawdzie w szkicu praktycznym pt. 0 dzialaniu przymusowym (pOI'. 
Wp S. 85 n.) odwoluje siEl autor do nomenklatury obowi'lzku l11oralnego, ale 
sprawy tej nle traktuje powazniej, a pozniej w ogole juz do niej nie wraca. 

23 POI'. Zasady etyki niezalei:nej, art. cyt., S. 7. 
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si~ dobre, uczciwe, bohaterskie, dzielne i opanowane uznae za 
dobre, czyli godne szacunku, nie potrzeba, jak uwypukla, odwo
lywae si~ do motyw6w religijnych. Plynqce z uznania tych wa
lor6w oceny godziwosci i szlachetnosci czyn6w majq bye, wedlug 
jego stwierdzenia, wlasnosciq ludzi szlachetnych, niekoniecznie 
religijnych. 

Prof. Kotarbiilski nie twierdzi nigdzie, ze uzasadnienie religiJne 
nie ma· zadnego znaczenia w zakresie post~powania moralnego. 
Znaczenia tego jednak nigdzie tez specjalnie nie uwypukla. Religijne, 
w szczeg61nosci zas katolickie (z kt6rym silq rzeczy musi si~ w Polsce 
najwi~cej stykae) uj~cie spraw moralnych jest mu dalekie i obce. 
Katolicyzmowi zas przypisuje "kultywowanie przesqdu", "defor
macj~ rzetelnego obrazu rzeczywistosci" oraz "ciqzenie ku formom 
przezytym i zasniedzialym" 24. Nie m6glby jednak twierdzie, ze 
oparcie religijne, psychologicznie biorqc, nie wnosi niczego w zyciu 
moralnym, a motywacja religijna nie ma znaczenia przy podejmo
waniu decyzji i wyznaczaniu godnych szacunku lub pogardy 
ksztalt6w dzialania ludzkiego. I tego rzeczywiscie nigdzie nie 
twierdzi. Mozna jednak miee do niego pretensje, ze wysuwajqc 
pewien ideal etyczny bliski religii katolickiej na pewnym odcinku 
jej wskazail i zabieg6w wychowawczych, oraz postulujqc, gloszone 
r6wniez przez katoIicyzm szlachetne sposoby post~powania, nie 
docenil wagi tej motywacji, kt6rq wnosi religia. Nie trudno jest 
bowiem stwierdzie w doswiadczeniu - a doswiadczenie rna bye 
rzekomo dla prof. Kotarbiilskiego kryterium afirmowania i negacji 
w sprawach etycznych - ze uzasadnienie religijne jest cz~sto, 

psychologicznie biorqc, najwazniejszym, niekiedy nawet jedynym, 
oparciem motywacyjnym dla norm etycznych, dla dyrektyw takich, 
jak te (by trzymae si~ przez niego samego przytoczonych przy
klad6w), kt6re zalecajq obron~ slabszych, zwrot poi:yczonych pie
ni~dzy lub wiernosc malZenskq. Nie jest natomiast winq religii , 
jesli nawet mimo uzyczanego przez niq tym normom silnego 
i t rwalego poparcia, wielu ludzi nie broni slabszego, nie zwraca 
pozyczonych pieni~dzy lub nie dochowuje wiernosci malZenskiej. 
U ludzi wyznajqcych religi~ moze to bye wynikiem powierzchownie 
tylko afirmowanej religijnosci, nie majqcej przE'z to wi~kszego 

wplywu na ich zycie. Wiadomo przeciez, ze najbardziej religijni, 
kt6rych Kosci61 katolicki nazywa swi~tymi - a ma ich w swym 
oficjalnym,' kanonicznym katalog'..l, nie liczqc swi~tych "lokalnych" 
lub "kandydujqcych", ogromne zast~py - odznaczali si~ wyjqt
kowq szlachetnosciq, realizowali w swym zyciu i post~powaniu tc 
przymioty, kt6re prof. Kotarbinski zamieszcza w katalogu godnych 

~4 0 urabianiu pog!qd6w na s'wiat i iycie, Ss, s. 41. 

Znak - 5 
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uznania i szacunku. Stanowiq oni, w ramach katechezy i liturgii 
koscielnej , zywe wzor y osobowe, z Jezusem Chrystusem na czele, 
promieniujqce po dzien dzisiejszy dodatnimi walorami etycznymi, 
wlasnie tymi, ktore prof. K otarbinski uznal za znamionujqce jego 
ideal spolegliw ego opiekuna. Dow odow stwierdzaj qcych pow azne 
znaczenie motywacji religijnej w zachowan iu si~ i kszt altowan iu 
obyczaj u moralnego jest zreszt'l znacznie wi~cej . 8wiadczy 0 tym 
mi~dzy innymi i zj awisko, stw ierdzane histor ycznie i dost~pne 
osobistem u naszem u doswiadczeniu, obnizania si~ p ostawy moral
n ej w grupie spolecznej rown olegle z oslabieniem lub zanikiem 
religijnosci. Stwierdza t o zresztq posrednio sam omawiany tu my
sliciel, k iedy k onstatuj qc zalamanie si~ u n as w Polsce wiary r eli
gijnej, stwierdza "kryzys moralny na jej r uinach" 25. 

Gdy odrzuca on potrzeb~ uzasadnien religi jnych w dziedzinie 
etyki, m usi p osiadac, jak k azdy rna prawo przypuszczac, jakies 
inne, bardziejprzek onuj qce uzasadnienie. J akie zatem proponuje? 
Czy m oze u zasadnienie w tym znaczeniu, 0 jakim si~ mowi w nauce 
lub w filozofii , racjon alne, odwolujqce si~ do przeslanek r ozumo
wych , a wi~c nauk owych czy swiatopoglqdowych? Otoz uzasadnien 
racjonalnych w sensie filozoficznym czy swiatopoglqdowym nie 
postuluje wcale. Przeciwnie, broni si~ n awet przed wszelkim f ilo
zofow aniem na terenie etyk i. Glosi wyr aznie, ze etyka jest nie
zalezn a nie tylko od religii, ale takze od wszelkiego filozoficznego 
swiatopoglqdu 26. Nie wyrzeka si~ natom iast koneksji z nauk q, 
odwolujqc si~ w swym uzasadnianiu do empirii. Metoda jego 
uzasadnien rna miec, jak to wyraznie deklaruje , charakter wy
raznie empiryczny 27. Wychodzi bowiem z obserwacji, wyprowadza 
pewne wnioski z zachowania si~ ludzi konkretnych, b~d'lcych 
w kontakcie z nim, przebywajqcych w zasi~gu jego obserwacj i 
poznawczej . A przede wszystkim wnika w tresc swej swiadomosci 
etycznej, uwidacznia glos swego sumienia. Ostatecznq bowiem 
instancjq jest dla jego etyki sumienie. I to sumienie wlasne k azdego 
z nas. "Ono jest dla kazdego z nas - jak twierdzi - s~dziq nad 
s~dziami. Ono wydaje w kazdej sprawie moralnej sqd surowy, 
bezwzgl~dny, ostateczny" 28. 

Tak wi~c etyka jako teoria kierowania zyciem duchowym czlo
wieka sprowadza si~ ostatecznie do teorii kierowania si~ wlasnym 
sumieniem, a ostatecznym uzasadnieniem dla niej jest tresc su
mienia. Bez oglqdania si~ na religi~. Bez odwolywania si~ do 
swiatopoglqdu filozoficznego. Nawet bez powazniejszego liczenia 

25 Tam z e, s. U. 

2ft Por. Zagadnienia etyki n ieza!emej, Ss, s. 11. 

27 Por. Zasady etyki nieza!eznej, art. cyt, s . n . 

28 Zagadnienia etyki nieza!eznej. Ss, s. 24. 
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si~ z przekonaniami innych. W tym ostatn im stwierdzeniu czy 
postulacie autora zawier a s i~ przekonanie 0 nowym, trzecim JUz 
z kolei pO oderw aniu od religii i poglqdu na swiat, n ajdalej 
idqcym rysie niezalein osci etyki. "Etyka niezaleina - wyzn aj e 
jest n iezalei na jeszcze i w tym sensie , i e wlasnego glosu sumienia 
nie podobna zastqpic glosem cudzym " 29. 

Tak daleko idqca n iezaleznosc grozi zejsciem na pozy cje skraj 
nie indywidual istyczne. Jeieli si~ stanie na t ej pozy cji i przyjmie 
za ostatecznq instancj~ oceny etycznej oraz naj wy iszq dyrektyw~ 
na dzialanie glos fak tycznego, wlasnego, jedn ostk owego sumienia, 
naleiy konsekwentnie uzn ac za bezcelowe w szelkie pr o by n ie tylk o 
dotarcia do obiektywnego porzqdku m oralnego, ale n a wet usta
lenia jakichS intersubiektywny ch n or m i kryteriow oceny etycznej. 
Prof. Kotarbiilski wierzy jednak w mozliwosc ukazania tak ich 
in tersubiektywnych n orm i ocen, przekonany jest nawet, ie jest 
t o wlasciwosciq proponowanych przezerl poglqd6w. P lyn ie zas t o 
z jego wiary , z jego przedziwn ego zaloi enia , i e t r esc sumienia 
innych ludzi jest identyczn a z t r esciq jego w lasnego obecnego 
sumienia. 

Trudn o kwestion owac t resc u jawnionej przez prof. Kotar biil 
sk iego osobistej jego postawy etyczn ej, a nawet stwierdzen ie, i e 
ludzie z kn;gu jego k ontaktow i doswiadczen przejawiajq postaw~ 
wspolnq z nim w tym zakresie. N ie latwo jednak takie oprzec s i~ 
przekonaniu, ie mamy tu do czynienia raczej z pewnq probq opisu 
etologicznego, nii z uzasadnieniem 0 charakterze w scislym sensie 
etycznym. Prof. Kotarbinski zastrzega si~ jednak wyraznie przed 
tego rodzaju ustawian iem sprawy. Zdaje sobie bowiem dobrze 
spraw~, ze dane i uog61nienia wzi~te z etologii, czyli nauki 0 mo
ralnosci nie wystarczq do stworzenia etyki, czyli nauki normatyw
nej dotyczqcej post~powania czlowieka 30. Tu jui nie chodzi 0 usta
lenie, co ktos uwaza za czcigodne lub haniebne, lecz co jest, by ui yc 
jego okreslenia "oczywiscie czcigodne" lub "oczywiscie hanieb
ne" 31. Odwoluje si~ wi~c do oczywistosci. TQ oczywistosc zas 
moina osiqgnqc w jego przekonaniu obserwujqc roine postaci 
dzialail ludzkich i wykrywajqc na drodze empirycznej cechy 
wspolne dla wszystkich postaci postQpowania czcigodnego, re
spective haniebnego. 

Zadziwia i niepokoi w koncepcji prof. Kotarbiilskiego to odwoly
wanie siQ z jednej strony do empirii, z drugiej zas podkreslanie, 
ze chodzi mu 0 to, co jest oczywiScie dobre i oczywiscie zle mo
ralnie. Nie wychodzqc przeciez poza opis tego, co ocenia siQ jako 

20 Por. tam z e, S. 24. 
:10 Por. Zasady etyki niezalei!nej, art. cyt., S. 12. 

81 Tam z e, s. 12. 
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dobro, a co jako zlo, nie da si~ dojse do tego, co jest OCZYW1SCle 
dobre, a co zle. I niewiele tu pomoie posrednie twierdzenie, ze 
czyny zacne, czyli godne szacunku, to czyny godne szacunku ludzi 
.godnych, porzqdnych, czyli zaslugujqcych na szacunek. Wraca bo
wiem z calq natarczywosciq pytanie, dlaczego ci a nie inni ludzie 
Sq wlasnie godni szacunku lub na ten szacunek zaslugujq. Popel
niloby si~ elementarny blqd logiczny, gdyby si~ glosilo, ie chodzi 
o takich, kt6rzy post~pujq w spos6b godny szacunku. Poniewai: 
otaki blqd trudno byloby podejrzewae tak wybitnego logika, 
jakim jest prof. Kotarbinski, wypada dose luino i swoiscie trakto
wae jego odwolanie si~ do uzasadnienia empirycznego. On sam 
zresztq wyraza pewne zastrzeienia, slyszy glosy powqtpiewania co do 
empirycznego charakteru jego metody, choc przechodzi ponad 
nimi lekko do potzqdku i zbytnio si~ nimi nie niepokoi 32. Pragnie 
za wszelkq cen~ ocalie swe intuicje etyczne, a nie widzqc dla nich 
innego, gl~bszego oparcia motywacyjnego i stwierdzajqc je r6wniez 
u innych, bliskich sobie ludzi, pr6buje je podeprzee empirycznie. 
Sprawq jedynie wainq Sq tu owe intuicje etyczne czyli tresc 
sumienia. Glos sumienia jest jedynq, a wi~c najwyiszq i ostatecznq 
instancjq w ocenie moralnej. Oczywistose wskazan etycznych prof. 
Kotarbinskiego plynie z oczywistosci doznan sumienia. Innego 
uzasadnienia nie rna i innego nawet, wedlug niego, nie potrzeba. 
Nie rna takze racji jakiekolwiek odwolywanie si~ do rozumu. 
Glos sumienia sprowadza prof. Kotarbinskiego do kategorii intuicji 
lIczuciowej, prawie zmyslowej, do bezposredniego odczucia tego, 
co zasluguje na szacunek i co jest haniebne. Sumienie kazdego 
czlowieka czuje na drodze bezposredniej intuicji, bez potrzeby 
odwolywania si~ do myslenia dyskursywnego, co jest dobre, a co 
zle, co wypada czynic, a czego nalezy unikac. 

Podchodzqc krytycznie do sprawy uzasadniania wskazan etycz
nych przez odwolanie si~ do oczywistosci tych wskazan, uprawo
mocnionej glosem sumienia, nalezy lojalnie przyznae, i:e oczy
wistosc taka faktycznie istnieje, choe trudno jq rozciqgnqc na 
calose wskazan i trudno interpretowac w kategoriach wylCjcznie 
irracjonalnych. Mozna si~ zgodzie, :i:e pewne, jakies bardzo og6lne
mozna je nazwae, analogicznie do pierwszych zasad myslenia, 
pierwszymi zasadami dzialania moralnego - oceny i dyrektywy 
narzucajq si~ jako bezposrednio oczywiste, wynik ajq z samej 
analizy ich tresci aksjologicznej i n ormatywnej. Nie potrzeba ich 
uzasadniae. Ani tym bardziej w ich uzasadnianiu odwolywae si~ 
bezposrednio do Boga czy jak ichs racji swiatopoglqdowych. Nie 
wszystkie jednak oceny i dyrektywy etyczne, nawet te, dosye 

3! Por. tam z e, s. 11 n . 
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zreszt'! og6lne i mgliste, do kt6rych od woluje si~ prof. Kotarbiilski, 
narzucaj,! si~ jako bezposrednio oczywiste i zrozumiale. Mog,! bye 
one takimi dla niekt6rych tylk o ludzi, 0 wyrobionej czy wdrozonej 
tego rodzaju swiadomosci. Wymagajq one uzasadnienia, i to nie 
czysto uczuciowego - choe uczuciowych wzgl~d6w nie warto tu 
nie doceniac. 

Wyjscia poza bezposredni dyktat sumienia i szukania bardziej 
obiektywnych uzasadnieil domagajq si~ szczeg6lnie sytuacje kon
fliktowe w ramach nawet indywidualnego zycia i osobistych 
trudnosci moralnych. Sumienie bowiem nie zawsze potrafi dac 
czlowiekowi wyrazn,! ocen~ i pewn'! dyrektyw~ na dzialanie. 
Powstajq wqtpliwosci i niepokoje sumienia. Co wtedy czynie ? 
Czy poza nim nie rna juz innej, wyzszej instancji? Prof. Kotar
biilski trzyma si~ konsekwentnie zaj~tej postawy. Mozna wpraw
dzie "poradzie si~ ksiqzek, porozmawiac po kolezeilsku, z tymi, 
co sami borykali si~ z podobnq udr~kq", nie nalezy jednak spo
dziewac si~ za wiele po tego rodzaju zabiegach 33. W sprawach 
etycznych nie jest po prostu mozliwe wyjsc poza tresc sumienia. 

Ale co zrobic, jesli tresc sumienia jakiegos czIowieka nie po
krywa si~ z t'! tresciq, kt6rq prof. Kotarbiilski ujawnil jako cha
rakteryzujqCCj ludzi godnych szacunku, a ich czyny jako post~po
wanie godne uznania? Nie rna zupelnie powod6w do odrzucenia 
takiej mozliwosci, ze niekt6rzy ludzie nie posiadajq wsp6lnej 
z nim struktury emocjonalnej. Zycie codzienne az nadto cz~sto 
swiadczy 0 istnieniu tego rodzaju sytuacji. A jesli glos sumienia 
kt6regos z jego czytelnik6w usprawiedliwia zn~canie si~ nad nie
winnymi lub zdrad~ malZenskq, prof. Kotarbinski nie rna zadnych 
przeslanek do uznania go za mylny i wymagajqcy skorygowania. 
Jak by to zresztq mozna uczynic przy odrzucaniu ingerencji ro
zumu w sprawy sumienia? 

Swiadomosc tych daleko id'!cych konsekwencji, plyn,!cych ze 
sztywnego trzymania si~ proponowanego przezen stanowiska, sklo
nila omawianego tu mysliciela do pewnego ust~pstwa, Iamiqcego 
zresztq wewn~trzne szyki jego poglqd6w. Zach~ca bowiem, choc 
bardzo niesmialo, do jakiegos kontrolowania czy uzupelniania 
tresci wlasnego sumienia. "Wi~c czytajmy - pisze - autor6w 
roztrz,!sail etycznych, studiujmy dziela , w kt6rych mysl etyczna 
znalazla sw6j dobitny wyraz, ot takie jak dialogi Platona 0 m~stwie 
i innych cnotach, albo jak profesorskie kompendia Hoffding6w, 
Gizyckich, Moore'ow, Wundtow, Dupreel6w i wielu innych" 34. 

33 Por. Zagadnien ia etyki n i ezateznej, Ss, S . 23 n. 

3·' Tam z e, S. 24 . 
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Trudn o t~ zach~t~ pogodz ic z zasadn iczym st an ow isk iem prof. 
Kotar binskiego, z jego kon cepcjq absolutnie niezalezn ej e tyki oraz 
sllm ien ia j ako na jw yzszej i ost atecznej instancji oceny etycznej. 
Jest on a jednak w yrazem zdrowego rozsq dku i wyczucia istotnej 
potr zeby k ontr olowania przez czlow ieka t resci wlasnego sumien ia. 

Atak u jqc koncepcj ~ prof. Kotarbinskiego odwolan ia si~ , przy 
uzasadnianiu wskazan etycznych, do dyktatu sum ienia nie kwest io
nu je si~ tym samy m r oli i znaczen ia sumienia w dziedzin ie m o
r alnej , w w artosciow an iu i k ier owaniu dzialaniem. Trudno miec 
za zle pr ofesor ow i Kotarbinskiem u, ze w psych ice l udzkiej do
strzega swoistq zdoln ose etycznej oceny dzialaii . Ale t r udno si~ 

z n im zgodzic, k iedy zdoln osc t~ chce sprowadzic na plaszczyzn~ 
wylqcznie ir r acjon aln q i in t er pretuje jak o bezposrednie odczucie, 
zmyslow q bez mala intu icj ~ . Trudn o tez si~ zgodzic z jego przeko
n aniem , jakoby t a irracjonalna ocena sumienia m iala bye ocenq 
ostateczn q i nieodwolalnq. Tr udn o jest zrozumiec, na gruncie za
l ozen an alizowanych tu poglqd6w tendencj ~ do absolutyzowan ia 
spraw y sumienia, nadaw ania sum ieniu znamion czegos swi~tego lub 
n ietyk alnego tabu , gloszenia , ze jest one "dla k azdego z nas s~dziq 
nad s~dz iami" i ze "wydaje w k azdej spr awie moralnej sqd surowy, 
bezwzgl ~dny, ost at eczn y". Absolutyzowanie dykt atu sumienia nie 
rna sensu poza poglqdem , ze jest one jakims refleksem podmiotowym 
absolu tnego i n iezmiennego porzqdku wartosci i n or m , subiektyw
n ym odbiciem chocby porzqdku n atury , jeSli juz nie prawa Bozego. 
J est t u zapewn e j akas gl~boka rysa w struk t urze poglqd6w prof. 
K otarb iiiskiego, niek onsekwencja, k t6ra jednak czyni go blizszym 
t ym wszystk im , k t6rzy uznajq w etyce wykladni~ obiekty wnego 
i absolu tnego porzqdk u m or alnego. 

Z sam ych zalozen u jmow an e, poglqdy prof. K otar biii sk iego nie 
m ogq bye, z r acji az w t r oj ak im rzucie postulowanej n iezalezn osci , 
obiektywnie ugr un towane. J esli wychodzq poza r amy opisu tresci 
sumien ia, kt6re mozna by n aw et n azwac szlachetnym, a wnoszq 
roszczenia do m iana dyrektyw etyc zn ych, zawisly w pr6zn i, Sq 
czyms ostatecznie dowolnym i n ie k oniecznym. Sq "czysto pry
watnq" propozycjq, wymysIonq Iub raczej odczutq koncepcjq. 
Mozna tez w qtpiC w jej sil~ odpornq i dynamik~ oddzi alywania 
wobec podszept6w indyferentyzmu i amoralizmu. Takq wqtpliw osc 
przejawia nawet sam tw6rca tych poglqd6w . Pisze bowiem wy
raznie : "Uporczywie powraca pytanie: dIaczego rozumnq rna bye 
rzeCZq wlasnie dbac 0 cechy porzqdnego czlowieka w zyciu wla
snym? ezy nie byloby rozumniej zoboj~tnic si~ na ocen~ etycznq ? 
Zyloby si~ jakos swobodniej, bez chronicznego uciqzliwego skr~
powania, ba, i sprawniej jakos, gdyz porzqdny czlowiek ciqgIe cofa 
si~ przed czyms na drodze do swoich cel6w, by kogos nie po
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krzywdz ie, a ta ki amoralny m aszeruje wciqz do celu dziarskim 
k rokiem, depcqc po drodze i serca, i skrupuIy " 35. 

Wysuwajqc w tej po~taci spraw~ uwierzytelnienia czy uspra
wiedliw ienia racjon aln osci lub oplacalnosci post~powania , wedlug 
jego rozumienia szlachetnego, konstr uuje w mysli wag~, n a k t6rej 
szalach kladzie dwie przeciwne postawy: czlowiek a porzqdnego 
i amoralnego, zoboj~tni alego na ocen~ etycznq. Stwierdza wi~c 
naprz6d, ze t o, co na te j dr ug iej szali, ma w sobie duzo pon~tnej 
tresci, jest podszeptem i "szataiisko" zr~cznym "przymilaniem si~" 
d o upodobaii ludzkich, uwaza jedn ak, ze mimo wszystko waga 
przechyIi si~ na stronE: czlowieka porzqdnego. PrzewagE: postaw ie 
etycznie dodatniej n ad "bujnosciq doznan i r ozkoszq ekspansji" , 
szlachetn osci nad "amoralnym w italizmem" daje prof. Kotarbi6ski 
n ie z pozycji r ozum u , lecz uczue, przenoszqc r ozst rzygniEicie sprawy 
n a innq plaszczyzn~, niz t o wykresla ciasno przez n iego pojmowana 
etyka, a mianowicie plaszczyzn~ felicytologii, czyli n auki docieka
jqcej spraw szcz~scia. W jej ramach rzecz rozstrzygaj qc wypow iada 
przek onanie 0 szczeg6lnej szcz~sciodajnosci postE:pow an ia zgodnego 
z wymaganiami sumienia. Tak on t o odcz uwa. Jest p rzy tym prze
konan y, ze t ak rowniez odczuwajq inni, przynajmniej ci, ktorzy 
majq wspolne z nim sum ienie. " ... Dla kazdego - jak twierdzi 
kto rna n asze wsp6lne sumienie, najwi~kszym jest n ieszcz:;:sciem 
bye z nim w niezgodzie. Jest t o nieszcz~scie nieporownywalne 
z zadnq innq stratq" 30 . 

Sprawa wraca wi~c znowu do sUl11ienia. P rof. K ota rbinski 
wierzy w takie, a nie inn e jego rozstrzygni~cie . Nie mowi mu 0 tym 
I'ozum, mowi uczucie. 

U podstaw calk owitego niepowodzenia poglqdow etycznych pr of. 
Kotarbinskiego w plaszczyznie ich uzasadnien lezy koncepcja ich 
absolutnej niezalezn osci, nie tylko od religii, ale i swiatopog14du 
f ilozoficznego. Wbrew jego stanowczemu przekonaniu wcale n ie 
jest oczywiste, ze rozwiqzania teologiczne lub filozoficzne w za
kresie np. stosunku ducha do m aterii albo sprawy skonczonosei 
ezy nieskonczon osci swiata - nie majq zwiqzku "z trzezwo post a
w ionymi" zagadnieniami etycznymi. Kotarbinski za bardzo uprasz
eza spraw~, kiedy stawia etyk~ w jednym rz<:dzie z lecznietwem 
i administracjq, dajqc wyraz przekonaniu, ze one w rownej mierze 
nie potrzebujq uzasadnien swiatopoglqdowych 37. W lecznictwie 
jako teehniee badan, stawiania diagnozy, operowania, stosowania 
lekow i zabiegow medycznych etc., nie rna racji odwolywanie si~ 
d o jakichs uzasadnien swiatopoglqdowyeh. Natomiast w oznaczaniu 

35 Tam z e, S. 16. 

a6 Tam ze, S. 16 n. 

37 Por. t a ill Z e, S. 12. 
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sensu wszelkiego leczenia w og6le, wartosci zycia ludzkiego, sto
sunku czlowieka do czlowieka w og6le, a lekarza do pacjenta 
w szczeg6lnosci oraz w innych tym podobnych sprawach odnie
sienie si~ do uzasadnien swiatopogl'ldowych jest zrozumiale 1 ko
nieczne. Postawienie znaku r ownosci mi~dzy techniczn'l stronq 
wiedzy i sztuki lekarskiej a lecznictwem w og6le jest sprawq 
metodycznie nieuzasadnion'l, a w praktyce szkodliw'l. Podobnie si~ 
rna sprawa i z administracj'l. Obok techniki zawodowej rna ona 
i SW'l etyk~. 

A jesli juz ktos chce koniecznie abstrahowae w etyce od szczeg6
lowych r6znic i spor6w swiatopogl'ldowych, to w kazdym razie 
nie moze wyrzec si~ jakichs na zdrowym rozs'ldku opartych, 
podstawowych zalozen ontycznych i aksjologicznych, absolutnie 
koniecznych do zbudowania zr~bow etyki. Tylko przy pewnych 
zalozeniach zn~canie si~ nad czlowiekiem - ze wr6cimy znow 
do przyklad6w prof. Kotarbinskiego - jest "galganstwem", a tcho
rzostwo rzecz'l podl'l . Wiemy, ze istniala ideologia (doswiadczy
lismy jej az nadto na wlasnej sk6rze), kt6ra zn~canie si~ nad 
ludzmi, przynajmniej pewnymi ludzmi, tymi z "rasy nizszej" czy 
narodu skazanego na sluzb~ niewolnicz'l lub zaglad~, przez pew
nych ludzi, tych z "rasy wybranej" czy z "narodu pan6w" wcale 
nie oceniala surowo, pr6bowala nawet usprawiedliwiae i uzasad
niae. Wydaje si~ ze wszech miar w'ltpliwe twierdzenie omawia
nego tu mysliciela, jakoby etyka nie posia.dalagl~bokiego, we
wn~trznego zwi'lzku z pogl'ldem na swiat, a jej wskazania pozosta
waly "niezmiennikami, wszystko jedno, czy ktos rozs'ldny jest 
materialist 'l , czy idealist'l , czy spirytualist'l w dziedzinie og6lnej 
teorii bytu" 38. Deontologia, czyli nauka 0 dobru i obowi'lzku, 
opiera si~ na ontologii, czyli nauce 0 bycie. U podloza etyki jako 
teorii kierowania zyciem duchowym czlowieka musi lec pogl'ld 
na swiat i na czlowieka. 

UWAGISYNTETYCZNE 

Slabosci w uzasadnieniu nie S'l jednak w przekonaniu wielu 
ludzi rzecz'l najwazniejsz'l w zakresie dyrektyw post~powania 

moralnego. Wielu tez zwolennik6w poglqd6w etycznych prof. Ko
tarbil1skiego, choe dostrzega braki w ich uzasadnieniu, nie cofa 
swego uznania dla nich. Uznania emocjonalnego i prakseologicz
nego. Wazniejsze jest, jak twierdz'l , aby ktos szlachetnie post~po
wal w zyciu, niz mqdrze uzasadnial swoje poglqdy etyczne. Czy .to 
rzeczywiscie rna bye istotnq spraWq - nastaj'l - z jakich pozycji 

38 Tam z e, s. 12. 
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ideowych ktos wychodzi z propozycjami etycznymi? Najwainiejsze 
jest nie to, jak uzasadnia, ale to, co glosi. Propozycje Kotarbi1'l
skiego maluj q etyk~ porzqdnego czlowieka, ukazuj q szlachetny 
wzor post~powania, wzor nie obcy, a nawet nie daleki temu, jaki 
maluje etyka katolicka. Zamykajqc wi~c niejako oczy na to, co 
slabe, warto - jak podkreslajq - podniesc to, co mocne, a nie 
wyolbrzymiajqc tego, co dzieli, uwypuklic, to co l<lczy. ezy nie 
wypada - perswadujq - przejsc do porzqdku nad niekonsekwen
cjami, jesli mimo nich, czy moie wlasnie dzi~ki nim dochodzi si~ 
do pewnych przynajmniej punktow wspolnych? Pomijajqc teore
tyczne szczerby systemu docenmy - jak mowiq - jego wartosc 
praktycznq, zwlaszcza w zakresie wspoliycia mi~dzy ludimi 0 roi
nych poglqdach na swiat oraz w zakresie praktyki pedagogicznej. 

Trzeba rzeczywiscie przyznac, ie caIoksztalt poglqdow etycznych 
prof. Kotarbinskiego stanowi na pewno "cos" 0 bardzo pozytyw
nym charakterze. A kaide "cos" jest lepsze i cenniejsze nii "nic". 
Sq to poglqdy dalekie od nihilizmu etycznego. Autor - jak sam 
wyznaje - iormulujqc je mial na uwadze potrzeb~ uchronienia 
wsp6lczesnego czlowieka, szczeg6lnie mIodziei odchodzqcq od swia
topoglqd u religijnego i religijnych uzasadnien w zakresie wskazan 
etycznych, przed niebezpieczenstwem nihilizmu. Moina jednak 
miec nie bezzasadne wqtpliwosci co do zasi~gu i skutecznosci 
oddzialywania tej etyki. 

Byloby rzeCZq nieuzasadnionq i niesprawiedliwq nie widziec 
pozytywnych stron poglqdoW etycznych prQi. Kotarbinskiego. Nie 
naleiy symplifikowac sprawy, dopatrujqc si~ w tych poglqdach 
tylko barykady ustawionej przeciwko etyce religijnej. Nie godzi 
si~ tym bardziej przypisywac im odpowiedzialnosci za to zlo, za 
ktore odpowiedzialnosci ponosic nie mogq, kt6remu nawet, w mysl 
zamierzen tworcy, pragnq przeciwdzialac. Trzeba takie docenic 
szlachetny wysilek wyjscia z impasu amoralizmu i nihilizmu 
etycznego. Jest to, przyznac wypada, nie tylko dziwne, ale i godne 
podziwu, ie ktos, kto wyznaje programowo materializm i ateizm, 
w czlowieku widzi wi~c tylko i jedynie "potencjalnq garsc po
piolu", za zlud~ uznaje sqdy Boze, nie widzi nawet moiliwosci 
oparcia dyrektyw post~powania w niezmiennej naturze ludzkiej, 
wysuwa mimo to, dla siebie i innych, wzniosle i szlachetne wska
zania etyczne. Trudno jest racjonalnie wytlumaczyc, nietrudno 
jednak obdarzyc szacunkiem poglqd, w kt6rym przy zaloieniu 
przemijajqcego sensu ludzkiego iycia, ceni si~ wysoko, prawie 
absolutyzuje szlachetny glos sumienia, wierzy si~ w przewag~ 

tego, co godne szacunku, nad tym, co moze pon~tne, ale haniebne, 
i dopatruje si~ w czlowieku wyzszej jakiejs godnosci. Moralista 
chrzescijanski z uznaniem i radosciq afirmuje te elementy warto
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sciowania etyeznego prof. K otarbinskiego i jego wzoru post~po
wania, ktore Sq bliskie etyee ehrzeseijanskiej , ezy wprost "z dueha 
chrzescijanskiego". Nie trudno mu jest uzn ae je za plaszczyzn~, 
ktor a , ponad roznicam i ideologicznymi, moze bye terenem jakiegos 
spotkania w pokoju, p rzyjazni, wspoln ocie i wspoldzialaniu. 

Kotar binski, j ak sam to wyznaje, pragnie uetycznie mater ializm. 
N ie zarzeka s i~ wi~c koneksji idealistycznych. Nie przeraza go to, 
ze ktos moze ze zdziwieniem stwierdzi u n iego podobienstwa do 
poglqdo w Moore'a, Bren tany , Husserla, Petrazyckiego ezy nawet 
nauki katechizmu. "Ha, coz - wyznaje - ...Autor musi przyznac, 
ze jak os dotychczas etyki lepiej nauczali idealisci niz materialiSci. 
T rzeba si~ od nich tego i owego nauczye .. . " 39 

Oddaj qc poglqdom prof. Kotarbinskiego nalt:izny szacunek, nie 
mozna nie w yr azie obawy, ze bardzo wqska i krucha jest kladk a. 
ktorq wyznaczajq te poglqdy na miejsce spotkania etycznego ludzi 
ponad ich roznicami ideologicznymi. Wydaje si ~, ze wisi ona n ad 
przepasciq i grozi obsuni~ciem si~ w przepase am oralizmu i nihi
lizm u. Ogromnie slabe Sq. jej podstawy czy punkty oparcia. Z ca
losci omawianych tu poglqdow przebija brak wystarczajqcego ieh 
uzasadnienia teoretycznego. A co wi~cej : n iemoznose r ozwiqzania 
l udziom t rudnosci etycznych i k onflikto w sumienia, zarowno 
w plaszczyznie zycia osobistego, jak przede wszystkim w skompli
k owanych sytuacjach zycia spoleczn ego. W porown aniu zas z etykq 
chrzescij anskq muszq one ustqpie w zakresie oddzialywania prak
tycznego. Choc mogq bye one bliskie dla pewnego kr~gu ludzi, 
nie potrafiq oddzialae praktycznie na szerokie rzesze. Daleko im 
do tego, by mogly si~ stac czyms w rodzaju k onkurencji dla etyki 
chrzescijanskiej, dl a ch rzescijanstwa, k tore swym dyrektyw om 
dotyczqcym dzialania zapewnia gl~bokie oparcie ontologiczne a po
n adto wsparcie psychologiczne, ktore za pewnia w szelka religia , 
oraz pomoce ponadludzkie, plynqce ze zr6del nadprzyrodzonych. 

Ks. Stanislaw Olejnik 

39 Zasady etykt nieza!e:i:nej, art. cyt., s. 12. 
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III. ZSTAPIENIE DO PIEKIEl 

W jesien i 1929 r. wyjechalem do Oakh am. Bylo cos n iezm iernie 
m ilego i spok ojn ego w atm osferze tego m alego prowincjonalnego 
m iasta z jego szkolq i starym k osciolem z czternastego w ieku 
o szarej dzwonnicy wznoszqcej si~ wysoko w posr6d rozleglej doliny 
Srodkowej Anglii. 

Bylo one malo znane. J edyny jego tytul do slawy st anow il fak t , 
i e bylo stolicq i wlasciw ie jedynym prawdziwym miastem tego 
najmniejszego z hrabst w Anglii. Zadn a w azn iejsza szosa an i lin ia 
k olejowa n ie przebiegala przez Rutland, procz Wielkiej Drogi 
P 6lnocnej juz n a pograniczu L incolnsh ire. 

W tej spok oj nej , stojqcej wodzie, pod drzewami pelnymi gawr o
n ow mialem sp~dzic t rzy i pol lat pr zygotowuj qC si~ do obrania 
jak iegos zaw odu. Trzy i pol la t , to k r6tki okres czasu, a jednak 
g dy przeminql , bylem juz zupelnie k im innym n ii ow zaklopotany, 
niezgrabny, mn iej lub wi~cej dobrej w oli, ale wewn~trznie bardzo 
nieszcz~sliwy chlopiec, kt6ry po raz pierwszy przy jechal tam 
w brqzowym kapeluszu z walizk q, kufrem i pros tq drewnianq 
skrzynkq na podr~czne prowianty. 

Ale zanim przybylem do Oakham i zakwaterowalem si~ tam 
w zaszczurzonym i oswietlonym gazem skrzydle szkoly Hodge 
Wing, zwanym potocznie "Przedszkolem", zaszly rozne wydarzenia , 
ktore jeszcze bardziej skomplikowaly i przeslonily smutkiem moje 
zycie. 

