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MIESleCZNIK 


ROK 	XIV Nr 99 (9) 

Wrzesien 1962 

KRAK6w 

"zaprawd~, zaprawd~ powiadam wam: jesli 0 co prOSlC 

b~dziecie Ojca w imi~ moje, da wam. Dotychczas 0 nic nie 
prosili§Cie w imi~ moje, proscie a otrzymacie, aby radosc 
wasza byla pelna. To wam mowilem w przypowieSciach. 
Nadchodzi godzina, gdy juz nie w przypowiesciach mowic 
wam b~d~, ale jawnie 0 Ojcu oznajmi~ wam. W on dzie'n, 
w imi~ moje prosic b~dziecie i nie mowi~ wam, ze ja b~dq 
pros it Ojca za wami, sam bowiem Ojciec miluje was, boscie 
wy mnie umilowali i uwierzyliscie, ze od Boga wyszedlem. 
Wyszedlem od Ojca i przyszedlem na swiat, znowu opusz
czam swiat i id~ do Ojca. Rzekli mu uczniowie jego: Oto 
teraz jawnie mowisz i zadnej przypowiesci nie powiadasz. 
Teraz wiemy, ze wszystko wiesz i nie potrzebujesz, zeby ciq 
kto pytal; dlatego wierzymy, ze od Boga wyszedles. Odpo
wiedzial im Jezus: Teraz wierzycie? Oto nadchodzi godzina, 
a nawet juz nadeszla, ze roz pierzchniecie sit?, kazdy do 
swoich a mnie zostawicie samego. Wszakze nie jestem sam, 
bo Ojciec jest ze mnq. To wam powiedzialem, abyscie pokoj 
mieli we mnie. Na swiecie doznacie ucisku, ale ufajcie, 
Jam zwycit?,zyt swiat. 

Tak mowil Jezus i podnioslszy oczy ku niebu rzekl: 
Ojcze. nadeszla godzina moja, wslaw Syna Twego, aby 
i Syn Twoj w slawil Ciebie. Jakos mu dal wladzt?, nad kaz
dym cztowiekiem, aby wszystkich, ktorych mu dales, obda
rZJjt zyciem wiecznym. A to jest zycie wieczne, aby poznali 
Ciebie, jedynego Boga prawdziwego, i tego, ktoTegos poslal, 
Jezu sa Ch1'ystusa. Jam Ciebie wslawil na z iemi, dokonalem 
dziela, ktores mi zlecH, a teraz wslaw mnie Ty, Ojcze, 
u siebie samego tq chwalq, ktorq mialem u Ciebie pier
wej, nim powstat swiat. Objawilem imil?, Twoje ludziom, 
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ktorych mi daleS ze swiata: Twoimi byIi i mnie ich dales, 
a zachowali naukr: Twojq. Teraz poznali, ze wszystko, cos 
im dol, od Ciebie pochodzi, bo slowa, ktores mi dal, prze
kazalem im, a oni je przyjr:li i poznali , zem wyszedl od 
Ciebie i uwierzyli, zeS Ty mnie poslal. Ja za nimi proszr:, 
nie proszr: za swiatem, lecz za tymi, ktorych mi daceS, bo 
Twoimi sq. I wszystko moje Twoim jest. A Twoje moim; 
w nich zostalem wslawiony. Ja juz nie jestem na sWiecie, 
ale oni sq, na swiecie, a ja do Ciebie idr:. Ojcze swir:ty, 
zachowaj w imir: Twoje tych, ktorych m i dale s, aby byli 
jedno jako i my... 

A nie tylko za nimi proszr: , ale i za tymi , kt6rzy dla 
slowa ich uwierzq we mnie, aby wszyscy byli jed no, jako 
Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni byli jedno 
w nas, aby swiat uwierzyl, zeS Ty mnie poslal. A chwatr:, 
ktorq, mi dales, przekazalem im, aby byli jed no, ja.ko i my 
jedno jestesmy. Jam w nich, a Ty we mnie tak, by byli 
w jednosci doskonalymi i aby swiat poznal, zesTy mnie 
poslal i umilowales ich, jakos i mnie umilowal. 

Ojcze, chcr:, aby i ci, kt6rych mi dales, byli ze mnq. tam, 
gdz ie ja jestem, aby oglq,dali chwalr: mojq, jakq mi dales, 
bos ty mnie umilowal przed stworzeniem swiata. 

Ojcze sprawiedliwy, swiat Cir: nie poznal. Ale ja Cir: 
poznalem, a i oni poznali, zeS Ty mnie poslal. ObjcLwilem 
im imir: Twoje i objawir:, aby milosc, ktorq, mnie umilowa
les, w nich byla i ja w nich". 

(Z Ewangelii wed tug sw. Jana, rozdzial 16, 23-33 
oraz 17, 1-11 i 20-26) 

Na ostatniej sesji przedsoborowej Papiez 
Jan XXIII wezwal wszystkich wiernych, by na 
iTIJtencj~ Soboru czytali i rozwazali Ewangeli~ 
sw. Jana, a przede wszystkim "ostatnie rozmowy 
Zbawiciela i wielkq modlitw~ 0 jednosc z roz
dzialu siedemnastego". 



KS. JAN ST~PIEN 

KATOLICYZM JUDAIZM 
PODSTAWY DOKTRYNALNE POROZUMIENIA KATOLIKOW 
I WYZNAWCOW JUDAIZMU 

Na skutek porozumienia zal\vartego mi~dzy przedstawicielami 
Koscioba Katolickiego i judaizmu ukazal si~ w koilcu ub. roku spe
cjalny numer czasopisma "Kair,os", .opatrzony Imprimatur Kurii 
MetropoIitalnej Salzburga, a poswi~cony judaizmowi. Najwybit
niejsi wspokzesni znawcy judaizmu z profesOirem Uniwersytetu 
Wiedenskiego Kurtem Schubertem na czele przedstawili w kilku 
obszernych ·artykuiach ist()t~ judaizmu, szukajqc jednoczesnie drog 
zblizenia go do chrze§Cijanstwa. Refemt l moj nie b~dzie ani stresz
czeniem tych tartykulow, ani tez jedynie odpowiedziq na wysuni~
te w nlch sugeshe. Pragn~ w nim dac cos wi~cej, ukazujqc punkty 
styczne katolicyzmu i judaizmu, w ktorych widz~ zarownQ pod
stawy doktrynaine porozumieni<a <obydwu wyznan jak i drog~ wio
dqcq do ich daIsze-go zblizenia. Tymi punktami stycznymi Sq: 

1. monoteizm zydowski; 
2. spirytualistyczna inte.rpretacjla Prawa Mojzeszowego w ruchu 

chasyd6w; 
3. giowna tresc Starego Testamentu, tj . przymierze Boga z czlo

wiekiem. 
Tylko punkt drugi bE}dzie llJawiqzaniem i odJpQwiedziq na 'aI'ltykul 

() ChalSydtach polskich na Huculszczyznie, zamieszcZ{)ny we wspo
mnj,an~m wyzej numerze czasopisma "Kairos". 

Juz w samym zdefini<l!Waniu ·punktow stycznych zaznaczylem 
wYTamie, ze mowa tu b~dzie 0' judaizmie wierzqcym, a wi~c 

w pierwszYim rz~dzie ~ ortodoksyjnym, a na,st~pnie i tym t,3,kie, 
iktory zachowuje ,pr,zynajmniej wiar~ w jedynego Boga, Stw6rc~ 
wszechswiata i Ojca, respektujqcym prtawo BQze(Tor~) oraz mo
dlqcym .si~ slowami Biblii. 

1 Wygloszony w czerwcu b. r. w warszawskim Klubie Inteligencji Katolickiej. 
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I. lVIONOTEIZM ZYDOWSKI 

Nie ulega zadnej wq,tpliwosci, ze caly Stary Testament swiadczy 
zdecydowranie 0 monateizmie izraelskim. Ale judaizm opiera si~ 

nie tylko na Biblii, lecz takze, I<i nawet przede wszystkj,m - na 
przeboga·tej literaturze, ktora powstala wokol Biblii, a glownie 
Tory. Nalezq do niej: 

apokrryfy St.arego Testamentu (II w. przed Ohr. - II. w. po Chr.); 
targumy ~ ;parofr.azy tekstu B iJblii (w. I-IV po Chr.); 
mzdrasze - koment.arze (III w. po Chr.); 
Miszna (powtomenie, nauk,a) - ko'dyfLkacja prawa ustnego jako 

uzupelnienie To'ry (II w. po ChI'.); 
Gemara - komentarz i uzupel'nienie Miszny (II-IV w. po Chr.); 
Talmud Jerozolimski - Miszna i Gemara uczonych palestyn

skich (III-IV w. po Chr.); 
Talmud Babilonski - Miszna i Gemara I'abinow babilonskich 

(V-VI w. po Chr.). 
OtM we wszystkich tych ksi~g,ach wysuwa si~ na pierwszy p1an 

idea monoteizmu. Wiar~ w Jedynego Boga wyznajedzisi,aj kazdy 
pobozny Zyd w codzienned modlitwie zwanej od poczqt,koweg<> 
jej slowa "szema": "Sluchaj, Izraelu, Pan, Bog nasz jest Panem 
jedynym" (Sz'ma Izrael, Jahwe, elohenu, Jahwe ehad). 

Ten jedyny Bog stw<>l'zyl wszechswi.at caly swym slowem 
i "w swojej dobroci odnawia k,aidego dnia dzielo stworzenia". 
(Sz'ma poranne). Jest On Ojceun i Krolem Izr·aela. J est 0 j cern. 
B. Rigaux w referacieswoim pt. Vocabulaire chretien anterieur 
a la. p7'emiere epitre aux Thessaloniciens, wygloszonym na Kata
lickim Mi~dzynarodowym Kong-resie Biblijnym w 1958 ("S.acra 
Pagina MisceHanea Biblica Congr. InteI'<TI. Theol. de Re Biblica", 
Bibliotheca Ephem. Lov. XII-XIII, P,aris 1959, II, 382) powiedzial, 
ze formulla "B6g Ojciec" oddziela defini,tywnie J ezusa i .apostolow 
od judaizmu. Sqd taki jest niescisly. Przecie·z w St. Testamencie 
spotykamy ide~ ojcostw,a Bozeg'o. Nar6d wybrany jest "pie,rwo
yodnym synem" Bog.a (Wyjsc 4, 22); Bog jest ojcem Izraela (Powt 
Pr 32, 6: "azali nie on jest ojcem Twoim?"; Iz 63, 16: "Tys zaiste 
ojciec nasz"; POl'. 64, 7; M.al 1, 6; 2 Krol 7, 14). Nioe jest prawdq, 
jakoby da'wny judaizm nie wzywal Bogla jalko Ojcla, jak to utrzY
muje Rigaux (tarrnze). W E)kli 23, 1, 4 odnajdujemy modlitw~ z tym 
w!,asnie tytulem: "Panie, Ojcze i wladco zyci<l mojeg<o, nie opusz
czaj mnie"; w Mqdr 14, 3 czytamy: "Twoja zas, Ojcze, Opat'rznosc 
kieruje... " Bog jes<t ojcem nie tylko w znaczeniu zbiorDIwym (dla 
calego Izrael'a), .ale i w sensie indywidualnym - kazdy sprawiedli
wy nazywa sit; dzieckiem Hoiym (Mqdy 2, 16-18; 5, 5). Od k<onca 

http:wszechswi.at
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I w. po Chr. rabini ze szczegolnym umilowaniem zwracaj'l si~ do 
Boga jaiko ojca, nazywaj'lc Go ,,OJ cern", "bjcem naszym", ,,OJ cern, 
ktory jes,t w niebie", hebr. awinu szeba-s2szamaja; ar.: awuna de
wiszmaja (TraMarty Talmudu: Mechilta do Wyjse 20, 26; Tosefta 
hagiga 2, 1 i>td.; POl'. G , D 'alm'a ln. Die Worte Jesu, Leipzig 1930, 
152). 

I-clea przeto ojcostWt3 Bozego (i naszego Bozego dzieci~ctwa), kto
na w teologii ka\tolickiej wysuwa si~ dzis n a pierwsze miejsce, nie 
tylko nie od-clziela nas od judaizmu, ale go z nami l'lczy i stwarz'a 
istotne ramy jednej 'rodziny Bozej, w ktorej poroinione dzieci 00
naleze mog'l i powinny wspolny j~zyk milosci, a 'przez milose dojse 
do jedne'j prawdy - per caritatem ad veritatem. 

II. SPIRYTUALISTYCZNA INTERPRETACJA 

PRAWA MOJZESZOWEGO W RUCHU CHASYDOW 


Ruch .Chasydow (poboznych) zrocizil si~ z walki z wplyw,aml hel
lenskimi, k,tore lltajwi~ks ze nasilenie przY'braly za czas6w Antio
cha IV Epifanes\3. (175-164 przed Chr.). Chasydzi 'popierali wltedy 
arcykaplt3'na Oniasz.a III, a potem Machabejczyk6w. Kiedy jedn-ak 
Mach-abeusze si~gn~li nie tylko po wl,adz~ politYCZllq w panstwie, 
ale i po godnose arcYlkaplanskq, nast'lpil wsrod Chasyd6w r o-z1am , 
Ci, ktorzy uznaE ten nowy st'an ·rzeczy, dali pocz'ltek sekcie fary
zeuszy (<Jdl'lczeni) . Inni zas, uwazaj'lcy arcykaplanstwo M'acha
beusz6w .za uzurpacj~, stworzyli zrzeszenie "SpolecZ!nosci Przymie
1'za", znane nam dzisj,a'j dokladnie ze znalezisk lltad M<Jrzem l\l[art
wym. Odt'ld Tuch religijny (i narodowy) wsrod Zydow szedl dwo
rna nurtami: jeden skupiony przy swi'ltyni i f,aryzeuszach , cdzna
cZlaj'lcy si~ fClrmalizmem i w komentowaniu i uzupelni,aniu Tory, 
z'r<Jdzil Miszn~, Gemar~ i Talmud; drugi zas nawi'lzuj'lc do n auki 
Prorok6w i daj'lc spkytualistyczn'l interpretacj~ Prawa Mo,jzeszo
wego, przygotowal 'w pewnej mierze czasy mesjanskie', 'a potem 
jeden krok dzielil go od K;r6lewstwa Hozego, ktore glosil Chrystus. 

Z tyro wl,asnie dtrugim nurtem l'lczy si~ w pewnym stopniu i ruch 
religijny zapocz'ltkowany przez sw. Jana Chrzciciella, a nast~pnie 
sekta mandejczykow, istniej'lca po dzien dzisiejszy w poludniowej 
Meropotamii, w perskim ChuziJStanie oraz w wielkich m1astach 
bliskiego Wscho,du: w Bejrucie, Damaszku i Alekstal1ldrii; wresz
cie, jak si~ wydaje, i 5ektla Chasyd6w, ktora przetr.wala na naszej 
Huculszczyznie az do 'r. 1942. 

Do niedawnta uwazano nUl't pierwszy za wyroz ortodoksji zy
dowskiej, upatruj'lc w Talmudzie istot~ judaizmu. Jakkolwiek li 
terature rabinack1a l'l'cznie z Talmudem z,awiera mn6stwo rzeczy 
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cennych, z ktorych wiele czel'piq n.asze st<a'rozytne i sredni,owieczne 
komentarze do Pisma sw., to jednak ze wzgl~du Ina skrajne, nacjo
nalistyczne uj~cie idei wyhr.ani.a i za'pa.wiedzi mesjanskich, na zbyt 
razq'ce oochylenia od Biblii w z·akresie etyki spolecznej i indywi
dualnej, wreszcie na podkres1anie glownie zewn~trznej strony 
kultu, nie moglaby stanowic podstawy sprzy}ajqcej porozumieniu 
judaizmu z chrzescijanstwem. Dllatego dobrze si~ staIo, ze szulka
jqC jakiegoo wspolnego miejsca startu do zblizenia katolicyzmu 
i judaizmu, zwrocono uw.ag~ na naszych polskich ChasydOw. I jesz
cze lepiej, ze inicjatyw.a wyszla ze strony czolowych .przedstawi
cieli j udaizmu. 

Wobec tego niech mi tenaz b~dzie wolno cofnqc si~ do pierwot
nych Chasydow, do Iudzi Spolecznosci Przymierz'a, u Morych 00
najdujemy ten sam stosunek do 'tory, ktory znamion01Wal Chasy
dow Polskich na Huculsz'czyznie. Podobnie j.ak caly judaizm, i oni 
uwazali Tor~ za n.ajwyzsze kryterium moraIne, a oodanie Tory zali
czali do naczelnych Qbowiqzk6w zrzeszenia (Dokument Sadokicki 
6, 2-11). Ale w odro·znieniu od tz'w. judaizmu ortodcksyjnego ak
c€lntow.a.li swi~tosc wewn~brznq; koniecz'nosc pokuty, na,wrocenia, 
wyzn<1nia g,rzechow i chrztu. 

1. K on i e c z nos c tP 0 k u t Y - TIlawrocenia, Upomnienie dla 
nowowst~pujqcych: "Ktolkolwielk chce wstClpic do zgromadzenia 
spolecznosci, wejdzie w Pil"zymierze Boga, .. i zobowiqze si~ przy
si~gq, ze nawroci si~ do Prawa Mojzeszowego, zgodnie z wszysJt
kim, co 'Przyka~al (Bog), calym srecem i oalq duszq ,.. Niech nie 
wst~puje do wody, aby dostqpic oczyszczenia ludzi swi~tych, lb 0 

n i e 0 c z y s z c z I(i Ij q s i ~ i n 'a c z e j, j I(i k t Y I k 0 . j e s I i 
o d w roc q s i ~ <0 d z los cis w <0 j e j" ("Podr~cznik Reguly" 
manuskrypt z Qumran, V, 7-14). 

2, W Y z n 'a n i e g r z e c h 6 w: "Wszyscy zas, ktorzy wst~pujq 
w Przymierze, wyznanie uczyniq... mowiqc: popelnilismy niego
dziwosc, zblq.Q.zilismy, zgrzeszy1li, post~powalismy niezboZ:nie, my 
i ojcowie nasi przed nami,bo chodzHismy w nieprawosci, a nie 
w prawdzie. Sprawiedliwy zas jest Bog we wszystkich dziel<1ch 
sqdu sweg<o wzgl~dem ojcow naszych i milosieIldzila l,aski swojej 
zsylal nam od wieku i az do wieku" (Podr. Reg. I, 24-II, 1). . 

,,1 wyznaj~ sprawEl mojq z powodu przewrotnosci mOJeJ 
Albowiem wyst~pki moje przed oczyma mymi jako prawo 

wYTyte 
I do Boga mowi~: SprClwi€dliwosci moj.a, 
I do Naj'wyzszego: zrodlo szcz~sliwosci mojej, 
Skarbiec wiedzy i przybytku swi~tosci" 

(Podr. Reg. X, 11-12; por. XI, 9-10). 

http:c�lntow.a.li
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Takiemu wyznaniu towarzyszy ufnosc w milosierdzie Boze i wia
ra w odpuszczenie grzech6w: 

"J1a zas, chociaz siE: chwialem, 
Laski Boze - zbawieniem moim na zawsze; 
Choc upa,dalem z winy ci<llia, 
Sprawiedliwosc moja w Bozej je-st sprawiedliwosci, kt6ro 

trwa na wieki. 
W milosierdziu swoim pociqgnie mnie 
I wedlug laSik swoich przeprowadzi m6j sqd. 
I wiernq sprawiedliwosciq mnie oSqdzi 
I w nieprzebI'lanej dobroci ,swojej Z!lTIaze wszystkie winy moje" 

(Podr. Reg. X, 12-14). 

3. W 0 d a {) c z ys z c zen i a: "I prlZez Ducha sw. wsp6lZyjqc 
w pI'lawdzie J ego, oczyszcz.a siE: czlowiek ze wszystkich swoich win. 
I przez ducha prawosci i pokory z'm<lzany b~dzie grzech Jego. I dla 
uleglosci duszy jego wS?'ystkilm ustawom Bozym obmyte zostanie' 
cialo jego skropieniem wodq oczyszczenia i p05wiE:ceniem wodq 
biezqcq" (Poor. Reg. III, 7-9 ; pOir. V, 13 nn; Dok Sad. X, 10-13). 

Spolecznosc Przymierza OOrzucil.a ofioa,ry i z,astqpHa je modlitwq, 
studium Tmy, lekturq Biblii. Obmycia i wsp61ne spozywanie po
karmow posiadaly sens duchowy, slakralny. Zamiast jal{)wych dy
skusji wok61 ~ytulalu postawiono pfCIblem zas1adniczy: przymierze 
Boga z czlowiekiem. I dziE:ki temu m6gI tutaj powstac hymn, kt6
rego fragment IpozwolE! sobie przytoczyc, uwaz,aljqc go za wspolnq 
naSZq modlitw~: "Na poczqtk,u dni<l i nocy wst~pujE: w przymierze 
Boga, kiedy z nadejsciem wieczoru i ranika powrt<lrzam ustawy 
Jego i w cZlasie ich t'rwania zwkreslam sabie gr1anice, ktoryeh mi 
przekroczyc nie wolno... N.a poczqtku pracy [qk i nog moich blo
gosloatWiE: imien10wi Jego. Kiedy wychodzE: i wchodzE:, siadam 
i wstajE:, jak i kiedy siE: kl.adE: na poslanie moje, uwielbiam Go. 
I blngoslawiE: Mu ofilarq mowy warg moich za przygotowanie po
silku dla ludzi i z!anim wznio'sE: rE:kE:, aby siE: pokrzepic wspania
losciq owoc6w ziemi. Z nadejSciem IE:ku i trwogi, podczoas smutku 
i nieszcz~scia blogoslawiE: Mu dla dziw6w wielkich i moe Jego 
rozw~zam i na laska'ch Jego wspieram siE: przez ooly dzien... Gdy 
przygniata b61,chwalE: Go i kiedy z,syia mtunek, znowu uwiel
biam. Nie OOpl,aoam nikomu zlem za zlo, dobre:m obdarzam m~:lla, 

albowiem u Boga jest sqd wszyst'kich zyjq,cych i on odda kazdemu 
zapIat~ jego". (Podr. Reg. X, 10-18). To juz nie tylko spirytuali
styczna inrterpretacja Tory, to j.ak n.ajhardziej autentyczna mistyka 
prorok6w. A to jest toakze judaiz'tll. 
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Nie mo.g~ si~ powstrzymac, aby nie wspomnJec p.rzy tym 
.0 4 Ez,dr, albo ApOikralipsie Ezdrasza, ktora jest niew'ltpliwie naj
pi~kniejsz'l ksi~gq w calej zydowskiej literaturze apokryhcznej 
i ktona nie bez r,acji znajduje si~ jako dodatek W oficjalnych wy
daniach Wulga·ty. Na'pisal t~ ksiqzk~ pod koniec I w. rpo Chr. jakis 
pobozny Zyd, w moim przekonaniu czlonek Spolecznosci P,rzy
mierza, dla kt6rego dramat 70 r. - zburzenie Jeroz.olimy - byl 
czyms niepojp,tym. Z serca autora wyrywa si~ do Boga bolesna 
skal1ga : "Wyniszczyles swoj lud,a zachow,ales Twych nieprzyj.a
ci6!... PalM na jedrne'j szali n'ieprawosci nasze i na drugiej grzechy 
innych mieszkancow ziemi, a okaie si~, ktora z nich ,przewazy " 
(4 Ezdr 3, 30 n. 34). Na to odpowiada zeskmy przez Boga ani,o} 
Driel, ie og·ft8.nicz,oTIta z·dolnosc czlowieka nie moze poj'lC drog Naj
wyzszego: "Ci, ktorzy S'l na ziemi, z·foOzumiec mog 'l jedynie rzeczy 
ziemskie; itylko ci, Morzy mieszk,aj'l w go.rze, w niebiosach, poj'lC 
mog'l sprawy niebieskie". 

W wizji drugiej, po skar,dze autora, ie Bog opu.<\cil n arod, kt6ry 
wybral, umilow18.1 i uswi~cil, ,pada znamienna i niespotykana dotC!.d 
w judaizmie odJpolWiedz ,aniola: "Ty nie mozesz poj'lC mega sqdu 
ani og.arn'lc mil-osci, j,akC! udarowalem Iud moj" (4 Ezd'r 5, 40). 
Problem cierrpienia stan'll tutaj w zupelnie nowym swietle. Cier
pienie czlowieka !l1ie musi bye kar'l za jego grzechy. Nie 'jest ono 
tylko oczyszczeniem i 'prob 'l , ale i sprawdzianem wybrania, umi
lOiw,ani,a Bozego. - I to jest talkze judaizm. Ale tu jui jestesmy 
w swiecie poj~c Nowego Przymie·rza. 

Poruszylem obszerniej religijnosc ludzi z Qumr'an nie tyJ.e po to, 
tR by wyj asnic i uzasadnic specyficzn'l poboznosc naszych po,lskich 
chasydow, He dlartego, zeby poszerzyc baz~ zblize,nia chrzescijan
stwa i judaizmu i wskaZlac d·f.{)g~ mozliwie n ajkrotsz'l i najpew
niejsz'l dtalszego naszego porozumienia, a nawet zjednoczenia. T~ 
drog~ podsulWtR zreszt'l N owy Testament. Wydaje si~, ze owa wiel
ka liczha k,a1planow przyjmuj'lcych wiar~ , 0 ktorych pisze sw. Lu
kasz w Dz Ap 6, 7, byla zwi'lzana ze Spolecznosci'l Przymierz,a. 
Dczony w Pismie u Mk 12, 28-34, do ktoretg,o powiedzial Chrystus: 
"Jestes bliski Krolestwa Bozego" (w. · 34) - to pft8.wdo'po,dobnie 
ktas ze Spole.cznO'sci Qumr.anskiej. Skoro wi~c tamci znajdowali 
d;rog~ do Chrystusa, j.ak znalazl i Apollos w Efezie (Dz. Ap 18, 
24-28), to mOZTIoa zywic uzasadnion'l nadziej~, ie znatjd 'l t~ drog~ 
i ci, ktorzy podk'reslaj'l swoj'l wi~z z Chasydami. A wtedy od
krycia ostJRtnie w Qumran uzysk,alyrby nowe znaczenie - {) ilez 
wi~ksze i()d tego, jakie pTzy.pisujemy im dzirsiaj. 

To 'prawda, ze ChtRsydzi stanowili w jl.l'daizmie sekt~, podobnie 
jak kiedys kh p<l'pTzednicy w czasach Macharbejskich, a potem 11.1
dzie Spolecznosci Przymierz,a, "Joannici" i mandejczycy,ale ich 
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glowna tendencja do spirytualistycznej interpretacji Praw,a w opar
ciu 0 calq B~bli~, la zwl'aszcza 0 nauk~ p<f{)rokow, byla ciqglym fer
mentem w judaizmie, ktory nie mogl nie wywiera~ wplywu n a 
ksztaltowanie si~ zycia religijnego Zydow. Nie b~~ chyba daleki 
od prawdy, jezeli temu ,wl,asnie wplywowi przypisz~ zmiany, ja
kie si~ dokonywaly i dokonujq dalej wsrod Zydow wienqcych. 
Zarowno w okresie miE;dzywojennym, jJ3.k i po wojnie ostJatniej 
spotykalismy nie tylko ra'b1now,ale i zwyklych Zydow, czytajq
cych calq Bi!bliE;, modlqcych si~ slowami Ps,almow i odnoszqcych 
si~ n awet do tzw. "Gojim" ze sprawiedliwosciC! i szczerq milosciq. 

III. GLOWNA TREse BIBLII - PRZYlVIIERZA BOGA 

Z CZLOWIEKIElVI 


Kazdy, kto czyta Bibli~, zwrocic musi uw,ag~, ze glownq jej t'resc 
stanoll.'1i przymierze Boga z czlowiekiem. Bog z wlasnej inicjJ3.tywy, 
w nieprzebfianej swojej dobroci, za,warl p rzymierze z czlowiekiem, 
obiecujqc mu dobra materialne i duchowe, przyrodzone i nadpr zy
r,odzone. WZ'a'mian zazqdal posluszenstwJ3. Jego woli, ktorq obj awil 
'w formie zak <lzow i przykazan, okres1ajqcych obo.wiqzki czlQlwie
ka wzgl~dem Boga i ludzi. Sprowadzajq si~ one wlasciwie, jak to 
powiedzi.al rChrystus Pan (Mt 22, 37-40), do przykazania milosc,i 
Bog'a i bliz'niego, ktore jest najiwazniejszym prawem przymierza 
Boga z czlowiekiem. 

Pismo sw. nie poprzestaje na podaniu samych tylko warunkow 
przymierzia. Mowi takze, jail< te warunki byly przez czlo,w iekJ3. 
spelnione. Widzimy to glownie w k'si~g'ach historycznych Biblii. 
Histori,a Izraela jest pod tym wzgl~dem wielce pouczajqca, zwla 
szcza jesli od fak to,w przejdziemy do uogolnienia, od historii Izna
ela - ,do kontemplacji tajemnic. 

Dostrzezemy wtedy dwa nieodlqczne elementy przymierzia Bog.a 
z czl,owiekiem: 0 d e r wan i e i pus 1; y n i~. Kiedy Bog zawie
ral przymie,rze z Abf<lhamem, zazq,dal od niego oderwanil3. si~ od 
d omu fO'dZiinnego , {)d blislkich i wyjscia do ziemi, ktorq mu wska
zal. I Abr.ah.am uwierzyl Bogu i oder.wal siE; od tego, co bylo mu 
na ziemi 'llIaljib lizsze i poszedl za glosem Bog,a (Rociz 12, 1-8). P,rzy
szedl cza's, kiedy Bog chci!al wyprobowJ3.c jeszcze wiar~ Ahr.ahailTIla. 
Zazqdal wtedy nowego oderwania, z.azqDal ofiary z Iz,aak'a, kt ory 
byl nie tylko pociechq ojc.a, podporq w jego staraSci, ale i gwa
rancjq Bozych obietnic, j,a,kie poprzednio patriarcha otrzymal. 
Abr,aham byl gort;ow i Izaaka poswi~cic, byle przyjazni z .Bogiem 
nie stracic (Rodz 22, 1-12). 

To oderwanie, ten ciqgly exodus jest tez znamieniem przymie
rza, jakie zawarl Bog z ludem wybflanym. Wyjscie z Egirprt;u, wyj
scie z Babilonu. J,a-ki jest sens tego oderw,ania? "Ja je

http:Abr.ah.am
http:powiedzi.al
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stem Jahwe, Bog wasz, ktory was odl<\czylem od narodow... , 
a by sci e by 1 i m 0 i m i" (Ka'pl 20, 24, 26). "Nie czyilcie wediug 
obycza1jow ziemi Egi.pskiej, w ktorejscie mieszkali, ani nie czyncie 
wedlug obyczajow ziemi Kananejskiej, do ktorej j!a was zaprowa
dzt;; nie przestrzegajcie ich prow. Pelnieb~dziecie moje nakazy 
i strzec bt;dziecie moich praw. Jam J ,ahwe, Bog wasz" (KlClpl 18, 
3 n .). Celem wi~c tego oderwan1a jest dochowanie wiernosci przy
mierzu, calkowite .odd-anie s~ Bogu: "albyscioe byli moimi" (Kapi 
20, 26). 

Drugilm nieodl<\cznym elementem przymierza jest pus It y n i a. 
W p0lWolaniu lizroela jeslt ona miejscem oczysZACzenia, ascezy 
i gl~bszego poznania. N a pustyni pOl"zuca 1zrtael zwyczaje pog,ail
skie i odczulW.a peIn<\ zaleZnosc od Bog,a. Wsrod ciszy pustyni po
znaje 1zrael Bog,a, tm. slyszy Bozy glos: "PrzeJtoz poci<\gn~ j<\ i wy
wi'od~ na pustyni~ i mowie ·b~d~ do serea... a .ona Qdpowie m! jak 
z,a dni mlooosci sIW.ojej, to jest w dzieil, ktorego wychodzila z zie
mi egipskiej" (Oz 2, 14 n.). Jest to konieczne przygotowanie do 
Ziemi sw., nieZ'b~dny element z'jednoczenia czlowieka z Bogiem. 
Przez tak<\ ·pustyni~ przeszedl m. in. Abraham, id<\c w,raz z synem 
na g6r~ MQria (Rozdz 22, 6-10) i Jakub w ow<\ pami~tn<\ noc, kie
dy z laniolem si~ zmlClgal (Rodz 38, 22-32) i Dawid w czasie po
kuty i pr'orocy. N a takiej pustyni ZDia historia jeszeze jedno ode
rwanie... a,z do trzeciego nieba, .ale talm slyszy si~ juz meczy, 0 kto
rych nie godzi si~ czlowiekowi mowie (2 K.or 12, 2-4). 

Po<ruszylem w zwi<\zku ze Starym Testamentem tylko najistot
niejsz<\ jego .trese, k.tora stanowi zagaidnie!nie centroine teoJogii 
jUdJaistycznej. Wybranie 1znael.a i zawarte z nim przymierze przyj
mujemy rowniez i my jako fakt historyczny i jednoczesnie nad
przyrodzony, b~d<\<cy wyrazem l,a'skawosci Boga. Nie ifoznimy si~ 
tez na pewno w interpretacji glow!llego prawa i istotnych elemen
tow tego przymierza Boga z naifodem wybrlClnym. 

Jesli z'as ,staniemy Dazem na tej wspolnej nam hazie, pami~ta
j<\c 0 milosci, oderwaniu i pustyni, to s<\dz~, nie bt;dzie wi~kszych 
t·rudno§ci przy blizszym okreslentu spadkobiercow tego przymie
rza i zwi<\zanY'ch z nim Bozych obietnic. Slowa Boze wypowiedzia
ne do Abrnhama: "I b~d<\ blogoslawione w tobie wszY'stkie nnro
dy ziemi" (Rodz 12, 3) odzyskuj<\ i w judaizmie swo'j pierwotny 
sens uniwersalny, a tekst 1ZlCljasz'a 49, 6: "Malo by mi bylo, abys 
mi byl slug,! ku podZwignieniu pokoleil Jakurbowyeh i ku na
wroceniu ostatkow 1zrael.a; przeciez dalem ci~ za swilCltlose poga
nom, abys byl zbawieniem mo~m az do koilcow ziemi" przypomni 
Zydom zarowno ich uprzywilejowan<\ przeszlose, jak i mi<sj~ w do
bie obecnej ku chwale Jedynego Boga , Stworcy wszechswiJata i na
szego wspolnego Ojoo. 

Ks. Jan St~pieit 



HAUNA BORTNOWSKA 


W PRZEDEDNIU DIALOGU 


Hendrik Kraemer, autor niezwykIej ksiqzki, kt6rq tu chcemy 
omawiae byl misjonarzem w Indonezji. Pozniej wykIadal historit: 
religii na Uniwersytecie w Lejdzie. W r. 1938 napisal ksiqzk~ The 
Christian Message in a Nonchristian World ("P,oslannictwo ch:rze
scijanskie w niech~zescijanskim swiecie"). Podczas wojony stal 
si.~ jednym z najwybitniejszych przyw6dc6w protestanckiej 
spolecznooC'i holenderskiej. Jego wplyw przyczynil si~ do 
rozwoju zycia religijnego i aktywizacji loaikatu w tyro kraju. 
W tym &a1mym kierunku zmierzala Ijego dzialalnose gdy 
zostal dYTektorem Instytutu ffikumenioznego w Bossey. Mimo 
podeszlego wieku w ostartnich latach odbyl dluzszq podr6z na 
Wsch6d. Nie porzucil tez pracy naukowej, 0 kt6rej rezulrtatach 
batrdzo powazni f,achowcy wypowiadajq si~ z uzna'niem. Dowo
eZqc, iz religioznawca moze sam bye czIowiekiem gl~boko reli
gijnym, Mircea Eliade powoluje si~ wlasnie na przyklad Hen
erika Kraemer.a. Same tytuly ksiqzek Kiraemer,a wskazujq }alk 
rzetelny zmysl aktualn()sci posiada ich a'utor. Wydaje si~ jedn.ak 
ze wlasnie ostatniq ksiqzk~ Kraemera World Cultures and World 
Religions: The Coming Dialogue 1 mozna scisle nazwae dzielem 
zycia. Rozlegle doswiadczenie misjona,rza i dzi'alacza !I'eligijnego 
Iq'czy autor z teoretycznq wiedzq filozofa i historyka religii sta
jqC w samym centrum problem6w wsp6lczesnosci. 

I 

PROLEGOMENA 

ndaniem KraemernchrzescijanlStw<> zna'jduje si~ dzis w ipTze
dedniu wielkiego eialogu z innymi reliigiJami i kulturami swiata. 
Dialog ten - 0 ile si~ rozpocznie - b~dzie kamieniem milowym 
histo,rii, moze na,wet czyms wi~cej: pUlfikitem zwrotnym dziej 6w 

London, Lutterworth Press, 1960. 
CZytelnicy znajlj jui: Hendrika K rae mer a z nru 75 naszego pisma, 

w kt6rym zamie§ollismy materialy z Konferencji pax Romana-UNESCO w Ma
niH (styczen 1960). Tematem tej Konferencji byl "obecny wplyw wielkich 
religii swiata na zycie lud6w Wschodu i Zachodu". 

I 
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ludzkosci. Slo'wa "w przededniu" wyrazalJ'l nadziejE; a nie asta
teczn'l pewnosc: Kraemer balrdzo gl~boko pojmuje na czym 
w istocie 'polega rea'lne porozumienie. Dok:onuj'lce si~ obecnie kon
takty mi~dzy Wschodem ill Zachodem to tylko powierzchowne ra
czej spotkanie a nie prniWtdziwy dialog. Wielkie ku1ltury swialta 
stykaj'l si~, bo dzis juz nie mog'l tego uniknqc - ty1,ko niektore 
z tych spotkm1 majq cha'rakter ,programowy, z:amierz.ony, S'l 'swia
domym przygot'o.w.aniem dita,logu. J estesmy natomiast swiadkami 
bar,dzo iywelj osmOiZY ku1ltura1nej: idee watTtosci, obrazy, schematy, 
i slogoany przenikoaj q pOp'rzez wci'lz jeszcze rozgradzaj'lce swia,t 
roinego typu ba'riery i kurtyny - jE;zy,kowe (w nadszerszym sen
sie), etniczne, psycho10giczne, spoleczne i po1ityczne. LudZJkose jest 
jui Ijaklby zjednoczona, na wainiejsze podniety reaguje jlako ca
lose, choe w ro:imych swych cz~sc'iach - rozmaicie. J ednak praw
dziwy di.a1og jeszcze si~ nie I\ozpocz'll, ·a przemiany zachodz'lce 
w swiecie dzisiejszym wraz wyrazniej wskazujq na jego. koniecz
nose. Z perspektywy przyszlego dialogu znaczenie tych przemian 
z,aralzem wzrasta i zmienia propo'rcje. ZWIPacaj'lc uwagE; na ten 
fakt, Kraemer przy'pomina roz,wai.ania Arnolda Toynbee'go z·a
wlarte w jego eseju Encounter between Civilizations (z ksiqiki 
Civilization on Trial). Toynbee przypus2Jcza, ie hisltorycy z roku 
2047 omawriajqc wieik XX powiedzq moie, ie g16wnym wyrdarze
niem tego ok~esu jest triumf cylwilizacji zachodniej, jej przemozny 
wply,w na wszystkie zyjqce wowczas spolecznosci. W roku 3047 
poglqd na spr.aw~ bE;dzie inny: za ba'rdziej istotny d1a dwudzieste
go wieku uznoaj'l historycy wplyw cywiIizacji wschodniej na .swi.at 
z'achodni. Wreszcie w roku 4047 oceniac siE; bE;dzie wiek dwudzie
sty Ij.a'ko ·przelomowy z tej !l"acji, ze dokonano wowcz.as pierwszego 
kwku na drodze do ostatecznej unifikacji swiata. Za najwazniej
sze uzna siE; przy tyro nie sarno ~jednoczenie ekonomiczne, tech
niczne czy poliltyczne 1ecz jednosc reHgijnq. 

Sq,dZE;, ie w roku 1962 jeden szczegol w,YIpowiedzi Toynbee'go 
wydaje siE; nazqco niesluszny - d.aty. Czyzby histo'rycy mysleli 
tak powoli, ie ewolu-cja ich pog1qd6w w,YImaga ItysiqcItci? Znaki 
czasu Sq dziS talk wyrazne, ze naleialoby r,aczej mowie 0 dziesiE;cio
leciach i miec nadziejE;, ie wlasc~wq perspektywf; w stosunku do 
obecnych wydarzen zyskamy najpoiniej w 'rdku diWutysiE;cznym. 
A i dzis mozemy juz z duzym prawdopodobieiJstwem przewldy
wac, ie wZJrastajqc.a LZ biegiem 1at g~stosc kontaktoiW spolecznych 
doprowadzi w konlcu do tego, ie partnerzy dialogu st.anq twarz'l 
w twarz ze sobq i spotk:anie to bE;dzie cZylms wi~cej nii rozwija
j'lce si~ o~becnie (pokojrowe lub wrogie) wspolz.awodnictwo ,czy tei 
przedwczesne pr6by unifikacji opierajq,ce siE; cz~st'o na nieporo
zumieniach. 

http:wowcz.as
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Jesliby zresztCj Toynbee mial ·racd~ - to ksiCjik~ Kraemem, kto
rCj tu omawiamy, naleialaby uznae z·a dzielo wybitnie prekurSQIr
skie, jakby pochodzCjce mniej wi~cej z trzydziestego piCjtego wie
ku. AnalizuljCjc dynamiczne tendencje w obr~bie wielkich religii 
wsp61czesnego swia1a K'raemer kl.adzie wielki nacisk na fakt wza
jemnosci wplyw6w. Wiek dwudzies1ty jest epokCj ogromnego nasi
lenia nie jednej lecz dwu inwazji: wplywy wschodnie sCj na Zra
chodzie nie mniej wyraine jak posiew rewolucji skierowany z Za
chad'll na Wsch6,d. Ana.Jizy Kroemer.a SCj ogromnie interesujCjce 
zamierzam zreferowae je obsze.rniej, choe nie wyczerpi~ tu oczy
wiscie calej z'Cl>wartosci blisko czterechsetstTonicowego tomll. 

Na wst~pie jeszcze kilka uwag bardzo ogolnych jako konieczne 
wproiWadzenie w meritum ksiCjzki. 

Dwie inw.azje, 0 ktorych m6wi Kraemer, moina podsumowae 
w jednym zdaniu: i Wsch6d, i Zach6d probujCj dzis oce-nie na nowo 
wlasnCj syturacj~, wlasne osiCjgni~cia i br.aki - a w z,wiCjzku z tym 
w nowym swietle inaczej widzCj swe wzajemne Tel,acje. Swiat za
chodnistam si~ zmienie swoj tradycyjny .oglCjd rzeczywistosci 
polityczne.j, kuHuralnej i duchowej, wyrzeka si~ swej dotychcza
sowej hegemonii, uznaje jCj za szkodliJwCj fikcj~. Podobnie Wsch6d 
z niemniejszym wysilikiem srtaTra si~ przystosowae. do swej nowej 
pozycji - pozycji sily i odpowiedzia1lnosci za losy swiata. 

Nie oznacza to bynajmniej zerwania kontaktu z Zachodem. 
Ut'l',zymanie pozycji sily wiCjie si~ z szybkim post~pem technicz
nym i gospodaTczym. A COTaz wYl1ainiej zdajemy sobie spraw~ 
my to znaczy tutaj po PllostU wszyscy ludzie dzisiejsi - ie tech
niki nie moina t y 1 k 0 uzy.wae - ie uzy,wanie jej prawadzi do 
gll}.bokich przemi.an w iyciu spolecznym i w pJstawie psychicznej. 
Pewne elementy postawy wobec rzeczywistosci, ktore ziTodzHy na
uk~ europejskCj, szerzCj si~ wraz z jej technicznymi z·asto'Sowaniami. 
Nie chodzi tu tylko 0 tak zwanCj mentalnosc technicznCj - ta 
zresz,t q nadszybciej si~ rozwij.a i upowszechnila - lecz takie 0 rze
czy istotniejsze, 0 wartosci tak wYTaine na przykllad w greckiej 
mysli filozof.icznej. Oto one: po'wiqzanie tecrrii z praktykq, smia
lose .a zaraeem realizm spekulacji, szacunerk dla materii i z0intere
saw.anie jej moiliiwoscioami, kult scislosci i pewien optymizm po-' 
znawczy, zaufanie do mo·iliwosci rozumll niech~tnie godzCjce si~' 
z tajemnicCj. Do tych element6w zachodniej "nauko,wej" postawy 
wobec zyci,a nalezy tei chyba wlqczye dqienie do takiej struktury 
spo1ecznej, w ktorej mogloby swobodnie dzialae kryterium zawo
dowej, technicznej kompetencji. Nie moiDa pogodzie systemu ka
stowego z uprzemyslowieniem i ,aurtomatyzacjCj . Wiedza niemal 
automa1tycznie dade wladz~ (.a jui Sokrates wyk,az,al ie niewolnik 
z urodzenia moie uprawiae matematyk~). Istniejq jednak - i to 

http:przemi.an
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bardz·o wyrazne gnmice tego wplywu techniki na psychik~ 
i system wlartosci. Zobaczymy to pozniej na przykladach. 

Kraemer nie spodziew,a si~, .aby W,sch6d zostal gruntownie zwe
sternizowany poprzez za'chodniq pomoc technicznq a nadto trzeba 
pami~tac, ze obecny ksz·talt westernizacji nie sprzyja bynajrnniej 
zrozumieniu duchowych wartosci chrzescij<anstwa. Proces ten 
zmierza raczej ku laicyzacji. Kontakt z Za'chodem oslabia element 
5cisle religijny wyS't~pujqcy tak wyr,aznie w kulturach wschodmich, 
choc - zja'wisko to na poe:6r paradoksalne - zwiqz'any z wester
niza'cjq rozw6j sw.iadomosci narodowej powoduje wz,rost zaintere
so'wania tradycyjnq religiq danego regionu. Staje si~ ona elemen
tern tradyoji narodawej, ktora t,o tradycja tworzy si~ z chwilq, 
gdy spoleczeilstwo do niedawna plemienne zyskuje niepodleglose 
i buduj€ sw6j aparat pailstwowy. Aparat ten formujqc si~ na 
wzOr zachodni (gdZtie pailstwo w zasadzie jest organem nar,odu) 
odwoluje si~ do nie 'istnie!jq,cej Ijeszcze swiadomosci llIa,rodowej 
i nar6d staje si~ fakltem. Jest to oczywiscie uproszczen ie, sehemat. 
Ale i w tym schemacie widae juz jak Wlielkie znaczenie moze miee 
religia etnkzna jako element spa'j,ajqcy. Dzi~ki takiej ireligii nowo
powstajqca wsp6lnorta juz u Slaffiych swych poczqtkow pos~ada 

wlasny swiat poj~e i ideal6w, struktur~ urnoZliwiajqcq porozumie
nie i wspoldzialanie. Jednak religi.a tftaktowana jest wtedy nie jako 
cel lecz jako srodek, j,ako cos w rodz,aju SoreloWisklego mitu tw6r
czego, jakopewien skladnik kul1tury, zalezny od niej a byna'jmniej 
nie transcendentny. Tak wlasnie m6wi 0 religii Mahbub Ali 
w Kimie Kiplinga: religie Sq jak konie. Kazda ir,asa koni rna swoje 
z.alety - kobyly z Belud1zystanu najlepiej sobie r.adzq z 'wybojami 
na drogach tej krainy, a trzeba te,z pami~tae, ze nie rna jak wiel
blqdy do podrazy p.rzez pustyni~. 

Stopien, w jakim dany swi,atopog,lqd religijny trzeba przykrawac, 
aby magI pelnie utyhtame pailstwoWlotw6rcze funkcje, bywa r6z
ny. Sq reli!gie, ktore wyrasiajq ponad doraznq rzeczywistose 
z'a'ehowujq wobec niej wolnose i pewne tWO<rcze napi~cie, wyla
dowujqce ;s i~ poprzez liczne i powtarzajqce si~ konfliikty. Sq te,z re
ligie, kt6re takie i tylko takie utylitarne funkcje zdajq si~ pelnie 
od samego zarania swych dz.iej6w. Mo·zna pytac ezy to jeszcze re
ligie ezy tez reczej ideolo'gie - systemy wa rtosci i postulat6w 
etycznych lezqee u podloza pewnych form cy'wilizacytjnych. p.rzy
kladem religii, w ktarej nie rna nie sensu stricto 'religijnego i eal
kowicie brak transcendencji wobec ku1tury - jest japoilska ideo
logia Shinto - w obecnej formie calkowicie godzi si~ ona z zupel
nym, ,a nawet prograrnowym ateizmem. Jest to oczywiscie tprzy
kltad skra,jny. Inne wielkie religie Wschodu - buddyzm, hinduizm 
(w pewnyeh swych fOirmach) Sq teistyczne - lecz cechq wsp6lnq 
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wszystkich tych f'ormacji duchowych jest fakt, ze ich istotny pro
blem, przedmiot i zadanie to osiqgni~cie harmonii mi~dzy cziowie
kiem a kosmosem, usuni~ie i z<1t.arcie tego, co razi j<1ko dysonans 
w zyciu wewn~trznym cziowieka. Dysonans - zio - jest jednak 
faktem. 

Humanis,tyczne filozofie wschodnie usHuJq ten fak!t jakos w1q
czyc w ogolnq harmoni~, wytlumaczyc, uspr,a1wiedliwic czy tez tak 
czy ina·czej odmowic mu realnosci. 

Obja1wienie chrz·escij,anskie uznaje realnosc tajemnicy grzechu. 
I tu w1asnie, la takze w jego charakterze historycznym, lezy odr~b
nose chrzescitianstwa. Gioszqc Bo,g.a, ktory jest Ta1jemnicq godnq 
najwyzszego Ulwielbienia, a 'pewneg,o dnia objaw,i1 si~ nam jako 
Osob<1 - chTzesc1janstwo nie jest tylko zwyk1ym ,teizmem. Poza 
chr.zescijanstwem takiego Bog.a zdaje si~ zlllac tylko Islam. P,roblem 
lslamu to zresztq zoaniem Knaemera odr~bny problem. Relacja mi~
dzy Islamem <1 chrzescijanstwem jest zupelnie swoista. Inne wiel
kie religie znajq tylko Boga filowfii, 'a iOqc za ~arolem Barthem 
~naemer Ulw.aza Boga fi'lozofow z·a bozyszcze, z,a martwq abstralk
cjt::. Bog ' Abra·hama, Izalaka i J>akuba, ojciec Jezusa Chrystusa 
objawiajqc si~ w historii i popr,zez niq - jest jednoczesnie ponad 
histOTiq, ponad wszellkimi typami kultury i cywilizacji. Wszystk ie 
te dziel.a umyslu i rqk ludzkich On sqdzi, dl,atego kazde z nich 
posiada tylko waTtosc wzglt::dnq. Sam tylko Stworoa jest Abso·
lutem. 

Ten chrzesdjanski, religij'ny, teocentryczny relatywizm, mocno 
akcenrtowany przez Kraemera 2, nie rna nic wsp6lnego z relaty
wizmem ja.ki wyznajq zwo'lennicy utY'liIta1l'nego tnaktowani,a re
ligii. Ci godz q sit:: Ulznawac wartosc Teligii 0 tyle, 0 ile sluzy Dna 
czysto ludzkim doczesnym celom, () ile sluzy przeksztalcaniu swia
ta - ,a Knaemer, j.aiko bezk«)mpromisowy chrzescij,anin, godzi sit:: 
wjmowac Swi<1ltem i cenic go 0 tyle , 0 ile swiat sluzy Bogu i jest 
nam przez Boga pOlwierzony. Te dwa relatywizmy stojq wobec 
siebie W opozycji n<a'jglt::hszej chyba ja'kq mazna sobie wyobra:;:ic. 

Czy isto-tnie dramat czlowielk<a, a zwlaszcza dnama,t czlOlWiekla 
wsp6lczesnego, roz'grywa si~ pomit::dzy tymi dwoma relatywizma
mi? Do tego pytani,a p-owrocimy jeszcze na koncu, gdy b~dziemy 
mogJi zajqc j<akies stanO'wisko wobec poglqd6w Kraemem. Trzeba 
jednak wiedziec od poczqtku, ja'ki jest jego stosunek do tych dwu 
relatywizmow, bo ten wlasnie stosunek z-decydowanie ,rzUltuje na 
przeprowadzane w ksiqzce analizy i na ocen~ aktualnej sytuacji 
chrzesci>j ans;twlCl w swiecie. 

2 Tak mocno, ze wyraz'nie nasuwaj'l si<: tu pewne analogie z woluntary
stycznymi uj<:ciami stosunku Boga do swiata, Jakie spo\.ykamy u Dunsa Szkot9. 
i u wielu mysliciell protestanckich. 
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Kraemer zdaje sobie gl~boiko sprawE:, ze na dluzsz'l meitE: najpo
waznie1jsze niebezpieczel'l'stwo dla t<ranscendentnej wiary reIigijnej 
stanowi wlasnie totalny re1atywizm antropocentryczny przeciwsta
wia'j'lcy siE: "relatywi~moiWi" teocentrycznemu. Wielkie "herezje 
fiIozoficzne" - ma'ter~ali<zm, idealizm czy panteizm - S'l gro:i:ne 
dlatego, ze w swych ost.alteoznych konsekwencjach prowadz 'l do 
Telatywizmu ant·ropocenltrycznego. Nie b~d'lc StwoT<:'l-A<bsolutem 
czlowiek nie nada1e si~ nla mia'r~ swiaJta, a sto·sowanie falszywed, 
fikcyjnej mimy sw1aot,a mU'si prowadzie do jego dezintegracji. 

ReIigie Wschodu nie walcz 'l z antTopocentrycznym reIatY'wiz
mem - koncesje, j.akich on im udzieIa, uznaj'l Zta wystaI'cz.a;j'lce. 
Podobnie g'oozily siE: z postawq relatywistycznq nurty gnos,tyckie. 
Byl w dzieljtach chrzescijal'lstwa okres, gdy tryumf gnozy wydawal 
siE; nieuchmnny. Byl tez czas, Ikiedy w sferach inte~ektuaInych do 
dobrego tonu nale·z·alo patrae siE; choe trochE; gnoz'l. Dzis Europa 
i Ameryka SZUkaO'l wyzszej m'ldrosci duchow€j na Wschodzje. 
Nie jest to tY'lk,o prosty i w gruncie rzeczy na1wny snobizm. 

Jak kaiJda mitolog~a, tak i mit duchowej wyzszosci Wschodu rna 
swo:je !realne poostawy. P'rzede wszystkim jest on wyMzem i swia
dedwem niezaspokojonych potmeb. W pewnych srodowisikach 
Ewangelia (choe w zasadzie uznaje si~ j'l Zla cos dobreg'o) prze
stala jednak bye nowin'l - spotkanie z religi 'l chrzeseijlllnsk 'l 
rzadko bywa duchow'l przygod'l . Choc slowo Boze jest w istocie 
nowe nlll klll,zd 'l godzinE: i wielu 1 udzi dzi,siej'szych codziennie do
swiadeza jego przejmuj'lcej nowosci - nie mozna jedna'k dziwie 
siE;, ze nie WSZY5Cy umiej'l do niego dotrzee. Bo ezy latwo dot!rzee 
do Ewangelii i wlasciwej Nauki Kosciola poprzez kurzi popiol 
zTutynizoWlanego nauczania ? P.rawda byoWa z.asloniE;ta gE;stym ko
rzuchem plesni ,a za.pach stE;chlizny zniechE;ca do poszukiwan . To 
nie przypadek, ze Merton zacz'll studiowac sw. Jana od KrzyiJa z.a 
rad 'l hinduskiego Swami... I nie przypadek ze w katolickich ksiE;
garni,ach ,polka z dziebmi 0 mistyee buddyjskiej i hindusikie~ cie
szy siE; tak wielkim zainteresowlaniem. Zachod otwienl siE: przed 
Wschodem, wychodzi mu noa spot,kanie szukaj'lc warto·sd, ktore we 
wlasnym dzied·zictwie zagubil i przekreslil. Niektore posrod tych 
wal'tosci S'l ist01nie konieczne do zyci.a. Ale ezy Wsch6d je posiada, 
czy rzeczywiscie moze ich udzielie? I czy - na Wschodzie i noa 
Zachodzie - tylko winy i broalki chrzesciljan i chirzescij'anskiego 
nauczania powodujq niechE;c do chrzescijanstwa i odwrOt od jego 
nauki? 

Kraemer probuje dosta,rczye materialu do odpowiedzi na te py
tani<a, szuka jej obser,wuj'lc jlak wielkie religie Wschodu radz 'l so
bie z problemami wspolczesnego S-Wiata. 
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GI~boki kryzys ,ku1tuvalny Europy, kryzys ideo loogii, kt6remu to
warzyszy gorqc.zkowe poszukiwanie ide.i kierowniczych , wartosci, 
wytyczny,ch post~pc'wta nia a zatra,zem l~k przed tyraniq tychze idei 
i wartosci, l~k pro·w adzqcy do kult u tolerancji (M6rq czasem nie 
latwo odr6znic od z'wiqzanej z rel.,aty,wizmem obOij~tnosci), wszyst
ko to ulatwia czl Oiwiekowi dzisiejszemu przyj~cie wschodniej, 
gnostyckiej, relaty,wistycznej wersji religii, a zniech~ca do orto
doksyjnego chrzescijanstwa. Zniech~ca dlatego, ze chrzescijailstwo 
rna jak oby pretendowac w spos6b zarozumialy do posiadania abso
lutnej pm wdy - co sprzeciwia si~ zasadzie t·olenmcji, poj ~tej 

relatywis tycznie, w duchu wspomnia nego juz Mt8hbuba Ali. Drugi 
problem to obsesja zla a z,arazem ut·nata poczucia indywidualnej 
wymie!rnej winy i odpOtwiedzitCl,lnosci. Dla chrzescijanina grzech 
jest grzechem, jest osobistq winq g,rzeszqcego, kt6ry pcnosi za 
niq odpolwiedzialnosc - ale grzech moze bye odpokutolWany. Czlo
wiekowi wsp6lczesnemu pod Wtplywem przezytych sytuacji gra
nicznych ilustrujqcych mozliwosci zla i jego pomies1z<mie z do
brem - btwiej zositac relwtYlwistq niz chrzesc iJjaninem. 

Sytuacja, w kt6rej dialog mi~zy lWielkimi religiami swiata ma 
si~ rozpoczqC, nie jest wi~c prosta. W.artosci nie Sq uporzqdkowane 
czy tez skupione po jednej stronie. 

.K!raemer opowiJada si~ za chrzesci1janstwem, lecz przedmio tem 
jego wyboru 'jest to, co w chrzescijailstwie jest transcenden:tne wo
bec kul1tury zachodniej. Taki wyb6r oznacza krytyk~ uzachodnio
nej i zaciesnionej pIizez to uzachodnienie wersji chrzescijailstwa. 
Taki wyb6r oznacza tez program lub przy,najmniej teoretyczne 
uzasadnienie dloa pe.wnego progtramu dzial,alnosci, w najszerszym 
sensie misyjnej, Oipowiedzenie si~ za pewnym okreslonym stylem 
bycita chrzescijaninem. Jest to sprawa og.romnie doniosm, lecz 
chcqc zacholWac przyj~ty przez K'raemera porzqdek musimy naj
pierw zreferowt8c warstw~ antCl litycznq jego ksiqzki - przeglqd 
sytuacji wielkich ·religii. Nie zastqpi to oczywiscie bez·posredniego 
zevkni~cia z t q niezwykle cennq ksiqiJkq. 

Autor dedykuje jq ludziom, M6.rzy od'Porwiedzitalll'i Sq za rozw6j 
przyszlego dialogu. 

II 

SPOTKANIE SWIATOW 

Pierwsze spotkanie nie nastqpilo o"Czywiscie ani w dwudziestym 
ani nawet w dziewi~tnastym wieku. Histori,a lud21kosci to wlascI
wie dzieje kolejnych spotkail. Ze wzgl~du 11Ia pewne a nalogie ze 

Zna~ - 2 



1286 HALINA BORTNOWSK~l 

spotkaniem dzisiejlszym na szczeg6lne z,ainteresowanie zaslugujq 
srednj.owieczne kontakty Euro.py ze swiatem muzulmanskim ora,z 
reIacje jezuick'ie z Chin, kt6re wzbudzily tak ogromne zaintereso
wanie we F,rancji Wieku Oswieceni<l. W tym samym zresztq czasie 
widzimy tez ponolWny WZ'fosi. zainteresowan1a Islamem. W osiem
nastym wieku post~'Powi inteIektuallisci z·achodni, przej~ci podzi
wem dla "czyst€lgo monoteizmu" Chinczyk6w oraz dla ich wznioslej 
etyki, doszli do wnil{).sku, ze idealna deistyczna rehgia, 0 jakiej 
marzyJii, religia obywajqoa si~ bez objawienia i bez cud6w, zostala 
juz z,realizowan.a wlasnie w Chin<lch. VolLaire w 5wym Essai sur 
l'esprit et les moeurs des nations entuzja,stycznie przeci·wstawial 
Chiny z.degenerowanej Europie. Byl to pierIW5zy tak wynazny 
i swiadomy atak skderowany przedw chrzescij1anskiej koncepcji 
hist'Orii. Giibbo'n ocenia Isl.am jako religi~ "prawdziwie racj<onalnq", 
poniewai glosi ona WleCZnq pr.awd~ "ie B6g jest jeden" la obok 
niej koniecznq fikcj~ "ie Mahomet jest jego prorokiem". Jui wte
dy Zach6d poszukuje na Wschodzie przykladu realizacji wba
snych dqieiJ. - znaljduje go, lecz tylko na zasl8.dzie }:Tojekcji, nie 
w autenty'cznej n:eczylwistosci wschodniej 18. w swym wlasnym 
poj~ciu 0 niej . Takiemu post~powaTI'iu spmj'lja nielWqtpliwie slaba 
i zaJedwie wycinkowa znatiomosc ,rzeczywistosci wschodniej. 

Wiek dziewi~tna'sty wnosi w sytuacj~ elementy zupelnie nowe 
one t<> decydujq 0 charakterze spotk,ania M6re na naszych oczach 
stac si~ rna dialogiem. 

Oto ich wyliczenie: 
1) Opanow,anie W,schodu przez Zach6d - przede wszY6tkim 

w aspekcie politycznym i ekonomicznym, choc nie wylqcznie. 
2) Osiqgni~i<l zl3chodnich orientalist6w. 
3) Dzi<llalnosc m~s'ji chrzescijanskich. 
Do ty1ch trzech czynnik6w naleialoby dod,ac czwarty 0 zupelnie 

odr~bnym charakterze. Ten czwar,ty czynnik to reakcja Wschodu 
na inwazj~ zachodniq. 

Mirno ie era podboj6w zlachodnich rozpocz~l<l si~ duio wczesniej, 
"imperia11zm dziewi~tn.aslto·wieczny jest czyms jedynym w historii, 
przynajanniej 0 tyle 0 ile jq znamy . P,o raz pierwszy ludy AZlji 
znalazly si~ pod panowl8.niem, kt6re musimy okreslic jako w pelni 
o b c e . Podczas wcze§niej'szych podbojow zwy.ci~zcy niemal z re
guly gOitowi byli uczyc si~ od zwyci~ionych - a,symilacja, jesli nie 
etniczna, to w klazdym razie kulturalna byl,a moiliwa i nastt:po
wall8. ra<:zej szybko. Hist,o,ria Indii i Chin zawiera szereg tego typu 
przyklad6w. Eumpej1czycy podbili Azj~ i nie poddali si~ jej. Za
chowali poczucie wlasnej wyiszosci kulturalnej, zdobyty konty
nent uznali z,a zacofany, uwi~ziony w okowlach tr.adycji, pozba
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wiony prawdziwego dynamizmu. I rzeczy,wlscle, z wyjCjtkiem Ja
ponii, Wschod przezywiCll inwaz,j~ Zachodu tak jak przezy,wa si~ 

wielkie katastwfy zyw~olowe. Nie tylko ludy prymitywne lecz 
i wysoko cywilirlowani mieszkancy Indii i Chin zost'ali jakby spa
ralizow,ani przez wstrzCjs, j akim Ibylo dla nich zetkni~ie z istnCj 
orgiCj Zoachodniej .pasji onglanizoowania i dCjzenia do materialnego 
post~pu i zysku za wszelkCj cen~. 