Wak acje wielkanocne 1929 r. sp~dzilem w Canterbury z Ojcem, 
ktory tam pracowal, malujqc przewaznie w spokojnym, przestron
nym obejsciu katedry. Uplyn~ly one spokojnie - dla mnie glownie 
na w~dr6wkach po okolicach Canterbury - procz chwilowego po
ruszenia wywolanego wielkim filmem Charlie Chaplina, ktory, 
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dose pozno trzeba przyznae, dotarl do Canterbury. Byia to "Go
rqczka zlota". 

Po tych wakacjach wrocilem do Ripley Court, a Ojciec odplynql 
do Francji. Ostatnia wiadomosc, jaka mnie stamtqd doszla, mowiia 
o jego pobycie w Rouen. Ku koncowi letniego okresu szkolnego, 
gdy jedenastka naszej druzyny krykietowej wybierala sit; do 
Ealing, aby tam reprezentowac Durston House, zdziwilo mnie 
wydelegowanie mojej osoby do liczenia punktow tego meczu. Nie 
bylo oczywiscie zadnego prawdopodobienstwa, zebym mogi wziqc 
w nim udzial jako czlonek druzyny, bo w krykiecie bylem zawsze 
beznadziejny. Po drodze do miasta dowiedzialem sit; w autobusie 
czy tez gdzie indziej, ze moj ojciec jest w Ealing, u ciotki Maud, 
i ze jest chory. Przypuszczam, ze wlasnie z tego powodu mnie 
wyslano - w przerwie podwieczorkowej moglem miec sposobnosc 
pobiec do domu, ktorego okna wychodzily na boisko gry, i od
wiedzic Ojca. 

Autobus wyrzucil nas przy drodze na boisko. W malym pawilonie 
ja i drugi chlopiec majqcy liczye punkty otwarlismy nasze duze, 
zielono poliniowane ksiqzki i wpisalismy nazwiska czlonkow na
szych druzyn w kratki, z gory na dol stronicy. Potem z wyostrzo
nymi olowkami, czekalismy, az pierwsza para ruszy do gry, kroczqc 
cit;zko w wielkich, bialych ochraniaczach. 

Przycmione slonce czerwcowe oswiecalo pole krykieta. Tam, po 
jego drugiej stronie, gdzie topole chwialy sit; lekko w zamglonym 
powietrzu, moglem nawet dostrzec mansardowe okno, za ktorym 
zapewne lezal Ojciec. 

Tak rozpoczql si~ mecz. 
Nie chcialem wierzye, ze Ojciec jest ci~zko chory. Uwazalem, 

ze gdyby tak bylo, robiono by wokolo tego wi~cej szumu. W czasie 
przerwy pobieglem przez plac i przedostawszy si~ przez zielonq 
furtk~ w murze do ogrodu ciotki Maud wszedlem do domu i na 
pi~tro. Ojciec lezal w lozku. Z jego wyglqdu nie mozna bylo poznac 
jak bardzo jest chory. Zdolalem to jednak wywnioskowae z jego 
sposobu mowienia i calego zachowania. Poruszal si~ jakby z trud
nosciq i nie byl rozmowny. Gdy zapytalem, co mu jest, odpowie
dzial, ze zdaje si~ nikt dobrze nie wie. 

Wrocilem do pawilonu krykietowego troch~ zaniepokojony 
i smutny. Wmawialem sobie jednak, ze prawdopodobnie za tydzien 
lub dwa Ojciec wyzdrowieje. Myslalem, ze to przypuszczenie si~ 

sprawdzilo, gdyz przy koncu roku szkolnego Ojciec napisal do mnie, 
ze lato spt;dzimy w Szkocji, gdzie jego stary przyjaciel, majqcy 
jakqs posiadlose w Aberdeenshire, zaprosil go do siebie, zeby tam 
wypoczql i powrocil do zdrowia. 

Wsiedlismy w nocny pociqg na stacji King's ·Cross. Ojciec zdawal 
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si~ bye w dosc dobrym stanie, chociaz gdy w nast~pne poludnie, 
po cz~stym zatrzymywaniu si~ na licznych szarych i pustych sta
cjach szkockich, dojechalismy wreszcie do Aberdeen, byl juz 
zm~czony i milczqcy. 

Musielismy dlugo czekae w Aberdeen, wyszIismy wi~c obejrzee 
troch~ miasto. Wydostalismy si~ ze stacji na szerokq, pustq, bru
kowanq kocimi lbami uIic~. W dali widniala przystan. Zobaczy
lismy mewy, maszty i kominy nalezqce, jak si~ zdawalo, do dwoch 
trawlerow. Ale sarna miejscowose byla jakby dotkni~ta pomorem. 
Nie bylo widac zywej duszy. Teraz, gdy sobie jq przypominam, 
mysl~, ze to musiala bye niedziela, bo nawet takie miasto 
jak Aberdeen nie moglo bye w tygodniu tak zupelnie puste. Bylo 
ono poza tym cale szare jak grob i grozny widok tej masy odpy
chajqcego i nie zamieszkalego granitu podzialal na nas tak przy
gn~biajqco, ze natychmiast powrocilismy na stacj~, zasiedlismy 
w restauracji i obstalowalismy sobie rodzaj bigosu, ktory w zadnej 
mierze nie przyczynil si~ do poprawienia naszego nastroju. 

Dopiero p6Znym popoludniem dotarliSmy do Insch. Slonce si~ 

uka~alo, padajqc dlugim ukosnym promieniem na dalekie wrzoso
wiska, b~dqce terenem polowan na pardwy naszego gospodarza. 
Powietrze byl:o jasne i ciche, gdy opuszczalismy to wymarle miasto, 
ktore wydawalo si~ nam raczej wiosk q i zagl~bilismy si~ w pustk~. 

Przez pierwsze dni Ojciec nie opuszczal prawie swego pokoju, 
schodzqc jedynie na posilki. Raz czy dwa wyszedl do ogrodu. 
Wkrotce jednak nie mogl nawet zejse na obiad. Dokt6r cz~sto 
przyjezdzal do niego i po niedlugim czasie zrozumialem, ze jego 
zdrowie wcale si~ nie poprawia. . 

Wreszcie pewnego dnia zawolal mnie na gor~ do swego pokoju. 
- Musz~ wracae do Londynu - rzekl. 
- Do Londynu? 
- Musz~ isc do szpitala, synku. 
- Czy ci jest gorzej? 
- Nie jest mi lepiej. 
- Czy poznali si~ juz na tym, co ci jest, Ojcze? 
Zaprzeczyl ruchem glowy. Ale powiedzial: 
- Pros Boga, zebym wyzdrowial. Mysl~, ze jednak z czasem 

powinienem si~ czue lepiej. Nie martw si~. 
Ale ja bylem bardzo zmartwiony. 
- Dobrze ci tutaj? - zapytal mnie. 
- 0, przypuszczam, ze nie jest nam tu ile. 
- Ty zostaniesz tutaj. Oni Sq bardzo mili. B~dq si~ opiekowae 

tobq i to ci na dobre wyjdzie. Lubisz konie? 
Przyznalem bez nalezytego uniesienia czy entuzjazmu, ze kuce 

Sq zupelnie sympatyczne. Bylo ich dwa. Ja i dwie siostrzenice 
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gospodarzy sp~dzalismy jednq cz~se dnia n a obrzqdzaniu ich i czy
szczeniu. stajni a drugq na jezdzeniu na nich. Ale jezeli chodzi 
o mnie, t o za duzo bylo t ej roboty. Siostrzenice, wyczuwajqc we 
m nie t~ n iesportoWq postaw~, byly sklonne patrzee na mnie troch~ 
w rogo i komender owae mn q na wszystkie strony w protekcj onalny 
spos6b. Mialy szesn ascie czy siedemnascie lat i umysl ich byl wy
lqcznie zaj~ty k onm i, tak, ze nie ubrane w spodnie do k onnej 
j azdy nie w ydawaly si~ bye naprawd~ sobq. 

Ojciec pozegnal si~ z nami, um iescilismy go w pociqgu i wy jechal 
do Londyn u, do szpitala Middlesex. 

Dnie lata wlokly si~ , niekt6re zimne i mgliste, t o znow jasniej qce 
sloncem. K uce i sta jn ia wzbudzaly we mn ie coraz mniejsze zainte
resowan ie i juz przed polowq sierpnia siostrzen ice ze wstr~tem 
odwrocily si~ ode mnie. Pozwolono m i wi~c zapadae w samotnose 
pelnq zmart wien i n iepokoj u - w m6j wlasny swiat bez k oni, 
bez konnych polowan i strzelania pt ak ow, bez szkockich spodni
czek , bez zjazdow klanow w Braemar i calej reszty tych szlachet
n ych obrz~d6w. 

Zamiast tego siadywalem w gal~ziach drzewa, czytajqc po fran
cusk u tom po tomie pow iesci Aleksandra Dumasa, po czym, jako 
buntown iczy protest przeciwk o sw iatu k oni, pozyczalem mie jscowy 
rower i wyjezdzalem w okolic~, aby ob ejr zec ust awion e w kr qg 
olbrzymie glazy, wsr6d kt6rych niegdys gromadzili si~ druidowie, 
by skladae ofia ry z ludzi wschodzqcemu sioncu - 0 ile ono w og6le 
ukazywalo si~ n a niebie. 

Pewnego dnia bylem sam w calym domu z Athosem, P ortosem , 
Aramisem i d'Artagnanem - (Athos byl moim faworytem , tym, 
z ktorym si~ do pewnego stopnia identyfikowalem) - gdy odezwal 
si~ telefon. Przez chwil~ chcialem pozwolie mu dzwonie nie ruszajqc 
si~, w koncu jedn ak podnioslem sluchawk~. Okazalo si~, ze to byl 
telegram do mnie. 

Z poczqtku nie moglem zrozumiee jego slow, tak jak je wyma
wiala szkock a urz~dniczka pocztowa. Ale gdy zdalem sobie z nich 
spraw~, nie moglem w nie uwierzyc. 
- Telegram donosil : "Wjezdzam do portu w New Yorku. Wszystko 
dobrze". Byl wyslany przez Ojca, ze szpitala w Londynie. Pr6bo
walem wytlumaczye urz~dniczce znajdujqcej si~ na drugim koncu 
drutu, ze ta wiadomose musi pochodzie od wuja Harolda, kt6ry 
tego roku jezdzil do Europy. Ale ona nie dala si~ przekonae, trzy
majqc si~ tego, co widziala przed sobq. Telegram byl podpisany 
przez Ojca i przyszedl z Londynu. 

Powiesilem sluchawk~ i poczulem si~, jakby we mnie odpadlo 
dno zolqdka. Chodzilem tam i z powrotem po pustym i gluchym 
domu. Usiadlem w jednym z wielkich foteli sk6rzanych w gabi
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necie naszego gospodarza. Nie bylo tam nikogo. Nie bylo nikogo 
w calym tym ogromnym domu. 

Siedzialem w mrocznym , ponurym pokoj u, n ie m ogqc ani myslec 
ani si~ por uszyc. Niezliczone przyczyny mega osamotnienia gr oma
dzily si~ kolo mnie, pr zyHacza jqc mnie ze wszystkich stron: 
bylem bez domu, bez r odziny, bez oj czyzny, bez ojca i zdawalo si~ 

bez zadnych przyjaciol, bez wewn~trznego pokoj u i swiatla i bez 
ufnosci, a takze bez Boga, tak, bez Boga, bez nieba, bez laski 
naprawd~ bez niczego. A co dzialo si~ z ojcem w Londynie? Nie 
moglem 0 tym myslec. 

Ledw ie przestlilpilem prog domu w Ealing, Wuj Ben zar az na 
wst~pie powita l mnie zlq nowinq z calq dramatycznq przesadq, 
z jakq zwykl wypowiadac najwainiejsze oswiadczenia. 

Wpatrzyl si~ we mnie wytrzeszczonymi oczami, wyszczerzyl wiel
kie z~by i wymawia jqc kazdq sylab~ z n ieslychanq wyrazistosciq 

emfazq powiedzial : 
- Twoj ojciec rna zloSliwy nowotwor w mozgu. 
Ojciec lezal w ciemnej sali szpitaln ej . Nie m owil duzo ze mnq. 

Ale nie bylo z n im tak zle , jak sqdzilem po wyslanym do mnie 
t elegramie. Wszystko, co mowH, bylo zrozumiale i przytomne. 
Pocieszylem si~ wi~c poniekqd, gdy z taka wyrazn ie fizjologiczn a 
przyczyna choroby zclawala si~, jak sqdzilem, wykluczac obl~d 
w scislym znaczeniu . Oj ciec nie byl wariatem. Mozna jednak juz 
bylo dostrzec ten zlosliwy, nabrzmiewajqcy guz n a jego czole. 

P owiedzial mi bez przekonania, ze lekarze b~dq pro bowac go 
operowac, ale obawiajq si~, ze nie wiele mogq zrobic. I znow kazal 
mi si~ modlic. 

Nie mowHem mu nic 0 telegramie. 
Wychodzqc ze szpitala zdawalem juz sobie spraw~ z tego, co si~ 

stan ie. Ojciec b~dzie tak lezal jeszcze przez rok, moze przez dwa 
lub trzy lata. A potem umrze - chyba, ze go przedtem usmiercq 
na stole operacyjnym. 

Od tej pory lekarze przekonali si~ , ze mozna przy tych operacjach 
wycinac cale cz~sci mozgu i uratowac w ten spos6b i zycie i nor
malny stan umyslowy pacjenta. W 1929 r . widocznie jeszcze 0 tym 
nie wiedzieli. Ojcu bylo przeznaezone umierac powoH i bolesnie 
wlasnie w latach, gdy Iekarze -juz byli na tropie tego odkrycia. 

2 

Oakham, Oakham! Szary mrok zimowych wieczorow w mansar
dzie, gdzie w siedmiu ezy osmiu chlopcow, halasliwych, zachlan
nych, bijqcych si~, krzyczqcych i plugawych w mowie, sl~czelismy 
w swietle lamp gazowych, posrod naszych skrzynek z prowiantami! 
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Jeden z nas posiadal ukelele, nie umteJClc jednak na meJ grae. 
A ze Pop przysylal mi ilustrowane dodatki niedzielne nowojor
skich dziennikow, wycinalismy z nich fotografie aktorek i oblepia
lismy nimi sciany. 

J a biedzilem si~ nad czasownikami greckimi. PiUsmy rodzyn
kowe wino i jedli suche frytki, dopoki nie uciszylismy si~, siedzqc 
kaidy z osobna, ot~piali i obrzydzeni. Przy tym swietle gazowym 
pisywalem do Ojca do szpitala listy na kremowym papierze z wy
tloczonym na nim niebieskim herbem szkoly. 

Po trzech miesiqcach bylo juz lepiej. Przeniesiono mnie do 
wyzszego oddzialu piqtej klasy i odrabialem zadania juz w nowej 
sali na dole, gdzie bylo lepsze swiatlo, chociai rowny tlok i balagan. 
PrzerabiaIismy Cycerona i histori~ europejskq - glownie dzie
wi~tnastego wieku - z odcieniem zimnej pogardy dla osoby 
Piusa IX. Z literatury angielskiej czytalismy "Burz~" oraz "Opo
wiese kapelana mniszek" i "Opowiesc roznosiciela odpustow" · 
a Buggy Jerwood, kapelan szkoly, probowal uczyc nas trygono
metrii. Ze mnq to zupelnie mu si~ nie udalo. Czasami probowal 
tez nauczyc nas czegos z dziedziny religii. Ale to rowniez mu si~ 
nie udawalo. 

W kaidym razie jego nauczanie religii polegalo przewaznie na 
dosyc nieokreslonych uwagach etycznych, b~dqcych dziwnq miesza
ninq idealow angielskiego dzentelmena z jego ulubionymi poj~ciami 
z zakresu osobistej higieny. Kazdy wiedzial, ie jego lekcja moze 
latwo przeksztalcic si~ w pokaz praktycznych zasad wioslarstwa; 
wtedy Buggy siadal na stole i uczyl nas jak nalezy manewrowae 
wioslami. 

W Oakham nie uprawiano sportu zeglarskiego, bo nie bylo tam 
iadnej rzeki. Ale nasz kapelan naleial w swoim czasie do bl~kitnej 
druzyny w Cambridge. Byl to wysoki, pot~zny i przystojny czlo
wiek 0 siwiejqcych skroniach, wydatnej angielskiej brodzie i glad
kim czole, na ktorym byly wypisane tego rodzaju sentencje : 
"Jestem za uczciwq grq i reprezentuj~ zalety dobrego sportsmena". 
Wypowiedzial szczytowe swoje kazanie, omawiajqc wspanialy 
trzynasty rozdzial z pierwszego listu do Koryntian. Ale jego egze
geza byla troch~ dziwna, chociai typowa tak dla niego, jak rowniez 
do pewnego stopnia dla calego jego kosciola. Buggy interpretowal 
w tym ust~pie - a wlasciwie i w calej Biblii - slowo "milose" 
jako "to, co mamy na mysli nazywajqc kogos dzentelmenem". 
Inaczej mowiqc, milose oznaczala dla niego zespol przymiotow 
dobrego sportsmena, przyzwoite zachowanie si~, stosowny sposob 
ubrania, uzywanie wlasciwej lyzki, przeciwienstwo tchorzostwa 
i chamstwa. 

.. Canterbury Tates C h a u c era. 
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Stal na swej prostej kazalnicy z brodq wzniesionq ponad glowy 
tych rz~d6w chlopc6w w czarnych kurtkach i m6wil: "Mozna by 
przejsc caly ten rozdzial sw. Pawla i po prostu podstawic slowo 
"dzentelmen" pod slowo "milosc" tam, gdzie na nie natrafiamy. 
"Gdybym m6wil j~zykami ludzi i aniol6w i nie bylbym dzentel
menem, bylbym jako miedz dzwi~czqca albo cymbal brzmiqcy... 
Dzentelmen jest cierpliwy, jest laskawy; dzentelmen nie zazdrosci, 
nie dziala obludnie, nie nadyma si~... Dzentelmen nigdy nie 
ustaje... " I tak dalej. Nie b~d~ go oskarzal 0 zakoiiczenie tego 
rozdzialu slowami: "Teraz tedy pozostaje wiara, nadzieja i zacho
wanie si~ dzentelmena a najwi~ksze jest to ostatnie", chociaz to 
byloby logicznym zakoiiczeniem jego rozumowania. 

Chlopcy poblazliwie sluchali tych wywod6w. Ale sqdz~, ze sw . 
Piotr i dwunastu Apostol6w byliby raczej zdumieni poglqdem, 
ze Chrystus byl biczowany i policzkowany przez zolnierzy, wy
szydzony i cierniem ukoronowany, poddany niewypowiedzianej 
haiibie i w koncu przybity do krzyia i wykrwawiony az do smierci 
w tym celu, zebysmy wszyscy stali si~ dzentelmenami. 

W swoim czasie mialem wdac si~ w gwaltowny sp6r na ten 
temat ,z kapitanem druzyny pilkarskiej, ale wtedy bylo jeszcze 
do tego daleko. Dop6ki tkwilem mi~dzy czternasto i pi~tnastolat-. 

kami w Hodge Wing, musialem zwazac na swoje zachowanie 
w stosunku do tyran6w szkoly, a w kazdym razie w ich obecnosci. 
Bylismy t rzymani w karbach nieustannq obawq ' przed jednym . 
z tych uroczystych i ceremonialnych posiedzeii starszych uczni6w, 
kt6re odbywaly si~ z rytualnq formalistykq. Zwolywano wtedy 
do jaklej s ko tliny ' u stop wzgorza Bropke okolo awunastu wino':' 
.wajc6w i bitt;> ich kijarrii, kazqc im spiewac glupie piosenki i wy- ' 
sluchiwac n apominaii za moraIne lub spoleczne ' przewinienia. 
.. 'P rzeszedlszy po roku do klasy sz6stej dostalem si~ bardziej bez

p.Qsrednio pod kierunek.i wplyw nowego dyrektora szkoly, F . C" 
Doherty'ego. Jak na dyrektora byl . to mlody jeszcze czlowiek" 
mniej wi~cej c:der dziestoletni, z wielkq czuprynq czarnych .wlos6w, . 
nami~tny palacz i w ielbiciel Platona. Z powodu tej pasji do palenia 
l~bil pod k azdym nadariaj'qcym si~ pozorem urzqdzac lekcje 
w swoim 'prywatnym gabinecfe, bo tam m6g1 palic papierosy jeden 
za drugiJp ,.podczas gdy w klasach pa)eniebylo w og6le wzbronione. 

Byl to czlowiek szerokich poglqdQw i dopiero po wyjezd?ie 
z Oakham zdalem sobie spraw~, ile mu zawdzi~czam. Gdyby nie on, 
s p~dzilbym z pewnosciq cale lat a, w piqtej klasie, probujqc ukoI'iczyc 
wydzial m atematyczny szkoly. Orl zorientowal si~ , ze b lCidzie in.i 
la.twiejo,trzymac Wyzszy Dyplom specjalizujqc si~ w j'~zykach: 
f rancuskim i lacinskim, bo choc egzamin z tych przedmiotow byl 
bardzo .trudny i wymagania wyzsze, ale n a tym wydziale. me .pylo 

Znak - & 
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jui matematyki. A ten Wyiszy Dyplom mial znaeznie wi~ksze zna
ezenie. Doherty tez od samego poezCltku zaezql przygotowywac 
mnie do studi6w uniwersyteekieh, wskazujqe mi jako eel sty
pendium w Cambridge. On to pozwolil mi ise za sklonnoseiq mo
jego umyslu do j~zyk6w nowoiytnyeh i do literatury, choeiai to 
oznaczalo sp~dzanie wi~kszosci czasu na uczeniu si~ samemu w bi
bliotece, poniewai w Oakham nie bylo wtedy tego kierunku 
studi6w. 

Bylo to tym bardziej wspanialomyslne z jego strony, ze on sam 
byl rzeczywiscie bardzo przywiClzany do klasyk6w, a zwlaszczlI 
do Platona i bylby rad, zebysmy wszyscy zlapali te zarazki. 
A jednak ta zaraza - kt6ra w moich oczach byla wprost smier
telna - stanowila cos, czemu opieralem si~ calym wysilkiem woli. 
Nie zdaj~ sobie dokladnie sprawy dlaczego tak nienawidzilem 
Platona, ale juz po pierwszych dziesi~ciu stronach "Republiki" zdecy
dowalem, "ze nie znosz~ Sokratesa i jego przyjaci6l" i nie uwaiarn, 
abym kiedykolwiek wyleczyl si~ z tej niech~ci. Nie istniala chyba 
jakas powaina intelektualna przyczyna mojego wstr~tu do tych 
filozof6w, chociaz przyznaj~, ze mam w sobie rodzaj wrodzonej 
odrazy do idealizmu filozoficznego. Ale "Republik~" czytalismy 
po grecku, co sprawialo, ie nigdy nie wgryilismy si~ w niCl na 
tyle, by naprawd~ zrozumiec jej idee. Ja przynajmniej nie umialem 
sobie tak dobrze radzie z gramatykCl i skladniCl, ieby miee czas 
na jakies gl~bsze trudnosci. 

Niemniej, po kilku miesiClcach wpadlem w nastr6j, w ktoryrn 
takie zdania jak "Dobro, Prawda i Pi~kno" napelnialy mnie tlu
mionym oburzeniem, bo byly dla mnie wyrazem wielkiego grzechu 
filozofii platoilskiej: sprowadzania wszelkiej rzeczywistosei do po
ziomu czystej abstrakeji, jak gdyby konkretne, indywidualne 
substancje nie rnialy swojego wlasciwego istnienia, ale byly tylko 
cieniami jakiejs dalekiej, uniwersalnej esencji, ulozonymi gdzies 
w niebiosach w wielki kartkowy katalog, podczas gdy demiurgi 
drepczCl wokolo Logosu wyraiajqc swoje podniecenie w wysokich, 
spiewnych tonach angielskiego intelektualizrnu. Platonizrn rniescil 
si~ bardzo dobrze w poglqdach na religi~ naszego dyrektora - byly 
one tak sarno gl~boko uduchowione i wysoce intelektualne. Sklanial 
si~ on tez bardziej do High Church • nii wi~kszosc osob w Oakham. 
Mimo to nie latwiej bylo dowiedziee si~ konkretnie, w co on 
wierzy, nii w co wierzy cala reszta ludzi w tej szkole. 

Mialem kilku roznych katechetow w tej jednej godzinie na 
1ydzieil przeznaczonej na nauk~ religii (poza codziennym nabo
zeilstwem w kaplicy). Pierwszy z nich przebrnClI tylko przez trzeciCl 

• Najbardziej do katollcyzmu zbli:iony odlam koscioiB AnglikBnskiego. 
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Ksi~g~ Kr6lewskq. Drugi, niski, toporny, pochodzqcy z okolic 
Yorku, mial t~ zalet~, ze wypowiadal si~ zawsze jasno i otwarcie. 
Wyjasnial nam kiedys dow6d Kartezjusza na istnienie wlasne 
i Boga. Powiedzial nam, ze jesli chodzi 0 jego osob~, to jest funda
ment, na kt6rym opiera si~ cala jego religia . Przyjqlem twierdzenie 
Cogito ergo sum z mniejszymi zastrzezeniami niz mozna si~ bylo 
spodziewac, chociaz moglem miec na tyle zdrowego rozsqdku, 
zeby zdac sobie spraw~, iz dowodzenie tego, co jest sarno w sobie 
oczywiste, musi byc z koniecznosci iluzjq. Jezeli nie przyjmiemy 
oczywistych pierwszych zasad jako podstawy do wyprowadzania 
wniosk6w, kt6re nie Sq bezposrednio oczywiste, to jak potrafimy 
zbudowac jakqkolwiek filozofi~? Jesli musisz dowodzic nawet 
podstawQwych tez twojej metaiizyki, nie b~dziesz m6gI dojsc do 
zadnej metafizyki, bo nigdy nie otrzymasz na nic scislego dowodu. 
Tw6j pierwszy dow6d doprowadzi ci~ do nieskonczonego cofania 
si~ wstecz, dowodzqc, i:e dowodzisz tego, co dowodzisz, i tak dalej, 
az do ciemnosci zewn~trznych, gdzie jest pIacz i zgrzytanie z~b6w. 
Jesli Kartezjusz uwai:al za konieczne wywodzenie wlasnej egzy
stencji z faktu swego myslenia, twierdzqc, ze ta mysl musi istniec 
w jakims podmiocie, jakze dowi6dI w pierwszym rz~dzie, ze mysli? 
A co do drugiego czIonu tego rozumowania, ze B6g musi egzysto
wac, poniewaz Kartezjusz mial 0 Nim jasne poj~cie - to nigdy on 
nie przemawial mi do przekonania ani wtedy, ani p6i:niej, ani 
teraz. Sq inne dowody na istnienie Boga 0 wiele bardziej prze
konywajqce. 

Udzielajqc nam nauki religii - jak to robH w ostatnim roku 
mego pobytu w Oakham - dyrektor m6wil przewaznie 0 Platonie 
i kazal mi czytac A. E. Taylora, co spelnilem, ale pod przymusem 
nie pr6bujqc wysilac si~ na zrozumienie tego, co czytam. 

Ale jui: pierwej, w 1930 r., po ukonczeniu pi~tnastu lat zacz~ly 
si~ przygotowywac we mnie r6zne bunty intelektualne na skutek 
naglego i wyraznego poczucia niezaleznosci i uswiadomienia sob ie, 
ze jestem samoistnq indywidualnosciq. Jakkolwiek naturalne w tym 
wieku, przybraly one u mnie niezdrowq form~ egotyzmu. Zresztll 
wszystko zdawalo si~ zach~cac mnie do odci~cia si~ od ludzi 
i p6jscia wlasnq drogq. Przez pewien czas, w burzy i zam~cie 
okresu dojrzewania moje wewn~trzne cierpienia sklanialy mnie 
do pokory, a ze mialem jeszcze w6wczas troch~ wiary i zmyslu 
religijnego, poddawalem si~ dosyc ch~tnie, a nawet z zadowoleniem 
autorytetowi innych, r6wnie jak i trybowi zycia i zwyczajom 
mojego otoczenia. 

Ale w Szkocji zaczqlem pokazywac z~by i zwalczac upokorzenie 
ust~powania innym ludziom i teraz zaczqlem jui: bardzo szybko 
wytwarzac w sobie jqdro oporu przeciwko wszystkiemu. co mi si~ 
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nie podobalo, ezy to byly zdania i pragnienia innyeh, ezy ieh 
zakazy, ezy same ich osoby. Postanowilem sobie myslee co chcialem 
i post~powae tak, jak ehcialem, nie liezqc si~ z nikim. Jesli ei, co 
mi si~ przeciwstawiajq, majq jakqs wladz~ nade mnq, b~d~ musial 
zewn~trznie zachowywae uprzejme formy w moim oporze, ale sam 
0l?6r b~dzie r6wnie zdecydowany: - b~d~ robie to, co chc~ i sam 
stanowie 0 swoim zyciu. 

W roku 1930 Pop i Bonnemaman zn6w przyjechali do Europy 
i w gruncie rzeczy otwarli mi juz wtedy szeroko bramy na swiat, 
dajqc mi materialnq niezaleznose. Kryzys ekonomiczny 1929 r . 
nie zrujnowal calkowicie Popa. Nie ulokowal on calego swojego 
majqtku w przedsi~biorstwaeh, kt6re zbankrutowaly, ale posrednio 
te.n kryzys podzialal .na niego w r6wnej mierze, co na kaidego 
innego czlowieka prowadzqcego jakies interesy. 

W czerwcu 1930 r. przyjechali wszyscy do Oakham - Pop, 
BOlmemaman i John Paul. Byly to spokojne odwiedziny. Nie brali 
jui szturmem roinych miast. Depresja ekonomiczna wply'n~la na 
t~ odmian~. Poza tym teraz juz przyzwyczaili si~ do podrozowania 
po Europie. Obawa i miotanie si~ b~dqce tak silnym czynnikiem 
w ich dawniejszym podnieceniu, jui nieco przygasly. rch podroie 
staly si~ wzgl~nie - ale tylko wzgl~dnie - spokojne i pogodne. 

'Wynaj~li dwa duze pokoje w labiryntowej "Oberiy pod Koronq" 
W i Oakham i Pop prawie zaraz wziql mnie do jednego z nich 
i mial do mnie przemow~, rownajqcq si~ mojej emancypacji. -

Mam wrazenie, ie wtedy po razpierwszy potraktowano mnie 
jal.w zupelnie do~oslego czlowieka, ktory sam moze sobie we 
w~zystkim radzie i wyrazae wlasne zdanie w rozmowie 0 intere
sa'ch. Wlasciwie to nigdy nie. potrafilem 0 nich mowie inteli
g~ntnie . Ale kiedy Pop przedstawial nasze sprawy finansowe , slu
ch-alem go jak gdybym rozumial kazde slowo i w samej rzeczy 
pojqlem wszystko, co bylo na]wazniejsze. - . 

:Nikt niemogl przewidz iee, co stanie si~ n a swiecie .w najblii
szych dziesi~ciu czy :dwudziestu latach. Firma Grosset i Dunlap 
przetrwala i na dal zatrudlJiala Popa - nie mozna bylo jednak 
twierdzie z calq pewnosciq, czy- nie zostanie kiedys zwini~ta lub 
n j.e wypowie mu posady. Chcqe wi~c zapewnic mnie i J ohn P aulo
wi moinose ukonczenia szkoly, a nawet studiow uniwersyteckich 
i ucb,ronie nas ad smierci glodowej w czasie szukania potem posady, 
P9P, wycofal sum~, kto(q tnial zamiarzostawie nam testamentem, 
i ulokowal jq moiliwie pewnie w rodzaju polisy asekuracyjnej 
majqcej nam przynosie stalq rocznq rent~. Wypisal mi obliczenie 
i pokazal wszystkie cyfry, a -ja mqdrze potakiwalem. N ie ogarnqlem 
wszystkich ~zczegolow,. ale zrozumialem,- ie b~d~ mial z czego Zye 
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przynajmniej do 1940 r . A swojq drogq, nim min~lo par~ lat, Pop 
przekonal si~, ie ta wspaniala instytucja asekuracyjna nie wy
wiqzuje si~ tak rzetelnie ze swych zobowiqzan, jak si~ spodziewal 
i musial zmienie swoje plany z pewnq stratq pieni~inq: 

Wyloiywszy mi to wszystko, Pop wr~czyl mi papierek pokryty 
cyframi, usiadl wyprostowany, spojrzal w okno i gladzqc dIoni ,! 
l:ysin~ rzekl: . 

- No, teraz wszystko si~ uloiylo. Niezaleinie od tego, co mtiie 
si~ przydarzy, wy obaj macie zycie zapewnione. Przynajmniej 

.przez kilka lat nie potrzebujecie si~ jui 0 nic troszczye. 
Bylem ·przez chwil~ jakby odurzony tym wszystkim i 'wspanialo

myslnosciq Popa. Bo rzeczywiscie chcial wsiystko · tak uloiye, ' ze 
gdyby nawet sam zbankrutowal, to i tak my mogJibysmy jeszcze 
dae ·sobie rad~. Na szcz~scie nigdy nie spotkala go ruina . 

Tego dnia w Oakham Pop ukoronowal swojq szczodrose i swoJe 
uznanie dla mojej dojrzalosci zdumiewajqcym pozwoleniem. Nie 
tylko powiedzial mi , ie mog~ palie, ale nawet kupil mi · fajK~. 
Zwaicie, ze m ial€m dopiero pi~tnascie lat, a Pop w ogole zawsze 
nie znosil tytoniowego dymu. Poza tym, bylo to zakazane przez 
regulamin szkoly - regulamin, ktory, co prawda, przez caly ten rok 
systematycznie przekraczalem, wi~cej aby zaznaczye swojq nieza
leznosc nii: dla samej przyjemnosci ciqgIego zapalania tych zimnych, 
gryzqcych fajek ztanim gatunkiem rodezyjskiego tytoniu. 

Z nadejsciem wakacji przyszla dla mnie nowa odmiana. Zdecy
dowano, ze nie b~d~ juz ich sp~dzal u Ciotki ·Maud lub u innych 
krewnych mieszkajqcych bqdz to na przedmiesciach Londynu, bqdz 
poza stolicq. Moj ojciec chrzestny, dawny przyjaciel ojca z Nowej 
Zelandii, ktory w owym czasie byl juz jednym z wielkich lekarzy
specjalistow z Harley Street, ofiarowal mi mieszkanie u siebie 
podczas moich pobytow w Londynie - a to oznaczalo, ze wi~kszose 
dni i nocy b~d~ mogi robie, co mi si~ podoba. 

Tom - moj chrzestny ojciec - byl czlowiekiem najbardziej 
przeze mnie szanowanym i podziwianym, a wi~c i tym, ktory mial 
najwi~kszy wplyw na mnie w tym okresie mojego iycia. On tei 
uwaial mnie za inteligentniejszego i bardziej dojrzalego nii bylem 
w rzeczywistosci, a to naturalnie bardzo mi sit'i podobalo. POiniej 
mial sit'i przekonae, ie jego zaufanie do mnie bylo nieuzasadnione. 

2ycie u Toma i jego iony bylo wygodnie urzqdzone i bardzo 
przyjemne. Francuska pokoj 6wka podawaia nam na malej tacce 
sniadanie do Ioi:ka : kaw~ lub czekoladt'i w ladnym garnuszku, 
grzanki lub buIeczki, a dla mnie zawsze jajka smaione. Po tym 
sniadaniu poj awiajqcym si t'i okolo godziny dziewiqtej, musialem 
czekac jeszcze trocht'i na mojq kolej w Iazience , lezalem wi~c 

godzint'i lub wit'icej w IOiku, czytajqc jakqs powiesc Evelyna Waugh 
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lub innego autora w jego rodzaju. Potem wstawalem, k'lpalem si~ 
1 skonczywszy si~ ubierac wychodzilem, szukaj'lc jakiejs rozrywki: 
na spacer do parku, do muzeum alba do sklepu muzycznego, gdzie 
sluchalem jazzowych plyt, a potem kupowalem jedn'l, aby zaplacic 
za przywilej wysluchania wszystkich innych. Chodzilem najcz~sciej 
do Levy'ego, na najwyisze pi~tro jednego z tych wielkich budyn
k6w w p6lkolu Regent Street, gdyi tam sprowadzali najnowsze 
nagrania z Ameryki. Zamykalem si~ w jednej z kabin 0 szklanych 
drzwiach i puszczalem sobie wszystkie plyty Duke Ellingtona, 
Louisa Armstronga, stare ballady i wiele innych, ktbrych jui nie 
pami~tam. Bluesy z Basin Street i z Beale Street, z Saint James 
Infirmary i wszystkich innych miejsc, 0 kt6rych pisano bluesy. 
Nagle nauczylem si~ poznawac te dzielnice posrednio z osluchania 
si~ z ich sm~tkiem i w ten spos6b Zylem niejako wyobrazni'l na 
wszystkich przedmiesciach miast Poludnia: Memphis i Nowego 
Orleanu i Birmingham, w miejscach, ktorych nigdy nie widzialem. 
Nie mialem poj~cia, gdzie lei'l te ulice, ale z pewnosci'l wiem 
o nich duzo prawdy, ktor'l odkrylem w6wczas na najwyzszym 
pi~trze na Regent Street i w mojej pracowni w Oakham. 

Potem wracalem do mieszkania chrzestnego ojca i tam spoiy
walismy lunch w jadalni, siedz'lc przy stoliku, kt6ry zdawal mi si~ 
zawsze tak maly i kruchy, ze ledwie smialem si~ poruszyc z obawy, 
aby si~ nie wywr6cil i sliczne francuskie p6lmiski nie upadly na 
podlog~, rozrzucaj'lc francuskie potrawy po wypastowanych par
kietach. Wszystko w tym mieszkaniu bylo drobne i delikatne. 
Harmonizowalo z moim chrzestnym ojcem i jego ion'l. Wprawdzie 
on sam nie mial szczegolnie delikatnej budowy, byl jednak czlowie
kiem niskiego wzrostu, kt6ry zwykl chodzic spokojnie i szybko na 
swoich drobnych stopach, alba trzyrnaj'lc w palcach papieros stal 
przed kominkiem, czysty i dobrze ubrany, jak przystalo na przy
zwoitego lekarza. Mial tez cos z zacisni~cia ust wlasciwego dokto
rom - ten lekki skurcz warg, kt6rego nabieraj'l pochylaj'lc si~ 
nad rozkrajanymi cialami. 

Zona Toma byla delikatna, z wygl'ldu niemal krucha. Byla ona . 
Francuzk 'l , cork 'l wielkiego patriarchy protestanckiego z dlug'l, 
bial'l brod'l , kt6ry z Rue des Saints-Peres w Paryiu rzqdzil fran 
cuskim kalwinizmem. 

Wszystko, co znajdowalo si~ w ich mieszkaniu, bylo dostosowane 
do ich wzrostu, ich delikatnosci, dokladnosci, porzqdku i zywosci 
umyslu. Nie powiem jednak, aby to bylo mieszkanie typowe dla 
lekarza - tym mniej dla lekarza angielskiego. Doktorzy angielscy 
zawsze zdaj'l si~ miec upodobanie do ci~ikiego, ponurego umeblo
wania. Ale Tom nie byl tego rodzaju specjalistq, ktory stale nosi 
surdut i sztywny kolnierzyk. Jego mieszkanie bylo jasne i peIne 
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przedmiotow, ktore balem si~ potluc; w ogole l<:ka1em si<: stqpac 
po nim zbyt ci<:ikim krokiem z obawy, ie posadzka zawali si<: 
pode mnq. 

Od pierwszej chwili najbardziej podziwia1em Toma i Iris za to, 
ze wszystko wiedzieli i wszystko stawiali na wlasciwym miejscu. 
Odkqd przekonalem si<:, ze w tym milym jasnym saloniku, gdzie 
staralismy si~ utrzymac na kolanach filizanki z czarnq kawq, nie 
tylko wolno mi bylo wysmiewac si<: z angielskich mieszczailskich 
poj<:c i idealow, ale mnie jeszcze do tego zach<:cano - poczulem si~ 
bardzo szcz<:sliwy. Wkrotce nauczylem si<: wszechstronnie i plynnie 
obmawiac wszystkich ludzi, z ktorymi si<: nie zgadzalem, albo kto
rych poj~cia i gusty byly mi przeciwne. 

Moi opiekunowie poiyczali mi mnostwo powiesci, opowiadali mi 
o roinych sztukach teatralnych, sluchali z usmiechem muzyki Duke 
Ellingtona i w zamian przegrywali mi swoje plyty z Argentinq. 
To takze od nich dowiedzialem si<: nazwisk pisarzy glosnych w tym 
czasie w literaturze wspolczesnej, takich jak Hemingway, Joyce, 
D. H. Lawrence, Evelyn Waugh, Celine z jego Podrozq do kresu 
nocy i wielu innych, procz poetow, kt6rzy ich nie interesowali. 
o poezji T. S. Eliota uslyszalem od profesora j~zyka angielskiego 
w Oakham, kt6ry przyjechal tam wprost z Cambridge i przeczytal 
mi glosno The Hollow Men ("Ludzie wydrqieni") . 

To rowniez Tom, b~dqc raz ze mnq w Paryzu, pokazal mi obrazy 
Chagalla i kilku innych podobnych mu malarzy, chociaz nie lubil 
Braque'a ani kubistow i nigdy nie mogi podzielic mojego entu
zjazmu dla Picassa. To on przekonal mnie 0 wartosci film6w rosyj
skich iRene Claira - nigdy jednak nie rozumia1 Braci Marx. 
I takie przez niego odkrylem roinic<: mi<:dzy Cafe Royal i Cafe 
Anglais i wiele innych podobnych rzeczy. Poza tym potrafil ci 
jeszcze powiedziec, kto ze szlachty angielskiej uchodzi za narko
mana. 

W gruncie rzeczy wszystko to wiqzalo si<: z dosyc okreslonym 
standardem wartosci, ale wartosci zupe1nie laickich i kosmopoli
tycznych. By1y to jednak istotne wartosci i trzymano si<: ich tutaj 
z wybitnie sympatycznq wiernosciq. Dopiero 0 wiele poiniej prze
kona1em si<:, ie ten standard zawiera1 w sobie i pewne laickie 
normy moraIne, gdyz artystyczne i moraIne wartosci stapia1y siE; 
tu w jeden porzqdek dobrego smaku. Bylo to nie pisane prawo 
i trzeba by10 duiej bystrosci i dostrojenia do ich psychologii, zeby 
moc do niego dotrzec. Ale bylo to scisle moraIne prawo, nie wy
raiajqce si<,: nigdy w otwartej nienawisci zla, ani nawet w bezpo
srednim i wyrainym pot<,:pieniu innych grzech6w poza faryzeizmem 
i hipokryzjq klasy malomieszczailskiej, ktore stale byly przez nich 
a takowane; mimo to ich kodeks dysponowa1 srodkami pejoratyw
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nej oceny - spokojnq i dowcipnq drwinq. Co do mnie, wielkq 
trudnosciq i przyczynq moich niepowodzen bylo przeoczenie, ze n a 
przyklad ich zainteresowanie si~ D. H. Lawrencem jako pisa
rzem odlqczalo si~ w pewien subtelny sposob od Jak iejkolwiek 
aprobaty dla jego poj~e 0 tym, jak czlowiek powinien zyc. Albo 
raczej rozroznienie bylo tu jeszcze subtelniejsze: mi~dzy ich zain
teresowaniem i bawieniem si~ tymi ideami, a nie ulegaj4cym dl a 
nich wqtpliwosci faktem, ze w prowad>.:anie ich w zycie, t ak jak 
to robU Lawrence, staje si~ rzeczq wulgarnq. Bylo to rozrozni:e
nie, ktorego nie umialem zrobie, zanim nie bylo juz za pozno.' 

Do czasu mojego wyjazdu do Cambridge r~z:wij alem si~ szybko 
pod ich wplywem i pod wieloma wzgl~dami ten rozwoj byl dobry 
i korzystny . Nie mozn a tei; pominqe dobroci i szczerosci zaintere
sowania, jakie mi okazywali, ani tez ich szczodrosci w poswi~caniu 
si~ z calego serca mojemu ksztalceniu 1 wychowaniu na swoj nie
oficjalny i nie uroczysty sposob. 

To Tom ostatecznie przekonal mnie, ze powlOlenem si~przy
gotowae do angielskiej sluzby dyplomatycznej, lub przynajmni'ej 
konsularnej i nie zalowal trudu, zeby mnie przypilnowae w wy
trwalym dqzeniu do tego celu. Umial przewidywae mnostwo drob
nych szczeg6low, 0 ktorych trzeba bylo pomyslec zawczasu 
wa znose na przyklad aplikantury, co oznaczalo po prostu zjedzenie 
calego szeregu obiadow w jednej z Inns of Court *, aby wypelnic 
miminum godzin obecnosci obowiqzujqcych londyilskiego studenta 
wydzialu prawa, oraz uiszczenie oplaty za dyplom nizszego stopnia 
udzielany przez t~ instytucj~, kt6ry mogl bye przydatny w sluzbie 
dyplomatycznej. Tak si~ jednak rzeczy ulozyly, ze nigdy nie do
szedlem do skonsumowania tych obiadow, ale smiem zywic nadzie
j~ , ze nie b~d~ siedzial nizej w niebie z powodu tego zaniedbania. 

3 

Zanim to wszystko si~ stalo, przyszlo lato 1930. Mam tu na mysli 
lato, kiedy Pop przekazal mi mojq cz~se spadku i otworzyl przede 
mnq bram~, ktorq moglem uciec, stajqc si~ synem marnotrawnym
moglem zresztq stae si~ nim nawet bez opuszczania zadnego ziem
skiego domu. Mialem wszelkq moi;liwose jesc plewy wieprz6w, nie 
trudzqc si~ ich szukaniem w dalekim kraju. 
Wi~kszosc tego lata sp~dzilismy wszyscy razem w Londynie, 

bo chcielismy bye w poblizu szpitala dla odwiedzania Ojca. Pami~
tam pierwszq z tych wizyt u niego. 

* Inns of Court - cztery brytyjskle Stowarzyszeni a prawnlcze maj~ce 
wylf\czne prawo dopuszC2ania do praktykl sl\dowej. 
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UpIyn~lo juz kilka miesi~cy od czasu, kiedy bylem w Londynie 
a i to tylko pl'zejazdem, tak ze pl'awie nie widzialem Ojca od jego 
wyjazdu doszpitala w jesieni. 

Poszlismy wszyscy go odwiedzie. Ojciec lezal na sali. Pl'zyszlismy 
o wieleza wczesnie, tak ze musielismy czekae. Bylo to nowe skl'zy
dlo tego dui:ego szpitala. Podloga lsnila czystosciq. Nieswiadomie 
pl'zygn~bieni atmosfel'q chol'oby, zapachem srodk6w dezynfekcyj
nych i ogolnq ' 'aurq medycznq wlasciwq wszelkim . szpitalom sie
dzielismy na dole W ' kol'ytarzu przeszlo pol godziny. Kupilem 
wlasnie Samouczek' wloski Hugo'a i ' zaczqIem uczyc si~ z niego 
czasownikaw ; John Paul siedzial obok mnie spokojnie n a Iawce . 
Czas nam si~ dluzyl. 

Wreszcie zegal', na ktory wciqz spoglqdalismy, wskazal oznaczonq 
godzin~ i weszlismy do windy. Wszyscy wiedzieli, gdzie znajdu3e 
si~ ta sala - byla to inila sala niz popl'zednio. Zda·je mi si~ , ze 

. przeniesiono Ojca dwa lub trzy razy. Przechodzil tei kilka ope
l'acji. Ale zadna nie okazala si~ skuteczna. 

Weszlismy do sali. Ojciec lezal w Iozk u, na· lewo zal'az za 
dl'zwiami. 

Ujrzawszy go od razu wiedzialem, ze nie rna nadziei, aby mogl 
dluzej zye. Twarz mial spuchni~tq, oczy zmqcone, a przede wszyst
kim nowotwol' utwol'zyl wielki guz na jego czole. 

Powiedzialem: 
- Jak si~ masz, Ojcze? 
Popatl'zyl na mnie, wyciqgnql r~k~ niepewnym nieskoordyno

wanym l'uchem i zdalem sobie spl'aw~, ze juz nawet nie moze 
mawic. Ale jednoczesnie widac byIo, i e nas poznaje i wie, co si~ 
dokola niego dzieje, ze jego umysl pozostal jasny i wszystko poj
muje. 

Bolesc z powodu takiej jego bezsilnosci pl'zywalila mnie nagle 
jak gal'a. Bylem niq zdl'uzgotany. Oczy napelllily mi si~ !zami. Nikt 
nie powiedzial juz ani slowa. 

Ukrylem twal'z w koldl'ze i zaczqIem szlochac. A biedny Ojciec 
takie plakal. To bylo rozdziel'ajqco smutne. Bylismy zupelnie bez
·silni. Nikt nie mogl tu nic pomoc. 

Kiedy wreszcie podnioslem si~ i otadem lzy, zauwazylem, ze 
sluiba szpitalna obstawila Ioiko parawanami. Bylem jednak za
nadto nieszcz~sliwy, aieby si~ zawstydzic swoich tak nie angiel
skich objaw6w smutku i przywiqzania. A wkr6tce odeszlismy. 

Co moglem uczynie wobec tak wielkiego ciel'pienia? Ani ja, ani 
nikt z rodziny nie mial moznosci przezwyci~ienia go. Byla to 
otwal'ta rana, na ktDl'q nie moina znaleic ulgi. Trzeba bylo poddae 
si~ jej jak zwierz~. Bylismy w takim poloieniu, w jakim znajduje 
si~ dzis wl~kszose swiata - w poloieniu ludzi pozbawionych wiary 
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w obliczu wojny, choroby, bolu. glodu, cierpienia, zarazy. bombar
dowania, smierci. Trzeba to bylo jedynie przyjqc, jak nieme zwie
rz~. Probowac tego uniknqe jak dlugo si~ da. Ale nieraz musisz 
dojse do punktu, w ktorym to unikni~cie nie jest juz mozliwe. 
Musisz si~ temu poddae. Jezeli chcesz, sprobuj si~ odurzyc, zeby 
tak bardzo nie bolalo. Ale zawsze b~dziesz zmuszony przyjqc cos 
z tego bolu. A w koncu i to cos potrafi ci~ pozree. 

1m bardziej staramy siE: unikae cierpienia, tym wi~cej cierpi
my - jest to prawda, ktorej wielu ludzi nie potrafi pojqe lub 
pojmuje jq dopiero za pozno. Bo wtedy male i nic nie znaczqce 
sprawy zaczynajq ci~ drE:czyc proporcjonalnie do twego l~ku przed 
cierpieniem. Ten, ktory najbardziej wysila si~, by unikoqe cier
pienia, staje si~ w koncu tym, ktory najwi~cej cierpi - a jego 
cierpienia pochodzq z rzeczy tak malych, tak pospolitych, ze nikt 
nie moze im przyznae obiektywnego charakteru. To jego wlasna 
egzystencja, jego wlasna istota, Sq zarazem i podmiotem i zrodiem 
jego cierpienia - wlasne istnienie i wlasna swiadomose Sq jego 
najsrozszq torturq. To jest jeszcze jedno z tych wielkich wypaczen, 
przez ktore szatan uzywa naszych filozofii do przewracania na 
wywrot calej naszej natury i wydzierania nam wszystkich zdol
nosci do dobra, obracajqc je przeciw nam samym. 

Przez cale lato wiernie i regularnie chodzili~my raz lub dwa 
razy na tydzien do szpitala. Nie moglismy nic wi~cej zrobie, jak 
t.ylko patrzee na Ojca, siedziee przy nim i mowie do niego slowa, 
na ktore nie mogl odpowiedziee. Ale wszystko doskonale rozumial. 

A nawet chociaz nie mogi juz mowie, mogl jeszcze cos tworzye. 
Pewnego dnia zobaczylem jego lozko cale zasiane malymi arku
sikami niebieskiego papieru listowego, na ktorych rysowal. Byly 
to prawdziwe rysunki, rownoczesnie jednak niepodobne do wszyst
kiego, co robil poprzednio - obrazki w stylu bizantynskim przed
stawiajqce malych, groznych swi~tych z brodami i z wielkimi 
aureolami. 

Z nas wszystkich tylko jeden Ojciec mial jakis rodzaj wiary. 
Nie wqtpi~, ze byla ona dose silna i ze za murami swego odci~cia 
od swiata jego umysl i wola, nie uszkodzone i nie zahamowane 
w swoim najistotniejszym dzialaniu przez cZE:sciowe zamarcie pew
nych zmyslow, zwrocily si~ ku Bogu i jednoczyly si~ z Bogiem, 
Ktory byl z nim i w nim. On tez, jak wierz~, dal mu swiatlo do 
zrozumienia i wykorzystania swoich cierpieii dla swego dobra 
i udoskonalenia swojej duszy. Byla to bowiem wielka dusza, 
otwarta i pelna wrodzonej milosci. Ojciec byl czlowiekiem wyjqt
kowej uczciwosci intelektualnej, szczerosci i czystosci umyslu. 
A to cierpienie, ta .straszna i przeraiajqca choroba, ktora bezlitosnie 
przygniatala go, wciskajqc w samq paszcz~ grobu, nie zdolala go 
mimo wszystko zniszczyc, 
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Dusze Sq jak atleci - potrzebujq godnych siebie przeciwnik6w, 
jesli majq bye wyprobowane, doprowadzone i popchni~te do pel
ncgo uzycia wszystkich swoich sil i nagrodzone wedlug swoich 
mozliwosci. A Ojciec toczyl boj ze swoim nowotworem - tylko 
nikt z has nie rozumial tej walki. Sqdzilismy, ze go wykonczyla, 
a tymczasem to ona czynila go wlasnie wielkim. I mysl~, ze B6g 
juz odwazal mu z nadwyzkq t~ doz~ rzeczywistosci, kt6ra miala 
bye jego nagrod<} - bo z pewnosci<} zakres jego wiary obejmowal 
wi~cej niz wymagane przez teolog6w przekonanie 0 "koniecznosci 
srodk6w". M6gI wi~c ubiegac si~ 0 t~ nagrod~ i jego walka byla 
autentyczna, a nie zmarnowana ani daremna, ani roztrwoniona. 

Podczas wakacji Bozego Narodzenia widzialem go raz lub dwa 
stan jego byl mniej wi~cej taki sam. Sp~dzilem wi~kszose wakacji 
letnich w Strasburgu, gdzie Tom wyslal mnie dla nabrania 
wprawy w j~zykach francuskim i niemieckim. Mieszkalem w du
Zym pensjonacie protestanckim na Rue Finkmatt i pozostawalem 
pod nieoficjalnq opiekq pewnego profesora tamtejszego uniwersy
tetu, przyjaciela rodziny Toma i protestanckiego patriarchy. 

Profesor Hering byl dobrym i milym czIowiekiem 0 rudej bro
dzie, jednym z niewielu spotkanych przeze mnie protestant6w 
uderzaj<}cych swojq swi~tosciq. Posiadal pewien gl~boki wewn~trz
ny spok6j, ktory pozyskal prawdopodobnie dzi~ki kontaktowi 
z Ojcami Kosciola - byl bowiem profesorem teologii. Nie rozma
wialismy jednak wiele 0 religii. Gdy raz kilku student6w przyszl:o 
go odwiedzic, jeden z nich wyIozyl mi gI6wne zasady unitaryzmu. 
Kiedy p6zniej zapytalem 0 nie profesora odpowiedzial mi, ze te 
zasady Sq sluszne, ale w tonie, ktory wskazywal, ze on sam, w spo~ 

s6b akademicki i eklektyczny, pochwala r6zne formy wiary 
a raczej, ze interesuje si~ nimi jako obiektywnie ciekawymi prze
jawami podstawowego instynktu ludzkosci i patrzy na nie raczej 
oczami socjologa. Teologia protestancka staje si~ istotnie w pew
nych okolicznosciach niczym wi~cej, jak polqczeniem socjologii 
i historii religii. Nie mog~ jednak oskar±ae tego profesora 0 ucze
nie jej w tym sensie, bo wlasciwie nie mam poj~cia jakie byl.y 
jego wykl:ady. 

Pod wplywem tego otoczenia poszedlem raz do luteranskiego 
kosciola i siedzialem tam, sluchaj<}c dlugiego i niezrozumialego dla 
mnie niemieckiego kazania. Zdaje mi si~ jednak, ze na tym si~ 
skonczylo cale moje uczczenie Boga w Strasburgu. Interesowalem 
si~ wtedy bardziej J6zefinq Baker, duzq kolorowq dziewczynq z ja
kiegos amerykanskiego miasta, zdaje si~ z St. Louis, kt6ra wyst~
powala w jednym z teatr6w i spiewaIa: "J'ai deux amours, mon 
pays et Paris". 

Wr6cilem do szkoly po widzeniu si~ przez chwil~ z Ojcem 
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w przejezdzie przez Londyn. Zaledwie tydzien po moim powrocie 
do Oakham zawezwano mnie pewnego rana do gabinetu dyrektora. 
Ten wr~czyl mi telegram z wiadomosciq, ze Ojciec umar!. 

Ta smutna sprawa byla wi~c zakonczona. A moj umysl byl wo
bec niej bezradny. Nie istnialo nic, czego moglbym si~ ' uchwycic. 
Tu byl czlowiek ' obdarzony n iezwyklym umyslem, wielkim talen
tern i wielkim sercem. Co wi~cej, byl to 'czlowiek, kt6ry mnie 'w:>'
dal na swiat, zywil mnie, troszczyl si~ 0 mnie, uksitaltowal moj q 
dusz~ i z kt&rym bylem zlqczony wszystk imi mozliwymi wi~zarhi 
milosci, przywiqzania, podziwu i czci - i oto ginie zabity przez 
nowotwor m ozgu. 

Tom kazal wydrukowac nekrolog . w Timesie i dopilnowal, aby 
pogrzeb odbyl si~ mniej wi~cej przyzwoicie ~ zakOnczyl si~ jed
nak takze w krematorium. Tym razem odbylo si~ to w Goldors 
Green. Jedyna roznica polegala na tym, ze pastor odr,n.owil dluzsze 
modlitwy i kaplica wyglqdala bardziej · na kaplic~, a ·Tom postaral 
si~, ieby przykryli trumn~ bardzo pi~knym jedwabnym calunem 
pochodzqcym gdzies ze Wschodu, z Chin, z Bali czy t ez z Indii . . 

Ale w koncu zdj~li ten calun i wtoczyli trumn~ przez zasuwane 
drzwi do ponurej, utajonej gh:bi wielkiego labiryntowego krema
torium --;- i tak znikn~la nam z oczu, cialo zostalo spalone, a my 
odeszlismy do domu. 

Wszystko to jednak nie rna znaczenia imozna 0 tym zapomniec. 
Bo mam nadziej~, ze w iyjqcym Chrystusie zobacz~ znow kie<;l.ys 
Ojca - to znaczy wierz~, ze Chrystus, Ktory jest Synem Boga 
i Ktory jest Bogiem, rna moc podniesc wszystkich umarlych w Swo
jej lasce do chwaly Swego wlasnego Zmartwychwstania i w dziel1 
ostateczny dopusci ich do udzialu cialem i duszq w chwale Swego 
boskiego dziedzictwa. 

Smierc Ojca zasmucila mnie i przygn~bila na szereg miesi~cy. 
Ale i to z czasem przeszlo. A kiedy min~lo, poczulem si~ zu
pelnie ogolocony z wszystkiego, co moglo przeszkadzac pop~dowi 
mojej woli do kierowania si~ jedynie wlasnym ' upodobaniem. Wy
dalo mi si~, ze jestem wolny. I dopiero po kilku latach mialem 
si~ przekonac, w jak straszliwq uwiklalem si~ niewol~. W tym 
samym roku twarda skorupa mojej wyschni~tej duszy wycisn~la 
ze mnie ostatnie pozostalosci religii, jakie w niej kiedykolwiek 
istnialy. Nie bylo juz miejsca na zadnego Boga w tej pustej swiq
tyni pelnej kurzu i smiecia, ktorej teraz tak zazdrosnie strzeglem 
przed wszystkimi nieproszonymi goscmi, ieby moc jq poswi~cic 

kultowi wlasnej, glupiej woh. 
Stalem si~ wi~c zupelnie czlowiekiem dwudziestego wieku. Te

raz n alezalem juz do otaczajqcego mnie swiata . Przeksztalcilem 
si~ w prawdziwego obywatela mojego obrzydliwego wieku 

http:kie<;l.ys
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wieku gazow trujqcych i bomb atomowych. Stalem si~ czIowiekiem 
iyjqcym na progu Apokalipsy, czlowiekiem 0 iylach peinych tru
cizny, trwajqcym w smierci. Baudelaire mogi istotnie zwracae si~ 
wtedy do mnie ze slowami: "Hypocrite lE'!cteur, mon semblable, 
mon frere... " .. 

4 
Tymczasem uczynilem jedno odkrycie: poety, ktory byl naprawd~ 

poetq i to romantycznym, ale bardzo roznym od wszystkich swoich 
wsp6lczesnych i malo mial z nimi wsp6lnego. Mysl~, ie moja milose 
do Williama Blake'a miala w sobie cos z charakteru laski Bozej . 
Jest to milose, kt6ra nigdy nie wygasla i weszla bardzo gl~boko 
w rozwoj mojego zycia. 

Ojciec zawsze lubil Blake'a i gdy bylem dziesi~cioletnim dziec
kiem pr6bowal juz wyjasnic mi, co stanowilo jego prawdziwq war
tose. Ale co jest dziwne u Blake'a, to fakt, ze chociaz jego "Piesni 
Niewinnosci" (Songs of Innocence) wydajq si~ wierszami dziecin
nymi i pisanymi dla dzieci, dla wi~kszosci czytelnik6w w tym 
wieku Sq niezrozu.miale. Przynajmniej byly nimi dla mnie. Moze 
byloby inaczej, gdybym mial wowczas cztery czy pi~e lat. Ale 
majqc lat dziesi~e wiedzialem juz za duzo. Wiedzialem, i e tygrysy 
nie . palq si~ w lasach nocy. Wydalo mi si~ to niedorzeczne. Dzieci 
biorq ·wszystko bardzo Qoslownie. 

Bralemwszystko mniej doslownie m ajqc lat szesnascie. Moglem 
jui przyjqe' metaiory Blake'a i zaczynaly mnie one wzruszae i dzi
wic, chociaz nie rozumialem jeszcze ich gl~bi i sily. Ale ogromnie 
polubilem jego wiersze. Czytalem go z wi~kszq cierpliwosciq 
i uwagq hiz innych poetow. Wi~cej myslalem 0 nim. I nie moglem 
go do dna przeniknqc. Nie chc~ przez to powiedziec, ze nie moglem 
zgl~bic jego ."Ksiqg Proroczy ch" - nikt chyba tego nie potrafi! 
Ale nie umialem go umiescic w zadnym kontekscie i nie wiedzia
lem jak powiqzae r azem wszystkie jego idee. 

·P ewnej mglistej niedzieli zeszedlem sam z drogi Brooke, na 
sCiezk~ wiodqcq na wzg6rze Brooke, gdzie znajdowala si~ strzel
nica wojskowa. Bylo to dlugie wzgorze 0 nagim garbie, na szczycie 
ktorego roslo kilka 'samotny ch drzew; rozciqgal si~ z niego szeroki 
w'idok na dolin~ Catmos z lezqcym posrodk u miastem Oakham 
sk upionyni w okolo szarej, str zelistej wiezy kosciola. Usiadlem na 
barierze n a szczycie wzgorza i patrzalem na rozleglq dolin~ od 
p6lnocy, gdzie staly psiarnie zbornego punktu polowan w Cot
tesmere, az do Lax Hill i Manton ku poludniowi. · Naprzeciwko, 

. '! Zaklamany czyteln!Jcu, podol:my do mnie, bracie.. . 
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z drugiej jej strony, wznosil si~ dwor w Burley na wzgorzu tej 
nazwy pokrytym lasem. Pod moimi stopami kilka domow z czer
wonej cegly rozrzuconych juz poza miastem si~galo az do podnoi:a 
zbocza. 

Cale to popoludnie rozmyslalem 0 Blake'u. Pami~tam, ie robilem 
to ze szczegolnym skupieniem i uwag'l . Rzadko tak zastanawialem 
si~ nad czyms z wlasnej woli . Staralem si~ ustalic, jaki to byl 
rodzaj czlowieka. Jaka byla jego postawa? W co wierzyl? Co 
glosil? 

Z ' jednej strony pisal 0 "ksi~zach w czarnych szatach, ktorzy 
obchodzC} miasto wi~zC}c w ciernistych p~tach moje radosci i pra
gnienia". Z drugiej nie cierpial jednak Voltaire'a i Rousseau'a i im 
podobnych i wszystkiego, co oni reprezentowali, nienawidzil de
izmu materialistycznego i wszystkich abstrakcyjnych, cywilizowa
nych, naturalnych religii osiemnastego wieku rownie jak i agno
stycyzmu dziewi~tnastego stulecia i wlasciwie wszystkich sze
roko rozpowszechnionych poj~c naszych czasow: 

Atomy Demokryta 
I czqsteczki swietlne Newtona 
Sq piaskiem na brzegu Czerwonego Morza 
Gdzie l§niq tak jasno namioty Izrael.a... 

Nie bylem w stanie pogodzic w mojej mysli dwoch stanowisk: 
b~d~cych takim przeciwienstwem. Blake byl natur~ rewolucyjn2l, 
a jednak nienawidzil najwi~kszych i najbardziej typowych rewo
lucjonist6w swego czasu; podawal si~ za bezkompromisowego prze
ciwnika ludzi, kt6rzy, wedlug mnie, zdawali si~ bye uosobieniem 
jego najbardziej charakterystycznych ideal6w. 

Jakze daleki bylem od zrozumienia ideal6w takiego Williama 
Blake'a! Jakze moglem sobie zdac spraw~, ze jego bunt ze swymi 
dziwnymi przeciwienstwami byl z samej swojej istoty buntem 
swi~tych. To byl bunt milosnika zywego Boga, bunt czlowieka, 
kt6rego pragnienie Boga bylo tak intensywne i niepowstrzymane, 
ze pot~pialo calC} swojC} mocC} hipokryzj~, malostkowC} zmyslowosc, 
sceptycyzm i materializm, z kt6rych zimne i pospolite umysly 
tworzC} nieprzebyte zapory pomi~dzy Bogiem a duszami ludzi. 

Ksi~za Blake'a obchodzC}cy miasto w czarnych szatach - nie znal 
on wtedy katolik6w i prawdopodobnie nawet nigdy nie widzial 
katolickiego kaplana - byli w jego umysle symbolami slabej, kom
promisowej, faryzejskiej poboznosci tych, ktorych Bog byl tylko 
obiektywizacjC} ich wlasnych ciasnych i konwencjonalnych pra
gnien i obludnych obaw. 

Nie obral sobie zadnego specjalnego wyznania ani sekty za przed
miot swojej pogardy - po prostu nie znosil falszywej religijnosci 
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i poboznosci, ktore formalizmem i konwencjami wypE:dzajq milose 
Boga z dusz ludzkich, b~dqc same pozbawione milosci, pozbawione
&wiatla i zycia wiary stawiajqcych czlowieka twarzq w twarz 
z Bogiem. Jesli na jednej z kart Blake'a ci czarno ubrani ksi~za 
ukazuj'l si~ jako wrogie i przerazajqce postacie - to na innej 
"Szary Mnich Karola Wielkiego" jest swi~tym i bohaterem milosci 
i wiary walczqcym 0 pok6j prawdziwego Boga. Ma on w sercu t~ 
i arliwq milose b~dqcq jedynq rzeczywistosciq, dla kt6rej zyl Blake. 
Pod koniec zycia Blake m6wil do swego przyjaciela Samuela Pal
mera, ze jedynie Kosci6l katolicki nauczal milosci Boga. 

Oczywiscie, nie polecam wszystkim studiowania Williama Blake'a 
jako doskonalej drogi do wiary i do Boga. Jest to wyjqtkowo rze
czywiscie trudny i zagadkowy pisarz, znajdujemy tez w nim mie
szanin~ prawie wszystkich innowierczych i heretyckich mistycz
nych system6w, jakie plenHy si~ na zachodzie - a to nie malo 
powiedziee. A jednak, przynajmniej moim zdaniem, za laskll 
Bozq jego wariackie symbole nie zdolaly go w wi~kszym stopniu 
swoim dziwactwem zarazie, moze wlasnie dlatego, ze on sam byl 
takim dobrym i swi~tym czlowiekiem, ze jego wiara byla tak rze
czywista, a jego milose Boga tak silna i szczera. 

Opatrznose Boza chciala moze uzye Blake'a, zeby obudzie choe 
troch~ wiary i mBosci w mojej duszy, pomimo wszystkich prowa
dzqcych na manowce poj~e i prawie nieograniczonych mozliwosci 
bl~du tkwiqcych u podloza jego dziwacznych i nami~tnych postaci. 
Nie chc~ wi~c, aby myslano, ze pr6buj~ go kanonizowac! Ale musz~ 
przyznae si~ do dlugu wobec niego i powiedziec prawdE:, kt6ra 
moze komus wydac siE: dziwna, chociaz w istocie niq nie jest: 
ze to przez Blake'a mialem dojsc kiedys, bardzo okr~znq drogq do 
jedynego prawdziwego Kosciola i do jedynego zywego Boga przez 
Syna Jego, Jezusa Chrystusa. 

(c.d .n .) Thomas Merton 
Hum. Maria Morstin-G6rska 
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WIERSZE 

Czlowiek z paem 

JakzeS ty mi bliski czlowieku 
W kapelusza starej ruinie 
W plaszczu latanym lisciem jesiennym 
I w butach Chaplinowskich widzianych w kinie 

Na r~kach trzymasz siwego kundla 
Co nie chce juz jesc i bielmem pleSni zachodzi micha 
Na wolnym powietrzu rozgrywa si~ twoj dramat okrutny 
Tw6j jedyny przyjaciel zdycha 

Gwaltownie klapiesz do mnie cos czlowieku 
o w tym cierpieniu nie rna miejsca na klasyczne umiary 
Biedaku ty w swym zalosciwym pospiechu 
Kolan mi si~ czepiasz pomocy szukaj~c 

o bracie obaj jestesmy litosci godni 
Ot dw6ch podpieraczy swiata z tobolkiem malym 
Ot siedz~ce na smietniku m iasta 
Dwa H ioby oslupiale l..' • , . 

o roznoszqcei gazety 

'1Jak sobie biega z gazetam i i snieg przynosi i slonce 
Ta siwiutka wronka z dzi6bkiem od wodki sinym 
Ta szalona Malgoska w pantoflach ogromnych 
Ona zyje choc j~ ze swiata ok6lnik a dawno wykr eslili 

Ta myszka malenka w czepku 
P rzedmiot naszej litosci laskawej 
Samotna jak but na smietniku 
Nie wiadomo czyj i z jakiej pary 
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A kiedysoczko zamknie na wyrku od plesni zielonym 
Jak kurczC!tko kipnie wyci<!gnie noiki krzywe 
I zostanC! po niej koty opuszczone i okulary druciane 
I szklanka po musztardzie ze splesnialym piwem 

Szukaiqca w kOlzach na smieci 

Nazyw acie j<! hienC! starC! bezz~bnC! 
Zloscicie si~ ieby warn pod oczy nie lazla 
A eoi ona winna matki w arn nie zabila 
Jej tylko .w kuchni talerz kurzem zarasta 

Ot lezie po chodniku jak wrona ze skrzydlem zlamanym 
Nad kazdym koszem wyciC!ga dziob n((dzC! wyostrzony 
I nie gardzi niezym nawet gazetc! star<) 
CiC!gle fabrykom i hutom naszym oddaj<1c uklony 

Noc sierpniowa 

Noc sierpniowa weale nie jest ezysta ani dzwi~czna 
Nietoperz nie jest jedwabny jest plowy od brudu 
Smietnik si~ rozklada i wn~trznosei mu smierdz<1 
I wszystko ai dygoee od inwazji szczurow 

Na ganku Romeo i Julia brzydcy i bladzi 
Za rok b~d<1 plodzic dzieci jak koci~ta 
Dzisiaj przyszli tu nad kupnem barlogu si~ naradzic 
I ksi~iyc beznosy ich twarze jak maski gipsowe oswietlal 

Zamiataiqcy ulice 

Czy to deszczu placht<1 nakryty 
Czy w sniegu jak brzoza karlowata 
Chodzi sobie strach na konie ulicy 
~iejski zamiatacz 

Znak -1 
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W kieszeniach szmacianych brodach do ziemi 

Ma dla kundli kromk~ od p}esni niebieskll 

Gdy umrze to na pogrzeb jego szmaciany p6jdzie 

Tylko ta miotla i poch6d deszcz6w 


o 'akim co grzebie po smielnikac:h 

Oto ze szczurem w herbie jego kr6lestwo 
Wiecznie zadymione ' pod sloiica grubll larwll 
Oto ryj ludzki w~szllCY oto jego swoiste pi~kno 
Tu moze si~ nawet polozye za darmo 

Moze sit< tu czochrac drapac a nawet zasnllc 
Na swoje psie wesele moze psy z tandety zaprosic 
Gdy zdechnie jak szczur b~dzie lezal brzuchem wzd~tym 

blyszCZllC 
I nie b~dll przed nim wieiic6w z szarfami nosie 

Co komu zalezy na tym kadlubie ze szmat zetlalych 
Co mieszka pod smietnika zgnilll strzechll 
Na tym liszaju na socjalistycznym obliczu 
Co gdy si~ do ziemi znizyc jak kundel ucieka 

Bohaler pracy 

Oto idzie bohater pracy wielokrotnie po gazetach obsmarowany 
W nagrod~ za jego girland~ wyczyn6w muskulolicznych 
Dano mu czapy paiistwowej ogromnll srebrnll nawt< 
I dwie czarne nieruchome r~kawiczki 

Wiersz z r6iyczkq golqbkiem 

Boze zupelnie mi si~ nie chee kochac 
Gdy widz~ ks i~zyc i laweezk~ zaraz ziewam 
A tu si~ wszysy kochajll wszyscy naperfumowani 
I widzll wszystko r6zowo i nawet wrona im spiewa 
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I Sll osobne dekoracje w rozyczki i golllbki na radosc 
A osobne z rozwianym wlosem na seeny dramatyczne 
I wypijajl} trucizny i dywaniki kupujl! i do lozek si~ kladq 
A tlumy widzow komentujq Iiczne 

o jak smiesznie pracujl} nasze r~ce i nogi 
Dochodzl}c do tak zwanej istoty milosci 
o wy ktorzys tam milionowi Romeowie 0 wy Julie niebogi 
Sypie si~ stara sloma z siennikow gdy zaczynacie si~ moscic 

Oda na koszul~ 

Ta koszula to moja wlosienniczka kochana 
W koszuli czarnym klasztorze siedz~ nocami jak przeor 
I{oszula jest mojq klauzurl} zakonnl} 
I ze blizsza jest mi od siostry wiem nie od dzisiaj dopiero 

Ona nocami lubi w wodzie nurkowac jak wydra 
Czasem do r~kawa lapie wielkiego karpia 
Rano po nocnych igraszkach jest senna urocza i czysta 
A potem caly dzieii drzemie mi na plecach koszula czarna 

Portret z przyiacielem 

Leszkowi Marucie 
przyjacielowi i epikurejczykow i 

Oto i m oj przyjaciel wylegujqcy si~ na ty lach sw iata 
Lenistwa weteran epikurejczyk borsuk znakomity 
Egoizm szczerozloty nie przestajl}cy nad sob<t plakac 
W gllSzcz dni jesiennych z Goethem zaszyty 

A oto i ja lis lisiej histerii plomieii jask rawy 
Wyprowadzajl}cy w pole i tych co si~ musi i tych co nie trzeba 
Oto wittc zywo gestykulujl!c porusza si mias ta utiel! 
Przedziwna para j ak z bajek Lafontaine'a 

Jerzy Harasymowicz 
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Wiosenne bezdroie 

Zaehod ogniseie si~ dopalal 

i w gluehym borze grzlllialy eeha. 