Trze.ba tu zaznaczyc, ze nieslusznie przeciowst.awia si~ zmalteria
lizowanie Zachodu wschadniemu "uduchowieniu". Jest to zu
pelnie falszywe uj~cie rzeczywistych roznic mi~dzy mentalnosciCj 
wschodniCj i zachodni~. Niemniej ludzie Wschodu nie magli wie
dziec, ze pasja posj,adani,a i rZCjdzenia, ktorej stali si~ ofiarami, to 
tylko jeden za.spektoiW cywilizlacji zachcdniej i to aspekt w isto
cie demoniczny. 

Koloni,a'liZlm, ktory Krtaemm ()Jk'resla jako wszechstronny wyzysk 
i bralk zainiteresowania odobrem podbiltych ludow, nie mial na celu 
westernizacji, niemniej w praktyce stal si~ jej poczCjJtkiem. Europa 
stale wahal,a sit: pomi~dzy swiadomj'lm przyj~ciem postulatu wes
ternizacji ' .a jego zdecydcw,anym odrzuceniem. Przechodzenie od 
jedne.j skrajnosci do drugiej, ktore {)dbywalo si~ w sferze postula
tow 'i planowania, nie mialo zbyt wielkiego w,plywu na fakty: 
proces westerniza<cji Wschodu trwal i ro'Zwij,al si~, niezn,acznie 
tylko modyHkowany pOlpI'zez hamowanie czy tez popiemnie urzt:
dowo-programowe. Dzis widzimy, ze proces ten poszedl znacznie 
dalej a 'wbasciwie w innym kierunku niz mQgHby pragnqc i spo
dziewac sit: koloniZICIJto·rzy. Zmiany sCj gl~bokie, tak gl~bokie, iz 
wielu wschodnich badoaczy i pubHcystow (m. in. K. Panik-kar) okre
31,a je j.ako Wft:CZ rewo,]ucyjne. 

Jak jui wspomnieJismy na wstt:,pie, przebudzenie Azji, jej r~d 
do samostanowienia pohtycznego i ek'oncmicznego - wszystko 
to pos'rednio przynaljmnieoj, wiCji:e si~ z westernizacjCj. A przeciei 
ko].onizatorzy ~ zwo,lennicy westernizacji wiodzieli w niej pierwot
nie wlasnie narzt:dzie swego panowani'a. Ogna,niczona westerninacja 
byl.a konieczna, aby maina bylo sprawnie rZCjdzic i wykorzystywac 
w pelni miejscowq silt: r'obo'czq, nie ty,lko jako 'robotnikow nie
wykwalifikowlanych lecz i na stanowiskach, gdzie konie.czny jest 
nadzor techniczny ze sh,ony kierownictwa, grdzie trzeba sit: poro
zumiew.ac a nie tylko komender,owac. DziS widac jasno, ze kolo
.nizatorzy ni'e zd,awali sOlbie sprawy z tresci tego co pTzekazywali, 
,a w kaidym razie nie domyslali sit: jak pot~inym bt:dzie dzial,anie 
nawet tych nielicznych elementow kultury zachodniej, z ktorymi 
zetknt:li si~ za ich pOE1re:dnictwem ludzie Wschodu; nauczyciele 
nie sCjdzili, ie uczniowe wezmq na serio ich nauki. A jednak tak 
si~ st.alo. Bunt przeciw zachodniemu panowaniu dokonuje si~ 

http:zumiew.ac
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w mysl przej~tych z Za.chodu hasel. To Zach6d przypomnial pod
bitym przez siebie ludom, ze k.azdy nar6d rna prawo bye sob'l , 
a panowanie sHy sprzecz.ne jest z za-sadq spmwiedliwosci i mHo
sierozilCl zajmuj'lc'l teoretycznie wysokie miejsce w akceptowanej 
przez Zach6d hie,rar.chii wartosci. Gale pokolenia Hindus6w ksztal
cone byly na Millu, Szekspirze i Miltonie - poprzez wielkie dzie1a 
litemtury i kultury europejskiej wszczepiono im kult . wolnosci, 
ide,aly obywatelskie i spoleczne. Wszystko to musi-alo w koncu przy
niesc owoce. 

Nacjonalizm jest w pewny'ill sensie reakcjq na kolonializm. Jest 
to klasyczny przyklad opisanej przez Wundta "heterogonii ce16w". 
Czlowiek joako czynnik historii stale doswilCldcza faktu, ze realne 
skutki jego swiadomych dzial,an i przedsi~wzi~e zwykle rozniq si~ 
od planowanych. Nieprzewidziane i niemozliwe do przewidzenia 
konsekwencje ludzkich dzialan tworzq substancj~ hisiorii, a efekty 
zamierzone gin'l w ich cieniu. 

Do przebudzeniG Wschodu w wielkiej mierze przyczynil si~ 
takze 'rozwoj orienialistyki europejskiej, kt6ry Ilia dobre rozpoczql 
siE; okolo roku 1800. 

Nie tylko nauki przYTodnicze przezyly rewolucj~, Ikt6rej owoce 
dzis zbiemmy. Podobny przelom nastqpil tez w naukach historycz
nych, chociazby w za-kresie poszukiwania i krytyki zr6del. Post~p 
studi6w nad histori'l , a'r,cheologiq i j~zykami Wschodu jest szcze
g6lnie wymzny. Mozemy dzis zrekons1ruowae dzieje Hcznych re
ligii i kultur Wschodu w stopniu, kt6ry dawniej wyd3Jwal siE; nie
-osiqgalny. A to z koIei pozwala lepiej zrozU'miee sytuacjE; wsp61
czesnq i w og6Je sens calego szeregu obserwowany.ch · zjawisk. 
Religioznawstwo pO!r6wnaw.cze i historia kultury jest obecnie 
powaznym czynnikiem formowani,a swi,at-olpoglqdu ipostawy mo
mJnej cz1owiekl3. Kraemer podk:resla z naciskiem, ze wspaniale 
osiqgni~cia tych nauk, podobnie jak rewelracyjne odikrycia fizyki 
wsp6lczesnej, wyrosly z bezinteresow,nego poszukiwania wiedzy, 
rozumienia, Pmwdy. Humanizm zach{)dni rna prawo szczycie si~ 

nimi. Lecz jednoczesnie nie powinnismy zapominae, ze i llauki 
przy~odnicze i Iliauki humanistyczne przezywa-iq dzis analogiczny 
kil"Yzys - kryzys odpowiedzialnosci i ull3ngazowania. 

Dzi~ki pracy uczonych orientalist6w zachodnich wZlbogacony 
zosta1 nie tyJko Zach6d. Odkopane swiqtynie i odczytane na nowo 
pnastl3lfe teksty sta1y siE; bodzcem dla ,na'cjonalist6w wschodnich: 
szczegolnie wyr-aznie obsel1\Vujemy to w Indiach i w swiecie muzul
manskim. Aby zrozumiee jaki wielki -byl to przewr6t, wystarczy 
przypomniee faM, (w kt6ry trudno dzis uwierzye), ze u progu 
dwudziestego wieku postae Buddy byl>a w Indila,ch niemal za
pomniana. Dzis - dziE;ki o,rientalistom zachodnim - Indie slusznie 

http:obserwowany.ch
http:sprzecz.ne
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uznajq goO z'a jednegoO ze swych najwi~kszych syn6w. Asoka (trzeci 
wiek przed Ohrystusem), najszlachetniejszy chyba wladoa j.aki 
kiedykolwi€lk rzqdzil na ziemi, takze byl zupelnie nie znany. Jego 
edykty wykute na skale przez dwa tysiqce lat nie zaprzqtaly 
niczyjej uwa.gi, a odczytal je dopieroO knglik Prinsep w r,oku 
1830. W 1892 mku znakom~ty oOrientlalista fra ncuski Sylvain Levi 
wydal po 'I'IaZ pienwszy drukiem wspanialy poemat buddyjskiego 
mysliciela z pierwszego wieku po Chrystusie - Asvaghosy. Byl 
to geniusz na miar~ Miltona ezy tez Kanta. Jego dzielo Buddha
carita bylo zupelnie nieznane w ojczyznie autora. Panikk'ar stwier
dza wyraznie, ze toO uczeni euroOpejscy oObudzili w naf{Jcitaeh Indii, 
Cejlonu i Indonezji gl~bokie poczucie historycznej ciqglosci ich 
kultur. Oni tez stworzyli racjonalne podstawy dla przekonania, ze 
rodzime kultury Wschodu Sq godne podziwu i wyzsze poruad inne. 

Wschod przebudzil si~: ezy ta zmiana stylu, wzrost dynamiki 
b~zie zjawiskiem trwalym ? K'raemer nie w~tpi w to, mimo wielu 
sceptycznych gl-osow. Konfrontacjoa dwoch swiatow trwa nadal, na 
dobrq spTaw~ dopierQ si~ rozpoczyna, i pI'awdo'podobnie b~dzie 

nadal pot~znym ' czynnitkiem ozywiajqcym. MO'ina spodziewac si~, 

ze w,plyw Zachodu wciqz b~dzie silny, chO'ciaz zmieniq si~ jego 
drogi i fo'rmy. Takze ch~zescijanstwo chcqc nadal prowadzic dzia
lalnosc misyjnq zonajdzie zapcwne swoje miejsce w nowym kon
tekscie klilturalnym i po>lityczno-spolecznym. 

DzialalnoOsc misyjn·a nie posi1adala nigdy sympatii inteligencji 
zachodniej i wschoOdniej, przeciwnej w zasl8.dzie westernizacji. 
Misje uwaitano z·a element zakl6caj qcy niepO'trzehnie pierwoOtnq 
harmoni~ klilturalno-reliigiljnq Wschodu. Rozumowanie lezqce 
u podstaw tej dezaprobaty nie jest jednak sluszne. Wyklucza ono 
logicznie wszelkq swobodnq wymi,an~ mysli, wiqzqcq si~ przeciez 
w spO'sob kO'nieczny z zyciem kazdej kulrt:ury. Zatamowanie tej 
wymiany oOznacza stl8.gnacj~, a stagnacja czyni kultur~ obiektem 
muzealnym. 

Historia misji zawiera wiele przykrych moment6w, kt6re pO'nie
kqd usprnwiedliwiajq nieprzychylne ,rea,kcje. Ciasnota horyzontow 
nie raz przyslaniala prawdziwe motywy i autentyczne zrodloa 
a1ktylwnO'sci misyjnej. PrzekO'nanie a obiektywnej i absolutnej 
prawdzie chrzescij.anstwla zmieniloo si~ w przeswiadczenie, ze 
chrzescijlanstwu przysluguje manoOlpol prawdy, ze pazla nim nikt 
nigdy i w niczym nie maze miee I'Iacji. Lecz tego rO'dz,a,ju wypa
czenia nie byly powszechne - swiadczq a tym wielkie postacie 
misjonoa1rzy wszystkich wyznan. 

Najpowazniejszy zla'rzut w stosunku do mhsji to zarzut wspol
pracy z imperializmem i kO'lO'nializmem. PO'niewaz cha1rytatywna 
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i wycho\Vla,wcza dzialalnose misj.i byla na ogol popierana przez 
rzqdy zachodnie, .a w cz~sci przez nie finansowana - misje uz,nane 
zostaly za n.arz~dziJa zachodniej penetrocji i panowania. Trudno 
dziwie si~ temu - lecz trUidno te:i: dziwie si~, ie misjonarze nie 
rozumieli zrazu swojej sytuacji, :i:e nie zdawali .sobie sprowy joakie 
szkody wywoluje lub wYlWola w przyszlosci ich wspolpraca z czyn
nikami rzqdowymi,a tak:i:e n.azbyt zachodni styl iycia i sposob 
myslenia. Na prr-zyklad powodowani gorl1wosciq alpostolsk q mis
jonaifze pospieszyli do Chin w slad za Qddzialami wojskowymi 
zachodnich inte,rwentow. Niestety gorliwosci tej nie towarzyszylo 
zrozumienie sytuacji. r nie przy'padkowo wcale powstanie bokse
row z,wrocilo si~ takie przeciw mJ'SJom, ktore korzystaly z przy
wilejow przy,znawanych bialym ludzLom na skutek ich zbrojnego 
nacisku. 

Drugim czynnikiem zaciemni.ajqcym wlasciwy charak,ter pracy 
misyjnej byl £,akt, ie misjonarze (cz~sto mtmo woli) pelnili funkcje 
kultur,tragerow. Wartosci kuHury zachodniej Sq cenne - sze~zenie 

ich moglo bye uznane za dzielo wlartosciowe spolecznie. Ale tych 
wartosci cy,wilizacyjlnych nie mo:i:na ut'oisa:mi,ae z chrzescijanstwem, 
bo chrzescijanstwo jest wartosciq wQbec nich tr.anscendentnq. 
Sposob w jlaki czasem przedstawi'ano chrzescijanstwo - j.ako re
1igi~ Zwyci~skiego Zachodu, tajemnic~ jego wyi,szosci kulturalnej 
a nawet politycznej - musial w koncu wywohc reakcj~ negoa
tywnq, obudzie sprzeciw. Sprzecj.w ten jest psychologicznie zrozu
mi'Clly, ale ocena dorobku misy:jnego nie !b~dzie spr.awiedliwa, 
jesli nie weimiemy pod uwag~ wszys<tkich fakt o.w. Inteligencja 
zachodni,a z n.aciskiem po1E;pia dzis patern:alizm i zachodni szo
winizm mtsjonarzy, glosi tei chwal~ rodzimych kultur wschodnich. 
Lecz nie wy:k.azuje ona ani ulamka tej praktycznej milosci i go,to
WOSCl bezinteresCliwnego sluienioa nieznanym i dalekim bliinim, 
ktorq talk cz~sto widzimy u misjonarzy. 

III 

ODPOWIEDZ WSCHODU 

Reakcja Wschodu na inwazj~ zachodniq nie jest bynajmniej 
jednolita lecz uzaleiniona do gl~bi od szereg.u czynnikow, ukrytych 
nieraz w odleglej przeszlosci. Nie moina wi~c mowie 0 niej ogolnie. 
Literatura d·otyczq'OO tego przedmiotu jest og,romna. Tu ograni
czarny si~ do zreferowalnia poglqdow Kraemera na sytuacj~, jaka 
wytwe,rzyl,a si~ w ostatnich lat.ach, pomijajqc w z'asadzie z·awarte 
w Jego ksiqicc obszerne lanali,zy history,czne. Pominiemy tei z braku 
miejsclR boardziej szczegolowe analizy dotyczqce Chin i Japonii. 
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ISLAM 

Islam jako religia - a takie swiat muzulmailski jako tw6r 
religijno-spoleczny i polityczny r6ini sit: w spos6b baI"dzo is,totny 
cd wielkich religii wschodnio i poludniowo azjl3tj"ckich. Jego 
pczycja w stosunku do 'Zachodu jest r6wniei swoista i odr~bna. 
Glowne zr~by cywilizacji, kt&rej jqdrem jest Islam j,ako religia, 
budowane byly w stalym kontakcie z Zachadem, dotqd nie za
tarlo si~ jeszcze na Wschodzie wspomnienie wypT,a,w krzywrwych. 
D05wiadczenie z,achodnieja,gresji i lupiestwa nie jest dla swiata 
Is}.amu czyms nowym - la zarazem nie jest czyms norwym i olSnie
nje, podzirw dla osiqgni~e wrogiego obozu chrzescijan. Nie za
pominajmy tei, ie Islam jest jedynq wielkq religiq 0 z.asi~gu swia
towym, kt6ra powlS'tala ,p6iniej nii chrzesdj1anstwo. 

A jednak - reakcja Islamu na w1sp61czesnq inwazj~ zachodniq 
wykazuje wiele punk,tOw stycznych z analagicznymi proces.ami 
zachodzqcymi w oalej Azji. Pnyczynq tego zjawiska jest bye moie 
faM, ie podobnie jak wszystkie wsp6lnoty religijne Azji tak 'r6w
niei i SiWi'at muzulmanski stal si~ przed.miotem inwazji zachodniej 
wtedy wlasnie, gdy utracil juz pierwotny dynamizm, gdy Zlamknql 
SWq tres6 w sztywnym kanonie Pr'awa (Shari'a), Tradycji (Hadith) 
i uneczen uczonych w pismie pochodzqcych z pierrwszych wiek6w 
istnienia IsI'amu (ijma'). Ostatniq wielkq i cal{)sciowq 'interpretacj~ 

nauki Islamu, interpretacj~ tworczq - . dal w jedenastym wieku 
Al Ghazzali wzbogaoajqc tradycj~ {) pewne elementy mistyczne. 
Wkrotce pOltem nastqpHa wiel'kowiekc'wa st·agnac'ja. 

Ekspansja Zachodu natrafila na opor lecz byl to, przynajmniej 
pcczqtkowo, OpOiI' bezTIlaoziejny, skazany na unicestwienie wobec 
wo;zechstronneti przewagi dyna.m~cznej cyrwiliZlacji europejSlkiej. 
PTzewaga ta stan owilCl. takze re.Ji.gijny kamieil ohr,azy i byla dla 
muzulmanow przycezynq zgorszenia : jedrnym z dogmatow Islamu 
jest teza 0 bezwzgl~dnej wy·zszosci i d{)skona!os<:i organizacji spo
lecznej opa'me'j na prawie wchodzq1cym w skl.ad corpus islamicum. 
Wobec og6lnej kl~ski na wszystkich frontach trudno bylo to mnie
manie utrzymae. Shari 'a, system prawno-obyczajorwy oparty bez
poSrednio na da'l1ych Objawienia, 'I1omnowa.J w zasadzie calose 
iyci1a na wszystlkieh szezeblaeh i we wszystkieh szezegolaeh, de
terminowal nie tylko sposob odda,wania ezei Bogu i tryb zye~a 

wiemych, leez talkze polityk~ spolecznq i stosunki mi~dzynarodowe. 
System ten suponowal i odz~viereiedlal spo!eezenstwo zamk~i~te 
i us t,abilizowane w stopniu, jaki 'I1igdy w rzeezywistosci nie istnial. 
Wszystkie te reguly i subtelnosei regul nie mogly o,stae si~ pod 
eisnieniem zyeia. IsI'am jest dzis religiq zYWq, zdobylW13 wciqz 
nowyeh wyznaweow (glownie w Afryee ez,arnej) leez jednoczesnie 
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jest j,akby pTzeiarty korozjq. Teoretycznie uznaje si~ Prawo Boskie 
za nieomy,lne, najdoskonalsze i teo1retycznie wielrnose Bogu utoi
samia si~ z wiernosciq wobec regul Koranu - a pnaktycznie co,rez 
to nowe dziedziny zycia Oil'ganizuje si~ wbrew telmu Prawulub 
poza nim. Tlllk na przykl,ad w Eg;~pcie be;z jakiejkolwiek wrzawy 
i rozglosu wprowadzono w zyeie nowe prewo osobowe i rodzinne, 
ktore w szeregu ilstotnych spraw calkowicie zrywa z h"a,dycjq 
Islamu. W takiej sytuaeji nie moina uniknqe rozdwojenia wew
n~trznego i sumienie t,mci jasnose i sp()Ikoj. Konflikrt mi~dzy t!r'.a
dycjonalistami (kto.rzy bywajq nast,awieni reakcyjnie) i zwolenni
kami reform nie moze wlaseiwie bye rozstrzy,gDi~ty. 

Inaczej jednak niz w wypadku kultur sensu stricto azjatyckich, 
glowny problem Islamu t{) prOiblem teologiczny. Wynalezienie nowej 
{)rientacji relig~jnej nawiqzujqcej do fundameni-alnej {dei 
Islamu - do idei spoleczenstwa uporzqdkowanego wedlug szcze
golOlWych z,alecen ob}awienia zawantego w Koranie - to dla IsI,am'll 
problem zycia i smierci. Od strony te,ologiczliej jest to problem 
prawdziwego i upragnioneg{) przejs<:~a od legalistyczneg,o i sta ty<:z
nego pojmowania Objawien'ia do pojmowillnia dynamiczneg'o. Pro
blem to niebezpieczny i nic dziwnego, ze na ogol si~ go unika 
i nie Sq tei: dobrze widzrl.,ane studilCl hiiStoryczno-krytyezne nad Ko
Iranem w rodzaju tych, ktorym katolky i protestlllnci poddajq 
Bibli~. 

Nieltaiwo tei: przew1dziee, ezy spodziewana i konieczna refOl'IDa 
Islamu skieruje si~ przec1w wplywom zachodnim, czy tez powsta
nie raczej jakis stnp tych dtwU tradycji. Odczuwa si~ palqcq po
trzeb~ przystosowa'nia do swiata, w ktorym obowiqzujq zachodnie 
wzory - III jedTI'oczesnie naturalny odruch samoO'br{)ny kaie 
przywrzee do tego, co bylo i {)sialo siE; przez Iwieki. Podobnie jak 
wielkie cywilizacje Wschodu, Islam rna dzis dokonae wyboru: moze 
wy>brae .ciqtglose tradycji, leez taby jq ocalie musi zerwae z pewnymi 
jej elementami (bye moze nie Sq to elementy ist'otne) - lub moze 
wybrae zlasadnicze zerwanie z tratdycjq choe w w,ielu punktach 
b~dzie nadllll nawiqzywae do tradycyjnych poj~e i ok,reslen. Wybor 
tego rodzaju musi bye dtoi\{{)TItany na plaszczyznie panlstwowej. Po
glq1dy poszczegolnych ludzi majq niewielkie znalczenie - chyba 
ie glosi je jednostka pns'iadaljqca wladz~ lub przynajmniej dost~p 
do srodkow masowego oddzialywtania. Islam nie liczy si~ z· je
dnostiklami. Jego celem, a takze w pewnyrn sensie i wlasciwym pod
miot.em, jest wspolnota cywilizacyjnla. 

Decyzje laktualnie i'stniejqcych klrajow 10 wi~kszosci muzulman
skiej Sq noine. KaiJdy z nich pretenduje do roli jesli nie przyw6dcy 
to w kaidyrn rezie WZOII'U, modelu dla innych. Turcjlll i Egipt 
wkroczyly na drog~ laicyzlacji - idea nairodow.a zdaje si~ zlClst~-
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powac ide~ rehgijnq : poj~eia i tef'miny, ktore dawniej mialy sens 
religijny i wyriaialy postawf; teocentrycznq, sluzq dzis innym, 
ezysto swieckim treseiom i tendencjom cz~sto pochodzqcym z Za
ehodu. N~ przyklad w nowej konstytucji egipskiej zn~jdujemy 

tradycyjne okreslenila . Mulk (najwyzsze PralWo), Umma (nar6d) 
it i qad (sumienie) leez ich znaczenia poj~te Sq calkowicie w du
chu zaehodnich doktryn prawnych. Laicyzlacja nie oznacza bynaj
mniej, aby :problem stosunku do Islamu przestal istniec w kr aj ach 
kt6re jq apwbujq. 

Innq zasadniczo drog~ obral Pakistan: poniekqd z k'oniecznosci, 
gdyz racjq jego odr~bnosci 'panstw{)lwej jest wlasnie 'feligia. Jest 
on ex definitione panstwem muzulimanskitm (podczas gdy Indie 
Sq panstwem swieckim). Pomimo to atmosfer,a reliogidna w Pakista
nie jest bezspiTzecznie swobodniejszl3 nii na przyklad w Egi'pcie. 
Pakistl3n chce bye muzulmanski i demokratyczny - a w s,wym 
rodzimym ll'eligijillQ-kulturalnym dziedzictwie stara si~ akceptowac 
to, co zbliza go do Zachodu. (P,odobne tendencje Teprezentowal 
w Egipcie T.aha Hussein a hardzo silne Sq one takze IW Indonezji) . 
KO'l1lstytucjta Pakistanu uznaje za niewazne wszelkd.e postanowienia 
prawne, kt6re bylyby sprzeczne z przepisami Koranu i Sunny i ZiCl 

leca t ez rewizj~ ,prawn z tego 'Punktu widzeni.a . Od mku 1$16 2 
spnawq tq. zajmow.ac siE:; ma parlament. Kraemer prze.widuj e , ze 
uzgodnienie stanowisk w tej sprawle bf;dzie trudne, bo z pelwnosciq 
wejdq tu w gr~ razne sz,koly i kierunki inter,pretacji Islamu. K on
serwatysei i modernisci stanq na przeciw siebie w bojowym o'rdynku, 
o porozumienie i ipraMyczne decyzje nie bE:;dzie I.atwo. Niemniej ten 
szczery i 'PO'Wlazny wysilek zasluguje na wnikl,iwq obserwacjf; nie 
tylko ze s trony innych kraj6w muzulmanskich, moze on bowiem 
pomnozyc og6liDoludz1ki ka·pital doswiadczenia. 

Z tych lsamych racj i wlarto tez z.astanowie siE:; nad przebiegiem 
mi~dzynarodowego Colloquium Isl,amu, ktare w roku 1958 odbylo 
si~ 'W Lahorze. WziE:;lo w nim udzial 169 wyb~tnych wyznawcow 
i uczonych muZ'ulmanskich (w <tym 4 ze :Gwiqzku Radzieckiego, 
29 z klI'ajow zaehadnich i 5 z Chin). Omawiano nast~pujqce 

pr,oblemy : co to jest kuHura muzulm~nlsk~, jakie Sq jej cechy 
i wart'osci, muzulmansk.a koncepcjta panstwa, IWspokzesne 'prqdy 
ideowe a ,wartosci spoleczne Islamu, rola sumienia i z,ad~nia pra
wodawstwa W obrE:;bie Islamu, stosune'k Islamu do nauki, wplyw 
Isl'amu na historiE:; ' i kulturE:; Zachodu, ekonomik~ wlsp61not m uzul
manskich, problemy 'ro1nictwifl, postawa Islamu wobec innych !l'e
ligii, wklad Tslamu w Wlalk~o ipok6j swiatowy. 

Przebieg obrad byl rraczej niespokajny. Ostro ri beZ'wzgl~dnie 
atakowano opinie uznane za nieortodoksyjne i niebezpiecznie wy
biegajqce naprz6d. W kHku wypadk.ach posuniE:;to siE:; ,az do prze

http:zajmow.ac
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rywaniJa dyskusji ;i rwycofania niektorychreferatow. W1dac stqd, 
:ie przywodcy mU'zulman'scy nie chcieli dopuscic do stawiania 'pytan 
Z1asadnilCzych, nie :iyczyli sobie 'realnej konf'rontacji Islamu ze swia
tem wspo}czesnym. Szu:kaH tylko ijakiegos czysto zewm~trznego 

modus vivendi. Nieikitorzy jednak, zwlilllszcza Pa,kistanczycy, mieli 
bardziej oambi:tne Z1amiairy, prohowali interpretowac na nowo to 
co Koran i trady.cja mowiq 0 lczlowieku i Ispoieczenstwie, postu
lowtali powrot do pierwotnych fundamentaJnych zasad i ;poj~c. 

Oburzenie konserwatysto,w spowodowala mi~dzy innymi wypowiedz 
Muhammeda Daud Rahbana, pro.fesora Wydz'ialu Teologicznego 
w Ankar,ze, ktory sz'czerze uznajqc Koran za objawienie bos kie 
uwaJ:ilal jednak za poirzebne i mo:iliwe studi,a rhistoryczno-kryltyczne 
nad jego za!w.artosciq. 

Konferencjoa O'r·zekla ta,k:ie, :ie Islam zarwsze popieral i 'PQpiera 
rozw6j nauk sci.slych. Nie wspomniano lJlawet I() f,akcie, :ie tak 
liczni studenci muzulmanscy ·cdchodzq cd rwi,ary, poniewaz pod 
wplywem studiow Zialczynajq wqtpic w nie<Jmylnosc Ko'ranu. Cala 
uWlaga zwrocona byl,a na zewn~trzne, spoleczne a nawet polityczn" 
aspekty ,religii, a bardzo niewiele anOrwiCIJl<J 0 tym, co na Zlach<Jdzie 
okresla si~ jako religijnosc osob~stq. 

Reinterpretacja, ktorej Sowitadectwem Sq ,dyskusje podj~te w Laho
rze, zmierza w kierunku r.acjona:lizmu i ml()ralizmu, kua'bstrlak
cyjnym idealom ra odrywa si~ od ~r6del iywej wiary, ,w ktorej 
wola i osobiste doswiadczenie reJi,gijne tak wiele znaczy. 

Oczywiscie sami Itylko muzulmanie majq prawo oceny czy ota 
reinter·pretacja jest pre.widlowa, czy to, co powstaje jaklo jej wy
nik, miesci ~~ Ijesz<:ZJel w gran10ach mt,odoksji. (My ie swej 
s.trony - pi'sze Kraemer - mozemy tylko Istwierdzic, ze t,a .rein
terpretacjta upodobni.a IsI,am do pewnych zachodnich struktur 
myslorwych. Godny uwagi jest f,akt, :ie na kazdym kroku muzul
mailscy reformiSci ak,centujq pokOljowe i wylqcznie ,reEg~jne wypo
wiedzi Kl()lnanu na temat innych Teligii i ze szcze-golnq sympatiq 
odnoszq si~ do chr'zescitj1anstwa. Nie jest to zgodne z post,awq 
dominujq'Cq w tr.adycji, lecz niewqrtpliwie 'jest to rys dla nas 
sympa1tyczny i w j,akis SlpOS0b moze przyczynic si~ do nawiqzania 
diallogu. 

BUDDYZM 

Odrodzenie buddyzmu jest niewqtpliwym faktem, lecz chanakter 
tego odrodzenia czy ,te:i ,aktywizacji jest zupelnie roiny od 'refO'I"ma
tmskich tendencji rwystEi'pujqcych w Islamie. Buddyzm i Islam 
to dwa swiJa'ty niemal ltak I()d siebie odlegle jlak Wschod i Zachod. 

W swiecie muzulmanlskim glowny problem religijny stalnOtwila 
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intenpretacj.a Objawieni,a, scisle biorqc wybor mi~dzy interpre
ta'cjq "usztywnionq", legahsttycznq - a interpretacjq dynamicznq. 
W swiecie rbuddyjskim pozycjE: cenkalnq zajmuje problem zba
wienia. Buddyzm, podobnie jak Islam, jest rehgiq un iwers.aIon q, 
lecz w przeciwieil'stwi€ do Islamu nie ma cha'I'Ia,kteru teokratycz
nego, a w wielu jego formach rtrudno wyk'ryc 'teocentryzm ezy 
naowet w ogole teizlITI sensu stricto. 

Istotq buddyjskiej postawy religijrnej Jest dqzenie do samo,zba
wienia, do z'ba.wienia wlasnq mocq (autosoteriologia). Jeden z ,wiel
kkh odlamow buddyzmu - Hinayana - akcentlllje ,szczegol'nie 
zbawienie osobi,ste, indywidualne. Drogq do zba,wienia jest zycie 
ascetyczne, mnisze, poprzez ktore jednostka stara siE: zostac Arha
tem, to 'zna<!zy ez}o'wiekiem ktory osiqgnql cel ostateczny - Nir
vane:. Drugi odlam - Mahayana - przedstaiwi,a najba,rdziej ambitne 
zamierzen'ie soiteriologioczne joakie zna historia religii. Samozba
wienie ma wedllllg tej ,szkoly charakter pOlWlSzechny i kosmicczny. 
Kazdy czlowiek rbez wYljqtku, mnich czy tei Swiecki, moie 'stac 
si~ Bodhisattvq, uZYiskac oswiecenie 'i Nirvane:. A 'wltedy lporuszony 
litosciq (maitri) st'a'nie si~ zbawicielem dla mieszkancow wszystkich 
swi,atow. 

Postulat zbawczej 1itosci w;prowadza jakqs slodycz i swiatlo 
w suroWq i do gl~bi pesymistycznq tresc pienwotnej nau.ki buddyj
ski€j 0 koniecznosci cier.pienia i zniszczenia, i 0 potrzebie U!cieczki 
przed nim, ucieczki w nicosc. Samozbawienie buddyj'Skie jest bo
wiem wlasciwie samozniszczeniem. Jak pogodzic deeyz,j~ ucieczki 
z litosciq? I czy cha<r,akJter tej li<tosci jest humanistyczny? Czy tei 
jest ona l'aczej jaikims nieosobowy:m poczuciem solidarnosci? Czy 
za,angazow.anie w sprawy tego swiata - za,ang,azowanie, ktorego 
wymaga ra:kcj a misyjna i two~zenie organizacji 'spolecznych i pan
stw(}wych - nie jest niekonsekwencjq wobec zasadbuddyjskiego 
swialtopoglqdu? Czy wspolczesna wer,sja tego swia'tolpoglqdu akcen
tujqca twor,czq pOlytYW1l1q 'rol~ maitri (Htosci) nie jest zbudowana 
na niekonsekwencji? Anoalogie miE:dzy "zaangazowaniem buddyj
skim" a "zaangazowaniem egzystencjalistycznym" Sq wyr,azne. Tak 
czy 'owak glowny problem swi'ata buddyljlskiego to wla'snie pro
blem za,:;>,nga,iowani,a, obecnosci. 

Kraje kultury buddyojskiej w cz~sci tylko zaznaly ofZqdow kolo
nialnych. A jednak buddyzm 'polprzez dlugie wieki swej historii 
nigdzie nie wytw'orzyl sy·stemu spolecz'Dego ezy poaitycznego. Sam 
w sobie je'S>t, on rel1giq do glE:bi .apotliltycznq. Niemniej WoSpolczesne 
cdrodzeniebuddyzmu jest najbardziej oczywiste w krajoach , ktore 
wzglE:dnie niedawno byly jeszcze koloni,a,mi, jak Birma i Cejlon. 

W Indiach buddyzm Zlaczyna zdobywac pewne wplywy. Budzi 
on zainteresow anie inteligencji - w wielkiej mierze dzi~ki wy

• 
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, 
silkom teozofow zachodnich. Wlnisi cejIonscy probujq tez oddzialy
wac w -tym kierunku i.to juz od d.aiwna. W roku 1950 na ·pierrwszym 
swiatowymkGngresie buddyjskim wielkie wrazenie wywarlo wy
stqpienie przywodcy -indyjskich pa,riasow Ambedkara. Wyznal on, 
ze uwaza si~ za buddyst~. Jalk dotqd nie widzimy jednak w Indiach 
masowych Konwe'rsji na buddyzm. Lecz jednoczesnie cal,a wspol
czesna mysl indyjska z,aakceptowala w pewnym sensie buddyzm 
j,ako ,wa'rtosciowy skladnik rodzimego dorobku religijnego i kul
turalnego. 

Odrodzenie budtdyzmu :w Bi'rmie jest w wieIkiej mierze skutkiem 
dzi.alalnosci jej premiera U Thakin Nu.:J W roku 1952 ukonczono 
tam budow~ l1<owej wspaniaIej p3lgody Kaba Aya - "Swiqtyni Po
koju SwiJatowego". Jest to wdtum premiera i calego narodu zlozone· 
w intencji Zlachowani,a pO'koju wewnqtrz krnju i na calym swiecie. 
Birma jest panstwem swieckim - 'jako model przyj~1i jej przy
wodcy za'chodniq kQncepcj~ Welfare State. Ludnosc nie jest jed
nolita .religijnie - istnieje mniejszosc muzuImansklCl, duze pol'acie 
kraju ISq poganskie, dzialajq tez i w roz'w1jajq si~ misje chrzesci
janskie. Nie b~dqc religiq panstwowq buddyzm jest w Birmie ideo
logiq dominujqcq. Trudno Iprzewidziec jak w tych wa,runkach u!oiq 
si~ w przyszlosci sto'sunki mic;:dzy buddyzmem a chrzescijanstwem. 
Problem narw'Tacania pogan moie l,atwo Istae si~ z'a,rzewiem kon
fliktu. Plemiona poganskie to grupa spoleczna ktona znajduje si~ 
w obr~hie wplywow obu wielkich religii. Buddyzm nie dqiy 
wlasciwie do nawrocen - lecz jako poglqd Ina swiat i post,awa mo
raina przenika jakby do wewnqitorz innych religii i tym sposobem 
wchlania :w siebie szereg no'.vych elementow a zarazem' nadaje 
swoj ton i trese temu co wchlonql. Rzqd birmaJlski trosz.czy si~ 
o ekspansj~ buddyzmu n.a roine ,sposoby, jakkolwiek akceptuje 
tez zJ3sadc;:, ii wyznawcy rozmych religii pOlWin'ni wspolpraco~ae 
ze sobq, a posiadanie jakiejkoIwiek wia,ry relig' jnej jest czyn
nikiem zbliiJajqcym ich do siebie. Z inicjatywy rzqdowe1j powstal 
w Birmie mi~zynarodowy Uniwersytet Buddyjski (przy wydatnej 
pomocy Fundacji Forda), a takie Instytut Studiow nad Buddyzomem. 
W latach 1954-56 ohradowal w Birmie VI Og6lnoswiatowy Kon
gres Buddyj'ski pod 'haslem "Pok6j i ewangelizacjla swiata" (Ewan
gelizacja ozn:acz,a rtutaj szerzenie buddyzmu). Podj~to ,tak'ie wy
silek w kierunku wydania oolosci swi~tyC'h tekstow buddyjskich 
w j~zyku Pali. PeIne wydanie obejmuje 54 tomy. Skr6cone 'zbiory 
majq bye opracoWlane nie tyllko IW ij~zyku Pali lecz i w wersji bir
mansk.iej, hindu i angiel,skiej. Zbiory ,te majq bye "oczyszczone'" 

3 Artykul U NU Istota Buddyzmu nadeslany przez 'autora na prosbE: re
dakcji "Znaku" zamie~c1li~my w nrze 11 (65) z 1959 r . 
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z re]acji 0 cudach, z legend i wstawek retory,cznych. Niewq.tpli
w ie ten plan wydawniczy wiqze si~ z pewnym progremem m'syj
nym. Caly swia't,a szczeg6ln;e Zachod u~nany jest Zta potencjalny 
teren ekspansj i. 

Odrodzenie buddyzmu w ,samej Birmie nie jest ruchem masowym: 
j.ak dotqd nie obejmuje one ,ani szerszych k'r~gow ludnosci wiej
skiej ani mlodziezy. Masy }ak dawniej pojmujq rreligi~ na spos6b 
tradycyjny i ikoTIwencjc,nalny a mlodziez zaabsorbowa'lla jest ra
-czej przez nowe prqdy spoleczno-polityczne, pozostawiajqce na 
uboczu problem wi,aTY. Kraemer sta.wi,a tez znak zapytania nad 
charakterem i motywami tego odrodzenila. Czy jest ono sciSle re
hgijne? Czy nie jest raczej j.akqs probq przelamania ideowego i na
...vet politycznego ,impasu przy pomocy religii? T,rudno to jakos 
jednoznacznie ocenic. 

Sytuacj.a Cejlonu jest w wielu aspektach podobna - lecz jed
noczesnie inna 0 Ity]e, ze buddyzm jest tam re.Jigiq na1rodowq, choc 
nie jest (jeszcze) religiq panstwowq. Kultura buddyjska jest zako
rzeniona bardzo gl~boko - pOCZqwszy od 3 wieiku przed Chrystu
s em buddyzm istnial na Cejlanie bez przerwy. Juz po pierwszej 
w ojnie swi.a,towej powstal na Cejlonie zwiqzek Mahabodhi, orga
nizacjta propagujqca buddyzm w Indiach, a takze w krajach Za
,chodu. Stosunek tej organizacji do kulturry zachodniej byl ba'rdzo 
krytyczny, nacechowany wyziszosciq i niech~ciq. Od roku 1950 Cej
Ion jest os.rodkiem "SwiatGwej Wspolnoty Buddystow" zalozonej 
przez profesora j~zy,ka Pari dr G. P. Malal,aseke·ra. Buddysci do
:magajq si~ 'pGparcia ze strony rzqdu, dqzq do uznani.a buddyzmu 
za religi~ panstwowq, do wyeliminowanila chrzescijanstw.a i innych 
niniejszosci religijnych n.awet przy pomocy sHy. Wydaje si~ jednak, 
ze panstwo swieckie jest w obecnej sytuacji religijno-demogra
ficznej jedynym praktycznym wyjsciem ("mniejszosci 'religijne" 
-wynoszq pmwie trzy miliony na pi~c milionow buddystow), zwlasz
cz.a ze roznic{)m wiary towarzyszq roznice j~zyka i tendencji poli
tycznych. Trzeba tez pami~tae, ze i sam bU'ddyzm, mimo wsp6lcze
snych tendencji "ekumenicznych", nie jest do gll;'bi zjednoczony. 
Nowa Droga (Navayana), ktora ma w z·asadzie bye wsp6lnq drogq 
-wszystkich wyznawcow buddyzmu (Ekayana), dopiero powoli zdo
bywa sobie zwolennikow. Sy/f;uacja relLgij'na na Cejlonie jest w isto
.ciepar.a:doksalna: buddyzm przedstawiany jest jako religia poko,ju 
i harmonii - a jednoczesnie w jego imieniu i UZYWlCljqC autorytetu 
religii ekst-remisci chcq sprawowee rzqdy w istocie totalitarne 
i gwaitownie starajq si~ zmienie zbyt, ich zdaniem, tolerancyjne ne
stawienie rzqdu. Mnisi, kt6ry temetycznie Iwyrzekajq si~ swiata 
w pmktyce stajq si~ plomiennymi agitatorami ipolityc~nY'mi. Gwal
towna niech~e do kultury zlCl,chodniej, j.akq widzimy u cejlonskich 
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ekstremistow, jest zupelnie zrQzumiaIq reakcjq na wczesnJeJsze 
wplywy i ucisk kQIQnialny. RMnice chaTaktel'u pomi~dzy aktywi
zacjq buddyzmu rw Birmie i na Cejlonie tlumaczy Kraemer przez 
fakt, ze 00 ile w Bi,rmie wci<jz jeszcze spnawujq rzqdy ludzie, ktorzy 
dobrze znajq kultur~ za'chodniq i umietjq ocenie pewne jej war
tosci - 10 tYlle :na Ce,jJ.onie glow'l1q ma's~ wyborcow posiadatjqcq ,re
Iillny wplyw ne rzqd stanowiq mieszkailcy wsi i robotnicy, na agoI 
po~bawietni wykszt·alcenia . Ich menitaluose religijna jest pry;mitywna 
a pIilmi~e kl'zywd i upokorzeil bardzo zywa. Wyrafinowany i ufilo
zofi.czniony buddylzm w wydaniu U Nu to' dl,a nich rzecz zupeinie 
oboa i nieprzyst~pna. 

Z braku miejsca musimypoprzestae na tych Iprzykiadach, Ipomi
jaj<jc omowienie syltuacji buddyzmu w innych krajach, choe 
zwIaszcza w wY'Pa,dku Japonii - jest ,to problem oa,rdzo ciekawy. 

HINDUIZM 

Hinduizm jakQ religia przypomitna nieprzebytq diuil1gl~ . Fwmy 
w j~kich si~ realizuje Sq nieskon.czenie rozmaite - stanowiq one 
j.akby 'plynnq magm~, PQt~Zny oprqd najr6iniejszych wierzeil, pl'ze
konan, obycz!3j6w, konw€'I1cji i ori.entacji religijnych. Niezwykle 
trudno powiedziee czym hinduizm ,jes·t, .a czym nie jest. Ludzie 
Zachodu zwykle SCI zgQTszeni gdy dQwia·dujq si~, ze w ramach 
tej religii ktaidy wyz:ntawca 'IT!oZe swobodnie wybrae, czym chce bye 
w istocie - gorliwym mQnoteistCl oCzy zdecy,dowanym poIiteist'l. 
Proste balwochwtalstwQ, arteilZm i filQzoficzny idealiz;ffi czy pan
teizm - rwszystko to miesci si~ na rownych Iprawach w hinduskiej 
drodze zbawieni.a sanatadharma. Trudno wyobrazie sobie bar dziej 
rady,kalnq ",tolerancj~". Lecz w rzeczywistosci nie mamy tu Iwoale 
dQ czynietni.a z tolerancjq. Wszystkie pogl qdy 'Sq jakos ,r6W1noupraw
nione boO i!aden nie jest wlasciwie !pewny i prawdziwy. Jest to 
ja1ki·s metafizyczno-religi'jny pragma tYZlm. Wszy!stkie post.acie re
ligii SCI doibre - glosi hinduizm - 'a ,k,aida zmiana ,religii je.st 
zlem. Pomilmo to .stosunek wiel'll wyznawcorw hinduizmu do 
chrzescijan·st·wa byl pOCZqtkQiWO lI1ie tylko iyczliwy lecz wr~::z 
entuzjastycz'ny. Wielu sposr6d czIonk6w Brahmo Samaj 
zrzeszeni,a 0 charakterze reformistycznym - byli to niemal chrzes
6janie. Ni€ odczuwali oni ,jednak poirzeby ostta1tecznego wylbo.ru 
nie przyjmoiWlali chrztu. Ruch Brahmo Samaj stworzyl przedsciow e 
formy mi~dzy hinduizmem a chrzescijanstwem i w ten spos6b 
przeciwstawial si~ nawroceniom. 

K>raelmer 'Podkresla, ie ilstotme, jesli chrzescijtailstwo mta przYJqc 
si~ w India'ch, to kOtniecz'na Ijest jakas jego "hb1duizacj,a", lecz nie 
moze ona polegae na zatardu granic mi~dzy rre]j,gi,ami j.ak tego 

http:wylbo.ru
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chce hindusk,a "tolenomeja". Chrzescijanstw{) nie moze stae si~ 
jedn'l z sekrt hinduizmu. 

OModzenie 'hinduizmu 'wi'lze si~ z postaci 'l Gandhiego. Trudlno 
o n tm tu 'pisae - Ita przynajrnniej 'postae jest stosunko,wo dobrze 
znalna na Zachodzie. Chcqc wzbogacie jej p Oipularny ,obl'az trzeba 
by napisae caly traHat. Mo'ze warto tylko w.s pomniee, ze Gandhi 
mial dose licznychpr€lkursor6w. Jednym z ni'ch byl Bal Gang
gadkJ3r TUa'k, Iplomielnny nacj onalista, d'lzqcy za wszelk 'l cen~ do 
niepodleglosci Indii, ,a PQd wzgl~dem religijnym 'zdecydorwany 
tradycjonaJ ista i przedrwinik wszellkiej westerniz,aeji. Por6rwnanie 
{)sobcwosci i pogl'ld6w tych dw6ch przyw6dc6w hinduistycznych 
rzuca nowe swiaHo na rol~ Gandhiego. 

P 'od wiel'oma wzgl~dami Gandhi 'jest ,antytez'l Tilaka. W 'prze
ciwienstwie do Tilaka, Gandhi pragn'll istotnych zmian w hindu
L~mie. P,rzede w,szystkim d'lzyl on nieust~pHwie d{) ,poprawy doli 
parias6w (kt6rych pi~knie i w cha\mkterystyczny dla siebie spos6b 
nazwal Harijan - dzieami Boga). Tilak natomiast akceptowal 
system kastawy bell Izadnych zastrzezen. Ideal non-violence, szta-n
daroweha'slo G.andhiego, byl zupelnie a bcy Tilakowi. N owy i swo
isty byl tez st{)sunek Gandhiego do westernizacji. Mahatma sprze
ciwi,al si~ jej nra wielu od'Cinkach 'z lJ1iemniejsz'l gorlilwosci 'l jak 
Ttlaik (wystarczy przypomniee jego kuH r~cznie tkanelj odziezy), 
ale zarazem widzimy tez w jego Ipos t'aJwie i d okltrynie wiele 
elemelnt6w zachodnich. Jest onprawdzi'Wym Hindusem 'W swym 
poszukirwaniu i kuJcie Pr.awdy i za,razem ,sceptyeznym do gl~bi 

zw'ltpie.niuo mozlilwosci jej zdobycia. Sprzec:mosci nie S'l z,gorsze
niem dla Ui1l1yslowosd 'htnduskiej, 'czy 'W og61e wschodniej. Gandhi 
podziwi'a~aza'nie na G6ne i Tolstoja - podziwi'a i w'ltpi, glosi 
tez przekonranie, ze b~d'lc Hindusem nie powinno si~ przyjmowae 
chrzescij anstwa. 

Zdanielm Kraemer.a najdonioslejszYim ozynem Ga.ndhiego bylo 
niewiaryg,odne ,wr~ez przestalwilanie calej mentalnosci hi.nduskiej 
na tory mysleni1a ISipolecznego i poliltycznego. Hind uizm [przed 
Ga'nrdhitm byl religi 'l a'politycz'n'l i w pewnytm sensie aspole.cznq. 
Zwi'lzany byl scisle z przynaleziTIos'Ciq do etnicznej grupy spolecz
nej - plemiennej, kastvwej - ale nie d'lzyl d,o przebudo1wy zy
cia -"poleeznego w mysl ,jrakichs okreslonych zasad. Gandhi wprz~gl 
wszys1Jkie rozproszone a pot~zne sHy ,cJ.uohowne hir.duizmu w sluzb~ 
jednej iidei - wyzwolenia ina ,p rIa w y zycia na,wdu. Przej~cie 
si~ t 'l ide'l nie jest lW Indiaoh zj.a'wiskiem elitarnym (jlak u bud
dyst6w birmanskich) - jest to r urch masowy. W tym sensie 
Gandhi WCi'll moze bye symbolem ,O'drodzenia hinduizmu. Niemniej 
z biegiem lat symbol ten p rzestanie bye ,adekwatny. ZIa chodzi bo
wiem 'pewna sprzecznose mi~d-zy "nacjonaliz,acj'l" i upohtycz,nie
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niem hinduizmu ,przepro,w,adzonym przez Gandhiego, a nowszymi 
tendencjami do przeksztalcenia hinduizmu w religi~ uniwersa
listycznq nie zl,1ciesnionq etnicznymi gr:anicami. . 

Neowed:antysci - Radhakrishnl,1n, Vivekananda - nie Sq jui 
zdania, ie wyz1nawcq hinduizmu trzeba si~ urodzie. P o,wstajq "misje 
hinduskie" w kna,jach zachodnich. Nie to jest jednak najbardziej 
chl,1lrakterystyczne. Zasadnicz~ tezq Vivek.ananrly jest twierdzenie 
ie S anatadharma jest odwiecznq drogq ludzkosci, i tym Si,1:mym 
hinduizmu; jest ,archetypem .i zarazem wzorem, "matkq", ir6dlem 
ws zelkiej religijnosci, ostojq tolenancji i zarazem skarbnicq Prawdy, 
kt6r a stanoMli istotnq trese wszystkich religii. 

Tego rodzaju filozof~ moie obecnie podobac si~ na Zachodzie. 
Daje ona Indiom szanse o:bj~cia przewodnictw,a w nl,1dchodzqcym 
dialogu. K,raemer nie jest jednak jej zwolennikiem. Rzecz zrozu
miala - filozofia ,t,a wiqie si~ przeciei w spos6b istotny z rel'aty
wizmem, Ikt6ry Kraeme'r zdecydowanie odrzuoa. Drugq jej kon
sekwencjq jest wyelimi!l1owl,1nie potrzeby na,wr6cenia. Przy zalo
zeniach relatywistycznych nawr6cenie moie bye pOljmowane tylko 
w kategoriach socjologicznych - j'ako przejscie ad jednej wsp6l
noty do drcugiej. Dll,1 chrzescijanina zas jest ono a.ktem nadscislej 
religijnym. Konsekwencje socjologiczne Sq czyms IWt6rnym. Wej
scie do wsp6lnoty rehgi'jnej jest takie aktem rel1gijnym, ale wsp6l
not~ t~ n aleiypojm()wl,1e ja.ko zJaiwisko innego nii czysto socjolo
giczny porzqdku. Wejscie do tej nowej wsp6lnoty nie musi, a cz~
sto nie powinno oznacwe ze['Wania z ilnnymi wsp61notami, do kt6
rych ll'aleiymy z innego tytulu. 

IV 

KONKLUZJE 

Trudno w istocie mo,wie 0 odrodzeniu wielkich religii, stwie,rdz.a 
Kraemer w z·akoilczeniu swych rozw:ai·ail. To, co obserwujemy, to 
raczej kulturalno-religijne odrodzenie szeregu s,pole'cznosci ludz
kich. Czynnik kultuI'alny - tak w buddyzmie j:a1k IW hinduizmie 
stoi na pierwszym miejscu. Kaide odrodzenie jest 'jednak faktem 
pozytywnym. 00 b~dzie dalej - t o w decydujqcej mierze zaleiy 
od tego jaki wkl.ad w 'rozpoczynajqcy si~ dialog wlozy chrzesci
j.ails;two. 

Ostatnie dwa rozdzialy ksiqz.ki Kraemena wprost lub posrednio 
za jmujq si~ tym wlasnie pro:blemem. 

W pierwszym z nich ("The Goming World-Civilization") autor 
powraca do zagadnieniJa tolerancjii jednosci religii omawiajqc je 
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IlIa szerokim tle polemiezTIym: przedmiotem ,aia'ku jest nie tylko 
Toynbee (ehoc on glownie), leez jeszeze szereg innyeh auto'row 
i ksiqzek; (mi~dzy innymi praee Aldousa Huxley'a, Hermana Hesse, 
F. S. C. Nortropa, W. E. Hoekinga). z,.a ,wyjqtkiem moze tego ostat
niego wszysey wymienieni lTeprezentujq zdaniem KraemerlCl attitu
de boudhisante (wedle o'kreslenia de Luooc,a), czyli postaw~, w kto
rej Itolerancja wyply!wajqca z przekonania 0 wzgl~dnosci prowdy 
lqczy si~ z traktOlWaniem reJigii na sposob pregmatyczny, jako na
rz~dzia i z'rodllCl szcz~sci.a, 'pokoju wewn~t'rznego, harmonii kosmicz
nej, pozostawia,jqc na uboczu kwesti~ pnawdy. Ten fragment TOZ

wazan Kraemera zamie,rz,amy wylkorzyst,ae przy inne'j oklClzji 
w zwiqzku z problemem Huxley't>.wskiej perenniaZ philosophy. 

Rozdzial zatytulowany "W,arunki di-aJogu" stanowi il{{)nkluzj~ 
wszystkich :rozsianych w ksiqzce analiz i opisow. Kraemer mowi 
w nim 0 wlClrunka,ch dialogu w rpodrwojnym z'naczeniu: raz w sensie 
opisowym,precyzujqC sytuacj~ chrzescijanstwa w przededniu spot
kaniJa, la nast~pnie przechodzi do postulatow. Okres\.a miano,wicie, 
ji<lkq jego z,daniem wilma bye postawa chrzescijan, aby mogli oni 
spelnie w tym spotkaniu swojq wlasciwq rol~ - swiadkow Chry
stusa. ' 

SYTUACJA CHRZESCIJANSTWA W PRZEDEDNIU DIALOGU 

Zjednoczenie swiata - jak juz wspomnielismy na poczqtku 
jest w pewnym sensie fa:Mem dckonanym, a w pewnym - ko
niecznosciq. Jednak ,proces ten napotyka na liczne przesz,kody. Nie
Marzy jego protagonisci w poszukiwaniu na'fZ~dzi dzialania ucie
kaiq si~ do religii. Do religii jako takiej, bo wielose Teligii i wyznan 
nie moze przyczyniae si~ do jednosci. NatomLast w samej swej 
istocie religijnosc jako fenomen ludzki sklani,a ku jednosci i bra
terstwu. Kraemer w 2aSladzie zgadzlCl si~ z t q opiniq. Niemrniej trze
ba tu zwr6cic uwag~ na tdwa problemy. 

Po pierws ze: religia jako stosunek czlowiek,a-osoby do Boga
-Osoby nie moze byc srodkiem do czysto ludzkich (chocby na,jszla
chetniejszych) celow. OhrzescijlClnin z racji swego powolania po'wi
nien troszczyc si~ 0 pokoj i jednosc ludzkosci. Ale nie dlratego jest 
chrzescijaninem, ze ten fakt pozwa1a mu pelnic takie czy inne do
czesne zadania. Pmwie wszyscy wsp6lczesni "jednoczyciele" swiata 
to ludzie na,stawieni indyferentnie wobec religii. leh podejscie do 
niej jest wi~c czysto utylitarne. Zachodzi powazIlla obawa, ze uzy
wlanie religii latwo mQlze stae si~ naduzywaniem - ,a z,awsze jest 
jakims zlem. 

Po drugie: prawdq jest, ze swia't 'potrzebuje 'jednosci i rpokoju, 
i ze religia sprzyja pokojowi. Lecz natychmiJast powstaje problem: 

Znak - 3 
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religia ezy religie? M6wienie 0 religijnosei in abstracto nie m~ 
wiele sensu. Nie moina lekeewazyc zasadniczych r6inic pomi~dzy 
wielkimi ~eligiami. Jak dotqd w 'r( 2)mow~eh pomi~dzy przedsta
wicielami wielkich religii zbyt cz~sto wychodzi si~ z zaloien rt;y
powych dl,a wspomnianej juz attitude boudhisante. C6Z to z,a dialog 
w ktorym a priori uznaje si~, ze napewlTIo wszyst)kie :stanowi'slk a 
mo,ina sprowadzic do w:sp6lnego m1anownika ? - pyta Kraeme,r . 
W t,ak ustawio nym dialogu pozyeja chrzesciljlaiistwa jest niezwykle 
trudna i w tyeh kategoriaeh nie moze ono bye inter,pretowane ina
ezej .ja:k falszywie i krzywdzqeo. Klt6rys z religijnych przyw6dc;ow 
hinduskich orzekl, ze ehcq,e brae udzial 'w ditalogu chrzescij anie 
mUSZq wyrzec si~ z,a!rozumilalego 'przekonamia, ie ieh r eligia jest 
najwyzszym i najwznioslejszym osiqgni~ciem i przejawem dueha 
ludzkiego. Kraeme,r przyznaje mu Daej~ - dodaje ,tylko, ie prze
konania tego Iwdzaju 1rzeba si~ wyrzee nie tylko ze wzgl~du 'na 
po1rzeb~ dialogu, leez po to, aby w og6le zrozumiee czym jest 
chrzeseijaiistwo. Bo nie jest O,l}O "osiqgni~eiem i przej,awem ducha 
ludzkiego" (chocby najwyzszym) lecz jest przyj~ciem Boskiego 
Obj,awienia, poddaniem sill Chrystusowi. Oczywiscie nie wszyscy 
chrzeseijanie "z metryki" zdajq sobie z tego 'Spr.a'\.v~ . Z tym fak tem 
trze:ba ,sip, liczye, pod,oblTIie joak z faktem, i e i przedstawieiele innych ' 
religii nie zawsze dobrze je zn ajq, a wishful thinking , naginanie 
zasad i tez wedlug p 'ragnieii i zyezeii wyst~puje i noa Wschodzie 
i na Zaehodzie. 0 iJe jednak Z.aeh6d jest obeenie nastawiony kry
tycznie w stosunku do wl~snyeh tradyeji - to Wseh6d przeehodzi 
okres ieh dumnej lafirmaeji (co nie wyklucza wewn~trznyeh trud
nosei i konflikt6w). 

Do niedawna dial,og - ezy tez zapowiadtajqce go spotkania 
0dbywaly si~ na pl,aszczyznie .ak,ademickiej, brali w nieh udzial 
gl6wnie religiozna'wcy (jak np. w kO'l1ferencjaeh organizowanych 
przez UNESCO). Tenlz w ciqgu najblizszyeh lat di.alog stanie si~ 

z,jawiskiem masowym. 

POSTULATY 

Pierwszy z nich - to rwzajemna infomnacj,a i wymiana doswi.ad
ezeii miE}dzy p:r;zedsta,wici-elami wielkich ~eligii. Min~ly juz czasy, 
kiedy ,na Wydzi,ale Teologieznym wystarczala jedna katedra religio
znawstwta i to nastawiona gl6wnie na histori~ i areheologi~. Obee
ni,e, takze ze wzgl~d6w duszpasterskieh, potrzebna jest duchowien
stwu i swieekim dzial'aczom wiedza 0 t era Z n i e j s z 0 sci wiel
kich religii. Wymaga jej zwlaszeza duszpasterstwo inteligeneji. Nie 
choozi 0 to, ze w metT,opoliaeh Europy i Ameryki ehrzeseijaiiski 
du:sz,pasterz b~dzie mial za sqsiada i koleg~ po faehu mull~ ezy 

http:doswi.ad
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tez hinduskiego swami. Choe i takie fakty juz si~ zdarzaj'l, a w ci'l
gu najblizszych kilkunastu 1at b~dq CoOraz cz~stsze. Lecz aby zro
zumiee wsp6lczesne oOrientacje religijne wsr6d chrzescijan, trzeba 
~nae r6zne ty'py doswi,adczenia religijnego i r6zne posta wy j'akie 
mozna wCYbec niego zajqe. 

Nadto jeszcze wzg1qd drugi: wszystkie wielkie !l'"eligie wykonujq 
dzis ogromny wysilek ,w kierunku reinterpretacji i przystosowani,a 
do swiaJta wsp61czesnego (jak widzielismy choeby na przykladzie 
Islamu). Doswi.adczen~a Ikazdej z nich Sq w pewnym sensie nie
powta'rza1ne - niemniej warto poddac je refleksji. 

Drugi postulat dotyczy bezposred'l1io 'postawy chrzesci}an w sa
mym dialogiU. Zdaniem Kraemera postaw,a ta powinna bye kry
tyczna wobec wszystkiego, coo stanowi 1udzki la wi~c zmienny i nie
doskonaly element naszej tradycji religijnej. Trzeba tu wyk,azac 
o d w ag ~ k ,w est ion 0 w ,a n i ,a i zarazem gotowosc do wyj
scia naprzeciw potrzebom naszych czasow. Tu wl,asnie jest miejsce 
na "wchl,anianie" pewnych Iwartosci i osiqgniC':e innych religii. 

Lecz ohok odwagi kwestiono,wania potrzebna jest tez odwaga 
a f i ,r m ill c j i. Na cztaS udzialu w dia10gu nie mozemy odkiadae na 
bDk tego, CD jest samym sednem naszej ,religii : nie moiemy prze
stae bye przekonani, ze Chrystus jest Drogq, Prawdq i Zyciem. 
Udzial w dia10gu tei moze i musi bye swiadeotwem tej wiary. 
Inaczej pozbawimy swiat tegoO, co przeciez - skoro jestesmy chrze
sc ij anami - uw.aiamy szczerze za najWtainiejsze. 

Kraemer zdaje sobie spraw~, ie taka postawa chrzescijan moie 
naruszye irenicz,nq aJtmosfer~ Interfaith Confe1·ences. Ich wspol
uczestnicy stanq si~ - w pewnym istotnym aspekcie - przeciw
nikJami. Jednak przeciwstawianie si~ sobie w dyskusji nie wyk1u
cza przeciei praMycznej wspolpracy. Nie rna dzis powrotu do WD

jen religij'l1ych. Wszystkie religie mogq sta,rae si~ 00 pokoj i jed
nose swia'ta, nie ztacierajqc sztucznie r6inic istniejqcych mi~dzy 
nimi. 

Wreszcie postu1at trzeci: niezwykle a1ktua1ny dla nas - w prze
dedniu Soboru. Z,awiera si~ on w ost.aJtnim zdaniu ksiqzki Kraeme
ra : decydujqc si~ na udzital w nadchDdzqcym dia10gu "Kosciol 
Chrzescijailski... powinien ll1ajpierw i przede wszystkim upD'rzqd
kowac sw6j wlasny dom, 'pDniewai najwi~ksz'l uslug~ moie odldae 
swiatu - WSChDdDWi i ZachoOdowi - przez to, ie b~dzie w spo
sob peiny i konsekwentny Kosciolem Jezusa Chrystus'a". 



1304 HALlNA BORTNOWSKA 

V 

UWAGI DYSKUSYJNE 

Bogaty materiJal informacyjny i liczne refleksje ogolniejsze 
jakie znajdujemy w iksiqice Kraemera - zaslugujq na obszerny 
komentJarz. Nie podejm~ tu jednak tego zadania. Aby moc mu spro
stac trzeba by bye fachowcem na miJar~ autom. Naleiy miee nlCl
dziej~, ie ksiqzka ita wzbudzi szersze zainteresowanie takie w Pol-· 
sce i doczeka si~ tego typu fachowy'ch 'l"ecenzji. Moje wlasne uw a
gi, bardzo szkicowe, dotyczye b~dq tylko jednej sprawy, ktorq 
zresztq uWlaiam za llIajwainiejszq. Uw,agi te b~dq mialy charakter 
sensu stricto dyskusyjny. 

Wspomnialam jui, ze Kraemer umieszcza dramat czlowieka jaik
by mi~dzy dwoma relatywizmami: teocentrycznym i antropocen
trycznym. 

Jest to poglq.d gl~boki i interesujqcy, a jednak widz£: w nim 
pewne przejasknawienie 0 donioslych dla przyszlego diJalogu kon
sekwencj1ach. Cziowiek i Bog pneciwstawieni Sq sobie zbyt ostro. 
Bye moze dochodzi tu do glosu protestanckie tlo poglqdow K'raeme
ra, Ho ktorego autor z.resztq nie ukrywa, choc stara si~ myslec 
ekumenicznie i w calej ksiqzce nie znajdujemy .ani jednego okresle
nia, ktore by podnosilo protest.ani yzm kosmem kaltolicy;"mu, na
wet 'w drazliwym skqdinqd przedmiocie misji. 

Jedyny moment, w ktorym mozemy wyczytac aluzj~ do kontro
wersji katolicklO-prOitestancki'ch, t.o f.mgment na str. 370, gdzie au
tor omawia stosunek chrzescijanstwa do filozofii. 

Z·daniem Kraemena, chrzescij,anstwo jest ze swej istoty ,a-filo
zoficzne. Go nie (}znalcza, .aby w pewnych ok'reslach nie bylo spro
wadzwne do j-aikiejs religijnej filoz·ofii. Tlakie fakty mialy w hi
storii miejsce, lecz byly one zwiqz,ane z pogwalceniem samej istoty 
chrzesciljanstwa. ChrzescijlClnstwo nie jest antyfilozo,ficzne, moze 
nawet filozofiq si~ poslugiwlac W fo·rmulowaniu swej doktlryny. Ale 
filozoficzne rozwazania .nie si~gajq jego istoty - t q z'as jest Bog 
objalwiajq'Cy si~ w historii. K'raemer przyznaje filozoficznq wyi
szosc religiom Wschodu, jako dzielo czlowiek,a Sq one wr~cz olsnie
wajqce - lecz chrzescijlClnstwo jest dzielem Boga. 

UmYl5lowosc wspolczesna, jesli i gdy jest zorientowana religij
nie - ch~tnie przyznaje ro.cj~ poglqdom Zlbli:zonym do tych, kt.ore 
tu wypowiada Ktraemer. Przezyw.almy okres braku zaufani·a do fi
lozofii i llIa tym tIe, 0 ile z,namy pewnosc 'religijnq, to pokafimy 
jq tez o.cenic. I ISIClma filozo,fi.a zresztq dochodzi do coraz zywszej 
swiadomosci wllClsnych ograniczen. To wszystko Ir,acja . Lecz nie 
wydoaje Isi~, aby bylo sluszne aprioryczne lekcew,azenie skromnej, 
ubogiej i przez to ogolnie dost~pnej prawdy filozoficznej . Religia 
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jest dzielem Boga - lecz czIowiek, a moze ,raczej ludzkoSc dorast!ll 
do niej takze po,przez filozlYfit:;. Objtawienie wychodzi niejako n<l. 
spotkanie ludzkich 'poszukiwan prawdy i zbawienia. CzIowiek nie 
moze sam, wlasnym wysilkiem poznae Boga t,aik, j'ak poznaje Go 
przez Objawienie i nie mme sam sit:; zbawie. Ale czIowiek moze 
choe w sposob bapdzo niedoskonaly, zdobywac przekonanie 0 Bogu 
poprzez .wysilek swego Irozumu. Aby mogi bye zbawiony musi 
wsp6lpr<l.coWiac z Iaskq. Ta wspolpraca moze wykazywac daleko 
idqce analogie ,w{)bec ,autosoterioloogicznych wysiIk6w buddyjskich 
czy hinduskich. Istnieje wit:;c ludzka warstW!ll religii - to zresztq 
przyznaje i Kraemer. Lecz mieslusznie odmawia jej wartosci in
nych joak relatywne. Jt:;zyk tej Judzkiej wa1rstwy to jt:;zyk filozofii, 
a mmna w nim formulolWlac t'akze prowdy obiek;ty,wne, do ktorych 
objt:;cia rozum ludzki jest zdolny. Zapewne nie jest tych prawd 
wiele i Sq one zalbarwione pewnym antr.opocentiryzmem. Lecz ich 
antropocentryzm moze godzie siE: z teocentryzmem chrzescijan
skim - bo "jesli Bog tak umilowal swiat"... Nie wydaje siE:, aby 
w k,ategoriach chrzesci}anski.ch ostre przeciwstawienie mif}dzy Bo
giem a czlowiekiem, miE:dzy Obj.awieniem ,a filozofiq, bylo uza
sadnione. 

Mysli Hoze nie Sq naszymi myslami - to pr,awda; ,ale jesli Bog 
moze nam swoje mysli objawic, to znaczy, ze istotnie jestesmy na 
Jego obraz i podobienstwo. Ostrozne rozumowtani'a przez 'analogit:; 
Sq wi~c uprawnione. 

POdSMWOIWY wyb6r, kt6reg.o czIowiek - dzisie.jszy i "wiecz
ny" - musi dokonac, nie jest wyborem miE:dzy Bogiem a czlo
wiekiem, miE:dzy ludzkim i boskim rel<l.tywizmem. Jest on !l'Iaczej 
wyborem mi~dzy bytern ,a niebytem. Poprzez relatywizm wybiera 
si~ ostart:eczillie ciemnose, niepoznanie, niebyt - a poprzez poszu
kiwanie prawdy wybiero s i~ ostatecznie PelniE: By,tu. 

Bog Filozofow - jakkolwiek ttak daleki, ze prawie moze siE: \vy
dawac mart1wq .abstrakcjq i na pewno (nawet w najlepszym wy
daniu) nie wystarcz<l. - nie jest jedntalk bozyszczem. 

Cale te ro,zwaronia na marginesie Kraemerowskiej koncepcji 
dwoch re},aty,wiz.mow zmierzajq ,do tezy, ze wbrew przekonaniu 
Kcraemera filozolfia rna ogromnq rol~ do o'degr,aillia w nadchodzq
cym diall{)gu. I wlasnie na plaszczyznie filozoOficznej daleko idqce 
porozumienie jest mozliwe i mozliw<l. jest takze atmosfera "okrq
glego stolu". Tu wlasnie t'rze,ba wyswietlic, co wlasciwie znajduje 
sit:; u dna roinych wiel'kich systemow swiata. Filozofi.a moze 
ogromnym wysilkiem - przygotowac czyste i wzgl~dnie jasne 
poOle dla teoJogicznyoch rozwazan. W ten sposob jeszcze raz stanie 
siE: ona zasluzonq wspomozycielkq i "slugq" trolo.gii. 

Halina Bortnowska 

http:chrzesci}anski.ch
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DIALOG w KOSCIELE 


D rugi Sobor Watykanski zgromadzi w Rzymie ponad trzy 
tysiqce przedstawicieli Kosci<ola nauczajq'Cego 1. Przedmiotem obrad 
b~dq z,agaonienila wielkiej wl<Igi i powagi, zagadnienia od ktorych 
z,alezy przyszlosc chrzescijanstwa w dzisiejszym swiecie. Nie zna
jqc porzqdJku dziennego jaki zostanie przyj~ty, trudno ryzykowac 
daleko idqce domysly. Nalezy oczebwac jednak, ze, ipodobnie jak 
poprzednie sobory, nadchodzqcy Sobor Watyik,anski b~dzie plen:ar
nym zgromadze-niem "ohrodujqcym" - w scislym sensie teg() slo
wa (bez swobody dyskusji i glosowania nie ma wlasciwie prawdzi
wego soboru) . Wynika z tego, ze b~dzie o'n w rezuHacie tym, czym 
uczyniq go OJ cowie Soboru - w granicach aproba1ty St{)licy Apo
st'olskiej. 

Wbrew 'temu, CO si~ nienaz sqdzi, proace przygotowawcze; jakkol
wiek bardzo wazne, nie Sq przecie dla soboru decydujqce. Jesli 
chodzi 0 scislosc, to mozna by si~ nl<lwet ostatecznie bez nich 
obejsc - jak to mialo miejsce w wypadku Soboru T'rydenckiego, 
kt6ry zebral si~ bez uprzedniego opracowania programu, co 
m6wiqc nawiasem - spowodowalo duzq strat~ czasu w ciqgu obrad. 
Nawet zresztq 'l1a pierwszym Soborze W'Clityk.anskim, kt6rego pro
gram przy,gotowywano szczegolowo przez wiele lat, OJ cowie uczy
nili pelny uzytek ze swego prowa do krytyki i na szesc przecllozo
nych im projeM6w przeglosowali 'w koncu tylko dwie konstytucje 
a i to dopiero po podd,aniu gruntownym przer6bkom ich pierwot
nego zarysu. 

R6wniei i Drugiemu Soborowi Watykanskiemu nie grozi bynaj
mniej niebezpieczenstwo stania si~ zebraniem czysto akademickim. 
Sobory, jak to wid.ac z ich historii, nigdy nie byly takimi zebraniami, 
bo mialy miejsce ~awsze w chwilach kryzysu. Krytyczne wydajq si~ 

1 Georges D e.i a i f v e , Le dialogue dans l'Eglise, "lI':tudes", Mars 1962 . 
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,rowniez obecne okolicznosci. Kosciol stoi w obliczu gwaUo>wnych 
przemian w lonie ludzkosci, .przemian ktorych gl~bia i rpowagta prze
rasta znacznie zw fOrt: , jaki nast'lpil w XVI wieku i ktore wyma
gtaj'l tak daleko id'lcych adapt,acji, reform struk:tuI'lalnych i metodo
logicznych, ze na pierwszy rzut 'oka nie trudno dostac zawmrtu 
glowy. Czyz mOZn'a si~ spodziewrac, ze stoj'lc wobec Ztadania tej 
miary, wobec aktU!alizacji, aggiornamento szczegolowych celow 
i srodkow pr,aktycznych, zgramadzenie sobarowe z miejsca zacznie 
reagowac unisono? Przeciwnie, S'l duze szanse, ze Kosciol w mi
niaturze - jakim jest sobor - odzwierciedli roimice pogl'ldow, 
krtore rysuj 'l si~ dzis w Kosciele powszechnym. Jesli uwz,gl~dni si~ 
jeszcze roi:nowdnosc sytuacji, mentalnosci i tradycji 'reprezento
wanych 'przez uczestnikow obmd waty'kansk ich, mozna smialo 
przyljqC, ze dyskusja jest nieunikniona. Dyskusja ta, ad ktoo-ej 
zlalezec b~d'l rezulta,ty soboru, sta;nowic b~dzie rodzaj pmjekcji, 
na wyzszym pl,anie i ze sz<:zegoln'l asystencj'l Ducha Swi~tego, 
d ialogu jaki rozwija s j ~ stale 'w lonie K'osciola. 

"PARTIE" W KOSCIELE 

Temu, ze zawsze byly w Kosciele "pantie", czy tez - by uzyc 
jeszcze lepiej znanego zargonu - ze byla w nim zawsze "lewica" 
i "prowioa", nie maze dziwic si~ nikt, kto przemys.}al choc troch~ 
krytyczn'l sytuacj~ Kosciola na ziemi. Juz sam farkt, ze jest On 
"ro s n 'I c Y m Cialem Chrystusa" skazuje go na nieust,anne wew
n~trzne napi~cie. Kosciol znajduje si~ jednoczesnie w polach przy
ci'lgra'llia dwu biegunow: przeszlosci i przyszlosci. Z jedm.ej strony 
zwi'lzany jest, juz w samej swej struJktu~ze, ze swym dzie
dzictwem historycznym, z depozytem apostolskim, ktory konsty
tuuje go jako spoleczn<lsc widztaln'l, ziemsk'l. Z drugiej strany 
Kosciol jest jedI1lak juz Krolestwem transcendentnym, jest fer
mentem switata i musi przenikn'lc ten swiat aby osi'l'gn'lc swoj 
ks~talt doskonaly w dopelnieniu nadprzyrodzonym. Pomi~dzy wier
nosci'l "boskied przeszlosci", zapi'sanej w historii, a wiernosci'l 
wezwa'lliu Ducha do uniwersalnego, eschatologicznego spelnienira 
siebie miesci si~ wi~c tenaznie'jszosc Kosciola i w takiej konflikto
wej terazJl'iejszosci przezy,wa on sWQje wralki, spory ·i wzrQsty. 
I jest jasne, ze rowniez ludzie, ktorzy gQ tworz'l, wci'lgni~ci S'l 
WI1aZ Z nim w a'mbiwalencje sprzecznego przyci'lgania. 

Nie wszyscy jednak maj'l row'1l'ie jtasnq swiardomQsc pa!1adoksallJ1e1 
sytuacji KoSciola nra ziemi. Ci, ktfuzy Sq szczegolnie uwrazliwieni 
na to, CQ juz "dane", juz "gotQwe" w Objawieniu i w zbawieniu 
pojmuj'l jego rol~ przede wszystkim jako ukwala'llie przeszlosci: 
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Kosciol, we wrogim swiecie, jest dl,a nich czyms w rodzaju fOlltecy 
na skale, for,tecy, ktorej trzeba strzec, ktorq trzeba chronic od 
skazenia, ktorq musi si~ zachow.ac nietkni~tq. WsrOd naporu plyn
nych sytuacji ludzkkh, ~magnq ocalic to, co wieczne, a poniewaz 
wieczne wkroczylo w czas raz na zawsze w Osobie Chrystusa, 
!j;·rzeba juz tylko - jak sqdzq - bronic je przed atakami wrog a 
z zewnqtrz i przed zdradami wroga wewn~trznego: przed poga
ninem, ktory walczy z Bogiem w sercu k'a:hdego z nas. 

Inni, przeciwnie, widzq Kosciol tylko jrako rodzaj .armii w po
chodzie, jako oddzial szturmowy w ciqglej akcji, ktora nie moze 
ustac az do chwili, gdy podbity juz b~dzie caly kr.aJ. Coz wart 
kwas p6Jki jeszcze nie z,akwasil calego dast.a? Ewangelia, dlra talk 
myslqcych ludzi, to bardziej posiew zycia niz depozyt do konser
wacji: jesli ziarno nie obumrze, jesli nie przystanie na roz,klad 

. swej formy pod ziemiq - jakze moze wydac klos? Jesli cLalo 
Kosciola - caly ci~zar cielesny, w ktory obrasta on wciqz w swej 
drodze w czasie, jest przeszkodq dlra Ewangelii, - niechze Kosciol 
zrzuci ten ci~zar! Litera zabija. Panem jest Duch! 

Te kontrasty w mysleniu byly zawsze w Kosciele, byly juz 
w konflikcie Jakubra i Pawla: st.are dziedzictwo (St.ary Testa
ment), ktorego trzeba strzec, i Duchktory odnawia, Zakon i Ewan
gelia. Ale Kosciol podejmuje jedno i drugie. Kosciol nie wypiern 
si~ Izraela - wszak pot~pil: Marcjonra - ale wchodzi mi~dzy 
pog.an, gdyz przyjql tez Pawla i uczynil zen trzynrasteg,o apos
tola. Oba sposoby myslemia Sq prawdziwe - a przeciez ich zqdl'l
nia Sq przeciwstawne. J iak je pogodzic? 

Mqdrosc ludzka poszlaby tu na jakis kompromis, jalkis amal
gramat w rodzaju tego, ktory z czlowieka i Boga w Chrystusie 
chcialby uczynic cos w rodzaju takiej czy innej hybrydy. Ale 
Cmlo Chrystusa przyjqc nie moze posredniego r{)zwiqzania, kom
promisu mi~dzy wyma ganiami swej boskosci i swej ludzkosci. 
Nie rna fll'rilki, nie rna drogi ucieczki w jakis mistyczny czas mi~
d zy cirasno sprz~wnymi koniecznosciami histmii i eschatolog:i, 
stanowiqcymi puIs zycia Kosciol·a. Egzystujq wi~c w nim obie 
i Kosciol przy tym st.anie ·rzeczy pozostaje. 

Nigdy tez nie zabmklo w nim zadnej z dwu skrajnych "partii". 
Przeplatajq si~ one nieuSttannie poprzez caly wqtek jego zyda 
historycznego. W chwHach kryzysow rozdarcia bywajq tak gl~
bokie, ze tyllko chyba cudem Kosciol nie Ip~k,a, jak napi~ta do 
ostatecZ'nosci nie. Odpadajq jednostki, oddzielajq si~ cale grupy, 
sam Koscol jednak wytrzymuje i trwa. 

Ci, ktorzy przezyli kryzys modernizmu, wiedzq dobrze czym 
moze byc taki konflikt i wsrod jakich przepasci, gotowych go 
pochlonqc, l.awirowac musi Kosciol pod naporem przeciwstawnych 

http:zachow.ac
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wtatrow. Nie tylko z s<amej burzy plynie wtedy niebez,pieczenstwo. 
Jest ono abecne tez w z,alodze, ktora, pr.awie zawsze, jest w ta'kich 
cnwilach nieuleczalnie sklocona. 
Pami~tamy wszyscy nieublaganq walk~, jaka mial,a miejsce na 

poczqtku naszego stuleda pomi~dzy tak zwanymi integrystami, 
a sympatyk,ami modernizmu. 

Z<aden ika'toli:k nie zaprzeczy, ze moder,nizm byl wielkim nie
bez'pieczens·twem dltCl Kosciola, nie w pewnych aspimcj'Cich, kt6re 
reprezentoi\val, lecz w rozwiqzaniach zachwalanych przez kilku 
zapalenc6w. Gdyby si~ poszlo w kierunku, ktory zalecali Tyrell 
i Loisy, Kosci6l zostalby odci~ty od swych korzeni i chrzescijan
stwo skaz'ane by bylo na benwolne zeglowanie z prqdem zmien
nych czasow. Z cz'asem nie poz,ostaloby tez z jego ciala i z jego 
prawdy nic oprocz (jak to po,wiada outsider, E. Boutroux) "paru 
subtelnych i nieuchwytnych ,abstmikcji". Oto bowiem jak ten sam 
E. BoutTO<UX cha·rakteryzowal modernizm: "Jest to - pisal 
w r. 1910 - doMryna ktora, wyr6zniajqc w religii tresc i form~, 
wyolbrzymi<a w nieskonczonosc rol~ pierwszej, kosztem drugiej. 
W jej swietle, wszyst'ko co jest formq, jest z dziedziny przygod
nych poglqdow i ,tendencji spoleczenstw ludzkioch i przeto moze 
i powinno ewoluo,wac wraz z tymi spoleczenstwami. W ten spo
sob to, co ust~pliwi chrzescijanie tego typu sklononi Sq zachowac 
jako niezmienne i absolutne, spwwadza si~ wlasciwie do paru 
subtelnych i nieuchwytnych abstmkcji". 

Mimo to jednak przyz;n.ac trzeba, ze reakcja na modernizm byla 
zbyt sk!l'ajna. Przynioslta w efekcie oale latta termru teologicznego, 
ktory niewqtpliwie odbil si~ fataolnie, jesli nie na samej wierze, 
to na wiedzy teolO'gicznej i - w ostatecznym roz,rachunku ~ 
na swi,adectwie jakim K~sciol jest wobec swiata. Integryzm, po
pier,any przez sekciarSlkq mniejszosc, gluchq i slepq nta potrzeby 
czasH, stra,szyl "purytaniz;mem doktrynoalnym", ° ktorym tak 
dobrze powiedzial ks. Rivie.re, ze jest to "nowa £oirma orto
doksji nie si~gajqc)a dalej niz przesqdy jej tworcow". Mnozyc si~ 

wi~c zacz~ly denuncjtClcje, a cz~sto ktalumnie, iktoce staly si~ ro
dzajem polityki sto'S{)wanej wobec tych wszystikich, ktorzy, nie 
uwtazajqc pogodzenia Kosciola ze swiatem za zadanie beznadziejne, 
okazywali 7Jainteresowanie problemami modernizmu, nie dzielqc 
zresztq jego bl~ow. 

R6wniez i na'sze pismo 2 otrzymalo swojq dawk~ obelg. Ich echo 
odnalezc mozna w artykule wst~pnym numeru styczniowego 
z roku 1914. W artykule tym, zatytuloWoanym "NegtCltywne kry
tyki " konieczne zadania", czyt,amy mi~dzy innymi takie zapyta

2 ..:etudes" , mjesif:cznik jezult6w francuskich. 

http:Rivie.re
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nia pod adresem integrystow: "Czyz rzeczywlscle sluzq Rzymowi 
ci pisarze, ktorzy odd-ajq si~ jadowitym pochwalom, rozdmuchi
'waniu kazdej sprzeczki, dolew,aniem oliwy do ognia, ktorzy pro
bujq zmienic wielki Kosciol Katt'Olicki w c~asnq kapliczk~ i kt6rzy, 
gloszqc, ze oni jedynie Sq w sianie laski teologicznej, ze ani tylko 
Sq rzymscy i k,atoliccy, zniech~oa,jq w koncu do Rzymu wszyst
kich tych, 00 im nie wierzq, a do najlepszych slug Rzymu tych, 
co im uwierzyli?" 

DIALOG CHRZESCIJANSIG 

Czego potrzeba bylo w tym smutnym okresie - ktory oby byl 
juz na zawsze z.amkni~ty - by z,apobiec az talk wielkiemu roz
goryczeniu? Niewqtpliwie - wi~cej milosci, .ale jest ona wszak 
tak rzadka tam, gdzie idzie 0 to, co ktos uwaza za prawd~, ze 
powiedzmy moze r.aczej: trzeba byl<o tej postawy duchowej, ktorq 
odkrywamy wl.asnie teraz, w erze ekumenicznej, i ktora polega 
na wejsciu w chrzescijanski stan dLalogu. 

Czyz 'Sla'mo Pismo Swi~te nie sugeruje nam tego lekal1stIWa, 
kiedy poo relacji 0 k<onflikcie sw. Pawla z "zydujqcymi", Dzieje 
Apostolskie podajq, ze "zebnali si~ .apostolowie i st.arsi, aby t~ 
spraw~ rozpatrzec" (Dz Ap 15, 6)? 

Sobor .aposto'lski w Jeruzalem rOZlpoczyna si~ gwal,townym 
sporem, rozwija si~ w dialog, a konczy si~ zgodq. Pierwszy sobor 
chrzescijailski daje wi~c przyklad, ktory inne zgromadzenia kos
cielne b~dq probow1aly nas1ad'Owac, nie zawsze z lpowodzeniem. 
W Jeruzalem spo·tk.aN si~ bracia, z kt6rych kazdy reprezentowal 
autorytet swych funkcji i swego swiadectwa, i glosy, kt6re poczqt
kow<o usilowano z,agluszyc okrzyk,ami, zostaly w kOilCU uslyszane 
i zlozyly swiadectwo 0 tym, co zdzial,al Duch z,a ich posredni
otwem. I Duch byl p-omi~dzy nimi; sklanial ku pojednaniu tych, co 
byli uprnedzeni, i kierowal wszystkimi w piervv'szej, zasadniczej de
cyzji, w ktorej wchodzily w gr~ losy Kosciola. 

KONIECZNOSC DIALOG U 

Gdy si~ pami~ta, ze w swym pochodzie przez czas Iud Boga na
potyka wciqz nowe sytuacje - nowe w sensie pr.awdy i nowe 
zyciowo - nietTudno przyznac, ze dialog jest w Kosciele po
trzebny, ze jest konieczny. 

W slusznej trosce 0 ew.angelizacj~, 'staracie si~, wspolczesni a,pos
tolowie, przystosowac boskq prawd~ do mentalnosci ludzi waszych 

http:spo�tk.aN


1311 DIALOG W KOSCIELE 

dni, filtrujecie jq, klarujeeie, rozeleneZ'aeie w pon~tny napoJ; ezy 
pomysleliscie 0 tym, ze moze ona w ten sposob utraeic SWq pier
wotnq moe? 0 tym, jakie podejmujeeie ryzyko? W,asz brat bije na 
alarm : jest przemzo'llY, ze opr6znicie W koneu Slowo Boze z abso
lutu. Czyz trzeba od razu wymyslae muod integryst6w? 

Ale oto z kolei wasz bJ:tat, prawem reakeji, ehee was zmusic to 
uwi~zienia Sl<o'wra Boga - jak infantki w paradnej szacie - sz,a
eie przesz10sei - w poj~eiaeh, w slowaeh, kt6re ezyniq dzisiaj 
tajemnic~ Boga jeszeze bardziej nieprzeniknicmq. Wi~e tenaz wy 
protestujecie : ezyz Sl,owo nie jest czyms zywym ? Czyz nie jest ehle
bern, ktory si~ dzieli i ktory si~ asymiluje? Czy z nigdy nie b~zie 
mozna rozbie skoirupy, aby moc si~ ,rozkoszowac smalkiem (}woeu? 
I czy m am bye oskan:ony przez mego brata 0 herezj~ dJJa.tego, ze 
odmawiam zamkni~cia pnawdy Boga w ludzkiej formule i utoz
samira nia ortodoksji z t q ezy inn'! ikonwenejq ludzkiej mowy ? 
Oz;todok sja jest niewqtpliwie zwiqzana takze ze slowrami, ktoryeh 
scis1y sens zosta1 przez Kosci61 zdefiniowany (wystarczy wspom
niet terminy "konsubstanej.alny" czy "przeistoczenie"), leez inne 
wymagania stawi.a uprawira nie dogmatyki, a inne teologi'a pasto
r alna i katecheza - te muszq Jiezye si~ z j~zykiem zywym, rozniq
cym si~ znaeznie od j~zyka teologow. 

Co jest mniejszym zlem : wyja10wie Slowo Boga ezy odjqe mu jego 
moc? 

Wszyscy przyznajq zg,o'drnie, ze Slnwo zbawienia musi pozostae 
boskie i zar.azem ludzkie, tak jak Chrystu.s jest Bogiem i zamazem 
jest wsp6lczesnym rkazdego cz10wieka przyehodzqcego na swiat. 
Poniewaz jednak rodziny duehowe w Kosciele rozniq si~ w prak
tyee tak gl~boko w pojmow,an iu tyeh dwu przeeiwstawnyeh postu
latow, ra poslrannietwo zbawienia musi bye gloszone ludz.kosci mimo 
to i bez budzeni,a zgorszen, trzeha aby istnia1 dialog, jesli obie 
wartosci majq bye zaehowane. 

STRUKTURA I WARUNKI DIALOGU 

Jesli przedluzeniem zyeia Chrystusa na ziemi jest eialo, ktorego 
wszysey jestesmy ez1onk,ami przez ehrzest, niM nie moze uzur
powac tylko dla siebie i w spo~ob wy1qczny duchra tego eia1a. Za
lezymy wszysey jedni od drugieh i w 'rozmaitym sensie, Zlaleznie 
od funkeji, ktore zleeil nam Ten, ktory jest Banem Koseio1ra. 

Di.alog wewnqtrz Kosciola rozpartrywae moznra w dwu perspekty
waeh: w !przekroju poziomym, ktory daje obraz stosunkow wier
ny<:h i grup wiernyeh mi~dzy sobq, i w przek'foju pionowym, okres
lajqeym stosunek ludu chrzescijranskiego i Hierarehii. 
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Czymze ma bye dialog mi~dzy wiernymi, mi~dzy "lewicq" i "pra
wicq", k,tOire pretendujq obie do roli obroncow wartosci istotnych 
dl,a chrzescij anstwa? 

Przede wszystkim wazne jest, aby byl to dialog p raw d z i w y, 
a nie dwa monologi, zorientowane, 'ponad glowtami oponentow, ku 
wlasnym stronniczym lub propagandowym celom. A nie ma praw
dziwego dLalogu mi~dzy ludzmi, dopoki si~ nie przys,tanie na po
stl3wienie w stan zakwestionowanua wlasnych poglqd.ow i prze
konan - przez mysl swego rozmowcy. W zadnej dziedzinie nie 
mozna wejse w struktur~ dialogu, jesli nie slucha si~ naprawd~ 

co mowi rprzeci,wa1ik i jesli nie tmktuje si~ tego, co mowi z sza
cunkiem. 

Ale przeciez, pOlwie Mos, kiedy chodzi 0 wiar~ nie mozna wda
wae si~ w zadne kompromisy, nie mo,zna podaw:ae w wqtpliwose, 
nawet hipotetycznie, tego co si~ twierdzi. Zapewne. Kiedy chodzi 
o te aspekty wiary, co do ktorych istnieje j,asna wyklardni'a auten
tycznego Magisterium Kosciola. Ale czy jestescie pewnr, ze to 
wiary, a nie wlrasnej opinH 10 wierze, broll'icie w wla'szych sporach, 
ze nie idzie wam 0 w1nioski, ktore w y z wiarywyciqgacie? I czyz 
laM, ze Wrasz brat, ktory wyznaje wszakze tez wiar~ Koscirola, 
spiera si~ z wami, nie draje warn na ten temat do myslenia? 

Bardzo mozliwe zresztq, ze w ostatecznym rezultl3cie to wy 
macie racj~ a nie on, i ze pozostaniecie rozdzieleni, wy na waszych 
pozyc}ach, on - na wlasnych. Jesli jednak nie zdoltaliscie ani na 
chwil~ zestroie sj~ z jego myslq, by w jej swietle skontr,olowlae 
w!aSZq - dialog nie zaistni,al w ogole. Chyba tylko - dialog glu
chych. 

WspomnieIismy .iu 0 pmwdach wiary, ktorych au'tentyczna ,wyk
ladnira znajduje si~ w bezposredniej kompetencji Urz~du Nauczy
cielskiego Kosciola. Poza tq dziedzinq jednak - ilez pytan z za
kresu teologii prraiktyki chrzescij,anskiej pozos tawionych jest, na 
pewien przynra.jmniej czas, swobodnym dociekaniom wiernY'ch! Czyz 
wi~c nasz wlasny sposob widzenia, nrasze przeswiadczenia oso
biste mialyby bye rzeczywiscie nietykalne dla wszelkiej kQ'ytyki? 
Czy nie powitnnismy raczej przystawae llla ich konfrontacj~ z po
glqdami tych, ktorzy odrzucajq je j,ako przedawnione? Wszak 
w ten sposob wll3snie ortwiera si~ w nas mozliwose pogl~bienia 
narszej wiary i poszerzenLa naszej katolickosci. 

Mowiqc, ze di,alog musi bye p ra w d z i w y, chararkteryzujemy 
wszelkq wymlan~ intelektualnq mi~dzy ludzmi. Ale mowilismy wy
zej takze 10 c h r z esc i jan ski e j st1rukturze dialogu. Skoro bo
wiem idzie 0 stawk~ boskq: 0 prawd~ Bogra, ktorq jest Jezus Chry
stus, to szulkkmie oraz przekrazywanie tej prawdy wymaga cnot 
wi~cej niz ludzkich. 

http:poglqd.ow
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Poniewaz dialog chrzescijafl'ski sluzy prawdzie, kt6ra nas prze
rasta , sluzy Panu, kt6rego wol,a dysponuje nrami w spos6b suwe
!fenny, masi to bye dialog p ok 0 r n y. N ie bronimy wlasnej 
prawdy, lecz probujemy uchwycie prawd~ Je,go w aalej pe1ni. Nie 
interpretujemy martwej litery, skostnialego prawa; to z zywym 
Duchem, z aktualnq Wolq tlsilujemy si~ zespolie w k<azdym mo
mencie zyci.a Kosciol.a. 

Narzucae innym w1asne poglqdy, wlasne mniemlania nie trosz
CZqC si~ 0 otwarcie siebie Pr,awdzie zywej, kt6rej nasz przeciwnik 
wlasnie moze bye znakiem, - czyz nie byloby to "g,aszeniem Du
cha" przez mieszanie wlasnej pychy z wi.arq? 

Poniewaz Du'ch Chrystusa ozywia cale Mistyczne Cialo, dialog 
chrzescijanski musi tez bye b If ate r ski. To nie spotk,anie ob
cych ludzi, lecz czlonk6w tej samej rodziny, kt6rym Ojciec powie
rzyl wspolne dziedzictwo, aby zen wspolnie korzystali. K>azdy 
otrzymal cnaryzma t , mo'wiqc inacz,ej, kazdy otrzymal o,sobiScie 
Ducha Swi~tego, gdyz jesltesmy wszyscy czlonkami jednego Ciala 
Mistycznego. W gr~ wchoodzi wi~c znracznie wi~cej niz zwykly sza
cunek dla cudzych poglqdow . Trzeba przyj,m owac je, pami~tajqc, 
ze mogq bye glosem Bog,a, ktory przemawia d{) swej Oblubienicy
-Kosciola by go oswiecic, by go przebudzic, by nim wstrzqsnqe, by 
poprowadzic go ku sobie nowymi, nieubitymi szlakami, lub skie
rowac na wlasciwq drog~, jesli z n iej zbacza . 

Czyz mog~ przeto nazywac glu'pstwem glos mega brat,a, ktory 
wydaje mi si~ niewzumnym be1kotem? .JeW ktos gl,osi w Koscie
Ie pmwd~, ktora mnie zask,akuje - ezy mam zmusic go do mil
czenia czy raczej st,arac si~ go zrozumiec, pami~tajqc, ze , bye moze, 
w1asnie on uchwycil prorocz,o slowo zbawieniill? 

RAe.JE ISTNIENIA DIALOGU 

Talkie Sq wi~c warunki ch 'zescijlafl'skiego dialogu: musi on bye 
prawdziwy, pokorny, br.a,terski . Moze stae si~ taki dlatego, ze jest 
dzialaniem na pl,aszczyznie poszukiwania mysli i woli . Bogta, ta
jemnicy wspolnoty, kt6rq stanowi Kosciol. To ca1y Kosci61 bo
wiem, jtak powiedzielismy juz wyzej, ma przed sobq olbrzymie za
danie doprowadzenia swi'ata do pelni wspolzycia z Bcgiem i misj~ 
t~ spm'Wuje moc,! Chrystusa Zmartwychwstalego i pod Jego nie
ustajqcym kierownictwem. Chrystus jednak ozywia Kosci61 i obja
wia mu SWq konkretnq wol~ za posrednictwem swego Ducha. 
Wszyscy Sq wi~c wezwani do slucha'ni,a gl,osu Ducha i - azeby ' 
uslyszec go jesz.cze Iepiej - do sluchania siebie nawzajem, tak, 
aby moc stopnio'W{) rozpoznrac impuls, .ktory Duch nadat pragnie 
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swemu Kosciolowi. Braterski dialog mi~dzy chrzescijanami rna za 
cel nie co innego, jak wi~kszq wiernvsc wezwaniom Ducha Swi~
tego dla lepszego wsp61dzi'alania z dzielem Chrystusa na ziemi. 

HIERARCHIA I WIERNI 

Dialog jednak nie urzeczywistni.!a si~ tylko w przekr{)ju pozio
mym, w braterS'kiej wymianie rownych, ale toczy si~ w obecnosci 
i w po}u czujnej uwagi Hierarchii. Bez Hier-archii wspoln(}l!;a wier
nych nie byl",by Kosciolem. Dialog chrzescijanski pomi~dzy bracmi 
nie bylby dialogiem katolickim, gdyby Hiemrchia nie bylta wen 
wlqczona jako trzeci rozmowca, r6wnowazny, a w nie1ktory,ch rno
mentach decydujqcy. 

Obecnosc Hierarchii i waga jej autorytetu mogq sklaniac kogos 
do nmiemania, ie wobec tego dialog "w przekroju poziomym" jest 
wlasciwie bezuzyteczny: stanowi tylko rodzaj subtelnej gry, jakis 
luksus ped,agogiczny jak ten, eo kai e uezniom w szkole doszuki
wac si~ "x", ,drogq debat , d{)kla,dnego brzmienia {)'dpowiedzi, zna
nej tylko nauczyeiel{)wi. 

Jesli do rozstrzygtni~c ostatecznych powolany jest i tak Urzqd 
NLalIczyeielski KOSClOf.a, po coi wszystkie te j1alowe szermierki? 

Tego rodzaju kOlTlcepcja roli Urz~du N<auczycielsikiego i Hierar
chii (koneepeja, :n iestety, bardzo rozpowszechniolTlla) nie odzwier
cied1.a ich prawdziwej funkc j i w Kosciele. Hierarehi'a nie zna wea
Ie z gory wszystkic h odpowiedzi ; istniejq nawet kwestie ,teologicz
ne, eo do ktorych stwlerdza otwarcie, ze nie czuje si~ zdoln", do 
przesqdz!ania, ktom ze szkol rna iI',acj~. Swiadczy 0 tym chocj,azby 
slynna kontrowersja de Auxiliis (spar 0 dzi,alanie laski Bozej pod 
koniec XVI 1 iW 1loczqtkach XVII w. przyp. Hum. mg), kto.ra po 
dlugiej i za,wilej debacie zakonczona zostala bez pot~pieni,a ktorej
kolwiek ze stron, ,a tylko z rozsqdnym ze,leceniem molinistom i ba
nezistom wzajermnej tolenancji. (Grup~, ktorq autor f,rancuski 
okresla nazwq "bannesiens" - o.d nazwiska tw6rey ich sz,koly, 
Dominik", Banez - autorzy polsey nazYiW.ajq "tomistami". Przyp. 
Hum. mg). 

Hierarchia,a'ni z,resztq zadna inne wladza religijlna w Kosciele, 
nie jest informowana drogq j,akiegos bezposredniego ob}aiWienia 
o kazdoraz,owej, konkretnej woli Boga eo do historycznego hic et 
nunc. Musi ona odczytywac t~ wol~ przy pomocy z jednej strony 
tradycji, i<l z drugiej przysluchiwani'a si~ temu, "co mowi kosciolom 
Duch Swi~ty". Rowniez HierarchiLil musi wi~c slucruac, musi byc 
uwaznym i pelnym s~aeunku sluchaezem glosu Boga, ktory mowi 
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do Kosci()l:a i kt6ry wybiera nier·az proste.g-o, bezpretensjonalnego 
Samuel,a, by zaik().muni,kowac twarde prawdy ~rcykaplanowi. 

Rola Hierrachii jest wiE:c dalelkta od tlumienia odwieczneg() dia
l()gu tr.adycji i post~pu, a powinna nawet J'laczej dialog t·aki pro
wokowac: lub - w kaidym razie - (poniewai bE:dzie ()n istni'al 
i tak) pozostaw~c mu swobodE:, w granicach jakie dopuszczoa obo
wiqzek ochrony wiary wiernych. Przedwczesne inter,weniowanie 
w spory i faworyzowanie op~nii tych r()zm6wc6w, kt6rzy pojmujq 
d~al()g jako dyktat wladzy, jest r6wnoznaczne z podcinaniem sa
mega istnien~a prawdziwego dialogu. Jest bowiem jasne, ze zlClden 
oskarzony nie wypowiada siE: swabodnie w ()bliczl.l sE:dziego 13100
czego. Post~powanie takie, niewqtpliwie, zakl6ca normalnq i po
trzebnq aktywnosc Kosciol,a, .a jeg() smutnym skutkiem jest spycha
nie w niebezpieczne, bo niekontrol()wane, p()dziemie Dpinii i po
glqd6w, kt6re nie mogq dojsc otw~rcie do glosu. . 

Jakie mqdny i jak przezorni byli papieze Renes1ansu, kt6rzy, 
chcqc wyrobic sobie poglqd na trudne problemy teologii, zapca
szali przedstawicieli spierajqcych si~ szk6I na ucztE:, dziE:ki czemu 
same OIkoIicznosci i towarzyski charakter stosunk6w wzajemnych 
zapobiegaly degenemcji ozywionej wymiany zdan w peIne i61ci 
kl6tnie. Niestety, tyrania druku wypar},a dzisiaj jasnq i szczeq 
konfronltacj~ osobistq, kt6ra byia formq dawnych spor6w. Znacz
nie chE:tniej Sqdzi siE: i potE:pia czyjqS mysl na podstawie sz,per.:;l
n~a z lupq w jego pismach w jakiejs odludnej kryj6wce. Przypomi
na siE: tu reakcj1a pewnego pr-ofesora filozofii, kt6ry kOllCZyl wIa
snie wielkie dzielo potE:piajqce zdecydowanie poglqdy wsp6lcze
snego mu mysliciela. Na propozycjE: ()dwiedzenia sweg() przeciw
nika, kt6ry mieszkal w tym samym miescie, i zapozn.ania siE: bli
zej z jeg() stanowiskiem, profesor 6w zawolal sploszony : ,,Nie teraz 
jeszcze! Dopiero j'aik SkDnCzE: ksiqzkE:!". 

Aby dobrze odegrac przypadajqcq jej w udziale rolE:, Hiemrchia 
musi wi~c wzpoznac glos Chrystusa w Jego Kosciele. Nie jest ona 
straimiczkq zapiecz~toWlanej ksiE:gi, ~le zywego Siowa, rozbrzmie
wajqcego we wsp6lnocie os6b, Slowa BoglCl, M6re - jak t.o dobrze 
okresla list do Diogneta (powstaly prarwdopodobnie w II w. po 
Chrystusie) jest zararzem "stare i nowe i Ddradza siE:, zawsze ml()de, 
w sercu wiernych". Juz w ~amym spl1awowaniu swego magisterium 
Hierarchia rna odwolyw,ac siE: do zywej wiary w Kosciele, wiary, 
M6rej staly rozw6j rna sledzic i w kt6rej, z racji swego specjal
nego autorytetu, nadanego jako charyzmat, ma WYiro±niac i inter
preto.wac to, co jest przedmiotem jednomyslnej zgody. 

To sarno jednak, CD dotyczy wi'ary i Dbjlawienia jest tei prawdzi
we w stosunku d() konkretnej misji K()sciola. Hierarchia, !kt6rej 
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mlSJill ta jest zlecona i ktona jest za niq odpowiedzi.alna, nie od
krywa przecie sarna jedna wszys,tkieh zwiqzanych z niq zadan, nie 
przewiduje wszystkich jej re<llnych potrzeb, nie wylpro.bowuje 
wszystkich metod. Cala Iws'polnota wiernych poprzedza jq w ba
dawczym zwiadzie, pod kierownictwem Ducha Swi'ltego, i wska
zuje jej czego swiat o~zekuje od Kosciola i co Kosciol winien mu 
dac, idqc za wezwaniem Boga. Dlatego wlasnie sobor jest spraWq 
wszystkich: caly Kosciol powolany jest do wspol,nego szukania 
woli Boga i drogi, ktorq nalezy is\':. 

Hierarchia slucha glosu wiernych, lale to ona i ona jedynie de
<:yduje. Tak jak definiuje wiar~ jako nieomylny urzqd nau<:zyciel
ski, interpretuje .takie konkretnie dla Koscilola wol~ Boga, kt6rq 
si~ stam poznac przy Jego pomocy. To ana, wreszcie, rozkazuje 
w imieniu Boga i wierny Iud slucha jej gl<osu, swiadomy, ze Hie
racrchia jest widziilllnq posrociq, jakq nadal sobie Chrystus. Hierar
chia jest .odpowiedzialna za konkretnq malrszrut~ Iudu Bozego 
na ziemi: Ikieruje nim, czuwa nad zwartosciq szeregow, utrzymu
je staly kontakt mi~dzy zuchwalq .awanglalrdq .a powolniejszq 
armiq glownq czy tei nawet zapoz'nionymi "tyl.ami", ociqgajqcymi 
si~ leniwie IW kwatenach, ktorych nie kWlapiq si~ opuszczac. W swej 
trosce 0. dobro oolej armi·i, Hierarchia wymaga nieraz ofiar ad jej 
poszczeg61nych czlonk6w - dla ws·polnego zhawienie. Poniewaz 1<0
sem Kosciola na ziemi jest stale napi~cie, obawha si~ przede 
wszystkim rozlamu, oddzi'alywuje wi'lc najcz~sciej l.a.godzqco, 
a czasem po.budzajqco. Z koniecznosci odgrywa rol~ ka;talizatoro 
i tak cz~sto zniesloawianego "centrum" pomi~dzy wzburzolIlq le
wicq, :a niewzruszonq prawicq, pomi~dzy przeszlosciq, kt6ra jq 
obciqia, leez kt6rej wartosci trwale musi doceniac, ;a przyszlosciq, 
k,1ora legitymuje si~ ty lko obietnkami. Stam si~ wypelnic uczci
wie trudne zadanie jakie naklladill ter'azniejszosc, pozostajqc wier
na Nauczycielowi, ktory odszedl i Panu, ktory nadchodzi. Ktoz 
zdola wyrazic ci~zar rozterki Pillsterzy trzody w obliczu niepew
noSci co do drog, 'Morymi dqiyc trzeba wsr6d tylu "niebezpie
czenstw"? 

W przeddzien soboru, Kosciol zastaillawia si~ z niepoko.jem ned 
swoim losem i nlad SWO~q misjq. Ludzkosc przeiywa, jak m6wi
lismy, k~yzys WZTOStU, - mlodos<:i jesli sqdzic z punktu widze
nia religi'jnego, i ten kryzyls b~dzie decydujqcy dla jej przyszlo
sci. Czy Kosci6l b~dzie umial mu spro.st1ac? W szystkie jeg'o dzieci, 
co do jednego, Sq mu dzis potrzebne, by bl.agac 0 zejscie Ducha, 
ktory musi odnowic oblicze ziemi. 

Poza modUtwq jednak, w ktorej jednoczq sh~ serca, jest tei 
dilalog, w Ikt6rym umysly zblizajq si~, by czerpac wspolnie z nie
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przebranych bogactw Chrystusa, ktorego pelnia jest jedynym 
zbawieniem dla swiata. 

W chwhli, gdy Kosciol wchodzi w "stan dialogu", ponad grallli
cami wyznaniowymi, czy ,pozwoli, by wewnlltrt' niego triumfo
waly "frakcje"? Cofnqc sit: przed dialogiem w jego pel'nym wy
m~arze w tej decydujqcej gOOzinie, byloby - ze strony ludzi 00
powie<ixialnych za takie posunit:cie - czyms rownoZJ1acznym ze 
skazaniem z gory whoru na rolt: epizodu bez znaczenie, jakq 
prorokujq mu zresztq peW\lli ludzie, lecz ktorej pragnqc nie mooe 
z.adne prawdziwie chrzescijaiJskie serce. 

Georges Dejaifve 
Hum. mg 

Znak - 4 
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WPlYW »OTWARCIA« SPOlECZNOSCI 

WIEJSKIEJ NA RELlGIJNOSC LUDNOSCI 


WSI 


SLOWO WSTF;PNE 

Latem roku 1945 zna1azlem siE: w Szampa:nii, w dGwnej fol
w.aiTcznej wiosce Connantre (dep. Marne). Byl tam maly r,oman
ski kosci6l, kt6ry zrotbil nra mnie niez.apomn~ane wra,zenie. Szcze
g6lnie dobrze pami~tam dwta witraze, wykonane na podstawie sta
rych zdjE:c z drugiej polowy dziewi~tna'stego wieku. Jeden z nich 
przedrsioawi.al miejscowq procesjE: n,a Boze Cialo z udzi.alem licznej 
asysty dziewczqt z feretronami. Drugi - turtejszq dziedziczkE: 
w cz.asie modlitwy. "Oltarz i tron" - przemknE:lo mi przez glo
WE:, lecz rzeczywistosc zywo temu przeczyl,a. Star.a dziedziczka 
juz bowiem dawno umaria, .a feretrany drzemiq spoko,jiIlie po 
kqtach kosciola, i nie rna juz ich kto nosic. 

Dzis Connantre jest wioskq szeroko otwart'l na swiat, lez'lcq 
przy jednym z gl6wnych trakt6w wiod'lcych z Paryia na wsch6d. 
I }akkolwiek sarna osada nie posieda zadnego przemyslu, to jed
nak styl zabudowy, stopa zycira, postawa ludnosci w niczym nie 
przypomina d.awnych spokojnych wsi fr,ancuskich, winem i mle
kiem plyn'l'cych. Wino i mleko plynie wprawdzie i dzis, przez 
SzampaniE:, raJe in:nym nurtem, szybszym i J:1alrasliwszym. Connan
tre, paTlafia polozona w strefie religijnie obojE:tnej, jest tego wy
mownym przykloa,dem, jednym z wielu. 1 

Nie znalem jeszcze wtedy slyumej dzis pra,cy profesO!ra Le Bras 
o przemi.anach religijnych na wsi francuskiej,2 rale jej mysl prze
wodnia - rezult,a't wieloletnich badail - stanE:la mi j'asno przed 
oczyma. Zrozumioalem, ze do tych przemia:n - w danych warun
kach - musiralo kiedys dojsc. I nie tylko we Francji. 

1 Connantre naieiy do diecezji ChAIons sur Marne. 
2 Les transformations religieuses des eampugnes fran~aises depuis la fin du 

XVII-e sieele, "Annaies Sociologiques", Serie E. 1937, s, 15 nn. 

http:przedrsioawi.al
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Przemiany spoleczne ogarmaJq dzis caly swiat i nie rna sHy, 
kt6rn by je zdolala powstrzymac. Chodzi tylko 0 to, aby WDaz ze 
starymi ustrvjami i inSltytucjami spolecznymi, dzis juz nieprzy
datnymi lub Wil"~CZ szkodliwymi, nie zniszczyc i tych wamosci du
chowych, kt6re nalezq do skarbca ludzkiej kultury, szczeg6lnie 
zas trzeoo si~ trosz'czyc, aby na tym nie ucierpiala religi1jno-mo
ralnra kultura ludnosci. Od czego to zalezy - oto nasze obecn€, 
czysto Jteoretyczne zragadnienie. Aby je latwi'ej rozJWiqzac, wy
odr~bnimy w nim dwa problemy: 1. 'religijnosc wS'i z'amkni~tej 
i 2. religijnosc wsi otwartej. 

RELIGIJNOSC WSI ZAMKNIE/TEJ 

1. STRUKTURA SPOLECZNA WSI ZAMKNIE;TEJ 

Wi~szosc dotychczasowych definicY'j wsi znta tylko Wles za
mkni~tq. Za przyklad moze posluzyc definicja prof. Wladyslawa 
Grabskiego, wedlug kt6re1 wies jest to grupa spoleczna wieloro
dzinna, terytorialllla, pieI1Wotna, podstawow<rwyjsciowa, nieod
wraoolna, ekspansywna, materialnie nieza,lezna i dynamiczna, 
oparta na symbiozie rodzin ludzkich z przyrodq i warszJt.atami 
rolnymi or,az na wllasnY'ID tY'pie kultury.3 

Leopold Wiese podkresl,a szczeg61nie dwie zasadnicze cechy wsi: 
jej zwiqzek z przyrooq i jej wiecznq trWlalosc. 4 

Struktura spoleczm.a ta'k pojmow.anej wsi nie byla jednak nigdy 
czyms stalym i nieodmiennym, niepooleglym wplywom od ze
wnqtrz. I chyba slusznie pisze prof. Jan St. Bystron ze: 

"Nie mozemy tu stawiac grnnic pomi~dzy dawnym i nowym, 
nie mozemy utozSlami.ac rzeczy starych z rodzimymi, a nowych 
tTaktowac Ijako obce; wszystkie te zmiany, kt6rych jestesmy swilad
kami Sq dalszym ciqgiem teg'o ciqglego plI"O C e sur () z wo j u 
i z mira n y k u I t u r y (podkr. cyt.), kt6ry trwa od wiek6w. 
Prawda, ze dzisiaj te zmiany idq sZY'bciej, ze Jtresci kulturalne 
ulegajq l'atwej wymianie, ze coraz to nowe tresci wlqcza si~ w ze
spoly juz zorganizow.ane, ale pomimo tej r6znicy tempa sam pro
ces jest ten sam: zespoly tresci Sq wciqz 2lmienne." 5 

Mamy tu wi~c tylko r6znic~ tempa, z jakim r6zne zewn~trzne 
czynniki (ludzie w~rowni, targi, odpusty, administracja panstw<r 

3 Wladyslaw G r a b ski, System socjologii wsi, "Roczniki Socjo[ogii Wsi". , 
tom I (1936) , S. 75. 

4 Zob. tam:i:e s . 70. 
S Jan St. B Y 5 t ron, Kultura ludowa, Warszawa 1936. s. 23. 

http:utozSlami.ac
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wa 1tp.), a t'ak±e wewn~'rzne (dwor, sz.kola, koSci61, osiedlen'Cy itp.) 
odd z i a I y w u j q n a w i e s. Niekiedy wplywy te wyst~pujq 
ze szczegolnq silll i uderzajq na wies na wzor loawimy, jak to np. 
mialo miejsce w czasie wielkiej emigracji zamorskiej czy sezono
wej, wojny, okupacji, noaglej ZJmiany ustraju spolecznego, umaso
wieni'a kultury, gwaltownej induS'triaHz·acji iltd. 

Zawsze jednak dadzq siE: tu wyromic pewne eta p y r 0 Z wo
j 0 w e. Pierwszym z ni:ch jest etap wyjsciowy w s i z a m ik n i E:
t e j 0 ustroju feudalnym (folwarcznym) lub pofeudaJnym. 0 CZ100l
kach takkh wspolnO't wie;jskich pisze Jan TUIl"owski: ±e: 

"Mysli, .z.amierzenia, zasiE:g ich ikontakt6w ze swia,tem .z.amyka 
siE: w granicach wlasnej wsi. Rozsz;erza,jll siE: one z Cikazji ozenku, 
pomocy sqsiedzkiej i prac folwarcznych na ludnosc innych wsi... 
StycznoSci te jednak nie wiele wplywa~q na rozszerzenie siE: ho
ryzontow myslo,wych." 6 

Ludzie ci, "zamkniE:ci w grnnicach teryt'Orialnych swej wsi ( ... ), 
zyli odgrodzeni wysokim murem od Swioata, ludzi, od ich zdobytej 
o 	zydu wiedzy." 7 W ten sposob w1es trwala dlugie lozasy w cal
kowitej 	 i z 0 I a c j 'i, "z a m k n i E: taw sob i e". 

Drugim etapem rozwojowym wsi jest etarp w sin ra w pol 
o twa or t e j. Jest to etoap, na ktorym tradycYljne insty:tucje spo
leczne 0 tende<ncjrach izollacyjnych (system ekooomicz!llY wsi, pra
wo zwyczoajowe, przywiqzanie do ziemi, stare obycz.aje, przesqdy) 
z trudnoSciq tylko powstrzymuUq wychod:lJt\ViO ze wsi, a rowno
czesnie dzioalajq czynniki sprzYljarjqce conaz bardziej inwazji do 
wsi nowy,ch form zyrcia i kultury. "N 0 'We" SqCZY siE: tedy do 
wsi ipowoli ale st·ale. 8 

Trzecim etapem rozwojO!Wym wsi jest etap w IS i 0 twa r .t e j, 
tj. poddany romym wplYlWom zewnE:trznym: spolecz.nym, ku}.tu
ralnym, ekO!llomicznym, technicznym, polity,cznym itp. Wiplywy te 
zmierzajq ostatecznie do zatalrCia r6.Znicy miE:<izy wsiq i miastem 
czyli do oalkowi:tej 'U r ban i z ra c j i osad wie·jskich. Typowo 
wiejskie formy zycia zanikajq: wies albo lSiE: gwalto,wnie wyludnia 
i upada " alba zamienia siE: w osadE: miejsikq. 

Jest rzeCZq nad wyrraz ciekawq, jlak siE: przedstawila !Ila tych ro±
nych etapach z y c i e Tel i g i j n e wsi polskiej. 

e Jan T u row ski, Zmiany spotec:me wst a miMto, Lublin 1949, s . 25. 
'7 Tamie s. 29. 
B Tadeusz Zbigniew W 1 e r ~ b i c k I, P61 wieku pTzemian na wst malopol

s kiej, "Kultura I Spoleczenstwo", 1958, tom II, s. 74-98. 
9 Zob. Henri Bun 1 e: Depeup!ement de La campagne. "Dictionnaire de Soclo

logie", Paris 1937, fasc . XIX-XX, szp. 504-512. 
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2. RELIGIJNOSC WSI ZAMKNIEf'l'EJ 

ReligijnoSc ludu polskiego byl·a JUZ nier,az pr.zedmiotem z·ainte
resowl8nil8 ze s'trony pi,sarzy i naurkowc6w. Za przyklad niech po
sluiy kilka nowszych prob charokterystyki. 

a) Proby charakterystyki. 

Jednq z najbardziej wyczerpujqcych jest praca prof. Stefana 
C~arnowskiego, podj~ta z pozycyj mOOnego podowcZtas durkhei
mizmu w ramach specjal~ego studium socjologicznego pt.: Kultura 
reZigijna ludu polskiego. 10 Oto jej krotkie streszczenie: 

Naboznosc wJ.oscianina polsikiego - pisze nasz warszaws'ki so
cjo100g - wyraia si~ przede wszystkilm, niejednokrotnie bez resz
ty, u d z i 'a 1 e m w k u 1 c i e s pol e c z nos cis q s i e d z
k i e 'j (podkr. cyrt.) - 10lka1nelj lub terytori'a1nej, wioskowe,j, pa
rofialnerj, okoiJ:icznej. 

W dnie uroczyste schodzq si~ i zjeidia,jq wszyscy na nabo!i:en
stwo i odpust i przez udzial w procesrji oraz w nas,t~pujqcej po 
na,bo:ienlstwie zabawie gromadnej - przez obcow·anie Z sqsiadami 
obrz~dowe i swoibodne, odnawiajq w sobie po c z u c i e w S p 01
not y. 

Mieszkancy poszczegolnych pa~afij udajq si~ na miejsce swi~e 
tzw. "kompaniami". Na przedzie post~pujq dziewcz~ta, niosqc cho
rqgwie i feretrony, za nimi z inrnY'mi feretronrami m~iatki, 00
dzielnie czlonkowie bractw z zapalonymi swiecacrni. Niesione obl"!a
zy i powiewajqce nad glowami chorqgwi~ stanowiq jednoczesn'ie 
centrum -skupieniJa i symbol kaidej z tych grup, ktore wszystkie 
r·8zem Sq prawdziJwq rep r e zen ,t a c j q par a f i i, reprezen
ta'cjq uzupelnionq niezorganizowanym rt;lumem. 

Nie inaczej jest ,z pie 1 gil' Z Y m k ami. Pielgrzym, nawet sa
motny, jest ~wsze czyims poslem. Sq nawet pielgrzymi zawodo
wi, najc,zl}sciej iebracy. Uwa·iani Sq za tyro bardziej nada,jqcych 
si~ do roli zdo,bywcow lask per procuram, ie spolecznq racjq ich 
bytu jest zanoszenie modlow za innych i wy'praszanie dla tych 
innych lask. 

Chlo'p nasz jest dotychczas jeszcze siklonny mieszac re1igi~ i na
!I'OOowaSc. W i ~ Z n a ,r 0 dow a przedrstawia si~ u 1udu w po
staci wi~zi kulrtowej. 

Wlosci;anin poIski nagina podswiJadomie swoj katolicyzm do wy
obraien i wzruszen w!asciwy,ch mu j a k 00 r 0 1 n i k 0 w i, bez
posrecinio z ziemiq zwiqzanemu. 

10 Stefan C z a r now s k t, DzteLa, tom I, s. 88-107, Warszawa 1956. 
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Uderza'jqce jest, j,ak malq stosunkowo, w porownaniu z wi~k
szosciq innych kraaow katolickkh i z prawosllCilWnymi, gr,a1q roI~ 
w switadomosci szerokichrzesz poI'skiego Iudu wiejskiego r e
1i k ,w i e sw i ~ t yc h. 

W kulcie ludowym polskim ;wyst~pujq natprnwd~ samoistnie i z·a
razem zajmujq w nim miejsce centralne SWli~ta Rodzina i Jezus. 
S,posrod osob Swi~tej Rodziny na pierwsze miejsce wysuwa si~ 
M a it k aBo s k.a, ad iktorej Dzieciqtko jest nieodlqczne i przy 
kt6irej sw. Jozef gra rol~ zupel,nie podrz~dnq. 

W tych warunkach wydtaje si~ zrozumialy naiwny sensuaHzm 
pomiesmny z r y t u ali z m em magicznego charalk:lteru, kt6Tym 
przenikni~te Sq przejawiajqce si~ w srodowisku chlopskim pol
skim porywy mistyczne - przej,awitajqce si~ zresztq znacznie rza
dziej i na ogol z duzo mniejszq intensywnosciq niz u ludu rosyj
skiego Iub u wielu ludow z'achodnich. 

Sen sua liz m religiljny ludu polskJiegio wyst~puje rowniez 
bardzo wyrnziscie w czci oddawanej wi z e run k om s w i~
t y c h, ktore dla ludu lIlaszego Sq czyms wi~cej niz wizerunkami. 
Sq symbolami w zntaczeniu najbardziej doslownym, tj. przedmio
tami majqcymi udzi.al w naturze wyobrazanej postaci i postae t~ 
stres2lczajqcymi. Pomi~zy nimi pierwsze miejsce z·ajmujq wize
runkJi Matki Boskiej, zwlaszcza malowane. Ks. Barqcz naliczyl ich 
czt.erysta kilkadziesiqt na obszarze Polski przedr,ozbiorowej. Wi~k
szose obrazow cud.ami slynqcych, More C2lczone Sq :w Polsce, Sq 
kopi.ami cz~stochowskiego lub innego znanego cudownego wize
runku kradowego czy zagranicznego. Kopie te usamodzieIl1'iajq si~ 
jako przecimioty kul,tu. Stajq si~ celem specjalnych pielglT,zymek, 
ukladane Sq na ich czese osobne 'piesni. Obmzy zyjq zyciem wla
snym. 

POCZq'wszy od konca XVI wieku powstalo w Polsce sporo "k a 1
war y j", z ktorych zywymi dotychcZICIs osrodkami kultu piel
grzymkowego pozost'llly przede wszystkim: zebrzydowska - naj
starsZ'a i wejherowska. PieJ.grzym od:bywa w obr~bie Iktalwarii 
w~drowk~ od kapliczki dokapliczki, z ktorych ik'azda wyo
braza jednq ze stacji M~ki PaiJskiej. Uzmyslowieniu epizodow 
dr,a,mat'll ewangelicznego oraz wywolaniu we wiernych wzruszen 
odpowiedndch sluzy chwilami prawdziw,a teatmlizacja lub malo
widla czy posqgi re'alistyczne. Dalty kultow pielg'rzymkowych 
przypadajq w czasie okreslonym przez ikalendarz rolnik'a. 

Ryitm r 0 k u k 0 sci e In ego intensyfikuje siE< w tych dniach 
kaJendaJTZa, ktore Sq bliskie chwil przelomowych zycia rolniczego 
w warunk,a'chpolskich. N a okreslone swi~t:a kalendarza kOScielnego 
prnypad.ajq w ludo.wym kalendarzu obrz~owym pewne okreslone 
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praktyki, jak: swi~cenie ziol na Wniebowzi~cie, obrzuoanie zia'r
nem kalpl,ana na sw. Szczepall1a Ltp. 

We wszystkich tych, w duiym stopniu przezywajqcych si~ i la
two dzis jui porzucanych praktyktach i wierzeniach folkloru wy
raita si~ w pewnych formach sama s t r u k it 'u r asp () 1 e c z
nos c i wi 0 s k ·o we j z jej aspiracjami i troskami. Zauwazmy, 
ze we wszystkich wsrpomnianych 'prtaktykarch kazdy ma wyznaczo
nq sobie wyr,aznie rol~, zaleznie od miejsca zajmowanego w tej 
spolecznosci i od funlkcji, k,torq w niej pelni. Sq praktyki, ktore 
pil,"zY'stojq mlodziezy, inne, kto're spelniajq ludzie staiteczni, Sq 
praktyki m~kie i pmktyki zenskie. Praktyki folkloru zanilka,jq, 
ale udzital w kulcie religijnym rozni si~ po dawnemu, zaleinie od 
pokolenia, stanu, wieku i iplci. Przylklad€lm jest tu chocby nie
znany gdzie indziej podzi.al wiernych w kosciele na polow~ m~
skq i zeilskq. 