Dzikim bezdrozem na Vralu 

samotny ezlowiek wolno j eehal. 


Sledziona grala w koiiskim boku, 

jezdziee wierzehowea puszezal wolniej. 

Wtorzlle ezlapaniu dzwi~eznyeh podkow, 

szumiala woda z gorskieh sztolni. 


A kiedy w st~pa znow przeehodzH 

i eugle puszezal, to po skalaeh 

nieposkromiona moe powodzi 

swe grzmillee gromy przetaezala. 


Glazy kruszyly si~ 0 krzemieii, 

ktos w mroku smial si~, rzewnie spiewal, 

padaly w wirow gniewne ciemnie 

z korzeniem wyrywane drzewa. 


A pod zaehodu rudll zorzq, 

gdzie las si~ ezerni tajemniezy, 

jak rozszalaly dzwon na pozar 

wyehodzil z siebie spiew slowiezy. 


Gdzie iwa ehusty swoje wdowie 

nad wllwoz ehyli, rozlozysta, 

jak starodawny zbojnik-slowik 

na siedmiu d~baeh grzmial i swistal. 


Na jaki zal, jakll pokut~ 


nami~tny gwizd ptasz~ey plynie? 

Kogo mysliwskim grubym srutem 

rozstrzeliwuje po g~stwinie? 
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Zdawalo si~: wybiegnie zjaw<l 
z obozowiska zbieglych z turmy 
isc na spotkanie w g~stwie rdzawej 
tutejszym partyzantom chmurnym. 

Niebo i las i g6rskie sklony 
sluchaly, co ten wybuch znaczy 
w jednakiej mierze pol<lczonych 
szalenstwa, szcz~scia i rozpaczy. 

Sierpien 

Prawdzie obietnic swych przyswiadczyc 
dzis weszlo slonce wczesnym ranem 
i od firanki az pod tapczan 
zalalo pok6j m6j szafranem. 

Powloklo rozpalon<l ochr<l 
s<lsiedni lasek, skraj przysi6lka, 
m<l posciel i poduszk~ mokr<l, 
i mur za biblioteczn~ p61k<l. 

I przypomnialem nagle, czemu 
wilgotna na poduszce smuga. 
Przysnilo sitt, ze umarlemu 
szliscie ostatni<l dac poslugtt. 

Z jesiennej ciszy spokoj czerpi<lc, 
gromadk~ szliscie w lasu cieniach. 
I ktos przypomnial: sz6sty sierpnia 
to dzien Panskiego Przemienienia. 

Zazwyczaj jakby jarkie slonce 
dnia tego wstaje na Taborze 
i od jesieni jasniej<lcej 
nasz wzrok oderwac sitt nie moze. 

Olszynk<l, obnazon<l z Wid, 
w las, co na grobach bujnie wyr6sl, 
w czerwono-zlotej lunie szliscie, 
jak gdyby z miodu i z imbiru. 
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A niebo tu sllsiadywalo 

z szczytami lasu - a las ucicht. 

I z dali wcillz nawolywalo: 

nieustajllcy spiew koguci. 


Jak geometra, kiedy gleb~ 


wymierza, w twarz mi patrzl:}c prosto, 

w g~stwinie smierc stan~la, zeby 

wykopac gr6b na miar~ wzrostu. 


I wszystkim jasno si~ przywidzial 
czyjs glos, spokojny wsr6d zam~tu. 
To glos m6j dawny jasnowidza 
dzwi~czal, rozkladem nie dotkni~ty: 

"Zegnaj, lazurze Przemienienia 
i luno, co spogll:}dasz w wiecznosc. 
Nie odm6w ust kobiecych tchnienia 
w godzin~ zycia ostatecznl:}. 

Zegnajcie lata, w wsciekly przetarg 
wtrl:}cone. Oto zn6w w potrzebie 
wyzwanie rzucasz im, kobieta! 
Jam polem bitwy byl dla ciebie. 

Zegllajcie, skrzydla w locie proste, 
uparcie mknl:}ce w wichrze Bozym, 
i obraz swiata, kt6rym dostal , 
by magill slowa go przetworzyc". 

Zimowa noc 

D~lo zamieci l:} w czystym polu, 

w skraj swiata lecqc. 

Plon~la SWleca na mym stole, 

pioll~la swieca. 


Jak w locie ciem osleplych chmara 

p~dzi lUl plomien, 

tak snieg ku okllom izby starej 

ni6s1 si~ lakom ie. 
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Zaczlli na szybach szron powoli 

krysztaly wzniecac. 

Plontt1a swieca na mym stole, 

plontt1a ,swieca. 


Na pulap,swiatlem jej oblany, 

kladly sitt cienie, 

nogi i dlonie skrzyzowane, 

jak przeznaczenie. 


I dwa trzewiczki opadaly 

na dol ze stukiem. 

I plakal wosk przez wieczor caly 

na bezlad sukien. 


Zamiec krttcila silt w p61kole, 

jak na leb z pieca. 

Plonltla swieca na mym stole, 

plonlt1a swieca. 


I z kllta chlodem wialo na nill, 

ktos z mroku patrzyl. 

Pokusa skrzydla, jak archaniol 

wznosila na krzyz. 


Przez caly luty wichr powoli 

sniegi rozniecal. 

Plonlt1a sWleca na mym stole, 

plon~la swieca. 


Zfe dni 

A k iedy w ostatnim tygodniu 

do J erozolimy nadchodzil, 

las palm ponad tlumem si~ podniosl 

i grzmialy HosanllY w narodzie. 


Lecz nie ma m ilosci w nich zywej, 

dni groi n iej nad glowll si~ chyhl, 

scillgn~ly si~ brwi pogardliwe 

i oto juz koniec, epilog . 
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Niebiosa z olowiu nawisly 

nad gwarem bezmyslnym narodu, 

a faryzeusze, jak lisy, 

szukali falszywych dowod6w. 


Na s~d, w zbiegowisku wzburzonym, 
uliczne . prowadz~ Go m~ty; 
jak przedtem przez wszystkich slawiony, 
tak teraz przez wszystkich wykl~ty. 

A tluszcza zebrana naok61, 

patrzyla ciekawie ku wrotom; 

w naphiciu czekali wyroku 


snuli si~ tam i z powrotem. 

I szum sit; przelewal przez brzegi 

i WIese podawano przedwczesnie. 

Dzieciiistwo, ucieczka i Egipt 

wstawaly w wspomnieniu jak we snie. 


Wspominal i mysl~ sw~ zaszedl 

na szczyt i przystan~l w tumanach, 

gdzie wladz~ nad swiatem monarsz~ 

kusily Go usta szatana. 


I huczn~ biesiad~ i Kan~, 

1 cud nad zdumionym weselem, 

i morza odmttty zdyszane, 

co kornic pod stopy si~ sciel~. 


I n~dzn~ lepjank~ bez dachu, 

i schody do krypty cmentarza 

i swiec~ przygasl~ ze strachu, 

gdy trup zmartwychwstawal Lazarza. 


Magdalena 

Krz~tanina w domu w przeddzieii swi~ta. 
Chroni~c si~ przed ludzkim gwarem, Chryste, 
zachwycona, prawie wniebowzi~ta, 
myrr~ stopy Twe obmywam czyste. 
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Szukam - gdziez podzialy sift sandaly? . 

ani dojrz~ zalzawione oczy. 

Rozwi~zaly si't, na twarz pospadaly 

pasma luzem puszczonych warkoczy. 


Otom wpada nogi Twe w podolek, 

okr'tcilam perel sznurem dzwi'tcznym, 

bij~ 0 nie zaplakanym czolem, 

wtulam je we wlosy, jako w rl'tcznik. 


Cal~ przyszlosc widz't tak dokladnie, 

jakbys j~ na miejscu dloni~ SPfttal. 

Przepowiadac teraz mogl't snadnie, 

jasnowidztwa moq ogarniftta. 


Jutro najstraszliwszy dzieii nastanie, 

przerazonych nas przydusi ciemnosc, 

ziemia zadygoce pod stopami, 

jakby litowala sift nade mn~. 


Zbrojny kondukt ku Golgocie ruszy, 

tupot jezdzcow i juz zgon si't zbliza 
jak powietrzna tr~ba w zawierusze, 

b'tdzie leciec w niebo znami~ krzyza. 


Do Twych stop przebitych skroii pochylft, 

jak dozyjft do tej chwili, nie wiem. 

Nazbyt wielu rftce rozrzucHes, 

by ich obj~c na m~czeiiskim drzewie. 


I dla kogoz w swiecie tyle sily , 

ktor~ si't wywyzsza Twoja postac? 

Gdziez sift takie zycia urodzily? 

Gdziez s~ ludzie, by tej mftce sprostac? 


Ale min~ trzy straszliwe doby, 

w tak przepastnych gr~z~c mnie otchlaniach, 

ze dorosn't za ten czas zaloby 

do Twojego, Chryste, Zmartwychwstania. 


Borys Pasternak 
Hum. J. L. 
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ZEO W SWIETLE PSYCHOLOGII 

Rozprawa, ktorej skrocony przeklad tu zamieszczamy, 
wzi~ta zostata ze zbioru "Das B ose", Zurich und Stuttgart 
1961, b~dqcego kolejnym tomem cyklu monografii, wyda
wanych przez Instytut Junga, 0 ktorym pisalismy w 89 

n-rze "Znaku". 
U zywajqc jungowskich terminow i. poj~c, autorka na

raza si~ na tarzuty, obciqzajqce psychol.ogi~ Junga w ogo
I.e, a zwlaszcza jego koncepcj~ budowy swiadomosci. Cho
dzi mianowicie 0 dowolno sc w wyroznieniu takich a nie 
innych, niezbyt zresztq jednoznacznie okreslonych, sklad
nikow psychiki, 0 mitologizujqce uj<:cie sprzecznych ten
dencji zycia psychicznego j ako auton omicznych, obdarzo
nych swiadomosci q i wolq jednostek; wreszcie 0 niespel
niajqcy wymogow n aukowosci meta.foryczny, prowadzqcy 
do niejasnosci i sprzecznoSci sty!. 

Sw obodne igranie poj~ciami dobra i zla, ,,8wiadomosci 
ego" i "cieni a" calosci i. cz~sc i osobowosci, sprawi a ze 
n iejeclnokrotnie zaciera si~ granica m i<:.dzy cierpieniem czy 
chorobq a w inq, krzywdq a grzechem, zlem przemi jajqcym, 
odwracalnym i potencjalnie " dobroczynnym", a zlem osta
tecznym, ktorego nieuchronnosc musimy zaakceptowac. 
Cenne jest j ednak prtekonanie autorki , ze w arunk i em n ie 
zb<:.dnym wszelkiej psychoterapii jest opis swiadomosci nie 
odzegnujqcy si ~ od wartosciowaii, - przekonanie charak
terystyczn e dla stanowiska " szkoly" Junga - jak i zro
zumi enie, ze w dziedzin i e zjawisk psy chiczny ch, jak w szeL
kich i nnych, mozna i nalezy wydac zlu - j akkolwi ek r o
zmnianemu - walk~, w ktorej, choe pozbawieni perspek 
tyw ostatecznego zwyc i~stwa , nie jestesmy j ed.nak z gory 
skazani na kl ~sk~ . 

Zlo jest rzeczywistosciq pierwotnq. danq nam wraz z cz!owieczell
stwem. Zwierz~ta nie znajq zla, lecz nie rna religii, etyki i w og61e 
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zycia spolecznego bez przyznania zlu donioslego znaczenia. W codzien
nym wsp6lzyciu z innymi, takze w zawodzie psychologa, poslugujemy 
.si~ cz~sto poj~ciami dobra i zla; nielatwo jednak okreslie, co przez 
nie - w psychologii - rozumiemy. 

Powszechny zwyczaj j~zykowy oznacza slowami dobry i zly dwie 
przeciwne sobie wartosci, mianowicie najwyzszq wartose moralnq i jej 
negacj~, wartose moralnie ujemn q. lVIajq one trwalq dla okreslonej 
wsp6lnoty ludzkiej waznose; dla jednostki zas moc wiqzqcq. lch wy
.obrazenia Sq silnie zaba rwione uczuciowo, co sprawia, Ze czyn zly 
lqczy si~ na og61 z nieczystym sumieniem, poczuciem grzechu czy 
winy i w niemniej szym stopniu z l~kiem przed k ar q. 

Roztrzqsanie filozoficznego czy metafizycznego sensu dobra i zla 
przekraczaloby ramy tej pracy. Nie zabior~ wi~c glosu na temat ca
lego kr~gu zagadnieil, jak istota dobra i zla , rzeczywistose zla sa
mega w sobie lub rozumienie go jako privatio boni, albo sprawa wlq
czenia czy tez dopuszczenia zla w boskim planie zbawicnia. Nie b~d~ 
r6wn iez poruszae kwestii istnienia apriorycznej wiedzy 0 dobru i zlu 
ani zajmowae si~ dluzej spraWq relatywnosci regul obyczajowych 
i moralnych do genius Loci i ducha czasu, wzgl~dnie ich historycznym 
uwarunkowaniem. lVIusimy jednak zdae spraw~ z tego, jak sobie wy
<>brazamy kodeks moralny , kt6ry mniej lub wi~ce j wyraznie okresla 
system wartosci wlasciwy kulturze Zachodu . Latwo ch yba zyskamy 

.zgod~ co do tego, ze przepisy nasze j lmltury Sq w znacznej mie rze 
wyznaczone przez dekalog oraz chrzescij a ilskie zqdania mHosci bliz
niego, mBosci prawdy i dqzenia do doskonalosci. Co konkretnie ozna
cza: "nie b~dziesz kradl, cudzolozyl, zabija l", jak r6wniez, ze zlem jest 
nienawise, nietolerancja, egoizm. Oceniam y wi~c jako "zle" to wszyst
·ko, co unicestwia i co niszczy. 

W pracy tej zaciesniam problem zla do czysto psychologicznego za
gadnienia , a psychologia ze swej istoty za jmuje si~ nie zqdaniami mo
ralist6w, lecz faktami w ich zwiqzku wza jemnym . I dla niej jednak nie 
bez znaczenia Sq u zn ane wartoSci r elig ii czy moralnej tradycji. Prze
ciwnie. Wychowanie i zycie w spolcczeilstwie zmusza k azdego z nas 
do spotkania twarzq w twarz ze spolecznie uznanymi wartosciami, 
i nierzadko wlasnie zderzenie z nimi prow adzi ludzi do gabinetu p sy
chologa. Bywa to starcie zarriwno ze zlem jak i z d obrem; jedno i drugie 
powoduje konfli kty obnizajqce zyciowq sprawnosc i utrudnia jqce sto
sunki z otoczeniem. 

W obliczu podobnych sytu acj i zapytu jem y : czym jest ze st anowiska 
psychologii dobro i zlo? Czyzby byro m ozliwe, ze dobro niekiedy ha
mu je ludzki rozw6j? I odwrotnie; w jakiej mierze moze z10 dla ludzi 
bye dobrem? 

Ze szczeg6ln q- silq narzuca si~ psychologiczn'y problem dobra i zla 
W obliczu tak zwane j koL iz ji obow ia,zk 6w . Przykladem konflikt mi~dzy 
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gl<osem wewn~trznym z jednej, a tradycyjnym prawem moralnym 
z drugiej strony. Wewm;trzne rozdarcie czIowieka moie w takim wy
padku osiqgnqc stopieil, w pe!ni paraliiujqcy wladz~ podj~cia decyzji. 
Zdarza si~ tak mianowicie, gdy to, co wewn~trznie odczuwamy jako 
dobre, jest przez moralnosc oceniane negatywnie, i na odwrot. 

Innej znowu problematyki dotyczy pytanie: W jakiej mierze jed
nostka zdolna iyc na miar~ wlasnych poj~c moralnych i wcielac je 
w czyn? Potrqcamy tu rowniei 0 prastary problem, ktory od daw
na zaprzqta! mysl ludzk'l. Jui Pawe! z Tarsu wyznawal: "Bo nie czy
ni~ dobrego, ktorego chc.:;, ale zIo, ktorego nie chc~, to czyni~... Znaj
duj~ wi~c to prawo, ie gdy chc~ czynic dobro, zio mnie si~ trzyma" 
(Rzym., 7, 19, 21). Pawe! dar tu wyraz gl~bokiej prawdzie, tej miano
wicie, ie z~o jest rzeczywistosciq, z ktorq natezy si~ ticzyc, i od kto
rej, wbrew najtepszym ch~ciom, niesposob si!? uchyHc. 

Przepisy kultury a zlo 

Psychologia empiryczna od niedawna dopiero zajmuje si~ proble
mem dobra i z!a. Bodzcem dla oiywienia badan stalo si~ zwqtpienie 
moraIne i spadek sil witalnych - zjawiska znamienne dla kOl1ca 
epoki wiktorianskiej. Wp!yw zaklamania, falszywych idealow i cias
nego horyzontu moralnego na kultur~ by! do tego stopnia ujemny, ie 
koniecznosciq stala si.:; krytyczna refleksja nad wlasciwymi celami 
psychologii; dotychczasowa, w gruncie rzeczy formaln a, racjonalisty
cznie zorientowana psychologia niewiele si~ mogla przyczynic do wy
Jasmenia krytycznej sytuacji, w jakiej si~ znalazla jednostka. Dla zro
zumienia podmiotu ludzkiego naleialo bowiem uwzgl~dnic, obok uczu
ciowosci, sfer~ tzw. przeiyc wartosci. Wylomu w skostnia!ym syste
mie psychologii swiadomosci dokonano z najrozmaitszych pozycji 
zwlaszcza krytyki kultury i krytyki wartosci z jednej, psychopatologii 
i psychologii religii z drugiej strony. N i e t z s c h e by! pierwszym, 
ktory - negujqc przyj~te wartosci - sam model kultury uczynil 
odpowiedzialnym za moraln'l dekadencj~. Niezaleinie od niego row
niei F r e u d za najistotniejsze ir6dlo chorob psychicznych uznal kul
tur.:; i jej pochodnq w swiadomosci jednostki , super-ego. Inaczej .J a
me s i J u n g, kt6rzy "chorob~ na zlQ" uwaiali za skutek zabsolutyza
wania przez jednostk~ jej poj~c moralnych, i wobec tego uznali za 
c:zynnik leczqcy odbudow~ zakloconego stosunku indywiduum do sie
bie samego. 

Wydaje si~ rzecz'l niezb~dnq rzut oka na twierdzenia Nietzschego. 
ktore w znacznym stopniu wytyczyly rozwoj psychologii gl~bi. To 
wlasnie Nietzsche jako jedcn z picrwszych podkresli! rol~ czynnika 
subiektywnego w moralnosci: czlowiek sam stanowi swoj'l skal~ wa1'
tosci. To czujqcy cz)owiek, widzi i ocenia, totei jest on autentyczny, 
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jest tworczy tylko wtedy, gdy jego sqdy 0 wartosci Sq okreslone przez 
jego wlasne przezycia i instynkt witalny. Dobre jest wi~c dla Nietz
schego to, co czyni czlowieka mocnym ; zlem jest wszystko, co oslabiaj qc 
go, pomniejsza rozmach zycia. Jak to wciqz podkreslal wlasciwe na
sze j kulturze poj~cia moraine, oraz chrzescijail ska milosc bliznicgo nie 
wyostrzyly wcale moralnej wrazliwosd. Chrzescij ailska moralnosc sta
la si~ fasad q, a zasada milosci blizniego - oszustwem. Osta tecznie wi~t: 

Nietzscheanska krytyka uderza w samo sedno mora lnosci, wyznaczo
nej przez jude jsko-chrzescijail ski obraz Boga. W niej w idzial Nietzsche 
przyczyn~ "wynaturzenia naturalnych wartosci" i wlasciwego naszym 
·czasom skarlowacenia instynktow. "Oswiecony filister" nie dostrzega, 
ze nadmiar poprawnosci stal s i~ obludq, a swiadome zaklamanie jest 
szminkq dla wyblaklych instynktow. Z tego "falszerstwa" dokonanego 
na prawdziwej moralnosci Nietzsche chcial czlowieka wyrwac prze
mocq, rzucajqc mu wyzwanie. Pozorny paradoks apelu: "musimy si~ 

uwolnic od moralnosci, by m6c zyc moralnie" znika, gdy zrozumicmy, 
ze chodzi tu raz 0 narzuconq przez zbiorowosc moralnosc, drugi raz 
o wewn~trznq moralnosc jednostki. 

Chodzi mu 0 wiernosc jednostki wobec siebie samej, gdy mowi: 
"Nazwq was burzycielami moralnosci, ale jesteScie tylko wynalaztami 
siebie samych". 

Ten nowy punkt widzenia doprowadzil go do ekstremistycznego 
twierdzenia, ze moralnosc zabsolutyzowana, to jest podniesiona do 
godnosci prawdy i idealu, samych w sobie, przechodzi zawsze we 
wlasne przcciwienstwo, ze prawcia, doskonalosc, dobro - nieuchronnie 
staj<j si~ niemoralne, stajq si~ n awet zlem, kiedy poszukiwane Sq tylko 
jako "moralnosc" sama w sobie. Znana. pod nazwq "przewartosciowa
nie wartosci" nauka Nietzschego wiodla go wi~c do bardzo radykal
nych odwartosciowan. Zatem jest mozliwe, ze to, co zbiorowosc uznaje 
za dobre, jest zlem ze stanowiska subiektywnego, i odwrotnie - zlo 
w oczach zbiorowosci bywa dla tworczych, pelnych zycia jednostek 
dobrcm wlasnie. 

Demaskujqc hipokryzj~ i klamstwo Nietzsch e zapoczqtkowal nowy, 
podstawowy punkt widzenia. Wykazal on, ze w rzeczywistosci zdarza 
si~ to wlasnie, co jako niemoralne odrzucono. Pokazal r6wniei, jak 
kazda proba uniesmiertelnienia wartosci wiedzie niezmiennie do stlu
mienia pop~dow i instynktow ludzkich . Psychologia wspolt:zesna zaw
dzi~cza wciqz Nietzschemu swoj ostry noz, oddzielajqcy udanie od 
szczerosci i zrywajqcy ma sk~ z zakrytego zla. Natomiast twierdzenie, 
do ktorego posunql si~ Nietzsche: "l\IIoralnosc? Ona zabija siebie sa
rna" mozemy podjqc tylko z pewnym zastrzezeniem. l\IIianowicie zga
dzamy si~ z nim, poki mowa 0 parali zujqcej zycie roli moralnosci 
zabsolutyzowanej narzuconej jednostce przez kultur~, poki mowa 0 tym, 
ze roszczenia kazdej okreslonej religii do posiadania monopolu na 
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prawd~. i wartose moraln'l przez ni 'l sam'l tylko wygaszaj'l zywy kontakt, 
z tym, co transcendentne. Musimy jednak odci'le si~ od wniosku, jaki 
Nietzsche wyprowadza z tej slusznej krytyki: ze zyciu - nami~tnos

ciom i uczuciom - otworzye nalezy wolny tor bez przeszk6d. Glory
fikacja "slepego" mechan izmu zycia sarna bowiem stanowi ' niebez
pieczn'l antytez~ moralnosci, nieuchronnie wiodqcq do zniszczenia 
i rozkladu kultury. 

Mimo licznych przejaskrawieiJ., przesadnych sformulowan oraz, nie
stety, r6wniez wypowiedzi w najwyzszym stopniu niebezpiecznych, 
kt6re nacjonalistyczna propaganda mogla wykorzystae w swym pro
gramie, mysl Nietzschego dostarczyla psychologii gl~bi cennych narz~
dzi analizy. Odslaniaj'lc uczucia dotqd tajone, zdzierajqc mask~ z du
chowych ideal6w Nietzsche przetarl drog~ tak nauce Fr.euda 0 czyn
nOSciach pomylkowych czy wyparciu tresci drazliwych z swiadomosci 
w nieswiadomose, jaIl: i jungowskiej psyc hologii cienia. Jung nieraz 
podkreslal, ze wyrazenie "cien" 0 He nie wr~cz poj~cie cienia, za
czerpn'll od Nietzschego. 

R6wniez Freud jak najgorzej ocenial dzialanie obowiqzujqcych 
w zbiorowosci norm moralnych na jednostk~. Wzorzec kulturowy, jego 
zakazy ograniczenia i restrykcje S'l dla niego instancj'l par excellence 
przeciwn'l instynktom. A wszystko, co szkodliwe dla p'Olp~d6w i wi
talnosci ludzkich, jest dla niego zlem. 

Krytyka wzorca kulturowego, dokonana przez obydwu, ka:i:e nam 
zapytae: czy istotnie moralnose zachodnia jest tak negatywna, ze nie
uchronnie wiedzie czlowieka ku nerwicom i biologicznej degeneracji? 

Wystarczy otwarcie postawie pytanie, by zrozumiee, jak jedno
stronne byly odpowiedzi twicTdz'lce Nietzschego czy Freuda. Moral
nose chrzescijanska, postawiona tu w stan oskari.enia stanowi prze
ciez fundament swiadomosci czlowieka Zachodu . Nie osi'lgn'll by on 
nigdy ani swiadomej postawy ani konccntracji duchowej, gdyby nie 
idealy moraIne, gdyby nie "oswojenie" ludzkiego prymitywu, gdyby 
nie wyrzeczenia i ofiary na rzecz spoleczenstwa. Totei. nie mozemy 
wydae pochopnego wyroku na chrzescijanski wzorzec obyczajowy. 
Obowi'lzlij'lca w zbiorowosci moralnose nie rna ani dodatnio, ani 
ujemnie jednoznacznego wplywu na jednostk~ .. Wplyw jej staje si~ 

bezwzgl~dnie ujemny w okreslonych okolicznosciach, mianowicie 
w chwili, gdy jednostka sama ujmowae zaczyna jej .nakazy i zakazy 
jako cos absolutnego, to jest, gdy wynosi je do godnosci celu samego 
w sobie i gluchnie na glos wlasnej wrazliwosci moralnej, gdy ta 
m6wi co innego. Tak wi~c odpowiedzialnose za to co chorobliwe, ne
gatywne i zle obci'lza nie wzorzec kulturowy sam w sobie, lecz mo
ralnq postaw~ jednostki. 1m bardziej bezkrytycznie jednostka ta przyj
muje za wlasne wartosci kodeksu kultury, tym bardziej problema
tyczna staje si~ ich rzeczywista r·ola w jej psychice. Jednostronnej po
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stawie swiadomej odpowiada bowiem r6wnie jednostronna t endencja 
nieswiadoma 0 znaku przeeiwnym. Dotyczy to wszelkiego absoluty
zowania wartosci moralnych ; "nadmiar moralnosci", jak i jej niedo
statek, wplywa szkodliwie na ludzkq psychik~. Przekonywajqcy przy
klad stanowi jedna z bardziej rozpowszechnionych form stronniczosci 
wobec wartosci, ktorq tu nazwiemy perfekcj'onizmem. Jest to prze
sadna aspiracja do doskonaloSci w jakiejs okreslonej dziedzinie: w pra
cy, w cnocie , czy w prawdomownosci. Gorliwosc w pracy stanowi 
niewqtpliwie zalet~ moralnq, ale Sq przeeiez sytuacje, w kt6rych ta 
wlasnie cnota wyrzqdzic moze szkody. Jest rzeczq zdumiewajqcq jak 
trudno bywa dostrzec w e wlasciwym swietle konsekwencje jedno
stronnego dqzenia do doskonalosei. Czymze na przyklad jesli nie takq 
konsekwencjq jest klopot autora, kt6remu bezustanne poczucie nie 
doskonalego wyrazenia mysli uniemozliwia wyjscie poza jedno weiqz 
poprawiane zdanie swej pracy naukowej. Innym przyidadem b~dzie 

B ism arc k, ucielesnienie dewizy "chciec to moc", wbrew swej woli 
stale nawiedzany przez ataki spazmow. Konsekwencje perfekcjonizmu 
znakomicie okresla Nietzsche : ,,1m silniej pragniemy czegos okreslo
nego, tym skuteczniej osiqgamy co innego wlasnie". Szukamy idealu, 
znajdujemy chore zwieTz~. 

Te i tym podobne fakty sklaniajq do zastanowienia, czemu w pew
nych sytuacjach z uporezywq zlosliwosciq przydarza si~ jednostce to 
wlasnie, co zle i niedoskonale. Refleksja nad penekcjonizmem nie rna 
jednak oznaczac, ze nalezy wylewac dziecko wraz z kqpielq, i nie za
pala zielonych swiatel wyzywaniu si~ naszych slabosci. Natomiast mo
Ze ona prowadzic do uznania, obok prawd powszechnyeh, rowniez 
"prawdy" przynaleznych nam przeeiez pop~dow i uczuc. "Serce rna 
swoje, nieznane rozumowi racje" - m6wil Pas cal. Umiar w reali
zowaniu wartosei niej ednokrotnie daje zycie lepiej pokierowane nii: 
pogon za doskonalym czy "lepszym". Jest si~ wtedy moze mnie j god
nym podziwu, ale bardziej odpowiedzialnym, IT'niej zaklamanym 
i blizszym rzeczywistosci. Maksyma gloszqca, ze : cpsze jest wrogiem 
dobrego, rna sw6j psychologiczny sens. 

Anaiogicznie do penekcjonizmu, nerwicowe konsekwencje dla zdro
wia psychicznego posiada jego odwrotnosc, brak zasad moralnych 
W ogole. Postawa taka nader ez~sto sprawia, ze jej posiadacz wpada 
w scislq zale:i:nosc od innych, mocniejszych osobowosci; sam nie wie
dzqc jak, staje si~ narz~dziem w cudzym r~ku, ofiarq sugestywne j 
mocy innych. Jednostki takie nie "zeniq" si~ ani nie "wyehodzq", na 
p.rzyklad, "za mqz" ale "zostajq poslubione" ezy "ozenione" lub 
niepostrzezenie dla siebie "wplqtane" w awanturnicze milosne afery. 
Taki brak swiadomego rozeznania bywa kompensowany przez nie
swiadome poezucie winy lub uog6lnionq postaw~ buntu, ktore mogq 
si~ spot~gowac az do "nieswiadomie" podj~tej proby samob6jstwa. 
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Obydwa typy postE:powania, nadmiernie sztywne i zbyt elastyczne 
moralnie stanowisko, perfekcjonizm i brak zasad, idq w parze z wy
raznymi objawami wyparcia, choc symptomy Sq dla obu wypadk6w 
przeciwne. W wypadku pierwszym ze swiadomosci zostaje wyparta 
wlasna slabosc, w drugim nie chce siE: wiedziec 0 dyscyplinie moral
nej. Wydzielona z nurtu zycia psychicznego treSC swiadomosci nie traci 
jednak bynajmnicj mocy skutecznego dzialania, co przekonywajqco juz 
udowodniono w psychologii glE:bi. Odwrotnie nawet, rozwija ona, m6
wiqc obrazowo, r6wnie skutecznq, jak nieswiadomq dzialalnosc z ukry
cia z energiq proporcjonalnq do stopnia wyparcia, a niekiedy, niespo
dzianie wtargnqwszy w centrum swiadomosci, opanowuje bez r eszty 
calq osobowosc. Ma siE: w takich wypadkach wrazenie, i.e ktos inny, 
obcy nam, panuje w naszej duszy , przejawiajqc siE: nam jako "glos" 
bqdz "duch", bqdz "idea nadwartosciowa". Ten g!os czy duch, ten "kto 
inny" w duszy jest spraWCq wszelkich psychicznych zaburzen. On jest 
r6wniez istotnq przyczynq konfrontacji jednostki z tym, co dla niej 
zle, przyczynq doswiadczenia zla przez jednostkE:. 

Psychoanalityk w swej praktyce spotyka nieraz przypadki wiernie 
ilustrujqce tE: tezE:; miE:dzy innymi, w snach pacjent6w "ten drugi" 
i zwiqzany z nim konflikt Sq upostaciowane uderzajqco czytelnic. 

Cien osobisty - Zlo dLa jednostki 

Tego "innego" wlasnie, czy raczej "tego drugiego" w ludzkiej du
szy nazwa! Jung, za Nietzschem, "postaciq cienia". Wyrazenie "cien" 
rna tE: przewagE: nad wyrazeniem "zlo", ze nie angazuje dwuznacznosci 
tego ostatniego, odr6zniajqc psychologicznie rozumiane zlo dla jed
nostki od zla w sensie moralnym. Cien osobisty to dla Junga nieswia
doma cz~sc osobowosci, uZllpelniajqca osobowosc swiadomq do caloSci 
wyzszego rz~du. W przeciwienstwie do swych poprzednik6w ujq! wiE:c 
Jung osobowosc jako calosc. Jakkolwiek tak pojE:ta calosc jest poj~

ciem granicznym, nieosiqgalnym na gruncie doswiadczenia , stanowi 
ona myslowy model, kt6rego za!ozenie pozwala domyslac siE: w psy
chice ludzkiej powiqzan, porzqdkujqcych chaos psychicznych zjawisk. 
Chociaz wiE:c, seisle biorqc, dusza nie przedstawia uk!adu zamkni~

tego, hipoteza calosci pozwala odr6znic dwie strony osobowosci, majqce 
si~ do sicbie jak jeden do drugiego, to jest mniej lub wi~ej dopel
niajqce sit? i przeciwstawne nawzajem. Zaleznie od tego, czego prag
nie i czego jest swiadom pierwszy, nieswiadomy drugi coraz to zmie
nia swe oblicze. Zjawisko, jakim jest cien osobisty, jest wi~c wielo
ksztaltne, odpowiednio do zmian w swiadomoSci. 

Stosunek dope!niania si~ przeciwienstw, zachodzqcy mi~dzy osobo
wosciq swiadomq a nieswiadomq zostal opisany przez Jam e saw Do
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.Iwiadczeniach religijnych a nawet jeszcze przez Nietzschego, choc 
w odmiennej formie, mianowicie jako komplementarnosc poj~cia war
tosei. Nietzsche wskazywal na powiqzanie i dopelnianie si~ wzajemne 
pojt;:c dobra i zla, milosci i nienawiSci, negacji i afirmacji. James, 
wychodzqc ze stanowiska pragma.tyzmu, oceni! psychologiczne znacze
nie zla w procesie nawrocenia. Niekierowany zadnym uprzedzeniem 
odkrywa on, ze w dziedzinie religijnej cierpienie plynie cz~sto z jed
nostronnosci postawy, wykluczajqcej i potf)piajqee j jakqs wartosc 
istotnq. Sila dzialania reakcji "niechcianych" dopelniajqcych postaw~ 

!;wiadom Cj , nie da si~ bowiem, wbrew wysilkom jednostki, w yelimino
wac; w kazdym dzialaniu praktycznym jest obecne rowniez przeci
wieil stwo tego, co zamierzone. 