J esli chodzi 0 p 0 k ole n i a, w i e rk i s ta n, to stwierdzic 
moma tu, co nast~puje: D z i e c i male nie grajq zadnej czynnej 
ron w ceremon.iach i obrz~dach religijnych, z wy,jq,tkiem jedynie 
dziewczynek sypiqcych kwiaty w 'czasie procesji Bozego Ci.ala. 
Prowadzone bywajq na narboienstwa tylko dlatego, ze nie wiado
mo co z nimi zrobic, gdy ro:dzice ~dq do kosciol'a. M 1 0 doc ,i .a n i 
Sq przewaznie religtjnie biClI"l1i, jesli nie wr~cz obo.j~tni, chyba ie 
przez miejscowego kaplan.a zostanq szczegolnie zach~ceni do 
udzialu w ktorejs z organizacji religrjnY'ch prze"Znaczonych dla ich 
wieku. M 10 d z i e i m ~ IS k a zachowuje si~ przewaz,nie {)boj~t
nie. Jesli chodzi w niedziel~ do kosciola, to dtaje cz~sto do zrozu
mienia, ze czyni to dla spotkani.a innych, nie wchodzi do wn~'trza, 
czasami nawet zachowuje si~ ostentacyjnie lekcewaiq'Co, paJqc, 
rozmawiajqc glosno i smiejqc si~ przed Ikosciolem w cZtasie nabo
zeilstwa. Na,tomiast u d z i ewe z y n doroslych okazyw.anie na
boinosci umiarkowanej, ucz~szczanie regul.arne na nabozeilstwa, 
udzial w nich od pOCZqrtku do jwilca, spiewanie wraz z innymi 
jest dobrze widziane, aby tylko ta naboznosc utrzymana byla 
w karbach i nie przeszkadzalra oddrawaniu pOltTzebnego czasu spra
wom swieckim. Dziewczyna, ktora ostentacY'jnie do kosciola nie 
chodzi ktora nie odbywa spowiedzi wiel'kanocnej, tmci na opinii. 
Ale tak,a, Mor>a dnie oole sP~ZtaC b~d.zie na modlit.wach i codzien
nie pr;zysrt~powac b~dzie do komunii, takze nielatwo m~za zn~j
dzie. M ~ i c z Y z nom wnatY'm i k 0 b i e t 0 rm zam~inym ure
gulowana naboinosc przystoi, ale rowniez taka tylko, ktorta nie 
przynosi uszczerbku w gospodars-twie. Nratomiast s tar c y, kto
rzy maj~tll1osc swojq oddajq spadkobiercom albo niezdolni Sq do 
pracy, ' przechodzq do kategorii ludzi, ImorY'ch zawodem sitaje si~ 
naoomosc. Albo siedzq ,,na lamencie" (alirmenty) u dzieci i !l"olq 

http:podzi.al
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ich jest modlenie si~ i spelnianie dobrych uczynk6w za tych, kt6
rzy ich utnzymujq. A11>o przypasujq torb~ zebroaczq i idq w · swiat, 
w~rujqC ad kosciola do kosciola i od odpustu do odpustu, modlqc 
si~ za tych, ktorzy ich obdarujq. W ten spos6b spolecznose wlo
scianskoa przekazuje okreslonej swej cz~sci piecz~ nad stosunkami 
z Bogiem. Zrlolni do pracy pr,areujq, niezdolni do niej modlq si~ 
za pracujqcych. Ftmkcje Sq Ijasno podzielone. 

M~mo ii akty Tebgijne zajmujq w zydu ludu polskiego tak 
wiele miejsoo, 'relirgia tego ludu jest n i e sly c han i e u b og a 
z punktu widzenioa d 0 k try n oa 1ne go. Pod tym wzgl~em 
wloscianin p01ski stanowl kontra'st j'askrawy z wloscianinem 00

syjskim i nawet po cz~sci ruskim. Umie w1prawdzie na pami~e 
kilkoanascie piesni, a starsi czyta1q 2ywoty Swic:tych. Ale Pisma 
swj~tego lIlie czytuje prawie nigrly, zagadnieniiadogmaJtyczne Sq 
mu nieznane, co wi~ej, nieznarie mu Sq zwykle te najprost'Sze 
prawdy religijne, bez kt6rych wedlug noauki Kosciola nie moze 
bye Zlbawieni.a. Zapomnial, czego si~ dowiedzial, gdy malym rlziec
kiem b~dqc uczyl si~ katechizmu. Tzw. "pacierz" prz~pomniany 
mlodym Pz,zed slubem jest zwyikle jedynym bagazem formul 
rloktrymalnych i modliteiWnych na drog~ zycia. 

Joak dGlece r y t u ali z m jest zoakorzeniony w ludzie palskim, 
dowodem tego jes,t o:PeJr stawiany przez Iud ten wszelkim probom 
najdrobniejszych nawet z m i.a n w praktyk'ach, ibez wzgl~u na 
to, ze Sq dozwolone przez powol>anq do tego wladz~ koscielnq. 

Rytualizmem tlumaczy si~ talkze foalkt, ze t res e e t y c z n a 
chrzeScijanstwa malo zaprzqta naszego wloscianina, chociai: nie
wqtpliwie w wi~kszej mierze ni'z trese jego dogmatyczna. Moral
nose ludowa prakty'czna w calosci swoj,ej uzasadniona jest przede 
wszystkim tradyojq, starodawnym obyczajem. Post~puj.e si~ w pe
wien s'pos6b w danYich olkolicznoscioach bo nie inaczej posrt~powali 
ojcowie, 1>0 tak p06t~puje si~ zawsze, nie z,as dlatego, ze tall: uczy 
ksiqdz na kawniu. N c:tomiast, 0 ile chodzi 0 oficjalnych przed
st'awicieli religii, wlosci.a:nin polski bardzo jest wra,zliwy na to, 
w jakim stopniu ZibIiiadq si~ do idealu ew,angelicznego, z,wlaszcza 
w dziedzi'llie bezinrteresownosci materialnej. 

W zupemej harmonii z powiedzianym wyzej pozostaj,e reI i
g i j nos e pry IW oa t n a. JeSlt w :ualeznosci, kt6rq naZiWae si~ 

osmiel'imy funkcjonralnq, oct zyci.a reJi,gijnego publicznego. Naboz
nose pryw,atna wyczerpuje si~ gorliwszym ni,z normalny udzialem 
w 'alktach naboznoSci, Zla'pisywaniem si~ do bractw, zwl,aszcza do r6
iancowego, tIloszeniem poswi~conych med.alik6w, czytaniem lite
ratury budujqcej - wylq'cznie nieinalzywot6w swi~tych i relacyj 
o cudach, skladaniem slub6w. Barozo znaczna cz~se krzyz6w i ka
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pliczek przydroinych, tzw. "fi.gur" , z.alwdzi~cza swoje istnienie 
wywiqzaniu si~ ze slubu. ll 

Ten sam ttemat podjql docent S. G. G. W. w W,ailiSZlawie dr W~k
tor Bronikowski w swej pracy: Drogi post~pu chlopa polskiego. 12 

Opiera si~ przy tym na wyndlkach spec}alnie oprnco:wanej an:kiety. 
Potrzeba religijnosci ro1nika - pilSze - jest w du

zej mierze nrast~pstwem otacz.aaqcych go warunk6w bytu i pracy. 
"Chlop, kt6rego cale zycie uplywa na ,stosU'nku z przyrooq t...) 
musi bye czlowiekiem religijnym. Kiedy w ciehq, letniq noc 
slowa zamieszczonego przez eutora cytatu - wyjdzie przed chat~ 
i spojll"zy na wyiskrzone niebo, mysl jego mimowoli si~gnie do 
wielkich zagadnien bytu. Zag.adnienia te mUSZq bye jekos viy
jasniooe i chlop jest religijny". Patwierdzajq nam to ,r6wniez do
wody historyc21ne - zauwaia autor - wske'zUljqce na pows1:awe
nie i rozw6j religlii mi~zy ludzmi pro-styroi, na lonie noa:tury, 
w og6le w warunkach zycia rozproszonego, choe ost.ateczne wy
ksztalcenie i sformulowanie pdj~e reltgidnych zechodzilo w osrod
kach typu mie1skiego. Ale ludzie miejscy w swed ma'Sie slabnq 
w sklonnoo6ach do religi'jnosci, gdyz dzialajq na nich odmienne 
warunki. 

Tymczasem mieszkaniec wsi sto'i zawsze 0 k 0 wok 0 z P 0

t ~ gam i p r z y rod y (prodkr. cyt.), kt60re obok regul,arnych 
obJaw6w przedawiajq r6wniez l1Jadzwyc~ajne i nie dajqce si~ zro
zumiee zjawiska. RegularnoSe w2lbudz.a podziw a ipot~g.a zmus~a 
do uznania koniec21nosci listnienia jakiejs sily wyzszej, kt6ra tyro 
kieruje; pom tym szkodHwe zj.alWilska tejze przyrooy, przed kt6
rymi nie mozne si~ obronic (burza, powooz, posucha, zarnza) , 
a mozna tyl:ko lalgodzie ostrose tego dzialania... , wpa;jajq przeko
nanie 0 potrzebie pozyskrania sobie przychylnosci istoty kierujqcej 
owymi gro2mymi sil.ami. • 

Talk rozwini~te uczucie moze gl~boko wbie si~ w umysl ludzki, 
ale r6wnoczesnie moze bye i mocno wypaczone. .. Z r 0 z u om i e
n i e i p r z y j ~ c i e . z ta w I a s n e wzn'ioslych rpoj~c chr,zesci
janstwa bylo mozliwe dQpiero na dose wylsokim poziQIJ1ie zycia 
umyslowego, .a w inrnym wypadku stawalo si~ i bylo tylko zbio
rem nralkaz6w, zrakaz6w i obietnic, dowolnie naginanych do swych 
pragnieil. i potrzeb. Zalezalo W, rzecz prosta , od dzialalnosci kaz
nooziej'skiej i Iprywatnego post~powania duchownych, a w dal
szym rz~zie i Swieckich zwierzchniik6w wloscianina, 0 kt6rych 
mieli wpajane, ze "wszelka wladzia pochodzi od Boga". Wiele sta

11 Charakterystyka ta byla drukowana po raz p!enl'szy w roku 1937, w czaso
pism!e ..Wiedza i Zycle" r . 12. 

12 Wydana w Warszawle r. 1934 - Autor zmarl w obozie koncentracyjnym 
w Oswh:cimilL r . 1940. 
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rych poganskich wierzen skoija'rzylo si~ w prostym umysle z od
powiadajqcymi mu poj~ciami kart·olickimi, wylbroll1ymi z posrod 
obfitych nauk kcScieInych. Powolnie chlonqcy umysl naszych wlo
scian tak sarno powolnie przyjmow.al 'aTltykuly wiary i niejako 
chowal gl~boko ... 

Mimo wszystko w y Z 111 ,a w ,a n i e w i a r y kat 0 I i c k i e j 
bylo na wsi czynll1e. Wszystkim obserwatorom zycioa wiejskiego 
znane jest stosowanie prze'pisow rehgii w zyociu codzienll1ym, po
wyiej podkreslone. Wi'adomo tei 0 wiqz.aniu ,wszYSltkich powai
niejszych poczyn.an ze zwroceniem si~ do Boga przy pomocy mo
dlow i nabozenstwa... 

Powaznym polem, gdzie wloScianin rna moZ:nosc przej'awiac 
w calej pelll1i przywic;zanie do religii, to zadziwiajqca 0 f ia r
nos c nab u dow ~ i z d <0 'b i e n i e k 0 sci 0 I a ... Osobli
wym przejawem gl~bokiego przej~cia si~ religiC! jest pewnego ro
dz'aju fat a liz m, przy pomocy ktorego tlumaczq sobie wszelikie 
zajscia (sc. w przyrodzie)... Ciemnq str,onC! rehgijll10sci w~ejskie'j 

Sq liczne p r z e S q d y. Przechow.aly si~ one jesz'cze ad balwo
chwalstwa starych Slowioan , a ±rodlo m~aly w bezsilnosci wobec 
pot~znych zdawisk przyrody. Stqd tei nawet po wielu wiekach 
od przyj~cia chrzescijanstwa wiara w g u IS I a i z abo bon y 
nie ustal.a, a tylko sl,abioa... Duzo naiwnosci tkwi w nawiqzywaniu 
wykonywania szczegol6w swych prac doo przejawow towarzyszq
cych sl,oilcu, ksi~iycowi, burzy, urodzinom i zgonoiWi ... Osobnq 
grup~ st<anowiq s n y i ich rozwiqzyw.anie ... Poza tym mamy calq 
mas~ roznych z a b i e g 6 w 0 b r z ~ dow y c h, przy pomocy 
ktorych Iudnosc wiejsk,a chce odg,adnqc przyszly urodzaj w polu 
i z.agrodzie, czy powodzenie w iyciu, mHosci itd. 

D q i nos c 1 d '0 s e k cia r s twa nasz chlop nie posiada, co 
znac w ,sla·bym rozwoju odszczepieilstwa od Kosciola rzymsko
-ka tolickieg.o. 1:1 

Ciek,arwe s.tudium 0 "p s y c h 0 1·0 g i oj i y c i ,a reI i g i.j neg 0 

Iudnosci wiejskiej" podaje m. in. ks. prof. dr Jozef Pa
stuszka z KUL-u. Rzecz t~ tutaj skeszczamy. 

l\1iies'Zkaniec rniast - ,pisze autor - przebywa w swiecie sztucz
nym, wytworzonym przez czlowieka. Mieszka w kamienicy, z kto
rej widac tylko skraweik nieba, po<rusza si~ po wybruikowanych 
czy wya,sfalitowanych ulicach i placach, uiywa ubrania i pue.d
miotow b~dqiCych fabrykat.ami Iudzkimi i spoiyw:a potrawy, kt6re 
dawniej zostaly przyrodzie wyrwa'ne i przetrworzone. Obraca si~ 
wsw i e c ie, k tor y sam w y two r z y I i wsrod przedmio
tow, kt6re jemu zawdzi~zajq swe istnienie. 

13 Dz. cyt., S. 160-164. 

http:poczyn.an
http:przyjmow.al
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Rolnik s,tykt8. . si~ be z p 0 s red n i 0 z p r z y cr-:o d ,!, bez 
sztuoznych jej przerobek i dodatkow. Wyczuwa pulsuj,!cy w nIel 
nurt zycia i t-ademnicze dzilalanie wyzszych sil ponadludzkich. 
To wszYSJtko przenilka obrazowo do dulSzy l'Olnika i kieruje jego 
mysl ku Bogu. 
Cz~sto mowi si~:o k:o n s e r w ..a t y z m i e p s y chi k i w i e j

ski e~. Isrt:otnie rodzaj z.aj~c wiejskkh predestynuje w tym kie
runku. Wies rz'!dwna jest pmwem klimatu i gleby, prowami bio
logii roSl'in i zwierz'!t, i<l te nie ulega1j,! zmianom. Cyklicz'l1oSC por 
,roku, okcr-eslony okres, jtalkiego wymaga hodowla zboza i udomo
wionych zwderz'!t - Sq st.ale. Niespo.dzianki moze sprawic tylko 
niepogoda, eopidemie, kl~ski naturolne i j,akies nadzwycza,j'l1e wy
pad1ki, ale potem wro<!a znow ten sam ustalony wiekami zelt8.zny 
bieg zaj~c i kolejnosc czasu - i one to wytlworzyly wpsychke 
rolnika kult dla stalosci i niezmiennosci rzeczy. Tym sa-mym pro
wem st,alosci rz,!dwny jest wzajemny stosunek rodzicow i dzieci, 
rel,acje sqsiedzkie, stosu~ki SJpoleczne. Niech~tnie tez przyjmuje 
chJ.op jakiekolwiek nowosci, jest nieufny wobec nowych hasel, 
po,gl,!dow. MUSIi .si~ naoczh'ie przekOOlac i wyeksperymentowi<lc 
innQWacje, j,akie wkraczajq w jego zycie. 

Na K 0 sci 01 patrzy j.ako na insty,tucj~, ktora w ci,!gu wie
kow za 1ego dzia,dow i pmdziadow istniaM i dzialal.a dobroc!lyn
nie. Zwi,!zal si~ z ni,! uczudowo, przyzwyczail si~ patrzec na ni,!, 
jako na skladow,! cz~sc urzqdzeil spolecznych, jtako na cZqstlk~ 
swego zycia oSIYbistego i spolecznego, i dlatego liczy si~ z Koscio
lem i broni go. W Kosciele upatruje ostoj~ stalosci i niezmien
nosci. 

Na wsi wyst~pujq, ,podobnie jtak wsrod intelitgencji, z grubsza 
z.aryoowane trzy t y p y reI i g i j n :0 sci. Sq jednostki wybitnie 
religijne , z ktorych jedne na zewnqtrz manifestujq swe przeko
nania w cZE:s tych pr>aktykach poboznych, w przynaleznosci do 
bractw religijnych, do tercj,arstwa <!zy innych stowarzyszeil reli
gijnych. Inne znow tego pokroju jednostki chodzq luzem, ich reli
gi,jnosc jest wewn~trzni<l, 0 odcieniu mistycyzmu. Drugq grupE: 
stanowi!! mieszkailcy wsii 0 sredniej albo nawet slabej swiadomosci 
religijnej. Ich post.awa religijna opiero si~ na tradycji i jest plyn
na, zaleina od wply,wow zewn~trznych, ad koniunktury i czynni
kow uczuciowych. Praktyki religijne Sq wypelniane raczej ze zwy
.czaju i opolrtunizmu, niz z przekonania. Trzecia Iwreszcie grupa 
to joonlQs tki wyzbyte zmyslu rehg~jnego. Stojq one na uboczu, 
sprawy 'religijne Sq im obce, obojE:tne, nie budz,!ce iadnego rezo
nansu uczucioweg'o. Zdeklta.rowa'l1ych, bojowych ateistow dest na wsi 
malo. 

ReI i g i j nos c wi e j s k a jest uczuciowi<l, oglqdowa i tro
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dycjonalna. W tym kulcie tradycji kryje SiE: niew1itpliwie s e n
t y men It do 'P r z e s z los c i, dzwiE:czy echo pietyzrnu dla 
przezye rodzinnych, rozgrywajllcych siE: zazwyczaj w ramach zwy
czajowych. CzIOlWiek wiejski, talk bardzo wcillgniE:ty w wir pracy, 
nie ma czasu i moZmosci, by samodzieln:ie przemyslee wszyst'kie 
spra:wy, ~willzane z ,jego wiarll. Idelle za do ,s w i ,a d c zen i €I m 
inn y c h, przY'imuje tradycje, w tym przeswiadczeniu, ie sarno 
zycie przeprowadzilo selekcjE: pomiE:dzy st,arym i nowym i zatrzy
ma to, 00 okaie siE: przydatne. 

L u d pol ski - konkluduje autor - wniosl duze wartosci do 
Kosciolla. W swej ogromnej wiE:kszoSci jest n a d aIr eli g i j n y. 
Warunki zycia i srodowisko, w jakim rpracuje, Sll czynnilk,ami do
datnimi dl.a zyda relLgijnego i predestynujll ,go w tym kierunku. U 

b) Oeena modelu 

Podobnych opisow ist!ll'ieje w polskiej literaturze naukoiWej, hi
storycznej, publicystycznej i beletryrsty.cznej niemalo. Wybralismy 
z nich brzy tylko, ale za to posiadrajllce niewlltpliiWie wybitnll war
tose naukowll. Nakreslony w nich mod e 1 reI i g i j nos c i 
w i e j is k Ii e j .wlasciwy wsi zamkniE:tej moze budzie co do pew
ny,ch szczegblow ~aSot!I'Ze.zenip., lecz wziE:ty w swej calosci na ogol 
zgadza siE: dose wiernie z r~eczywistoscill. Najlepieij ocenie to 
mogll ci wszyscy, ktorzy pI1acowali kiedys lub jeszcze pnacudll 
w obrE:bie z.amiknliE:'tej spolec~nosci wiejskiej. 

Model ten ma zresztll swojll dawnll his tor i E:. "Wyzej o.pisane 
cechy zycia religi~nego - pisze Oz,arnowski - polsl~iego ludu 
wiejskiego ustalily siE:, jako sy'stem zorganizowany, W ostatnich 
pa(!,u wiekach okresu poddanczo-panszczyznianego. Kulty w tej 
post,ad, rw j,akiej dZ'is je rwidzimy, rzadko kiedy siE:gajll wyied niz 
XVI w., w caroksztaIcie zas swoim zy'Cie religijne wlosciansk!i.e 
nasi piE:tno religijnooci xvn w. -scislej - dmgiej polowy 
po wOIj-nach szrwedlZkich, - onaz wieku XVIII. W tej formie prze
trwalo z malymi tyiko zmianami do konca XIX w." lr. 

Jesli chodzd 0 r 0 z m i e s z c zen 'i e tego modelu religijnosci 
w wieku XX, a szcze,golnie w Polsce wsp6lczesnej, to nastllpily tu 
w ostatnich czasach duze z m ian y. K,raj do niedarwna jeszcze 
przewainie rolniczy Z'1lczlll siE: przeobra'zae w knaj rolniczo-prze
myslowy. W zwillZku z tym olbrzymia 110se rwsi znalazla siE: w za

14 Ks. Jozet Pas t u s z k a, Psychotogia ~ycf.a reUg!jnego tudno~c! wlejskie;. 
"Ateneum Kaplanskie" 1957, tom 55, S. 354-365. 

15 Dz. cyt., S. 107. - Zob. tet J~drzej K 1 tow 1 c z, D:zie:Je obycza;6w za pa
nowanta Augusta III, Wroclaw 1951, s. 19-65 (0 pobotnoAcl za czas6w Augusta 
III). - Por. Wladyslaw S mol ens k I, Przewr6t umyslowy w Polsce wiek:u 
XVIII, Warszawa 19i9, s. 96-127. 
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si~gu szybko rosnClcych rn1ast, nowych osad f,abryczmych, wiel1kich 
zakladow przernyslowych. W tych warunkach wies polska pil",zes.tala 
bye jui w wi~kszo§ci wypadkow "wsiCi zamkni~CI", sta'jClc si~ 
raczej "spolecz'no.sciCi otwa,rtCl". W nast~pstwie tego za{!z~la si~ 

dokOOlywae na wsi swo"ista d e z in t e g rae j.a dotychczasowego 
inodelu religijnosci, 0 czym b~zie mow-a niiej. 

RELIGIJNOSC WSI OTW ARTEJ 

I . STRUKTURA SPOl.ECZNA WSI OTWARTEJ 

E w 0 1u c j asp 0 I e c z n a wsi dokonuje si~, jak mowi:1ismy 
wyiej, etapami. Wspolczesna wieS polska jui rzadko gdzie jest wsiCi 
zwnkni~tCl, a i tam coraz oor,dziej ust~.pu.je przewaiajClcemu ty
powi wsi na wipol czy cal>kiem QtWiartej. Do ogolnej, uprzed:n~o 
nakreslonej ch.arakterystyki tego jej typu dorzucimy tu jeszcze 
Ikilka cech specjalnych. 

Przooe IWszystkim godzi si~ tu zauwaiyc ie ewolucj,a wspolczes
nej wsi odbywa si~ w iI'amach tendencji do u r ban i z a c j i ca
}ego swi.ata. W wyniku tej tendencji powstaJje coraz wi~cej osad, 
o ktorych trudno 'powiedziec, czy SCI mi.astem czy wsiCi. "Dlatego 
te.i - pisze prof. Jan T u row ski - naleiy si~ Z g6.ry zastrzec, 
ie wspolczesnie przeciwsia,wiallllie wsi - miastu jest anachroniz
mem". StCid to poj~cie wsi i m1asta "rna charalkter teoretyc1lIlych 
modeli , idea~nych, abstirnkcyjnych wzorow, ktorymi operujemy, 
by z "ich pomocCi char.akteryzowac niewCltplilWe odmienno.soi w iy
ciu spolecznym ludino.sci roinych osiedli".18 

W takich to warunkach "we wsi polskiej, tak j.ak i wsrol 
ludnosci innych krajow, dokona}y si~ w ciCl,gu okresu po drugiej 
wojnie swiaitowej wielkie p r z em ia III y 17. 

BeZlposrednie C'Z Y :n n i k i g e net y c z n e tych przemian SCI 
roine. Historycznie najdawniejszym jest m i.a s to. Pod jego wply
wem d awna orglCl:n~z.a'Cja spolec7JI1a wsi uleg.a ro~biciu. RozpadajCl si~ 
oba gl'owne ogniwa wi~zi s-polecznej na wsi: pokrewieiJstwo i SCl
siedZ'two. Zmienia si~ jej system gospodarczy na towarowo-pie
ni~iny . Wies przejmuje od miasta jego wzory iycia i post~powa
nia. 18 

Czynnikiem 0 szczegolnie szy'bki'm tempie dzialania jest p r z e

16 Jan T u row ski, Urbani zacja ~wtata?, ..Zeszyty Naukowe KUL", 1961, 
nr 2, s. 62. 

17 ,Jan T u row ski, Przemiany wsi w Polsce, ..Znak", 1960, s. 641. 
18 Jan T u row ski, Zmlany spOleczne wsi a miasto, Lublln 1949, szczegolnie 

rozdzial IV. 

http:osiedli".18
http:ust~.pu.je
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rn y s 1. 19 Nje bez wplywu llIa wies jest Wli elkoa etnkzna grupoa 
ponadloka'lna - n a r 6d. 20 Najbardziej jednak wplywa na prze
obr.a.zenie spoleczne wsi wsp6lczesne p oa fJ. is trw 0, juz Ito przez 
specdalnego pok.roju pras~ 21, jui tei przez specyficznq li'teratur~ 
ideologkzno-noaukowq 22, juz tez wreszcie przez forrnalnq polityk~ 
spolecznq prowoa!dzonq przez organa adrrninmtra·cji pans twowej 23. 

Wielki wplyw wyrwierala swego cza:su na przeobr.aienie si~ spo
lecZl11e wsi eurOip.ejiSkkh e rn i g r oa c Ija zarobkQwa do kraj 6w za~ 
mors kich 24. 

W y n i k i dzioalania tych wlszystkich czynnik6w nie wsz~dzie 
byly te same. Przewainie wies :im ulegoal.a. Ale byly i wsie ° ba'r
dzo powolnyrn ternpie przernian. 

ezy tak sarno rzecz si~ rna z przernianarni w doty(;hczasowyrn 
rnodelu religijnosci wiejsikiej? 

2. RELIGIJNOSC WSI OTWARTEJ 

Noa Zachodzie religijnosc ludnosci wiejskiej ulegla jui doSc 
dawno gl~OOkim wstrzqsom w zwiq~ku z post~pujqcq urhanirlacjq 
wsi. Dloa wielu wsi ten stan k r y !Z Y s u .trwa jeszcze nadal 25. 

W niek't6rych n awet si~ pogl~bil, jatk np. we Fr.ancji 26. Natomiast 
wiele innych wsi w r6znych krajach wyszlo lub wychodzi z tego 
kryzysu z'wyci~sko, jaJkko.lwiek nie bez zna'cznych zrnian w dotych
cresowyrn rnodelu religijnosci. Szczeg61nie char.akterysty,czna jest 
pod tyrn wzgl~dern wies amerykoanska 27, zwlaszcza kanadyjska 28. 

U Zob. Gerhard W u r z b a c her, Das Dor! in Spannungsfeld industrieller 
Entwtcklung, stuttgart 1954. - Por. recenzjll Stefana Nowak 0 w ski ego 
w "Przeglqdzie Socjologicznym" tom XII (1958), s. 358-361. 

20 Zob. J6zef C hal a sin ski, M!ode pokolenie CI~lop6w, Warszawa 1938, 
tom I., rozdzial III: "Spolecznosc wiejska a spolecznosc narodowo-panstwowa". 

21 Zob. Andrzej WI e low i e y ski, Losy wst, "WiIlZ" 1960, nr 6, s. 5-25. 
22 Zob. Stefan I g n a r, Ltkwidacja przeciwienstwa mi'ldzy mtastem a wsiq 

w Polsce Lud.owej, "MyI;l Filozoficzna" 1953, nr 1 (7), S. 82-121. 
23 Zob. Wladyslaw B i e n k 0 w ski, Z zagadnien socjologii i metodyki prze

budowy wsi, "Kultura I Spoleczenstwo" 1960, nl' 3, s. 51-77. 
24 Zob. Krystyna Dud a-D z i e w i a r z, Wies ma!opolska a emigracja amery

kanska, Warszawa-Poznan 1938. 
25 Zob. Ks. Jozef M a j k a, Wsp6lczesny kryzys religtjn o:ici (Recenzja kSiqzki 

O. A. Des que y rat pt. La Crise Religieuse des Temps N ouveaux , Paris 1955), 
"Zn8!k" nl' 41 (1957), S. 570-574. 

28 Zob. Charles G u i g neb e r t, Le p"obUnne 'religieux dans la France d'au
jOUTd'hui, Paris 1922. F. B 0 u I a r d , A. A c h a r d, H. J. Em era r d, PTO
blemes missionnaires d.e la F r ance rur ale, Paris 1946, - G. Le B r a s, dz. cyt., 
etc. 

27 Emerson H y n e 5, Tlw Parish in the Rural Community, "The Sociology 
of the Pari.sh", Milwaukee 1950. 

28 Zob. Jean C. F a I a r d e a u x Canada, "The Sociology of the Parish", 
s. 32. 
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. Ogolem wyczuwa si~ tam p (} W rot d>o reI i Ig i i (return do 
religion). 

Szerokie Z'llin'teresowalllie, - pisze 0 tym :bjawisku prof. J. M. 
Yinger - More ortodoksyjna teologia wzbudzila w koiach intele
ktualnych, mozna uwazlClc w szerszym kontekscie za cz~sciow.y 
przejaw pewnego rodzaju "po,wrOitu do re.Iigii", ktory tak cz~sto 
zwraca na siebie UW'llg~ w ostatnich latach. Rosnqce !rejestry czlon
kow kosciolow, fakt iz wiele ksiqzek -reIri,gijnych uroslo do rangi 
"best-seIlerow", liczne lClr'ty:kuly w magazynach 0 maoowym obiegu, 
popularnosc filmow porusza'jqcych tematy religijllle, cz~ste po
woly,wanie si~ przywodcow poHtycznych na nalsze religiJjne dzie
dZJictwo, wzrost postaw przyjaznych wzgl~dem koscioloiW, pl'ze
jawy gl~bszego zainteresiClWania iproblem€ m Bog,a wsrod stu
denrtow kolegiow, o!r-a? i-nne oczywiste dane Sq przytaclJa,ne dla 
wykazillnilll sHy tego ruchu. 

Amerykanski Il1!Stytut dla Ba,dania Opinii Public2IDej (The Ame
rican Institute of Public Opinion) meld uje, ze 97% Amerykanow 
uwaza si~ ZICl czlonkow jednego z wi~kszych wyznan reHgijlnych 29 . 

Ten "powrot do religii" w USA jest jednak polqczony z pewnq 
"Is e k u I -a r y z a c j q k 0 sci 0 1 'll" (secularization of the church), 
czyli z peWillym serwitutem kosciola na ,rzecz cyiwilnych dobr i ce
low spoleczenstwa czy panstwa. ("There is a tendency to think 
that religion is good beceause it is useful for other major va
lues ... ") Chodzi tu niewqtpliwie 0 u m 0 r -a 1n .i a j qC q dzi,al,al
nosc kosciola 30. W podobny zresztq sposob pojmowal "sekulary
zacj~ kosciola" juz jozefinizm, stawialjqc zasad~ przydatnosci kos
ciol'll dla panst,wa w trywialnych slowach: Die Kirche ist eine 
Magd der Polizei. 

J esli chodzi (} reI i g i j n 0 sc Iud n (} sci w i e dski e j 
w Ameryce (USA), nie odbiega ona na ogol od modelu wyzej opi
sa1nego, wyjqwszy pewnq przewag~ religijnej oboj~tnosci w po
rownaniu z religidnosciq mialSta. 

Religijna oboj~tnosc wsrod ludu wiejskieg(} - pisze Emerson 
Hynes - jest w calosci wi~ksza dzis, niz iW przeszlosci. Radio, 
kino, pDasa i Ikomunika1cja samochodowa wYIWarly wplyw na po
stawy i wartosci ludu wiejskiego. Sekularyzm jest niewqt-pliwie 
wi~kszq sHq, anizeli byl za poprzedniego pokolell'illl. Praktycznie 
rzecz bic!rqc parafia wiej ska jest jedynq orga1nizacjq spolecznq, 
poza poszczegolnymi 'fodzinami, ll'a ktorej mo,zna polegac, gdy 
chodzi 0 wye:naczenie miejsca wartosciom duchowym ponad mate

20 J. Milton Yin g e r, Religion, Society and the lnd'ividua!, New York 1957, 
s. 	 279 _ 

30 Tamze, s. 280. 
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rialnymi. Jej z-adanie jest wi~ksze i warzmeJsze niz w przeszlosci, 
kiiedy chrzescijlailrska atmosferra mogla bye uznawall1a na slQwo. 
Doswi<ldczenia zywotnych par.afij wiejskich wykaz,aJy, ze jest tu 
mozliwose sprostoania potrzebom duchQwego wplywu 31. 

A ,jaok si~ pod tym wzgl~dern przedstawia wspolczesnra wies pol
ska? 

a) Pr6by charakterystyki. 

Istniejl:! tu rozne 0 pin i e. J edne z nich Qpieoojl:! si~ na a'priQ
rystycznych za.lQzeniach, takich ja1k: "Polska zaWlsze wierna", 
"PQlska krolestwem Maryji", "Wies osiQjl:! Kosciola", "Nie1bo jest 
zapelnione :polskimi chlopami", itp. 

Zarowno w przeszlQSci jak i w ostatnich czasa,ch religijll10Sc na
szI:! - pisze Ks. Wincenrty Dudek - okresla ten jej wewn~trzny 
wyraz, ktory sprarwira, ze nrarod nasz morna uwazac za n a r 6 d 
w i ern y B 01 g U 32. 

Obork tegOl rodzaju opinii, nie poZlbawionych zresztq pewnych 
podsta'w, istniejl:! opinie odrmienne, Qparte na mniej lub wi~cej 
scislej i n d u ok c j i z zaorbsemwQwanych faktow. 

Juz proOf. Czarnowski swiadom jest przeobra,zeil dQkonujl:!cych 
si~ w zyciu reUgijnym wsi polskiej. 

Wies poJska - kQnkluduje swl:! zIl'all1l:! pmc~ - w ostatnich latach 
trzydziestu, a zwlaszcz.a w okresie powojenrnym (po r. 1918 
przyp. cyt.) fermeTIltuje duchoWQ, przy czym ta fermentacja jest 
cor,az gw.alioiWnriejsza, si~ga ooraz gl~biej i pozostadl:!C w iwiqzku 
soislym z'e zmian,ami, doklonywujl:!cYlIni si~ w calym organizmie 
nrarodowym, z,daje si~ zoapowiadac p r z e 0 b r.a zen i a z y cia 
reI ig i j neg 0 (podkr. cyt.), niewl:!tpl1wie bardZQ daleko idl:!ce, 
za'rowno w kierunrku jego wydzielenia z dotychczaoowegQ calo
ksztaltu iycia ~biorQwego, ja:k pogl~bienia etycznego i dokt;rynal
negQ 33. 

W dziesi~c lat poiniej ten sam temCl't podejmuje prof. Czeslaw 
Sta-zeszewfSJki i z swyrch I'O!lw,ai:ail 00 przemianach lpowojennych wsi 
polskiej wyciqgnie n.ast~pujl:!cy wniQsek: 

Pr,zemiarny relig~jne wsi powQjenrnej sprowadzajl:! si~ wi~c do 
Qslabienia tradycjonalizmu, wzrostu kry,tycyzmu zar6;wno w stQ
sunku do pl'awd religirjnych, jak oceny moralnej i poddania si~ 
au tory tetowi duchQwieilstwa, pogl~biani'a przeiyc reUghjrnych, 

81 H Y n e s, dz. cyt., s. 128. 
32 Ks. Wincenty Dud e k, Wsp61czesna pr6ba rettgtjnokt polsklej, "Ateneum 

Kaplanskie" 195.7, zeszyt 3, s . 390. 
33 C z a r now s It i, dz . cyt., S. 107. 
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zwi~kszeni.a si~ pierwiastk6w intelektU!alnyeh w ustosunko
waniu do religii. Wobee tego, ze nie rOZlporzqdzamy dostateeznym 
materia1em so<:jograficZTnym, przedwezesnie byloby wnioskowac, 
jak aa'lek,o si~gajq powyzej sehara1kteryzowane przem~any spo-. 
1eezne, moraIne i religijne wsi polskiej ... Sqdz~ jednak, ze wymow1a 
ieh na tIe przemian, kt6re mozna bylo zaobser.wo,wac jeszcze 
przed wojnq, wskazuje w spos6b wyrazny na ewoluejG spoleeznq 
i religijno-momlnq wsi polskiej:14. 

Do tyeh og6lnyeh spostrzezen doda'jmy jeszcze sqd prof. Stanis
1,awa Pigo1nia opacr-ty na spostrzezenia1eh poezynionyeh nad wlasnq 
wsiq rodzinnq. 

"Nie b~dzie ehyba przesady, jesli si~ powie og6lnie: Wies polska, 
wziEita w ealej rozeiqg1osei, zda.je s:i~ oto dzisi,aj (r. 1947 - przyp. 
eyt.) stac na progu gl~bszego kryzysu religijnego. Kryzysu natu
ramego, uzasadnionego pr1awami wyrostu. 

Coraz bardziej i eoraz powszeehniej zanika tam religiljnosc sta
yegG pokcr-oju: naiwna i potulna, trady1eyjnie wdrozona i ,stagna
eyjna, pawiedzmy: dzieeiEiea ezy krueheiana . W oor,az szerszym 
zakresie nachodzi na wies i CODaZ widoczniejszy si~ staje ,prze
loom ducqowy: odgie:cie dotychezasowej biernej posltawy C..) Wies 
polskl1l jest ( ... ) mlodzieiieem na progu dojrza1osei. Jezeli ehodzi 
o jej nowo si~ ustalajq<!q post arw~ religijnq - niejedno mOlzna by 
tu stwierozic podohienstwo: w dochodzqcym do glosu jakby ura
zie i rozzaleniu, nieufnosei, zlCldzierzystej buntQWniezosei itp. 

W · tym przelomowym momencie rozwojowym powiedziec trzeba 
z oolq powagq troski: Postawa religijna wsi jutrzejszej sformuje 
si~ w znaeznym stopniu zale,inie od tego, ezy starezy tam swiat
1ych i swiqtobliwyeh, bezinrteresownyeh i ofiunych, niepokojem 
apostolskim przej~tych ksi~zy-wychowawc6w :s ;; . 

Przytoczone wyzej opinie majq, }ak si~ wydaje, wszelkie cechy 
p r ICI w do pod 0 b i ens t w ,a, opiemjq'c si~ ne przygodnej 
wprawdzie leoz na og61trafnej obserwacji i na sub,telnej intu
ieji. Pewnymi i scislymi mo,gq si~ stac dopiero po z<weryfiokowaniu 
ieh nlCl podstawie sumienr,yeh soejografi'eznych badan, uwzgl~dnia
jqeych T6wniez - gdzie to moZliwe - aspekt histOO"yezny i st-a
tystyezny 7...agadinieni1a. Badania takie byly podejmowa'ne w Polsce 
na wieIkq skal~ w okresie mi~dzywojenlnym i wezesniej 36, ale 

34 Czeslaw S t r z e s z e w ski, PTzemiany powojenne wsi po~skiej, "Ateneum 
Kaplanskie" 1947, (zeszyt 3) s. 298 . 
• 35 Stanislaw Pig 0 n, Z KomboTni w swiat, Krak6w 1947, s . 47--48. 

38 Zob. wydawnlctwa Blbliotekl Pulawskiej (Seria Prac Spoleczno-Gospodar
czych), Instytutu Gospodarstwa Spolecznego, Panstwowego Instytlltu Kultury Wsi 
itp, - Szczeg61nie godne lIwagi: Pami~tniki ch!op6w, M!ode pokoLenie ch!op6w 

itp. - Obszernq blbliografi<; podaje Jan Rut k 0 w ski w pracy, HistoTia go
spodaTcza POlski, Poznan 1950, tom II, s. 453-512. 

znak - 5 
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gl6wnym ich przedmiotem byla wi e s jako taka, a onie reli
gijnose wiej'Sk.a. 0 II' eli g i j no s 'c i m6wiono tam ubocznie jako 
o przejawie kultury duchowej wsi. Za przyklad niech posluzq tu 
dwa przyczynki oparte na boadania(:h ankietowych, przeprowadzo
nych przed ostatniq woj!l1q. 

Siosunek Iudnooci wiejskie'j - pisze Jur Lezenski - do wlary 
katolickiej 'Die je-st najlepszy. Wprawdzie ludil1losc: ta w wiEi'ksze(j 
cz~sci chodzi na nabozenstwa, odmawi,a pacierze itp., ale jest re
ligijnie bierna. Lud nasz ch~tnie "daje ucho" rozma itym sekcia
['zorn, gl6wnie "aopostolom" ikosciola na'l'odowego. Ustosunkowanie 
si~ jeg-o do religii jest tylko uczudowe, gdyz mowy bye nie moze 
ojakimkolwiek stosunku rozumowym. 
Niech~c swojq ludnose motywuje tym, ze "z wiary i KOSciola 

zye nie b~dzie",aI-bo ze "kazd.a wi",.ra dobr-a". StosU!nki te spowodo
wala a'gitacja oraz przykl,ad urz~nikow" . Agitacja nauczycieli pro
wadzo na w tym duchu czyni zastraszajqce spustoszenie duchowe 
na wsi. 

Stosuillek do duchowiensttwa jest wy'ralmie niech~tny. Wedlug 
opinii wsi ksi~za zrlozi€r,a'jq z ludzi skor~, ch!ociaz powinny im 
wysta'rczye dochody z roli. KlS i~za "chcielilby chlopa ja,·k najdluzej 
trzymae w ciemnocie - zeby go mo gli lep~ej wyzys kilWae". Ksi~za 
Sq wrogami ludu (m~mo, ze z niego n.a!j-cz~sc iej pochodzq), bo ,Itrzy
majq z panami" , "iSq z,a rzqdem" - na.lezq do BBWR. 

S.ami ksi~za przyzna-jq, ze ludnose inaczej odnosi si~ do nich 
w oczy, inaczej -porla oczy. Podloze wSZystkiich zatarg6w z ducho
wien'stwem, mimo pozornie imme.goo wyglqdu, w gruncie rzeczy 
jest naitury ekonomkznej. . 

Lud sk.ar'zy si~ na odseparo-wanie si~ plebanii od wsi. Cz~s{: 

lud~i niewierzq,cych, ·a nawet wiel'zqcych, sw6j zly stosunek do ka
planow tlumaczy tym, ze ksi~za cz~sto s.ami nie wierzq w to, co 
mowiq, :lIe post~pujq , zly dajq przyklad i sami szer,Zq kult balwa
chwalstw", i poganstwa , przyczyniajqc si~ do oslabienia -wiary 
w jedynego Bogfl - np. pompa przy pogrzeba'ch i uroczystosciach. 

Ohlap polski w ogole nie Iubi si~ zrzesz·ae i dlateg'o, rozumiejqc 
nawet pozytek dzialalnosci organizacji ka-toliokich, wysmiewa na
lezqcych do nich. Religia i sankcje koscielne Sq wlasciwie jedynym 
hamulcem powlstrzymujqcym wies od rea-liz,a,cji pOOlurych marzen 
wyplywajq'cych z ciemnoty, a pody,ktowanych n~dzq i ich zda
niem uzasadnionq nienawisciq 37. 

Ten ponury obraz religijnosC'i wie,jiskiej sprzed roku 1939 znad
duje potwierdzelnie w wielkiej socjoo,graficz'nej pracy 0 mlodziezy 
wiejskiej z tego sameg-o czasu, ",Ie tylko w odni esieniu do ant y
k I e r y k ,·a I nyc h ten den c y j nurtujqcych owczesmil wies pal

:37 Jur L e z en ski, Wies 0 sobie, Poznan 1938, s. 124--129. 
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sk::j, i to z pewnymi zastrzeieniami 3~ . Natomiast, goy chodzi 0 r e
1 i g i j nos c ja'ko tak q, siedemkroc }jemiejsze materi·aly pl'aey 
drugiej uprawni.adq do nieeo innyeh Wlnioskow. 

Te dqienia do E1affiodzielnosci (ml,odzieiy wiejskiej) - czy,tamy 
tam - nie skierowujq si~ ani przeeiw religii , <ani przeciw ka,plan
skim funkcjom du{:howienstwa. Przeciwnie, z rozw()oem aktyw
nosci, 'i s.amodzielnosci myslowej mlodzieiy wiejskiej budzi si~ 
potrileba myslowego poglfibiania z,asad ,religii, jakq mlodziei t'a 
wyni'osla w dziecin'stwie, i sharmo'nizowan~a ich z dqieni'ami spo
lecznymi. Za'niedbanie religijlI1e m19dzieiy wiejskiej przy 'rowno
czesnych tendenajach jednostek sp{)'srod diu<:howienstwa do hamo
\.,.lan i.a samodzielnych dqien mrodzieiy - to podstawowe z.rodlo 
konfliktow ruchu mlodochlopskiego z duchowienstwem. 

Caly ten ruch .. . 'przeni'kni~ty jest pierwiastkami religij'no-etycz
nymi. Ide .a I y C h r y stu s a (p<Jdkr. cyt.) - to iradlo etycz
nych za-loien tego ruchu, na ktorych mlodziei wiejska 'pragnie 
oprzec przebud-ow~ iycita wiejskiego 3D. 

T,ak byio przed wojnq r. 1939. "Wojna i okupacj.a - stwierctza 
prof. StrzeszewSlki - nie mogla pozostac bez 'wply,wu rowniei 
na stosunek wsi do religii i Koseiola. Przejscia wojenne, niebez
pieczenstwo utI1a,ty iycia, obawa 0 rodzin~, utrat.a mienia, ,itp. 
zwykle przejs6a wojenne, doprowadzone w tej wojnie do szeze
gainego jedn6'k napi~cia i grozy, musialy w sposob niezwykle 
rowJ1Jiei sUny oddzi.alac n ,a w z r 0 s t r eli g i j noS c i (podkr. cyt.) 
wsi, na pogl~bienie religitin()sci tradycyjnej, niejednokrotnie po
wierzchownej. Ale rawllJccilesnie ten ,wlasnie dawny, tr.adycyjny 
stosunek przedwojed1lI1Y zost,al przez dokcnywujqce si~ przemiany 
spoleczne i psychiczne niewqtpliwie pod e r w.a n y (pcdklf. cy,t.). 
Wies wyszla, lub co najmniej wychcdzi z ekskluzywizmu swej 
zagrody, gromady crzy parafii 40. Szczegolnie zCllwa,iyly tu - do
dajmy - takie zjawi·ska, jak: powojenny cha<os, zimna wOijna i nie
pewnose jutna, olb<rzymie przesiedlenia ludno,sci, przebudowa 
ustroj ,u spolec:z.nego, zlClmierzona kolekty,wizacj.a wsi, odbudowa 
kraju, post~pujqca szybko industrializacj'a, uma,s'owienie kultury. 
Odnosi si~ wraienie ie religijnosc wiejska w Polsce wspalczesnej, 
nie przestajqc bye 'nad.al zj,awiskiem pozytywnym i maso,wym, 
ulega jednak stale - szezegalnie pod wplywem srcdk6w maso
wego oddzialywania - procesowi pol a 'r y z a c j i, czyli roz
szczepianiu na pogl~bionq religijnosc wi~ksZ()sci i z.achwi'alI1q re

~8 C h a I a s i il ski, Mtode pokolenia chlOpow, tom III, s. 401l--401. 

39 T a mze, s. 397 i 405, 

40 S t r z e s z e W 5 k i, dz. cyt., S. 296-297. 
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ligijnosc mniej'Szosci, przy pewnym - niklym zresztq - odsetku 
apostazji. 

Jest to jednak tyllkG hi IP o 't e z a, M6rq nalezy zweryfikow1ac 
w drodze socjograficznych bad a n. Bad.ani,a tak,ie Sq jui isto
tnie w Polsce prowl3<dzo:ne, i t'O z dwu 'stron: mark'sizmu i kato1i
cyzmu. Pierwszy osrodek jest reprezentow,any gl6wnie przez Pol
skie Towarrzystwo Religioznawcze i jego or,ga'n "Euhemer". Dru
gi - przez Katollicki Uniwersytet LUibelski . Sporadycznie z-ajmujq 
si~ podobnymi badaniami i inne osrodki czy jednostki. 

lVIamy jut nawe,t drukowane pewne w y n i k i ' tych batdan. Czy 
zawarta w nich di.arglnoza religlijnosci wiejlskiej w Polsce wsp61
czesnej jest slus~llia, okaie przy,szlosc, gdy ba,dan tych b~dzie 

wi~cej i gdy one same b~dq metodologicznie bardziej poprawne. 
Oto IkHlka ich pr6:b: 

Wydaje mi si~, - pisze st. asystent Katedry Socj,ograEi UW 
mgr Edward Ciupak - ii przermiany w reIigLjll10sci wiejskiej S'l 
zjawisikiem nieuniiknionym. Dotychcz.aJsowlii 'religijnosc opjeralla 
si~ gl6wnie na czynniku emocjonliilnym i na wi<::zi rodzinno-grro
madzkiej. Obecnie jestesmy swiadkami rriespoltykanej w dzieja'ch 
wsi polskiej ek spa n'S j i k u 1 t u l' y mas 0 w e j (podk.r. cyt.), 
kt6ra dostarcza nowych tresci emocjonalnych rodzinie wiejsikiej. 
Z drugiej strony przeksZltalca si<:: forma dawnych wi~zi grupo
wych, czego rezuItatem jest l' 6 z n i cowan i e s i ~ mieszkan
c6w wsi w iyciu religijnym. W dawnej w,si spotykaui.smy jednostki 
niepraktykujqce, obecnie moina m6wic 0 grupie takich jednostek 
Uleglii.jq powainemu przeiklsztJalcaniu si~ pod s taw y s w i ,a to
po g 1 q dow e k,atolik6w wiej;skich. Religijna wizja swiata, sensu 
zycia, ja'k r6wniez przestrzeganie katoli:okich zasad morlalmego 
post~powall1ia nie posi1adaj'l dl,a cz~sci mlodzieiy wiejskiej chara
Meru wiqiqcego. 

W parafi'ach wiejskich, znajdujqcych si~ w pobliiu wi~kszych 
osrodk6w przemyslo,wych i kul:turalnych, albo w tych parafiach, 
gdzie kontakt z tymi osrodkami jest latwiejszy, do,strzega si~ po 
wo}nie s pia d e k i los c i 0 w y P l' a k t y ,k u j q c y c h .. . W tych 
parafiach, gdzie stosunik()wo szybk{) dokonuje si<:: przel,amywanie 
izolacji spoJecznej i kulturalnej, gdzie zmienia si~ struktura za 
wodowa chlopow, dostrzega si~ inne zmiany charakterystyczne 
dl,a wsp6kzesnej religi~nosci wsi. Wyst~puje mianowicie wy
mzne dqzenie, gl6wnie wsr6d ml,odszej generaojti 1 udll1osci, do 
s ~ l' a can i ,a c z.a 'S u przebywania w ko'sciele oraz do o~usz

czania uroczystosci nadobowiqzkowych, w6wczas gdy kohdujq one 
czaso\vo z impremmi swieckimi. Bliskosc mi,asta albo l,atwosc kon
taktowania si~ z nim, a takie r{)zwi'j,ajqca si~ kultura masowa 
na wsi (kino, 'radi,o, telewiz,ja, prasa, sp'ort itp.), p il' z Y c i q g a ~ 'l 

http:Uleglii.jq
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SWq ,a t r <1 key j nos c i q i ogranic'zajq ezas, Iprzeznaezony da
wniej na modlitwy w koseiele. 

J esli do religijnosci wiejskiej zaliezymy spoleezny prestiz 
aut 0 if Y t e t u pro b 0 s z 'e z a, to zauwaz.a si~ na wielu odein
kaeh z m n i e j s z <1 n i e s i ~ j e g ,0 fun ik c y j s pol e c z
nyc h. Zlozylo si~ na ten stan rzeezy wiele przyezyn. Jednq 
z nich jest faM, ze wiejski proboszez nie jest we wsp6kzesnej wsi 
jedynym inteHgentem, a plebania nie si-aillowi j uz centrolnego 
osrodka zyda kultunalnego Ii, org~'nizacyjnego 41. 

Inny badacz - ks. W,aclaw Kallkowski pisze studium 0 religij
nOSci mlodziezy wiejskiej i konczy je nastE1pujqcymi wnioskami: 

1. Mlodziez 1ia nie zadaje sobie trudu przeprowadzani,a gl~bszej 
refleksj-i nlild pnawdami ' objawionymi. 

2. Dk11ego nie przezywa powazniejszy,ch wqtpliwosci Il"eligijnych 
i konfliktow we'wnEltrznych, w przeciwienlstwie do mlodziezy miej
skiej. 

3. Wiqze siE1 z tym charaktei"ystyczny dl,a niej kOl11serwatyzro re
ligijny: zachowuje ona - przynajmniej zewn~trznie - wiar~ 

ojc6w. 
4. Dotychez,as w jej religijnosci nie zostaly powaznie na-ruszone 

zewn~tTz'ne formy zycia religijnego (odmlilwia 'modlitw~, ucz~szcza 

na Msz~ sw., do spowiedzi, do Komuni'i sw.), jednak slabo Sq one 
wypelniane tresciq religijnq (bezmyslna modlitwa, uczestnictwo 
we Mszy sw. pozbalwione intelllcji lqczenia sW<l ich ofiar z ofiarq 
Chrystusa, spolWiedz mechaniczna, powie;rzchowna). 

5. UZlasadnia to z kolei sllilby wplyw ,religii na moralnosc (pijan
sliwo, b6jki, g-rzechy nieczyste it p.) tej mlodz'iezy. 

6. Wiqze si~ z tyro nie'be~pieczenstwo odejsci.a mlodszyeh poko
len, zwlaszcw w nast~pnych genera'ejach, od religii. Same zew
n~trzne formy zycia religijnego, nie wypelnione tresciq, nie stla
Bowiq dosiateeZlnej wi~zi z religiq i nie wytrzymujq pr6by na 
dluiszy dystans 42. 

b) Oeena modelu 

Przytoczone opinie stanowiq zaledwie cZfi;SC wypowiedzi 0 re
ligijnosci wiejskiej w Polsce wsp6lczesnej , ale cz~sc najbal'dziej 
reprezenltaty,wnq. W ich swietle rysujq si~ d()'piero k 0 n t u iT y 
szuk,anego modelu. Aby uchwycic sam model, do teg,o potrzebne . 
Sq gruntowne i dlugotrwale badania soejol<lgiezne, popa'rte ba
daniami historycznyani i s'tatystycznymi. Na ich potl1zeb~ wska

41 Rozmowil z mgr E . C! up a k 1 e m przeprowadzH Ju!iusz E s kana temat: 
Religijno§c wiejska w oczach socjologa, "Willz" 1960, nr 6, s, 72-74. 

42 Ks. Waclaw K a 1 k 0 W ski, M!odziez wiejska 10 oczach duszpasterza, 
"WiIlZ" 1961, nr 4, s. 50--51. 



,1338 KS. EDWARD WOJTUSIAK 

zujC! wszyscy niemal hadaeze, zajmujqey si~ religiq ezy kulturq, 
jedni dla ee16w ezysto poznawczych, drudzy ~ dlla ce16w prak
tycznych. 

W ooldani.ach oooj,ologicznyeh nad rehgijnosciq wsi polskiej, 
i w og61e ~ naszego kraju, moze si~ okoazae bardzo owocne za
stosowanie wYpTlacowanych i wyprobowanych juT. technik: fran
cuskiej 43, lamea-ykanskiej 44, czy niemieckiej 4;;. Jednakie, majq,e n.a 
uwadze odr~bnq struktur~ religij:no-spoleeznq TIl3szeg,o kradu, po
winnoby si~ raczej opracow,ae CO pr~dzej teehnik~ up r 0 S z
C Z 0 n q,tak izby moina bylo przepPOwadzie odnoSne badania 
w calym kraju w moiliwie 'krot'kim Iterminie. Godnym l1JaslarciOlwa
nia przykl,a.dem takiego upro,sz,czonego badania moze si~ stae 
studium Andrzeja Woiniekieg,o 0 Nowych Tychaeh 16. 

Wydaje si~ rown1ei rzeCZq slusznq, aby przy badaniach socjolo
gicznylch ,nad relig~jnosciq naszej wsi czy kraju nalezyeie uwzgl~
dnialo si~ odr~bne oblicze posz,czegolnyeh reg i {) n 6 w Polski. 
Tym bardziej, ie koaida z dawnych d:z;ielnic naszego kraju posia
d ala swojq odr~bnC! histori~ politycznq, kulturalnq i g,os'podtarczo
spoIecznq. Przy,kIadem moze bye tu prlaca prof. Stanislawa Ossow
sk,iego 0 Opohzczyznie 47. 

Ta swoist.a "e k 01 .0 g i are 1 i g i i", opa,rta w dodatku noa ba
daniaeh instytutu geografii historycznej Koseiola 4", winna bye 
co rychle'j uwiencz'ona m la p q r e l .i g i j n q Pol ski, 49 Z.3
roWll1o "wiejskiej", jraik i "miej.skiej". Tego rodzaju instrument b~
dzie mogl oddawlae nieocenione uslugi wszystkim badaezom i prak
tykom religii i kultury. 

SLOWO KONCOWE 

Do niedawna jeszcze zwykIo si~ patrzec na wi e S, jako na 
jed n 01 i t q e a 1'0 S e - homogenes Continuum, m6wiqc j~

zykiem Rickerta. W ten sposob patrzy jeszeze dzis wi~kszose 

pr.aktykow religii - duszpasterzy - na wiernych zebrenyeh 
w koseiele jako na potulny ,,1 u d bo i y" z czasow feudoalll1yeh, 

43 Zob. Fernand B 0 u I a r d, Premiers itineraires en sociol.ogie religi euse, Pa. 
ris 1954. Odnosna Jiteratura liezy dot'ld przeszlo 800 pozyeji. 

44 Zob. eyt. The Sociology of the Parish, Milwaukee 1950. 

45 Zob. np.: Norbert G rei n a c her, Sozio!ogie der Pfarrei, Alsatia-Verlag 1955. 
46 Andrzej W 0 Z n i e k i, Nowe Tychy - miasto przysz losci, "Znak" nr 85-36 

(1961), s. 1071-1088. 
47 Stanislaw 0 s sow ski, Zagaanienia wilizi regiona!nej i WillZi narodowej 

na Slqsku Opo!skim, "Przegl'ld Socjologiezny" tom LX (1947), s. 102-108. 
48 Instytut Geografii Historyeznej Koseiola w Polsce jest ezynny przy Kato

liekim Uniwersyteeie Lubelsklm. 
.,9 Zob. B 0 u I a r d, premiers ittneraires, Ch. 1. La carte de !a pratique reli

gieuse dans la France rura!e, (s. 19-27). 



1339 o RELIGIJNOSCI W SI 

nie zdajqc sobie zupel,nie z te-go 'sprawy, ie ten pojElcic.wy "stere
()typ" 'jui dawn() przes,tal bye ,aktualny . BHisze bowiem zetkniElcie 
siEl z rzeczy,wistosciq wykazal,o, ie jest ana 2lawsze czyms bardzo 
z r °z n i cowan y m - heterogenes Discretum. I caly sens 
wszelkiej funkcji poznawczej, joak i cala skutecznose wszelkiej 
,akcji przedsiElbranej, polega wl,aosnie na umiej Eltnym rozloieniu 
" jednolitej" rzeczywistosci na r6inorodne elementy. "Jednoli
tej" - najczElsciej otylko wizualnie 50 . W ten sposob dopiell"o mo
ieroy Zla'stqlpie omylnq nieraz intuicjEl racjonalnymi pojElciami , 

Ta'kim tei sposobem moie i wsp6lczesne d u s z pas t e r
s two - w oparciu ° dOlkl.adne socjograficzne "zdjElcia" te
renu - sk uieczniej realiz'owae na wszystkich szczeblach (para
firalnym, diecezjalnym, krajowym) d u c how e d 0 b r 0 wsi 
polskiej w kaidym jej sprawiedliwym ustroju. 

Ks. Edward Wojtusiak 

50 Heinrich Ric k e r t , KU!tuTwissenschajt und NatuTwissenschajt, TUbingen 
1910, s. 27 nn. 

http:pojElcic.wy


ERA PRZEMIAN 
ROMAN CHOROSNICKl 

EUROPEJSKA POMOC 
GOSPODARCZA DLA AFRYKI 

Ru rozpaczy kartografow, mapa polityczna ziemi zmienia si~ 
od r. 1945 bez przerwy. Plejada nowych panstw afrykanskich 
przejawia si~ nie tylko na nowych mapach, ale rowniez ich zna
czenie polityczne i gospodarcze zmienia uklad dotychczasowych 
stosunkow i stwarza nowe, nawet nie przeczuwane dotychczas 
mozliwosci. 

Na pierwszy rzut oka bez specjalnych badan i analiz mozna 
wyodr~bnic trzy grupy panstw. Pierwsza, to kraje zaawanso
wane technicznie, 0 stosunkowo nielicznej ludnosci w stosunku 
do zaludnienia kuli ziemskiej, 0 zblizonej kulturze i stopie zycio
wej. To Ameryka anglosaska, Europa francusko-germansko-skan
dynawska i biale dominia brytyjskie. Przeci~tny dochod roczny 
na jednego mieszkanca wynosi okolo 1000 dol. rocznie (St. Zjedno
czone 2000 doL). W sumie zaludnienie tej grupy krajow wynosi 
500 mIn ludzi. 

Drugq grup~ tworzq kraje na nizszym szczeblu dobrobytu, Sq 
one w roznych stadiach rozwoju gospodarczego, poprzez kraje 
socjalistyczne (bez Chin), Japoni~, Izrael, oraz kraje Ameryki 
Lacinskiej. Ludnosc tych krajow, liczebnie dorownujqca pierwszej 
grupie, rna juz znacznie nizszy dochod na jednego mieszkanca, 
waha si~ on od 1000 dol. do 200 dol. Dochod na glow~ pozostalych 
dwoch miliardow ludzi, zamieszkujqcych obszary Azji, Afryki 
i Ameryki Lacinskiej, wynosi zaledwie 100 dol. rocznie. 

Ludnosc grupy pierwszej i drugiej, to przewaznie Europejczycy, 
lub pochodzenia europejskiego, ktorzy nie figurt,;jq prawie zupel
nie w grupie trzeciej. W sumie narody ubogie i gospodarczo 
uposledzone korzystajq zaledwie z jednej piqtej zasobow ziemi, 
podczas gdy ich ludnosc stanowi dwie trzecie zaludnienia. Spra
wozdania Organizacji Narodow Zjednoczonych za 1960 r. podajq, 
ze 1700 milionow ludzi zyje z dochodu mniejszego niz 50 dolarow 
na glow~ w roku. 
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Narody uprzywilejowane zaliczajqce si~ do dwoch pierwszych 
grup opanowaly problemy gospodarcze, ktore Sq przedmiotem 
swiadomej ich dzialalnosci, podczas gdy narody zaliczajqce si~ 
do grupy trzeciej Sq jeszcze wobec nich bezradne. 

o He ludnosc dwoch pierwszych grup rozwija si~ gospodarczo 
i stara si~ ten rozwoj ustalic i wlqczyc w swe zycie jako cos 
zupelnie naturalnego, 0 tyle ludnosc grupy trzeciej jest jeszcze 
ciqgle igraszkq warunko\v naturalnych. Elita tych krajow i kie
rownictwo gospodarcze pragnie i dqzy do rozwiqzania niektorych, 
najbardziej palqcych problem6w, jednakZe wyst~pujq one w takiej 
ilosci, ze trudno jest ustalic, kt6re z nich Sq 'decydujqce. W rze
czywistosci trzy kategorie problemow wyst~pujq zawsze w kra
jach nalezqcych do trzeciej grupy, Sq to: brak kadr (technicznych, 
gospodarczych, administracyjnych), oparcie zycia gospodarczego 
na produkcji jednorodnej, najlatwiejszej do osiqgni~cia, brak 
oszcz~dnosci na skutek powszechnego ub6stwa. Ogromny przyrost 
naturalny, wyst~pujqcy z reguly w tych krajach, zaostrza w po
waznym stopniu istniejqce warunki. Najbardziej dotkliwy jest 
brak wykwalifikowanych kadr technicznych, gospodarczych, ad
ministracyjnych. Oparcie gospodarki danego kraju na produkcji 
jednorodnej i to zwykle 0 charakterze rolno-surowcowym zagraza 
zalamaniem si~ r6wnowagi na skutek nieurodzaju, zbyt wielkiego 
urodzaju, lub wahan cen na te produkty nn rynkach swiatowych. 
Obliczono, ze w ciqgu ostatnich 50 lat, osiemnascie produktow 
podstawowych, stlanowiqcych 90% produkcji kr,aj6w tropik,alnych, 
ulegalo corocznie powaznym wahaniom: w zakresie cen - 140/0, 
w zakresie ilosci produkcji - 19% i w zakresie eksportu - 23%. 
Dla przykladu w ciqgu r. 1958 znizka cen surowcow podstawo
wych w krajach tropikalnych wyniosla przeci~tnie 20%, wartosc 
sprzedazy tych surowc6w wynosi przeci~tnie okolo 25 miliardow 
dol., czyli mamy tu do zanotowania strat~ krajow, i tak dosta
tecznie biednych, w wysokosci 5 miliardow dol. Natomiast cala 
pomoc dla tych kraj6w w tym samym roku (wg danych ONZ), nie 
przekroczyla 4 miliard6w dol. Tak wi~c e£ekty pomocy gospodar
czej zostaly unicestwione przez nieustabilizowane ceny. 

Kraje te Sq rowniez niezdolne do wytwarzania w dostatecznej 
ilosci oszcz~dnosci . W wi~kszosci wypadkow staly przyrost roczny 
produkcji narodowej 0 1% wymaga inwestycji 0 wartosci trzy
krotnie wi~kszej. W rzeczywistosci roczne oszcz~dnoSci przekra
czajq rzadko 6% wartosci produkcji narodowej, czyli ze mozli
wosci wzrostu produkcji narodowej wynoszq zaledwie 2% rocznie. 
Przyrost ludnosci osiqga w tych krajach przeci~tnie 2% rocznie, 
a tym samym niweczy mozliwosci inwestycyjne. W tych warun
kach malo jest kraj6w, ktore by osiqgn~ly jakis znaczniejszy 
post~p gospodarczy. 
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Sytuacj~ w krajach nierozwini~tych charakteryzuje doskonale 
zdanie autora francuskiego, Roberta Buron 1, kt6ry m6wi, ze 
"czlowiek daj'lcy regularnie jalmuzn~ zebrakowi na rogu ulicy, 
pomaga zebrakowi zyf., ale nie zmienia jego warunk6w zycio
wych". Mamy szereg przyklad6w na potwierdzenie, ze pomoc 
gospodarcza udzielana krajom nierozwini~tym stanowi cz~sto 
przyslowiowe "zlocone szczudla" dla organizmu, kt6ry przede 
wszystkim musi si~ nauczye chodzie sam, 0 wlasnych silach. 

W chwili obecnej, sposr6d wszystkich kraj6w nierozwini~tych, 
kraje afrykanskie Sq, bye moze, w po{ozeniu najgorszym. Kraje 
azjatyckie pobdniowo-wschodniej Azji czy tez Bliskiego Wschodu, 
nawet te, kt6re niedawno uzyskaly niepodleglose, majq wi~ksze 
tradycje rzqdzenia i administrowania, mimo wiekowej stagnacji 
gospodatczej. W tych krajach g16wnym problemem, od ktorego 
rozwiCjzania zalezy rozw6j gospodarczy, jest rozwiqzanie zagad
nienia przeludnienic: (nie w krajach Bliskiego Wschodu), oraz 
wlasclwe wykorzystanie surowc6w dla potrzeb gospodarki naro
dowej. Kraje Ameryki Lacinskiej Sq powazme zrozmcowane 
w swym rozwoju gospodarczym, niekt6re z nich mozna niewqtpli
wie zaliczye do grupy drugiej, inne do trzeciej. Problemem istot
nym jest tutaj zbyt slabe zaludnienie, wyksztalcenie odpowiednich 
kadr technicznych i gospodarczych oraz wyr6wnanie zbyt wiel
kich r6znic istniejqcych miqdzy stosunkowo szczuplq liczebnie 
elitq i resztq ludnosci. Kraje afrykanskie uzyskujqc niepodleglose, 
w wi~kszosci wypadk6w w ostatnich dziesi~ciu latach, nie mialy 
zadnych tradycji, poza nielicznymi wyjqtkami, panstwowych i ad
ministracyjnych, a tym bardziej gospodarczych. Totez ()d samego 
poczqtku niepodleglego bytu pailstwowego wyst~pujq tam trud
nosci nietypowe - z punktu widzenia rozwoju gospodarczego 
pozostalych kraj6w. 

Kontynent afrykanski jako calose geograficzna nie moze bye 
trnktowany r6wnorz~dnie jako calose gospodarcza. P61nocne kraje 
afrykanskie nad morzem Sr6dziemnym, uzyskaly r6wniez niepo
dleglose niedawno. Jednakze wyst~pujq tu inne tendencje rozwo
jowe w zwiqzku z ich silnq lqcznosciq z kulturq arabskq. Przedtem 
czterowiekowe panowanie tureckie, zaniedbujqce wprawdzie zu
pelnie gospodarczy ich rozw6j, wytworzylo jednak pewne, cz~sto 
de, tradycje panstwowe i administracyjne, nie m6wiqc juz 0 sta
rych tradycjach arabskich, bardzo zywych w tych spoleczenstwach. 
R6wniez bliskie sqsiedztwo i cz~ste kontakty z krajami europej
skimi przyczynily si~ do innego rozwoju tych narod6w. Dopiero 
kraje lezqce na poludniu od Sahary mozemy nazwae afrykanskimi 

t R. Bur 0 n, Le developpement des pays sous-developpes. L'avenir de 
l'Afrique noire, ,.-£tudes et conjonctures", XI, 1956. 
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w scislym tego slowa znaczeniu. Rejony oddzielone morzem i pu
styniq, a lezqce na poludnie od 20 r6wnoleinika szerokosci p61
nocnej, Sq w chwili obecnej wielkim polem doswiadczalnym, 
gdzie wyprobowuje si~, z roznym skutkiem, szereg metod nie
sienia pomocy gospodarczej . Oczywiscie naleiy wylqczyc z tego 
kompleksu Uni~ Poludniowo-Afrykanskq, ktorq z racji zupelnie 
i'nnego przebiegu swego rozwoju moina niewqtpliwie zaliczyc do 
grupy dtrugiej . 

Arbitralnosc i mnogosc granic panstw afrykanskich, dzielqcych 
w tej chwili Afryk~, pozwala przypuszczac, ze ulegnq one dalszym 
zmianom; jak daleko ten proces integracyjny czy tez dezintegra
cyjny si~ posunie, trudno w tej chwili snuc przypuszczenia. 
W kaidym razie kraje afrykanskie Sq u progu swej ery historycz
nej i od wlasciwego zl'ozumienia ich roli oraz uzycia metod, 
dostosowanych do roinych warunk6w, zalezec b~dzie ich dalszy, 
szybki rozwoj. Kraje europejskie mogq odegrac tu duzq rol~ 

i z wielu przyczyn ich pomoc bylaby najskuteczniejsza. 

ZAKRES POMOCY EUROPEJSKIEJ 

Przekazywanie wiedzy technicznej, w szerszym sensie tego 
slow a, tj . nie tylko technicznych umiej~tnosci, ale rowniei tech
niki administTowania, gospodarowania itp. jest przedmiotem po
mocy technicznej . Termin angielski - technical assistance, wzgl. 
fnancuski - cooperation technique ma'jq troch~ inny zakres, ale 
odpowiadajq mniej wi~cej terminowi polskiemu. 

Nalezy scisle oddzielic poj~cie pomocy technicznej od poj~cia 
polityb, nawet polityki gospodarczej. Przede wszystkim pomoc 
techniczna, nawet ,nieswj.adomie, byla stosoWallll<l w stosunkach 
mi~dzypanstwowych jui wtedy, gdy nie snilo si~ jeszcze 0 swia
domej polityce gospodarczej. 

Skladajq si~ na niq z jednej strony: Stosunki kulturalne, ksztal
cenie za J!ranicq, wymiany intelektualne i artystyczne mi~dzy 
narodami. 

Z drugie] strony: Ekspansj a gospodarcza, kt6rej celem jest 
wzmozenie handlu pomoc gos podarcza, przede wszystkim fi
nansowa. 

Czy jest pomocq technicznq skierowanie np. specjalisty z za
kresu geologii do badan na terenie krajow obj~tych pomocq 
technicznq ? Wzgl~dnie udzielenie stypendium studentowi zagra
nicznemu n a studia w kraju udzielajqcym pomocy? 

W obu przypadkach kryterium rozr6iniajqcym jest bezposrednia 
dzialalnosc zawodowa tych os6b. W naszym wypadku geolog b~
dzie dzialal w ramach pomocy technicznej, gdy jego badania, 
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wzgl. wyklady przyczyniq si~ do zdobycia wiadomosci, ktore 
mogq bye natychmiast zuzytkowane w pracy zawodowej kraju 
otrzymujqcego pomoc. Student b~dzie rowniez spelnial ten wa
lunek, gdy zdobyte przez niego wiadomosci zostanq wykorzystane 
w jego wlasnym kraju, dla rozwoju gospodarki czy sluzby pu
blicznej. 

W ramach wymiany handlowej pomoc techniczna jest cz~sto 
uzupelnieniem, wynikiem a nawet warunkiem zawartych tran
sakcji czy ukladow. Przestaje bye pomOCq tam, gdzie zaczyna si~ 

propaganda, prace poszukiwawcze zmierzajqce do uzyskania wiel
kich zyskow lub misje majqce na celu uzyskanie koncesji. Nie 
wchodzi ona rowniez w rachub~ przy pozyczkach kapitalow, wzgl. 
urzqdzen, lub gdy si~ cos buduje, a nie dochodzi do upowszech
nienia wiedzy technicznej. Pomoc przestaje wtedy bye pomocq. 
Dochodzi do glosu polityka, ktorej wplyw na gospodark~ kraju 
otrzymujqcego pomoc jest zwykle szkodliwy. 

Dotychczasowa polityka udzielania pomocy technicznej krajom 
nierozwini~tym poslugiwala si~ pi~cioma glownymi srodkami, 
oddzialywujqcymi dose roznorodnie na zycie gospodarcze kraj6w 
otrzymujq<!ych pomo<:. Sq to: 

a) Misje ekspertow, ktore majq na celu ustalie diagnozE; i zalecic. 
pewnq terapi~. 

b) Tworzenie nowych kadr poprzez udzielanie stypendiow na 
studia w krajach rozwini~tych. 

c) Dostarczanie dokumentacji, ksiqzek, aparatu laboratoryjnego 
itp. 

d) Organizacja konferencji, seminariow - powinny One jed
nak miee charakter mi~dzynarodowy, udzial w nich powinni brae 
praktycy i powinny si~ przyczyniae do rozwoju gospodarczego 
i socj alnego. 

e) Tworzenie osrodkow wzorowych w rolnictwie, przemysle 
handlu. 
Wszystkie te zamierzenia powinny prowadzie do jednego celu : 

w jaki sposob nalezy wykorzystae dost~pne srodki finansowedla 
celow inwestycyjnych w gospodarce kraju otrzymujqcego pomoc. 
Potrzebne Sq tu jeszcze studia ogolne problemow ekonomicznych, 
socjalnych, finansowych i administracyjnych, ktorych zadaniem 
byloby lepsze zorganizowanie produkcji i obrotu. Dalej studia 
szczegolowe dotyczqce uj~cia zagospodarowania poszczegolnych 
zasobow naturalnych i wreszcie opracowanie programow, wzgl. 
planow uruchomienia inwestycji. 

Europejska pomoc techniczna jest kierowana do krajow opoz
nionych glownie bezposrednio, jednakze nie mozna tu pominqe 
udzialu Europy w pomocy technicznej udzielonej przez Organi
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zac~·~ Narod6w Zjednoczonych. Jest ona stosunkowo skrommi 
iwyraza si~ rocznie kwotq zaledwie 80 milion6w dol., kt6re 
J'ozdzielone Sq dose nierownomiernie, co uwidacznia ponizsze ze
s tawienie: 

Afryka 130/ 0 

Ameryka Laciilska 30010 
Azja (bez Chin i Bliskiego Wschodu) 35010 
Europa 7010 
Bliski Wsch6d 15% 

Razem 100010 

Kontynent . afrykailski jest potraktowany gorzej niz Ameryka 
Laciilska i Bliski Wsch6d, biorqc pod uwag~ wylqcznie roznic~ 

w zaludnieniu. Natomiast udzial Europy w pomocy udzielanej 
przez ONZ jest stosunkowo duzy i wynosi: 34% w kredytach, 
35% w udziale ekspert6w europejskich i 47% w stypendiach ufun
-dowanych przez kraje europejskie w ramach ONZ. 

Europa kieruje SWq pomoc gospodarczq dla Afryki i innych 
kontynent6w nie tylko w ramach i za posrednictwem organizacji 
multilateralnych, ale r6wniez bezposrednio, poprzez uklady za
w ierane z krajami zainteresowanymi w utrzymaniu stosunk6w 
i wsp6lpracy. Pomoc dla tych kraj6w, to przede wszystkim ludzie 
wlqczeni w t~ akcj~, kredyty oraz ustalenie do jakich krajow 
pomoc ta jest kierowana. Studia opracowane przez Komisj~ 
Europejskiej Wsp6lnoty Gospodarczej wykazujq, ze Hose eksper
tow skierowanych do kraj 6w opoznionych w rozwoju wynosi 
okolo 40 tys. (ze St. Zjed. 6 tys., z kraj6w bloku socjalistycznego 
ti tys., z Francji 17 tys., z ONZ 3 tys. i 8 tys. z pozostalych kraj6w, 
gl6wnie innych kraj 6w Europy Zachodniej). Ilose stypendi6w 
udzielonych studiujqcym z kraj6w opoznionych wrozwoju wynosi 
25 tys. (St. Zj. przyznajq 8 tys. stypendiow, ONZ - 6 tys., 
Francja - 3 tys., kraje socjalistyczne 2 tys. i 6 tys. z pozostalycli 
kraj6w, gl6wnie kraj6w Europy Zachodniej). 

Wysokose k,redyt6w przyznanych krajom op6znionym, tytulem 
pomocy gospodarczej, wynosila w ·r . 1960 - 540,7 milionow dol. 
(w tym kT>aje Europy Zach. - 204,7 milion6w dol., Stany Zjedn. 
189 ,5 milion6w dol., W. Brytania - 22,4 milion6w dol. i kraje 
socj alistyczne 124,1 milion6w dol.) . Wysilek kraj6w europejskich 
jest wi~c nieproporcjonalnie duzy. Biorqc pod uwag~ kraje Europy 
Zachodniej z W. Brytaniq i kraje socjalistyczne (gdzie r6wniez 
przewazajq kr1a je eumpejskie) widzimy, ze partycypujq one w udzie
1anych kredytach w wysolk()sci 650f0ogolnej sumy. W zakresie 
pomocy udzieloll1ej w przyznawaniu stypendium i ilosci wysyla
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nych ekspertow udz'ial ten jest jeszcze wyzszy,gdyz kraje europej
skie uczestniczq wiE:cej niz proporcjonalnie ,w koszta.ch poniesionych 
z tego ty,tulu przez ONZ. Co prawda sprzY'j'a temu f,akt, ze koszty 
wysyl,ania eksperta europejskiego Sq ni,zsze od kosztow amerykan.:. 
sk~ch czy tez ONZ. 

Z tego samego zrodla pochodzi rowniez zestawienie udzielonej 
pomocy przypadajqcej na poszczegolne cz~sci swiata: 

Afryka otrzymuje okolo - 200 mIn dol. rocz. tj. 37010 
Azja (bez Bliskiego Wschodu) 140 26%

" " " Europa 15 3010
" " " " Ameryka Lacinska 70 13010
" " " Bliski Wschod 41 7°io 

" Pomoc mi~dzyregionalna 74 14%
" 

Razem: - 540 mIn dol. rocz. 100% 

Krajami uprzywilejowanymi pod wzgl~dem europejskiej po
mocy bezposredniej Sq wi~c kraje afrykanskie - otrzymujq one 
wi~cej niz kraje azjatyckie 0 znacznie wi~kszym zaludnieniu. Ale 
jedno zastrzezenie: Porownanie rozdzialu pomocy wedlug cz~sci 

swiata wykazuje, ze pomoc udzielana przez ONZ, pomijajqc juz 
szczuplosc srodkow, jest znacznie mniej efektywna wlasnie dla 
krajow afrykanskich. 

NOWE FORMY I ROZNE ASPEKTY POMOCY DLA AFRYKI 

Ostatnie dwa lata, szczegolnie burzliwe w niektorych krajach 
afrykanskich, swiezo uzyskujqcych niepodleg1osc, wykazaly, ze 
najlepszq formq pomocy dla tych krajow jest pomoc udzielona 
poprzez ONZ, wzgl~dnie jej liczne biura i komisje. Niestety, jak 
widzielismy poprzednio, kredyty ktorymi dysponuje ONZ Sq zbyt 
szczuple, a ilosc dysponentow w ramach ONZ zbyt wielka, by 
pomoc ta byla efektywna i przyczynila si~ do szybkiego wzrostu 
gospodarczego krajow afrykanskich. 

Korzystanie z pomocy zagranicznej sta10 si~ powszechnym zja
wiskiem w krajach gospodarczo nierozwini~tych. Problem ten 
przysparza krajom Czarnego Lqdu wiele klopotow, gdyz pojE::cie 
"pomocy" mialo wiele znaczen na kontynencie afrykanskim, gdzie 
swieza jest pamiE::c Afrykanow 0 srodkach i metodach pomocy 
stosowanych przez metropoliE::, ktorej glownym celem bylo zabez
pieczenie wlasnych interesow. . 

Do chwili, w ktorej kraje afrykanskie uzyskaly niepodleglosc, 
jakikolwiek rozw6j gospodarczy i postE::P zalezal od metropolii. 
Szerokim strumieniem plyn~ly wtedy do krajow afrykanskich 
prywatne kapitaly. Od kiedy jednak teren afrykanski stal si~ 

http:koszta.ch
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"niepewny politycznie", a daleko posuni~ta samodzielnosc nie
ktorych panstw afrykanskich zacz~la wywolywac niepokoj pry
watnych posiadaczy kapitalow, nastqpilo oslabienie doplywu pie
niqdza z tych zrodel. Luk~ w tej dziedzinie zacz~la wypelniac 
pomoc finansowa ze strony organizacji i instytucji mi~dzynarodo
wych. Kraje afrykanskie, w wi~kszym jeszcze stopniu aniieli brak 
pieniqdza, odczuwajq brak technikow, lekarzy, nauczycieli i spe
cjalistow gospodarczych. Braki te powodujq, ie w krajach afry
kanskich wyst~pujq cz~sto zaskakujqce kontrasty. W NIgerii 
na przyklad, w Port Harcourt, mamy kupcow murzynskich, kto
rych obroty si~gajq setek tysi~cy funtow, a organizacja zbytu 
nie ust~puje organizacji nowoczesnych domow towarowych. 
Jednoczesnie na rynkach odleglych zaledwie 0 kilkadziesiqt kilo
metrow zabroniona jest sprzedai mi~sa bez skory, aby upewnic 
kupujqcego, ie nie jest to mi~so ludzkie 2. AfrykJa wymaga wi~c 
wszechstronnego programu pomocy, ktory obejmowalby, niezalei
nie od funduszow na realizacj~ planow rozwoj u gospodarczego, 
rowniei doplyw ludzi zdolnych wyksztalcic i przygotowac nowe 
k,adiry. 

Dotychczasowe zasady lokowania prywatnych kapitalow w Afryce 
polegaly na inwestowaniu na terenach obfitujqcych w atrakcyjne 
surowce i zloia najbardziej wydajne, gwarantujqce wysokie 
i szybkie zyski. W miar~ eksploatacji terenu, szukano nowych 
obszarow, w ktore moina by z korzysciq inwestowac. Taka poli
tyka kapitalu zagranicznego doprowadzila w Afryce do powstania 
na mapie kontynentu "bialych plam" - zupelnego braku aktyw
nosci. 

Zmiany polityczne w Afryce wplyn~ly bardzo silnie na zmian~ 
struktury i rozmiarow pomocy ze strony metropolii. Analizujqc 
t~ pomoc, trudno jest w wielu przypadkach ustalic granic~ mi~dzy 
pomocq udzielanq w interesie ludnosci afrykanskiej, a pomocq 
w interesie metropolii. Belgia na przyklad koncentrowala SWq 
pomoc glownie na terytodum powiernkze Ruanda-Urundi, nato
miast w Kongu byly inwestowane raczej kapitaly prywatne. 
Zresztq pomoc ta byla niewielka i wynosila rocznie zaledwie 
okolo 12 mIn. dol. Znacznie wi~ksze byly rozmiary pomocy, ktorej 
udzielila Francja swoim posiadlosciom afrykanskim. W ciqgu 
ostatnich lat pomoc ta wyraiala si~ sumq przeci~tnie 250 milionow 
dolarow rocznie, a w 1959 r. osiqgn~la nawet 500 milionow do
larow. Portugalia nie przeznaczala dla swych afrykanskich po
siadlosci niemal iadnych srodkow pomocy, Sq one traktowane jako 
prowincje zamorskie macierzystego kraju. Pomoc Wielkiej Brytanii 

2 J. B a u e r. West African Trade, London, 1954, University Press. 
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dla jej posiad1osci afrykaiiskich udzielana jest w oko1o 30% w for
mie dlugoterminowych kredyt6w. Pozosta1q cz~sc fundusz6w prze-:
znacza si~ na finansowanie pIan6w rozwoju gospodarczego i na 
pokrywanie deficyt6w budzetowych. Przeci~tnie rocznie wydatko
wuje si~ okolo 70 mil. dol. z czego oko1o 40% otrzymujq brytyjskie 
posiadlosci w Afryce Wschodniej, a zaledwie 20010 kraje Afryki 
Zachodniej, z pozosta1ych 40% korzysta1y Federacje Rodezji 
i Niasy oraz Republika Po1udniowo-Afrykanska. 

Obecnie kraje afryka11skie mogq nawiqzywac bezposrednio kon
takty mi~dzynarodowe, co oslabia dotychczasowe pozycje kraj6w 
dawnych kolonizator6w. R6wniez od kilku lat obserwuje si~ 

znaczny wzrost sum przeznaczonych na pomoc dla kraj6w gospo
darczo slabo rozwini~tych, w tej liczbie r6wniez dla kontynentu 
afrykaiiskiego. UdzieIajq jej kraje socjalistyczne, oraz kapitalisty
czne w Europie, Ameryce P6lnocnej, a nawet Australii. Obok tego 
duzq aktywnosc na tym polu zaczynajq przejawiac instytucje 
i organizacje mi~dzynarodowe. W r. 1958 pomoc dla Afryki osiqg
n~la 18010 wartosci eksportu afrykanskiego, r6wnoczesnie jednak 
wzros1o znacznie zadluzenie kraj6w afrykanskich wobec zagranicy. 
W tym samym roku Afryka po raz pierwszy otrzyma1a pomoc 
od kraj6w obozu socjalistycznego, Zwiqzek Radziecki wyst~puje 
po raz pierwszy z pomocq biIateraInq. R6wnoczesnie inne kraje 
socjalistyczne jak Polska, Czechos1owacja, Chinska Republika Lu
dowa, NRD, Rumunia i W~gry postawily do dyspozycji panstw 
afrykaiisk!irch, na warunk<3ch kredytowych, srodki finansowe nra 1'0

zw6j gospodarki. Lqcznie kredyty udzielone przez kraje socjali
styczne krajom afrykanskim osiqgn~ly do 1960 r. sum~ · 800 mIn. 
dolar6w. Pojawienie si~ wsr6d kredytodawc6w panstw socjali
stycznych przesqdza mi~dzy innymi 0 poprawie warunk6w kredy
towania kraj6w afrykanskich z publicznych zr6de1 panstw kapita
listycznych. 

Zainteresowanie gospodarcze St. Zjed. krajami Czarnego Lqdu 
datuje si~ z okresu drugiej wojny swiatowej, kiedy po odci~ciu 
zr6de1 surowc6w na Dalekim Wschodzie, trzeba ich by10 szukac 
gdzie indziej. Do r. 1951 pomoc amerykanska by1a kierowana 
prawie wy1qcznie na perspektywiczny rozw6j gospodarczy Liberii . 
W okresie 1952-1957 St. Zjedn. zawarly szereg uk1ad6w 0 pomocy 
dIa: Egiptu, Abisynii, Liberii i Libii, a p6zniej Ghany, Maroka , Su
danu i Tunezji. Pomoc udzielona przez st. Zjed. w ohu tych okre
sach podporzqdkowana by1a wzgl~dom politycznym i strategicznym. 
Przyjmuje si~, ze ponad 60e/o sum przeznaczonych w tym czasie 
na pomoc amerykanskq dla Afryki skierowane zosta1o do kraj6w, 
z kt6rymi St. Zjedn. by1y zwiqzane uk1adami wojskowymi. Od 
r. 1957 n'lst~puje trzecia faza pomocy amerykanskiej dla Afryki. 
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Zmniejszyl si~ \V tym okresie udzial srodkow na cele wojskowe, 
natomiast glowna uwaga St. Zjedn. skierowana zostala na rozwoj 
gospodarczy Afryki. Naplyw prywatnych kapitalow amerykanskich 
zwi~ksza si~ w r . 1957 czterokrotnie w stosunk u do r. 1951, rowniez 
wzroslo zainteresowanie St. Zjedn. pomocq kierowanq za posred
nictwem instytucji mi~dzynarodowych . Mozna niewqtpliwie stwier
dzic, ze zainteresowanie St . Zjedn. krajami afrykanskimi wzmog1o 
si~ znacznie w m omencie, k iedy zacz~ly z nimi nawiqzywac sto
sunki kra je socjalisty czne. Pomoc dla Afryki udzielona przez St. 
Zjedn, ksztaltowala si~ w r . 1952 w wysokosci 3,8 milionow dol. 
czyli 0,1 (llo globalnej pomoc udzielonej przez St. Zjedn. innym 
panstwom w tym roku , w r. 1960 wynosila ona juz 109 milionow 
d oL czyli 5°/0 globalnej pomocy amerykanskiej 3. 

W gru pie panstw zywo za interesowanych Afrykq znaj du je si~ 

NRF, ktor a w ostatnich czasach aktywizuje si~ silnie w udzielaniu 
pomocy krajom afryk aiiskim. Pierwszym osiqgni~ciem n a tym 
polu by!o uzyskanie przez NRF praw ob erw atora w ONZ-owskiej 
K omisji Begionalnej dla Afryki (ECA - Econ omic Commision for 
A fr ica w Adis-Abebi ). Sudan, ktory pozostaje w scislych stosun
kach z NRF, postawi! n a posiedzeniu tej Kom isj i wn iosek 0 p rzy
j~cie NRF w sklad obserwatorow tej Komisji. Wniosek Sudanu 
zostal przyjp,ty przez wi~kszosc czlonkow K omisji. NRF przygoto
wala si~ do ekspansji gospodar czej na kontynent afr k ansk i z nie
mieckC) systematyczn osciq. Juz w r. 1956 powo!a ne zosta1o do zycia 
Deutsche Afrika-Gesellsch af t , ktore rna za zadanie wszechst ronnie 
rozw ijac stosunki mi~dzy NRF a kraj ami af rykanskimi. Ozywienie 
stosunkow NRF z k raj ami Afryki rozpocz~o si~ od wza jemnej 
wymiany handlow ej , a od r. 1952 zacz~lo si~ cechowac bezpo
sredniq el s ansj q k apitalu , ktorego naplyw do Afryki osiqgnql 
do r. 1961 kwot~ ponad 40 milionow dol. Terenem penetracji NRF 
Sq glownie k raj e Czarnej Afryk i, co jest nawiqzaniem do tradycji 
sprzed pierwszej wojny swiatowej , kiedy Niemcy posiadaly tu 
kolonie. Pomoc t a przeznaczona jest glownie na rozwoj produkcji 
surowcowej - wydobycie rud zelaznych i fosforytow - a wi~c 

mineral6w najbardziej interesujqcych przemysl zachodnio-nie
miecki , 

Wykon anie ogromnych zadan , jakie stoj q w chwili obecnej przed 
Y'rajami Cz,arnego Lqdu, nie jest moiliwe bez stWiOrzenia nowych 
form pomocy dla Afryki w postaci zorganizow anego, mi~dzynaro
dowego wysiik u. Wiek XIX z jego ekspansjq kraj 6w euro.pejskich 
na terenach afrykai1skich byl wiekiem dzielenia "placka" afrykan
skiego, chociaz juz wtedy mamy do zanotowania pierwszq mi~dzy

~ " La Docume ntation Francaise" . 4. VIII. 1960. 

Znak - 6 
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narodowq konferencj~, a wlasciwie kongres w Berlinie w latach 
1884-1885, kt6ry zajmowal si~ sprawami afrykanskimi i ustalil 
pewne zasady wsp6lpracy mocarstw europejskich. Po raz drugi 
zainteresowano si~ sprawami afrykanskimi po pierwszej wojnie 
swiatowej; gdy Niemcy Z{)staly zmuswne do opuszczeniJa swych 
posiadlosci kolonialnych, 6wczesna Liga Narod6w powolala do 
zycia tzw. mandaty, kt6re byly pewnq formq kontroli mi~dzy
narodowej nad tymi posiadloiciami, ale w rezultacie rozszerzyly 
wplywy kolonialne w Afryce tropikalnej W. Brytanii, Francji 
i Belgii. W mi~dzyczasie Afryka nie stanowila przedmiotu zywszego 
zainteresowania ze strony organizacji mi~dzynarodowych. Po r . 1945 
powiernictwo przestalo bye jedynq plaszczyznq kontaktow organi
zacji mi~dzynarodowych z krajami afrykanskimi. Mozna zaobser 
wowae coraz wi~ksze zainteresowanie tych organizacji socjalnymi 
i ekonomicznymi warunkami zycia ludnosci afrykanskiej, do czego 
niewqtpliwie przyczyniajq si~ nowe panstwa afrykanskie i azj a
tyckie - czlonkowie ONZ. 

Organizacja Narod6w 'Zjednoczonych powinna bye tq organizacjq 
mi~dzynarodowq, kt6ra pomoze Afryce w wysilkach zmierzajqcych 
do wszechstronnego rozwoju mlodych panstw afrykanskich. ONZ 
rna juz duze osiqgni~cia w dziedzinie pomocy ekonomicznej , socjal
nej i kulturalnej dla kraj6w afrykanskich. Dysponuje ona licznymi 
organami specjalistycznymi, licznq kadrq doradc6w i, niestety, 
dose szczuplymi funduszami na finansowanie tej pomocy. W dzia
lalnosci tej i programach Afryka zajmuje dose powazne miejsce. 
Zagadnieniami tymi zajmujq si~ takie agencje jak: Ekonomiczna 
Komisja dla Afryki (ECA), Organizacja Wyzywienia i Rolnictwa 
(FAO), UNESCO, Fundusz ONZ Pomocy Dzieciom (UNICEF) o'raz 
8wiatowa Organizacja Zdrowia (WHO). Szczeg61nie wazne zadanie 
stoi przed Ekon{)micZ'nq Komisjq dl,a Afryiki, ktora p<lw{)lana d{) 
zycia w 1958 r. rn a za zadanie likwidacj~ pozostalosci kolonializmu 
w dziedzinie ekonomicznej i socjalnej, doradctwo, organizacj~ no
wych dziedzin zycia gospodarczego i spolecznego itp. Trudno jui; 
dzis m6wie 0 dorobku Komisji, poniewaz niewiele czasu dzieli nas 
od momentu jej powolania. 

W pierwszym etapie dzialalnosci, Komisja podjp,la i zrealizowala 
opracowanie przeglqd u sytuacji ekonomicznej calego kontynentu 
w latach 1950-1957. Jest to jedyny zr6dlowy material 0 gospo
darce wszystkich kraj6w afrykanskich. N a drugiej i trzeciej sesji 
Kornisji w latach 1960-1961 zajmowano si~ aktualnq sytuacjq 
gospodarczq Afryki i kierunkami rozwoju kraj6w afrykanskich. 
Ekonomiczna Kornisja dla Afryki nie jest w stanie ogarnqe wszyst
kich problem6w kontynentu, powstaje wi~c duzy margines dla 
dzialalnosci wyspecjalizowanych agencji ONZ, kt6re po powstaniu 
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Komisji odgrywajq nadal powaznq rol~ w Afryce. lstnienie Komisji 
przyczynilo si~ do koordynaeji prncy wielu z tyeh ' ageneji. Do 
najbardziej aktywnych agencji na terenie Afryki zaliczyc nalezy 
Organizacj~ Wyzywienia i Rolnictwa (FAO) , nast~pnie Swiatowq 
Organizacj~ Zdrowia (WHO), UNESCO jako instytucja powolana 
do szerzenia 08wiaty i kultury, Rad~ Pomocy Technicznej, oraz 
Fundusz Specjalny ONZ. 

Niezalei nie od przedstawionych tu instytucji ONZ, na terenie 
Afryki dzialla caly szereg instytucji mi~dzynarodowych, nie z.wiq
zanych z ONZ. Nalezq do nich przede wszystkim: Mi~dzynarodowy 
Bank Odbudowy i Rozwoju (lBRD), Mi~dzynarodowy Fundusz 
Monetarny (MF), oraz Administracja Mi~dzynarodowej Wspol
pracy (rCA) i ostatnio pow olany do iycia Europejski Ekonomiczny 
Fundusz Rozwoju. Ogolem IBRD i lCA udzielily krajom afrykan
skim w latach 1948-1959 kredyt w wysokosci 850 milionow dol., 
jednakie co do charakteru i celow pomocy udzielonej przez te 
agencje pojawily si~ glosy krytyczne panstw afrykanskich. Wielo
torowosc wysilkow, zmierzajqcych do rozwoju gospodarczego 
Afryki, odbija si~ cz~sto niekorzystnie na ich efektywnosci i szyb
kosci oddzialywania. Dlatego wydaje si~ rzeczq koniecznq wypo
saienie juz istniejqcego olrganu, jakim jest Ekonomiczna Komisja 
dla Afryki, w wi~ksze uprawnienie, przy pomocy ktorych moglaby 
ona koordynowac roznorodne wysilki. 

Kraje afrykanskie Sq w chwili obecnej w poloi eniu wyjqtkowym 
i n a wielkim zakr~cie history cznym, zrozumienie tego stwor zy 
nowy obszar spokoju i dobrobytu na swiecie. Jednakie wymaga to 
wyrzeczenia si~ wlasnych egoistycznych interesow, i przezwyci~
zenia przestarzalych teorii gospodarczych, na co wskazywal Gunnar 
Myrdal w swym dziele Economic Theory and Under-developed 
Regions. 

Roman Chorosnicki 

Zr6dla 

1 Gunnar My r d a I Economic Theory and Under-developed Regions, 
Londyn 1957. 

2 Consolidated Report on Programme Appraisals 1959-1964, United 
Na tions, N. York 1960. 

3 Economic Survey of Africa since 1950, United Nations, N. York 1959. 
4 WorLd Economic Survey, United Nations, N. York. 
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IV. DZIECI NA TARGOWISKU 

1 

Mialem dlugq drog~ do przebycia, dluzszq niiprzeplyni~cie 
At1antyku. Moze Styks b~dqc tylko rzekq nie wydaje si~ tak 
straszliwie szeroki. Ale t o nie dla jego szerolkosci tak trudna Jest 
1;.a przepraw,a, zwloaszcza jeieli staramy si~ wyjsc z piekla, a nie 
dostac si~ do niego. I t ak, tym razem, chociJai opuscilem Europ~, 
pozostawalem nadal w piekle - jednak nie z braku pr6b szukania 
wyjscia. 

Byla to burzliwoa p odr6z. Gdy tylk o si~ ,dalo, cho'dzilem po pu.,. 
stych, szerokich pokloaodJach st a tku, ociekajqcych pianq, Albo 8ta
walem na samym przodzie okr~tu , skqd moglem obserwowac jak 
dzi6b jego toruje sobie drog~ wrzynajqc si~ w gory wody nala
tujqce na 11Ias. I trwoalem tam uczepiony u relin gu podczas gdy sta
tek przechyl al si~ i wzbijlal w mokre niebo u nOSZqC si~ noa szale
j qcym pod nim m orzu, a wszystkie jego grodzie i wiqzania skarzy
ly sj~ i j ~cz aly, 

Gdy doplYl1 ~lismy do Wielkich Lawic m orze lIspokoilo si~ i za
czql padac snieg; lezal noa cichych pokl,adach i n adoawlal im bialosc 
w mrokach wieczoru. Zapewne cisza i spok6j tego sniegu spowo
dowaly, iz wyobrazilem sobie , ze moje n ow e idee r odzq w e mnie 
wewn~trzny pok 6j. 

Coprawda bylem n a drodze do IlJawrocen~a. Nie bylo to jeszcze 
wlasciw e nawrocenie, .ale z,awsze nawrocenie. Stawalem si~ ko
mun ist q. 

W takim sfmm ulowaniu to brzmi jak gdybym stwierdzal: "Za
puszcz,alem Wqsy ". W r zeczywistosci nie moglem jeszcze zapuscic 
wqs6w, 13 w k azdym razie nie smialem robic prob w t ym celu. 
Przypuszcz,a m, i e m oj komunizm byl rownie malo dojrzaly jtak 
mojta twarz - ta n ieco skwaszona, zafrc,sow,ana ang ielska twarz 
z mOJeJ paszportowej fotogr,afii. A jednak, 0 ' ile s'i~ w tym ro
zez'naj~, to byl szczery i calkowity krok do nawToccnia moral
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nego, taki, na jlClki moglem sit: zdoObyc przy moOich wlasnych, 
owczesnych swiatlach i pragnieniach. 

Wiele rzeczy przydarzylo mi sit: od czasu, kiedy opuscilem to 
wzglt:dne schronienie w Oakham i uzyskalem swobodt: zaspoka
jania w swiecie wszystkich moich po.z'ldail - nadszedl wit:c CZi3S 
na wielkie przegrupowanie uznanych przeze mnie wartosci. Nie 
moglem juz uciec od prawdy. Czulem sit: zalliadto nieszcz~sliwy 

i bylo oczywiste, ze moj dziwny, nieokreslony, samolubny hedo
nizm zaprowadzil mnie llJa f,alszywe drogi. 

Nie potrzebowi3lem zastanawiac s;i~ dlugc: nad rokiem spt:dzo
nym w Cambridge, aby sit: przekonac, ze wszystkie moje marze
nia 0 fantastycznych przyjemnosci,ach i rozkosz-ach byly glupie 
i szalone, ze wszystko, po co sit:gn'llem, przemienilo sit: w popiol 
w moich dloniach, a w dodatku i ja sam przeobrazilem sit: w wy
soce niemilego osobnik,a - st<alem sit: proiny, zajt:ty sob'l , roz
wi'lzly, slaby, niezdecydowany, zmyslowy, lubiezny i pyszny. 
Zrobilo sit: ze mnie cos zupelnie meudla'nego. Nawet widok mojej 
twarzy w lustrze wystarczal, aby wzbudzic we mnie obrzydzenie. 

Kiedy zacz'llem dochodzic przyczyn tego stanu, grunt byl juz 
przygotowany. Umysl moj patrzyl \V twarz temu, co zdawalo si~ 

bye otwartq bnamq mega duchowego wit:zienia. Juz przed cztere
rna l,aty przeczybalem po raz pierwszy Manifest Komunistyczny 
i nigdy go calkowicie nie z.apomnialem. Potem, kiedy pojechalem 
na Jato doO New YoOrku, znajdowalem "New M.asses" 1 lez'!ce w pm
cowni>ach moich przyjaciol i rzeczywiscie mnostwo osob z pos!"od 
moich znajomych albo juz nalei,ato do partii albo bliskie bylo 
wstqpienia do niej. 

Kiedy teraz nadszedl czas mojego wewnt:trznego porachunku, 
nic dziwnego , ze uczynilem to przenoszqc moj duchowy otan 
w dziedzin<: historii ekonomii i walki kJas . Innymi slowy do
szedlem do wniosiku, ze nie tyle ja sam bylem winny mojemu 
nieszcz<:sciu, co spoleczeilstwo, w ktorym zylem. 

Z'asti3nowilem sit: nad rodzajem czlowieka, ktorym bylem tak 
obecnie jak i w Cambridge, ktorego sam ze siebie zrobilem, i zo
baczylem jasno, ie jestem produktem mojej epoki, mojego spule
czeilstwa i mojej klasy. Wydal mnie egoizmi brak odpowiedzial
nosci mojego mater~alistycznego wieku. Ale czego nie dostrzeglem 
to f.aktu, ze moja epoka i moj1a kJ,asa graly tu tylko ubocznq l'olt:. 
Nadaly mojemu egoizmowi, mojej pysze i innym moim grzechom 
szczegolne cechy ma.lostkowej a wynioslej arogancji wlasciwej na
szemu wiekowi; lale to byla tylko powierzchowna powloka. Pod 

I Amerykailskie pismo skrajnie lewicowe. 
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niq kryla si~ z:awsze ta sam>a historia chciwosci, rozwi'lzlosci i sa
molubstwa, trzech pozqdliwosci wyl~gajqcych si~ w bujnym, prze
gnilym poszyciu 'tego gqSZCZU, ktory nieraz ogolnie nazyw,a si~ 

"swiatem", i to w kazdej epoce i w kazdej klasie. 
"Jesli kto miluje swilat, nie masz w nim milosci Ojca. Albowiem 

wszystk,o, co jest na swiecie: pozqdliwosc ciaba, pozqdliwose oczu 
i pych>a iywota." (I Jan 2, 16). 

To znaczy, :<:e wszyscy ludzie iyjqcy jedy.nie wed1ug swoich pi~
ciu zmyslow i nie szukajqcy niczego poza nasyceniem swoich 
przyrodzonych apetytow iqdnych lrozkoszy, dobrej opinii i wladzy 
odcinajq si~ ad tej milosci, ktora jest pierwi'astkiem wszelkiej 
duchowej iywotnosci i wszelkiego szcz~scj,a, bo on,,! jedna wy
bawi,a nas z nagiej pustyni naszego wlasnego wstr~tnego egoizmu. 

Pa:3wdq jest, ie swiat materialistycz'ny, tak zwana kultura, kto
ra rozwin~llCl si~ pod czulq opiekq k,apitalizmu, wytworzyla to, 
co wydaje si~ bye ostateCZllq gr.anicq takiego "ducha swiata". 
I nigdzie - moze poza analogicznq spolecznosciq poganskiego 
Rzymu - nie bylo takiego rozkwitu tanich, plytkich i obrzydli
wych poiqdan i proinosci j,ak w tym swiecie klClpitalistycz'llym, 
gdzie nie ma zla, ktorego by si~ nie popieralo 1. nie piel~g'llowalo 
dllCl dorobieni'a si~ pieni~dzy . Zyjemy w spoleczenstwie, ktorego 
cala polityka zmierza do podniecania wszystkich nerwow ludzk'e
go organizmu i utrzyman~a ich w s~anie najwyiszego i sztuczne
go napi~eia, do dociqgan~a k,aidego ludzkiego pr,agnienia do osta
tecznej graniey i stwarzania moiliwie najwi~kszej liczby 'Ilowych 
pragmen 1 syntetyeznych nami~tnosci w celu Z1aspokoj<,mi,a ich 
produktami naszych fabryk, naszych g,azet, sal kinowych i oalej 
reszty. 

Jako syn artysty by1em urodzonym i zaprzysi~ionym wrogiem 
wszystkiego, co mo,zna by okreslie przymiotniki<em bourgeois, 
"burzujski". A teraz trzeba mi bylo tylko wYDazie t~ !UienawiSc 
w terminaeh ekonomieznych i naooe jej szerszy zasi~g niz przed
tem - to znaczy wlqczye w niq wszystko, co mogloby bye zakla
syfikowane jako chocby polowiezny faszyzm, jak na przyklad 
D. H. Lawrence'lCl i wielu artystow, ktorym zdawalo si~, ie Sq 
buntownik!ami, chociaz nimi weale nie byIi - i moja nowa religi,a 
byla juz gotowa do uzytku. 

Nie ma wq tpliwosci, ie swiat wspolczesny znajduje si~ w strasz
nym polozeniu i ie jego wojny i kryzysy, jego dzielnice n~dzarzy 
i wszystkie' tym podobne zla Sq zasadniczo owocem 'niespJ:'lawiedli
wego ustr·o,ju spc1ecznego, ustroju, ktory powinien zos-tae zrefor
mowany i oczyszczony lub zastqpiony innym. Ale jesli ty jestes 
w bl~dzie, ezy to znaezy, ie ja marrn slusznosc? Jesli ty jestes 
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zly, czy to dowod'zi, ie j.a jestem dobry? Trudno przyrpuscic, zeby 
czlonkowie tej samej lI"asy ludzkiej, nie ztnieniwszy nic pr6cz 
swych poj~c, mogli nagle calikowicie zawr6cic z drogi i stworzyc 
spo~eczenstwo doskonale, skoro w przeszlosci byli zdolni do two
rzenil8. tylko system6w niedoskonalych i w najlepszym razie ma
j qcych w sobie tylko cien sprawiedliwosci. 

Jak m6wi~, moiliwe, ie ta nadzieja, kt6ra zacz~la wzbierac 
w mojej piersi na pokladzie statku w dziesi~ciodniowej podrozy 
via Halif.ax do New Yorku, byla glownie subiektywna i iluzo
ryczna. MlO<ze byla to tylko przypadkowa asocj.acj.a swieiego po
wietrZJa i poczucia zdrowia z mn6stwem dobrych postanowien 
i nowymi przekonani1ami. Dolqczylo si~ do tego moje osobiste prze
swiJadczenie, wynikajqce z niepewnego i nieikierow.anego dqzenila 
do poprawy moralnej, ie powinienem teraz poswi~cic si~ pracy dla 
og6lnego dobra i przynajmniej w pewnej mierze skiero'Wac umysl 
ku wielkitn problemom mojej epoki. 

Nie wiem, He 'IN tym wszystkim bylo dobrego, ale sqdz~, ze 
jednak tkwilo w tym pewne dobro. Przypuszczam, ze bylo nim 
przyzoonie siE; do mojego dotychcz'3s owego egoizmu i pragnienie 
z,adoscuczynienia za niego przez i oLwiniE;cie j,akiejs spolecznej 
i politycznej swiadomosci. I w6wcz'as, w pierwszej gorliwosci, czu
lem si~ zdolny do ofiar dla osiqgnit:cia tego celu. Pragnqlem po
swi~cic 'si~ sprawom pokoju i sprawiedliwosci w swiecie. Chcia
lem uczynic cos pozytywnego dla przerwanila i odwr6cenila wzm
stajqcego rozp~du, ktory mial rzucic oaly swiat w nOWq wojn~ 
i mialem poczucie, ze mog~ 'w tej dziedzinie cos zdzialac, nie sam, 
ale jako czlonek aktywnej i gloSnej grupy. 

W j,asne, lodowat,o zimne popoludnie, minqwszy Latarni~ 

w Nantucket zobaczylismy po raz pierwszy dlugq lini~ pl.askiego, 
z6ltego wybrzeia Long Island, jasniejqcq blado w sloncu grud
niowym. Ale kiedy wplywalismy do portu w New Yorku, zapalaly 
sit: juz swiatl.a blyszczqce jlak klejnoty w ,j.asnych, ostro rysujq
cych si~ budynkach. Wielkie, dobroduszne milasto, zarazem mlo
de i stare, doswiadczone i niewinne, napelnialo swoim ikrzykiem 
i wrzaWq n oc zimowq, kiedy przeje:i:d:i:alismy kolo Battery i wply
n~lismy w North Rive r . Bylem rad, bardzo md, ie zIlJajdujE: si~ tu 
jeszcze rnz w roli imigranta. 

Zeszedlem ll'a molo z przemoinym poczuciem ufnosci i obejmo
\VIania tego miasta w posiadanie. "New Yo'rk! jestes moim, kocham 
ciebie". To jest ten radosny uscisk, kt6rym to wielkie, dzikie 
miasto obd.a:rza swoich milosnik6w - jak domyslarn si~ po wi~k
szej cz~sci na ich IZgub~. Z rpewno.Sciq i mnie nie wyszedl on na 
dobre. 

http:Halif.ax
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Wobec fermentu, jaki panowal wtedy w moim umysle, chcialem 
przez chwil~ zapisae si~ na kUTsa do Nowej Szko1y Badan Socjo
logicznych w b1yszczqcym, czarnym gmachu przy ulicy Dwun<"l
stej. Ale 1l.1two przekonano mnie , ze lepiej by10by dla mnie ukoii
czye regularne studia uniwersyteckie i o-trzymae odpowiedni dy
plom. Roz,poczqlem wi~c wszystkie skomplikowane wst~pne stJa
ranLa, aby zostae przyj~ty na uniwersytet Columbia. 

Wyszed1em z metro 'nlCi ulicy sto szesnastej. Wsz~dzie doko1a 
obejscia uniwersytetu leza1y zVl~a1y brudnego sniegu i poczu1em 
wilgotne, lekko podniecajqce powietrze Wyzu Morningside w po
rze zimowej. Wielki, brzydki gmach Uniwersytetu zwrac'a1 si~ 

do swiata nacecho,wany bezpretensjonalnq celowosciq; przez jego 
szk1ane drzwi wchodzili i wychodzili 1 udzie, nie majqcy zadnego 
wyrozniajqcego stroju tak chJarakterystycznego dla stud€'l1tow 
z Cambridge - :hadnych roz'nokolorowych krawatek, kurtek spor
towych i szalikow a'ni tweedow i bryczesow - wolni od jaklej
kolwiek pozy, ubrani w zwyk1e, szare plaszcze mas miejskich. 
Mi-alo si~ wraie'nie, ie wszyscy ci ludzie Sq powainiejsi, Ia zara
zem bardziej pokorni, uboisi, moie bardziej przemqdrz,ali, ale 
z pewnosciq pracowitsi niz moi koledzy z Cambridge. 

Uniwersytet Columbia byl prawie zupelnie odarty z maska
radowego akademickiego rytualu. Birety i togi byly uzywane tyl
k o przy pewnych oIDazjach, na ktore w gruncie rzeczy nikt nie 
mia1 ooowiqzku ucz~szczae. Ja tylko raz i to czysto przypadkowo zo
stalem w jednq z nich zamieszany, juz w kilroa miesi~cy po otrzy
maniu dyplomu,ktory t'akze dosttaw<"llo si~po prostu w kartono
wym futer,ale, Iprzez okno podobne do okienka pocztoweg'o w biu
rze rejestnacyjnym w hallu Uniwersytetu. 

W porownaniu do Cambridge ten wielki, pokryty sadzq zespol 
warsztatow nauki byl pelen swiatla i swiezego powietrza. W 00

1ej latmosferze odczuwalo si~ - przynajmniej przez kontrast 
j,akqs niezaf,alszowanq zywotnose. Moze i z tego powodu, ze wi~k
szose studentow musiala ci~zko pr,acowac, aieby op1acie godziny 
wykl,adow. Cenili wi~c sobie to , co w zamian dostawali, nawet 
jesli nie bylo pierwszorz~dnej W1artosci. Byla tam takie wielka, 
jasna, b1yszczqca, nowl<I biiblioteka, z dose skomplikoWianym syste
mem rewersow i swia tel przy centralnej wypozyczalni ksiqzek. 
Wkrotce wysze-diem stamtqd z pe1nym TIlar~czem tomow, kt6re 
w6wczas wzbudZl31y we mnie dzis trudne do zrozumienia zain
teresowlClnie. Mysl~ jednak, ze to nie same te dzie1a tak mnie pod
nieca1y, ale 1\1Czej moje wlasne poczucie energii i moje postano
wienia by1y powodem, ze wszystko wyd,awa1o mi si~ bardziej in
teres'ujqce niz by10 w rzeczywistosci. 
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Co na przykllad tak oczarowalo mnie w ksi"ice 0 estetyce Yrjo 
Rima? Nie mog~ sobie tego przypomniec. Mimo mojego prawie 
wrodzonego wstr~tu do pl.atonizmu cieszylem siG Enneadami Plo
tyna w lacinskim przekladzie Marsilia Ficin.a. Prawda, ie istnieje 
duza roznica pomi~dzy P1atonem a Plotynem, ale nie jestem na 
tyle filozofem , zeby probowac okreslic na czym ona polega. Dzi~
ki Bogu, nie b~d~ musial juz wysilac si~ na takie proby. Ale 
w kazdym razie przydzwig'3.lem ten olbrzymi tom do metra, a po
tern pociqgiem na Long Island ai do domu w Douglaston. Miaiem 
t.am pokoj z wielkqoszklonq szafq bibliotecznC! pelnq broszur ko
munistycznych i ksiqzek 0 psychoanalizie, wsrod ktorych kupiona 
kiedys w Rzymie Wulgata malego formatu lezal'a nieczytana i nie 
majqca ZJastosowania ... 

Z jakiegos powodu zainteresowalem si~ gwaltownie Danielem 
Defoe, przeczytalem jego zycie i zagl~bilem si~ w oalC! jego dzi
wacznq pr'acG dziennikarskq, ktorq upnawial poza Robinsonem 
Crusoe. Zrobilem tez sobie boh.atera z Jon athana Swifta z po
wodu jego stylu. Przypominam sobie, ze mniej wi~cej w maju 
tego roku poszedlem do .antykwarni uniwersyteckiej i sprzedalem 
tam egzemplarz esejow T. S. EIiota i mnostwo innych ksiqiek, 
ktorych chcialem siG pozbyc w imi~ 5wiadomej reakcji przeciwko 
zamilowaniom artystycznym, jak gdyby one byly zanadto "bur
zujskie" dla mojej nowej, powaznej i praktycz'llej osobowosci . 

Wreszcie, z powodu szerokosci ogolnego programu studiow .ame
rykanskich uniwersytetow, ktore zamiast probowac wyuczyc ciG 
dokladnie jednej dyscypliny stanajq si~ dac swoim studentom ja
kies poj Gcie 0 wszystkich przedmiotach, zainteresowalem siG po
trochu geologiq i ekonomiq, a za to przeklin.a lem w duchu obszer
ny i ogolnik8wy cykl wykledow 0 wydarzeniach biezqcych, na
zwany - "Cywilizacja wspolczema", ktory byl obowiqzkowy dla 
studentow drugiego roku bez wzgl~du na ich upcdobania. 

Wkfotce przyswoilem sobie ekonomiczny i pseudo-naukowy zar
gon wlasciwy studentom uniwersytetu Columbia i zaaklimatyzo
walem sj~ zupelnie w tej nowej ,atmosferze, kt6na wydala mi si~ 

oordzo swojska. I prawda, Columbia w porownaniu do Cambridge 
byla bardzo przyjaznq uczelniq..Jezeli chciales pojsc z,apytac si~ 

o cos kt6regos z profesorow, asystent6w czy dzieklanow, to mowil 
ci w sposob mniej lub wi t;cej prosty to, 0 co ci chodz,jlo. Jedynym 
utrudnieniem bylo, ze musieles zwy,kle czekac pol godziny zanim 
ci si ~ udalo do niego dosta c. Ale z tq chwilq, nie sputykales si~ 

juz z pompatycznym owij aniem rzeczy w bawelnt; ani z d ziw.acz
nymi ' 'wybiegami z domieszkq subtelnych a1kademickich aluzji 
i nudnych dowcipow, czego nlalezalo sit; spodziewac prawie zew
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sze w Cambridge, gdzie wszysey przybierali sw6j wlasny, odr~b
ny spos6b byci:a i sHili si~ na wffisny, odr~bny styl. Mysl~, ze 
w atmosferze uniwersytetu latwo wyrabia si~ taka sztueznosc. Bo 
absolutna szezerosc w obcowaniu z wieloma pokoleniami studen
t6w wymaga od czlowieka ,albo nadprzyrodzonej prostoty, albo 
w porzqdku przyroozonym jakiejs heroicznej pokory. 

Byl - i jeszcze jest na uniwersytecie Columbia czlowiek, kt6ry, 
zresztq wraz z kilkoma innymi wykladowoami, odznaczal si~ wla
snie takim rodzajem heroizmu. M6wi~ 0 M,arku Van Doren. 

W okresie pierwszego m ega semestru w Columbii, tej zimy 
1935 r. nast~pujqeej zaraz po dwudziestej rocznicy moich uro
dzin, Marek wykladal j akqs cz~sc swojego "cyklu angielskiego" 
w jednej z sal w Hiamilton Hall, kt6rej okna rozmieszczone mi~
dzy wielkimi kolumnami wychodzily lW. odrutowany tor po}ud
niowego boisk,a sport owego. Rozsila,dalo si~ tam z dwunastu ezy 
pi~tnastu student6w, przewaznie w okularach i z niedbale wy
szczotkowanymi glowami. Jednym z nich byl moj przyj'aeiel Ro
bert Gibney. 

Byly to wyklady z literatury langiebkiej bez zadnej obeej przy
mieszki. Odpowiadaly seisle swojemu przedmiotowi: m6wily 0 li
teraturze langielskiej osiemnastego wieku. A literatura byia w nich 
przedstawiona nie jlako historia lub socjologia, nie jako ekonomia 
albo szereg przyiklad6w z dziedziny psychoanalizy, aJe mirabile 
diciu po prostu jako litemtu!'a. 

Zastanawialem si~ w duehu kim jest ten nadzwyczkljny ezlo
wiek Van Doren, kt6ry, wyznaczony do uczenia literatury, wIa
snie jej uezy - m6wi 0 stylu, 0 ksiqzkaeh, 0 poezji i sztukach 
teatralnych, nie odbiega nagle od rzeczy wdajqc si~ w bi,ografie 
poet6w i powiesciopisarzy i nie wynajduje w ieh dzielach mn6
stwa subiektywnych wypowiedzi, kt6rych tam nigdy nie byro. K im 
jest ten czlowiek, kt6ry nie potrzebuje nic udawac ani przesla
niac przepasci wielkiego nieuctwa oalq maSq opinii, ,przypuszczen 
i niepotrzebtnych f,akt6w n alezqcych do innego przedmiotu? Kim 
jest ten, kt6ry napml\vd~ kocha ,to, czego rna uczyc, a nie nienawi
dzi skryeie calej literatury ani 'nie zywi wstr~tu do poezji udajqc 
jednoczesnie, ie jest p rofesorem tyeh przedmiot6w ? 

Juz to sarno, ze Columbila posiada takich ludzi, kt6rzy zlamiast 
niepostrzezenie t~pic cala, literatur~ przez zakrywanie i Zlagrze
bY,Nanie jej pod r zeczami nie majqcymi z niq zwiqziku, rzeczy
wiseie oezyszczajq i ksztalcq poj~cia swoich student6w UCZqC ich 
j'ak trzeba ezytac ksiqiki i j ak rozr6zniJac dobrq ksiqzk~ od zlej, 
prawdziwy styl od iialszu i pastiszu - jut: to sarno napelnilo mnie 
wielkim szacunkiem dla mojego nowego uniwersytetu. 
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Marek wchodzil do pokoju i bez zadnych wst~pnych korowo
dow z.aczynal mowie 0 tym, co mialo bye omawiane. Przewaznie 
stawioal pytania. Byly one doskonale dobmne i jesli starales si~ 

odpowiadae na nie inteligentnie, uswiadamilales sobie, ze wiesz 
duzo rzeczy, 7. ktorych znajomosci nie zdaw~les sobie dotqd spra
wy i ktorych rzeczywiscie przedtem nie wiedziales. On to "wy
wolal" u ciebie t~ wie:dz~ swoim Z1apytaniem. Jego wykl1ady byly 
naprawd~ "edukacjq" wyprowadzaly z ciebie rozne rzeczy, spr~
wialy, ze Twoj umysl zdobywal si~ na wyrazne sformulowanie 
swoich wlas<nych idei. Nie sqdzcie, ze Marek Van Doren ftaszero
wal po prostu studentow swoimi poglq.dami, ,a potem utrwalal je 
w ich umysle Ikazqc im wypowiadae je jako ich wlasne. Bynaj
mniej - posiadal tylko dar udzielania im czegos ze swego zywe
go zainteresowania dl,a przedmiotu, czegos z wl1asnego sposobu 
jego ujmowania, ale rezul,taty bywaly czasem zupelnie zaskaku
jqce, to znaczy dobre, tale przez niego samego nieoczekiwane, rzu
oajqce sw1atla, ktorych on sam czasem nie przewidz1al. 

Bezsprzecznie czl,owie1k mogqcy tak wykl1ad,ae rok po roku 
(choe Marek byl wtedy mlody a jest nim i teraz) - nie tr,acqc 
czasu na schlebilanie swoim uczniom i pozyskiwanie ich sobie eks
centrycznosciq, czy dowcip~mi, czy wybuchami temperame-ntu, 
bez powtarrejqcych si~ tyred i calych godzin 'grozb i zar,zutow 
majqcych na celu zamaskowar.ie faktu, ze s'am profesor przyszedl 
nieprzygotowany - czIowiek, ktory moze si~ obejsc bez tych 
wszystJkich nieistotnych dodatkow, przynosi zaszczyt swemu za
wodowi i czyni go n~prawd~ plodnym. Co wi~cej, jego powobnie 
wzamian i jego samego 'rozwija i uszlachetnia. I tak powinno bye, 
'11awet i w porzqdku przyrodzonym, a 0 ilez wi~cej w porzqdku 
laski! 

Wiem, ze Marek nie jest obcy i temu porzqdkowi laski, ale na
wet rozwazajqc jego prtac~ nauczycielskq jako powolanie w po
rzqdku przyrodzonym widz~, ze Opta trznosc uzyla go wzgl~dem 
mnie za narz~dzie bardziej bezposrednie n iz on sam mogl przy
puszczae. Bo jak tew z zdaj<: sobie spr aw~ , wplyw trzezwego i rze
telnego intelektu Marka i jego sposobu traktowlania przedmiotu 
bez wybiegow, z calq uczciwosciq i obiektywizmem przygotowy
wal poniekqd moj umysl lltaprzyj~cie zdrowego posiewu filozofii 
scholastycznej. Nie rna w tym zresztq nic dziwnego, bo s~m Merek 
byl obeznany przynajmniej z nieiktorymi z scholastykow wspol
czesnych jak Maritain i Gilson. Byl tez przyj1acielem ameryk;nl
skich neo-tomistow: Mortimera Adlera i Richa~da McKeona, kto
rzy zacz~1i wykladae w Columbii, ale musieli si~ przeniese do 
Chicago, bo CoIumbia jeszcze nie dojrzal~ do tego, zeby wiedziee, 
co 0 nich sqdzie. 

http:zamaskowar.ie
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Niezawodnie temperament intelektualny Mark,a jest gl~boko 

scholastyczny w tym zTIlaczeniu, ze jego jasny umysl chwytal 
zawsze samq istot~ rzeczy i szukal bytu i substancji pod zewn~trz
nq powlokq przypadlosci i pozor6w. A poezJa byla dla niego rze
czywiscie cnotq pl'aktycznego intelektu, .ra nie nieokreslonym wy
lewem wzruszen zuzywajqcym dusz~ i nie udoskonalajqcym zad
nej z naszych istotnych wlladz. 

Ten potencjalny zmysl scholastyczny nie pozwolil tez nig,dy 
Markowi wpasc w naiwne bl~dy ludzi, kt6rzy starajq sip, odczytac 
wlasnq ulubionq doktryn~ w kazdym sympatycznym im poecie 
wszystkich epok i wszystkich narodow. 

Bylo to wi~c dla mnie wielkim dobrodziejstwem, ze wlas-nie 
w tym okresie mega zycia spotkialem kogos w rodzaju Marka Van 
Do!·en. 

2 

W New Yorku pokutowala legend,a podtrzymywana przez kon
cern prasowy Hearsta, ze uniwersytet Columbia jest wyh:garniq ko
munistow. Mowiono, Z:2 wszyscy profesorowie i studenci nalezq do 
Czerwonych, moze tylko z wyjqtkiem rektora, Nicholasa Murray 
Butler,a, ktory zyl w n~dznym oS!amotnieniu, w swoim duzym domu 
z czerwonej cegly na Morningside Drive. Nie wqtpi~, ze przykrosci 
tego biednego starego czlowiek a byly rzeczq realnq, jak r6wniez 
rzeczywistq byla jego izolla cja od wi~kszosci pracownikow uniwer
sytetu. Ale twierdzenie, ze wszyscy w tej instytucji Sq komunistami 
jest dalekie od prawdy. 