Wrocmy jednak do fenomenologii cienia osobistego. Dla Nietzschego 
jest on przyziemnq figurCj, zabiegajCjcq 0 "na jmniejsze i najblizsze" 
rzeczy codzienne , stanowiqcq dopelnienie dla wyni oslej postaCi w~

druj qcego po wyzynach samotnika. W Zaratustrze wciela si~ w "naj
szk aradnie jszego czlowieka", przeciwstawionego "n ajm~drszemu z lu
dzi". W obu wypadkach personifikacj~ cienia stanowi postac tej sa
me j pIci, co "wyzsza" osobowosc. Podobne zj awisko wyst~puje 

w snach, gdzie cieii moze na przyklad przejawiC si~ jako egoistyczny 
przeciwnik wobec wyidealizowanego obrazu siebie, b~dqeego w ytwo
rem osobowosci swiadomej. 

w mitologii powtarza si~ symbol, mogqcy rzucic swiatlo na stosu
nek mi~zy jednym a drug im w psychice - para niej ednakowych 
braci. Cieii wystt;:puje tu jako "ciemniejszy" z braci, kt6ry nie tylko 
nieodstt;:pnie towarzyszy jasnej z postaei, ale stale sprzeciwia si~ jej 
i krzyzuje jej plany. Tak wi~c Kain "zabija" milszego Bogu jasnego 
brata Abla, Jakub "oszukuje" Ezawa. Ciemny brat stanowi jednak 
rowniez duiq wartosc, jak pokazuje epos Gilgamesza. Bez syna stepu, 
!owcy-silacza Enkidu, ktory jest uosobieniem instynktu, Gilgamesz 
nie zdolalby pokonac potwora Huwawy. W t ym symbolu braterskiej 
pary rozpoznaj emy wit;:c symbol ego i osobistego cienia. Wskazuje on 
na obydwie strony pelnej osobowosci, b~dqcej zarazem przeciwien
stwami i jednosciq. Cien osobist1J jest wi~c zawsze dopelnieniem dla 
osobowosci ego; uciel esnia on te wszystkie pop~dy jednostki, do kto
rych posiadania nie chce si~ ona przyznac przed sobq samq. 

Moralna postawa jednostki bywa w wi~kszosci wypadk6w zgodna 
z wartoSciami spolecznie uznanymi, totez cieii osobisty pokrywa si~ 

na ego! z tym, co zbiorowosc ocenia jako zlo. Bywa jednak i tak, ze 
osobowosc ego zostaje tak gdyby zacieniona przez negatyw i zyje swia
domie tym, co pot~pia zbiorowosc. Wtedy "osobowosc jasniejsza" zo
staje wyparta w nieswiadomosc i mOZDa by mowic 0 zjawisku pozy
tywnego cienia. Sq to jednak najcz~sciej wypadki z pogranicza pato
logii. 

Znak - 8 
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Rozpatrywane pod kqtem rozwoju historycznego, zjawisko cienia 
wi'lze si~ z rozwojem i roznicowaniem swiadomosci ego. 1m bardziej zwar
ta, odpowiedzialna, stabilna jest osobowose ego, tym bardziej wyraziScie 
zarysowuje si~ w nieswiadomosci osobowosc przeciwstawna, jak gdyby 
"osobowose cienia". Cien stanowi wi~c zjawisko normalne, obecne 
u kazego z nas choeby w zalqzku, naturalny produkt rozwoju ludz
kiej swiadomosci. Mianowicie to wszystko, co mniej lub wi~cej sprze
czne z uznanymi wartosciami, co nie podporz'ldkowalo si~ celom swia.
domosci, zostaje podczas jej rozwoju zaniedbane i zapomniane I ub 
wyparte i zduszone. Do tych sprzecznych z osobowosci'l ego tendencji 
nalez'l rowniez i prastare koleiny natury ludzkiej, nadajqce zycil1 
barw~ i sens. Nalezy tu rowniez to, co w czlowieku infantylne, dzie
dzina w ktorej jeszcze zostalo si~ dzieckiem, nalez'l tu powi'lzania 
o silnym ladunku emocjonalnym, utrwalone zwiqzki uczuciowe z czlon
kami rodziny, tu nalezy wreszcie zniewolenie doroslego czlowieka przez 
jego dawniejsze pogl'ldy, choe mu si~ juz wydajq przestarzale. Jesli 
stopien niezgodnosci cienia z postaw'l swiadom'l b~dzie wzgl~dnie 

duzy, cien przybierze form~ symptomu nerwicowego, stajqc si~ przy
czyn'l zaburzen, zaklocen, nawet choroby. Jako taki dopiero jest pa
tologiczny; hamuje on teraz strumien zycia psychicznego i ze stano
wiska psychologii staje si~ przede wszystkim, zlem dla jednostki. 

Jednak ze stanowiska rozwoju czlowieka cien nie jest tylko zlem. 
Moze bye czyms co posiada wielk'l wartose dla .jednostki, jak to ilu
struje epos Gilgamesza. Cz~sc ludzkich przezye powstaje zwiqzana 
z cieniem i z nim tonie w podswiadomosci, gdzie podtrzymuje lqcznosc 
z utraconq gl~biq. W cieniu trwa wi~c nadal przezycie przeszlosci, pod
trzymane zostaje zycie instynktow i uczue, ale co wi~cej , cien w czlo
wieku pozwala mu wejse na trop tego, co niz on wi~ksze , co ogolno
ludzkie, co tw6rcze. Czlowiek, kt6ry pozostaje w lqcznosci ze swym 
cieniem, promieniuje cieplem prawdziwego czlowieczenstwa. Dzh;k i 
cieniowi odzyskujemy l'lcznose z naturalnq, pierwotn'l, cielesn'l stron,! 
naszej natury. Jest on tez jakby naszym nieodst~pnym, nieodlqcznym 
towarzyszem, ktory idzie za nami krok w krok i kt6rego ciemna obec
nose jest zawsze mniej lub wi~cej wyczuwalna. Jest wi~c rzeCZq cen
n'l miee sw6j cien i bylo by rzeczq niezmiernie niebezpiecznq ut racit 
go calkowicie. 

Jest oczywiste, ze cien zawiera znaczny ladunek uczuciowy. "Do
tknqe czyjegos cieni.a", to potrqcie 0 jego kompleks, co natychmiast po
woduje reakcj~ emocjonalnq. Moze si~ ona wyrazie w poczuciu mniej
szej wartosci lub zakl6ceniu biegl1 mysli, czy tez stosunkow z ludzmi. 
Gdziekolwiek w ten sposob ozywiony zostal cien, tam wzrasta wraz
liwosc , a maleje przystosowanie do otoczenia. 1m silniej uczuciowy 
charakter majq przezycia jednostki, im bardziej na przyklad jest ktos 
zawzi~ty w nienawiSci czy zemscie, tym wi~ksza pewnose, ze u pod
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loia leiq r eakcje cienia, jak we wszelkich w ogole starciach z otocze
niem. Dokonujc si~ mianowicie cz~sto tzw. projekcji cienia, kierujqc 
wrogosc, wstr~t, czy zniecicrpliwienie na kogos tej samej przewainie 
plci, kto posiada cechy, ktore, nieswiadomie, posiadamy sami. Taka 
projekcja stanowi rowniei przyczyn~ odczuwalnej nieraz przcz nas 
fascynacji przedmiotem nasze.j wrogosci. 

Takie "rozdwojone" zachowania zdajq si~ r6wniei potwierdzac, ie 
przeciwieilstwo miE:dzy ego a cieniem wskazuje na pierwotnq calosc 
ludzkiej osobowosci, kt6rq dopiero miecz swiadomosci rozciql na dwo
je. Ktora z tych dwu cZE:sci jest zla? Ktora jest dobra? Jest cos 
trainego w twierdzeniu, ie zly jest cien, a dobra swiadomosc, jak 
przyjmowalismy dotqd, widzqc w cieniu glownie czynnik zaklocajqcy. 
Ale czy odwrotnie, sarno pojawienie sit: swiadomoSci nie jest zlem, 
skoro rozdarlo stan rajskiej bezgrzesznosci? "Wywiodl Pan B6g... 
drzewo wiadomoSci dobrego i zlego" (Gen. 2. 9). 

Jakkolwiek by ten sp6r rozstrzygnqC, pozostaje faktem, ie ego i cien 
naleiq do siebie nawzajem. Ich reakcje Sq sprzE:ione i r6wnowazq 
wzajemnic SWq jednostronnosc. Obie Iqcznie stanowiq wyraz t ej sa
mej og6lnej tendencji psychicznej, mianowicie wyr6wnujqcej, kom
pensujqcej i dopelniajqccj tendencji nieswiadomosci. Podobnie jak 
w iyciu organicznym waine jest wiE:c ustalenie siE: r6wnowagi sil. 
Wedlug Junga w psychice ludzkiej istnieje czynnik scalajqcy, ktory 
drogq kompensowania psychicznych jednostronnosci dziala w kierun
ku coraz wiE:kszej pelni osobowosci. Czynnik ten, zmierzajqcy do 
scalenia psyChiki, wstal przez Junga okreslony jako samo (das 
Selbst). Im wi~cej rna siE: okazji do stalych -.:>bserwacji nad ludzkim 
proccsem rozwojowym, tym bardziej wzrasta pewnosc, ic istotnie 
dqienia nieswiadome ludzkiej psychiki zmierzajq nie do doskonalosci, 
ale do pelni osobowosci ludzkiej. Kaidy obserwator styka sit: wciqi 
z istniejqcq w czlowieku tendencjq do r6wnowaienia i uzupelniania 
postawy swiadomej przez uznanie zaniedbanych dotqd stron psy
chiki - slabosci i niedoskonalosci. W wypadkach gdy ta wewnE:trzna 
tendencja wyr6wnawcza nie jest akceptowana swiadomie, cieil pojawia 
siE: i tak, ale w swej formie nieswiadomej cz~sto szkodliwej dla psy
chiki. 

Cien osobisty jest wiE:c rzeczywistosciq, na ktorq nie wolno nam 
zainykac oczu. Fakt, ie z psychologicznego punktu wid zenia bywa on 
w pewnych warunkach zlem dla jednostki, a w innych bywa dobrem, 
nie moze zamazywac zobowiqzania moralnego, jakie jego istnienie 
przedstawia dla czlowieka. Nasze stosunki z ludimi, kontakt z tw6r
czym pierwiastkiem wlasnej duszy, a nawct indywidualny stosunek 
do tego , co boskie , zaleiy przeciei od swiadomego wlqczenia cienia 
w codzienne zycie. 
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Ci.en kolektywny czyli zlo dla zbiorowosci 

Jak dotqd problem zla rozpatrywalismy jako problem jednostkowej 
osobowoscl. Ale psychologii zla nie wyczerpuje zagadnienie osobiste
go cienia. Bowiem poprzez problem tego, co jest zlem dla jednostki 
mozna dojrzee ogolnoZudzki problem zla. Jednostka w swoich rozgryw
kach z cieniem dochodzi bowiem zawsze do punktu, w kt6rym staje 
wobec mocy autonomicznych i nadrz~dnych w stosunku do niej sa
mej. 

Wcieleniem zla dla zbiorowoSci, Sq te tresci, ktore posiadajq silny 
ladunek spolecznego pot~pienia i istotnie Sq przeciwne prawu moral
nemu. Jednostki 0 jednostronnym rozwoju duchowym Sq najbardziej 
narazone na opanowanie przez takie "zlo kolektywne". 1m usilniej jest 
ono spychane w glqb swiadomoSci, tym wi~kszy ladunek emocjonalny 
majq reakcje cienia, objawiajqce si~ w postaci nienawiSci, agresji, 
oszczerstwa, a nawet - samounicestwienia. 

Zagrozenie jednostki przez zepchni~ty w nieswiadomose obraz zla 
wzrast a w miar~, jak panujqca moralnose przestaje bye dla zbioro
wosci przekonywajqca, a panujqcy obraz Boga - wiarogodny. Kiedy 
bowiem jednostka nie jest juz unoszona przez ducha czasu, kiedy 
nie j ~.st juz w stanie orientowae si~ wedlug jakichs norm absolut
nych, w nieswiadomosci wyst~puje rowniez odpowiednik tej sytuacji: 
niepewnose, a nawet anarchia. Innymi slowy zachwiany zostaje uklad 
antynomii danej epoki, przy czym dotychczasowe dobr·o zaczyna bye 
gwaltownie kompensowane, a nawet zaemione przez zlo. J esli zachwia
nie to osiqga stapien patologiczny, nieswiadomose zostaje opanowa
na calkowicie ·przez te wlasnie wartosci, ktore duch czasu odrzuca 
j ~ko zle i niemoralne, czyli zostaje opanowana przez cien kolektywny. 

Cien kolektywny, przejawiajqc si~ na zewnqtrz, przybiera dwojakq 
postae. Jego uQsobieniem mogq stae si~ osobowosci 0 donioslej history
cznej r0li, reprezentatywne dla wyobraien swojej epoki 0 zlu: Bor
gia, Napoleon, Hitler. Wyst~puje on rowniez w analogicznej do oso
bistego cienia postaci, ktorej podmiotem jest jednak tlum ludzki. 
Wyst~pujq wtedy w skali masowej opisywane uprzednio zdawiska 
wyparcia i projekcji cumia. Ich szczegolnie jaskrawymi przykladami 
Sq masowe przesladowania innowiercow i ludzi innej rasy, Sq oni 
kozlem ofiarnym podstawionym dla wyladowania zduszonych, szuka
jqcych sobie ujscia tresci, ktore przez to, ze nie Sq swiadome, mogll 
bye - poddane mylqcej interpretacji - i tIe zrozumiane przez zbio
rowose: wewn~trzne z10 ulega projekcji na innowierc~ czy czlowieka 
innej rasy, czyniqc z pierwszego zdrajc~ prawdziwej wiary, z dru
giego - zagraiajqcego cywilizacji barbarzync~. Cechq wspolnq wymie
nionych tu przejawow "cienia kolektywnego" (w jednostce, w masie, 
w postaciach historycznych) jest to, ze w gr~ wchodzq zawsze ogolno
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ludzkie problemy zla, powiCjzane z politykq, kwestiCj rasowCj, kosciolem 
czy religiq. Problemy te dotyczCj juz nie tylko jednostki lecz wi~kszych 
grup ludzkich, jesli nie calosci wspolczesnej kultury. 

Post~powanie ze zlem 

Pami~tajqc 0 pozytywnej roli, jakq pelni zlo w procesach rozwoju, 
nie mozemy jednak zapomniec 0 tym, ze jest one tylko potencjalnie 
dobrem. Obcowanie z nim nie jest ani bezpieczne ani latwe. Jak wi~c 
nalezy post~powac z tym przeciwnikiem w ludzkiej duszy, by samemu 
ocalee przed zniszczeniem? Oto pytanie, jakie stawia sobie teraz psy
chologia zla. 

Rozgrywka ze zlem jest zawsze osobistq tajemnicCj jednostki. Tutaj 
naszkicowac mozna tylko jej ogolny zarys. Doswiadczenie poucza 
wciqz na nowo, ze nie istnieje gwarancja wygranej w tej hazardowej 
grze. Nie rna tez obiektywnego kryterium dla "slusznego" w danym 
wypadku zachowania. Nie wolno wszelkich sygnalow z podswiadomosci 
eo ipso uznawac za glos boski. Musimy zawsze pytae, kto nadaje sy
gnaly, diabel czy Bog. Spotkanie ze zlem moze wiese do rozkladu oso
bowosci jak i wprowadzic na najlepszq z drog. Rownie nie na miejscu 
jak slepe zaufanie do riieswiadomych mocy, jest slepy opor wobec 
wszystkiego, co nieznane. Postawa pierwsza moze bye wyrazem dziecin
nej naiwnosci, druga - przedsi~wzi~ciem srodkow samoobrony. Staranne 
dozowanie trucizny jest kQniecznosciq w psychologii podobnie jak w me
dycynie: od sposobu podejscia do przeciwnika zalezy tu wszystko. 

Cie7'/, stanowi wi~c rzeczywistosc, mobilizujqcq maksymalny wysilek 
swiadomosci. Jego problem,jak podkreslal Jung, jest par excellence 
problemem moralnym. Porzqdek lub anarchia ludzkiego w sp61zycia 
zalezq bowiem w duzej mierze od znajomosci dzialan cienia. A ponie
waz ozywienie si~ zla idzie w parze z prze.jsciowym oslabieniem dobra, 
opanowac sytuacj~ mozna jedynie wtedy, gdy skrupulatnie rozwazymy 
i to, co czlowiek czyni swiadomie i to, co mu si~ przydarza. 

ZCjdanie, zeby cien wydobyc z nieswiadomosci, brzmi stosunlwwo 
prosto i w rzeczywistosci jest to zadanie napotykajCjce wyjqtkowe 
trudnosci w realizacji. Chodzi przeciez 0 pogodzenie czynnikow na po
zor przynajmniej nie do pogodzenia ; zqdait instynktow z zqdaniami 
rozumu, roszczeil ego z nakazami altruizmu. Na miejsce nieswiadomych 
konfliktow wkroczyc musi swiadomy konflikt dobra i zla, co stwarza 
koniecznosc uzupelnienia regulacji instynktownej przez swiadomq kon
trole:, przez umiej~tnosc rozpoznania, a jeszcze lepiej - powstrzymania 
projekcji cienia. 

Problem utrzymania moralncgo konfliktu w centrum swiadomosci 
nie jest jednak problemem centralnym w post~powaniu ze zlem. Po
trzeba czegos wi~ej: potrzeba mianowicie osobistej decyzji , wyboru 
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w dzialaniu mi~dzy dwoma wykluczajqcymi si~ wartosciami. Mozliwosc 
znalezienia wyjscia posredniego, jakiegos wyjscia trzeciego, wydaje si~ 
zrazu niemozliwosciq: coz mogloby zjednoczyc takie przeciwieI1stwa, 
jak dobro i zlo? Wydaje si~, ze obowiqzuje tu !ogiczne prawo wylq
czonego srodka. W rzeczywistosci jest jednak mozliwe przeroSni/?cie 
sprzecznosci, jej unicestwienie przez powstanie czegos nowego, co jest 
transcendentne wobec obu stanowisk. Nierzadko mozna doswiadczyc 
zdumiewajqcego faktu, ze wystarczy wyzwolic si~ od poczucia ko
niecznosci trwania przy jednym z przeciwienstw, a natura przychodzi 
z pomOCq, rozladowujqc konflikt. Wszystko zalezy od postawy czlo
wieka. 1m wi~ksza blidzie jego wewn~trzna niezaleznosc od sztywnych 
zasad, im lepiej potrafi rezygnowac ze swych uporow, tym wi~ksza 

rowniez szansa, ze doswiadczy w koncu wyzwolenia wewn~trznego, 

odnajdzie si~ po drugiej stronie dobra i zla "poza dobrem i zlem", 
by uzyc wyrazenia Nietzschego. Z punktu widzenia psychologi;, ofiara 
z uporu, z "woli ego" stanowi bowiem conditio sine qua non wyzwo
lenia. Doswiadczenie psycho!ogiczne jest wi~ tu swoistym odpowiedni
kiem religijnego, w ktorym do zmartwychwstania prowadzi droga przez 
ukrzyzowanie, a "wola ego" zostaje zniesiona na rzecz woli Boga. 
W obu wypadkach istotny jest moment ofiary. 1m bardziej bowiem 
jestesmy gotowi "ofiarowae", postawic w stan zakwestionowania to, 
co swiadomose nasza uwaza za swiatlo, tym mniej nieprzeniknione 
stajq si~ ciemnosci naszej duszy. Wyjasnia to w pewnej mierze, czemu 
odpowiedz na konflikty moraIne stanowiq czasem pewne symbolc, te 
mianowicie, ktore wyobrazajq mozliwosc pojcdnania wewn~trznych 

sprzecznosci. Znamienne jest tu ozywanie symboli takich jak krzyz , 
kolo czy zloty kwiat w okresach psychicznych kryzysow. 

Nie istnieje oczywiScie zadna powszechna regula, ktora okreslalaby, 
w jaki sposob opisana wyzej =iana postawy wewn~trznej okresla 
decyzje moraIne. Chodzi tu wszak zawsze 0 zdarzenie niepov.Tiarzalne, 
zachodzqce hic et nunc. Z czysto psychologicznego stal10wiska nie 
sposob tez ustalie, czy i jak dalece mozna lub "nalezy" dopuszczae 
swiadomie "cien" do udzialu w zyciu osobowosci. Wszelkie arbitralne 
orzeczenia na temat tego, co jest psychologicznie dobre a co zle mu
sialyby si~ bowiem opierac na bezprawnym uog61nieniu tego, co jest 
ze swej istoty indywidualne i jedyne w swoim rodza,ju u kaidego 
czlowieka. Z punktu widzenia samej psychologii nie da sili wreszcie 
uzasadnic ani podniesienia do godnosci kryterium wyboru moralnosci 
kolektywnej czy wyznaniowej, ani tez uznania za bezwzgl~dne "dobro" 
wszystkiego, co dziala scalajqco na osobowosc. Konfliktowa sytuacja 
nieuchronnego napi~cia mi~dzy "swiatlem" a "cieniem" w nas samych 
jest wi~ w oczach psychologii zawsze niepowtarzalna i zawsze jedno
razowa, i taka tez - wlasna i niepomarzalna - musi bye kaidorazo
wa odpowiedi kaidego pojedynczego czlowieka. 
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Do najbardziej istotnych konse"kwencji rosnqcej samoswiadomosci 
i samourzeczywistniania nalezy zdolnose podj~cia wlasnej winy. Wspol
zycie z cieniem czy tez zlem nie jest po prostu bez tego mozliwe. 
Przezyc naprawd~ zycie zawsze znaczy bye winnym. I tego faktu 
wyminqe si~ nie da, tak jak nikt nie moze wyminqc swych zwiqzkow 
ze wspolnotq ludzkq i z wlasnym wn~trzem. Wina stanowi w pewnym 
sensie przywilej czlowieka: nie majq tego przywileju bogowie. Ale jest 
tez gl~bokq przyczynq swoiScie ludzkiego cierpienia: bolu jaki odczu
wamy wobec Iosu i wobec samych siebie. Jesli jednak czlowiek rna 
dosc odwagi, by uznae win~, podjqc cierpienie bycia zlym - slabnie 
tyrania super-ego i nast~puje wyzwolenie z uwiklania w nieswiadome 
poczucie winy i w nieswiadomy l~k, uwiklania, ktore Freud uwazal za 
nieuniknione. 1m bardziej wi~c jednostka uznaje SWq niedoskonalosc, 
plynqcq z natury, i z natury rowniez plynqce z10 - mowiqc po chrze
scijailsku: grzech - i im bardziej nad nim boleje, tym moralniejsze 
stac si~ moze jej cierpienie. Nie rna zbawienia bez cierpienia, sine 
afflictione nulla salus. 

Podj~cie winy indywidualnej jest do pewnego stopnia wzi~ciem na 
siebie rowniez winy zbiorowej. Juz chociazby ludzie, ktorych proble
my osobiste uwiklane Sq w sprzecznosci epoki podejmu.jq w swym 
starciu z cieniern kolektyu;nym jakiS udzia! w kolektywnej winie: 
zdajq sobie spraw~ ze swej wspolodpowiedzialnosci za bieg rzeczy 
w swiecie, w ktorym zyjq. Wina i cierpienie, zwiqzane nierozlqcznie 
z procesern rozwoju czlowieczeilstwa, stanowiq wreszcie szans€; zwi€;k
szenia przez jednostk~ jej faktyc znej swobody wyboru: bez znajomosci 
wlasnych uwarunkowail nie rna bowiem autentycZ!1ej wolnosci. 

Reasumuj qc, stwierdzamy: biegunowose dobra i zla tkwi w ludzkim 
zyciu. W tym, czego doswiadcza si~ jako dobro, jest z reguly obecnie 
takze z10. J est one elementem procesu samourzeczywistniania si~ jed
nostki. Probujqc unicestwie je z jakichkolwiek pobudek racjonalnycll , 
zatrulibysmy nieuchronnie sarno ±rodlo zycia. Ale gdybysmy puscili mu 
wodze calkowicie, prowadziloby to r6wniez do samozaglady. Rozgrywka 
ze zlem stanowi wi~c nasze stale zadanie moraIne i to zadanie wyma
gajqce maksirnum wysHku i swiadomosci, goto'Wosci do ofiary i posza
nowania wobec tego, co wi~ksze niz my. Taka postawa, plynqca z tego, 
co w czlowieku najbardziej wewn~trzne, moze uczynie prawdziwym 
paradoksalne twierdzenie 0 dobroczynnosci zla. 

Liliane FreY-Rohn 
(C. C. lung-Institu.t Zurich) 

Hum. G . P. 

http:podejmu.jq
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WSROD KSIAZEK: PROBLEM ZEA 

Etienne B 0 r n e, Le probleme du Mal ("Problem zla"), Paris 1960, 

P. U. F., "Collection Initiation Philosophique". 

KsiqZki redagowanej przez Jean Lacroix serH "Initiation Philoso
phique" cieszq si~ doskonalq markq w zachodnich srodowiskach kato
lickich. Stanowiq one "propozycje uporzqdkowanej refleksji filozoficz
nej na temat zagadnien, kt6re czlowiek wsp61czesny odczuwa jako 
klucwwe". 

Praca E. Borne, kt6ra doczekala si~ juz drugiego wydania, stanowi. 
zdaniem recenzent6w francuskich "ksiqzk~ b~dqcq doskonalq lek
tur~ wst~pnq dla kazdego, kto interesuje si~ pytaniem, jak sytuuje si!; 
problem zla na tle wsp6lczesnej mysli i psychologii". Autor stwierdza 
z calq 'Otwartosciq, Ze jest to problem kluczowy sensu zycia ludzkiego 
i sensu wszechswiata, problem, kt6ry znajduje odzwierciedlenie w ele
mentarnym niepokoju i udr~ce bytu. Na'st~pnie analizuje rozmaite 
aktualne dziS drogi "przerosni~cia rzeczywistosci zla": drog~ "uniku" 
jakq stwarzajq wsp6lczesne mity spoleczne, a takze w jakiejs mierze 
sztuka, drog~ "sugestii racjonalistycznej", kt6ra, broni przed zlem 
perswadujqc, ze jest ono iluzjq i drog~ ateizmu hcroicznego. 
podejmujqcego odwaznie tragizm istnienia jako sytuacj~ bez wyj
sCla, sytuacj~ rozpaczy. E. Borne odrzuca wszystkie te drogi; 
ani unik, ani wymyslne konstrukcje spekulatywne, ani rozpacz, ze swej 
istoty "zamkni~ta", nie pozwalajq "przerosnqc" rzeczywistosci zla. Na
lezy stawic mu CZOfO nawet za cen~ fazy "pokus ateistycznych", nalezy 
przejsc poprzez nie, "prz.ez dno", gdyz tak tylko osiqgnqc mozna pelni!; 
dojrzalej osobowosci i pelni~ wartosci niefalszowanych. Wlasnie chrze 
scijal1stwo, oskarzane czasem 0 "pocieszycielskie latwizny", idzie w isto
cie najdalej t q odwaznq drogq: jego konfrontacja z ogromem bezsensu 
swiata prowadzi do tajemnicy odkupienia. 

Autor nie analizujc blizej sprawy samego przerosni~cia zla, "uspra
wiedliwienia", do kt6rego prowadzic rna jego droga "przez dno"; 
ogranicza si~ do udowodnienia, ze taka tylko droga jest konsekwentna. 
Oryginalnosc jego eseju leZy w tym, ze idzie on "pod prqd" naturalnej 
dla filozof6w tendencji do poslugiwania si~ konstrukcjq metafizycznq, 
"rozwiqzujqc,f' pozornie zio w kategoriach "mqdrosci". 

R. 	 V ern e a u x, Problemes et mysteres du Mal (" Problemy i tajemnice 
zla"), Paris 1956, La Colombe. 

Studium ks. Verneaux ujmuje problem zla w kategoriach tomizmu 
Wymaga ono pewnego trudu ad czytelnika, zar6wno ze wzgl~du na 
terminologi~, jak na dosc suchy, seminaryjny tok wykiadu. Jest jednak 
chwalone przez recenzent6w za rzetelne i wszechstronne opracowanie 
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zagadnienia. Autor rozpatruje zlo z punktu widzenia metafizycznego 
(jego przyczyny, jego sens ontologiczny), z punktu widzenia teologii 
(zlo a Bog) i z punktu widzenia moralno sci (wina, grzech, pokusa, 
cierpienie, pieklo) . 

J. S e r till a n g e s, Le probLeme du Mal ("Problem zla"), Tome t: 
I'Histoire. - Tome II: la Solution (tom I: "Historia", tom II : "RozwiCl,

zanie"), Paris 1960, Editions du Cerf. 

Tom pierwszy stanowi "histori~ problemu", POCZqwszy od kon
cepcJl 1 rozwiqzan asyryjsko-babilonskich, a skonczywszy na G . JlJIa r
celu. Autor omawia mysl hinduskq, chinskq, greckq, rzymskq, a na 
st<,:pnie rozw6j mySli chrzescijallskiej na temat zla we Francji i w Niem
czech. Osobno omowione Sq tendencje i stanowiska wsp6lczesne. 

Tom drugi poswi~cony jest szczeg610wej analizie rozwi qzall chrze
scijanskich, ktore om6wione Sq w dwu perspektywach: metafizycznej 
i teologicznej . 

Zlo jest "brakiem dobra". Lecz 6w brak odbija si~ w okreslony spo
s6b na przedmiocie, przez co nabiera charakteru pozytywnego. Nasu
wajq si~ wi~c pytania 0 stosunek zla i Boga: skqd pochodzi zlo? Dla
czego istnieje? Autor odpowiada na nie analizq historii stworzenia, 
kt6ra okresla miejsce zla w swiecie, oraz analizq dziela Odkupienia, 
dzi~ki kt6remu 6w swiat zorientowany zostal na powr6t ku zmartwych
wstaniu i ku ladowi. 

Ch. J 0 urn e t, Le Mal, essai theologique ("Z!o, esej teologiczny"), 
Tournai 1961, Desclee de Brouwer. 

Auter poswi~ca bardzo wiele miejsca i uwagi samemu naszkico
waniu problemu zla na tle jego niezliczonych form i reperkusji w r 6z
nych dziedzinach zycia i myslenia. Bardzo wyrazna jest troska 0 obj~ci e 
wszystkich aktualnych pytan i wqtpliwoSci, co budzi duze zaufanie, 
choc czyni miejscami lektur~ nieco trudn'l, a niektore problemy oma
wiane jako "pochodne" mogq si~ wydac marginesowe. CZElSC druga 
natomiast , w ktorej autor przechodzi od samcgo postawienia kwestii 
zia do jej analizy, jest bardzo klarowna i tradycyjne rozwi'lzania 
podane Sq w jasnym i wspo!cz€snym j~zyku. Interesujqce i pozytecznc 
wydaje si~ tez zakonczenie eseju, zawierajqce konkretne wskaz6wki 
"patrzenia na zio w sposob, w jaki widziec je musi Bog, Chrystus 
Swi~i". 

L. B 0 u ye r, Le probleme du Mal dans Ie christianisme antique ("Pro
blem zla we wczesnym chrzescijanstwie"), W pracy zbiorowej: Le M al 

est parmi notts ("Zlo j'2St mi~dzy nami") , Paris 1960, PIon. 

Ks. Bouyer znany jest ze swych artykulow w miesi<,:czniku "Dieu 
Vivant" (wychodzil par~ lat temu we Francji) jako obroilca teologii 

i 
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eschatologicznej przeciw zwolennikom bardziej optymistycznego po
glqdu na "ziemskie rzeczywistosci". Rowniez w eseju 0 problemie zla 
przeciwstawia si~ on stanowisku reprezentowanemu przez ks. Sertil
lange, ktory pojmuje zlo jako rodzaj "negatywu". U zrodel chrzescijan
stwa, twierdzi ks. Bouyer, nie lezy wcale rozumienie cicrpienia jako 
"braku", a wi~c jako czegos "co nam si~ zdarza niejako przypadkowo". 
Pierwsi chrzescijanie widzieli je i przezywali w kontekscie rzeczywisto
Sci Nieprzyjadcla i jego zniewalajqcej nas mocy, z ktorej wciqz na 
nowo wybawia nas Chrystus. Istota problemu zla, tak jak widzimy go 
dziS, lezy cz~sto w tragicznej w naszym odczuciu konfrontacji abso
lutnego, przerazajqcego szacunku Boga dla wolnosci stworzonej, nawet 
grzesznej i solidarnosci rodziny ludzkiej wobec ludzkiej ceny tej wol
nosci. Zdaniem ks. Bouyera "nie istnieje zadne spekulatywne rozwiqzanie 
«skandalu» Boga sprawiedliwego, ktory - stworzywszy nas istotami 
zmiennymi i materialnymi - «dopuscih> w jakims sensie bysmy upadli". 
Jedyna odpowiedz jest empiryczna. Jest niq "przystanie do Chrystusa 
i stwierdzenie eksperymentem wiary, ze Bog wlqczyl si~ sam w soli
darnosc ludzkq, biorqc na Siebie konsekwencje owego «nie», ktore do
puscH i nadaj<jc im tym samym walor dialogu i wspolnoty z Sobq". 
Ow dialog i wspolnota w ten sposob poj~te Sq jeszcze wspanialszym 
dzielem milosci niz sarno stworzenie. 

Ph. Del hay e, A. Gel i n, Theologi.e clu peche ("Teologia grzechu"), 
Paris-Bruges 1960, Desclee de Brouwer. 

"GI~bokie teologiczne studium grzechu, uwzgl(ldniajqce postawy i spo
sob reagowania wspolczesnych ludzi", piMa dwu wybitnych teologow 
belgijskich, zaliczone zostalo do "pi~cdziesi(lciu najlepszych ksiqzek ka
tolickich roku 1960". Picrwsza cz~sc ksi<jzki ~oswi~cona jest analizie 
problemow zwiqzanych z ideq grzechu: 1) w Starym Testamencie, 
2) w Nowym Testamencie, 3) u ludow prymitywnych, 4) u filozof6w 
greckich. W cz~sci drugiej autorzy zajmuj<j si~ grzechem pierworod
nym, grzechem uczynkowym, grzechem smiertelnym i grzechem po
wszednim, przy czym, oprocz poglqdow katolickich, podajq takze zarys 
doktryny grzechu Kosciola Prawoslawnego oraz innych niekatolickich 
kosciolow chrzescijanskich. 

Louis L i g i e r, Pckhe d'Adam et peche du moncle ("Grzech Adama 
i grzech swiata"), Tome 1. L'ancien Te stament ("Stary Testament"), 

Paris 1961, Ed. Aubier. 

Autor analizuje niezmiernie szczegolowo problem grzechu w Biblii 
w literaturze rabinistycznej. Przedstawia przy tym i uwzgl(ldnia 

bardzo wiele elementow, jak na przyklad styl literacki, sytuacje histo
ryczne, prace doktorow Kosciola, spory teologiczne pierwszych wiek6w 
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swiatlo, jakie rzucie moZe na pojmowanie grzechu liturgia wczesno
chrzescijanska. 

Grzech Izraela nie byl pierwszq fazq grzechu 5wiata, naszego grze
chu i moralny zmysl winy istnial zawsze. Dopiero stopniowo jednak, 
poczqwszy od okresu prorok6w, narastae zacz~la w Narodzie Wybra
nym swiadomosc powagi grzechu i ogromu zla, jakic si~ z nim wiqze. 

Bernard Pia u I t, La creation et Ie peche originel ("Stworze nie i grzech 
pierworodny"), Paris 1961, Editions Spes. 

Jak to podkresla nie bez hllmoru recenzent "Lumen Vitae", "dyskusje 
o stworzeniu swiata i 0 grzechu pierworodnym staly si~ dzis r6wnie 
niemal modne jak kosmologia Teilharda". Ksiqzka B. Piaulta rna na 
celu podj~cie tej palqcej dyskusji w kategoriach myslenia, jakimi ope
ruje czytelnik wsp61czesny i przedstawicnie katolickiego stanowiska 
w spos6b dla tego czytelnika przekonywujqcy. Autor wiqze bezpo
srednio kazde twierdzenie teologii z tekstami Pisma Swi~tego i tekstami 
liturgii. 

Peter A. Be r t 0 c c i, Reli.gion as Creative Insecurity ("Religia jako 
tw6rczy niepok6j") , New York 1958, Association Press. 

Autor wypowiada ostrq walk~ dose cz~stym w Stanach Zjednoczo
nych tendencjoin do przedstawiania religii jako swoistego "instrumentu 
higicny psychicznej", majqcego gwarantowae spok6j ducha, wolnose 
od wszelkich trw6g i latwq drog~ do wyksztalcenia pozytecznych en6t 
spolecznyeh. Zdaniem P. A. Bertocci'ego religia naprawd~ dojrzala 
(a juz szczeg6lnie religia chrzescijailska) stawia bardzo wysokie wy
magania moraIne i intelektualne. Wiernose tym wymaganiom (takim 
jak odwaga przebaczania, odwaga demaskowania wlasnych zaklaman, 
sarna wiara nawet) jest nieodlqczna od niepokoju, kt6ry jednak jest po
zytywny i tw6rczy. Nicp'ok6j 6w Uustruje autor mi~dzy innymi na 
przykladzie problemu zla, kt6re widzi jako "sytuacjE; wyjsciowq" dla 
dialogu tw6rczcj iniejatywy duehowej czlowieka i tw6rczej inicjatywy 
wezwania lub milosierdzia B0ga. Podobnq "inicjatyw~ tw6rczq" dueha, 
powstalq z niepokoju , implikuje i rozwija gest przebaczenia. 

Marc 0 r a i son, 	 Devant l'il!usi.on et l'angoisse ("W obliczu i1uzji 
i trwogi"), Paris 1961, Fayard. 

2nany teolog i psychiatra, Marc Oraison podejmuje podobny nieco 
tcmat jak P. A. Bertocei. Pytanie, na kt6re odp-owiada w swoje j 
ksiqzee brzmi: ezy rzeczywiScie religia jest ucieezkq od niepokoju czlo
wieeze nstwa w krain~ pocieszycielskieh mit6w? ezy tez jest zr6dlem 
niepokoju 0 sens iyeia i przeznaczenie ludzkie, wlasnie dlatego, ze jest 
s arna tym sensem i przeznaezeniem? Ks. Oraison broni wizji "religii 
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jako niepokoju" przede wszystkim na gruncie psychologicznym. Doj
rzalose, jego zdaniem, jest nieodlqczna od niepokoju, zawiera bowiem 
w sobie postulat sprostania sytuacjom, ktorych powag~ si~ zna, lecz 
ktorych zlozonosc dostrzega si~ rowniez. Tylko dojrzalose jednak i jej 
wlasciwy "dojrzaly niepokoj" pozwalajq zye pelnym zyciem i zye peln Cj. 
religiq. Autor ilustrujc swe tezy przykladami z psychologii , jak m c
chanizm przezwyci~i:ania frustracji czy opanowywania konfliktow na 
tie seksualnym, oraz cytatami najrozmaitszych autorow, mi~dzy innymi 
Freuda, sw. Tomasza, G . Marcela. Problem zla w tym uj~ciu, nie jest 
oczywiScie rozwiqzany teoretycznie, lecz raczej przedstawiony jake 
"sytuacja zycia", ktora nie moze nie niepokoie, lecz ktora - w perspek
tywie nadziei re ligijnej - przeksztalca ten niepokoj w "pozytyw" od
powiedzialnej aktywnosci. Sposob myslenia i sty I k s. Oraison obrazuj 
doskonale jego cz~sto cytowana refleksja '0 tym, ze nie mozna sprostac 
rzeczywistosci zla, jesli si~ nie jest jak dziecko w obliczu Boga, al e 
"nie moina bye naprawd~ dzieckiem przed Bogiem, poki si~ nie jest 
dostatecznie doroslym wsrod ludzi". 

mg 

KLEPPER, TRAGEDIA LEGALISTY 

Dorobek niemieckiego pisarza Jochena Kleppera (1903-1942) nie jest 
w Polsce znany nie tylko z przekladow, ale nawet z rela.c ji publi
cystycznych. I nic dziwnego. Szczupla ilosciowo puscizna literacka pi
sarza, mimo wysokich walorow artystycznych, przyznawanych je j przcz 
krytyk~ niemieckq, nosi tak specyficznie narodowy charaktcr, ze trudno 
jej kusie si~ 0 znalezienie oddzwiE;ku poza wlasnym obszarem j~zyko

wym. Glowne dzielo Der Vat er (1937) poswi~cone jest probie nowego 
spojrzenia i rehabilitacji postaci Fryderyka Wilhelma I, tworcy woj
skowego panstwa pruskiego, cieszqcego si~ najgorszq opiniq wszystkich 
historyk6w, nie wylqczajqC i niemieckich, liberalniejszych badaczy . 
Nastrojowe opowiadanie "Lodz pogodnych ludzi", maluj<jce zycie flisa
kow odrzanskich, osadzone jest mocno w krajobrazie i klimacie nie
mieckiej prowincji lat mi~dzywojennych. Wreszcie zamierzona wielka 
powiese 0 Lutrze (z kt6rej zachowal si~ tylko obszerny fragment 
pt. "Ucieczka Kata rzyny von Bora") odslonie miala korzenie niemiec
kiego protestantyzmu. Jest ponadto Klepper tworcq kilkudziesi~ciu pro
testanckich piesni koscielnych. 

Ale nie te utwory, przenikni~te idealami protestantyzmu i pru
saetwa - dla Kleppera oba te poj~cia p:ozostajq w oczywistym, orga
nicznym zwiqzku - zapewnily pisarzowi miejsce i rang~ w duchowym 
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zyciu Niemiec i uczynily z niego zjawisko godne r6wniez zyczliwej 
uwagi polskiej opinii kulturalncj. 

Tytul do slawy i pamj~ci dalo Klepperowi jego zycie 1 Jego smien':, 
co jest przypadkiem nie tak cz~stym w dziejach ludzi w og6le, a tw6r
cow w szczeg6In'Osci, tym bardziej, ze zyciorys Kleppera - poza ostat
nim tragicznym a kordem - nie zawiera fakt6w znamiennie go wyr6z
niajqcych sposr6d innych, zwyczajnych los6w ludzkich. 

W dziejach Jochena Kleppera byl tylko jeden zewn~trzny, niezalezny 
ad jego woli fakt 0 przemoznym znaczeniu: zydowskie pochodzenie 
jego zony . 

Urodzony w pastorskiej rodzinie na Dolnym Slqsku, wkrotce po 
malze11stwie w 1931 r. przeniosl si~ Klepper z Wroclawia do Berlina. 
Tu, po krotkim okresie wspolpracy z czo!owym organem SPD "Vonvarts", 
uzyskal stanowisko w radiu, gdzie z miejsca wybil si~ jako utalento
wany rcalizator sluchowisk. Po dojsciu Hitlera do wladzy zost al szybko, 
z uwagi na swe micszane malzeI1stwo, usuni~ty z radia i podjql prac~ 
w slynnym wydawnictwie Ullsteina, gdzie tez dIu go, z tej samej przy
czyny, nie zagrzal miejsca. Literacki sukces jcgo pierwszcj powiesci 
Der Kahn der f r ohlichen L eu te (1933) nie uchronil go przed dalszymi 
represjami. Usuni~ty z Izby Pisa rzy Rzeszy zost al praktycznie pozba
wion y mozliwoSci praey tw6rczej . Na szez~scie dIa niego wydana w tym 
wlasnie czasie jego druga powiese D er Vat er spotyka si~ z gorqcyrn 
przyj~ciem krytyki na rodowosocjalistyczne j, co umozliwilo jego przy
jaciolom uzyskanie dla Kleppera "pozwolenia wyjqtkowego" na dzia 
laInose pisarskq. W oparciu 0 to pozwolenie, Klepper, nie szykanowany 
jui ustawicznie, usiluje zbudowac dla swej rodziny wzgl~dnie spokojne 
zycie, chociaz nad jego zonq i jego dwiema pasierblca'mi wisi eiqglc 
grozba wzmagajqeych si~ represji antyzydowskich. Niedlugo przed wy
buchem wojny udalo mu si~ wyslae starszq przybranq cork~ do Anglii. 
W koilcu 1940 r . zostaje zmobilizowany i przez dziesi~c miesi~ey od
bywa sluzb~ w przyfrontowej jednostce w Polsce, Bulgarii i na okupo
wane j wlasnie Ukrainie. W pazdzierniku 1941 r., jako "niegodny sluzby 
w niemieckiej armii" z powodu swego malzeilstwa, zostaje zdemobili
zowany i powraca do Berlina; 

Od chwili powrotu Kleppera z wojska jego osobista tragedia rozwija 
si~ w spos6b nieunikniony ku katastrofie. Pisarz nie pozostaje bierny. 
Udaje mu si~ dotrzec do ministra spraw wewn~trZIlych Fricka i uzyskac 
od niego pismo, gwarantujqce wzgl~dne bezpieczeilstwo jego zonie i pa
sierbicy. Ale i Frick nie tai, ze jest to srodek tymczasowy: rozwiqza
niem bylaby emigraeja obu kobiet do kt6reg{)s z krajow neutralnych. 
Frick obiecuje ulatwit uzyskanie dla nieh paszportow. W oezekiwaniu 
ciosu, w sr6d hiobowych wiesci 0 deportacjach i rozstrzeliwaniach, obej
rnuj qcych juz krqg bliskich zydowskich znajomyeh, Klepper uruchamia 
wszystkie swe znajomosci dla uzyskania wizy wjazdowej do Szwaj
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carii lub Szwecji, przynajmniej dla swej c6rki. Nie opuszcza go swia
domo~c, ze wysilki jego zapewne okazq si~ bezowocne. W tej sytuacji 
Kl epr.;e r rozwaza wielokrotnic mozliwosc wsp61nego samob6jstwa. Pi
smo sw. wymienia tylko jeden grzech, kt6ry przekresla zbawienie: 
grzech przeciw Duchowi sw. Czyz przyzwolenie, chocby biern e, na 
mord i pohanbienie najblizszych , za kt6rych ponosi odpowiedzialnosc 
przed Bogiem , nie jest wl:a snie tym grzechem? I Jochen Klepper do
konuje wyboru. Samob6jstwo !lie bC'ldzie dla niego ucieczkq od zycia, 
ale jedynym sposobem uratowania swe j osobowosci i swej religijnej 
postawy. Podjl'lcie tej decyzji, aprooowanej przez ion~ i cork~, nie 
zmjenia sposobu i ycia pisarza . Nadal robi wszystko, by ocalic przy
najmnie j cork~, kontynuuje rozpocz~te prace literac kie , prowadzi zapi ski 
w dzienniku. 5 grudnia niezmordowane zabiegi szlachetnego czlowieka. 
sekretarza poselstwa szwedzkiego w . Berlinie, Almquista przynoszq re
zultat : Szwecja udziela wizy wjazdowej corce Kleppera. 7 grudnia 
Kl epper przyj~ty jest przez Fricka. Hitlerowski minister pami~ta 0 da
nej przed rokiem obietnicy, ale nie wiele moze zIlobit: wydawanie 
paszportow dl a Zydow nie nalezy jui do jego kompetencji, lecz. SD 
(Sicherheitsdienst). Przyrzeka jednak poprzec spraw~ w SD. 9 grudnia, 
w nast~pstwie interw encji Fricka, przyjmuje Kleppera Eichmann. 
Rozmowa bez rezultatu. Eichmann poleca zglosic si~ do niego po 
odpowiedz nazajutrz 0 godz. 3 po poludniu. A oto ostatni zapisek 
"Dziennika" z poznych godzin wieczornych 10 grudnia: "Po poludniu 
rozmowa w Sicherheitsdien st. Umieramy wi~ - ach, to taki.e wola 
Boga . DziS w nocy idziemy wspolnie w smierc. Nad narni w ostatnich 
godzinach obraz bJogoslawiqceglo Chrystusa , ktory nas otacza. W tej 
chwili kOl1cZY si~ n asze i ycie". 10 grudnia 1942 roku Klepper odebral 
sobie iycie wraz z zonq i przybran,,! corkq. 

W tych czasowych i faktograficznych ramach rozgrywa sie: dramat 
moralny jednostki, prowadz"!cej samotnq walk~ w obronie swej ludzkiej 
godnos.ci z a r.;okaliptyczn,,! zmorq totalitarnego panstwa. 

Klepper od 1932 r. az do dnia swej smierci prowadzil niezwykle 
system a tycznie dziennik, bC'ldqcy znamiennym swiadectwem osobowosci 
pisarza i w strzqsajqcym dokumentem okresu dziejowego, w ktorym' 
przyszlo mu zy t i umierat . 1 Waga tego dokumentu, nie odosobnionego 
przeciez w obszernej literaturze "czasu nieludzkiego", wyplywa z kilku 
faktow, w yro i:nia jqcych go sposrod innych przekazow. 

Klepper odznaczal: si~ tym rodzajem za rliwOSci religijnej , dla ktorej 
Pi smo sw. stanowi nieustanne zrodlo inspiracji i wartosciowania. J est 
tylko jeden autoryte t , jeden nakaz, ktory nigdy nie zawodzi : Slowo 
nawet jesli jest ciemne, przytlaczajqce, przer azaJ"!,ce. Zobaczy c, w jaki 

1 J ochen K I e p p er, 1) U n tcr d e m Schut ten deiner F !iigcl, 2) U ber w in
d u n g, S t u t t gart, Deutsche Ve rlags-Anstalt . 
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sposob Bog poprzez slow.:> ksztal:tuje zycie swoich slug, skontrolowac to 
na wlasnych losach - oto ukryty zamiar lezqcy u podstaw pami~tnika 
Jochena Kleppera. Te zapiski, prowadzone bardzo metodycznie, azien 
po dniu, przez prawie jedenascie lat, by!y dla autora czyms ogromnie 
w!asnym i intymnym, nieustannq rozmowq mi~dzy s!ugq a Panem, 
rozmowq nie przeznaczonq dla zadnych uszu, nawet najblizszych; zy
skujq przez to znami~ niespotykanej szczerosci i autentyzmu. 

Inne glosnie pami~tniki zamykajq si~ g!ownie w czasach wojny, kie
dy hitleryzm nie usilowa! nawet os!aniac jakimis pozorami straszliwej 
prawdy 0 sobie. U Kleppera inaczej - lwia cz~sc wspomnien obejmuje 
okres przed wybuchem wojny, w ktorym powszechne w Niemczech 
(i nie tylko w Niemczech) zaczadzenie nazizmem probuje si~ uspra
wiedliwic dziS nieswiadomosciq tego, czym hitleryzm mia! si~ dopiero 
stac. 

I wreszcie jeszcze jedna roznica. 8wiadkami oskarzenia w nieusta
jqcym procesie niemieckiego totalizmu Sq wy!qcznie jego ofiary. Tutaj 
oskarza niemiecki pisarz, cz!owiek, ktorego pozycj~ w narodowej kul
turze respektovvali w jakiS sposob nawet najzagorzalsi przedstawiciele 
systemu. Donioslosc tego oskarzenia jest tym wi~ksza, ze nie lei:a!o 
one w intencji autora - jego zamiary mialy, rzec mozna, charakter 
metafizyczny - lecz wynika z prostej rej estracji zdarzen powszed
niego zycia. 

Pami~tnik jest dwuwarstwowy. Obok g!ownego, religijno-moralnego 
nurtu, stanowiqcego dominujqcy motyw kazdodziennych zapisek, Klep
per notuje wszystko, co mia!o zwiqzck z jego czynnym zyciem i co 
zaprzqta!o jego zywy umysl. Dzi~ki temu z 1400 stron dziennika wy
!ania si~ i plastyczny obraz dziesi~ciu lat zwyci~skiego hitleryzmu, 
i kronika polityczna Europy tego okresu, i post~pujqcy upadek duchc
wego i instytucjonalnego zycia Niemiec, i s!uzba wOjskowa w okupo
wanych krajach Europy, i zwyk!e radosci i smutki przeci~tnego zycia 
mieszczanskiego, i wreszcie to, co najistotniejsze: gehenna Niemcow 
zydowskiego pochodzenia. Tak, w!asnie Niemcow, a nie Zyd6w. Bo 
dla Jochena Kleppera, jak i dla jego srodowiska, dostatecznie rozle
glego i zroznicowanego, by uchodzic za reprezentatywne dla spo!ecznosci 
niemieckiej lat trzydziestych, slowo "Zyd" jest jedynie poj~ciem wy
znaniowym. Nie zawiera ono w sobie ladunku nie tylko wrogosci, ale 
nawet obcosci. Ale hitleryzffi , jak kaida magiczna koncepcja socjolo
giczna, potrzebowa! konkretnego obiektu nienawisci, mogqcego skana
lizowac uzasadnione nastroje niezadowolenia i u!atwic rozprawienie si~ 

z wszystkimi przeszkodami na drodze do totalnego ujarzmienia ludz
kich umys!6w. Wybor Zydow jako g!6wnego wroga nie by! oczywiscie 
przypadkowy. Wynika! on jednak nie z faktycznie istniejqcego anta
gonizmu, lecz z przes!anek wyrozumowanych . Stqd Eichmann, dyktu
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jqcy swe wspomnienia , m6g1 powiedziec, ze nigdy nie byl antysemitq. 
ani osobiScie nie czul nienawiSci do iadnego Zyda! 

Zapiski Kleppera odslaniajq mechanizm niszczenia wszelkich prze
jaw6w niekonformistycznego myslenia i indokrynacji spoleczellstwa 
obcym mu z poczqtku uczuciem nienawiSci rasowej . Klepper i ludzie 
z jego kn~gu Sq swiadomi tego, co si~ wok61 nich dzieje, nie majq 
wqtpliwosci co do etycznej i politycznej wartosci hitleryzmu, podpo
rZqdkowujq si~ jednak systemowi nie tylko bez pr6by oporu, ale nawet 
nie zdobywajqc si~ na uznanie go we wlasnym przekonaniu za na
rzucone gwattem bezprawie. Klepper, jasniej od innych patrzqcy z uwa
gi n a sWq osobistq sytuacj~, dopiero w koncu 1938 roku , po fali 
pogrom6w organizowanych przez SS i policj~ , uwolni swe sumienie 
od posluszenstwa zbrodniczej wladzy, co zresztq nie bf;dzie miec zad
nego wplywu na jego praktyczne post~powanie. 

"Dziennik" druzgocze niekt6re z mit6w, dzisiaj troskliwie pielf;gno
w an ych w Niemczech zachodnich. Wi~c na jpierw, 0 czym juz w spa.. 
mniano , mit 0 dw6ch obliczach hitleryzmu. Jochen Klepper od pie rw
szych dni "lVIachWberna hme" nie miai zadnych zludzen, czym hitler yzm 
jest w rzeczywistosci i jakie b~dq jego nast~pstwa dla Niemiec. Dalej 
nic nie zostaje z cillgle funkc jonujqce j legendy, jakoby zbrodnie w kra
jach olwpowanych i obozach koncentracyjnych byly tak skrz~tnie 

ukrywane, ze przeci~tny Niemiec nie mial zadnej moi.n-osci dowiedze
nia si~ 0 nich. Kleppe r notuje uwagi i 0 wysiedleniach w Wielko
polsce, i 0 natychmiastowym rozstrzeliwaniu Zyd6w niemieckich, 
deportowanych w okolice Lublina, 0 tragedii Zyd6w slowackich i pol
skich , 0 okrucienstwach w obozach Sachsenhausen i Ravensbruck. 
A jest to polowa 1942 roku i maszyn~ "ostatecznego rozwiqzania 
kwestii zydowskiej" przygotowywa no dopiero do rozruchu. Informacje 
o tych sprawach, z rzadka zresztq rozsian e w pami~tniku, majq cha
rakter kr6tkich, niekomentowanych wzmianek kronikarskich w przeci
wienstwie do obszernych rozwazan na temat pierwszych zarzqdzeiJ 
antyzydowskich i pogromowych gwa1t6w. Swiadczy to 0 ich spowszed
nieniu, 0 tym, ze staly sif; zwyczajnym skladnikiem niemieckiego 
zycia. Mozna by przypuscic, ze Klepper, ze wzgl~du na swe polozenie 
osobiste, byl szczeg6lnie wyczulony na te sprawy. Ale okazuje si~, ze 
pisarz wiele tych informacji uzyskiwal od swych sqsiad6w, przeci~t

nych mieszczuch6w z podberliilskiego osiedla. 

I wreszcie sprawa niemieckiego ruchu oporu. Nie w tym rzecz, ze 
na tysiqcpi~cset stron skrupulatnej kroniki trudno znalezc fakt , kt6ry 
przy najlepszej woli mozna by poczytac za wyraz zorganizowanej 
opozycji. Idzie 0 ludzi. Srodowis~o Kleppera nie sklada sif; z protago
nist6w Hitlera. Przeciwnie. To Sq intelektualiSci, starajqcy sif; zachowac 
niezalei:nosc sqdu, czlonkowie rodzin Hohenzollern6w i Wetyn6w, ary
stokraci, marzqCY 0 odbudowie monarchii, ksif;za katoliccy, pastorzy 
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i dzialacze ewangeliccy, swiadomi, :i:e po Zydach bEldq kolejnym obiek
tern likwidacji, zolnierze z roinych klas spolecznych, ktorym blask 
zwyciElstw nie odebral poczucia rozpaczliwej rzeczywistosci. Wsrod 
nich Sq ludzie zdolni do wspolczucia i ofiary, jak zaprzyjainiony 
z Klepperem pastor, ktory pomoc Zydom przyplacil obozem koncen
tracyjnym. Ale wsrod nich nie rna ani jednego, ktory by byl zdolny 
do mysli, :i:e moina siEl zbuntowac. Nawet nieszczElsna pasierbica 
pisarza, narazona na ustawiczne upokorzenia i szykany, z rozwaianej 
alternatywy: upadek Niemiec czy likwidacja Zydow wybiera to osta
tnie. Przestajemy siEl dziwic utrzymywaniu siEl autorytetu Hitlera do 
ostatniej minuty klElski: takie spoleczenstwo moina daleko zaprowadzic. 

I Jochen Klepper mialby chyba prawo postawic pytanie: co siEl 
zmienilo? Czy jakas grupa ambitnych awanturnikow nie potrafi znowu 
powtorzyc historii? Nie szukajmy latwej odpowiedzi. Ale czy nie 
swiadczy 0 czyms fakt statystyczny: mila i hitlerowcom powiesc 
Kleppera Der Vater uzyskala po wojnie naklad ponad 80 tys. egzem
plarzy wobec 30 tysiElcy "Dziennika". 

Chociaz dramatycznq osiq "Dziennika" jest problem Zydow w sy
stemie hitlerowskim, material zgromadzony przez Kleppera obrazuje 
przede wszystkim zagadnienie spolecznej dezintegracji Niemiec. Byl 
to oczywiScie proces swiadQmie realizowany przez partiEl narodowo
socjalistycznq, ale latwosc jego przebiegu nasuwa pytania wykraczajqce 
daleko poza wewnEltrznopolitycznq problematykEl nazisoowskich Niemiec. 
Rozumiemy, ie usuni~ie - wedlug informacji Goebbelsa, ogloszonej 
na zebraniu Izby Kultury Rzeszy, 0 czym donosi Klepper w zapisku 
pod datq 26 listopada 1937 - z niemieckiego iycia kulturalnego 30.000 
artystow, pisarzy, dziennikarzy i aktorow z powodu ich "obcosci" 
duchowej i rasowej musialo doprowadzH: w Niemczech do intelektual
nej pustyni. Zrozumialy jest takze upadek organizacji politycznych 
i zwiqzkow religijnych i charytatywnych w nastElPstwie policyjnych 
represji. Ale prze:i:ywszy w znacznie koszmarniej szej postaci te same 
doswiadczenia, nie mozemy pOjC!c zupelnej bezradnosci ludzi zagrozo
nych w podstawach istnienia. Klepper byl czlowiekiem aktywnym, 
posiadajqcych rozlegle znajomosci i scisle przyjaznie; nie byl pozba
wiony pewnych zasobow materialnych. Od zludzen, ie przynajmniej 
CZElsc Zydow niemieckich: kombatanci z pierwszej wojny, czJonkowie 
rodzin mieszanych, otrzyma odr~bny status umozliwiajC!cy im przetrwa
nie, uwolnil siEl szybko. Ale mimo to calC! swojq energiE;, wszystkie 
swoje stosunki skierowuje ku zdobyciu indywidualnego "glejtu na 
zycie" dla swoich najbli:i:szych i to oczywiScie poprzez istniejqce insty
tucje i w ramach obowiqzujqcych przepisow. Nie probuje natomiast i na 
wet nie rozwaia mozliwosci krokow nielegalnych: wyrobienia swym 
bliskim falszywych dokumentow czy ukrycia ich u zaprzYJaznIonego 
chlopa czy pastora. I jezeli Klepper nie poszedl na tEl dr·ogEl, to nie 

ZnBk - 9 



582 ZDARZENIA,. KSU\ ZKI, LUDZIE 

z braku pomyslowosci. On wiedzial, ze jej w og6le nie rna. W totalnym 
systemie mial swiadomosc totalnego osamotnienia. W jednym tylko, 
kr6tkim okresie zycia ten niemiecki intelektualista i antyfaszysta nie 
czul si~ samotny: gdy byl w wojsku .. Nie jest to stwierdzenie, kt6re 
by budzilo optymizm. 

Mieczyslaw Pszon 

BALLADA PO BURZY 

Tom szkic6w literackich Wieslawa Szymanskiego pOsw1~cony jest 
w calosci sprawom poetyckim dwudziestolecia przedwojennego '. Wy
daje si~, ze wewn~trznym zam6wien iem autorskim na t~ ksiqzk~ byla: 
ch~c oceny z perspektywy czasu przedwojennych "m6d" poetyckich, 
oceny przeprowadzanej dzisiaj, t. 'zn. po tym wszystkim, co literatura 
nasza od tej pory przezyla, a na tle tego, co w tej chwili w niej si~ 
dzieje (zwlaszcza w poezji). Szymanski nigdzie tego nie wyrazi! wprost, 
ale tak odczytuj~ jego intencje. Zamiar ten godny jest jak najwi~kszej 
pochwaly i poparcia. W istocie bowiem rzeczy, mlody poeta debiutu
jqcy dzisiaj czuje si~ bezbronny w historii wlasnej kultury. Brak jest 
syntez a nawet przyczynk6w pomagajqcych mu przewartosciowac naj
swiezszq przeszlosc slowa, kt6rym wlada. 

BaHady prZed burzq skladajq si~ z ·szeregu portret6w poetyckich 
autor6w zwiqzanych w bardziej luzny lub scisly spos6b z czasopismem 
"Kwadryga" ukazujqcym si~ w latach trzydziestych. Sq to: Wladyslaw 
Sebyla, Boleslaw Micinski, Zbigniew Unilowski, Stefan Flukowski, 
J6zef Czechowicz, Stanislaw Pi~tak, Bronislaw Ludwik Michalski, 
Henryk Dominski, Wladyslaw Podstawka, Artur Rzeczyca, Jan Spie
wak. Juz po odczytaniu tych nazwisk zdajemy sobie spraw~, ze zaink 
resowania Szymanskiego nie poszly utartym szlakiem najmlodszych 
przed i po wojnie grup literackich Awangardy i Skamandra. Jezeli zwa
zymy, ze do dzE dnia osiwiali juz w bojach awangardysci nadal wodzq 
prym na polskiej gieldzie poetyckiej (Przybos), a w swiadomosci 
"szarego odbiorcy" z poj~ciem "poezja przedwojenna" kojarzq sit; 
nazwiska: Tuwim, LeCh0l1, Wierzynski, od razu zdamy sobie spraw~, 

ze Szymanski postanowil cos w tej nieprzewietrzonej nowymi przewar
tosciowaniami atmosferze zmienic. Zwazmy, ze niekt6re nazwiska po
et6w, zwlaszcza: Micinskiego, Unilowskiego (jako prozaika), Czecho
wicza, zawazyly bardzo na ksztalcic naszej poezji. A nawet, jezeli nie 
zawazyly w stopniu takim do jakiego doros!y, to tylko dlatego, Z'2 
pozostawaly w cieniu zapomnienia "sztucznego", sfabrykowanego przez 

, Wieslaw S z y mail ski, Banady p 'rzed ·burzq, Warszawa 1961 , PIW s, 247 . 

• 
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monopolistow tzw. gieldy literacki ej. Ten dialog mi~dzy srodowiskami 
(nie koter iami, bo boj toozy! si~ i toczy 0 sprawy bardzo wazne, 
rzeczywiste), pokazan y nieco od strony kulis, w ksiqzce Szymanski go 
jest jej najwi~kszym walorem. Jest on nieco zakamuflowany, ost rze 
ksiqzki debiutuj qcego krytyka nie jest moze latwe do odczyt ania dla 
m niej wtajemniczonych w dzie je srodowisk literaddch ostatnich dzie
siqtkow lat, ale podkreslam, sam wybor tej wlasn ie a nie inne j ple
jady poetow 0 nazwiskach i znanych i mniej znanych, minorum gen 
t ium, dobitn ie 5wiadczy 0 intencjac h, upodobaniach zamierzeniach 
autora. 

Tytul ksiqzki BCLllady przed burzq z jednej strony odbija kata stro
ficzny ton zycia i poezji bohater ow ksiqzki, z drugiej strony przypo
mina, ze pomi~dzy opisywanym okresem w naszej poezji, a obecnq 
probq jego rehabilitacji na gieldzie poetyckiej, byla cezura drugie j 
wojny swiatowej i przemian socjalistycznych w Polsce. Mozna dzisiaj 
juz ocenic , ktory nurt poezji bardzie j organicznie zwiqzany byl z du
chem czasow, a ktory minql, tak jak mijajq niezbyt gl~boko si~gaj qce 

mody. Z pewnosciq tymi poetami, ktorzy w swej tworczosci odbili 
najbardziej istotne konflikty historii, ktorzy rz(!cz ludzkq starali si~ 

uniesc na barkach metafor i kadencji ukladanych fraz, byli tworcy 
z kr~gu ,,2agarow" i ' "Kwadrygi". Te nurty dzi~ki swe j intelektualnej 
wazkosci i humanistycznemu autentyzmowi udzwign~ly ci~zar tych 
lat, nie zeslizgn~ly si~ w formali styczn q kwiecisto sc sztucznie utrzy
mywanego przy zyciu awangardyzmu jak i sentymentalnq rymowatose 
postskamandrytow. 

Warto jednak zaznaczye, ze wlasnie dziS, z perspektywy lat, ro
zumowanie kategoriami pism, srodowisk i koterii przestaje miet rze
czywisty sens. Tylko niemrawosci naszego zycia literackiego przypisac 
trzeba t~ sytuac jE:, w ktorej spor pomi~dzy awangardq a kwadrygan
tami moze bye jeszcze aktualny. W miE:dzyczasie powstalo juz zbyt 
wiel e nowych faktow literackich w postaci wydanych tomikow i po
jawienia siE: wielu nazwisk, by to, co kiedys bylo bardzo wazne, nie 
przemienialo siE: powoli w rozpa czIiwq grotesk~. 

Hie jest to zarzut pod adresem Szymanskiego jako kryt yka. On 
zrobil to, co powinien byl zrobiC. Uzupelnil obraz naszej tradycji 
poetyckie j, uzupelnil go, tak by poiny wnuk nie byl zdezinformowany. 
Udowodnil mimo woli, ze po oluesie roznych wicloletnich nawet pasji 
prze jawiajqcych siE: w roznych modach i zwyci~stwach lub kl~skach 

na tzw. oficjalnej gieldzie nadszedl okres , gdy wszystko zaczyna my 
widziec juz w odpowiednich proporcjach jako lancuch uzupelniajqcych 
siE: zjawisk zwiqzanych z czasem dzisiej szym. To poczucic organiczn<Jsci 

ciqglosci rozwoju naszej wlasnej kultury poetyckiej jest wazne dla 
tych , ktorzy zdecydujq siE: w ten sam powazny, jak to robili kwadry
ganci czy awangardysci, sposob parae Iirycznym slowem. 

• 

i 
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Zapytajmy teraz j a k Szymanski wykona1 tEl swojq nonkonformi
stycznq w zamierzeniu pracEl. Posluguje siEl on bowiem dosyc zaskaku
jqCq dla czytelnika metodq pisania i komponowania swoich szkic6w. 
Sam juz podtytu1 ksiqzki: "szkice literackie", a nie krytyczno-literackie 
wskazuje na jakiS eksperyment, a w kazdym razie na chElc ujmowania 
problem6w z zakresu typowej krytyki literackiej w spos6b bardziej 
literacki niz krytyczny. Jak wyszedl autor na tym niezdecydowaniu, 
bqdz tez na dqzcniu do oryginalnoSci, do nowej formy? 

Wspominalem juz 0 tym, ze ksiqzka Szymanskiego sk1ada siEl z sze
regu portret6w literackich. Kazdy z tych portret6w malowany jest 
za pomOCq luznych uwag krytyka, oraz dokument6w wyszperanych 
w r6znych archiwach prywatnych, w czasopismach. Przypomina to 
surrealistyczne malowidla, gdzie poza nalozonymi pEldzlem farbami 
wlepiona zostaje w barwy stara ponczocha, rachunek za gaz, lub 
kapelusz. Por6wnanie to nie rna bye ocenq, ale czyms, co ukazuje 
intencje autora. Jego nonkonformizm w stosunku do "oficjalnego" 
obrazu historii poezji ostatnich trzydziestu lat przejawil siEl w dobranej 
do wykonania tego zamiaru formie wypowiedzL "Ballady" Sq tomern 
szkic6w krytyka pisanych "niekrytycznym" jElzykiem. Poslugujqc siEl 
prywatnq korespondencjq przedstawianych postaci, rachunkami za druk 
"Kwadrygi" wystawionymi przez ksiElgarniEl Ferdynanda Hoesicka, czy 
tez ogloszeniami ze studenckich wieczor6w pO€tyckich, skqpiqc jedno
czesnie w1asnego komentarza, Szymanski staral siEl zrekonstruowae zy
cie tak, jak to robi literatura, uchwycie cos z autentycznej atrnosfery 
minionego czasu, kt6rq plomien wyploszyl ze spalonych w czasie 
wojny biurek. Autor Ballad m6wi wiElc czyims jElzykiem, w czyims 
imieniu. Zamierzenie na poly literackie, mimo ze nie napisal on po
wiesci czy tez serii nowel biograficznych. Ale mimo wszelkich walo
r6w, jakie posiada takie podejscie do materialu historyczno-literackiego, 
a Sq to: zblizenie nastrojowe, podniesienie waznosci urzEldowego pa
pierka czy listu do przyjaciela do rangi spraw zycia i smierci (a uywa 
tak czasem), wykoncypowana metoda nie spelnia w calej rozciqglosci 
zamierzonej rolL Autor, kt6ry mimo wszystko jest najwazniejszy w tej 
ksiqzce, schowa1 siEl w niekt6rych szkicach tak dok1adnie i pilnie za 
cudze materialy, ze nie wiadomo jaki rna on do nich stosunek. To juz 
jest sy tuacja zla. W Banadach normalne oceny krytyczne, jakie siEl 
zazwyczaj spotyka w tego rodzaju ksiqzkach, zastElPuje aluzja lite
racka samego Szymanskiego. Wydaje si~, ze nie jest on na tyle doj
rzalym pisarzem, by aluzja ta byla dosye czytelna mimo swej celowo 
komponowanej nastrojowosci i wdziElku. Jest w tym jakas rnaniera 
psuj qca zamierzenia. Uwaga ta dotyczy gl6wnie dw6ch szkic6w: "W po
lowie dwudziestolecia" i "Podr6zy z dylizansu filozoficznego". Nato
miast w pozostalych szkicach nawet sk'lPY komentarz formulowany jest 
wprost, bez jakiejkolwiek stylizacji, wiemy 0 .co chodzi i w ten spo



ZDARZENIA, KSI1\ZKI, LUDZIE 585 

s6b uwaga jest bardziej napiElta, problemy pociqgajqce. Zwlaszcza 
w "Legendzie 0 Unilowszczaku" prostota ta swiElci triumfy. 

W sumie ocena formalna Ballad bylaby taka, ze przy tym temacie, 
jaki poruszyl autor, tym srodowisku, aluzyjnose i wtornosc byly moze 
na miejseu, ale na dluzszq metEl, gdy krytyk dojrzeje i wiElcej sam 
bEldzie eheial mowie, metoda literackiego kostiumu przestanie mu wy
starczac. Chyba ze Szymanski sam wystqpi w przyszlosei nie jako 
krytyk, ale pisarz? Jest prawie rzeCZq pewnq, ze dwoistosc formalna 
Ballad przed burzq plynie wlasnie z jakiegos wewnEltrznego niezdecy
dowania: co uprawiac - literaturEl ezy krytykEl. Bo (dodac nal ezy na 
koncu) ze wzglEldu na nastrojowosc i pietyzm w stosunku do dro
biazgow cudzego zycia, jakie na kazdym kroku przejawia autor, Balla
dy m a jq charakter osobistego pamiEltnika. Niekiedy nie wiadomo kto 
go pisze: Micinski czy Szymanski na przyklad. SqdzEl, ze osiqgnqwszy 
wiElkszy stopien samodzielnosci nie w wyborze (bo ten juz zostal 
wlasnie osiqgniElty), lecz w tworzeniu rzeczy wlasnych, droga albo li
teracka, albo krytyczna (albo ta ita, ale bez zachodzenia na siebie) 
powinna siEl u autora wyklarowaC. 

Marek Skwarnicki 

INTERESUJi\CA GODZINA 

W rzeczywistosci trudno jest w ciqgu godziny przejrzec tEl interesu
jqCq ksi<jzkEl, jakq jest The Liberal Hour John Kenneth Galbraith'a 1. 

Zbior artylm16w, esej6w czy luznych wyklad6w jest zawsze trudniejszy 
do przeczytania niz ksiqzka poswiElcona jednolitemu tematowi, tym 
bardziej ze CZElSC tych artykulow, zawartych w cZElsci pierwszej, zaj
muje siEl zagadnieniami gospodarczymi, kt6re budzq w dzisiejszym spo
leczeristwie najwiElksze zainteresowanie i Sq cZElsto kontrowersyjne. 
Szkice z historii amerykanskiej w cZElsci drugiej majq nieco inny cha
rakter. Mozna przypuszczac, ze autor wybierajqc niektore ciekawsze 
momenty z amerykanskiej historii gospodarczej chcial na konkretnych 
przykladach dac przestrogEl spoleczenstwu amerykanskiemu w mo
mencie przed samymi wyborami prezydenckimi w roku 1960. Trzeba 
pamiEltac, ze ksiqzka wyszIa wlasnie w tym czasie, a prof. Galbraith, 
obecny ambasador Stanow Zjednoczonych w Indiach, byl jednym z naj
blizszych doradcow prezydenta Kennedy 'ego. CZElse trzecia stanowi tro
chEl sentymentalny a trochEl idylliczny obraz rolnictwa amerykanskiego 
w wieku automatyzacji i industrializacji. 