Wiem, ze jesli chodzi 0 gro'no profesorskie uniwersytet Columbia 
byl systemem koncentrycznych kol, ktorych osrodek stanowilo do
brze myslqce, nieswitadome zachodzqcych przemia!l1, stale jqdro tak 
zwanych w etenanow ukochanych przez zarzqd i uczniow i stanowiq
cych intelektual<nq gwardi~ honorowq Butlera. Potem szlo wewn~trz
ne kolo socjologow, ekonomistow i prawnikow, ktorych swiat byl 
dla mnie tajcmnicq i kt6rzy wywierali w Wlashingtonie pot~zny 
wplyw w okresie New Dealu. 0 nich wszystkich }ak i 0 ich sate
litach 'nie byio mi nic wiadomo poza tym, ZE' z pewnosciq nie byli 
komunistami. Nast~pn.ie byia maha galaktyka pragmatystow na 
wydzi,ale filozofii i tysiqcE' lch bladego duchowego potomstwa 
w dzunglach Teachers College i New College. I ci nie byli komu
nistami. Wywierali duzy wplyw na caly ·amerykanski 8rodkowy 
Zachod i wlczeli w duzej mierze od tych samych ludzi, kt6rym 
chcieli przewodzic, t-ak, ze Teachers Callege bylo zawsze wyrazem 
bezbarwnosci, przeci~tnosci i :z,wyklego, nieszcz~sliwego behawi<r 

http:Nast~pn.ie
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ryzmu. Te trzy grupy stanowily prawdziwq Columbi~. Przypusz
cz,am, ze czlunkowie ich wszystkich chlubili si~ swoim libera
lizm0m - i tym wlasnie byli: liberalami, a nie komunist<lmi. 
Sciqgali tez na swoje glowy calq pogard~, jakq wylewali na nich 
komunisci Z<3 ich postaw~ stalego kompromisu. 

Nie z'nam si~ n.a polityce. Pozla tym wdawanie si~ w jakiekol
wiek analizy politycz-ne nie le:.i:.aloby w zakresie mojego obecnego 
powolania. Ale mog~ powiedziec, ie w tym czasie bylo sporo ko
munistow lub sympatykow komunizmu mi~dzy studentami, szeze
golnie w Columbia College, gdzie wi~kszosc na,jzdolniejszych ucz
niow naleiala do Czerwonych. 

Komunisci opanowali gazet~ kolegiow, mieli tei znaczne wplywy 
i w innych publik,acjach, jak rowniei w Radzie Studenckiej. Ale 
ten kcmunizm na terenie uniwersytetu byl raczej spraWq robienia 
halasu nii czego innego, przynajmniej wsrod szeregowcow partyj
nych. 

"Spectator" zawsze rozpoczynal jakqs Wlalk~ i wzywal do maso
wych wiecow, strajkaw i demonstmcji. Wtedy czlonkowie korpo
racji stude'nckich, tak zwani "Fraternity Boys", kta,rzy postanowili 
w tej dziednnej zabawie z,agrac rol~ "faszystow" chodzili do sal 
wykl,adowych i zwracali sikawki przeciwpoz,arowe na ludzi sku
piajqcych si~ OkOfO mowcy kcmunistycznego. Potem wieczorem 
cale zaj scie bylo omowi,one w "New York Journal" i wszyscy stu
denci dusili si~ od smiechu nad swojq pseudo-iolwiowq zupq 
w klubie Columbita. 

W epoce kiedy przybylem do Columbii komurnisci urzqdzali 
swoje mityngi zazwycz,aj kolo zegara slonecznego na Ulicy 116-ej, 
w posrod1ku wolnej przestrzeni pomi~dzy dawnq sklepionq biblio
tekq a South Field. To miejsce bylo jui poza zasi~giem sik,awek 
z gmachu dziennikarzy i Hamilton Hall. Pierwszy wiec, na ktory 
{'am poszedlem, byl bardzo potulny. Zwracal si~ przeciwko faszyz
mowi wloskiemu. Byla jedna czy dwie przemowy studentow cwi
cZqcych si~ w tej retoryce. ZgromOlclzeni byli przewtainie czlankami 
Narodowej Ligi St'lldentow, ktorzy przyszli z poczucia abowiqzku 
albo przynaleinosci do par-tii. Kilku ciekawych przechodniow przy
stan~lo tam przez chwil~ po drodze do metra. Nie bylo wielkiego 
entuzjazmu. Dziewczyna z kitq czarnych wlosow stala trzymajqc 
plak,at z osktarieniem faszyzmu. Ktos sprzedal mi jakqs broszurt: 
poli tyCZ'l1q. 

Teraz jed-nak zauwaiylem spokojnego, powaznego czlowieka 
w szarym plaszczu i bez ka pelusza, cza:rnowlosego komunist~ 

z centrum miasta, kt6ry prowadzil oale to zebmnie. Nie byl stu
dentem, ale rzeczywistym czlonkiem stronnictwa. Jego zadaniem 
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bylo formowanie i szkolenie tego materialu. ktory zglaszal si~ do 
niego w Columbii. Milal mlodszego od siebie pomocnika i obaj 
mieli duzo roboty. Podszediem do niego i zl1lczqIem z nim rozml1l
wiae. Pochlebilo mi, ze chcial mnie wysluchae, a nawet zdawal si~ 
przykladae wag~ do moich wypowiedzi i uznawae moje zaintere
sowanie. Zapi&al sobie moje nazwisko i moj adres i powiedzial, 
zebym przyszedl na mitY'llg Narodowej Ligi Studenckiej. 

Niebawem juz chodzilem tam i z powrotem naprzeciwko Casa 
Italiana niosqc dwa plakaty z przodu i z tylu oskl1lrzl1ljqce Wlochy 
o niespnawiedliwq inwazj~ Abisynii. ktora wlasnie si~ rozpocz~la, 
czy tez mi,ala si~ rozpoczqe. Poniewaz to oskarzenie bylo oczywiscie 
sluszne, odczuwalem pewne z,adowolenie z milczqcego gloszenia go 
na tym posterunku. By.lo nas dw och czy trzeeh i okolo dwoch go
dzin spacerowalismy w szare popoludrnie tam i napowrot po bruku 
Amsterdam Avenue, n iosqc nasze grozne oskarZenia i protesty 
z gorqcym poczuciem ujmowaniJa 'Si~ za spraw.iedliwosciq, ktore 
plon~lo zywiO w nlaszym sewcu pomim{) zewn~trznego znudzenia. 

Przez caly ten czas niM nie zblizyl si~ do Casa Italiana, i za
czynalem si~ z.ast,anawiae, czy w {).gole jest ktos w tym gmachu. 
Jedynq osobq, ktora nas wezepila, byl mlody Wloch wyglqdajqcy 
na futbollst~ z pierwszego roku - probowal on dyskutowae 
z nami. Ale byl na ,to za glupi . Odszedl wi~c mrUCZqC, ze gazety 
Hearsta Sq doskonale, gdyz obarowujq swoim lieznym czytelnikom 
duze nagrody za otwarte konkursy. 

Zapomnialem juz jak ta nasza warta si~ skonczyia - czy docze
kalismy si~ kogos innego, kto nas mial zastqpie, ezy tez 'po prostu 
zdecydowawszy, ze juz dosye zdzialalismy i z,djqwszy n asze plakaty 
poszlismy do domu. W kazdym razie mialem poczucie zrobienia 
czegos dobrego, choeby to m ial bye tyliko gest - bo istotnie nie 
wydawalo si~, aby ten ppotest odniosl jakikolwiek skutek Przynaj
mniej jednak zlozylem w ten sp6sob wyznanie wiary. Z·aznaczylem, 
ze jestem przeeiwny wO'jnie, kazdej wojnie - ze uwazam wszystkie 
wojny za niesprawiedliwe i mysl~, iz mogq tylko zrujnowae i znisz
czyc swi,a t .... 

Moj czynny udzial w rewolucji swiatowej nie byl wi~c bardzo 
doniosly. Trwal zresztq nie wi~cej niz trzy miesiqce. Stalem na po
sterunku przed Cas·a Italiana. Bralem udziJal w strajku na rzecz 
Pokoju i faZ, 0 ile sobie przypominam, przemawialem w wielkiej 
saIi wykladowej na drugim pi~trze w Szkole Handlowej, gdzie 
Narodowa Liga Studentow urzqdzaia swoje zebrania. Byl to, zdaje 
siE:, referat 0 komunizmie w Anglii - to jest 0 sprawie, 0 ktorej 
nie mialem najmniejszego pojE:cia. Sprzedalem tez trochE: broszur 
i pismo 
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Na tym zakonczyly si~ moje dzilalalI1ia jako wielkiego rewolucjo
nisty. Zdecydowalem, ze postqpi~ rozsqdniej pozostlajqC tylko "to
warzyszem-sympatykiem". PrawdlCl jednak lezallCl w tym, ie moje 
pragnienie zrobienia czegos dobrego dla ludzkosci bylo od samego 
poczqtku abstrakcyjne i dosyc sllClbe. Moim gl6wnym zaintereso
waniem pozostalo nadal dzialanie przede wszystkim na korzyse 
jednej istoty na swiecie - to jest wlasnej osoby. 

3 

Nadszedl maj i wszystkie drzewa IlIa Long Island pokryly si~ 

zieleniq. Kiedy pociqg z New Yorku przebiegal kolo Bayside i je
chal przez lqki do Douglaston mozilia bylo juz dojrzee delikatnq, 
bladq mgielk~ z'aczynajqcq si~ unosic nad zatokq i liczye zagl6wki 
spuszczone na wod~ po okresie zimowym i toanczqce swobodnie na 
faI.ach, w miejscu swego przycumowania u konca malego malo. 
a tej porze, wraz z przedluzajqcymi si~ dniami, jadiCllnia byl,a jesz
cze oswietIona sloncem, gdy Pop w racal do domu na 'obiJad trzas
kajqc frontowymi drzwiami, krzyczqc na psa i uderzajqc glosno 
o st61 w holu wieczornq gazetq, laby dae wszystkim znae a swaim 
przybyciu. 

Wkr6tce John Paul wr6cil ze szkoly z Pennsylwanii, ja zdlCllem 
moje egzaminy i nie mielismy nie do roboty pom plywaniem w mo
rzu i obijaniem si~ po domu, lub przegrywaniem nami~tnych plyt. 
A wieczorami chodzilismy na jakies okropne filmy, na kt6rych 
niemal umierolismy z nud6w. Nie mielismy wlasnego .auta, a wuj 
nie pozwalal nam dotykac f amilijnego Buicka. Nie byloby mi si~ 
to zresztq na nic przydalo, bo nigdy nie nauczylem si~ prowadzic 
samochodu. Przewaznie wi~c jechalismy do GrelClt Neck i po skon
czonym seansie wrocalismy szerokim goscincem pieszo te dwie czy 
trzy mile. 

Wiasciwie czemu chodziIismy tak wytrwale nta kazdy film? To 
jeszcze jedna tajemnica. Ale mysl~, ze John Paul, ja i nlClsi r6zni 
przyjaciele widzieliSmy chyba bez wyjqtku wszystkie filmy, wy
produkowane ad 1934 do 1937 roku. A wi~'kszosc z nich byla po 
prostu okropna. Co wiE!cej, stawaly si~ one coroz gorsze z tygodnia 
na tydzien i z miesiqca na miesiqc i co dzien nabieralismy do nich 
wi~kszego wstrE!tu. Mam jeszcze uszy peIne tej falszywej, wesolej 
muzyki anonsujqcej filmy Foxa i kroniki filmowe wytw6rni P3ra
mount przy obraca"jqcej si~ kIClmerze, kt6ra powoli celowala wprost 
w twojq twarz. W mysli rozbrzmiewa mi jeszcze echo glosu Pete 



THOMAS MERTON1364 

Smitha oraz Fitzpatrikla z sprawozdan z podrDiy m6wiqcych: 
"A teraz po,iegnajmy pi~knq Poiudniowq Nowq Wali~" . 

A jednak przyznaj~ si~ do skrytej lojalnosci wobE'c pami~ci 

moich wielkich bohater6w: Chaplina, W. C. Fieldsa, H arpe Marxa 
i wielu innych, kt6rych nazwisk zapomniaiem. Ale filmy z nimi 
byiy rz,adkosci<! ; co do reszty podziwialismy perwersyjnie iotr6w, 
a nienawirdzilismy bohater6w. P.r<l.wda, ie cZ'arne typy byiy prawie 
zawsze grane przez lepszych ektor6w. Rozkoszowalismy si~ ich wy
czynami. Natomiast grozifo nam wyrzucenie z kina z,a nasze wy
buchy smiechu podczas scen, kt6re mi1aly byc najbardziej czule, 
tkliwe i odwolujqce si~ do lepszych pierwiastk6w dus 2.Y ludzkiej: 
np. wobec lez Jackie Coopena lub odwainego usmiechu Alice Faye 
za km tkami wi~zienia. 

Kina stely si~ wkr6tce rodzajem piekla dla mnie , dla mego 
brata, ,a w gruncie rzeczy takze dla wszystkich moich najblizszych 
przyj aci6!. Nie moglismy si~ povvstrzymac od chodzenia do n ich. 
Bylismy jak zahipnotyzowa,ni przez te i6lte migaj qce swiaHa 
i wielkie afisze Don Ameche'la. A jednoczesnie gdysmy si~ tam juz 
znalezli, nuda przymusoweg'o siedzen1a i patrzenia na t.akie st1'a
szliwe glupstwa staweia si~ tak dotkliwa, ie czasem przypraw~aia 
nas 0 fizyczne mdlosci. W k'oncu t.ak mi ona dokuczyi<l., ze ledw:ie 
mogiem wytrzymac przetrwanie oaiego przedstawienia. Byro to jak 
zapalenie papierosa i zaciqgni~cie si!,; nim kilk a r azy , a p otem od
rzucenie go z powodu wstr~tnego smaku, jaki pozostawial w ustJa ch. 

Nie zdawalem sobie z tego spmwy, ale zycie w l,a tach 1935 i 1936 
powoli stawalo si~ dla mnie znowu nieznosne. 

W jesieni 1935 r. John Paul wyjechal d o Uniwersytet u Cornell, 
a ja wr6ciiem do Columbii, pelen r6znych s tudenck ich en tuzjaz
m6w, trak ze w chwih sz.alu zapisaiem s i~ nawet do uniwersy teckiej 
druzyny wioslarskiej lekkiej wagi. Po dw6ch dniach w ioslowania 
na wodach Harlem River, a pMniej na rzece Hudson , pr6bowa
lismy doplynqc do Yonkers i wraoalismy podczas burzy, kt 6ra m i 
si~ wydtal,a mal q trqbq powietrznq. Wtedy zdecydowalem , ze nie 
chc~ umierac tak mlodo i potem jui starannie urn ikalem przystani 
przez caly cu,s mojegc pobytu na uniwersy tecie. 

Pazdziernik jest jednak pi~knq i niebezpiecznq porq w Ameryce. 
Jest zwykle suchy i chlodny, .a kra j przywdziewa jask llawe harwy 
czerwieni, zlota i ka rmazynu. Wszystk ie znuzeni a sier pniowe wy
ciekly juz z twojej krwi i staj esz si~ pelen ambicji. Jest to zna
komita pora do nadzwyczajnych poczynan. Wnacasz do koleglum 
i kazdy wyklad w kat.a logu przedstawi,a ci si<,: jalw cos n adzwyczaj
nego. Nazwy przedmiot6w zdajq si~ otwienac ci drog~ w nowe 
switClty. R~ce masz peIne nowych, czystych notatnik6w czekajqcych 
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na twoje pioro. Wchodzisz do biblioteki i zapach tysi~cy dobrze 
zachowanych iksiqiek napelnia ci~ czys,t q i subtelnq rozkoszq ai 
do zawrot-u glowy. Masz nowy ktapelusz, moie nowy swetr, albo 
i cale nowe ubranie. Nawet pi~ciocentowe i cwierc dolarowe mo
nety w kieszeni czujq si~ j.ak nowe, a gmachy lsniq w blasku 
wspanialego sloilca. 

W tym okresie ,postanowieil i ambicji w 1935 r. zapisalem si~ 

na wyklady j~zyka hiszpailskiego i niemieckiego, geoJogii, prawa 
konstytucyjnego, literatury francuskiej z czasow reneSlansu i jui 
nie pami~tam jtakich innych przedmiotow. Zaczqlem tei wspolpra
COW<lC z pr,asq, z "Spectatorem", "Rocznilkam'i" uniwersyteckimi 
i "The Review", ~isywalem tei nadal od'O "Jester", jak to robilem 
jui poprzedniej wiosny. Zaopisalem si~ rOWITIiei do jednej z kOl1po
r,acji studenckich. 

Siedzibq jej byl duiy, ponury dom ro nowq bibliotekq. Na par
terze znajdowaly si~ : ciemny jak kostnica pokoj bilardowy, ja
dalnia, <a tkilkta schodk6w powyiej wielka, mroczna, wyloiona boa
zeriq sala" gdzie czlonkowie urzqdZlali zabawy i schodzili si~ na 
picie piwa. Powyiej byly dwa pi~tra pokoi mieszkalnych. Tam 
bezustannie dzwonily telefony i przez caly dzieil ktos spiewal 
w prysznicach. A gdzies w budynku isi-nial ukryty pokoj, ktorego 
nie wolno mi zdradzic ci czytelniku, nawet za cen~ iycia. W nim 
przebylem proces mojej inicjtacji. Polqczona z roinorodnymi tor
tummi, trwala ona mniej wi~cej tydzien. Prze.z ten czas pogod
nie Iprzyjmowalem umartwienia, ktore - gdyby byly narzucone 
w zakonie z motywow nadprzyrodzonych i dla jakiejs rzeczywistej 
przyczyny, zamiast bez iadnego powodu - wywol<alyby takie 
oburzenie, ie wszystkie klasztory zostalyby zamkni~te, <a Kosci61 
katolicki mialby prowdopodohnie trudnosci z pozostaniem w tym 
kraju. 

Po tych wszystJkich przejsciach rdostalem zlotq, emaliowanq 
odznak~ kor'poracyjnq, kt6rq przypiqlem do koszuli. Na jej odwro
cie bylo wyryte moje nazwisko. Nosilem jq z dumq mniej wi~cej 
przez rok. Potem poszl1a do pralni razem z jakqs koszulq i nigdy 
jui do mnie nie wrocila. 

Mam wraienie, ie dwie przyczyny sklonily mnie do zapisania 
si~ do korporacji. Jednq z nich, zupelnie f<alszywq, bylo przeko
nanie, ie to pomoie mi, jak si~ to mow-i, "do nawiqronia stosun
kow" i dostania przez nie nadzwycZlajnej posady ,po ukoilczeniu 
studi6w. Drugq, nieco sluszniejszq byla nadzieja, ie w ten sposob 
znajd~ oktazj~ do uczestniczeni<a w zabawlach i zebraniach towa
rzyskich i ie spotkam duio interesujqcych dziewczqt na wieczorach 
tailcujqcych urzqdzanych w tym mauzoleum. Ale obie te nadzieje 

Znak - 7 
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okazaly si~ iluzoryczne. W gruncie rzeczy mysl~, ze jedynym wy
tlumaczeniem tego kro'ku byl wplyw pe±dziernikowego nastroju. 

Kiedy John Paul zapisal si~ na uniwersytet Cornell, oala rodzina 
oprocz mnie pojechala Buickiem do Ithaca i powrocila stamtqd 
z mnostwem wyrazeii i poj~c, ktore przez kilka nast~pnych tygodni 
napelnily dom rodzajem zbiorowego napi~cil8.. Wszyscy m owili 
tylko '0 pilce noi::nej, 0 wyklladach i 0 korporacj18.ch. 

W rzeczywistosci pierwszy rok studiow John Paula w Cornell 
przybral podobny i rownie smutny obrot jak moj ,pierwszy rok 
w Gambridge. Okazalo si~ to wkrOtce, gdy rachunkii, ktorych nie 
byl w stanie zaphacic, zacz~ly przychodzic do domu. Ale dla mnie 
stalo si~ to jeszcze oordziej widoczne kiedysmy si~ znowu spotkali. 

Z natury John P,aul byl szcz~sliwym i optymistycznie usposobio
nym czlowiekiem i nielatwo ulegal depresji psychicmej. Mi.al 
jasny i zywy umysl i char.akter rownie lVraz1iwy jak zrownowa
zony. Teraz jeg-o i'nteliogencja byla jakby przymglona rodz.ajem 
nieokreslonego, wewn~trznego zamqcenia, jego pogoda przemie
nil'a .si~ w smutny, jalowy niepokoj. I chociaz pozost,al przy swoich 
z'ainteresowaniach i n,awet je pomnozyl, to pomnozenie poszlo 
tylko wszerz, a nie w glqb, czego skutkiem stalo si~ raczej roz
proszenie jego zdolnosci i rozbicie umyslu i woli n.a roznorodnosc 
celow malej wl3gi. 

Przez pewien czas, z wielkim wahaniem, czynil pewne kroki, 
aby dostac si~ do domu jednej z korporacji w Cornell, pozwolil 
si~ nawet przystroic jej odznakq, ale 'po paru tygodnilach zdjql 
jq i uciekl stamtqd. Wspolnie z trzema przyjaciolmi wynajql dom 
na jednej z tych stromych, ocienionych ulic w Ithaca. Potem juz 
caly ten rok byl tylko jednq, dlugq i brudnq hulankq, ktora nie 
dala mu prawdziwego zad()wolen~a. Nazweli ten swoj dom Giraud 
Hotelem i wydrukowali t~ nazw~ na papierze listowym, na !kto
rym John Paul pisywal do DougLaston nieskoordynowane 
i fragmentaryczne listy, wzbudzoajqce niepokoj w rodzinie. Po 
powrocie z Cornell John Paul wyglqdoal zm~czony i obrzydzony. 

Moze to i Fawda, ze czlonkowie takiej korporacji studenckiej 
opiekujq si~, przynoajmniej teoretycznie, jedni drugimi i poma
gajq sobie wzajemnie w czasie pobytu w domu Ziwiqzkowym. 
Wiem, ze w mojej korpoN'cji w Columbii stateczniejsi czlonko
wie zbierali si~ nieroaz i wspolnie kiwali troch~ glowami, jezeli 
ktos posuwal si~ za d13leko wswoich huloankach. A jesli jeden 
z czlonkow popadl w prawdziwe tam paty, zajE:cie si~ nim kole
gow bylo szczere i dramatyczne, I3le najczE:tkiej bezskuteczne. 
A zawsze zdoarzajq siE: takie zajscia w domach korporacyjnych. 

http:korporacj18.ch
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W roku po moim przystqpieniu bylo to zni'kni~cie jednego z czlon
k6w, kt6rego nazwij.my Fredem. 

Fred byl wysokim, mel<ancholijnym osobnikiem 0 pochylonych 
ramiona'ch, z czarnymi wlosami wynastajqcymi nisko nad brwia
mi. Nie milal nigdy wiele do powiedzenia, lubil chodzic osobno 
i pic w zalosnej samotnosci. Jedynq rzeCZq, kt6ra mi 0 nim po
zost<ala wyraznie w p<ami~ci, to jego postac stojqca nade mnq 
podcms jednej, z tych osobliwych ceremonii inicjacji, kiedy 
wszyscy kandydaci musieli dla pewnego powodu napychac si~ 
chlebem i mlekiem. Gdy probowalem rozpaczliwym wysilkiem 
przelknqc te olbrzymie k~sy, tenze Fred stal nade mnq wolajqc 
zalosnie: "Jedz! jedz! jedz!". Zd<aje si~, ze zniknql w jakis czas po 
Bozym Narodzeniu. 

Wr6cilem pewnej nocy do domu i zast<alem kolegow siedzqcych 
w krqg na sk6rzanych krzeslach i rozprawiajqcych z powagq. Py
tanie: "Gdzde jest Fre<l?" bylo przedmiotem tej dyskusji. Nikt go 
od dw6ch dni nie widzial. Czy jeg'o rodzina si~ nie zaniepokoi, 
jezeli ktos uda si~ do jego domu, aby si~ przekonac, czy tam go 
nie ma? Zapewne, ale trzeba to zrobic - 'jednak nie bylo go takze 
i w domu. Jeden z korporant6w obszedl wszystkie miejsca, gdzie 
Fred zwykle zachodzil. Ludzie starali si~ odtworzyc okolicznosci, 
w kt6rych w1dzia,no go po raz ostatni. W Jakim usposobieniu v.-y
szedl w6wczas przez drzwi frontowe? Z pewnosciq w t<akim jaik 
zawsze - w melancholijnym milczeniu, pnawdopodobnie z zamia
rem upici<a si~. Ty<lzien minql, a Fred si~ nie znalazl. Szczere usi
lowania towarzyszy byly bezowocne. Wreszcie temat Freoo si~ 
wyczerpal i po miesiq<!u wi~kszosc z nas zapomniala 0 nim. Po
dw6ch miesiqoach sprawa si~ ostatecznie wyjasnila. 

- Znalezli Freda - powiedzial mi kt6rys z kolegow. 
- T>ak? Ale gdzie? 
- W Brooklyn. 
- Miewa si~ dobrze? 
- Nie, nie zyje. ZinaleZli go w K>a'nale G{)wanus. 
- Co zrobil? Rzucil si~ tam? 
- Nikt nie wie. Byl tam juz od dawna. 
- Jlak d>awno? 
- Nie wiem. Od dwcch miesi~cy. Rozpoznali go po plombach 

w z~bach. 
Byl to ,obraz, kt6ry mi nie byl juz zupelnie nieznany. Nasz 

sl.ewny kurs "Cywilizacji Wsp6lczesnej" zaprowadzil mnie w pew
ne zimowe popoludnie do kostnicy Bellevue, gdzie ujrza1em sze
regi i szeregi wielkich 10d6wek zawierajqcych sine, opuchle zw1o
ki to,pielc6w, r6wnie j.ak i innych ludzkich odpadk6w tego wiel

http:nazwij.my
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kiego, zlego m~asba: ludzi, ktorych znaleziono nieiywych na ulicy, 
zniszczonych nadrniarem alkoholu; ludzi 'llmarlych z glodu i zimna, 
kt6rzy chcieli przespae si~ na kupach starych gazet; biedak6w 
z wyspy Randalls; trupy narkomanow i Zlamordowanych; trupy 
przejechanych i samobojc6w; trupy murzyn6w i chinczyk6w; trupy 
przezartych przez choroby wenerycZlne i zabityich przez glO\TIgste
row i 1udzi umarlych z niewiardomych przyczyn. Wszyscy mieli 
bye zal,adowa-ni na barki na East River i wywiezieni dla pogrzeba
nia na jednej z tych wysp, grdzie takze palono wszelkie smiecie. 

CytWilizacja wspolczesna! Jedn'l z ostatnich rze.czy, jakie wi
rdzielismy wychodz'lc z kostnicy byla z,amaryn0wana w sloiku 
br'lZOWia i lobrzydliwa r~ka czIowiekoa. Nie byIi pewni czy byl 
on, czy nie byl poszukiwanym zbrodniarzem, chcieli wi~c za,cho
wac jak'ls jego cz~sc IPO wyslaniu reszty na spalenie. W pokoju 
do autopsji j,akis czIowieik lez'lcy na stole z otwartym brzuchem, 
wznosil ku g6rze stercz'lcy, martwy nos. Lekarze trzymali w dIo
niach ,jego nerki i w'ltwb~, po1lewaj'll(; je s1!rumieniem wody z gu
mowego w~za. Nie zapomnialem nigdy tej okropnej, lepkiej ciszy 
w kostnicy wielkomiejskiej w Bellevue, gdzie zbierali zwIoki tych, 
ktoryc'h tak, j.ak Freda zabila cywiliz,acj,a wsp6lczesna. 

Mimo to by!em w ci'lgu tego roku tak pogr'lzony w dzioalaniach 
i zaj~ciach roznego rodzaju, ze nie mialem czasu ,na dluzsze ZJasba
nawianie si~ nard tymi sprawlami. Energia tego zlocistego poaz
dziernika i pobudzlaj'lCia atmosfera jasnych, mroznych dni zimo
wych, kiedy wiJatr ostry jak noze spIyw.al z swiec'lcych Palisa
des, podtrzymywlaly mnie przez .ten rok, jak si~ zdawaIo, w do
skonalym zdrowiu i usposobieniu. Nigdy nie robilem tylu tak 
r6i:norodnych rzeczy naraz i ·z bakim widocznym powodzeniem. 
Odkrylem w sobie zdolnosci do pnacy, dziaIani,a i zadowolenia, 
o jakich nigdy nie marzylem. I jak to m6wi'l , wlszystko zacz~lo mi 
ise }ak z pIatka. 

Nie bylo w tym rzeczywistej pilnosci w nauce ani prawdziwie 
ci~zkiej pmcy, ele nagle jakbym posiadl tajemniczy chwyt, 
pozwalaj'lcy mi uprawiac jednoczesnie sto r6znych zaintereso
wan. Byl to rodzoaj sztuczki kuglarskiej, tour-de-force - .a co 
mnie najwi~cej dziwilo to flaklt, ze moglem to wszystko robic 
bez zaIamelTI'ia si~. Przede wszyst'kim zapisalem si~ na osiemnascie 
godzin r6znorodnych wykIad6:w - co bylo liczb 'l przeci~tn'l. Wy
nalazlem naj'prostszy sposob wypelnilllnia na lkiaidym z nich mi
nimum obowi'lzkowej pracy. 

Potem bylo tak z·wane "Czwarte pi~tro". Na czwertym pi~trze 
John Jay Hall znajdoWlC\ly si~ biuna wszystkich wydawnictw uni
wersyteckich Glee Club, biuna Rady studenckiej i innych podob

http:spIyw.al
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nych instybucji. Byla ,to najhaloasliwsza i najniespokoj'niejsza cz~sc 
calego obszaru undw€rsyteckliego. Nie byloa jednak wlasciwie rwe
sol~. W kaiJdym razie nie widzilllem prawie nigdzie antypatii, ry
walizacji i zazdrosci zara-zem tak jawnych, jak gwaltownych i ma
lostkowych. Cale pi~br,o kipialo bez przerwy wymian'l obelg mi~dzy 
tymi biurami. Be.zustannie, przez ooly dzien, od rana do nocy, 
studenci ,pisali ~rtykiUly i rysowali karykatury, ,w kt6rych si~ 

wzajemnie nazywali faszystami. Albo tei przywolywali si~ do te
lefonu i zapewniali si~ t 'l drog'l n~jgrubszymi wyrazami 0 swej 
niewygaslej nienrawisci. To wszystko bylo jednak czysto intelek
tualne i slowne, i nigdy si~ nie konk~·etyzoW1alo i nie dochodzilo 
do utarczek fizycznych. DI~tego mysl~, ie to byl tylko roc!zaj gry, 
kt6r'l wszyscy tu uprawillH dla celow raczej estetycznej na,tury. 

Tego raku uniwersytet mial bye pelen "fermentu intelektual
nego". Kaidy c2'Jul i nawet m6wil, ie wsr6d sbudent6w znrajduje 
si~ niezwykla liczba swietnych i oryginalnych umyslaw. Mysl~, 

ie w pewnej mierze to byl~ prnwda. Ad Reinhardt byl z pew
nosci 'l najwyhitniejszym artyst 'l , jaki kiedykolwiek rysowal dl~ 
"Jester", a moie nawet w ogale dla wydawnidw uniwer syteckich. 
Jego numery "Jester" byly egze:mplanaani pisma z prnlwdzi'w~go 
zdarzenw. S'ldz~, ie jesli chodzi 0 okhdki i tamanie numeru magI 
on dawae wskazawki wielu redaktorom miejskich pism artystycz
nych. Wszystko, co umieszc7Jal, bylo oryginalne i takie zabawne, 
bo pierwszy naz od daWina do "Jester" pisalo teraz kilku pI1awdzi
wie dobrych pisarzy. Totei pismo przestalo bye wtedy antologi 'l 
zawsze ,tych samych nieprzyzwoitych i jui zjelczalych dowcipaw, 
ktare od dw6ch pokolen kr'liyly po ospalych publikacjach ~me
rykanskich uniwersytet6w. Od tego cz,asu Rei'nhtardt ukonczyl stu
dill iotrzymal dy'plom uniwersytecki, tak sarno jak redaktor 
"Spectator,a" z ,1935 r. Jim ,Wechsler. 

Moje pierwsze zetkni~cie si~ z "Czwartym Pi~trem" bylo dose 
ostroine, Ilia modl~ Cambridge. Poszedlem do . mojego doradcy, 
prof. McKee i zapytalem joak si~ do tego zabrac. Dal mi list po
lecaj'lcy do Leonarda Robinsonra, Mary 'byl redaktorem literac
bego pisma "Columbi a Review". Nie wiem jak Robinson przyj'llby 
taki list polecaj'lcy. W kazdym razie nigdy si~ z nim nie spotk~
lem. Poszedlszy do biUTa tego pisma podalem t~ kaI1tk~ zast~pcy 
redaktora Bobowi Gil'oux. Po'patrzyl na ni 'l , podrapal si~ w glo
w~ i powiedzial mi, zebym cos nrapisal, jesli mi pl'zyjdzie j<akis 
pomysl. 

W 1936 r. Leonard Robinson 2'Jnikn 'll. Slysz~lem 0 nim bardzo 
duio, ale to wszystko nie bylo bardzo jasne, tak ie zawsze mialem 
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wrazenie, ze on gdzies zyje jak p'bak na gal~zi. Modl~ si~ wi~c, 
aby uiecial do nieba. 

Co do "Review", Robert Paul Smith i Robert Giroux redagowali 
to pismo do sp6Iki i robili to dobrze. Nie wiern, czy mozna by 
w ich wypadku uzye siowa "ferment", ale i Smith i Giroux byli 
dobrymi ,pi'sarzami. Giroux byl takze katoHkiem i jak n.a "Czwar
te Pi~tro" dzi,wnie spokojnym czlowiekiem. Nie breI udzi,aIu 
w jego walkach i w gruncie rzeczy malo go tam bylo widae. John 
Berryman byl tego roku rodz'a'jem gwi,azdy w "Revi'e-w". Byl tez 
najpowaimiej wygl'lcia.j'l,cym czIowiekiem na terenie uniwersytetu. 

Nie bylo na tym pi~trze biura, gdzie nie mialbym cos do ro
boty pom Glee .Clubem, Rad'l Studenck'l i duzym pomieszczeniem, 
gdzie znajdowaly si~ biurka wszystkich organizator6w druzyn 
pHkarsikich. Pisalem opowiadania do "Specta'tOlra" i aTtykuly, kt6re 
rzekomo mialy bye ZJabawne. Pisalem tez do "Rocznik6w" i staralem 
si~ sprzedae ich egzemplarze - co bylo beznadziejnym zada
niem. "Roczniki" byly jedynym pismem, kt6rego nikt nie chdal, bo 
bylo drogie i nudne. Ostatecz'nie zostalem ich redakJiorem, bez wi
domej korzysci dla siebie ani dla nich, ani dla Golumbii, ani dla 
swiata. 

Nie ipoci'lgal mnie n ~gdy zbytnio teatr uniwersytetu, ale mial 
on w swojej sali fortepian, a ze byla 000 prowie zawsze pusta, 
~achodzilem tam nieraz aby grae dzik'l muzyk~ jazzow'l metod'l , 
kt6r~ sam sobie wyrobilem - to znaczy obrazaj'lc'l kazde ucho 
pom moim wlasnym. Byl to jakby spos6b wypuszczania pary 
z kotla - rodzaj atletyki jesli wolicie. Zniszczylem metod'lt'l 
niejeden fortepian. 

Ale miejscem, gdzie bylem najbardziej zaj~ty byla redakcja 
"Jester". Niikt t'am naprawd~ nie pracowal - czlonkowie Ijej scho
dzili si~ kolo poludnia i walili dlonrni w duze puste sz·afki na akta, 
wywoluj'lc w ten spos6b gromki halas rozlegaj'lcy si~ echem po 
calyrn korytarzu, kt6remu czasem odpowiadala podobnie, poprzez 
dziel'lcy je hol, redakcja "Review". P,rzYlchodzilem ta,m cz~sto i wy· 
ci'lgalem z wielkiej sk6rzanej torby pelnej ksi'lzek moje maszy
nopisy i rysunki, kt6re wdskalern do r~ki redaktorowi. Tego roku 
byl nim Herb Jacobson i umieszczal najgorsze moje karyk.atury 
w wielkim formade na na'j'bal1dziej widocz,nych stronach pisma. 

S'ldzilem, ze mam z czego bye dumny, gdy przy koncu tego 
roku zostalem redaktorem artysty,cznym dzialu "Jester". ROIbert 
Lax mial bye redaMorem naczelnym, a Ralph Toledano kierow· 
nikiem administrecyjnym. Zgladzalismy si~ doskO!l1ale. Nast~,pnego 
roku pismo "Jester" bylo dobrze rozplanowane przez Toledano, do
brze pisane dzi~ki LaXOlWi, a czasem i popul,arne wsr6d mas jako 
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rezuhat mOJeJ pracy. Ale kiedy bylo naprawdE: zabawne, nie zy
skiw.alo popularnosci. Jedyrrie naprawdE: dowcipne numery byly 
dziclem Laxa i Beba Gibney, owocem pomyslow, ktore pr.zycho
dzily im do gl<lwy () czwartej rano, w kh pokoju na najwyiszym 
piE:trze Fournald Hall. 

Gl6wnq korzysciq ..Jester" bylo to, ie dochod z tego pisma po
krywal nasze oplaty studenckie. Nklpelnialo nas to dumq i cho
dzi:lismy po calym obszarze uniwersytetu z malymi, zlotymi mo
netami dyndajqcymi u naszych l.ailcuszk6w od zega.rkow. Wla
sciwie }a jedynie z tego powodu nosilem dewizkE:, bo nie posia
dalem zeglarka. 

To tylko poczqiek listy rzeczy, ktore mnie w tym okresie zaj
mOWklly. N.a przyklad zglosilem moje nazwisko Miss Wegener do 
biura szukajqcego zajE:e dla studentow. Miss Wegener byla 
imam nadziejE: jeszcze jest - rodzkljem geniusza. Siedzhala przez 
caly dzien przy biul'ku, w swaim malym, iczystyun biurze w domu 
Alumnow. Bez wzglE:du na Hose nag'abujqcych jq interesantow 
wyglqdala zawsze spokojna i niewzruszona. Za kaid q by1nosciq 
u niej trnfiales na dwa lub trzy telefony, a ana tylko notowala je 
na karteczce papieru. W lecie nigdy nie wydawala siE: znuiona 
upalem. I do tego z.awsze witala ciE: usmiechem, ktory byl rowno
czesnie znajqcy siE: na rzeczy, iyczliwy i przyjemny, a jednak 
jtakby trochE: bezosobisty. To byla jeszcze jedna osoba z powola
niem, ktoremu um1iala spl'ostae. 

J ednym z najle'pszych z.ajE:C j.akie mi wyszukala, bylo stanowi
sko przewodnika i tlumacza dla turystow na dachu amerykanskiej 
Radio Corpol'ation, Rockefeller Center. Trzeba bylo tylko tam stae 
i mo,wic do ludzi wylewajqcych siE: z windy z mnostwem pybail. 
A za to dostaw.alo siE: dwadziescia siedem i pol dolarow tygodnio
wo, co w roku 1936 stanowHo ladllq pensjE:. Pracowalem tei w in
nym biurze Radio City, dla jakiejs firmy rekltamujqcej produkty 
wszystkich f1abrykantow papierowych szklanek i naczyil. Robi
lem dla nich rysull'ki przekonywujqce, ie picie ze zwyczajnych 
,szklanek prowadzi niezawodnie do anginy gardla. Za kaiJdy ta1ki 
afisz placono mi szese dolarow. Wchodzenie i wychodzenie z bu
dynku R. C. A. z kieszeniami pelnymi pieni~dzy dlawalo mi po
czucie jtakby kierowniczego stano,wiska. Miss Wegener posyl'ala 
mnie takie czasem metrem z swistkami ,papieru, na ktorych 
widni,aly adresy mieszkail bogatych 2ydowek, praJgnqcych kore
petycji l,acinskich dla swoich dzieci, co oZIlJa(!zalo, ie dostawoalem 
dwa dolary albo dwa i pol dolarn od godzinyza odrabianie ich 
zadran domowych. 
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ZaJpisalem si~ t.akie do druiyny biegow na przel<l.j. T,o, ie mnie 
t<l.m ch~tnlie przyj~to, jest wystarcza.jqcym wytlumaczeniem dla
czego bylismy w tym sporcie najgorszq studenckq druiynq w oalej 
wschodniej Ameryce. Popoludniami biegalem w kolko po wysy
panej i:iuilem bieil11i Boiska Poludniowego. A gdy nadeszla zim.a 
znow biegalem w kolko i w k61ko po torze z desek, ai dost<l.lem 
bqbli na stopach, tak ie zaledwie P1oglemchodzic! Czasem za
puszczalem si~ tei w glqb parku Van Certlandt, <l.by tam bieg.ac 
pi,aszczystq i kamienistq drogq przez las. N a zawodach z druzy
nami innych kolegiow nigdy nie przychodzilem zupelnie ostat
ni - zawsze jeszcze bylo dwoch lub trzech z.awodnikow z Co
lumbii bardziej spoznionych ode mnie. Ale bylem jednym z tych, 
ktorzy przybiegali dopiero wtedy, kiedy Hum juz przestawa1 in
teresowac si~ wynikiem wyscigu i zaczyna1 si~ rozchodzic. Moze 
by1bym osiqgnql wi~kszy sukces j.ako dlugodystansowiec, gdybym 
si~ poddal scis1emu treningowi, zrezygnow.al z palenikl i z alko
holu i pro.wadzil regularny tryb zycia. 

Ale wprost przeciwnie. Trzy lub cz'tery razy na tydzien moi 
koledzy korporacyjni i ja lecielismy czarnq i ryczqcq kolejq pod
ziemnq na 52-gq Ulic~, i b1qkalismy si~ po ma1ych, ha1<l.sliwych 
i drogich klubach nocnych, ktore rozplenily si~ tam na miejscu 
sta'rY'ch 'szynkow, w piwnicach brudnych dK)mow z czerwonego 
pi.askowca. Przesiadywalismy godzinami stloczen'i w cieronych saI
k.ach, rami~ w romi~ z mnostwem wulgarnych, obcych ludzi 
i z ich dziewcz~tami, podczas gdy ooly lokal trzqsl si~ i drgal 
falami jazzu. Nie by10 tam miejsca do tanczeni,a. Tloczylismy si~ 

wi~c tylko mi~zy bl~kitnymi scian<l.mi, rami~ przy l1amieniu i 10
kiee przy lokciu, skurcZ€'ni, ogluszeni i milczqcy. Wyciqgajqc r~k~ 
po sw6j kieliszek, prawie ie· spych.ales z krzesla twojego sqsiad.a. 
A kelnerzy to·ro;wali sobie z trudem przejscie poprzez to morze 
nieprzyj.aznych glow, obierajqc z pieni~dzy ty,ch liczonych gosci. 

Nie chodzilo nam 0 upijanie si~. Nie - pociqgalo nas to dziw
ne sp~dzanie cz.asu, to siedzenie w zatloczanym pokoju, picie Lez 
wielkiego mowieni.a i oglusz,anie si~ muzykq j·azzowq, pulsujqcq 
w calym tyro morzu ci.al i wiqiqq je wzajemnie z sobq rodzajem 
mediumicznego fluid'll. Przesiadywanie w tych huczqcych Slal
kach, z halasero przelewajq,cym si~ przez ciebie i rytmem drg<l.
jqcym i pulsujqcym w sZ'piku twoich kosci stawalo si~ dziwnq, 
zwierz~cq parodiq mistycyzmu. Nie mo~na tam bylo nic nazw,ac, 
per se, grzechem smiertelnym. Po prostu siedzielismy tam - nic 
wi~cej. Jeieli nast~pnego dni.a cier'pielismy na katzenjammer, to 
raczej z nadmiaru palen'ia papierosow i nerwowego wyczerpania 
niz z innej przyczyny. 

http:scian<l.mi
http:zrezygnow.al
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Jakie cz~sto po takiej nocy, nie mogqc juz zlapac iJadnego po
ciqgu do domu na Long Island, szedlem si~ przeSipac na }akiejbqdz 
k.anapie, czy to w domu Ikorporacji, ezy tei u kogos znajomego 
mieszkajqcego w miescie. Co bylo najgorsze, to powrot do domu 
kolejq podziemnq na ryzyko zlapaniJa autobusu w Flushing! Nie rna 
nic bardziej beznadziejnego niz dworzec autabusowy w Flushing 
o szarej, cichej godzinie tui przed swHem. Spo·tykalo si~ tam 
zawsze co najmniej dednq lub dwie z takich postaci, ktorY'ch pro
totypy widz;ialem juz bez zycia w lmstnicy. Moina tez bylo z·na
lezc paru ,pija'nych zolnierzy probujqcych dostac si~ do Fal't Tot
ten. Pomi~dzy nimi i jla stalem, zm~czony i prawie wywracajqcy 
si~ ze znuienia, zapala.jqc w tym dniu jui czterdziestego czy 
pi~cdzies·iq,tego papieros.a - tego, ktory zabieral z sobq osta tnie 
strz~py blon mojego g,ardla. 

00 mnie w tyro najtbaroziej przygn~bi>alo to wstyd i rozpacz 
przemikajqce calq na'tur~, kiedy juz sl0l1ce wstalo i wszyscy rolnicy 
dqzyli do pracy - ludzie zdrowi, trzezwi i spokojni, z niezamq
conymi ocz>ami i wytyczonym przed sobq jakims rozumnym celem 
dzialania. Moje upokorzenie i swiJadomosc wlasnej n~dzy, oraz bez
owocnosci tak sp~dzome,go czasu, bylo uczuciern najbl]zszym skru
chy, n>a jakie moglem si~ wtedy zdobyc. Byla to reakcja mojej 
natury. Dawodzila ona jedynie, ze bylem jeszcze monalnie zywy 
>a raczej, ze mialem jesz'cze w sobie jatkies slabe zdolnosci do mo
rolnegl() zycia. Ale to wynazenie "moralnie zywy" maglo·by tu 
przeslaniac fakt, ze pod wzgl~dem duchowym bylem martwy. I ' by
lern nim juz od dawna! 

4 

Jesieniq 1936 r. um>arf Pop. Stalo si~ to w taki spos6b: - Bylem 
na geologicznych b>adaniach terenowych w Pennsylwa'nii i pewnej 
niedzieli wr.acajqc z kopalni w~gla i k.amieniolom6w lupkowych, 
przyjechalem p6Znq mOCq do dOlll1u ,po dlugiej, zi~biq.cej podroiy, 
otwartym F·ordem przez New Jersey. Czulem jeszcze w sobie 10
dow>aty wi>atr z przelomu wod w Delaware. Polozylem si~ wi~c 

spac nie widzqc nikogo z roozitny. W chwih mega powrotu wszyscy 
jui byli u siebie. 
Nast~pnego rana z.ajrzalem do pokoju Popa, kt6ry siedzial 

w 16iku i wyglqdal dziwnie zmieszany i nieszcz~sliwy. 
- Jak si~ czujesz? - zapytal:em. 
- Fatalnie - odpowiedzi,al. Nie bylo w tym nic dziwnego. 
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Ciqgle teroz chorowal. Przypusz,czalem, ze znow si~ zazi~bil. Po
wiedziJalem wi~c : 

- BrzeSpij si~ jeszcze trochE:. 
- Tak - odrzekl. - Zdaje mi si~, ze tak zrobi~. 
Wrocilem do lazienki, ubralem si~ pospiesznie, wypilem kaw~ 

i pobieglem na pociqg. . 
Tego popoludnila poszedlem na tor i w bladym sloncu listoplCl

dowym zaprawialem si~ w nie m~czqcym bieg,aniu. Zaprowadzilo 
mnie to na zaciemnionq stron~ boiska, naprzeciwko biblioteki. 
Na zlClkr~cie najblizszym John Jay, gdzie rosly krzewy i ,topole, 
ZICl wysokim ogrodzeniem z drutu stal jeden z juniorow zatrudniony 
w wydawnictwie "Rocznikow". Kiedy zblizylem 'Si~, z,awol,al na mnie 
i podszedl do ogrodzenia. 

- TwojlCl ciotka wlasnie telefooowala - oznajmil mi. - Mowila, 
ze twoj dziadek umarl. 

Przyjqlem t~ wiadomOosc w mHc~eniu. 
Poklusowalem z powTotem do wyjscia, wziqlem szybki prysz

nic, ubnalem si~ i pojechalem do domu. 0 tej porze szedl jedynie 
powolny pociqg, wlO!kqcy si~ nawpol pusty na Long Island, z dlu
gimi postojami na k'azdej stacji. Ale wiedzialem, ze nie mam si~ 
po co spieszyc. Nie moglem juz przywrocic dzi'adka do zycia. 

Biedny, sbary Po,p! Nie dziwilem si~, ze umarl i to wlasnie w taki 
sposob. Przypuszczalem, ze byl to zawal serca. Ten rodzaj smierci 
byl bardz,o dla niego charakterystyczny - zawsze si~ spieszyl, 
chcial wyprzedzic czes. A teroz, POo calym dlugim zyciu niecierpli
wienia si~ i ,cze:kania, zeby BOonnemaman wybrala si~ do teairu alba 
przyszla na obiad, albo zeszlJa rozdlClwac podarunki gwiaz,dkowe 
po tym wszystkim pospieszyl si~ takze z umieraniem. Wymknql 
si~ nam we ' snie, bez przygotowania, bez chwili namys}u. 

BE}dzie mi brak Popa. W ostatnich dwoch latech zblizylismy si~ 
dOo s-iebie. Cz~sto zlapraszal mnie na lunch do New York'll i tam opo
wiadal mi 0 wszystkich swoich klopotach i omawial moje pIany 
na przyszlosc - wrocilem bowiem do dawnego projektu zostania 
dzienni,karzem. Pop mial w sobie wiele prostoty. TICl prostota i bez
posredniosc byly wlasciwe jego natul'ze - .i zarazem szczegoinie 
ameryikJanskie. Przynajmniej dia Amerykanow tego pokolenia 
wielce charakterystyczny byl ten jego poczciwy, serdeczny i uni
wersainy optymizm. 

Przyjechawszy do domu wiedzialem gdzie znajd~ jego zwloki. 
Poszedlem wprost do jego pokoju i otworzylem drzw i . Zaskoczylo 
mnie jedynie tOo, ze z·astalem wszystkie okna otwarte i pokoj pe
len zimnego, listopadowego powietrza. Pop, ktory przez cale zycie 
ohawial si~ przedqgow i zyl w przegrzanych pomieszczeniach, 
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teraz leial pod przescieradlem w tym lodowato zimnym, ialobnym 
pokoju. To byla pierwszoa smierc w tym domu, ktory zbudowal 
dwadziescia pi~c lat temu dla swojej radziny. 

Wtedy zdarzylo si~ cos dziwnego. Nie myslqc 0 tym wcale po
przednio ani nie zoastanawiajqc si~ teraz, zamknqlem drzwi, kl~k
nqlem przy loiku i zaczqlem si~ madlic. Przypuszczam, ie to byl 
po prostu samorzutny odruch mojej milosci dla Popa - widocmy 
przejaw potrzeby zrobienioa czegos dla niego, uznanie dla ealej 
jego dobroci dla mnie. A jednak widzialem jui inne smierci bez 
ch~ci modlitwy, ani nawet bez pociqgu do niej. Przed dwoma ezy 
trzema laity umarIa moja stara krewna i jedyJlq l'zeCZq, jaka mi 
w6wczas przyszla na mysl, bylta uwagla, ie jej nieiywe cialo nie 
jest niczym innym nii rodzajem mebloa. Nie czulem, ieby tam 
byl ktos ~ byla jedynie rzecz. Ale to nie przekonalo mnie, talk jak 
Arystoltelesa, 0 istnieniu duszy... 

Teraz jednak chcialem si~ tylko modEc. 
Na nieszcz~seie domysllalem si~, ie Bonnemaman b~dzie chciaia 

przyjsc i powiedziec mi, zebym spojrmi na cialo POlpa i rzeczy
wiscie wkrotce poslyszalem jej krok w holu. Wstalem wi~c z kl~
ezek zanim otworzyha drzwi. 

- ezy ehcesz go zobaezyc? - powiedziala. 
Nie rzeklem ani siowa. Podniosia rog przescieMdla i spojrza

Iem na twarz Popoa. Byia bladta i martwa. Bonnemaman opuscila 
zn6w nta niq przescieradIo, wyszlismy razem z pokoju, 'a pomiej 
siedzialem i rozmawialem z niq z gadzin~ przy zachodzqcym sloncu. 

Wszyscy zdawali sobie sprawE:, ze to b~zie takie koniee Bonne
maman. Bo chociai ntasz dam stanowil jednq ,z tych dziwnych no
woczesnych mdzin, w kt6rych wszyscy ciqgle walczq i spierajq siE: 
z sobq, i chociai przez latla 6plataia go ukrytta i skomplikowana 
siec rywalizacji i tlumionyeh zazdr{)sei, Bonnemaman byha ogrom
nie przywiqzana do swojego m~i.a . Wkrotce zacz~la tei zapadac 
na zdrowiu, ale uplyn~ly jeszcze miesiqce zanim umarla. . 

Najpierw upoadla i zlamala ramiE:. Leczylo si~ trudno i powoli. 
Ale w tym cz.asie zrobila si~ z niej poehylona i cicha staruszkoa, 
o raczej ponurej, widmowej twarzy. Z nadejsciem la,ta nie mogla 
jui wstawac z loi1ka. Potem przyszly chwile alarm6w w noey, gdy 
sqdzilismy, ie juz umiera i stalismy godzinami przy jej Iozku, 
sluchajqc jej glosneg1O dyszenia. Wtedy takie modlilem siE:, pata-zqc 
nta tE: zwr6conq ku mnie, niemq i bez'silnq twarz. Tym razem bar
oziej zdawalem sobie spraw~ z tego, co robiE: i modlilem si~ 0 jej 
iycie, chodaz w pewnym znaezeniu oczywiscie lepiej bylo dla niej 
umrzec. 
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Modlilem si~ w du<:hu: - Ty, Ktorys jq stworzyl, pozwol jej 
nadal zye. - Powodem tej prosby bylo przekonanie, ze zycie jest 
jedynym QQbrem, ktorego mog~ bye pewny. A jesli zycie jest je
dynq wielkq war·tosciq, jedynq waznq rzeczywistosciq, to jego prze
dluzenie z.ale.zalo - (inaczej po co bylo si~ modlie ?) - od woli 
najwyzszego pierw:iJastka wszelkiego zycia, od ostatecznej rzeczy
wistosci, od tego, Krtory jest czystym Bytem, Ktory jest samym 
Zyciem, K'tory po prostu jest. Modlqc si~ tym samym stwierdzalem 
to wszystko. A tel'Cl'z juz dwukrotmie si~ modlilem, chociaz nadal 
uwazalem, ze w nic nie wierz~. 

Bonnemaman nadal zyla. Ufam, ze przedluzenie tego zycia mialo 
cos wspolnego z laskq, z czyms, co Bog dawal jej, lezqcej w lozku, 
bezsilnej jlUlZ i niemej, dla zbawienia jej duszy. Wreszcie w sierp
niu skonala - zabrali jq i skonczyli z jej cialem jak i z tamtymi. 
Bylo to lato 1937. 

P<>p umarl w listopadzie 1936. Juz tej jesieni zaczqlem si~ czue 
niedobrze. Mimo to probowalem prowadzie dalej wszystkie moje 
zaj~da: - chodzie na wyklady, wydaw.ae "Roczniki", pracowae 
i bree udzial w hiegach dlugodystansowych bez nalezytego sporto
wego treningu. 

Pewnego razu scigalismy si~ z druzynami armii i uniwersytetu 
Princeton. Nie bylem ostatni, ale jak zwy'kle dwudziesty trzeci 
czy dW!Udziesty czwarty na trzydziestu zawodnikow. Gdy dobie
glem do konoo trasy po prostu upadlem i lezalem na ziemi, cze
kajqc az przeminq gwal10wne skurcze zolqdkL1l. Moje samopoczucie 
bylo tak zle, ze mnie nawet juz nie obchodzilo, co ludzie, 0 mnie 
myslq. Nie probow.alem udawae odwainego, albo stroie zartow na 
temat swego stanu, ani tez ukrywae tego, co odczuwam. Lezalem 
tJ(lk dopoki nie zrobilo mi si~ lepiej, potem wstalem, poszedlem do 
domu i nigdy juz nie powrocilem do naszej sportowej szatni. Tre
ner nie zatroszczyl si~ wcale 0 mnie. Nikt nie staral si~ mInie prze
konae, abym powrocil do druzyny. Bylismy wi~c wszyscy rownie 
zadowoleni: skonczylem z niq na dobre. Ale i zrzucenie z siebie 
tego ci~zaru ni,ewiele mi pomoglo. 

Pewnego dni,a pojechalem do miasta pociq'giem idqcym z Long 
Island. Mllilem caly ,worek roboty, ktora juz byla sp6Zniona i mu
siJala bye tego dnia oddana. Po,tem mialem umowione spotk,anie 
z osobq, z ktorq bardzo lubilem si~ spot ykae. Kiedy pociqg prze
jezdzal przez towa,wwq iSta,cj~ przetokowq w Long Island City, 
chwycil mnie nagly zawrot glowy. To nie byla obawa wymiotow, 
ale raczej poczucie, jaik gdyby jakisosrodek rownowagi zostllil we 
mnie niespodziewanie .usuni~ty, a ja mialem si~ stoczye w slepq 
przepase niekonczqcej si~ pr~zni . Wstalem i wyszedlem nla plat

http:wydaw.ae
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form~ 'pomi~dzy wagonami, ieby zaczerpnqc troch~ powietrZla, ale 
kolana tak si~ pode mnq trz~sly, ie obawialem si~, ii spadn~ po
przez lqczqce wagony lancuchy i znajd~ smierc pod kol,ami pociqgu. 
WrocHem wi~c na miejsce, oparlem si~ 0 scian~ i stlaralem si~ prze
trzymac ten dziwny z,awrot glowy, ktory przychodzil i znow mijal, 
gdy pociqg zagl~bil si~ w tunel pod rzekq i wszystk,o dokola mnie 
zapadlo w ciemnosc i huczalo. Z.daje mi si~, ie te sensacje jui 
min~ly, gdy d~)'jechalismy do stacji. . 

Jednak mnie to przestroszylo. Pierwszq rzeczq, jaka mi przy
szla na mysl, bylo pojse pODadzic si~ doMora Hatelu Pennsylwania. 
Fosluchal mego seroa, zbadal jakie mam cisnienie, dal mi cos .10 
wyprcia i orzekl, ie jestem przepracowlClny i zanadto podniecony. 
Spy-tal mnie, czym zarobiam na iycie. Powiedz~alem mu, ie chodz~ 
na uniJWersytet, i robi~ o'bolk tego jeszcze wiele innych rzeczy. Ka
zal mi z,aniechac niektorych z tych ~aj~c. A potem poradzil, abym 
poloiyl si~ do loika i przespal si~, a jesli \poczuj~ si~ lepiej wrocil 
dodomu. 

Znalazlem si~ wi~c niehawern w loiku, w jednym z pokoi hotelu 
Pennsylwania, gdzie probowalem zasnqc. Ale to mi si~ nie udJalo. 

Byl to maly, wq,ski i raczej ciemny pokoj, mimo ie okno zd.awalo 
si~ zajmowlClc wi~kszosc sciany n.aprzeciwko mnie. Slychac tu bylo 
zgielk ruchu uliczonego z c1qgnqCej si~ ,gl~bo'ko pode mnq 32-ej 
Ulicy. Ale Slam pokoj byl <Cichy, j.akqs dziw,nq, zlowieszczq ciiszq. 

Lezalem w loiku i sluchtalem ja.k krew szybko puls'l.1je mi 
w skroniach. Nie moglem przyrnusic si~ do leienia z zarnkni~tymi 
oczami. Ale rowniei nie ch6alem ich otwierac. Balem si~, ie jak 
tylko popatrz~ w okno, zacznie mi si~ znowu t.ak dziwnie kr~cic 
w glowie. 

To okno bylo 01brzymie. Zdawalo si~ si~gac do ziemi. Moie sila 
ciqien~a pociqgrrie cale IOiko, wraz ze mnq ai na brzeg tej prze
pasci i zrzuci mnie glowq na dol w t~ proini~! 

A gdzies dale1ko, daleko w mojej mysli odzywal si~ ten cichy, 
suchy, drwiqcy glos: - "Co by si~ st.alo, gdybys si~ sam rzucil 
z tego okn.a",," 

Przewracalem si~ na loi"ku i staralem si~ zasnqc. Ale krew b~b
nila i b~hnila w modej glowie. Nie moglern spac. 

Pomys1alem w gl~bi duszy: - Czy to nie jest jednak u mnie 
jakies zal.amanie nerwowe? 

Potem mow zobaczylem to okno. J ego widok przypnawil mnie 
o z.awrot glowy. Sarna mysl, ie znajdU'j~ si~ tak wysoko nad zie
miq wytrqcila mnie pcmownie z rownowagi. 

Doktor przyszedl, zobaczyl, ze nie spi~ i rzekl: 
- Zdawalo mi si~, ie polecilem panu si~ przespac. 
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- Nie moglern zasnqc - odpoWliedzialem. Wr~czyl mi butelk~ 
z lekoarstwem i odszool. Chcialem przede wszystkim za wszelkq 
cen~ opuscic ten pokoj. 

Po wyjsciu doktora, wstalem z lozka, poszedlem na dol, zoapla
cHern rachunek i wsiadlem noa pociqg idqcy do domu. Nie czulem 
si~ He w tej drodze powrotnej. W domu bylo pus to - poloiylem 
si~ w saloniku na czyms, co nazywali szezlongiem i zasnqlem. 

Kiedy Else wl'ocila do domu, rzekla: - Mysl<'llam, ze zostaniesz 
<izis na obiedzie w mieScie. 

- Zle si~ czulem, wi~c pojechalem do domu - odpowioozi<'llem. 
Co mi si~ wtedy stalo? Nigdy si~ nie dowiedzialem. Przypusz

czam, ze to byl rcdizaj nerwowego z·alarnanioa. W zwiqzku z nim 
wywiqzala si~ u mnie gorqczka gastryczna - sqdzilem, ze Sq to 
poczqtki wrzoou iolqdka. 

Doktorzy przepisali mi lekarS'twa i diet~. Oba te srodki mialy na 
mnie wplyw naczej psychologiczny nit j,akikolwiek inny. Za kai
dym r·azem, gdy zabieralern si~ do jedzenia, badalem, co to Sq za 
potrawy, wybieralem tylko zdrowe dla mnie i zjadalem je z swia
domq skrupulatnosciq. Przypomin<'lm sobie, ie jednq z rZieczy, ktore 
rni polecano do jedzenia byly lody smietankowe. Nie mialem nie 
przeciwko spoiywaniu lodow - zwlaszcza w lecie. Jak milo bylo 
nie tylko smakiem rozkoszowac si~ tq potrawq, ale rowniez sycic 
wyobooini~ myslami 0 jej zdrowotnosci i. korzysci. Widzialem 
nieomal te lady lagodnie, kojqcO i milosiernie pokrywa1jqce powsta
jqcy wrz6d swojq chlodlUq, U'zdrawiajqcq subst.ancjq. 

Caly rezultat tej diety polegal na nauczeniu rnnie owejtrywial
nej zabawy, rodzoaju kultu tego poiywieni'a, ktore uwazam Z<'l 
zdrowe i leczqce. Pozwalalo mi to myslec 0 sobie. Bylo to jakies 
"hobby", jakas goo, cos podobnego do tego, czym byla dla mnie 
kiooys psychoanaliza. Czasern nawet wdawoalem si~ w dyskusje 
o potoowach, ich war<tosciach i zaletach pod wzgl~dem zdrowia, 
jak gdybym byl jakims autorytetem w tej dziedzinie. Poza tym 
zylem myslq przykuty do mojego iolqdka i zjl8.dalem cale porcje 
i porcje lodow. 