1 John Kenneth G a I bra 1 t h, The Liberal Hour, Wyd. Haml sh Hamilton. 
1960. 



586 ZDARZENIA, KS!f\ZKI, LUDZIE 

Cz~sc pierwsza jest zatytu!owana: "Wnioski przestrzenne". SqdZE;, 
ze autor mial tu na mysli czas i przestrzen jako decydujqce czynniki 
w rozwiqzywaniu problemu nie tylko 0 charakterze gospodarczym, 
J{tory przedstawH sugestywnie w tej cz~sci. Strategia pokojowego wspol
zawodnictwa to par excellence artykul polityczny, przedstawiajqcy punkt 
widzenia sfer zwiqzanych z prezydentem Kennedym oraz ich program 
wyborczy. Artykul ten by! napisany po wizycie premiera Chruszczowa 
w Stanach Zjednoczonych i Galbraith wyraznie wskazuje, ' ze prezento
wanie Zwiqzkowi Radz.ieckiemu calej doskonalosci mechanizmu produkcji 
amerykanskiej nie fascynuje tak dalece Rosjan, gdyz Sq to problemy, 
ktore mozna nadrobic. Natomiast to, co mogloby rzeczywiScie wywrzec 
wrazenie lla gosciach radzieckich, to - llauka i sztuka amerykanska, 
ktore zostaly tylko w minimalny sposob pokazane. Galbraith sugeruje, 
ze wlasnie na tym odcinku w najblizszym okresie czasu wspolzawod
nictwo mi~dzy Zwiqzkiem Radzieckim i Stanami Zjednoczonymi b~dzie 
decydujqce i ze w chwili obecnej niewqtpliwie przewag~ ma Zwiqzek 
Radziecki. 

Ogolnym rozwini~ciem tego problemu zajmuje si~ autor w nast~pnym 
rozdziale dochodzqc do wniosku, ze - wbrew powszechnie przyj~tym 
twierdzeniom - rola czlowieka we wspolczesnym, zmechanizowanym 
swiecie znacznie wzrosla. Entuzjasci automatyzacji uwaiajq, ze juz 
w najblizszej przyszlosci czlowiek b~dzie zastqpiony przez maszyn~. 

Przytaczajq oni szczegolnie problem zqalnie kicrowanych pocisk6w, 
ktore w chwili obecnej coraz bardziej si~ udoskollala, tak ze w dzia
laniach wojennych maszyny majq zastqpic ludzi, ktorzy nie b~dq braIi 

w nich bezposredniego udzialu. Stwarza to pewnq atrakcyjnosc wojny , 
g-dyz zawsze dla tych, ktorzy niq kierujq z pewnego oddalenia, jest ona 
latwiejsza do przyj~cia. Niemniej te poglqdy Sq zdaniem Galbraitha 
powierzchowne, wlasnie w naszych czasach rola czlowieka znacznie 
wzrosla i og6lne przeswiadczenie, tkwiqce gl~boko w naszej psychice, 
ze niemozliwosciq byloby peIne zastqpienie czlowieka przez maszyn~, 
jest zdrowym instynktem ludzkim. Jezeli dochodzi do wsp6lzawod
nictwa mi~dzy czlowiekiem i maszynq, to od dwoch stuleci czlowiek 
zawsze wychodzi z tego wspolzawodnictwa zwyci~sko i nigdy rola i po
zycja czlowieka nie stala wyzej niz w chwili obecnej. Badania pro
wadzone przez NationaL Bureau of Economic Research wykazaly, ze 
w latach 1944-1953 wzrost produkcji narodowej w Stanach Zjednoczo
nych wynosil przeci~tnie 3,5 procent rocznie, z tego tylko 1,7 proc. za
wdzi~cza si~ przyrostowi kapitalow i sily roboczej, a 1,8 proc. post~powi 
technicznemu, ktory jest wynildem wyt~zonej pracy umyslu ludzkiego. 
Dlatego nakazem chwili jest skierowanie maksimum srodkow na ksztal
cenie ludzi, gdyz w sumie te inwestycje qadzq, po. stosunkowo dlugim 
okresie czasu, najwi~ksze rezultaty. 
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Rozdzial poswi~cony rozwazaniom na temat ekonomii sztuki przy
nosi ciekawy poglqd autora l1a' zagadnienie, kt6re jego zdaniem jest 
w Stanach Zjednoczonych zupelnie zaniedbane. Wykazuje on na szeregu 
przyklad6w, szczeg6lnie ma lych miast amerykanskich, jak bezplanowosc 
i zupelny brak zrozumienia tych zagadnien w szerokich masach spole
czenstwa amerykanskiego, na skutek braku szerszej akcji uswiadamia
jqcej, wytwarza jakid infantylne dqzenie do blyszczenia i przepychu, 
nie majqce nie wsp6lnego z prawdziwq sztukq. Prawdziwe jej przejawy 
Sq tlumione przez krzykliwq i nachalnq rzeczywistosc, nie liczqcq si~ 

z zadnymi wzgl~dami estetycznymi, a obliczonq jedynie na utylitarnosc 
lub rozglos danego towaru czy przcdsi~biorstwa. Autor tlumaczy, dla
czego w ostatnich latach wzr6s1 tak znacznie w spoleczenstwie ame
rykallskim popyt na towary europejskie: jest to przejawem zdrowych 
tendencji ludzi, kt6rzy szukajq estetyki w zyciu codziennym i nie znaj
dujqc jej we wlasnych wyrobach, zwracajq swe zainteresowanie na 
wyroby zagraniczne, znacznie lepiej reprezentujqce te walory . Biedne 
spoleczenstwo moze zwracac uwag~ tylko na dobre wykonanie, bo
gate - powinno dodatkowo intere'sowac si~ r6wniez estetykq przed
miot6w. 

W swych artykulach na tematy historii gospodarczej Stan6w Zjedno
czonych Galbraith przedstawia nowe ujE;cie kilku epizod6w, dotychc7.as 
dose jednostronnie rozpatrywanych. Dotyczq one finansowania przez 
Stany Poludniowe swych dzialan wojennych w wojnie secesyjnej. 
Okazuje siE;, ie koszty ich byly smiesznie niskie w por6wnaniu do dzi
siejszyci1. W artykule pt. "Starania zmierzajC\ce do zapobiezenia ka
tastrofie" w ykazuje l1a podstawie skrupulatnych badan, i e istnialy 
oznaki zbliiajqcego siE; krachu gospodarczego w r oku 1929, byly one 
wyrazne przynajmniej jUl na dwa lata przed katastrofq, kt6re j mozna 
bylo smialo zapobiec. Lekcewaienie oczywistych sygnal6w i ce lowe ich 
przemilczanie dla osobistych, dorainych zresztq korzysci, ltniemoiliwilo 
podj~cie srodk6w cZE;sciowo ratujqcych sytuacjE; i doprowadzilo Stany 
Zjednoczone do paraliiu gospodarczego. 

Dla nas jednak najciekawszy jest artyk ul pt. " ezy Ford byl oszu
stem?". Ze wzglQdu na spopulal'yzowanq w calym swiecie postac kr61a 
amerykanskiego przemys!u samochodowego 2 przestudiowanie ogromnej 
literatury na ten t emat i dojScie do bezspornych fakt6w i dokument6w, 
ktore calq karierE; Forda stawiajq w zupelnie innym swietle, stanowi 
duze osiqgniE;cie autora. Ford i jego przedsiE;biorstwo stalo siE; slawne 
w r. 1914, tj . w roku przejscia na p~acE; 5 dolar6w dziennic, co bylo 
w owym czasie r ewelacjq. Okres ten trwal mniej wi~cej do r . 1929 
i w kaidej relacji przy publikacji na temat zakladow w River Rouge 
problemem bylo t ylko znalezienie odpowiednich przymiotnik6w wy

2 Henry For d , Moje :i:ycie i dtielo. 

http:dotychc7.as
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chwalajttcych te cuda amerykanskiej produkcji. Podczas gdy Rockefeller 
wycofal si~ na przelomie XIX i XX wieku z aktywnej dzia!alno~ci 

Standard Oil, a zyl potem, jak wiemy, jeszcze bardzo dlugo, to Ford 
do konca dni swoich byl nie tylko jedynym wlascicielem swych zakla
dow, ale r6wniez glowntt spr~zyntt dzialania i dyspozycji. 

Zaskakujttce jest to, ze na podstawie zachowanej cz~sciowo korespon
dencji i notowanych wypowiedzi okazuje si~ , ii byl to czlowiek 0 mier
nej inteligencji, nie znajttcy historii swego kra ju, majttcy slabe wyobra
ienie 0 wydarzeniach politycznych rozgrywajttcych si~ wokol niego 
oraz wybitnie naiwny i wr~cz ograniczony poglqd na szereg niezwykle 
donios!ych i bezposrednio go dotyczqcych problemow. W latach trzy
dziestych przepowiadal on rzeczy nieprawdziwe lub zgo!a nieprawdo
podobne, to samo rowniei w r. 1941 w okresie przystqpienia Stanow 
Zjednoczonych do wojny, gdy powainie stwierdzal, ze jego zak!ady 
mogtt produkowac 1000 ci~zkich bombowcow dziennie. Poniewa:i: w tym 
czasie Ford stal si~ do pewnego stopnia instytucjq narodoWq i by! 
bardzo popularny, tym bardziej takie oswiadczenia, skladane z calq 
powagq, przynosily wi~cej szk6d niz pozytku. 

Ksittiki, kt6re uchodzily za jego dziela, byly w calosci napisane 
przez Samuela Crowthera, a to, co Ford pozostawil jako niewqtpliwie 
wlasntt puscizn~ literackq, jest napisane zenujttco slabo i cz~sto z za
sadniczymi bl~dami pisowni i skladni. Jui po drugiej wojnie swiatowej 
ukazalo si~ wiele pami~tnik6w i wspomnien ludzi, kt6rzy przez dlugie 
lata byli seisle zwittzani z Fordem jako dyrektorzy czy kierownicy. JedniJ 
z najlepszych jest ksittika Charles E. Sorensena My Forty Years with 
Ford. Byl to czlowiek, ktory najdluiej pozostawal na kierowniczym sta
nowisku w panstwie Forda i dlatego ksiqzka jego daje bardzo cenny 
material, umozliwiajttcy blizsze poznanie tej bttdz co bttdz niezwyk!ej 
osobowosci, jaktt byl Ford. Nawet ludzie tego pokroju, co Harry Bennett, 
najblizszy zaufany Forda, eiemna figura, ktorej zadaniem bylo rozbi
janie zwittzkow zawodowych i czuwanie nad bezpieczenstwem przedsi~
biorstwa, pozostawili r6wniei wspomnienia, ktore Sq doskonalym po
twierdzeniem tezy wysuni~tej przez Galbraitha. 

Tak zwany fordyzm, czyli system ekonomiczny specjalny, rzekomo 
stworzony przez Forda, zostal w caloSci wypracowany przez CrowtherC! 
i przedstawiony Fordowi do akceptacji. Co do tego stt zgodni i Sorensen 
i Bennett. Rozwoj zaklad6w Forda datuje si~ od czas6w, gdy jego 
wsp6lnikiem i wsp61pracownikiem zostal niezwykle utalentowany czlo
wiek, kt6ry w r. 1915 przejql kierownictwo handlowe i wykazal nie
zwykle talenty organizacyjne - byl nim James Couzens. PO ' rozstaniu 
si~ z Fordem zrobil on potem karieI~ politycznq, zostajqc burmistrzem 
w Detroit a p6zniej, za czasow Roosevelta, senatorem. Zresztq szereg 
trudnosci, w jakie popadly zaklady Forda, datuje si~ wlasnie od czasu 
odejScia Couzensa. Rowniez w zakresie technologii Ford byl wielkim 
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konserwatystq i nie mial zrozumienia dla wynalazczosci i usprawmen 
technicznych. To, ze stary model T Forda przetrwal w produkcji tak 
dlugo, spowodowalo wielkie straty dla przedsi~biorstwa i zdecydowane 
wysuni~cie si~ na pierwsze miejsce zaklad6w General Motors, z grubo 
nowoczesniejszym na owe czasy modelem Chevroleta. Jezeli dod amy do 
tego jeszcze antysemityzm Forda, propagowany przez niego samego 
w jego wlasnym organie "Dearborn Independent", oraz rasizm, to obraz 
czlowieka wypadnie troch~ inaczej, niz to dotychczas sobie wyobrai:ano. 

Poniewaz rzecz t~ przedstawil ekonomista amerykanski tcj miary, 
co John Kenneth Galbraith, kt6rego absolutnie nie mozna posCjdzac 
o jakqs stronniczosc, tym bardziej jest ona ciekawa i warta u ;Jrzyst~p

nienia czytelnikowi polskiemu. 

Roman ChoTosnicki 

JEZYK I TAJEMNICA 

RozwaZania ks. Jana Pietraszki drqzq problematyk~ Mszy sw. i snuj" 
si~ wok61 ewangelicznych podobienstw 0 Kr61estwie Bozym. 1 

Gdyby ksiqzk~ 0 takiej samej tematyce wydawali w swych krajach 
Niemiec lub Francuz, weszlaby ona w sklad obfitej (i to aktualnej) "lite
ratury przedmiotu", a w rocznym bilansie wydawniczym nie tkwBaby 
na pewno jako pozycja jedyna. 

Odsuwajqc na bok roztrzqsanie powod6w takiego stanu rzeczy, 
stwierdzic trzeba, i.e ksiqzka ks. Pietraszki tD zjawisko odosobnione 
w polskim piSmiennictwie religijnym na przestrzeni lat co najmniej 
kilku. Spotkac si~ moze chyba tylko z przekladem znakomitego dziela 
ks. Karola Journeta, wydanym w r. 1960 przez ksi~garni~ sw. Woj
ciecha 2. 

Nie trzeba si~ rozwodzic, jak wielkie jest zapotrzebowanie na tak" 
l!teratur~, wystarczy bowiem fakt, ze dziesi~ciotysi~czny naklad Roz
waza,ii zniknql z p6lek ksi~garskich w tempie niemal blyskawicznym, 
a glosy dopraszajqce si~ 0 drugie wydanie zdajq si~ nie miec konca. 
Ale byloby falszem, gdyby ogromne powodzenie Rozwaiaii chcialo si~ 

tlumaczyc powyzszymi wzgl~dami, pomijajqc istotnq przyczyn~ wartosci 
tej ksiqzki. 

Rozwaiania zawierajq tekst "doswiadczony" podw6jnie, bo prze
cisnql si~ on przez filtr krytycyzmu nie tylko pisarskiego. Zapewne 
malo kto spoza Krakowa wie 0 tym, ze Rozwazania, zanim staly si~ 

ksiqzkq, byly wygloszone z ambony w kolegiacie sw. Anny. 

I Ks. Jan P 1 e t r a s z k 0, Rozwazania, Wyd. "Znak" , Krak6w 1961. 
2 Ks. Karol J 0 urn e t, Msza swi~ta . Obecnos6 Oftary Krzyzowei, Poznan 

1960, KsiElgamia two Wojciecha. 
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Fakt ten jest niebagatelny, jesli idzie 0 adresata ksiqzki. W zasadzie 
b~dzie nim czlowiek, dla ktorego wierzenie i Praktykowanie jest juz 
kwestiq swiadomie przyj~tej, mniej lub bardziej gl~bokiej i zaangazo
wanej po s taw y. Cziowiek taki przekroczyl prog, za ktorym prawdy 
wiary stajq si~ rzeczywistosciq i oczywistosciq zycia wewn~trznego, 

a trzeba je tylko w sobie pogl~bie i wzmacniae wiedz~ z zewnqtrz. 
Zatem "apostolstwo" RozwazaiL mialoby zWECzony zasi~g oddzialywania, 
na tych tylko; dla ktorych obecnosc' w kosciele i trese Ewangelii rna 
istotny sens lub jest przedmiotem swiadomego dqzenia w tym kierunku. 
Ta "wqskose" ksiqzki, narzucajqca si~ czytelnikowi wyraznie, daje wra
zenie nader kOl"zystne, bo nie wykazuje przerostu ambicji apostolskiej 
i nie doprowadza do takich sytuacji, kiedy czytelnik dostrzega nasta
wienie na ilose i zasiE;g - na niekorzysc jakosci. Wtedy rna si~ do czy
nienia z rozretoryzowanym gadaniem. Ksiqzce ks . Pietraszki patronuje 
praca, pewna swej tresci, pewna swego przedmiotu i pewna narz~dzia . 

I wlasnie owa pracowita skromnosc RozwazaiL sprawia, ze "wqs~ose" 
ksi~zki przestaje bye "wqskosciq" na innej plaszczyinie, Sqdz~ bowiem, 
iz czlowiek niewierzqcy lub do szpiku kosci zesceptycznialy - a wi~c 

sUq rzeczy ironizujqcy wszelkie slowne przedstawianie zagadnien reli
gijnych - po przeczytaniu RozwazaiL nie b~dzie chyba mial (przynaj
mniej wobec samego siebie) innego wyjscia, jak okazac ksiqice sza
cunek. Tak przypuszczam zastanawiajqc si~ nad jej stronq j~zykowq. 

Na pewno nie jest istotne to, ezy j~zyk ks. Pietraszki jest poprawny, 
czy jest zindywidualizowany i swoiScie "estetyczny". W tym wzgl~dzie 
bylbym raczej sklonny mniemac, ze j~zyk Rozwazan nie zawiera w sobiE 
takich pokus, by moina bylo myslec i mowie 0 pro z i e ks. Pietraszki, 
jako zjawisku szczegolnie wyodr~bniajqcym si~. W tym, j a k autor 
pisze, nie rna egoizmu slow. J~zyk jest na sluzbie. -

Staje on niejednokrotnie wobec Tajemnicy, choeby np. w rozwaza
niach a przeisJoczeniu. Staje zatem wobec Rzeczywistosci, na ktbrej 
wyraienie czlowiek nie znajdzie sposobu, nie zdola tej Rzeczywistosci 
w)'tlumaczye poza stwierdzeniem jej istnienia: chleh staje si~ Cialem, 
wino staje si~ Krwiq. A przeciez zdarza si~, czytajqc lub slyszqc ludzkie 
slowa, obserwowac bezsilne zap~dy j~zyka, usilujqcego dae wyraz isto
cie Tajemnicy. Rezultat jest z reguly smutny, b o slowa - "'ltedy bar
dziej nii kiedykolwiek - okazujq si~ tylko slowami. I dolqcza si~ jeszczE' 
zawod, nie wolny od irani!, ze slowa, ktore by mialy "zbliiyc" Tajem
nic~, si~gajqc w tym wysilku rangi jakichs "meta-slow" - zostaly 
strqcone z wyimaginowanej wysokosci, jak zbuntowane aniol),. Nie
stety, dose jeszcze cz~sto wypelnia si~ dystans mi~dzy cziowiekiem 
a Tajemnicq rupieeiami slow: slow-demonow, demonow-metafor, ktore 
budzq - to prawda - zro~umienie dla dobrej woli wyglaszajqcego lub 
piszqcego je, ale budzq tez smiech. 

J~zyk RozwazaiL jest wolny od swoistej "mlodopo!szczyzny". Nie 
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rna wiE:c w nim naduzyc p owodowanych nadmiarem slow i demonizo
waniem ich. Nie rna w nim tez demonizowania, wyniklego z zalozonego 
skqpstwa slow. (Owo skqpstwo zda rza si~ dostrzegac w tekstach tak 
bardzo dziS "chwytliwych" mikro-kazar1). Stqd tez Rozwazania swiad
CZq 0 swiadomym respekcie autora dla Tajemnicy. Ale to nie najwaz
niejsze, bo stokroe wazniejszy okazuje siE: fakt, ze w ksiqzce Tajcmnica 
jest Tajemnicq - dla czytelnika. Jest w niej obecna, poswiadczona 
dyskrecjq slow i milczenicm tam, gdzic slowa moglyby si~ przeobrazie 
w puste naczynia. 

Podobnie ksztaltuj e siE: stosunek j~zyka Rozwazan do tekstu Ewan
gelii. "Ascetycznose" jE:zyka polega przede wszystkim na tym, ze nie 
przeobraza siE: on w parafraz~, pozostaje sobq, choe sluzy do komento
wania Ewangelii. W takim wypadku parafrazowanie bywa uleganiem 
pokusie latwizny, a nawet niechlujstwem i-bye moze, nieSwiado
mym - pomniejszaniem wagi Slowa. J~zyk autora Rozwazan ,,0 b c h 0

d z i si~" z j~zykiem ewangelicznym, .obchodzi si~ zachowujqc dystans 
i narzucajqc dystans. To sarno trzeba powiedziee 0 stosunku do jE:zyka 
modlitw mszalnych. 

Jesli zwracam szczegolnq uwag~ na j~zykowq stronE: Rozwazail., to 
dlatego, ze ksiqzka ks. Pietraszki jest ksiqzkq nie teoretycznq, lecz 
wyroslq z praktyki i majqcq sluzye praktykowaniu . Co wiQcej - do
tyczy ona sen s u Mszy i sen s u fragmentow Ewangclii, a nie spraw 
formalnych czy historycznych, przy ktorych omawianiu latwiej zdobye 
si~ na j~zyk precyzyjny i oszcz~dny, bo rna on oparcie w jakichs "ma
terialiach". Nie dziwiE: si~ wi~c, ze ksiqzka rna powodzenie i ze zbliza 
do fundamentow religijnosci katolickiej. Zycz~ jej dalszych wydan. 

Jacek Susul 

ZAGUBIONY NA POGRANICZU 

William Faulkner zapytany przed trzema laty, jakq z ksiqzek mlo
dych pisarzy uwaza za najlepszq - odpowiedzial: The Catcher 'in the 
Rye J. D. Salingera I. Dwie pozycje prozy Salingera osiqgn~ly w S ta nach 
Zjednoczonych blisk0 dwa miliony nakladu. Niedawna ankieta przepro
wadzona w Anglii wykazala, ze wlasnie wymieniony przez Faulknera 
"Buszujqcy w zl:ozu" jest "bibliC)" absolwentow Oxfordu i Cam
bridge (angielska edycja powiesci si~ga dwustu tysi~cy). 

Dobrze si~ zatcm stalo, ze po dziesi~ciu latach od momentu wydania 

I Jerome D avie! Sa! i n g e r. BusZt/jqcy w Zb02U, prze!ozyla Maria Sk ib

niewska, Iskry, ]961. 
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otrzymalismy (w doskonalym przekladzie) tE; "legendarnq" niemal po
zycjE;. Dobrze, ze wsrOd licznych przeklad6w pisarzystarszego pokole
nia (np. Steinbecka) znajdzie siE; czasem miejsce dla autora reprezen
tujqcego calkowicie innq "formacjE; tw6rczq". Niestety, pozostaje nada] 
w sferze mit6w i legend pokazna grupa pozycji niemniej ciekawych. 
kt6rych tw6rcy debiutowali W okresie bezposrednio powojennym i l1a 
poczqtku lat piE;cdziesiqtych. Rozpoczql w6wczas tw6rczosc amerykan 
ski "rocznik dwadziescia", do ktorego nalezq m. in. znani u nas z prze
kladow Norman Mailer ("Nadzy i martwi") oraz Truman Capote 
i Jer'ome David Salinger. 

Swojq szczuplq objE;tosciowo powiesc, kt6ra ugruntowala ostatecznil' 
jego wybiti1q pozycjE; pisal Salinger niemal dziesiE;c lat. Debiutanckie 
opowiadania drukowa! (podobnie jak Irwin Shaw) na larnach "New 
Yorkera", co zasadniczo i jednoznacznie okreslal,o jego pozycjE; jako 
pisarza odpowiadajqcego tzw. elicie intelektualnej. Nalezal do doboro
wej grupy nazwanej przez amerykanskich krytykow "szkolq prozy New 
Yorkera", ktora to grupa demonstrowala pisarstwo b!yskotliwe, peIne 
poloru i oglady, i nie rezygnujqce przy tym z pewnych (niezbyt 
zresztq oryginalnych) ambicji filozoficzno-estetycznych. 

Popularnosc powiesci Salingera nie zostala spowodowana jedynie 
wysokq sprawnosciq technicznq: bezblE;dnym prowadzeniern dialogu. 
czy precyzyjnq konstrukcjq fabuiy. Wydaje siE;, ze dyskusje nad ni~ 
tlumaczyc nalezy spolecznq atrakcyjnosciq pokazanej tematyki. 

Charakterystyczne i symptomatyczne dla debiutantow powojennych 
jest wprowadzenie "nowego bohatera" - dziecka. William Styron, 
autor doskonalej powiesci (Lie Down in Darkness) , widzi w swiecie 
dziecka ocalenie przed tragicznym i okrutnym swiatem doroslych. 
Truman Capote kaze niezwykle wrazliwym, lub przedwczesnie doj
rzalym dzieciom szukac definicji okreslajqcych ich osobowosc. Postacie 
doroslych u tego pisarza to rowniez "wykolejone" dzieci, nie odnajdu
jqce miejsca w niezmiennym schemacie standardowego bytowania. Skala 
ocen zostaje sprowadzona do konfrontacji nowozdobytych doswiadczen 
z zyciem wewnE;trznym, psychicznym. Ma to byc glownie poznanie 
w!asnego "ja", a tylko ubocznie ocena swiata (Capote cZE;sto deformuje 
spoleczne tlo). Stqd egocentryzm perspektywy i wynikajqca z niego. 
nierzadko peryferyjnosc spostrzezen. Salinger przedstawiajqc retro
spektywnq relacjE; 16-letniego Holdena Caulfielda decyduje siE; na 
trzecie, najbardziej radykalne rozwiqzanie. Zrywa z popularnyrn i cz~
sto stosowanym przez klasyk6w schematem obarczania biografii "mlo
dzienczego" bohatera tragicznymi powiklaniami determinujqcymi jego 
pozniejszq drogE; zyciowq i postawE;. Przedstawia autobiografiE; 0 zna
cznych cechach typowosci i prawidlowosci, nie odcinajqc jej (jak to 
czyniq cZE;sto jego r6wiesnicy) od realnego srodowiska. W czasie kilku
dniowej wE;drowki po Nowym Yorku, Holden rownoczesnie poznaj 
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siebic i ludzi w konkretnej atmosferze. Przedstawienie tej w~drowki 
tak juz wszechstronnie zdawaloby si~ opisanej przez socjologiczne 
ankiety, reportaze wielkich pism, czy serwisy fotograficzne i filmy 
poswiE:Cone w znacznej cz~sci problemom rowiesnikow Holdena .
bylo niewqtpliwie duzym ryzykiem. 

Dziesi~c lat starszy od Salingera Nelson Algren dedykowal SWq 
proz~ bezrobotnym i bezdomnym wyrzuconym na bruk. Salinger od
najduje bezdomnego w orbicie pozomie tylko "uladzonego bytowania". 
Takim bezdomnym jest wlasnie Holden. Porzuca szkol~, gdyz "nie 
probuje sam siebie oklamywac", chce szczerosei i nonkonformizmu. 
Slang, ktorym si~ ez~sto posluguje, sztucznosc w zachowaniu, cynizm 
(pozorny), ezy szorstkosc wypowiedzi - Sq jedynie odruchami obron
nymi bohatera. Odruchami bezradnej obrony dojrzewajqcego chlopca, 
"pol dorosiego, pol dziecka, w spoleczenstwie doroslych", jak stwier
dzB jeden z krytykow. 

Holden odszedl z t~pego, biernie poddajqeego si~ wszystkim na
rzucanym normom i standardom srodowiska college'u. Nie zrozumieli go 
koledzy, nie odnajdzie zrozumienia i zyczliwosci u ludzi, do ktorych 
b~dzie si~ zaliczal juz niedlugo - u doroslyeh. W swoich "poszukiwa
niaeh na ulieaeh miasta" nie odnajdzie nikogo bezinteresownego, proez 
m:odszej od siebie siostry Phoebe. DIa niej jedynie jest autorytetem 
i ona wlasnie okazuje si~ najbardziej wraZliwq wsrod postaei tej po
wiesei. 

Salinger dedykowal swojq ksiqzk~ matce i to chyba nie przypadek, 
Ze Holden slyszy glos swojej matki jedynie przez scian~. Mi~dzy 

nim a rodzicami nie rna kontaktu. Sq bardziej odlegli dla niego i obcy 
niz znajomi ze szkoly. 

Nie posiadajqc jeszeze uksztaltowanego systemu wartoseiowania. 
ehlopiec chce zdobyc jakies kryteria stworzone przez swiat doroslyeh, 
kryteria dajqce gwaranej~ aby np. "przekonac si~, ezy si~ nie jest po 
prostu obludnym kabotynem". Proby skazane Sq na niepowodzenie. 
Proby te podejmuje bohatcr bynajmniej nie heroiezny, pokazany jako 
antyteza "nlocnych" postaci hemingwayowskieh, ktore uwaza Salinger 
za sfalszowane przez ieh twore~. W momencie jednego z licznyeh 
zalaman, jakic przezywa Holden samotnie maszerujqe miastem, widzl 
on wsrod p~dzqcyeh aut, wsrod wim ulicy, pozostawionego samemu 
sobie malego chlopca , spiewajqcego piosenk~ 0 "buszujqcym w zboiu" 
z wiersza Roberta Burnsa. Ten widok uprzytamnia mu dqzenie do 
niezaleznosci, do realizacji takiego oto "metaforycznego planu: "Wy
obrazilem sobie gromad~ malych dzieci, ktore bawiq si~ w ja}~qs gr;o; 
na ogromnym polu zyta . Tysiqce malcow, a nie rna przy nich nikogo 
starszego, nikogo doroslego... proez mnie, oczywiscie. A ja stoj~ na kra
w~dzi jakiegos straszliwego urwiska. Mam swojc zadanie: musz~ 

chwytac kazdego, kto si~ znajdzie w niebezpieezenstwie, tui; nad prze
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pascJq. Bo dzieci rozhasaly si~, pt;dzq i nie patrzq, co tam jest przed 
nimi, wi~c ja mu"Sz~ w por~ doskoczyc i pochwycic kazdego, kto by 
mogl spa sc z urwiska. Caly dziel'l, od rana do wieczora, stoj~ nil. stra
zy. Jestem wlasnie straznik w zbozu". 

Salinger powiedzial: "wszyscy moi najlepsi przyjaciele Sq dziecmi". 
Swiat holdenowski przedstawia z pozycji "wewn~trznych", znajdujqc 
si~ jakby mi~dzy swymi bohaterami. Czystosc rysunku psychologiczne
go zostaje nie zamqcona do kOllca, nie ma finalowego zbanalizowania , 
tak cz~stego wlasnie u pisarzy "New Yorkerowskie j szkoly" (np. w no
welach 1. Shawa). 

Holden zostaje do kOllca samotny i walczqcy. Nie wydaje s i~ jed
nak, aby jego walka (jest niq poszukiwanie), przeciw ogolnemu kOI1
formizmowi zostala zakonczona sukce-sem. Do takiego wniosku pro
wadzi zar6wno powiesc jak i poiniejszy doskonaly tom "Dziewi~c 

opowiadaiJ." (1953), wreszcie ostatnie nowele, w ktorych podejmuje 
Salinger rozne wersje i warianty podobnego, "dojrzalosciowego" te
matu. 

Holden nie jest tragiczny. Nie doszedl jeszcze do zrozumienia 
tragicznosci. Niewyrainie jq dopiero przeczuwa. Nie rna wi~c tra
gizmu, ale jest juz dramat. Dramat zagubionego na pograniczu. 

Powracajqc do tomu opowiadan Salingera, warto zasygnalizowac 
kilka tendencji. lVIowiq one 0 wkroczeniu pisarza na efektowne, nie 
mniej niz w powiesci tereny, ktorych eksploatacja kryje jednak w so
bie powazny element ryzyka. Bohaterami opowiadar'! Sq niezwykle 
wrazliwe, niekiedy wr~cz genialne dzieci. Dziesi~cioletni Teddy (z no
weli "Teddy") prowadzi dzienniczek, w ktorym zapisuje rezultaly 
wlasnych badar'! filozoficzno-psychologicznych. Nadmier!lie rozbudowa
na psychoanaliza doprowadza go do przedwczesnej smierci. 

Dzieci przewyiszajq doroslych stopniem wrazliwosci celnosci'l 
obserwacji. Jede:1 z bohaterow pozniejszego opowiadania ("Zooey", 
1957), tym razem dorosly, stwierdza w rozmowie ze SWq siostrq, ze 
urazy i depresje psychiczne wynikajq z niezrozumienia filozofii 
Zen - ehillskiej odmiany buddyzmu. Nie trudno dostrzec, ze w apo
teozie wieku dzieci~cego (ktorego przedstawienie niewiele rna wspolnego 
z "realistY'cznymi" rysunkami tego okresu) zbliza si~ Salinger do 
swych rowiesnych kolegow. Oryginalnosc, wr~cz niezwyklosc koncep
tualna jego nowel, polqczona z mistrzostwem opisu, zapewnia im roz
glos. Nie widac jednak poza tymi konceptami, przy calej doskonalosci 
ich realizacji, sposobu w yjscia z niewqtpliwej proini, w jakiej dzia
lajq postacie nowel Salingera. Jest natomia-st bardzo znamienne, ze 
zainteresowanie wlasnie buddyzmem lqczy tak wydawaloby si~ od
mienne postawy, jak stanowisko Salingera i formacji "beat genera
tion". 

Michal SprusiiLski 
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TESTIMONJANZE 


"Testimonianze. quaderni mensili di sp iritualita" to wloski micsi~cz
nik katolicki, w ychodzC\cy w e Florencji. Redagujq go: E. Baldu (;c i. 
V. Citterich, E. Maffei. "B~dziecie mi swiadkami" - eritis mihi test is -
jest jego mottern. Zalozeniem pisma jest konfrontacja nauki K05ciola 
i potrzeb wspolczesnosci. W jednym z artykulow wst~pnych czytamy: 
"integrysci odznaczajqcy s i~ zawsze brak iem wyczucia historycznego 
i zrozumienia mistyki pragnq utrzymac sakralnosc poprzez przywileje 
sqdowe, prawnopa nstwowe, poprzez poparcie polityczne, wplywy go
spodarcze. W rezultacie, mimQ woH przeczq godnosciosoby ludzkiej. 
przcczq je j politycznej wolnosci. jej wolnosci poszukiwan naukowyc h, 
jej zqdaniom poprawy bytu gospodarczego. Przyzwyczajeni zwykle 
szukac pomocy u istniejqcej wladzy jako u wladzy pozytecznej dla 
Kr6!estwa BJzego, konczq , jak to pokazujq talcie i bolesne doswiadcze
nia hisEotyczne naszych czas6w, jako sojusznicy wszelkich nurt6w 
konserwatywnych... Droga wlasciwa znajduje swoje uzasadnienie teolo
giczne w nauce 0 Wcieleniu . Swiat nadprzyrodzon y rna si~ weielic 
w porzqdek natutalny. Wcielenie dokonuj e si~ nie przez uposiedza nie 
niiszego iywiolu przez wyzszy, ale wlasnie iywiol niiszy rozwija si~ 

i wznosi do n a jwyzszej swej pelni. Chrystus nie byl mniej ezlowiekiem 
dlatego, ie w Nim zasadq osoby bylo Slowo: nikt nie byl tak pelnym 
ezlowiekiem, jak On. Zatem przenikni~cie wartosci nadprzyrodzonych 
w przyrodzone nie moze dokonywac si~ przez negacj~ tych ostatnieh... 
Aby uchrystianizowac ekonomi~, sprawy gospodarcze, sztuk~. p cli
tyk~ - nie rna innej drogi nii w pelni uszanowac prawa, kt6re nimi 
rzqdzq i oddajq. je w sluzb~ czlowiekowi. Polityka na przyklad jes t 
ehrzescijanska nie dzi~ki jakims specjainym dodatkom wni.esionym 
z zewnqtrz, lecz wtedy, gdy haprawd~ osiqga swoj wlasciwy eel: 
dobro wsp6Ine ... Oto dlaczego unikamy okreslen, jak »polityka chrze
scijanska«, »ekonomia chrzescijanska«, »sztuka chrzescijanska«.. . " 

Poszukiwanie podstaw teologicznych, docieranie do najgl ~bszych 

uzasadnien pozwala na tym szersze i tym odwaznie jsze otwarcie si~ 

w obliczu wszelkich zmian, jakie niesie wsp6lczes nosc. Charakte ry
styczny jest juz sam uklad numeru. Zaczyna si~ zwykle mal ym arly
kulem otwierajqcym problematyk~, kt6rej b~dzie numer poswi~cony . 