Tenaz zyciem moim owlad'!1~lo cos, czego na,prawd~ nigdy przed
tern nie zaznalem: strach. Czy bylo to rzeczywiscie cos nowego? 
Nie, bo przeciei strach jest czyms nieoolqcznym od pychy i 1'oz
pusty. Mogq one go jakis czas zakryw·ac, ale on jest tu drugq 
stronq medllilu. Teraz obrocil si~ medal i pa'trzylem na t~ drug'! 
jego stron~ - na oda majqcego z,a rok lub dwa wyzrec moje wn~
trznosci, tego lichego Prometeusza, w ,jakiego si~ teraz przemie
nilem! Upokarzajqca byla ta dziwna ostroinosc, ktora obecnie towa
rzyszyla wszystkim moim poczynaniom, to zoafnasowane czuwanie 
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nad sobq. Ale zas1uzy1em na to upokorzenie bardziej, niz mog1em so
bie wtedy zdac S!pr.aw~. By10 w tym wi~ej spnawiooliwooci, niZ 
sam mog1em PCljqC. 

Nie chcialem przyk1adac zadnej wagi do tych praw moralnych, 
od ktorych zaleiy nasze zdrowie i IlJasza zywotnosc - i temz 
doprowadzi1o mnie to do stanu glupiej, starej kohiety, ktora klo
pocze si~ i zajmuje mnostwem urojonych pflawide1 higieny, pozio
mem w<wtoeci SipOzywczych i tysiqcem szczego1ow zl8.<:howani,a si~, 

samych w sobie zupe1nie smiesznych i bezsensownych, a jednak 
nE;kiajqcych cz1'Owieka nieokreslonymi 1 przerazajqcymi sankcjami. 
Jesli zjem to lub tamto, mogq stmcic pr:rytcmnosc. I znow, jezeli 
nie zjem tego lubowego - mog~ umrzec w nocy. 

Tak wi~c, w koiicu, sta1em si~ pr,awdziwym dzieckiem nowoczes
nego swiata, uwik1,anym w b1ahe i bezcelowe troski 0 wlasnq 
osob~, a prawie niezdolnym do rozwaienia czy zrozumienia czego
kolwiek, co mi,alcby ~zeczywiscie jlakies znaczenie dla moich pflaw
dziwych potrzeb. 

Do tego doszedlem, ledwo w cztery la·ta po opuszczeniu Oakham 
i wejsciu w ten swiat, Mory z,amierzaiem splqdrowac i obrabowac 
z wszystkich jego przyjemnosci i rozkoszy. Zrobi1em to, co chcia
1em, a teraz przekona1em si~, ze to w1asrrie ja oom zostalem obra
bowany, ogolocony i wypompowany. Jakie to dziwne. Nape1niajqc 
si~, wytw()Tzy1em w sobie pustk~. Zagarniajqc wszystko, wszystJko 
utmcilem. Pozemjqc radosci i przyjemnosci, znalaz1em tylko zmaT
twienia, niepokoj i strach. A na koniec jako wymiar dramatycznej 
sprawiedliwosci, wlasnie teraz, doszed1szy do tej ostatecznej n~dzy 
i upokorzenia, zakoch,a1em si~ i wda1em si~ w przygod~ milosnq, 
w ktorej mnie traktow~no w takisposob, w j.aki ja potraktowa1em 
niejedJlq istot~ w tych ostatnich latach. 

Ta dziewczyna mieszka1a na mojej ulicy i mi18.1em mily przywi
lej patrzenia, jak wyje~dzala z moimi rywal,ami, w dziesi~c minut 
po st,anowczej odmowie wyjsc1a ze mnq, motywowanej tym, ze 
jest zm~czona i woli dzis pozostl8.C w domu. Nie starala si~ nawet 
ukrywac, ze pozwal,a mi sic: zabawiac tylko wtedy, kiedy nie rna 
lepszego zajc:cia na widoku. Czc:stowa1a mnie stale opisami tego, 
co uwazalta za prc:wJdziwq z,abaw~ i osob, ktore lubila i podzi
wia1a - a byli nimi w1asnie ci plytcy i powierzchowni ludzie przy
prawiaj qcy mnie 0 dreszcze wstr~tu, gdy widzialem ich przesiadu
jqcych w Stork Club. I za wolq Bozq, p{)dlegajqc sprowiedJiwej ka
rze, mia1em tym rozem przyjmowac tv wszystko z najpodlejszq 
uleglosciq i sluzyc i prosic niby rodzaj pieska domowego, dopoki 
wreszcie nie zostan~ poglaskany po gloowie, lub nie otrzymam innej 
b1ahej oZIlJaki przywiqzania. 
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Nie moglo to trwae dlugo - i tez nie trwalo. Ale wyszedlem 
z tego przejscia oczyszczony i z ucZ'uciem ponizenia, choe jeszcze 
nie w tym stopniu w jakim powinienem go <ioznawae - powroci
lem wiE:c do prawie upokarzajqcego spoiyw,ania caly,ch ,porcji 10
dow. 

Taka byla smiere boha'tera - wielkiego czlowieka, ktorym prag
nqlem zostae. ZewnE:trznie - (przyna.jmniej tak sqdzilem) - osiqg
nqlem wiel1kie PQwodzenie. Na unirwersytecie Columb1a wszy
scy wiedzieli kim ja jestem. Ci, co mnie nie znaE, dowiedzieli siE: 
o mnie wb'otce, kiedy ukazaly siE: "Roczniki", peine moich podobizn. 
Przypuszczalem, ze one same wystarczaly, aby powiedziee 0 mnie 
wi<,:cej niz zamierzalem. Nie potrzeba bylo wiel'kiego sprytu, ieby 
przenikuqe glupi, zadowolony z siebie wyra,z <tych wszystkich mokh 
portretow. DziwiE: siE: tylko, ze niM otwarcie nie zarzucil mi i rrie 
wysmial mojej haniebnelj 'proinosci. Nikt mnie nie 'obrzucil jajami, 
nikt mi nie rzekl acr1li slowa. A przeciei wiem jak oni wszyscy 
byli zdolni do wielu slow, moze niezbyt wyrafinowanych, ale za 
to morderczych! 

Przypuszezam, ie dose bylo dla mnie ran wewnE:trznych. Krwa
wilem z nich smiertelnie. 

Gdyby moja natura 19nE:la bardziej uparcie do przyjemnosci 
wywolujqcych we mnie obrzydzenie, gdybym nie chcial uznae siE: 
za pobitego w blahym szukaniu zadowoleni,a tam, gdzie go nie 
moglem znaleic j gdyby mojlil moralna i nerwowa konstytucja nie 
byla zawalil.a siE: pod ciE:wrem mojej wlasnej proini, kto wie, co 
by siE: ze mnq stalo? Kto moze powiedziec jaki bylby moj koniec? 

Zaszedlem bardzo daleko, zeby znaleic siE: w tej slepej ulicy. 
Ale niepokoj i bezsilnosc mega poloienia byly czyms, czemu bar
dzo szyblko uleglem. A ta moja kl~sklil stala si~ ok,azjq do mojego 
oca.Ienia. . 

Thomas Merton 
Hum. Maria Morstin-Gorska 

(c . d. n.) 



JERZY HARASYMOWICZ 

ZlOCKI E 
Poswi~cam 
Ali 
Emilianowi 
i Lwu Marucie 

JESIEN W ZLOCKIEM 

Hen gdzie Karpaty 
l:eb unosz~ 
niedzwiedzi 

Gdzie jesieni 
rosnie pieprz 
czerwony 

Tam 
w g~szczu dzikim 
swiec~ cerkwi 
helmy 
jak basniowej druzy ny 
Olega 

W gal E<zi Jipowych 
zielonych topieliskach 
gdzie ryba sloiica 
plynie z~bata 
stoi cer kwi kopula 
cebula czerwona 
do kt6rej plaq;em y 

A wi~c 
obcjmijmy cerkiewk~ 
ucalujmy kolejno 
w policzki 
czerwone k opulki 

Podejmijmy pod lapcie 
ik ony stareiikie 
wejdzm y 

Znak - 8 

o sp6jrzcie 
ile zlotych dziupli 
w ikonostasie 

J ak w plastrze miodu 
siedzi w nim pelno 
swi~ tych br~zowych 

o sluchajcie pod ch6rem 
piszcz~ myszy 
w starocerk iewnym n arzeczu 

A na szczy cie oltarza 
jask61ki szczebioczl! 
}>loszy siE< 
s \viE< tego Jerzego 
koii w zelazach 

A z wotywnych gaik6w 
z zielska starego 
z puszczy cerkiewnej 
z jaskiii makowych 
plesniej~cych 

Ze szczelin 'erkw i 
jak z Lawry Peczersk iej 
p~kniE<c 
wylaz~ cienie 
jak niedzwiedzie si~ 
tocz~ 
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I oto z tej zlockiej ikony 

z genealogicznej brzozy 

z rodzinnej zmierzchlosci 


wylania si~ 


bieleje 

pradziad jak puchacz 


Napisem w pol 
przewhlzany starocerkiewnYJD 
z dl~ni~ uniesion~ 

A ni spojrzy 

na wnuka 


P r zed cer k iew w ychodzi 

zbozc sobie 

poglaskuje 


Ej pradziad 

on carowal wsi 


Mial dom 
kopami pszenicy 
podparty pod boki 

I pasiek~ wielk~ 
jak mias teczko 

I jezioro schowane 
pod skrzydlem lab~dzim 

Pradziad br odaty 
nikomu si~ nie klanial 
za stolem siadal 
jak Pantokrator 

Pierog w smietanie 
leial na wznak 
i pradziad wlosow swych 
kolpak zloty 
iegnal potrojnie 

JERZY HARASYMOWICZ 

Eh bogato zyli 

Harasymowicze 

dom jak arka 

w smietanie plywal 


A w zimie 

gdy srodkiem wsi 

wilk6w mkn~l kulig 


Schodzili si~ ludzie 

H arasyma 

na basn ie 


Bo to byl guslarz 

m~dry i w esoly 

w ielce szanowany 

za pi~kne slowo 


I p'y tali go 

A czy ty 

r uski 


A czy ty 

bielar uski 


A p radziad na to 
ja czort6w i wodnik6w 
a tak n iczy j 
i usmiechal si~ 
brody mech 
gladzil srebrzysty 
I jeszcze pi~knie 
m iodem cz~stowal 

Eh 
praw nuczku p rawnuczku 
ale ci zeszlo nieboi~ 

Na to zycie czynszowe 
zaleine od czynszu 

Na te czynszowe 
awantury 
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II SPICHLERZ PRZY CERKWI ZlOCKIEJ 

w g~szczu krwawym 
kalinowo ruskim 
spich lerz stary 
i te jego 
pol worka 
myszy 

Tn czasy zatrzym ane 
na swi~tym lapciu 
zakr~cone 
trwaj~ 

Tu basnie dozywaj~ 
dni swoich 
a gdy swiatlo porank u 
czer wony zapali 
kopuly kolpak 

Spichler z ruski 
grzebie w pr6chn ie 
lapk~ kurz~ . 
czerep koiisk i 
znajduje 

Na gallku spichlerza 
iska si~ 
sloneczko k udlate 
nie dzisiejsze 

Nie usycha jeszcze 
basni 
lapka kurza 

Na spichlerzu 
rude mchu 
ar rasy 

A m ech to basni 
podstawa 
stara jak swiat 

Pohukuj~ w mchu 
zeszle juz 

z tego swiata 
narzecza 

I 0 ile ten mech 
od nas jest 
starszy 

Ten rewny siwy 
kredy 
i amonitow 

Dla k toreg o 
za m lodzi jestesmy 
aby n s mogl 
dos r zec 

Tak Har asymiuszka 
bylin kleci 
m aslo czerwone 
jak s tarucha 

A na wzgorzu zlockiem 
ubinowym 

wszystko niezmienne 

Czy to j esieni~ 
czy to w u pale 
z otwarty m dziobem 
czy to pod sniegiem 
lisim plomiellistym 

I stoi h r am dr ewlliallY 
na kosciach smoczych 
spichler z rusk i 

Roi si~ przy nim 
od . tropow lisow 
i czort6w 
o spichlerzu stary 
wiod~ twe pochwaly 

Ty arko puchaczy 
oczu sowich 
pomaraiiczarnio 
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Masz i swoje zle 
tatarskie sprawki 
czerwienill zalane 

Ale przebaczam 
przebaczam ci 
bos pi~kny 
spichlerzu 

o palisado klonowa 
o warow n io koilskim czerepem 
powiewajllca 
przez grzyby oblegana 
b roil si~ broil 
muchomorom 
i h ubom 
a taku jllcym z pow ietrza 
i wilczym 
burym tolubom 

o spichlerzu stary 
wiod~ twe pochwaly 

o ar chitektu ro 
w ksi~zycu swietlana 
n a nozce paj~czej 

Wiedzie do ciebie 
sciezka zielona 
trzepoczllca 
rusalczanym ogonem 

I tak stoisz spich lerzu 
nad karpackim potokiem 
slonecznikiem pod partym 
z promieni b rodkll 

A tak na starosc 
zakr~c si~ spichlerzu 
n a jednym badylu 
suchym 

Rozpusc swe 
czeremchowe warkocze 

JERZY H ARASYMOWICZ 

Niech piszczq 
s tropy dlugowtose 
Niech zawodzl:l smoly 
pot~pieilcze 

Niech si~ odezwl! 
czarne 
pot~pione gl osy 
fundamentow 

Z dna mchow 
n iech glucho nawolu jll 
przyduszone klody 

Eh 
u lZyj dziecilltkom 
pieroga daj 
eh ty 

o spichlerzu s tary 
wywiodlem twe pochwaly 

W n iskim 
mroznym mroku 
pa1llczej e dach 
lusk am i krokiew 
jak grzbiet jaszczura si~ 
marszczy 

Spichlerz zlocki 
h u b nochale rozd~te 
rozpelzly sit; 
po scianach 
P ier wotnosc 
j ak n iedzwiedz drzemie 

I pohukujq stare 
w net 
wykopaliskowe formy 

Dzieii 
i noc 
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III EUCHOlOCHION MSZAl RUSKI 

Za oknem cerkwi 
chwieje si~ slonecznik 
pod wr6bli 
gwaltown~ ulew~ 

W swietle slonecznika 
sk~pany Eucholochion 
ksi~ga starenka 
zapadla juz . 
w wieczny 
sen zimowy 

J ej kar ty wyszywane 
czerwon~ cyrylic~ 
jakby czort 
pazurami poszarpal 

Kurzem zarosly 
sciezki do ciebie 
Eucholochion ie 

W okladce twej 
zmurszalej 
puchacze pohukuj~ 
i cos j akby 
gwary sobor6w 
w kazdl! noc 

Eucholoch ionie 

Stan~la twa £Iot a 
na suchym m orzu 
co wycieklo czarne 
z ryciny rozerwanej 

Eucholochionie 

Zestarz'al si~ bardzo 
zwierzostan tw6j 
spi~ juz wiekowe 
lwy i smoki 

Eucholochionie 

spi~ Saraceni 
w groznym opisie 
i tylu wladc6w 
dalekiego wschodu 
zmyslonych 

Eucholochionie . 

Opuscily 
rzesze wiernych 
w lapciach 
tw6j Konstantynopol 
nier6wno brukowany 
jak miasteczko carsk ie 
ze swink~ laciat~ 

Eucholochionie 

I jeszcze 
gniezdz~ si~ w tob ie 
ptaki r ajskie na kalinie 

I pawie na jodIe 

I wiewi6rki 
z karpackich lasow 
skacz~ po pastorale 
i lirogony galicyjskie 

Eucholochionie 

A nade w szystko czerwone 
slowianskie slowiesa 
slowa elementarne 
gniezdz~ si~ w tobie 
Eucholochion ie 
zagrzebane jak wr6ble 
w kurzu 

Eucholochionie 

spi~cy jak puchacz 
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wypchany o Rublewie Wielki 
wiar~ naiwnll wez do r!}k swi~tych 

Eucholochion 
przez sen 
slowiankujesz 
smakujesz slodko 
wilcze jagody 
swe 

Bo to jest godna ciebie 
ksiqzeczka 
pomodl si~ z niego chadzajqc 
w chmurze aniolow c71arnych 
jak jaskolek 

IV CMENTARZ RUSKI W ZlOCKIEM 

W dzikich porzeczek 
srebrnych 
dzwoni!}cych pagorkach 

W dzikiego chmielu 
czerwonych sznurach 

Wiatrolom 
swi~tego drzewa 

Por~ba 
po krzyza(~h zwalonych 
cmentarz ruski 
w Zlockiem 

Przy grobach 
dzikie sloneczniki 
kl~cz!} 

Nie wiadomo juz 
kto spi na podlodze 
dawno juz sprochnialej 
bez krzyza 
nad glow!} 

gdzie tez 
Filypy 
Nykyfory 
Drowniaki 
Wlodzimierze 

Jesieii im tylko 
ostu zapala 
swiec~ 

L isci szumi 
wieniec 

A kostniczka 
od grzybow rudzieje 
ruda jak liska 

Ona z czerwonym kwiatem 
glogu 
(I przeznaczeniu juz 
zapomniala piekielnym 

Raczej na zajazd 
wygl!}da 
z kotem zdziczalym 

Eh ze swierszczem w uszach 
jak kolczykiem 
czorty si~ rozleniwily 
caly m i dniami 
na malinach 
na poziomkach 

I 
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Calymi dniami 
wyprawy na wies 
na smietanl< 

Do poludnia chrapil} 
czortow czerwone 
g~by gogolowskie 

Ledwo sil< poruszajll 
ich uszy krowie 

Czasem koii sploszony 
przeleci cmentarzem 
chrapillc jak Apokalipsa 

Ale tak 
spokoj 

Wieczorem 
kllPill si~ czorty 
w dzikow bagn ic 
w sitowiu rudym 

czorty brodate 
jak Swiatogora druzyna 

v 
Na chorze 
pod zlotym arbuzem 
kopuly 

Kwas popijaj~c 
wesolo czkajllc 
na chorze 

W karty grajll 
w kolpakach maIinowych 
cerkiewnicy 

A nosy kwasne 
ogorkowe 

Portki czerwone 
na wierzbowym 
susZll prElcie 

na g~bie umajeni 
czastuszki smietanq 

A nocll 
gdy kalinowych korali 
szum i wieniec 
przyswiecajllc sobie 
ostu swieczk~ 
do dziewek bialych 

Idzie jarem 
czortow kompania 
pickielnych kawalerow 
z 1unll na g~bie 
j ak szczygi:y gwiZdze 

I chylkiem sobie 
W zaroslach czmycha 

NA CH6RZE 

fioJetowo 
ze zlosci kwitnll 

A brzuchy wielkie 
horsucze 

A oni 
na rogach krowich 
grajll 

A lapki lisie 
bez palcow 
ramionkiem nicbozlltkiem 
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zgarniaj~ wygrane 

ruble carskie 

szczygly spiewajqce 

i slonecznikowe ziarno 


Lby cerkiewnikow 

dialogi wiod~ 


wyszywane 


N iedzwiedz oswojony 

miodu schowanego 

w organach szuka 


I tak p rzy ksi~zycu 
m odro si~ sw iecq 
cerkiewnikow oseledce 
pr zedpotopowe 

Swi~tym z ikon 

oczy do k ar t 

chabrowe wylazq 


I proszq 
swi~ci wysluzeni 
no choc poglaskac daj 
kart~ tlusciutk~ 

Eh gralo s i~ 
w n iebieskiej gward ii 
n ieraz sto ta t 
parti~ jedn~ 
z samym Rublewem 
si~ gralo zlocistym 

Ale cerk iewnik um przy swiecy 
brodki bielejq 
capie 

Cerk iewnicy zlosliwie 
na swi~tych pobekujq 

JERZY HARASYMOWICZ 

.po lapach pobijajq 
karty dotkn~c nie daj~ 
staruszkom purchaweczkom 

A sam'i 

samogon u pokrzywowego 

z chodakow p ijll 

lipowych 


I wygl~daj~ j ak 

grom adka ksi~zycow 


w pierwszej kwadrze 


I choc nik t im 
za pilnow anie cerkwi 
za b rody swi~tej 
czesanie 
za zbroi czyszczenie 
swi~tego Wlodzimierza 

Choc nikt im 
zoldu nie wy placa 
warbuzach 

Ani nie obiecu je 
zapiecka niebieskiego 
z niedzw iedzimi sk6rami 

To jednak cerkiewnicy 
b~d~ tu siedziec 
w karty grac 

Do konca 
bizantyjsk iej basn i 
smaglolicej 

Dop6ki na swiecie 
ostatni nie zgasnie 
plomy k 
przed ikon~ 
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VI DOPISEK IKONOPISCY 


Zlockie Zlockie 
plyn~ w chmurach 
dote kolpaki cerkwi 
staror uskim szykiem 

Cwaluje m6j patron 
11a starym oleju 
z miecza 
ognistym j~zykiem 

I ani ja 
ruski 
ani 
bielar uski 

Lecz tak jak i dziad 
basni dogl~dam 

Ot cerkiewnik chudy 
piszcz~cy 11a trawie 
zielonej 

Zostalo mi po dziadach 
ruskie 
wyszywane nazwisko 
i te klucze 
od basni makowej 

K rak ow 1962 

Eh wcielenja 
eh przeobrazenja 
pr awie 
z archanielskim skrzydlem 

Aplikuje sobie 

swi~ty J erzy 

P rzeobrazenski 


Oto pierog sobie kraje 

wielki jak 

ksi~zyc 

I barszcz ruski 
popija 
11a swiecie najczerwieiiszy 

Zlockie Zlockie 

plyn~ w chmurach 

d ote. kolpak i cerkw i 

sta roruskim szykiem 


Cwaluje m6j patron 

11a starym oleju 

z miecza 

ognistym j~zykiem 


JERZY HARASYMOWICZ 
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SWIECCY W KOSCIELE 

Amerykanski. tygodnik katolicki "The Commonweal " pu
blikuje seric: wypowiedzi katolik6w swieckich na temat roli 
i funkcji laikatu w Kosciele. Artykul ks. Roberta W. Hovdy, 
kt6ry tu zamieszczamy, stanowi jakby przedmowc: d.o tej 
serii. 

Reakcja jest zjawiskiem groinym - a zarazem naturalnym. Spoty
kamy siE: z niq w kazdym spoleczenstwie Iud2lkim, we wszystkJich przed
siE:wziE:ciach i poruszeniach lud2lkiej mysli, we wszystkich ty:pach ludz
kiej aktywnosci. Opozycja wobec pomylek i blE:dow zawartych w jakiejs 
fiJ.ozofii, doktrynie polity,cznej czy programie ekcmomicznym nierzadko 
przedstawia istotE: tych teOTii w sposob kar Y'karturalny, pornijajqc za
warte w nich pierwiastki praw dy, elementy autentycznego oglqdu rze
czywistosci. Reakcja stale zagraza prawdzie, poniewai na·rusza rowno
wagE: koniecznq, aby popraw1nie glosie to co sluszne. 

Niesposob mowlc 0 dzisiejszym pozytywnym roziWOjU teologii 
Kosciola, a szczegolnie teologii laikatu w Kosciele, nie podkreslaj<:j,c 
fa:ktu, ze na naszych oczach konczy siE: okres ostrej i niezrownowazonej 
reakcji tcologicz.nej. Byl to okres, w ktorym w zasadzie nie zaprzeczan.o, 
ze ludzie swjeccy wnoszq swoj don10s1y wklad w zycie Kosciola, ze 
majq w nim swe wlasne funkcje i zadania, swe wlasne ministerium 
ale mowilo siE: 0 tym rzadko. Niemniej doMryna Kosciola nadal zawie
rala twierdzenie, ie chociai kult Boiy w trosce 0 jednosc musi bye 
uporzqdkowany i zo.rganizowany hierar,chicZlnie - to jednak jest to 
kult spraw:owany przez calq spolecznose: "amen" jest niemniej istotne 
jak kolekta, po ktorej nastE:puje . 

Kosciol nigdy nie zapomnial, ie chocia:i: posiada strukturE: instytucjo
nalnq nadanq mu pTzez Jezusa ustanMvoiajqcego kolegium Apostolow, 
to jednak jest tak:i:e wspolnotq duchowq. Kosciol nigdy nie zapomnial, 
ze choc rzqdzi nim autorytet hieraochii to jedna,k nie rzqdzi on w pro:i:ni , 
nie radzqc siE: i nie sluchajqc glosow ludZli swieckich. Sakramentalna 
inicjacja ludzi swieckich oraz ich · zylCie w perni chrzescijallskie czynii q 
wrE:CZ smiesznym pojmowanie lai,katu jako biemej potulmej masy. 
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Kosciol nigdy nie za,pomnial, ze skoro do hierarchii naleiy sqdzenie, 
to ten wlasnie fakt domaga si~ in~cjatyw plY'nqcyrah od caIej spolccz
nosci i ie zdarrza si~, ii mlOdzi urczestnricy ,narady pl'Zemawiajq z wi~kszq 
mqdrosciq nii starsi. Czy bez WlOlnosci (i od,powiedzialnosci) tworczej, 
bez prawa do inlWcncjl i do teg,o, alby bye wys1urchalI1ym, aby przedsta,wie 
swoje racje i iyczenia - czy bez tego wszysbkieg,o moglyby powstawae 
w Kosciele tak rozIl'oradne ruchy i prqdy intelekbualne i ascetyczne? Czy 
moglyby zaistniee tak liczne dziela milosierdzia i 'osrodki kontempLacji? 
W iyciu I{;oscio1a swi~ci raz po raz dowornzq, ie takie inic.jatywy Sq 
mozliwe. To oni w1asnie Sq swiadkami ek~aJnsji Ducha. 

Tradyoja jest w Kjosciele rzeczywiistosciq i silq - posiada ona aspekty 
pozytywne i negatywne. Pod plaszczem Dabrej Nowiny, prawdy Obja
wlonei, ktorq T'radycja ma przynosie ludziom, ukrywa si~ wiele "tra
dycji" c:>:ysto ludzkich obyczajow, przyzwyczajeit i postaw. Bardzo 
latwo moze sip' zdarzye, ze nie dolwnujqc koniecznych rozroznieit po
padniemy w niewolniczq zaleinose od naszych chrzescijaitskich przod
kow zamiast ,odziedziczye wolnose, kt6rrq nam ofia'rro,wuje Slorwo Boze. 
Jednak tradycja ma tez swe zas1ugi: dzi~ki niej przez dlugie wieki 
ignorancji i obolj~tnosci pr,zetrwae magly praWldy, na ktory;ch mogq bu
dowae pckolenia pozniejsze, ktore z tej oboj~tnosci i iJgnorancji juz si~ 
wydoby1y. 

Dzi~ki rozlwojOlwi biblistyki i dociekaniom teologlicznym, dzi~ki no
wym osiqgni~ciom liturgiki , patrystY'ki, archeologii i hi-stodi Koscio1a 
odkrywamy dzis na nowo wiele bogactw Tradycji. Wi~kszosc z nas 
zdaje sobie spraJwf; z prze,mian zachodzqcych na przyklad w katoli<akim 
kulcie publiicznym, zw1aszrcza w odprawi3Iniu Mszy sw. Niestety w wielu 
miejscach przemiarny te doplero niedawno si~ rozpocz~ly, jednak chyba 
wsz~dzie lurd-zie swieocy coraz wyraznierj pnestajq bye tylko biernymi 
(jesli nawet obowiqzkowymi) obserwatorami nicdostatec7Jnie zrozumia
lego o.brzqdku , w ktorym nie potrafiq brae ,czynnego udzialu. Okazalo 
si~, ze poprzez sluchanie Pisma 5W., modlitwy, spiew, skladanie ofiary 
i przyjmowarnie Komunii m o,gq bye aJktywnymi uczestnikami iywej 
i zrozumia1ej dLa ludu slu.i lby BOiiej, 'wyrai ajqcej pell1J~ liturgicznej 
tradycji i mqdrosci Kosciola. 

Kosciol wzywa d7Jis na nowo ludzi swieckich, aby podj~li zadania, 
ktore tylko oni mogq w nim wypel1nie - tak w 'porzqdku doczesnym jak 
i w glosowa'niu Ewangelii. Kt6i moglby jeszcze dzLS nie dostrzegae, jaiki 
wplyw na laikat amerykanski wy,warlo powstanie organizacji swiec
kich trudniqcych si~ apostolstwem, a takze roz.woj swieckiej dzialal
nosci mis Y'jnej. 

Odrodzenlie liJturgii i apostolsbwa swieckiich w sposob oczYiwisty 
i przekonywajq'cy dowodzi, ze laikat zaczYina tZnow zajmowae wlas
ciwq pozycj~ w dzisiejszym Kosciele - w .tym Kosciele, ktory dotqu 
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stanowczo byl zbyt sklerykalizolwany. Istniejq jednak dziedziny, w kto
rych post~p jest mhiej widoczny. Moinaby je okreSlic jako "rzqdzenie 
Kosciolem", choc termin ten nie jest najwlasciwszy, bo Kosciol, choc je&t 
spolecznosciq widzialnq, jest jednak i czyms wi~cej. Traktowanie 
zycia Kosciola i zarzqdzania tym zyciem tak, jak,by to byly religijne 
odpowiedniki czynnosci instytucji politycznych, musi Iprowadzic do 
nieporozumien. Kosciol jest czyms zupe1nie roznym od wszelkich spo
Iecznosci czy instytucji czysto ludzkkh - a wi~c rozni si~ tez od pan
stwa. Dlatego tez, jak to zaznaczyl ks. J . C. Murray - nie moina po
rownywae rzqdzenia Kosci.olem do rzqdzenia panstwem - i odwrotnie. 
Nie moina zwlaszcza wnioskowae, ze jesli cos jest sluszne czy odpowie
dnie w jednym wy'padku, to musi bye sluszne i odpowiednie w drugim. 

Panstwo jest instytucjq ludzkq, czysto naturalnq, opiera si~ na spo
Iecznej naturze czlowieka, uksztaltowane zostalo wysilkiem ludzkiego 
rozumu. W kierowaniu nim potrzebna jest mqdrosc polityczna i troska 
o porzqdek publiczny, dotyczqcy zewn~trznych dzialan i post~powania 
obywateli. ~osciol jest instytucjq Boskq, nadprzyrodzonq, ustanowionq 
przez Zbawdciela. Podstawowa struktura Kosciola zostala mu dana wraz 
z faktem wewn~trznego zespolenia 'W jednosci Ducha. 

Dlatego katolikom nie przeszkadza fakt, ze Kosciol nie jest demo
kracjq w sensie p olitycznym. Jest on Mistycznym Cialem Chrystusa 
jego transcendentne przeL'Jnaczenie powoduje, ze tego rodzaju rozwiq
zanie problemu wladzy jest niemozliwe. Lecz jesli Kosciol nie jest 
demokracjq w sensie p olitycznym, to niE' jest rowniez ani autokracjq 
w sensie politycznym, ani mOlIlarchiq w sensie politycznym. Te kate
gorie nie stosujq si~ do niego, tracq sens, gdy mowimy 0 Kosciele, bo 
nalezy on do zupelnie innego porzqdku. Niemniej w tym okresie pr zej
sciowym, kiedy Kosciol trwa w swiecie, trwa w doczesnosci - nie 
moze on bye tylko spole~znosciq wielbiqcq Boga, spolecznosciq k,torej 
zadaniem i przywilejem jest swiadczye 0 slowie przy1chodza,cym od Boga. 
Skoro Kosciol jest widzialny, skoro sklada si~ z ludzi - musi tei bye 
spolecznosciq posiadajqcq jakiS rzqd. Biskupi tw,orzqcy kolegium apo
stolskie skupione w Olko1 rzymskiego prymatu Sq takze wladcami, a nie 
tylko kaplanami .i nauczycielami. JeW czlowiek swiecki jest czyms 
wi~cej nii tylko rzqdzo.nym podmiotem, jeSli jego rola w zyciu Kos
ciola nie powinna bye bierna, musi to wyrazie si~ w jego stosunku 
do biskupow. Czy ma on jakiS ,wplyw na wybor ludzi, ktorzy b~dq spra
wowac hierarchiczne funkcje kaplanskie? A nadto - jakie znaczenie 
posiada glos swieckich dla hierarchii juz obranej? 

W Kosciele pierwotnym ludzie swicccy brali udzial w wyborze bis
kUpow. Roine byly formy tego udz,ialu; czasem chodzBo 0 aprobowanie 
mianowanego przez kolegium apostolskie nominata (wtedy starano si~ 
o jednomyslnose, ktMq uwazano za znak obecnosci Ducha). Czasem wy
bierano kilku kandyda,tow, sposrod ktory,ch kolegium aposto!lskie mialo 
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wybrae jednego, czasem wreszcie w Yibierano jednego sposr6d kilku 
kandydat6w propoIllowanych przez to kolegiU!Il1. Stopniowo dosz1o jed
nak do tego, ze w imieniu 5wieckich zacz~li przemawiae kr610wie 
i ksiqz~ta. Ze wzgl~du na ten "system reprezentacji" a tak:i:e i dlatego, 
ze urz~dy k05cielne zacz~ly przynosie wie1kie dochody i wladz~ docze
snq - w srednio,wieczu zarzucano abyczaj, kt6ry kazal radzle si~ 

swieckich w sprawie wyboru hieral'chii. Lecz jego podstawy nadal 
Sq aktualne. 

A jak ukladajq si~ obeclllie stosunki ludzi swieckich z biskuparill juz 
obranymi? Jaki jest, lub jaki po,winien bye udzia1 swieckich w decy
zjach wytyczajq<!ych drogi i losy K05cio1a, w jego prawodawstwie i za
rzqdzaniu na roznych szc7.eblach? 

Decyzje wladzy k oscielnej doty,kaj q bardzo wielu problemow - od 
budowy gmach6w koscielnych, poprzez stosowanie roznych metod i srod
k6w dzial ania apostolskiego, az do stanowiska Koscio1a w spralw ach 
publicznych zw,iqza nych z w iarq i moralnosciq. Biskup dziala zawsze 
jako pasterz okreslonej spolecznosci chrzeScijanskie j. Stosunek biskupa 
do pozostalych czlonkow t ej spo1ecznosci nie jes t czysto polityczn q r e
lacjq. Gdyby biskup byl przyw 6dcq polito/cznym, t o moglibysmy w ym a 
gae, aby jeg.o siosunek do wiernych b y1 zgodny z zasadami ob owiqzujq
cymi w i yciu polity,cz,nym, moglibY5my zyczyc sobie, aby ewoluorwal 
on w kierunku , kt6ry uwazamy za sluszny i pozqdany w zyciu p olitycz
nym. Lecz stosunek biskupa do ludu, kt6rego jest on pasterzem , jest 
czyms z gruntu innym - jest to stosunek organiczny. Du'ch Swi~ty 

udzielony zosta1 ca1emu KoScio1owi. NieomyLnose jest wlasnosciq ca
lego K oscio1a. Biskup rzqdzi, naucza i p r zewodniczy modlitwie publicz
nej w na jsci5lejszej 1Cjcznosci z calym Koscio1em, z uczuciami, m ys 
lami i pr agnieniami wiernych. 

Rzeczywistose K08ciola to nie tylko kaplanstwo czy t ez s truktura 
insty,tucjonalna - to t alcze poslannictwo prorockie. Pomi~dzy poslan
nictwem kaplansk im a pos1annictwem prorockim istnieje i chyba p o
winno istniee pewne napiE;cic. Widzialne elementy struktury Kosciofa 
pochodzq z ustanowienia Chryst us a i z Jego woli CZ1011ko.wie hierar chii 
przewodniczq ca1erruu Mistycznemu Ci:aru i kierujq wszystkimi jego cz1on
kami. A zarazem temu samemu Kosciolowi daily jest Duch 5W., ktory 
tchnie k~dy chce. Nie w01no zgodzic si~ na dokonanie wyboru mi~dzy 

t ymi dwoma biegunami zycia K05ciola. Taki wybor oz,nacza1by smier e 
chrzescij anstwi:l. . Tr.zeba za a,!cceptowac oba elementy. 

. Nie b~dziemy tu rozwazae tak zwanego problemu prortestanokiego. 
Refo,rmatorzy d ok onali w yboru. WybraH element prorocki odrywajqc 
go od kaplanstwa. Koscio1 katolicki nigdy nie zgo-dzil si~ wybierae . 
Zawsze glosil on, ze konieczne jest i kaplaiistwo i misja prorocka. Kos
ciol musi bye instytucjq i Kr6lestwem Ducha, organizacjq i orgalll'izmem. 
Lec·z powinnismy uczciwie przyznac, ze choe Kosciol nie dal si~ zap~-
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dzic w dylernat wy,boI'u, to jednak I'eaiIDcja katolicka na protestanckie 
i preprotestanckie pI'zeakcentowanie rnisji proI"ockiej byla tak silna, 
ze Kosciol i kaplanstwo zredukowano do tego, co jest w niehinstytu
cjonalne. MuszEl podkreslic, ze rn6wi~ tu 0 aspelocie praktycZlllym a nie 
o doktry,nie. Leez takze praktyka uezy, w;paja przekonania z silq 
wiElkszq nii sama teoria. Dlatego rnoze ludzie stojqcy poza Kosciolem 
sqdzq, ze opinia publiczna, wolnosc m ysli i mCIWY, krytycy,zm, odpo
wiedzialnose kleru i ludzi swieckkh za gloszone poglqdy - to wszy
stko idee obce katolieyzmowi. A wewnqtrz Kosciola? - WiEiikszosc 
z nas wyraznie waha siEl przed wypowiedzeniern srnielszych uwag 
krytyeznyeh wspos6b otwarty i szezery. I dlatego pra.wie wszEldzie 
prawdziwy obraz Koseiola jest nieznany. Obeuje siEl z jakqs jego 
karykaturq. Koscio! przedst,awiony jest jako zia rnatka, ktorej dla
wiqcy u scisk pozbawia dzieci oddeehu, tak i.e zaledwie mogq siEl po
ruszae i wiodq nEldznq, na wpOl ludzkq egzystencjEl. Nierozsqdne irra
cjonalne posluszeilstwo, rezygnacja ze szczerosei, przekonanie, ze 
wszelka sarnodzielna tworeza inicjatywa to w istocie nielojalnose 
oto grzechy przeciw Duchowi Swi~ternu . Taka postawa to zdrada Kos
ciola, zdeptanie sakrarnentaln yc.h z'obowiqzan, naruszenie wiElzi lqczqcej 
nas z biskupami i papiczem, ktorzy potrzebujq przeciez naszej wspol
pracy. 

Oczywiscie myslqc tworczo rnoi emy s'iEl rnylic - to jest ryzyko zycia. 
Hierarchia, ktom rna wydac sqd 0 tI1aszych bIElda,ch, jest zwiqzana z nalffii 
poprzez EucharystiEl, ktorq sprawuje. BIEldy Sq zle tylko wtedy, gdy jes
tesmy nie dose wierni, atby przyjqe sqd. L ecz jesli rna istniec rozwoj 
i postElP to bezwzglEldnie trzeba myslee i tr,zeba wypowiadac swoje my
sIi - inaczej ni e bEldzie czego sqdzie. 

Opinia publiczna musi funkcjonowae w l\!osciele, musi bye wypo
wiada1na, jest konieczma aby Koseio! zachowal i.ycie i zdrowie 
stwierdzil Karl Rahner w swym eseju zatytulowanyrn "Wolnosc slowa 
w Kosciele". To samo powiedzial zresztq juz Pius X II w roku 1950 
w pI'zernowieniu wyg!oszonyrn na lVIiEldzynarodowym Kongresie Prasy 
Katolickiej. Jego apel znalazi oddzwiElk w statutach synodalnych Archi
diecezji Kolollskiej (1954) . Raooer podkresla, ze skoro zadaniem Kos
cioJa jest g!oszenie Dobrej Nowiny, to hierarch,ja jako organ nauczyciel
ski mus,i zmae nie tylko to, czego ma uezye, lecz takze stem umyslow 
sluch aczy, epokEl, w ktorej zyjemy, troski i problemy, zai'l1teresowania 
i umys!ow ose dzisiej szych ludzi. Dlatego wyra,zanie opinii publicznej, 
wypowiadanie uwag krytyczny,ch, nawet ostrych - to w istocie akty 
mHosci wnikajqcej gl~boko w samq istotEl i sens istmienia Kosciola. 
Praw.dziwej milosci, opierajqcej siEl na pra:wdziwym poznaniu, a nie 
pseudomilosci, ktora musi udawae jednomyslnosc i zgodEl na wszyst'ko, 
poniewaz przepojona jest sluza1czym lElkiem przed narazeniem siEl hie
rarchii koscielnej, lub towarzy.szy jej lenistwo powodujqce, ze wiarEl 



ZDARZENIA - KSIAZKI - LUDZIE 1395 

nadprzyr.odwnq umaje siE; za dar ,zwalniajqey od myslenia. Moze warto 
tu przypomniee aforyzm Guardiniego, klasyezny w swej wymowie: 
"Niedoskonalose nalezy do istO'ty Kosciola na ziemi. A wi~e musimy 
zdobye siE; na odwagE;, aby znosie ciqgly stan niezaspokojenia i nie
zadowolenia". 

Kaplailstwo wiernyeh i powszeehne ich poslannictwo prorockie 
to dwa fakty uznawane zawsze przez doktrynE; Kosciola. My, katoHcy 
dzisiejsi musimy je obeenie na n O'wo przyjqe i potwierdzie w praktyce. 

Dyskusje i spory z protestantami dopro'Wadzily do przesadnego 
akcentowania hierarehicznej struktury Kosciola. Trzeba to zr6wnowa
zye p oprzez ja kis powr6t do pojmowania Kosciola jako wsp61noty 
wiernyeh. Weale nie latwo to uezynie: nie wystarezy wyehowanie wier
nych w nowym poezuciu odpO'wiedzialnosei i do innego stylu poslu
szenstwa - trzeba tez stworzye formy wyra iJania cpinii publieznej, 
a takie oialla doradeze zlozone z ludzi swieckich. Niekt6rzy biskupi 
czyniq eksperymenty w tym zakresie, wsp61pracujq z radami zlozo
nymi ze swieekieh przedstawideli poszezeg61nyeh parafii. Pewni bis
kup! systematyc:wie organizujq zebrania ludzi swieckich poswiE;con e 
przygotowa niom do soboru. Wielu biskupow utrzymuje lwntakt z r 62:.
nymi organizacjami diecezjalnymi. Z pewnoseicl trzeba bE;dzie dokonae 
licznych eksper ymentow, zanim jakis sYSltem r eprezentacji swieckich 
przyj mie siE; szerzej . Podobnie i parafic bE;dq musialy wypr6bowae 
rozne formy ud ziafu swieekieh 'W zarzqdzaniu sprawami koseielnymi. 
Jest tez w sferze mo i liwosci, ze i sarna Kuria Rzym ska stanie siE; or
ga nem w wiE;kszym stopniu miE;dzynarodowym i b~dzie lepiej poinfor
m owana 0 opinii ludzi 5wieckieh poprzez specjalne urzt;dy zorgani'zo
wane przy Kongregaejaeh, a takze poprzez k ontakty ze swieckimi 
organiz3<e jami katoliekimi. 

.Te nadzieje na przyszlose nie powinny przyslaniae faktu, ze ju.± 
obeenie istnie je w Ko sciele moi liwose wewnE;trznego dialogu i miej
see na ini.cjaltywE; ludzi swiecki:ch. Elontakty osobiste z przedstawicie
lami hierarchii zawsze byly i Sq mozUw e. Mamy tez praSE; katolickq, 
ktora przynajmniej w pewnyeh swych odlamaeh pragnie bye wyrazi
cielkq opinii swieekich. Zycie parafialne i dieeezjaine nawet w swym 
obecnym ks ztalcic stwarza okazjE; do wielu poiytecznyeh inicjatyw 
osobistyeh. Gdyby tak nie bylo - nie moglyby powstae wartosciowe 
czasopisma redagowane przez ludzi swieckkh i nie byloby tylu wybit
nych swieckieh dzial aezy katolickich. 

Nle wystareza jednak ze gIo'> "proroe..l<;i" rozbrzmiewa w tym sa
mym domu co kaplanski. Potrzebne i konieezne jest wzajemne zapJad
nianie, wymiana wartosci, obustronny gJ~boki szacunek i uznanie . 
Jak dotqd rzadko to siE; zdarza. Osiqg,niE;cia, ktore powinny krzewic 
5iE; szeroko - weiqz jeszeze n~e wychcdzq poza cieplarniane warunki, 
Sq czyms wyJ<likowym, elitarnym. Sbruktura1ne zmiany w organizacji 
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zyeia 'koseielnego moglyby wyrprowadzie je ·W swiat, przyezynic siEi do 
ieh umasowienia . Istniejqce obecnie w Kosciele organizaeje i grupy 
ludzi swieokiJeh odez'li'wajq stale PQtrzeb~ szerszej autonomii. J esli majq 
naprawd~ przyniese K'oseiolowi pozy,tek, trzeba im dae w iEicej swOb0dy, 
trzeba ufae im i okazywae to zaufanie. 

W toku tyeh uwag zajmowalem si~ gl6wnie wkladem mysli, umie
j~tnosci i doswiadezenia ludzi swieekich (a takze udzielaJlly,eh im nat
chnien Dueha Swi~teg.o) w tych dziedzinaeh zycia Ko.scielnego, kt6re 
majq ra.ezej charakter peryferyjny. 

Nie sqdz~ jednak aby wklad swieckich mial bye ogranicz()IllY do za 
gadnien polityki spoleeZ'nej, teehniki misyjnej , zrozumienia epoki 
z kt6rq Kosci6l ma do czynienia. 

Wspomnialem jui kr6tko 0 odrodzeniu liturgicznym, kt6re z pewnosciq 
jest dla Ciala Misty·eznego spraWq centralnq, a takze 0 apostolstw ie, 
najog6lniej pojEitym, 0 apostolstwie poprzez swiadectwo chrzescijan
skiego zyeia. 

W ZiIlOwiony niedawno esej Kardynala Newmana ,,0 zasi~ganiu rady 
w,iernych w sprawaeh Doktryny Kosciola" przypomina nam, ze ludzie 
swiecey majq swoje zadania w pracy nad rozwojem tej doktryny, i ze 
oni r6wniez powinni siEi starae, aby Kosd61 coraz gl~biej pojmow al 
powierzOille mu Slowo Boze. Newman analizuje r elacjEl p omiEidzy 
Urz~dem Nauczycielskim a wierzqcymi, jaka istnieje w sferze dok try
nalnej. Nie jest to stosunek rta~, jak pomi~dzy aktem i mOin osciq, 
lecz relacja 0 wiele bardziej zlozona - moze raezej p rzypomina ona 
malienstwo. 

Wiara swieckich ma znaezenie dla ealego Koseiola, zw laszeza gdy 
wielu podtrzymuje te same poglqdy, gdy istnieje szeroki consensus 
fidelium. Newman nazywa tEi jednomyslnose wiernyeh "swiadeetw em 
i potwierdzeniem a.postolsk iego dogmatu, czyms w rodzaju instynkt u 
utajonego gl~boko w lonie Mistyeznego Ciala, natehnieniem Ducha SwiEi
tego, odpowiedziq na modlitw~ Koseiola, wstrEitem do bh;du, k t6ry 
natychmiast staje siEi zgorszeniem". Taki sta,n rzeczy pociaga za sobq 
powaime konsekweneje i zobowiqzania, kt6rych wielu swieckich nie ehce 
podjqe. Tego rodzaj u wklad moze wniesc w i ycie Kioseiola tylko czlo
\viek, kt6ry w p elni i do glEibi iyje tym wlasnie iyciem , jest zespolony 
z Koseiolem poprzez Sakramenty Swi~te, modlitw~ i swiadezenie 
o Chrystusie - i zarazem jest naprawd~ ezlowiekiem swieekim. Czlowie
kiem swieekim - to znaezy, ze jest naprawd~ zaangazowany - jako 
czlowiek i jako chrzeseijanin - w porzqdek doezesny, w czysto 
ziemskie problemy swojej epoki, w jej kultur~, filozofiEi, prqdy ideowe 
i przedsiEiwzh;cia organizacyjne. 

To, co tu powiedz,ialem, to tylko powierzehowne bardzo uwagi. 
o wiele wiEicej i powazniej naleialoby 0 tych problem aeh dyskutowac 
i myslee. Nie dlatego, aby zdobye popularnose wsr6d ludzi swieokieh. 
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I nie dlateg'o, by prowadzic jakqs zloSliwq r07Jbijaekq ezy nihilistyeznq 
kampani~. Trzeba mo,wie 0 sprawaeh i falk.tach, kt6re ·tu poruszylem, 
dlatego, :ie gdy zapomina si~ 0 nich, Kosci61 ll1a tyro traci - nie 
przestaje wprawidzie bye sobq, leez jest jakos umniejszony. Jego przy
rodzone mo~liwosei zostajq ograruiczone, katolickose oslabiona, wply,w 
i znaczenie jakby zahamowane czy przysloni~te mg.lq. A dzis, w cza
saeh gdy swiat wreszeie dojrzewa do tego, aby m6g! ocenie ide~ 

powszeehnej jednoSci ealego rodzaju ludzkiego - Kolici6}, kt6ry przez 
tyle wiek6w przeenowywal t~ ide~ w swoim serou - nie powinien, 
nie moze sobie poz-wolic na uszczuplenie swoieh apostolskich mo,ili
woscL 

Ks. Robert W. Hovda 
Tlum. H. B. 

WSROD KSIl\ZEK PRZEDSOBOROWYCH 

Chyba bez wzgl~du na to, co zostanie uehwalone lub nieuchwalone 
w Watykalnie, reaHzacja nacze,lneg.o zamierzeruia Ojea Swi~tego jest juz 
dzili w pewnej mierze faMem dokonanym. Program Jana XXIII jest 
og61nie znany: "pr,zez od[low~ K,osciola do zjednoczenia chrzesciijan". 
Ot6z wydaje si~ niewqtpliwie, ze lata przed!soborowe pnejdq do his
torH Kosci01a wlasnie jako lata oooowy i to nawet w wypadiku, gdyby 
sam sobor nie odzwierciedlil w ,calej rozciqglosci raehunku sumienia 
katolieyzmu, ja1ki w tyeh lataeh przeprowadZIOno i plynqcyeh zen 
postu,lat6w. Zar6wno mysl teoretyezma jak swiadomose moralna i re
ligijna poezynBy w tym okresie mlilowe kraki na,prz6d i to jest juz 
w jakieJs bardzo du:iej mderze nieodwraICa1ne. 

Cheqe najog61.niej seharak,teryzowae sens i kierunek p,rzedsoborowej 
odnowy pOiwied'ldec chyba trzeba, :ie jest to powrot do Pisma Swi~tego 
(Nowego i Starego Testamentu) i to w najrozmaLtszych plaszczyznach. 
W teologii lata te zap'Lsaly si~ wieloma ba,rdzo wszechstronnymi wy
sHkami sprecyzowalliia i pogl~bienia katolickiego pojmowania depozyttu 
wiary, a w szezeg6lnosci takich zagadnien ja,k stosunek tradyeji do 
Pisma Swi~tego, eg'Zegezy bibl1jnej do teologii systematycznej, dowod6w 
tomistycz,nych na istnienie Boga do Jego wizji biblijnej, kt6ra zdaniem 
wielu mysl:ieieli znajdu,je balrdziej autentyczne odblcie w Ireligii spotka
nia osobistego i religii zbawienia ni:i w systemie doktrynalno-filozoficz
nym 0 wyraznych powiqzaniaeh z raejonalistycznq tradycjq hellenskq. 
W zwiqzku z tymi W!3zystkimi l"ozwa:ia'nia:mi poz-ostaljq nalturalnie liczne 
praee poswi~eone rozw,ojOlWi dogmatu i jest rzeezq intereswjqcq, :ie so-

Znak - 9 
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borowa komisja przygotowarwcza (Komisja Centralna) wlqczyla to 
zagadnienie do sweg.o projektu deba.t nad depozytem wiary. 

Powrot do Pi,sma Swi~tego jest rowniez widocz.ny w sposoba,ch 
rozumienia historii Kosciola, ktore w przedsoborowym okresie przeszly 
dose wyra.z,nq e'wQilucd~ . Na,wiqzujqC do rozumienia religijnego prze
kazu Biblii ja\{)o przekazu historii Narodu Wybramego, h'istorii zba
wienia (a nie starty,cznego Zibioru cyrta·tow i przepisow) widzi S'i~ dziS 
coraz cz~sciej talkze h1stori~ Kosciola jako drog~ czy jako kolejne, za
konenione w historii odzewy na wez.wania Boga. W .takiej rperspekty
wie Sq nie tylko z'rozumiale, lecz nawet po prostu nieuni\{)nione nie
sprostania czy cofni~cia, tak wlasn'ie jail: istnialy zawsze niespvostania 
ezy cofni~cia w zmaganiach ludu Izraelsmego na jego drodze ku no
wemu Przymierzu. Jednym z aspektow tej noweL ba,rdziej biblijonej 
i zarazem bardziej "historycznej " swiadomosei histovii K'psciola jest 
naturalnie ba,rdziej samOikrytyczne ,podejScie do Reformacji. Na czolo 
wspolczesnych prac nie rwysuwa si~ juz lPytanie 0 bl~dy i winy ow
czesny,ch oponentow, lecz raczej 'Pytanie ICO - w postulatach Refor
macj1 - bylosluszne i czemu, jeSH bylo w jalkiejs bodaj mierze 
sluszme, Inie zostalo pnzyj~te. Jako taJId wlasnie slusZ'l1y element pod
nosi si~ ba,rdzo cz~sto wiernose i 5zacunek protestantorw dla Ewan
gelii i dla Starego Testamentu. Podlkresla si~ tez z calq otwartosciq 
fakt, ze katolicka biblhstYlka WSpo!lczesna rna bardzo duzo do zawdzi~
czenia looblistyce pnotestanrckiej, ktorej iroZiwod byl w osta,tnich czasach 
swobodndejszy i k.tora dlOszla dzi~ki temu do wielu bezspornych 
osiqgni~e. 

"Powrot do Pism~ S,wi~tego" a sciSlej - do Ewangeli.i cechuje .takze 
wi~kszcSe przeds·oborowych posulat6w duszpasterskich. Uwidocznia to 
si~ zar6wno w IPrzesuni~oiu aikcentow W ekspozycji tre8ci ['eligiij.nych 
(mniej "fil000forwania" a wi~cej ewangeliczneg,o· konkretu, mniej pi~

knych slo.w, .wi~cej realnych postulatow miJ,08ci), jak \V samych formach 
dusz.pasterskiego kontaktu, ktory. jak tSi~ to ogolnie podkres1a, musi 
bye bardziej bezp08redni, wlasnie "ewangelikzny" w srwej prostocie 
i zarazem w swym llJutentycz'nym wcieleniu w swiat, tak jak "wc'ie
lone" \V swiat otaczajq'cy ,bylo zycie Chrystusa, Jego przypowiesci i na
wet J ego 'praktyczna trooska 0 :praiktyczne potrzeby Jego wspolczesnych. 
Idqce z,nacznie dalej postulaty powstajq w Ziwiqzku z coraz ostrzejszq 
ostatnio swiadomosciq faktu, ze ruie tyl\{)o same doktryny, lecz tez 
formy zyeia .tego, kto je Iprzek,azUije, jego osotbiste Swiadectwo, Sq isto
tne dla religii. Nie ty~ko d'ormy zycia i konta,ktow pojedynczych ksi~zy 
majq bye "ewa,ngeHczne", ale glE;bokich modyfikacji w tym wlasnie 
kierun.ku 'wymaga - zdaniem wielu katolikow - caly widzialny 
ksztalt instytucji Kosciola. Sprzecznosci, jakie istnialy mi~dzy tresciq 
przekazu religijnegoa srodkami dzJialania w swiecie, stylem zycia, 
nawet stylem prakty,eznego myslenia instytucji, ktora tego przekazu 

http:kierun.ku
http:widocz.ny
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strzegla, stajq si~ niewqtpIiwie coraz trudniejsze do Pl1zyj~cia dla czlo
wieka wsp6hczesneg,0, a .okres przedsoborowej, krytyelmej s,21czerosci 
przyczynil si~ z pewnosciq do tego, ze najroZimailtsze wqtpliwosci i nie
dom6wienia na ten tema,t pm:ybraly 1P0stae jasno skrystalizowalnych 
poglqd6w i ,postulat6w. Nawet wi~c jeSli ~co jes.t bardzo prawdoipodo
bne) sob6r nie zadowoli w pelni krytyk6w "konstantynskich" aspekt6w 
Kosciola, to cisnienie w kiierunku ,,21mniejszenia k~ta rozwal1cia nozyc" 
mi~dzy idealem ewangeHeznym a s'WIieckim ksztaltem instytucji, kt6ra 
go glosi, b~dzie prawdopodobnie przez dlugi czas ,stalym elementem 
w rozw,ojukatolicyzmu. 

Wszystkie wymien10ne wyzej aspekty juz dokonanej odnowy my
sJi i swiadomosci religijnej znajdujq przede wszystkim wyraz w mniej 
lub bardziej "specjalisltycznyeh" Q.pracowaniach, szerzej dziS co prawda 
zmanych nH w ezasach, gdy powa,:iniejsze teoretyezne zainteresowanie 
religiq bylo wylqcz'nde domenq Inielkt6rych ksi~zy, a nie wehodzilo 
w zakres ,tak zwanej "potoeznej" wiedzy 'religijnej. Tym bardziej cie
kawe i tym· bardzied znamienne jest to, ze zupelnie taki sam kierunek 
"powrotu do Ewangelii", do prymatu dueha nad literq, milosei nad r6z
nieami poglqd6w, prawdy zycia nad wqtpUwymi wzgl~dami presti
:iowo-Iegalistycznymi, domi'll'uje w nieporadnych, czasem naiwnie skraj
nych, czasem niefrasobUwie "nieortodoksyjny.ch" wypowiedziach "sza
rych ludzi" na temat ich s'oborowy;ch nadziei. I tu Wii~c powt6rzyb 
trzeba uwag~ poprzedniq. Nawet jeSli ISob6r nie spelni (a pewnie nie 
spelni) ty,ch nadziei, to, ze Sq i ze Sq wlasnie ,takie, stanowi auz dziS . 
element trwaly mysli re,lligijnej wsp61czesnosei i ,ten fakt nie moze 
bye bez 'Wlplywu na ,dalsze dzieje Ii modyfikaeje tej myslL 

W tej perspekrtywie ksiqilki i arty;kuly przedsoborowe, a w kaidym 
razie duza ich cz~se, z pewnosciq nie zdezaktualizuje si~ z chwilq, gdy 
sob6r si~ skonczy. Stanowic b~dzie nie ,tylko "dokument", leez zYWq 
i insp1rujqcq 1iteratur~ odnowy, kt6rej dy;namika moze natU'ralnie' 
oslabnqc, lecz kt6ra nie moze jui: cofnqc si~ arni zatrzymae defirruitYiWnie,. 
tak jak nie cofa siq ani nie zatrzymuje, 'nawet w okresach pozornej 
stagnacji, tw6rcza mysl ludzka. Trudno wreszcie, sledzqc naljciekawsze 
przedsoborowe pr6by pogl~bienia katolickiej mysli religLjnej, nie do
s trzegae tego, ze stanowiq one wazny etap realizaeji tak,ze drugiego 
punktu prog,ramu Ojea Swi~tego: zjednoezenia ehrzescijan. Bo nie
wqtpliwie nie w ,anal'izach najrozmaitszych (bardzo trudny,eh r-zeczy
wiscie) szczeg616w akcydentalnyeh, ale wlasnie w "gl~bi religii", w tiej 
aspektach najistotniejszy.ch, zljednoczenie takie moze wziqc poczqtek 
i w oparciu 0 nie moze dopiero r021wiqzac trudnosci s2Jczeg610we. 
Szereg katolickkh a taki:e protestanckich pozycji Iprzedsoborowych rna, 
jak si~ wyda'je, ogromnq wartosc wlasnie w tym sensie. 

Systematyczny pr,zeglqd przedsoborowej literartury i jej podsumowa
nie b~dzJe zadaniem pas,jonudqcym dla history·k6w czy narwet tylko 

http:najistotniejszy.ch
http:nieortodoksyjny.ch


1400 ZDARZENIA - KSI1\ZKI - LUDZIE 

obserwatorow katolicyzmu. Juli dzis jednak moilna wymienic rprzy
kladowo, wlasnie j.ako dn~umenty odnowy, kHk,a pozycji, ktore, nawet 
jeSli zdezaktualizujq si~ cz~sciowo to z peWlIlosciq nie zdezaktu~.}jzujq 
si~ "bez Iiladu". 

Hans K u eng, The Council and Reunion ("Sobor a zjednoczenie"), 
New York 1962, Sheed and Ward. 

Hans Kueng jest profesorem 'teologii w Tuebingen, i autO'rem zna
nej szeroko w srodo!wiskach elmmenicznych ksi~i 0 zasadaliczej zgod
n'osci doktryny usprawiedJLwienia Karla Bartha ze stanow.iskiem So
boru Trydenckiego. Jego ostatnia praca, "Sobor a .zjediIloczenie", uwa
zana jest .zarown·o przez jej entuz:jastow jak przez jej kr~tykow ila 
je{inq z nadwazniejszych pozycji literatury przedsoboIlOwej.Glosny 
iest takze jego artykul drukOlWany przed paroma miesiqcami w "Re
vue Nouvelle" i 'Poswi~cony pytaruiJu "czy SO'bor moze si~ nie udac". 
Artykul ten, ktorego tezq jest, ze sobor jako oIzgromadzenie ZiWalane 
przez Judzi" moze nie spr,ostac historYCZlllym zadaniom, jakie w danej 
chwili przed nim stojq, i ze zagraza to szczeg61nie, gdy istnieje ten
de.ncja mnolZenia nieomylnych, ,lecz niekonieczmde potrzebnych w danym 
momencie orzeczen i gub1enia si~ w szczegolach, byl streszczany 
i omawLany w wielu rcza~Qpismach. 

"Sobor a z,jednoczenie" okreslono jako ,Inajszerszy dotqd i najbardziej 
zasadniczy rachunek sumienia katolicyzmu". Kueng pocikresla, ze ,00
nowa jest koniecznym wst~pem do zjediIloczenia, a takze, ze jest ona 
w og6le koniecZlIlosciq stalq, juz ze wzgl~du na sam chaTalkter Kos
ciala. Nie <tylko bowiem skI.ada si~ On z "grzesznych jednostek", ale 
jak iwierdzi Kueng - moma nawet mowic 0 "grzesznym Kosciele", 
a nie tylko 0 "Kosciele grzesz'nik6w", choc - jak to z naciskiem za
znacza - oba wyraiZenia m'Ogqbyc zradlem niepanozumien. 

Rozdzial 0 "Odnowie Ko·sciola w przeszlosci i w obecnej chwili" 
uwazany jest za najwazni~szy w calej ksiqzce. Historia odnowy w ok're
sie przedreformacYljnym doprowadza 10gkZlIl.ie do pytania "czemu Kos
ciol katolicki odrzucil ref()rm~ protestanckq", a nast~PlJJie, po ikrotkim 
zarysie zmian, jakie nastqpily po obu !stronach w okresie mi~dzy Lu
trem a drugim soborem watykanskim, autor Iprzechodzi do jeszcze 
bardziej aktua,lnej IkwestU: w jaki sposob ikatolicy i protestanc.i mogq 
spotkac si~ zmowu, juz w dzj.siejszej sytuacji? Nie doprowadzq do tego, 
jego zdaniem, same ,a;pele '0 powrot do jednosci, ani indywidualne 
nawrocenia, ani nawet "reforma moralna". Potrzebna Ijest "oonowa, 
w ktorej Kosciol katoliclci.odntalazlby w peloni wlas'llq, istotnq natur~, 
drogq wyjscia naprzeciw wszystkiemu, co jest sluszne i uzasadnione 
w protestanckich !postulatach i w protestanckiej krytyce". 

Odnowa taka oznacza to, 00 dzieje si~ w~asnie stopniowo ,juz od sie
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demdzie.si~ciu lat. Oznacza uznanie re1igijnej motywaoji w Reformacji, 
w2lrost szacunku dla Pisma Swi~tego, przeksztalcenrie si~ Htu,rgii ka
tolickiej w liturgi~ ludowq, coraz wi~ksze zrozumienie, w teorLi i w pra
ktyce, kaplanstwa wiernych. Hans Kueng wylicza - w s·posob rownie 
konkretny - wiele rnnych tak~ch punktow. Szczegolny nacisk kladzde 
wsz~dziena potrzeb~ willkszej niz dotqd swiadomosci, ze kazde ludzkie 
sformulow,anie dOIDtryna1ne jest lPodatne na procesy "starzenia sill" 
i ze przeto rozwoj doIDtryny jest nie71miernie istotnym elementem drogi 
Kosoiola. Nalezy Itakze "patrzec ba'rdziej krytycznie na form~ pobo.z
nosci ludowej we wlas'nym Kosciele, a bardziej wyro71umiale i wnikl1
wie Ina formy, ktore wyksztalcily si~ w innych kosciolach chrzescijaiJ
skich". 