Potem podany jest zwykie wyb6r cytat6w z Ojc6w Koscioia, dotyczqcy 
zagadnienia. Z kolei nast€lPujq aktualne wypowiedzi Kosciola - papieia 
czy biskupow - wiqzqce si~ z t ematem. Po takiej podbudowie idq 
artykuly poruszajqce najrozmaitsze zagadnienia wsp6lczesnosci , jak 
kolonializm, rola narod6w afrykal'lskich w Kosciele (wywiad z Aliune:n 
Diopem, pisarzem murzynskim, opublikowany w "Testimonianze", dru
kowal "Tygodnik Powszechny" z 29. 10. 1961), problem neutralizmu. 
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Hiszpar,ia, Angola. Z podr6zy La Piry do Moskwy w 1957, kt6ra w ko
lach prawicowych we Wloszech wywolala wiele zastrzezen, "Testimo
nianze" zamiescily dlugie sprawozdanie. Niewqtpliwie w odwa:i:nym 
podejmowaniu nowo powstajqcych potrzeb wsp61czesnosci, w zrozumie
niu i docenieniu wagi zaangazowania spolecznego "Testimonianze" 
wiele nauczyly si~ od mounierowskiego "Esprit". "Esprit" jednak, 
szczeg6lnie od smierci Mouniera, coraz mniej interesuje si~ teologi
cznym pogl~bieniem wlasnej postawy. Tutaj dbalosc wloskiego miesi~cz
nika 0 zaplecze teologiczne wydaje si~ szczeg6lnie roztropna. Nie idzie 
o oportunizm, 0 tak cz~sty wsr6d ludzi 0 mentalnosci klerykalnej 
kompleks serwilizmu: bye w porzqdku, bye bez zarzutu wobec zwierzch
nosci, wobec Rzymu. Po prostu im bardziej wysuwamy si~ naprz6d, 
im trudniejsze sprawy chcemy rozwiqzae, im lepiej chcemy zrozumiee 
potrzeby naszych czas6w, tym gl~biej musimy wiqzae si~ z Kosciolem. 
A im gl~biej si~ z Kosciolem wiqzemy, tym szersze perspektywy przed 
nami si~ otwierajq, tym swobodniejsi jestesmy, tym latwiej dostrze
gamy wlasciwe rozwiqzania. Dzialajqc w srodowisku 0 silnych ten
dencjach tradycjonalistycznych, gdzie pokusy zewn~trznego upolitycz
nienia katolicyzmu Sq bardzo silne, zesp6l wydajqcy pismo zwraca 
szczeg6lnq uwag~ na podbudow~ intelektualnq wiary, na to, ze angazuje 
ona calego czlowieka, nie tylko jego emocje. Ten personalistyczny 
akcent powraca wielokrotnie. Chrzescijanstwo okazuje si~ ostojq na
turalnych wartosci humanistycznych, jak wolnosc, rodzina, zagrozonych 
przez niektore tendencje rozwojowe wsp61czesnej cywilizacji. Ale nie 
prowadzi to do zamykania si~ w sabie. Zadaniem chrzescijan nie jest 
zaprowadzenie Kr6lestwa Bozego na ziemi, ale: bye solq, bye ogniem, 
w kt6rym i przez ktory takze i niewierzqcy znajdq mBosierdzie u Boga, 
w ktorym i dzi~ki kt6remu nie zejdzie z oblicza ziemi prawdziwy obraz 
cz!owieka. 

Wydawane we Florencji "Testimonianze" Sq blisko zwiqzane z La 
Pirq. W numerze wrzesniowym 1961 La Pira pisze 0 encyklice Mater 
et magistra. W przeciwienstwie do cz~stych nastrojow katastroficz
nych, wywolanych perspektywami wojny atomowej, La Pira jest pelen 
nadziei. Pisze: "zdobycie przestrzeni mi~dzyplanetarnej - a wi~c 

i ziemi - czyni niemozliwq wojn~: czyni nieuniknionym pokoj. Nie rna 
innej alternatywy (poza zniszczeniem swiata): oto pierwszy opatrz
nosciowy skutek posiadania sil nuklearnych i opanowania przestrzeni; 
oto najwyrazniejsza cecha epoki podrozy w przestl'zen: pok6j ... Rysy 
epoki »mesjanicznej«, opisanej przez Izajasza (II, 2), nie wydajq si~ juz 
(po raz pierwszy w historii swiata) ani zludzeniem, ani utopiq: przekujq 
miecze swe na plugi a kopie na sierpy; nigdy juz Iud nie powstanie 
z mieczem przeciw ludowi, ani nie uzbroi si~ do wojny". 

"Glowy panstw odpowiedzialnych za losy swiata Sq a tym prze
konane (or~dzie Kennedy'ego, przem6wienie Chruszczowa, zakonczenie 



ZDARZENIA - KSIA,ZKI - LUDZIE 597 

spotkania mi~dzy Fanfanim i Chruszczowem 2 sierpnia etc.); Pius XII 
wyraznie to powiedzial (przem6wienie na sw. J6zefa 1958); Jan XXIII 
oparl na tym zalozeniu sWll wielkll inicjatyw~ II Soboru Watykanskiego. 
Nad Encyklikll dominuje wielka scena Slldu Ostatecznego (w obliczu 
wszystkich narod6w - sw. Mateusz XXV, 32) - bylem glodny i daUscie 
mi jest". 

"Jak rozstrzygnlle te problemy... calej rodziny narod6w (dwie trzecie 
ludzkosci gloduje)? Ekonomia musi bye rozwijana eelowo: trzeba po
sluzye si~ srodkami najnowoczesniejszymi dla jej zorganizowania: roz
willzaniem, kt6re si~ narzuea, jest »soejalizaeja«, tzn. opraeowanie 
wielkieh plan6w gospodarezyeh, zdolnyeh rozwillzae te zasadnieze 
problemy ludzkosci". 

"Socjalizacja nie oznaeza przy tym, koniecznie, zlikwidowania wIa
snosei prywatnej czy eliminaeji - jako ezynnika tw6rezego - gospo
darczej iniejatywy osoby ludzkiej: znaezy tylko to, ze system ekono
miczny nie jest pozostawiony samemu sobie, niekontrolowanej grze sil, 
rynkowi, przeciwnie - jest przede wszystkim skierowany na eel 
autentyczny wszelkiego ludzkiego systemu gospodarezego: zapewnie 
prae~ kaidemu, dom kazdemu, wyksztalcenie kazdemu i kazdemu po
moe. A wi~e prze!ozyl na terminy ekonomii wielkll seen~ Ewangelii 
daliseie mi pozywienie, prae~, mieszkanie... Stlld uspolecznione (socia
Zizzate) struktury ekonomiezne: planowanie komunalne, narodowe, 
mi~dzynarodowe, plany wypracowane przez organizmy publiezne (gmin~, 
region, panstwo, panstwa) i przeznaezone wlasnie po to, by zrealizowac 
te podstawowe problemy ludzkoseL." 

"Jestesmy w sercu nowej epoki: rodzq si~ smiale struktury ekono
miczne i spoleczne spoleezenstwa jutra.. . " 

,,1 tutaj nie moi:na nie powiedziee: rysy »mesjaniezne« nowej epoki 
sll pot~zne i imponujllce - poniewai: ziemia . jest przeznaczona by 
rozkwitae - wiosna historii i lato historii wedlug Piusa XII - kiedy 
(i niedaleki ten czas) wszystkie sily ludzkie i cala technika ludzka 
(nuklearna i mi~dzyplanetarna) b~dzie oddana w sluzb~ pokoju i rozw 

woju swiata... " 

Jan PTokop 

• 

Znal< - 10 
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Wiele ciekawych rzeczy w polskiej prasie. "Nowa Kultura" po
swi~ca numer z 11 lutego kulturze dla "mas gorszych", jak powiada. 
Kilka artyku16w analizuje tzw. chaltur~ i opowiada z b61em, jakie to 
okropne przedstawienia odbywajq si~ na przedmiesciach i na prowincji. 
Wiadomose nie nowa - nowa chyba dla tych, kt6rzy dotychczas nigdy 
nie zawadzili ani 0 prowincj~ ani 0 przedmiescie. Ale diagnoza jest 
w zasadzie s!uszna, tylko dziwi proponowana terapia. Trzeba lepiej 
egzaminowae tych, co wyst~pujq w terenie, scislej ich kontrolowac. 
wi~cej papierk6w wypelniac na temat ich kwalifikacji itd. itp., to zwal
czymy w koncu chaltur~. Tak zdajq si~ myslee niekt6rzy publicysci. 
Mnie si~ wydaje, ze to grubo nie wystarczy: chaltura w najrozmaitszych 
formach istniee b~dzie wsz~dzie tam, gdzie publicznose nie potrafi 
wygwizdac idiotycznego dowcipu, mdlqcej piosenki, beznadziejnego 
skeczu. Nie t~dy to ow~dy szmira si~ wcisnie, bo odpowiada zam6wie
niu spo!ecznemu tych, kt6rzy jq lubiq. Naturalnie, ze odbiorc~ mozna 
i trzeba wychowywae, ale wychowanie nie polega na tym, by podawac 
idealnie spreparowane potrawy, tylko na tym, by si~ w ludziach dosko
nalila zdolnose wybierania i uczestniczenia w kulturze. Skoro jednak 
wszystko znajduje si~ w tzw. "gestii", to z pewnosciq lepiej, by admi
nistracja szmiry nie popierala. Ale to jej nie potrzebne, ona si~ poprze 
sarna. Mysl~ nawet, ze troch~ szmiry nie zawadzi, chocby dla kon
trastu - a zresztq Sq r6zne szczeble szmiry i tylko naturalny jej uwiqd 
pozwala przeszczepic na wyzsze kondygnacje to, co przeciez w szmirze 
bywa zywe. Na to jednak trzeba, by rozwijala si~, dojrzewala publi
cznosc, musi bye w tym procesie jakas spontanicznose, jakas stopnio
wose, jakas "wolna konkurencja" - nie wierz~ w wyplenienie szrolry 
za pomocq egzamin6w i zaswiadczen moralnosci artystycznej. 

Takie kolumbowe odkrycia, jak odkrycie szmiry, zdarzajq si~ coraz. 
cz~sciej naszej prasie. Moze to i dobrze - kiedy np. "Polityka" po
wiada gromko w podtytule jednego z artyku16w (nr 10 II 62), ze 
brak konkurencyjnej walki 0 klienta, to g~owna przyczyna gastrono
micznych niedostatkow. No i ktoby to pomyslal. 

W tym samym tygodniu w "Przeglqdzie Kulturalnym" (8 II 62} 
czarujqce sformulowanie Kazimierza Brandysa: Za kazdym razem 
biorqc udzial w naradzie nad stanem literatury wspolczesnej, odczu
warn gdzies w zapleczu rodzaj zazenowania. Zaplecze... Dawniej si~ 

m6wilo: miejsce, w kt6rym plecy tracq swojq szlachetnq nazw~. 

+* 
Ale wracajqc do chaltury: jesli juz ona istniee musi (a troszeczk~ 

chyba musil, to niechby jednak bylo wiadomo, ze to ona wfasnie. 
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Grozniejsze od fatalnych wystl;pow prowincjonalnych wydajq mi sil; 
wystl;PY centralne, wzorcowe,opatrzone wszelkimi naleznymi etykietami 
i szerzone przez radio tudziez "eleganckie" tygodniki; wystl;PY rzekomo 
kulturalne, w istocie zeslizgujqce sil; dyskretnie w szmirl;. Niepokojqce 
wyda jq mi sil; ostatnio - tytulem przykladu - metody podawcze 
i kryt eria wartosciowania, jakie w swoich recenzjach, pogadankach 
i reportazach stosuje bardzo popularny i do niedawna sympatyczny 
Lucjan Kydrynski. Zmartwila mnie ktoras jego audycja muzyczna, 
gdzie sporo bylo rzeczy - jak mi sil; wydalo - s=irowatych, ktore 
Kydrynski zachwalal chyba tylko ze wzgll;du na slawne nazwlska: 
przodowalo szkaradne nagranie "Palomy" przez Elvisa Presleya. Ale 
moze sil; myII;, Kydrynski z pewnosciq zna sil; na muzyce lepie j ode 
mnie. Za to chyba siE: nie myll;, jeSli chodzi 0 teksty. Pan Lucjan 
zwiedzi! kawal 5wiata, m. in. "w ekskluzywnej grupce" - jak powia 
da - obejrzal "mekk~ strip-teasu", paryski kabaret Crazy Horse. 
Na estradzie - najlepszy strip-tease swiata (glosi K ydrynski w "Dzien
niku Polskim"). Dziewcz!;ta bajkowej urody: Rozowa Laleczka, "elektry
zu jqca krzeslo, na ktorym siada", Rapha TemporeZ, "dziewczyna w ha
maku", Dony Bell, "Callas strip-teasu" itp. itp... Nastroj, nastroj, moi 
drodzy, wysmienity. Prosz~ mi nie tlumaczyc, ze przemawia przeze 
mnie obrazona pruderia. Nie, moi drodzy. Uwazam po prostu, ze w zad
nej gazecie, tym bardziej w popularnej gazecie codziennej, nie rna 
powodu mieszac w glowach czytelnikow, przedstawiajqc im rozbiera
jqce si~ panienki paryskie, jako artystki; utrwalac i slawiC w druku 
ich noms de guerre, nieznane chyba nikomu w paryskim swiecie 
artystycznym (z wyjqtkiem moZe zamilowanych amatorow strip-teasu); 
w ogole nie warto prezentowac w aurze sztuki (a wi~c kultury itd.) 
tego, co na pewno niq nie jest. W ten wlasnie sposob ksztalci si~ ama
torow szmiry. Jeszcze jaskrawiej wychodzi to na innym przykladzie, tow
niei zaczerpnil;tym z "Dziennika Polskiego". Kydrynski opisuje w tym 
organie "Ostatni wieczor Vince Taylora", jak powiada: "ksi~cia 

rock'n 'roIlu". Rzecz dzieje si~ rowniei w Paryiu. Vince Taylor stal 
na przodzie estrady ubrany w czarnq skorzanq wiatr6wk~, cza,1"n e 
sk6rzane spodnie, czarne skorzane r!;kawice. Na szyi mial zawieszony 
gruby, dlugi zloty laiicuch z pot!;znym okrqglym medalionem. Drugi 
zloty laitcuch Vince niedbaZe podrzucal do taktu w r!;ce, przekladal go 
z dloni do dlcmi. Cdy skoiiczyl pierwszq piosenk!;, zloty lancuch z rqk 
odrzucil w gl qb estrady, a sam zwiesil glow!;, odwrocil sill tylem do 
publicznok i i wolnym krokiem - przy huraganie braw - odszedl 
bez j ednego gestu w ciemnq przestrzeii. Przez chwil!; stal wsparty 
o perkusj!;, po czym leniwie skierowal twarz w stron!; widowni, po
wol i podszedl do mikrofonu, pokazal w usmiechu wspaniale, miezne 
z!;by ...itd. itd., ciqgnie si~ ten opis, Vince rzuca si~ po estradzie, kla
dzie si~ na podlodze mi !;toszqc pod sobq statyw mikrofonu, do ktorego 
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tulqc twarz sqczyl namic:tne slowa, potem zn6w odchodzi w mrok 
a Kydrynski relacjonuje t~ szmirE: nad szmirami . z bezgranicznym 
zachwytem, bez slowa krytyki, bez chwili zastanowienia nad ran g q 
k u 1 t u r a 1 n q tej ckliwo-histerycznej wulgarnoSci, tej calej zgrywy, 
kt6ra podobno tak rozpala francusk q mlodziez? Warto tez zauwazyc, 
ie Kydryilski ,mi slowa nie mowi 0 glosie Vince Taylora, b'ldz co 
bqdz piesniarza. Analogicznq relacjE: rozpowszechnia w setkach ty
l,;iE:cy egzemplarzy "Przekr6j" w niepodpisanym artykuUku pt. "Taylor
pantera rock'u". Sam tytul chyba wystarczy, jako wspanialy okaz 
szmiry, tej najbardziej niepotrzebnej, najgrozniejszej, bo strojC}cej siE: 
w piorka znawstwa, gustu i kultury. "Przekr6j" powtarza bezkry
tyczne zachwyty 0 Taylorze, powtarza tez zdanie, ze styl ten krytycy 
paryscy nazywajq "hysterie complete". Czy to z pewnosciq nazwa 
stylu Taylora, czy po prostu trafny epitet, ktory w doslownym prze
kladzie znaczy "zupelna histeria"? 

Ten glos przestrogi pozwalam sobie wzniesc dlatego, ze chcialbym, 
aby Lucjan Kydrynski stal si~ znowu sympatyc:z.nym i utalentowanym 
popularyzatorem dobrej muzyki lekkiej, a nie siewCq snobistycznej 
szmiry. Moze to egzotyczne wojaze tak zacierajq rozeznanie? Do tego 
wniosku prowadzi mnie final reportazu Lucjana Kydryilskiego z rejsu 

na "Batorym" (takze "Przekroj"). Gdy dotarUsmy znOW'lL do Gdyni, 
na statku zjawil sic: reporter, pytajqc 0 wrazenia z podrozy dla dzien
nika radiowego. Zwierzylem sic: swemu towarzystwu, ze spytal co by!o 
dla mnie podczas wycieczki najprzyjemniejszym przezyciem, a wowczas 
trzy znajome mc:zatki zdrc:twialy w niepokoju: - I co? Powiedzia.ld? 

Ja zn6w nie jestem taki strasznie prowincjonalny, ja wiem, ze to 
na niby, ze to jest dowcip. Zarcik towarzyski, z "Batorego", z wiel
kiego 8wiata, z "Przekroju". \'lysoce kulturalny. 

+++ 

Z "Observera": "W Nowym Jorku dziala «Maszyna do Malzenstw», 
tj. m6zg elektronowy, kt6ry na podstawie dostarczonych mu iniormacji 
wybiera partnerow matrymonialnych. Dr Eric Riess, kt6ry kieruje 
agencjq matrymonialnq , nOSZqCq nazw~ Scientific Introduction Service, 
powiada: «Sposrod 500 malzenstw, kt6re zawarto w ten spos6b (od 
roku 1956) tylko jedno si~ rozwiodlo. W USA rozwodzi siE: przeciE:tnie 
co czwarte mal:i:enstwo». Lecz dr Riess zastrzega si~: «Nie dajemy zad
nych gwarancji. Nauka si~ rozwija, lecz jak dotqd nie moze gwaran~ 
towac dobrego malzenstwa». Klienta poddaje siE: najpierw badaniu 
psychoanalitycznemu, po czym otrzymane informacje szyfruje si~ w jE:
zyku, zrozumialym dla mozgu elektronowego i puszcza si~ maszyn~ 

w ruch. M6zg zawiera informacje 0 trzech tysiqcach klientek. Po 

http:Powiedzia.ld
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dwoch tygodniach agencja podaje nazwisko tej kobiety, ktora rna 
najwi~cej cech wspolnych z kandydatem do ma!zenstwa. Dr Riess nie 
przyjmuje m~zczyzn pomzeJ dwudziestu lat, bo s'ldzi, ze nie S'l dosta
tecznie zrownowazeni do ma!zenstwa. Zglaszaj'lce si~ kobiety maj'l 
zwykle powyzej 35 lat, ale byla jedna siedemnastoletnia. Raz maszyna 
pol'lczyla 81-1etniego pana z 80-1etni'l pani 'l. Malzellstwo jest szcz~sli

we, twierdzi dr Riess. Oto jego zdaniem cechy szcz~sliwych malZenstw: 
wzajemny poci'lg seksualny i uczuciowy; moznose porozumienia siE: 
i wygadania siE: do dna; dopasowanie si~ pod wzgl~dem wykszta!cenia, 
stanu finansow i pogl'ldu na swiat. «Najwi~kszy klopot z mn6stwem 
malzcnstw polega na tym, ze po jakims czasie m'lz i zona nie rozma
wiaj'l ze sob'l », twierdzi dr Riess". 

+++ 

Episkopat amerykanski oglosil w polowie zeszlego roku oswiadczenie 
(statement) na temat indywidualnej odpowiedzialnosci katolikow 
swieckich. Niedawno - z ust pewnego katolika - us!ysza!em takie 
ironiczne zdanie: "Kosci6! mysli za ciebie. Spij spokojnie". Dla prze
ciwdzialania jadom tej ironii, warto zacytowae kilka zdan z owego 
oswiadczenia biskupow USA. Przede wszystkim oni sami kilkakroe 
cytuj'l Piusa XII: "Czlowiek wspolczesny widzi, Ze siera, w jakiej 
moze myslee samodzielnie, dzialae z wlasnej inicjatywy, brae na siebie 
odpowiedzialnose, utwierdzae i wzbogacae SW'l osobowose - jest 
w wielu wypadkach nadmiernie ograniczona ... W pelni swiadomy tego, 
co si~ dzi:eje, pobudzony przez apostolsk 'l gorliwose, (cz!owiek) anga
zuje si~ osobiScie w te spo!ecznosci, ktore go otaczaj'l, co jest wynikiem 
swobodnego i uzasadnionego wyboru oraz roztropnej mysli ° sobie 
samym, 0 swoim przeznaczeniu i 0 swiecie" (List z 12 lipca 1960 do 
"Tygodnia spolecznego" w Grenoble). "Narody zyj'l w pelni zycia 
ludzi, ktorzy siE) na nie skladaj'l; kazdy z nich na swoim miejscu 
i w sobie wlasciwy sposob jest osob'l , swiadom'l swych wlasnych od
powiedzialnosci i swych wlasnych przekonan" (Boze Narodzenie 1944). 
Biskupi cytuj'l takze sw. Pawla: "Bowiem zostaliscie, bracia, powolani 
do wolnosci", i dalej pisz 'l tak: "CiSnienie spoleczne dzisiejszego, skom
plikowanego zycia wcale nie rozgrzesza z osobistej odpowiedzialnosci, 
przeciwnie, stwarza na niq wi~ksze zapotrzebowanie... Faworyzuje si~ 

dziS i awansuje raczej «czlowieka zorganizowanego» (the organizational 
man), ukrytego w swoistej anonimowosci, niz jednostkE) odpowiedzialn'l . 
Nawet w dziedzinie wychowania widzimy przygotowanie tej sytuacji, 
gdy nacisk wychowawczy zostaje polozony na przystosowanie siE) do 
myslenia grupy. Ta tendencja jest tak przemozna, ze niektorzy psy
chologowie uwazaj'l przest~pczose mlodocianych za rewoltEl, za jakies 
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zbuntowanie si~ przeciw dlawiqcemu uniformizmowi, ktory nie po
trafi pobudzie indywidualnosci studenta. Naprawa tego w istocie mo
ralnego zla i przywrocenie silnego poczucia osobistej odpowiedzialnosci 
nalezy przede wszystkim do dziedziny religii... Pogl~bione przekonania 
religijne podeprq i ozywiq poczucie osobistej odpowiedzialnosci". Prze
praszam, ale niektorym moim przyjaciolom ksi~zom, ktorzyby r"aczej 
woleli myslec za swoje owiecZ'ki, wpisuj~ te cytaty do sztambucha. 

+++ 

Dalej wertujqc tJod tym kqtem katolickq pras~ amerykanskq, znaj
duj~ w "Commonwealu" artykul 0 katolickich uniwersytetach. "Uczeni 
rodzq uczonych. Wszystko w koncu zalezy od tego, jak poda si~ stu
dentom material. JeW si~ go pokaze jako cz~sc solidnych i rzetelnych 
dociekan, ktorych wnioski Sq otwarte dla przeksztalcen i poprawy 
(z wyjqtkiem tych bardzo nielicznych spraw w dziedzinie wiary i mo
ralnosci, ktore majq juz za sobq etap badan i Sq doktrynalnie okre
slone), wowczas niektorzy studenci zaczl1q si~ uczyc razem z profe
sorem: to prawdziwa nauka. Jesli jednak material podaje si~ jak 
dzieciom, z chlodnq finalnosci q zamkni~tych umys16w, wynika z tego 
przede wszystkim bigoteria oraz (przez naturalnq reakcj~ studentow 
bardziej przenikIiwych) sceptycyzm". To w cale nie KULowi do sztam
bucha. Przeciwnie: tym jego krytykom, ktorzyby chcieli widziec we 
wszystkich salach wykladowych tylko lekcje katechizmu. Autor 
Martin J. Svaglic - jest profesorem na Loyola University w Chicago. 

+++ 

o literaturze i moralnosci (takze w "Commonwealu"): "Dziela 
sztuki pot~pia si~ zbyt cz~sto na podstawie jakiejs sceny, czy postaci, 
jakiejs mysli, stylu - bez najmniejszego wysilku, by ujrzec te sprawy 
jako organiczne skladniki artystycznej c a los c i. Z drugiej strony 
brak «drazniqcych» wyrazen i tematow zyskuje uznanie dzielom, 
ucielesniajqcym filozofie, ktore z przemyslanego, chrzescijanskiego 
punktu widzenia stojq moralnie (co nie znaczy seksualnie) pod gru
bym znakiem zapytania... Moralista, ktory zaczyna sqdzic literatur~, 

musi bye rownie kompetentnym badaczem sztuki, jak moralnosci... Gdy 
wypowiada sqdy, moralista musi zdawac sobie spraw~, ze robi to 
na podstawie rozumowania, ktore z koniecznosci zawiera wiele przy
puszczeJl, kwestii wzgl~dnych i nawet wqtpliwych. Zuchwaly bylby 
ten, ktoby wobec tylu ograniczen smial twierdzic, ze ujmie problem 
w jednej, prostej formulce. Niezbyt mqdry b~dzie ten, kto sobie 
wyobrazi, ze jego sqd moralny 0 dziele literackim moze bye czyms 
wi~cej, niz jest: a jest rozwazaniem 0 trudnej, zmiennej, tajemniczej 
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wymianie mi~dzy tw6req, dzielem i ezytelnikiem. Nie jest dowodem 
(!hrzescijanskiej milosei ani roztropnosci miotanie anatem na podstawie 
sqd6w tak przyblizonyeh i niedoskonalyeh". To do sztambueha r6znym 
domoroslym inkwizytorom od literatury, plastyki, teatru itd. 

+++ 

"Weale nie temat ezyni ksiqzk~ lub obraz brzydkimi lub pi~knymi, 
zlymi lub dobryrni, lecz spos6b jego uj~eia. Nie rna zatern nic z ko
niecznosei zIego w «sekweneji 16Zkowej» w jakims tam filrnie: to 
zalezy od sekweneji (i od 16zka). Nie rna nie z konieeznosei zlego 
w odmalowaniu zlego ksi~dza, morderey ezy prostytutki: zalezy to od 
skutk6w sposobu odmalowania. Lecz ehyba wlasnie w tym punkeie 
powstaje zamieszanie. Jesli skutki Sq zle - to w jaki spos6b? I He jest 
t ych sposob6w? Zwykle wymienia si~ bodaj dw a, a powinno si~ wy
m ieniae trzy sposoby. Uwaza si~, Ze film jest zly, jeW (a) pobudza 
do grzechu - ezy to umyslnie, czy nie ; i (b) jesli wpaja falszyw e 
doktryny, zasady, normy post~powania Ud. Zastan6wmy si~ nad tymi 
dwoma punktami. 

W jaki spos6b film pobudza do grzeehu? Normalna odpowiedz 
brzmialaby ehyba tak: film albo bezposrednio podnieea uezueia, kt6re 
bylyby grzeehem gdyby sobie na nie pozwolie, albo tez film maluje 
zlo w taki spos6b, ze widz sam ehciaIby r6wniez p6jse zlq scieikq. 
W pierw szym przypadku nasuwajq si~ na mysl tytulem przykladu 
filmy pornografiezne lub «sexy», w drugim przypadku te filmy, kt6re 
gloryfikujq brutalnose, bandytyzm, rozwiqzlose ezy zbrodni~. 

Ale si~gnijmy gl~biej. Jesli film «budujqey» pobudza widza, by 
uzywal religii jako narkotyku, jako ucieezki od rzeezywistosei : to 
jest pobudzanie do zIego. Jesli go zach~ca, by traktowal religi~ jako 
narz~dzie do uezuciowego wyzywania si~: to jest pobudzanie do zlego. 
Jesli film sklania widza, by sqdzil ludzkie sytuacje i problemy nie 
rozumnie, leez emoejonalnie, sentyrnentalnie, to takze jest pobudzanie 
do zlego. 

To sarno dotyezy wpajania falszywych doktryn. Film «budujqcy» 
moze rozsiewae falsz akurat tak sarno, jak film niebudujqcy. Zle jest 
przekonywae ludzi za posrednictwem filmu, ze morderstwo czy samo
b6jstwo Sq usprawiedliwione; leez zle jest r6wniez przekonywae ich, 
ze chrzeseijanstwo zmienione w magi~ lub przesqd jest rzeezq dobrq. 
Zle jest, jesli film budzi w nieh eh~c uczciwosci tylko dlatego, Ze 
uczciwosc zaleca si~ w filmie jako najkorzystniejszq taktyk~, albo jeSli 
film budzi eh~c swi~tosci dlatego, ze swi~tose wyglqda w filmie tak 
efektownie... W ciqgu dlUgich swoich dziej6w Kosci6l byl w swiecie 
czynnikiem cywilizujqeym dlatego, ze ehrzescijanstwo troszezy si~ 

nie 0 samq tylko dusz~, lecz 0 calq ludzkq osob~. Brzydota, kt6ra nas 
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otacza jest - W ostatniej instancji - skutkiem zla. Znaczna cz~sc pra
cy Kosciola w swiecie polega na tym, by starae si~ poprawic t~ sy,
tuacj~ i uswi~cac rzeczy materialne. Nacisk polozony na doktryn~ 

Wniebowzi~cia przypomina nam ten chrzescijanski obowiqzek i po
woluje wspolczesnych chrzescijan, by walczyli z uposledzeniem materii, 
pracowali dla jej rehabilitacji, przywracali pi~kno i god nose swiatu 
czlowieka i jego dzielom. Bo Wniebowzi~cie oznacza chwal~ czysto 
ludzkiego ciala i krwi, stanowi zatem symbol chwaly calej w ogole 
materii..." 

Ten tekst takze znalazlem w "Commonwealu". Jego autorem jest 
angielski dominikanin, o. Gerald Vann. 

+++ 

Dla rownowagi cytuj~ pismo 00. jezuitow, "America". Mowi slynny 
francuski socjolog i publicysta, Joseph Folliet, w rozmowie z jednym 
z: redaktorow tego pisma. Pyta redaktor, o. Eugene Bianchi: "Czy pan 
sqdzi, ie stosunki mi~dzy klerem i laikatem poprawiajq si~, czy psujq?" 
Oto fragmenty odpowiedzi Follieta: "OczywiScie gdzie niegdzie panuje 
nadal pewien typ staroswieckiego klerykalizmu. Ksiqdz uwaza si~ 

tam nie tylko za wladz~ duchownq, lecz w pewnym stopniu za do
czesnego przywodc~ spolecznosci. Istnieje takie subtelniejsza forma 
klerykalizmu, w wyniku ktorej pewne ruchy kierowane Sq bardziej 
przez kapelanow nii przez odpowiedzialnych kierownikow swieckich. 
Lecz te slady klerykalizmu wynikajq bardziej z ludzkiej slabosci, nii 
z instytucyj lub z mentalnosci - a z pewnosciq nie opierajq si~ na 
i:adnych koncepcjach doktrynalnych. Na przyklad za czasow mojej 
mlodosci bardzo bylo trudno swieckiemu dostac si~ do biskupa; dzis 
we wszystkich niemal francuskich diecezjach rzecz si~ uderzajqco 
zmienila. Ludzi swieckich biskupi nie tylko przyjmujq, ale sluchajq ich 
uwai:nie i zach~cajq. Nie znaczy to, ie w stosunkach mi~dzy laikatem 
i klerem wszystko uklada si~ doskonale. Bywajq ludzie swieccy, ktorzy 
myslq, i.e Sq dojrzali i odpowiedzialni - chociai: tak nie jest. Sq tei: 
ksi~i:a, ktorzy pomijajq swieckich wlasnie w tych sprawach, w ktorych 
laikat jest najbardziej kompetentny ..." 

+++ 

Jacques Madaule napisal ksiqik~ 0 Albigensach (Le drame des 
Albigeois et le destin tran!;ais, wyd. Grasset), jednoczesnie napisala 
o nich powiesc Zoe Oldenbourg (Les cites charneHes, wyd. Gallimard). 
Obie ksiqiki Sq - sqdzqc z recenzji - zadziwiajqco zbieine w klima
cie; analogicznie odtwarzajq t~ strasznq kart~ z dziejow Francji, 
Europy, Kosciola. Uderzyla mnie jedna uwaga recenzentow: z ksiqi:ek 
tych widac, ie przeciei: na poludniu mniej bylo katarow nii: katolikow, 
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ze ten podzia! religijny (katolieka p61noe , k at ar yezne poludnie ) nie 
by! wcale " ro zlqezny" - ale potworne przeMadowania, w kt6ryeh 
stariy siE: morderezo dwa style iycia, dwa jE:zyki, dwa rodzqce sit: 
nacjonalizmy, dwie kultury - przesladowania religijne, chociai nie 
r6znice religijne by!y najistotniejszq ieh genezq - zapt:dza!y, za
szczuwa!y niekiedy ludzi w "lojalnosci przewrotne" (j akby ' powiedzia ! 
Witkacy). Tak wlasnie bohater powieSci Zoe Oldenbourg, wasal hra
biego Tuluzy, rycerz z poludnia, katoliK, po strasznych krzywdaeh 
i mE:kach umiera w loehaeh, odrzekajqc siE: religii swyeh ojc6w. Na
we t milos(; (bo ryce rz 6w kocha katarkE:) nie umia!a doprowadzic do 
tego, do czego doprowadzily ucisk i krzywda: Roger de Monbrun 
glosi sit: heretykiem, nie z wiary, nie z serca, ale dla protestu . 

+++ 

Historia nie przestaje pasjonowac i uezyc - ciqgle tez od nowa 
przekopujq sit: przez niq uczeni i pisarze. Rewizje bywajq zaskaku
jqce, niekiedy robiq wrazenie bluffu. TrochE: tak wyglqda ksiqzka 
Jean-Charles Pichona pt. Saint Neron (wyd. Robert Laffont). Pichon 
zebra! pokaznq dokumentacjt:, ale zdaje sit:, ze jak ktos wpadnie na 
pomysl iScie maniakalny, to kazdy dokument swieei mu pozqdanym 
swiatlem (dla przyk!adu wystarczy porozmawiac z ludzmi, kt6rzy 
uwazajq np., ze ±r6dlem wszelkiego zla na swiecie jest - powiedz
my - masoneria). Pichon - podobno w czasie swyeh badan nad po
iarem Rzymu - doszedl raptem do wniosku, ze Neron, to swiE:ty 
czlowiek. Wcale nie on zabil Brytanikusa, tylko Agrypina . J es!i zas 
chodzi 0 smierc Agrypiny czy Oktawii, to tyle, ze Neron nie przeszka
dza! - i zresztq jak mia! przeszkadzac, kiedy Oktawia z zazdroSci 
o PopeE: szykowa!a zamach na , zaenego Nerona. Nerona wcale nie 
by!o w Rzymie (twierdzi Pichon), kiedy wybuch! pozar. Po swoim 
powroeie ucieszy! si~ serdecznie, ie nareszcie bE:dzie mial okazjt: 
wybudowa6 dla ludu przyzwoite osiedla mieszkaniowe. A wstrt:tnq 
plotk~ 0 pozarze posiali nieprzy jaciele Nerona, kt6rzy chcieli pod
kopac jego nieskazitelnq skqdinqd opini~. Dlaczego Neron mial nie
przyjaci61? Proste: bo byl chrzescijaninem. Ale cho6 nawr6cil go sw. 
Pawel, Neron zachowywa! siE: bardzo nieortodoksyjnie : kto w tam
tych czasach widzial chrzescijanina, kt6ry gra na cytrze, wystt:puje 
w teatrze, 'spiewa - w og61e chrzescijanina estetE:? WiE:e poganie mieli 
za zle Neronowi chrzescijanstwo, a chrzescijanie - dziwny rodzaj 
tego chrzescijanstwa: w r ezultacie Taeyt, Plutarch, Swetoniusz itd. 
itp. (nawet data listu sw. Pawia do Rzymian), wszystko to 2:Ostalo 
pozmieniane, poci~te, poeenzurowane okropnie - i dlatego Neron tak 
brzydko nam si~ prezentuje. Jakaz niesprawiedliwosc, twierdzi Jean
Charles Pichon. 

+++ 
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DU:lo powazmeJsza i ciekawsza rewlzJa, to Historia staroZytnego 
Egiptu (wyszedl u Albin Michela dopiero pierwszy z trzech tomow), 
przez Jacques Pirenne'a. Jedna z ciekawszych tez slawnego historyka 
dotyczy niezmiernie wysokiego poziomu cywilizacyjnego, osiqgni~tego 

przez Egipt juz za czasow Starego KrOlestwa. Oto co mowi sam 
Pirenne w · wywiadzie dla "Monde'u": "Nieslusznie przedstawia si~ 

spoleczenstwo tej epoki jako spoleczenstwo arystokratyczne, skupione 
wokol krola-boga, ktory panuje nad masq rzemieslnikow czy chlo
pow. Ja przeciwnie widz~ spoleczenstwo egalitarne i indywidualis
tyczne, w ktorym ani mowy nie rna 0 niewolnictwie. Wielkich pira
mid nie zbudowali bynajmniej niewolnicy. Zawierano umowy z wy
specjalizowanymi robotnikami, ieh zorganizowane brygady pracowaly 
na placu budowy faraona"... 

+++ 

Chamfort: "W sprawach wielkieh ludzie pokazujq si~ t akimi, jak 
nalezy si~ pokazac, w sprawach malych takimi, jakimi Sq". 

Jacek Wozniakowski 
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