Ostatni rozdzial ksiqzki, pod.obnie jaJk wspomniany ju,z wyzej arty
kul, stanowi bardz,o realistyc71nq ocen~ szans spelnienia wszystkich 
tych postulatow przez nadchodzqcy sobor, i 2lawiera szereg rownie 
trzezw)'lch sugestii praktyc7lllych. 

Robert M c A fee B row n, The Spirit oj Protestantism ("Duch pro
testantyzmu"), New York 1961, Oxford Univer.sity Press. 

Robert McAfee ' BrQWn jest wspolautorem omaw]a,nej w swo,im cza
si~ w "Znaku" ksiqz,ki 0 "Ka:tolikach amerykanskich w oC71ach Zydow 
i Iprotestanrtow". Re,prezentuje on tez staonowisko protestan:ckie w ·wyda
nym w roku biezqcym "Dialogu chrzeScijanskim" z Gustawem Weig
lem, S.J. 

"Duch protestantyzmu" jest ciekawq para'lelq dla ksiqzek Kuenga. 
Juz sam sposob. jej uj~da spemia w ja·kims sensie postulat koncentro
wania si~ ,na rzeczach najistotniejszych i to w dch aspekcie pozytyw
nym. McAfee Brown nie analizuje 'ani nie broni poszczegolnych sta
nowisk doktrynaLnych protestantyzmu, lecz sklada rodzaj osobis,tego 
wY71nania wiary (co ,jest 7lresztq charakter)'lstyc71ne dla "protestanckiego 
ducha", wy,razajqlcego siEl ostatnio w jes71cze 'W1i~kszym niZ u katolikow 
przesuni~~u akcentow na osobisty aspeM religii). Ksiqzka stanowi 
dziElki temu obraz protestantyzmu taki, jakim widzq go protestanci 
dla siebie, a ,nie dla celow apologetyc71nych i "dobre strony", ktore 
oczywiscie mUSZq rw ltak1m obrazie gorowac, Sq przez to nieco inne, 
a takze 7lllacznie zywsze nii te, ktore eksponujq zwykle formalne po
lemiki. 

Po krotkim zarysie htstoI1ii Reformacji oraz po opisie IProtestanckkh 
"rodzin ducho,wych", jakie uksztaltowaly si~ potem, au;tor przechodzi do 
bezposredniej charakterystyki "ducha protestantyzmu", ktory wszy
stkie te ba~dz.onieraz rome rodz~ny lcrczy. Jego na.jistotniejszym 
elementem jest "otwarcie na nieusta'jqcq odnoWEl, w r~ku Boga i pod 
przewodnictwem Chrystusa". Brown sqdzi, ze pOjmowan.ie zasady eccle
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sia semper reformanda jest "bye moze u samych podstaw wszystkiego, 
co dzieli protesta!I1tow od ,rzymskiego katolicyzmu". 

DrUiga i najdluzsza cz~se ksiqzki poswi~cona jest odmalowaniu pro
testa,nckiego uj~cia tych zagadnien Ireligijnych, kt6re aUitor uwaza za 
najwaill1liedsze. Sq to mi~dzy innymi sprawa laski i zycia wiary, auto
rytetu Pisma Swi~tego, kaplanstwa wierny,ch, mi~s'ca iroli teologii 
i istoty kulw. RozcLzial 0 powola'niu chrzescLjanina porownywany jest 
nieraz do (omawianej juli. w "Znaku") pracy Leclerqa "Chrzescijanie 
w swiede". Z wlasciWq caled ksiqzce prosDolinijnoSciq McAfee Brown 
podkresia w ostatnim rozdzLale zasadniczq trudnose, ktora - bye mo
ze - stanowi cen~ wielu sympatyc1)nych cech protestanckich. Ok~esla 
jq zna'komicie j'uz sam podityrtrul ,rozdzialu. "Autorytet - pi~ta Achil
lesowa protestantyzmu". 

Wemer B u I s t, S. J., Offenbarung. Biblischer und Theologischer 
Begriff ("Objawienie. Poj~cie biblijne i teol>ogiczne"), Duesseldorf 1960, 
Patmos - Verlag. 

Edward D. O'C 0 n nor, C. S. C., Faith in the SynOtptic Gospels, 
A Problem in the correlation of Scripture and Theology, ("Wiara 
w ewaillgeliach synoptycz>ny~h. PT,oblem ikorelacji Pisma i Teologii"), 
Notre Dame 1961, Notre Dame ·Press. 

Zarowno Kueng jak McAfee Brown podkreslajq, ie odnOlWa te
ologii opie'ra si~ 'przede wszystkim na poglE;!bianiu ~ajomo,sci Pisma 
Swi~tego. Os1:atnie dziesi~iolecia przyniosly duze iPost~py w dziedzinie 
egzegezy, a w okresie pmedsoborowym skoncen1:rowano szczegolnq 
uwag~ na dwoch pocLstawowych zag'adnienioch teo}o.gicznych: na obja
wieniu i na wierze. Ksiqz,ka Bulsta jest jaik si~ wydalje reprezenta
tywna dla doM: liczpej jui dzisiad "szikoly" pojmowania objawienia, 
a Edward O'Connor w swoim dosye specjalistycznym studium "tresci 
wiary w ewangelia,ch synoptyczny,ch" zapoczqtkowuje solidnq podbu
dow~ biblistycznq kierunku myslenLa, iktory rowniez macoraz wi~cej 
zwolennik6w wsrod teologow. 

Podkreslana nieraz przez McAfee BroWlna niech~e do neoscholastycznej 
formacji protestanckiej, ktora zdaje lSi~ pojmowae religi~ przede 'wszy
stkim jako "wiar~ W oikreslone pUl1'kty systemu doktrynalnego", znaj
duje interesujqcy odpowiednik u Bulsta. Glownq intencjq jego ksiqiki 
jest mianowide proba "ocalenia" (jak ,pisze) dia teologii idei Boga, 
ktory si~ lobjawia "nie w formie doktryny lec·z w formie zdarzenia 
hist!orycznego, ktore dopiero potem staje si~ gruntem nauiki". Podobnie 
jak Rahner, Semmelroth, Schillebeeck i wielu innytch teologow wspol
czesnych, Bulst rozumie wi~c objawienie jako "spotka,nie osobiste", 
a nie tylko jako fakt zakomunikowania pewnych "pralwd". Nie tai on 
zres7Jtq wply,wu, jaiki wytWarl w tej dziedziniena teologi~ katolickq 
protestantyzm wspolczes·ny. Do niedaw.na, pisze, nasi teologowie nie 
prowadzili nlemal iadnych powainiejszych badan w zaroresie biblijnej 
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teologlii objalwienia. Sam jest jej entuzjastycwym obroncq. Porownujqc 
jej koncepaj~ z koncepcjq teologii sys.tematycz'nej, podkresla nieusta nnie 
bogactwo, gl~bi~ religijnq i sH~ ins'pira.cji abj.awienia poj~tego w kate
goria'ch history.cznego spotkania Boga Zywego i Iprzewag~ takii.ego rozu
micnia nad konceptualnq locutio Dei z klasycznych, podr~cznikowych 
definicji. Definicje te, zdaniem Bulsta, kSZltaltowaly si~ pod nareiskiem 
ok,res10nych kontrowersj,i i dlatego pomini~te Sq rw nieh lub niedosc 
wyeksponowane bardzo wa,ine aspekty. Aurtor wkracza tu jui wi~c na 
teren cz~sto ostatnio dyskutowanego problemu kategorii, w jakich for
mulowane Sq definicje teologi<:zme. Proponuje on zastq,p'ienie arbitralnej 
jego zda'niem metody, ktora zaczyna od formulowania definicji, metodq 
talkq, ktorej punktem wyjscia byloby fenomenologiezne rozpatrywalllJie 
tych realnych zdarzen w Starym i w Nowym Testamencie, jakie nazy
wamy abjarwie,niem Boga. 

Studium tego typu !wykaz·uje, ze obj.arwienie 'w PiSmie Swi~tym jest 
przede wszystkim zrlan<?niem zachodzqcym w historiii jest sarno histo
riq zba!wie.nia. Jest on taJkze spra'Wq calk,owicie osobistq : spo1Jka,niem 
Boga z czlo·wiekiem" Jego celem (wciqz w "fenomenologiczm.ej" per
spektywie .Pisma Swi~tego) jest sam Bog i Jego pIany dotyczqce zba
wienia ludzi, a objawione czlowiekowi jakoak,t ,czystej laski. Biblijne 
objawienie jest wi~c Irzeczywistosciq niezmieI1nie zlozonq i ·wielowarst
WOWq, nie sklada si~ nigdy wylq.czllJie z teofanii czy ze zdarzen, czy ze 
slow, ale za,wsze z wszystkich tych trzech as.pektow. Nadczystszy, naj
bardziej osobisty i najlpodatniejszy na clJalszy przeka'z jest niewq,iplLwie 
aspekt slowny. Nie znaczy to jednak, ze ow przekazpow1nien koniecznie 
mice form~ "doMryn". lVIa to bye ra:czej, zdaniem Bulta, rodzaj "sw1a
dectwa" tego, co bylo "slyszane i widziane", rodzaj opisu zdarzen skla
daj<jcych si~ na objawienie. Ze "s·wiadectwa" takiego moze i powinna 
oczywiScie rozwijac si~ dokbryna, ale tendencja do abstrakcyjnych 
f ormul eK powinna stale znajdowac przeciwwag~ 'w konkre1mym prze
iywaniu objawienia jako konkretnej historii zbawienia. Pr.zezywanie 
takie winno wyrazac si~ przede wszystkim w bardZliej nii:. dotqd swia
domym i glliibokim udziale w kulreie s'akramentalnym. 

Ostatni rozdzial, poswi~cony rela.cji abjawienia i wiary, sygnalizuje 
tylko te zagadnienie i potrzeb~ dO'P'rac owaruia si~, r&wniez jesli idzie 
o pojmowanie wiaTY, koncepoji czysdej i hardziej .bez;posrednio bi
blijnej niz te, kt&re poda·je teologia .systematyczna. 

Ksiqzka E. D. O'Coll11nora (ktory jest tez autorem recenzjonowanej juz 
w .,Znaiku" pracy <0 nowych prqdach w teologii francusJdej - Voices 
oj France) nie rna ali tak rozleglej ambioji, stanowi jednak pierwszy' 
krok w tym kieruniku. Rozdzial pi'erIWszy poswi~cony 'jest analizie tych 
tekst6w sY'noptycznych, w ktorych wiara wystEi'puje w starotestamen
towym znaczeniu ,Iwiernooci" Bog.u czy "ufania" Mu. Rozdzial drugi 
rozpatrlllje te te:ksty, gdzie oznacza ona "wierzenie" w ·dohrq no.win~ 
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Ewangelii. Trzecia cz~se ksiqiki stanowi studium ,tych tekst6w, kt6re 
ilustrujq wiar~ w Chrystusa, przy czym w cz~sci ich chodzi '0 "ufanie" 
Chrystusowi jako Zbawcy, a w cz~sci (mniej wi~cej takiej samej ilos
ciowo) 0 "wierzenie", ze dest on Synem Boga. 

NaJSt~pnie autor przech'Odzi do "trudnego i delikatnego zadania odna
lezienia tego, co stanowi je:d:nose .wszystkich tych teks·t6w" czyli rozu
mien wi,ary. WnLosek jego jest taki, ze synoptycy pojmowali wiar~ 
jako "przy'j~cie (doslownie - aikceptowanie) Jezusa jako Chrystusa, 
Syna Boga". Stwierdza natomiast 'calkiem otwarcie, ze -bell naciqgania 
tekst6w - nie m()zna uwazae wia,ry ,w uj~iu synoptyk6w ani po 
pr()5tu za "wierzenie" we wszystko czym jest Chrystus, ani tez za 
poleganie, z calq ufnosciq, lIla Jego obietnica:ch rz:bawienia. Kry,terium 
wrary, w swietle badanych tekst6w, stanowi ,wi~c, zdaniem Q'Corrnor.a, 
nie tyle zauf.anie do Chrystusa jako do Zba,wiciela, He "prz)'1j~ie Go 
jaiko Sy,na Boga", co wprawdzie nie jest ,jednoznaczme z "wierzeniem" 
w Jego wyliczane dzis pr,zez teologi~ ,przymioty, ale jest pewnq formq 
"wierzenia", Ize byl rzeczY'wiscie Synem Boga. Wszy,stkie te szczeg6lowe 
analizy b~dq jeszcze zape,wne przedmiotem dyskusji s;pecjalistycmych. 
NiewqtpIiwq ju:i: dzis zaslugq ksiqzki Q'Connora jest Jlatomias,t to, ze 
dowodzi ona, w spoo6b ·bardzo soIidnie udokumen,to,wany, tego jak 
(podobnie jaik objalWienie) "wielowarstwowe" jest poj~cie wiary u sy
noptyk6w i jak duze mo,zliwosci dalszego precyzowania i rozwoj'u 
stojq w()bec tego przed jej "klasycznymi" dzisiaj definicjami. 

Rev. Viktor S c h u r r. C. Ss. R., Richard B a u man n, Marianne 
D irk s, dr A. Lis s n e r, Konkrete Wiinsche und das KonzH ("Kon
kretne zyczenia pod adresem soboru"), Munchen 1962, Butzon & Becker. 

Zy;czenia szarych ludzi pod a:dresem soboru, kt6ryeh ulmzaly si~ 

na Zaehodzie ,cale tomy, Sq zwykle podobne i ()5tatni tom niemi~eki 
nie odbiega zbytnio od "modeIi", 1ct6re b)'lwaly juz w Polsce reeenzo
wane. Wyliezenie tutaj glo.wnych zawaiitych w nim postulat6w, wydaje 
si~ jednak celowe z dwu powod6w. Po pierw.sze ilustrujq one gwaltowne 
narastanie szczerosci i radylk'alnosci wypowiedzi: jeszcze dwa lata temu 
r6:i:ne propozyeje, jakie ,pr.zynosi monachijski zbi6r bylyby zarpewne 
sformulowane znacznie wstrzemi~zliwiej, alba nie bylyby sf,ormulowane 
weale. (Warto tu zaznaczye, ze Konkretne zyczenia ulkazaly si~ z impri
matur, a z ieh .tonu wyniika , ze wi~ksz.ose autor6w Inie jest by,na'jmniej 
jakqs "awanturniczq awangardq", lecz przeeiwnie, dose "tradycyjnymi" 
i pelnymi szacunku dla wladz koscie1nych katoHkamL) Drugi pow6d, 
kt6ry sklania do przytoczenia tu nieuezonj1ch, bezpretensj011alnych lecz 
przecie baI1dzo jednoznacz,nych zyczen katolik6w niemieckich, to fakt. 
ze wlasnie ich lZestawienie z teologiezmymi i biblistycznymi nurtami 
odnowy wydaje si~ bardzo znamierune. Katoliey ei wyciqgajq bowiem 
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w gruncie Tzeczy pmkty,czne (choe niezawsze mo:iliwe do prakitykowania) 
wnioski z naczelnego postulatu cale,j odnowyprzedsoborowej, ktorym 
jest powrot do ducha EwangeJii i wiernose najisto1miejszym aspektom 
religii. 

Wypowiedz ksi~dza Schurra, ktora 'jest rprzedrukiem z pos'wi~conego 

duszpa~erstwu czasopisma "Lebendige Seelsorge", sformulowana jest 
glownie z punktu widzenia aktywnego dus21pasterza, ktory pragnqlby, 
aby usuniE:to szereg ,trutinosci 'obiekty:wnyc h, jakie w sposob mniej lub 
bardziej be21posredni paraliilUljq jego .prac~. CZE:se posulatow t() wla
sciwie juz - zarzuty: czemu 'nLe powolano rprzedsoborowej komisji 
katolikow swieakich? Czemu nie zachE:cono kosciolow p,rotestanckich 
do wydelegowania obse'rwatorow do W,aty1k:anu? Przeciez nawet Elwan
gelia nie jest monologiem? Czemu obrady majq sit: odbywae po lacinie, 
skoro utrudnia to zasadniczy cel soboru, ja:kim jest "wspolne" a wiE:c 
swobodne i precyzYljne rozwai:enie przez biskupow pr.oblemow wspol
czesnych? Czemu licZiba biskupow krajow laciilskich, przede wszystkim 
Wloch, jest 0 ty,le 'wi~ksza od reprezentacji innych kmjow, skoro nie 
jest to zgodne ani z uniwersalnym cha,rakterem Kosciola, a,ni na-wet 
z fakitycznym wkladem r6imych krajow w tworczq mysl katolickq? 

W dalszej cZE:sci swej wypowiedzi ks. Schurr domaga si~ aby "litur
gia stala si~ wreszcie czyrns, co szary czlow,iek wspokzesny moze brae 
na serio, co moie go inspirowae religijnie i ,napelniae szacunkiem". 
Nieodzowne jest tu mi~dzy innymi IWiprowadzenie j~zykow na,rodowych. 
"Dos21Iismy do iscie paradoksalnej sytuacji, czytamy, w kItorej teologia, 
powolana wszakie do chronienia doktryny od zasadniczych =ian czy 
rozkladu, wyswobodzila siE: spod jarzma laciny i uiywa j~zykow iy
wych, podczas gdy Hturgia, ktora rna iywie wiar~ chrzescijan, ,wciqi 
w tym jarzmie pozostaje". Lacina stanowi, zdaniem ks. Schurra " od
straszajqcy mur", miE:dzy katolikami a "oddzie1onymi braemi". Cytuje 
on tei ironicznq uwag~ jednego z pisarzy wspolczesnych, ktory stwier
dzil, ze "naj.wiE:cej luibi ksi~zy mowiqcych po lac~nie, pOlliewa,i tych, 
dziE:ki Bogu, nie moze zTozumiee". 

Posrod lkznych propozycji zmian w liturgii (idqcych zawsze w kie
runku zmiesienia tego, co jU2 dzis niezrozumiale czy w ogole nieistotne), 
ksiqdz Schur·r wysUJwa sugesti~, aby powroci6 do .sta-rego zwyczaju poda
wania komunii do iI'qk wiernych (co jego zdaniem b~zie podkreslalo 
ich dojrzalose) ()raz ~wwadzenia 'wi~kszej Uosci modlitw za niewie
rZqcych i za tych, co utracili wiar~. 

W innej cz~sci tej samej wypowiedzi czy,tamy 0 "przepasci jaka 
dzieli srediniowiec21ny, scholastyczny s,tyl od myslenia patocznego ludzi 
dzisiejszych" i 0 potrzebie zmiany przepisow dotyczqcych odmawiania 
brewiarza, w ten sposob, aby (podobnie jak w kosciolach wschodnich) 
nie wskazywaly one "ilosci drukowanych s,tron, ktore trzeba <codziennie 
odczytae pod sankcjq grzechu ci~ikiego", lecz aby za,lecaly sumienne 
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poswlE:cenie okreslonej ilosci czasu rna autenty,czn1\ modlitwE: w oparciu 
o brewiarz. Nieuzasadniony w dzisiejszych czasach wyda:je siE: wreszcie 
ks. Schurl10wi stroj ksi~zy, choe, ja,k twierdzi, (W samY'Ch Niemczech 
nie wzbudza on jeszcze o:por6w. W innych kr,ajach jednak opory te 
juz s1\ iywe i ks . Schurr cytuje takq wypowiedz sweg'o zagranicznego 
k10nfratra: "Czemu mamy chcdzic ubl1ani jak kobiety? Czy mo±e na 
znak, ze reprezentujemy reHgiE: kobiet i dzieci?" 

A oto ki,lika innych postulatow: wskrzeszenie dia'kon.atu ("zonaty 
diakon - twierdzi arcybis:kup Indii, d'Souq;a - uratuje ·nas .od nie
szcz~s1iwych ksi~zy"), wprowadzenie sci!slej gonnej granicy wieku 
w piasto,waniu UTZE:dow i stanowisk koscielnych, zniesienic odpustaw, 
modyfikalcja przepisow dotycz1\cych postow i wstrzemiE:zliowosci, tak 
aby chodzilo naprarwdE: 0 wyrzeczenie si~ rprzyjemnosci a nie 0 forma
listyczone obserwowanie regulek ilosciowych czy gastronomi'cznych. 

Druga z kolei w Yipowiedz monachijskiego ,z,bioru Inarpisana zostala 
przez znanego luteraiIskiego dzialacza ruchu ekumenicznego, pastora 
Baumanna. Zdalje on SJPra,wE: z ankiety Ina temat "zyczeiI soborowych", 
przeproJ\vadzonej wsrod luteranow Wiirrttembergi. DlLZa cz~sc tych zy
czen dotyczy przede wszystkim lok alnych stosunlkow niemieckich. Wsrod 
postulatow o'golniejszej natury najcz~sdej powtarza ,si~ zqda,nie, azeby 
sobol' "sprecyzowal w czym mianowicie luteraniZlm ,rozmija si~ z Ewan
geJiq, i ktore z tych rozmini~c Sq tak powazne, ze kosciol ka,tolicki 
pod zadnym pooorem nie mogiby ich tolerowac". Wsro.d cytowanych 
przeszkod w I.:jednoczeniu przewija si~ sta,le zarzut 0 niedose ,g1E;<bok1\ 
znajomosc Bi,blii po stronie Ikatoliokiej i 0 niedosc otrwadq, czyli niedosc 
"ewangeliCZll1q" ,postaw~. 

W trzeciej cz~sci zbioru, Marianne Dirks i Dr &nneliese Lissner 
przedstarwiajq wyniki ankiety przeprowadzonej przez magazyn "Frau 
und Mutter" wsrod kobiet niemieckich. Zaznaczyc warrto, ze naklad 
"Frau und Mutter" przekracza 600 tysi~cy. 

Cytowa,ne wypowiedzi al1'kietowe s1\ 'na ,ogol formulowa'ne z duz1\ 
kurtuazjq , ktora jC'd,nak nie przeslania 'broski , a nawet nieraz gl~bokiego 
niepokoju, Kobiety niemieckie mowi1\ 0 niech~tnie widzianych przez 
Ko~ciol malZeiIstwach mieszanych, ktore przecie Sq teraz coraz bardzlej 
nieuniIDnione, 0 nieskuteczil10sci za,lecanej przez Kosci6.1 metody Ogino
Knausa i z.wi1\zany,ch z tym problemach regulacji ur,odzin, 0 nies lu
sznosci odmawiania pOlgrzebu w poswi~conej . ziemi niemowlE:tom z:mar
Iym bez chrztu, 0 potrzebie przesu·niE:cia bierzmowa;nia poza dat~ ulkon
czenia pi~tnastu lat, w m~odszym wieku bowiem nie jest ono nalezycie 
rozumiane. Stale powtarza si~ postulat wprowadzenia do liturgii jE:zy
kow narodowych, a takze ,wiE}kszej liczby modlitw za niewierzqcych, 
za Zydow i za wyznaw,cow religii niekatolickich i pozachrzescijaiIskich. 
Cz~sto i z ,pewnq g:orycz1\ wspomina si~ 0 tym, ze laikat zyjqcy 
w stanie malZeiIskim nic rna wciqz wlasnego i uznanego miejsca w Ji
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turgii i w katolic,kierj koncepoji dostkonalO'Sci: jedyni swi~i maL~O'n

kO'wie w Kosciele ka,tO'lickim to ci, kt6rzy zasluzy.Ji na tE: gO'dl1oSC 
przez wdowieilst,wo srpE:dzO'ne rw klasztorze ]'U'b ci, ktOrzy nigdy nie zyli 
w malzenstwie w 'pelnym sensie t egO' slO'wa. 

Kobiety niemieckie zqda,jq wreszcie, aby semina,ria duchorwne wy
chowywaly ksiE:zy "blizszych zyciu, mniej 'teo~etyzujqcych, zdolnych 
rozmawiae 0' zywed religii z zywymi, wspolczesnymi Judzmi" i aby 
"w ogole katolickie wychO'wanie kladlo mniejszy nacisk na srednio
wiecZ'nq filoozfiE:, a wiE:kszy na moral nose i na EwangeliE:". Biskurpi 
pO'w1nni za;j morwac siE: mnjej srpra:wami O'rg3lniza,cy,jlllymj (ktore dosko
nale moze podjqe w duzej cZE:sci lailkat), a byc 'bardzied "ojcami du
chowymi diecezj<i". StoS'unek do niewierzqcych i dO' przedstawicieli 
innych wy:man chrzescijanskich pcwinnien O'dznaczac si~ wiE:kszyan 
szacunkiem - "nie naszq rzeczq jest sqdzic ich wia'rE: lub niewiarE:, 
ale naSZq rzeCZq jest swiadczyc naszej religii mBO'sci, a nieraz takie 
uczyc siE: dobra, ktore Bog umiescil gdzie 1ndziej". W 'tym wlasnie 
duchu sfo!fmulowane jest zyczenie cofniE:c1a zakazu uczestniczenia 
w nieka,tol-ickich naboieilstwa,ch. 

Takie i do tych bardzo IPO'dobne Sq dziS O'p~nie duzej cZE:Sci kato
lickiego laikatu na Zachodzie. Opinie te, j8Jklkolwiek nieraz zbyt skrajne 
czy w szczegolach niesluszne, swiadczq 0 dO'SYC O'kJreslonym iksztalcie 
swiadomosci religijnej. I wl,asnie to', ze ta swiadomose rna te a nie inne 
zarysy, ie jest coraz jasniejsza, ie jej cisnienie jest cO'raz ba'l'dziej wy
czuwalne - jest Jui odnowq. 

co DZIESIJ\TY MIESZKANIEC KULI ZIEMSKlEJ 
NAUKO\VCEM? 

Ogromny rozwoj nauki i techni,ki, O'raz jego O'becne i spodziewane 
konsekwel1c je staly siE: tematem, ktory budzi cO'raz szersze zaintere
sowanie. Uswiadomienie sobie pe,wnych faktow, a zrwlaszcz,a faktow 
z dziedzLny tak ogolnie sprecyzowanej jak "rO'z,woj nauki", je$t latwiej
sze, gdy si~ oprze na licz,bach, chociaiby ty1ko przybliionych. RO'zwOj 
ten jest zagadnieniem trudnO'wymiernyan. Przyjrnijmy, ze moznago 
w p ewnym sensie "zmierzyc" i10sciq naukO'wc6w i technikow, j8Jk row
niez ilosciq naukowych publikacji. Ot6i te dwie wielkO'sci - zda'niem 
uczonych amerykanskich - zw1li'klszajq si~ na swiecie co rocznie 
o 10% - podwa,jajq siE: zatem co 8 lat. Jest to przylI'ost ogromny, czegO' 
dowodem niech bE:dzie wynik szacul'llkO'wych O'bliczen,na ,podstawie 
ktorych twierdzi si~, ze ilO'se publikacji .naukO'wych ootatniego dziesiE:
ciolecia rowna siE: w przybJheniu tamu, co opubHkO'wano dotychczas 

http:zasluzy.Ji
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z dziedziny 'l1auki POCZqW,szy od wynalezienia sztuki drukarskiej! Spot
kae sie: moina takze z 1iwierdzeniem - zres~tq dowcipnie sformulo
wanym- ze sposrod wszystkich ludzi nauki wszechczasow - zyoe 
obecnie 900/0. 

A oto kilika dalszych liczb obrazujqcych ogromnq dynamike: rozrostu 
nauki: 

Znane rw calym swiecie amerykanskie czasopismo specdalistyczme 
"Che'mical A!bstraobs" zamiescilo w wk,u 1959 streszczenia i adnotac.ie 
dotyczqce 120 tysie:cY naukowych publikacji, a w Toku 1960 - 135 tysie:cy 
streszczen. Przewiduje sie:, ze w roku 1957 be:dzie ich okolo 500 tysie:cy, 
podczas gdy w roku 1985 juz 1 milion. Ukazal sie: niedawno zbiorczy 
skorowidz "Chemical Abstracts" obejmujqcy okres 10 lat. Sklada sie: 
on z 19 tomo,w, kazdy tom liczy 1500 stron. Obejmuje on lata 1947-1956. 
Jest to ,juz Ipiqty kolejny skorow1dz obejrnujqcy okres dziesie:cioletni. 
Wobec dZ'~sdejszego tempa rozwoju chemii, nastEilpny skoroWlidz nie be:dz~e 
mogi obejmowac okresu 10 lat, gdyz bylby za obszemy. Obejmie on 
ostateczlilie tyJko pie:ciolecie 1957-1961, niemniej be:dzie rownie wielkich 
rozmiarow jak Ipoprzedni 10 letni, gdy'z be:dzie siEl skladal z 20 tornow, 
po 1500 stI10n kaidy. 

Jakkolwiek podany na wstElPie pI10cent zwiElkszalnia sie: i,loSci ludzi 
nauki i publikacji naukowych ustalony jest niewqtpliwie na podstawie 
najnowszych obliczen, to jednak przewidywanie stopnia dalszego roz
woju nauki i z,wiqzanego dose sciSle z nim pi.smiennictwa naukowego 
jest InielaJtwe. Amerykanski uczony W·allace R. Brode - przewiduje, 
ie nauka w dalszym ciqgu be:dzie sie: ro:z.wijae w sposob dynamiczny, 
choe ubezp1ecza si~ w pewnym stopniu twierdzqc, ze wydarzenia, ktore 
przewidujerny podzielie molina na dwie krancowe glI'upy. Jedna z nich, 
to zdarzenia, ktore z calq pewnosciq nastqpiq i ktore mozna IPrzewi
dywae z duzq dokla1dnosciq na podsta,wie ich powtarzalnego charak
teru, lub lch ograniczonych mozliWlosci, druga zas grupa, to wydarzenia, 
ktorych prz~idywanie molina ocenie w najlepszym Iwypadku jako 
"inteligentne przypuszczenia, czy domysly". Doskonalym przykladem 
potwierdzajqcym istnienie tego podzialu jest rnas.t~pujqcy fakt: 

Zalozone w roku 1876 Amery,kanskie Towa1rzystwo Chemiczne obcho
dzilo w 1901 roku 25 lecie swego istnienia. Z ,okazji ie,j wyglosil referat 
znany o.wczesny chemik amerykanski dr Wiley, ktory przepo,wiedzial, 
ie gdy b~dzie si~ w roku 1976 obchodzie stuletniq r.ocznic~ zaloienia 
Towarzystwa, Stany Zjednoczone b~dq mialy 225 milionow ludnosci 
(w por6wnaniu z 71 milionami w roku 1901), natomras,t ilose czlonko.w 
Amerykanskiego Towarzys1:!wa Chemicznego WZI10snie z 2 ty,sie:cy 
w roku 1901 do 10 tysi~cy w I10ku 1976. 

Wedlug oceny rzec;wznawcow przewidywania WiJley'a dotyczqce 
wzrostu stanu zaludnienia byly trafne i rzeczywistose maZe odbiec 
od nich tylko 0 okolo 30/0, natomiacSt przewidywania dotyczqce rOZJwoju 

http:adnotac.ie
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Towarzystwa Chemicznego oka,zaly siE: zupelnie chj1bione, gdy:i: w roku 
1960 Towarzystwo to liczylo jui 90 tysi~cy czlonkow i spodzie'wac siE: 
naleiy osiq~niE:cia przez nie w roku 1976 ai 150 tysiE:cy czlonk6w. 
NiewqtpHwie przykI.ad ten zmusza do ostroinosci w stawiaruiu wszel
kich horoskop6w, choc wyda,je siE:, ie jednak znac7Jnie latwiej jest 
stawiae je dzisiaj aniZeli !l0 lat temu. 

Istniede szereg danych na to, aby w najbliiszych kilkudziesiE:ciu 
latach spodzie.wae siE: co najmniej utrzymania obecnego tempa r07JWoju. 
Wiemy, ie jak dotqd wklad poszezeg61nych kraj6w w rozw6d nauki 
i teehniki rue jest ,proporcjonaIny do l~by ludnosei. Etnologowie 
i antl'opologowie twierdzq, ie rasy ludzkie roi:niq siE: bardw nieznac:z.nie 
mi~dzy sobq pod 'wzglE:dem potencjalu inteleMualnego. Gdy wi~ 
wszE:dzie utworzone zostanq warunki sprzYlja.jqee ksztalceniu siE:, bE:dzie 
moina oczekiwac z czasem .pokainej ilosci odkrye i naukowych osiqgniE:c 
w krajach stojqcych pod tym wzgl~em w tyle. W iIDrajach r~wi!lli~tY0h, 
dalszy rozw6j nauki post~powae bE:dzie z wielu przyczyn, z kt6rych 
wymienimy ,takie, jak coraz lepsze warulnki 'prowadzenia badan i wszel
kiej praey naukowej, 'wsp61zawodnietwo miE:dzy narodami oraz przyrost 
ludnosei, zatem i mlodzieiy chcqcej ks:z.talcie siE:, a potem pracowae 
naukowo. 

Z tym o&1ia,tnim czynni'kiem wiqiq si~ inne problemy, 0 kt6rych trze
ba pokr6tce wSiPomniec, gdyQ; kwestia przyszlego lich rozikwJtu, budzi 
jtri: dzisiaj w Stanach Zjednoezonych wiele niepokoju. W kraju tym 
w kilku la'taeh pOlWojennych wzrosla znacznie Uczba urodzen. W roku 
1970 Hose mieszkancOrw Stanow Zje:dnoczonych w wieku studenckim 
bE:dzie prawie dwa razy wiE:ksza aniieli w roku 1960. Poniewai jednak 
is·tnieje tendencja coraz wyrairuejszego faworyzowa1nia przez mlodziei 
nauk przY'l1odniczych i technicznych, mo:i:na oczek~wac, ie w roku 1970 
ilose studoo,t6w na tych wydzialach wyniesie trzy do czterech razy 
wi~cej aniieli w roku 1960. Jui za parE: lat b~zie wi~e problemem 
w Stanach Zjednoczonych zaJpewnienie obsady kadry wykladowc6w dla 
tak olbrzymiej Hosci studiujqeyeh, wyloni siE: zarazem kwestia po
trzebnych budynkow, pomo:cy i u~zqdzen. Mowi siE: 0 probaeh rozwiq
zania tyeh problemo,w drogq zastosowania dodatkowo meehanicznych 
sl'odk6w w nauezaniu, takich jak film, telewi21ja itp. Natomiast problem 
pomieszezen zamierza siE: rozwiqzac na okres przejsciowy po,przez taki 
"rozklad godzLn", kt6ry by przewidywal prowadzenie wyklad6w i zajE:e 
na 3 zmiany, czyli pr.zez peine 24 godziny, a tak:i:e przez siedem dni 
w tygodniu. 

Wallace Brode nie zgadza .s,iE: mimo wszy·stko z tyroi, dla kt6rych 
podstawowq groibq wiszqcq nad lud21kosciq jest problem przy,rostu 
ludnosci i kt6rych dr~zy wizja ehwili, "gdy na ziemi p ozostanq ju:i: 
tylko miejsea stojqee ... ". Wallace Brode twierdzi, ie nad'wiE:kszy kryzys, 
jaki zagraia ludzkosci, tkwi w samej nauce, technice ,i problemach 

http:przykI.ad
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pochodnych wyplywaljl:jcyh z ich kolosalnego rozrostu. Nauka bowiem 
r~rasta Isi~, jak palmi~tamy, w tempie powodujl:jcym podwajanie si~ 

jej dorobku co c.siem lat, podczas gdy lkzba ludnosci na kuli ziemskiej 
podwaja si~ co 50 lat (iprzyrost ludnosd wY'nosi bowiem obecnie srednio 
1,7% rocznie). 

Jeze.li obecny przyrost 1udnosci b~dzie utrzymany, to za 100 lat 
kul~ ziemskl:j zamieszkiwae b~d2ie w przYlblizeniu 12 miliard6w ludzi. 
Naukowcy rOZopatrujl:j problem zapewnienia srodtk6w zywnosci dla tak 
olbrzymiego zaludndenia. PrzewodniCZl:jCY Amerykari.skiego Towarzy
stwa Chemicznego dr Elder stwierdzil w jednym z referat6w wygl,o
szonych w roku 1960, ze "na razie" nie wy,st~pi na kuli z.iemskiej nie
qobor srodtk6w zYlwnosciolw}"ch, gdyz istniejl:j jeszcze og'rcmne mozli
wosci z,wi~kszania i,l,osci srodk6w zywnosci. Na podstawie wynik6w pr6b 
i doswiadczeii. twierdzie bOlwiem mozna, ze popI'zez wyzszl:j kultur~ 

rolnl:j i hodowlanl:j, wykorzystanie nieuiytk6w oraz rozw6j pr,zemyslu 
spozywczego - iloM: srodk6,w zywnosci moze jeszcze rosnl:je w tempie 
szybszym anizeli przyrcst 1udnoki. 

Zalnim I\vy;zyw~enie na kuli ziemskiej 'stanie si~ problemem, moze 
si~ nim stae sama nauka i ilose jej przedstawicieLi. Ilose naukowc6w 
i techn~kow wynosila w Stan-ach Zjednoczonych w roku 1960 okolo 
0,6% ludnosci (1 miHo'll na 180 miHon6w). Jeze!i utrzymane zostanie 
obecne tempo rozwoju, to w roku 2000 stanowie ani b~dl:j 'w Stanach 
Zjednoczony,ch az 100/0 ludniosci. 

.Jak wynika z lic.zb opubHkolwanych we wrzesniu 1960 r. przez The 
U. S. National Scientific Foundation, Stany Zjednoczone mialy wydae 
w roku 1960 okolo 13 miliard6w dolar6w na bada·nia naukowe i rozw6j 
nal1ki, w tym 1 mHiard na badania podstawowe. Kwota 13 milialrd6w 
dolar6w Jest dwuk'rotnie wi~ksza od kwoty zuzytej na te same cele 
4 lata wczesniej. W stos'unku do lWartosci pr,odukcji globalnej Stan6w 
Zjed. stanowi 2,5%. Podobny odsetek wartosci produkcji globalnej 
prze,wacza si~ napo1!rzeby i r,),z,woj nauki w wielu innych krajach 
wysoko stojl:jcych ;pod wzg·l~dem techniki i og6lnego rozwoju. Jezeli 
kwota przeznaczona na te cele b~.dzie nadal w tym tempie wzrastac, 
to za 10 lat wyniesie ona okolo 30 miliardow dolar6w rocznie stalllOlWil:jc 
az okolo 4% przewidYlwa,nej wartosci produkcji globalnej. Jezeli zas 
caly swiat zo·stanie o.garni~ty przez to tempo rOZlwoju, to niedlugo prze
wyzszona zostanie zdolnose zaspokajania potrzeb i wymog6w stawia
nych przez nauk~. Wydaje si~ wi~c, ze mimo iz nauka znajduje si~ 

w stadium wielkicj ekspansji, zmierzamy szybkimi krokami do pewnego 
punktu zwrotnego. Wallace Br,cde przewiduje, ze ten punkt zwrotny 
nastC!pi mi~dzy rokiem 2000 a 2050. Na czym b~dzie ten punkt zwrotny 
polegal? Pytanie to nurtuje coraz szerszy kr~g ludzi stojl:jcy,ch blisko 
zagadnieit roz.woju nauki techniiki. Prawdopod,obnie punktem zwrot
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nym b~dzie zahamolwanie gwaltoWlnosci rozwoj1u, zmniejszenie je-go 
tempa. 

Obecnie paJqCq staje si~ pot'rzeba ustalenia program6w pracy nau
kowo-badawczej we wszy'stkich mrarjach swiata , oraz koor:dynaoja 
program6w mi~dzy panstwami, ucze1niami i prz.€lffiyslami. Bezpo
srednie kontakty i bezpcsrednia wymiana doswiadczen na ka!i:dym 
polu stajq si~ nieodw wne. 1m ,lepsza b~dzie k a.ord)'lnacja zamierzen 
i pracy, tym skuteczniej zlagodzi si~ skutki zywiolcwosci obse~Wlawa
nego rOZWOU'll. Wymaga to c.czywiScie utrzymywania jak nadrlepszych sto
sunk6w mi~dzy lwdimi i narodami. 

s. w. 

TECHNOLOGIA, E\VOLUCJA, KULTURA 

Jezeli zamierza si~ dziewi~cset dziewi~cdziesiqt osiem tysi~cy lat 
dziej6w ludzkosci zamknqc na trzystu siedemdziesi~ciu osmiu stronicach, 
to obraz ilie moze byc nazbyt szczeg610wy. The Evolution of Culture 
Leslie A. White'a 1 przedstawia z:atem najog61niejszy tylko schemat 
rozwoju kultury od okresu prehistorycznego az ..po upadek Rzymu" . 
Dzielo White'a znajduje si~ na uboczu gl6wnego w kraj'ach anglosas
kich nurtu badan nad kulturq, chociaz autor jest postaciq dobrze znanq 
i notowanq w amerykanskiej nauce. Przez cwierc wieku sprawuje fun
kcje dziekana wydzialu Antropologicznego Uniwersytetu w Michigan, 
zdqzyl juz stwo-rzyc wlasnq szkol~, na:llwisko jego spo<tykamy w czolo
wych pismach, antologiach, ksi~gach zbiorowych i innych przedsi~·

wzi~ciach z zakresu - posluzymy si~ tutaj terminem White 'a - ..kul
turologii". Ksiqzka napisana zostala oczywiScie z wielkq znajomosciq 
przedmiotu i ostrym rozeznaniem problematyki metodologicznej, wyklad 
jest lapidarny i jasny. White prezentujc t~ wielkq konce.pcj~ spole
czellstwa i kultury, jaka i w Polsce posiada pi~kne tradycje w osobie 
Ludwika Krzywickiego, Stefana Czarnowskiego czy Kazimierza Mosz
czyilskiego . 

.Jest to koncepcja ewolucjonizmu i to wcale nie poddanego daleko
si~znym innowacjom . "Neo-ewolucjonizm jest termincm mylqcym: 
zaklada , iz teoria ewolucji r6ini si~ dzisiaj od teorii sprzed lat osiem
dzies i~ciu. Odrzucamy tego rodzaju poglqd. Przyj~ta w niniejs zy'm 
dziale teo ria ewolucji ani odrobin~ nie odbiega w swoich zasadach 
od Antropologii Tylora z r. 1881 2, choc, oczywiscie, rozwiniqcie, spos6b 

I Leslie A. W hit e. The Evolution of Cu/.ture: The Development of Ci
vWzation to the Fall of Rome, New York 1959, Me Graw-Hill. s. 378. 

2 warto zwr6cic uwas~, ze ksi,!zka ta ul{azala si~ r6wniez i u nas . Podaj<l 
j e j opis na podstawie wydania trzeciego: Edward B. T Y lor, AntropoLOgiu. 
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wyrazu i przedstawienie tej teorii, moze si~ r6znic - i rozni, w nie
ktorych punktach" (s. IX). 

Powiedzielismy, ze koncepcja ta nie jest na ogol zywotna w Stanach 
Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, gdzie culturaL i social anthropology 
krzewi si~ bujnie i szeroko. Istnieje, po pierwsze, tendencja do calkowi
tego niemal usuwania wszelkich, bardziej generalnych objasnien tYCZq
cych prawidlowosci panujqcych w spoleczenstwie. Dqzenie to znajdujt! 
rzecznikow przede wszystkim w niektory,ch osrodkach Wielkiej Brytanii, 
tam gd21ie z dorobku Bronislawa Malinowskiego przej~to technik~ szcze
golowego Qpisu, odI"lzu'cono zas szkielet teoretyczny. Prof. Gluckman 
(Manchester) wypowiada si~ na przyklad za extended-case method, 
przez co rozumie opis zjawisk etnografic~nych bardzo drobiazgowy, 
dokonywany z bliska i przez dluzszy przeciqg czasu, kt6ry "nada ana
lizie monograficznej cos z wnikliwosci spojrzenia, jakie Freud wniosl 
do badan nad ludzkq osobowosciq, i cos z gl~bi, ktorq wielu znajduje 
w powiesci ale na kt6rq nie natrafia w naukowym rozbiorze"3). Wydaje 
si~, ze mimo swego powaznego 2lnaczenia wsrod innych uj~c, ten typ 
dzialalnosci nie wytyczy kierunku, w jakim podqzy posteP wiedzy. 

Inne iendencje, reprezentowane przez wi~kszosc uczonych aroerykan
skich, lqczq si~ z podejsciem, ktore nazwac mo:ilna pluralistycznym. 
Rozpatruje si~ skladniki kultury oraz ich funk!cjonowanie w ramach 
wi~kszych calosci. Siatka pojeciowa wypracowana .bywa nieI\az do wy
sokiego stopnia abstrakcji, jednak nie przyznaje si~ okreslonym czynno
sciom czy instytucjom roli !lladrz~dnej, powszechnie obowiqzujqcej 
w czasie i ,przestrzeni. Nie wyznacza sie przy tyro uniwersalnych praw 
I'ozwoju dziejowego, jesli pominiemy niektore, bardziej literackie syntezy 
historiozoficzne. 

Wracajmy jednak do White'a. Jakze okresla temat swojej ksiqzki? 
"Czlowiek jest zjawiskiem wyjqtkowym: nalezy do jedynego zyjqcego 
gatunku, ktory posiada kulture. Przez It u I t u r e rozumiem pozacie
lesne, rozciqgni~te w czasie kontinuum rzeczy i zdarzen uzale±nionych 
od symboliki. Mowiqc szczegolowo i konkretnie, kultura sklada sie 
z narzedzi, sprzetu, naczyn, ubrania, ozd6b, obyczajow, instytucji, wie
rzell, rytualow, dziel sztuki, gier, j~zyka itd. Wszystkie ludy zawsze 
i wszedzie posiadaly kulture. Zaden inny gatunek nie posiada jej ani 
tez nie posiadal. W przebiegu ewolucji istoty rzedu wyzszego c z 1 o
wi e k pojawil sie r6wnoczesnie z rozwinieciem sie zdolnosci do pro
dukowania symboli i do ekspresji. Definiujemy zatem czlowieka w ka

Wst'lP do bada71.ia czlowieka t cywttizacji, przetl. z ang. A. B<\kowska. Wyd. 3 
z przedm. L . Krzywickiego, Warszawa 1911. lnne przeklady z Tylora, to 
wedlug przedmowy Krzywickiego do Antropotogii - Cywittzacja pierwot71.a: 
badanie TOZWOj11. mitol.ogii, fitozojit, wiary. mowy, szt11.ki i zwyczaj6w, t. 1-2, 
Warszawa 1896-1898, oraz 0 metodzl,e badan rozwoj11. instyt11.cji w zastosowani11. 
do praw ma!:i:enstwa i pocnodzenia, "Wisla" . t. 3, "a takze w ksiqzce oddziel
nej 1\ Warsza\va 1897. 

3 Max G I u c k man, Ethnogr.aphic Data in British Social A71.tropnology, 
"The SoCiological Review", Vol. 9, No. I, 1961, s. 11. 

http:szt11.ki
http:bada71.ia
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tegoriach umiej~tnosci symbolizowania i w zwiqzku z tym - wytwa
rzania kultury" (3). 

Ksiqzka dzieli si~ na dwie nierowne cz~sci. Pierwsza, znacznie ob
szerniejsza, omawia struktur~ spoleczenstw pierwotnych, druga 
spoleczenstw po dokonanej rewolucji rolniczej. Morgan, inny obok Ty
lora zalozyciel etnologH ewolucyjnej, takze zresztq przekladany na pol
ski, "podzielil wszystkie ludzkie spoleczenstwa na dWfl glowne typy: 
societas i civitas. Societas obejmuje sys.temy socjokulturalne, ktore na
zwalismy pierwotnymi lub plemiennymi. Spoleczenstwa te, mowi Mor
gan, «byly oparie na osobach i na stosunkach czysto osobowych». 
System, ktory okreslil jako civitas alba panstwo zasadzal si~ «na tery
torium i na wlasnosci»". (309),

Rozpoczynajq'c swojq opowiesc od naszych preludzkich przodk6w, 
autor wskazuje na dwa oddziedziczone z tej fazy elementy: rodzin~ 

oraz grup~ lokalnq. Dzil';ki artykulowanej mowie i nowym formom po
slugiwania si~ narzQdziami, ze spolecze nstwa antropoidalnego tworzy 
si~ ludzkie, zas perspektywa ()panowania sil natury staje otworem. Ro
dzina nie zaspokaja juz tylko popQd6w seksualnych, lecz pelni rol~ 

ekonomicznq oraz dostarcza podstaw do wzajemnej pomocy. Z niej 
poprzez splqtane stosunki pokrewienstwa - komponuje si~ wi~ksza 
grupa, wylania spoleczenstwo ludzkie. Podkladem tego spoleczenstwa 
Sq wlasnie wi~zy rodowe. W miare: jak post~puje rozw6j technologii, 
rozwijajq si~ i formy zycia spolecznego. Proces egzogamii (malzenstwo 
z osobnikami spoza najblizszego grona) i endogamii (malzenstwo we
wnqtrz okreslonej grupy) umozliwia rozszerzenie granic zespolu, przy 
utrzymaniu solidarnosci mi~dzy jego czlonkami. Solidarnosc zas jest 
nieodzownym warunkiem funkcjonowania spolecznosci: "Z punktu wi
dzenia walki 0 byt, pozqdanym celem ewolucji spolecznej jest przeto 
p 0 m n 0 zen i e r 0 z m I, a, r 6 w b e z zag ubi e n ~ a sol ida r
nos c i. Ale poniewaz czynnik solidarnosci moze si~ takze wahac, 
moiemy wi~c sformulowac poniisze uog61nienie: k a z des pol e
ezenstwo dqzy do post~powania dost'arczajqcego 
m uta k i e j r 6 w now a g i m i ~ d z y r 0 z m i are mas 0 1 i
dar nos c i q, k t 6 r a zap e w n i m a k s i mum sku t e c z n 0

,sci w podtrzymujqcych zycie dzialaniach". (104). 

Zasadom regulacji i porzqdku sluzy etykieta i etyka. Etykieta poma
ga zachowac ,0drQbnosc poszczeg61nych "klas" (m~zozyz,ni i kobiety, 
starey i dzieci itp.), natomiast etyka prowadzi bardziej bezposrednio 
ku powszechnemu dobru caloSci. Dosyc wczesnie jawi si~ tez podzial 
pracy i powstajq specjalne mechanizmy spoleezne: przyw6dcy, naezel
niey, szamani, tajne stowarzyszenia - czuwajqce nad inteligenejq i la
dem zbiorowiska. Lad ten osiqgnql wysoki szezebel doskonalosei: "Typ 
spoleeznego systemu rozwini~tego w erze ludzkiej energii byl bez wqt
pienia najbardziej zadowalajqcym rod;eajem spoleeznego srodowiska, 

Znak - 10 
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w jakim czlowiek zyl kiedykolwiek. Mamy na mySli fakt, ze instytucje 
spoleczenstwa pierwotnego byly najbardziej zgodne z potrzebami i pra
gnieniami owczesnej istoty ludzkiej, najbardziej dostosowane do jego 
natury i temperamentu. W spoleczenstwie pierwotnym wszyscy ludzie 
byli bracmi czyli krewniakami. · Wszyscy byli wolni. Kazdy posia<lal 
wolny dostl;P do zasobow natury. Wszyscy tez byli rowni; nikt nie 
dzierzyl n~kogo w poddanstwie lub niewoli. Wzajemna pomoc cecho
wala ustroj pierW'otny. Pl"odukow,alo sil; celem spozycia a ludzkie pra
wa i dobro umieszczone byly ponad prawami wlasnosci oraz ponad in
stytucjami". (367). 

Jednakze histori-a nie stoi w miejscu. Spoleczenstwa zabiegajq 0 to, 
aby zys'ka6 nowe irodla energii : "K u 1 t u rap 0 s t I; P u j e nap r z 0 d 
w miarl; jak wzrasta ilos6 ujarzmianej w ciqgu 
r 0 k una g low I; e n erg i i, 1 u b j a k w z r a s t ask ute c z
nos c C z y e k 0 nom i a s rod k 0 w j e j k 0 n t r 0 Iowan i a" 
(56). I dalej powiada White: "Ludzka ewolucja spoleczna staje si~ prze
to zrozumiala w te·rminach entropii, w terminach wyn'ika.jllcych z dru

. giego prawa termodynamiki: s top i e n z 0 r g ani Z 0 wan i a s y
s t emu j est pro p 0 r c jon a 1 n y d 0 k 0 nee n t r a c j -1 w e
w n q t r z n i ego en erg i i". (145). 

Z problemem energii wiqzq siE; sprawy technologiczne. 1m tez pr,zy
pisuje autor najwazniejszq rolE; w procesie dziejowym: "Kultura w ogo
Ie, jak i kazda kultura jednostkowa, jest systemem, 'Calosciq stworzonq 
z ruchomych, powiqzanych ze sobq czqstek. System kulturalny, po
dobnie do wszelkich innych, zmierza ku ustanowieniu i zachowaniu 
rownowagi, cho6by to byla rownowaga chwiejna. W sy,stemie tym bi
lans zostaje wyposrodkowany mil;dzy technologicznymi, spOlecznymi, 
filozoficznymi i uczuciowymi faktorami. Technologia jest podstawq 
wszystkich pozostalych wycinkow. Coz zatem sil; dzieje, slkoro techno
logii 0 danym wymiarze sUy aLba potl;gi przeciwstawiq sil; nietechnalo
giczne pierwiastki kultury, bqdi spoleczne, bqdz tei intelektualne czy 
uczuciowe? Jezeli technologia jest dostatecznie mocna, aby przelamac 
system spoleczny krzyzujqcy jej plany, wowczas czyni to i powoluje 
do zycta system nowy. Jezeli nie jest, wtedy mus! sil; poddac ograni
czeniom. Uwagi te dotyozq rowniez filozofii i uczu6, ktore tak sarno 
wiqzq technologil;". (27-28) . 

Zrodlem przemian 0 nieskonczenie donioslY'ch konsekwenojach bylo 
przejscie 0<1 energii czerpanej prawie wylqcznie z organi,zmu ludzkie
go, do energii slonecznej uwil;zionej w roslinach i zwierzl;tach. Jest 
to rewolucja rolnicza, ktora wylonila spoleczenstwa "cywilne" czyli 
"obywatelskie" (civH societies). Odtqd nastl;puje era coraz szybszego 
rozwoju. Przewr6t rna m;iejsce w sztukach i rzeP-liosle, a takze w sfe
rze pojl;ciowej: stworzona zostaje nauka. Jednakze najgl~bsze zmiany 
zachodzq w ukladzie spolecznym, ktory wsparty zostaje na stosunkach 
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wlasnosciowych. Stosunkom tym nie szcz~dzi autor gorzkich inweklyw. 
Pierwszq zatem sprzecznosciq, jakq znajdujemy w poglqdach Whi

te'a, jest rozdzwi~k mi~pzy pochwalnq a'kceptacjq samego procesu 
ewolucji a gwaltownq krytyk'l wszystkich jej form nast~puljqcych po 
okresie pierwotnym. Podobnq soprzecznosc Marks staral si~ rO'Zwiqzac 
za pomoc'l przepowiedni, kt6ra glosila, iz historia wr6ci niejako do 
swoich poczqtk6w, w.zbog,acona 0 zdobycze tego, co bylo ccnne w do
tycnczasowym dorobku. Ale juz kontynU1l!torzy filozofii marksow
skiej musieli wprowadzic tak wiele poprawek do tej wizji przyszlosci, 
ze caly problem nabral nowego wyglqdu. I White nie moze nic innego 
uczynic, jak si~ odwolac do jutrzejszych wydarzen. Zapowiada wi~c 

nast~pne tomy swojego dziela, z kt6rych trzeci rna wysunqc pewne 
propozycje dotyczqce przypuszczalnego dalszego toku ewolucji. Do tego 
czasu trudno dyskutowac, jednak juz teraz wolno ,chyba powiedziec, ze 
autor b~dzie mial ci~zki orzech do zgryzienia, jezeli zechce nas prze
konywac, i:i: spoleczenstwo przyszlosci b~dzie w odlegly chocby spo
sob przypom~nalo swojq najwczesniejszq faz~. 

Druga sprzecznosc posiada cechy bardziej gruntowne. Wylania si~ 

z kontrastu mi~dzy sqdami opisowymi a s'ldami wartosciujqcymi. 
Sprawa ta nazbyt zlo:i:ona i obrosla w komentarze, ,aby jq moi.na tu 
bylo przedstawic, chccby w pobie:i:nym zarysie. W kai.dym jednak ra
zie post~powanie White'a nie wydaje si~ zgodne z podstawowymi wy
maganiami, nakazujqcymi wysokq czujnosc, skoro ju:i: zdecydowalismy
si~ lqCzyc w pracy nau'kowej oba rodzaje sqd6w. Znamiennym przykla
dem swobodnego stosunku do tej trudnej sprawy jest gi~tkosc, z jakq 
autor traktuje 'l?oj~cie sumienia, etyki i moralnosci. Na str. 222 czyta
my: "Przekonan'ie, i:i: ka:i:da ludzka istota zaopatrz,ona jest w sumienie, 
mechanizm, kt6ry zdola spostrzec i ocenic wartosci moraIne w swiecie · 
zewnE:tl17.nym, jest star0modne i bezpodstawne. «Sumienie " jest tylko, 
nazwq, jakq nadajemy reakcjom czlowieka na bod:i:ce spolec?lne w za-' 
kresie etyki. .Tak to 'lllj<'ji Radc.liff-Brown: «To, co s.i~ zwie sumienie',. 
jest w najszerszym sensie odbiciem sankcji spolecznych w jednostce». 
«Spokojny cichy glos sumienia» jestprzeto jedynie mandatem plemie
nia, dajqcym siE: odczuc poprzez wnE:trznosci i m6zg pojedynczego ludz
kiego organizmu". Z kolei, zu.pelnie slusznie, dOWiOdzi autor, ze nie mo
zemy przykladac dzisiejszych naszych norm do czyn6w czlowieka pier
wotnego. Odwrocmy jednak sto dalszych kart i zajrzyjmy na str. 330: 
,,,,Nieetyczna natura ekonomicznego systemu spoleczenstwa cywHnego 
kazi i rozklada zar6wnu wy:i:sze jak J nii.sze klasy. Lichwia~ staje siE: 
COTaz chciwszy w miar~ jak ubo:i:eje jego ofiaI1a, wlasciciel niewolni
k6w b~dz.ie zatwardzialy, obiudny a nawet swi~toszkowaty, obszarnik 
nie zostanie uszlachcony rugujqc wdowy i sieroty, wielki kolonista 
mialby na sumieniu nieszcz~scle i niepok6j miLion6w tubylc6w, gdy
by ' zdolny by! jeszcze zachowac tu sumienie, pot~:i:ny przemyslowiec 
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musi czerpae zadowolenie z wyn~dznialej i zbiednialej klasy robotni
czej" . Moina miee sympatif; dla obu tych opinii White'a, ale trudniej 
przyjdzie si~ zgodziC z autorem, kiedy w ramach spoistego na poz6r 
dyskursu przerzuca si~ z jednego uj~cia w drugie, stosujqC kryterium 
relatywizmu, aby dokonae apologii spoleczenstw pierwotnych, nast~p
nie zas wprowadzajqc etyk~ obiektywistycznq, zeby pot~pie spoleczen
stwo "cywilne". 

Trzecda wresz.cie wqtpliwose, kt6ra si~ nasuwa przy ksiqzce L. A. 
White'a, wywolana zostaje jednostronnym, monistycznym rodzajem 
wyjasnien. Czynnik technologiczny jest podstawowy; wszystkie inne 
pozostajq wobec niego uzale:hnione. Co wi~cej, "faktor technologiczny 
determinuje, przynajmniej w og6Iny spos6b, form~ i trese sektora spo
lecznego, filozoficznego i uczuciowego" (19). Jezeli zachowae to sfor
mulowanie bez nalezytych uzupelnieiJ. i zastrzezen, jest one jawnie 
falszywe. Jesli wprowadzi si~ ich dostatecznie 'wiele, wi~cej niz we 
fragmencie cytowanym nieco wczesniej, caly sens owego mniemanega 
prawa rozwiewa si~ niemal bez reszty, M'orze atramentu wylano w me
todologii nauk spolecznych, aby wykazac bezzalSadnosc monistycznych 
t eorii. Ostatnio Stanislaw Ossowski w znakomitym artykule poruszal 
k ompleks zwiqzanych z tym zagadnien '. Piszqc 0 sporach naukowych, 
wskazal prof. Ossowski jak (;Z~sto ich przyczyollq bywa "absolutyzacja 
ocen waznosci". To, co z jednego i tylko jednego punktu widzenia jest 
najwazniejsze, rozszerzone zostaje na wszystkie aspekty danego pro
blemu. Jesli chodzi 0 praktyczne rezultaty, post~powanie takie moze 
przyniese niekiedy korzysci, gdy popchnie do okreslonego dzialania. 
Tak np. "absolutyzacja" czynnika technologicznego -: jak , w naszyrrl 
przypadku - moze na tercnie niekt6rych zaco!anych gospodarczo kra-' 
j6w przyniesc wydatny post~p. Ale w dziedzinie nauki owa monistycz
n a postawa zmicrzajqca do ustanowienia w lancuchu przyczyn i skut
k6w sztywnej hierarchii, nigdy nie b~dzie uspravl'>iedliwiona. 

Caly r6j wqtpliwosci i pytan krqzqcych nad glowq czytelnika otwie
rajqcego The Evo!ution of Culture nie powinien odwiese od tej ksiqzki, 
skqdinqd ciekawej, wyrazistej, obfitej w doniasle fakty oraz hipotezy 
cz~stokroe zastanawiajqce i trafne. 

Zdzislaw Lapinski 

4 Stanislaw 0 S sow ski, Punkty widzenta, tezlI, dyrektywy. Rozwa:i:ania 
nad typami spo'r6w w probtema,tyce spo!eczne;. "Przegl'ld Socjologiczny", t. 14, 
·z. 2, 1960, s. 7-29. 



ZAPISKI NA MARGINESACH 

Z wystaw, kto.re w czasie ostatnied podrozy najlepiej zapami~talem: 
wystawa ostatnich obraz6w Dubuffeta w malej galeryjce niedaleko 
Place Bea'uvau. Wystawa wariacji Picassa na tema.t Manetowskiego 
"Sniadania na trawie" w Galerie Leyris. Wystawa w paryskim Mu
zeum sztuiki nowo;c,zesnej zbior6w pana Is~ibaszi, Japonczyka, ktory 
kolekcj·onowal XIX-wiecwe malaJf>Stwo eurQpejskie. Wystaw.a "Chagall 
et la Bible" w Genewie. Wysta,wa "Europa U!ffi 1400" w WiednJi'U. 

Dubuffet rna dz'iS 61 lat. Zacz1\l malowac dopiero w roku 1942; 
przedtem handlowal winami. Jest lwntynuatorem niekt6rych koncepcji 
surreaJist6w na temat "anty·malar,stwa" i jednym z tw6·rcow "art brut" . 
Nie tall: jeszcze dawno malowal pejzaze swego ogr6dka, ogl1\dane 
z perspekty;wy mr6wczej: chropawy kawalek sciezki, zacieki i plamy 
na sp~kanym mume, materia najpospolitsza, najbardziej zapuszczona 
i nie'~'ostrzegana, staiWala si~ materialem jego obraz6w. Trzynascie lat 
temu pisal Dubuffet: Prawdziwa sztuka jest zawsze tam, gdzie si~ jej 
nie spodziewamy. Tam, gdzie nikt 0 niej nie mysli i nie wymawia 
jej imienia. Sztuka nie cierpi, by jq poznawano i w i tano po imie'niu. 
Zaraz ucieka. Nami~tnie kocha incognito. Odkryta, gdy tylko ktos po
kaie jq palcem, sztuka umyka, zostawiajqc miejsce uwienczonemu sta
tyscie, ktOry nosi na plecach wielki napis SZTUKA. Wszyscy podle
wajq go zaraz szampa,nem a r6ini wykladowcy woiq go z miasta do 
miasta z k61kiem w nosie. To falszywa Pani Sztuka. Ta, kt6rq zna pu
blicznosc, bo publicznosc jest wlascicielem napisu i wawrzynowego 
wienca. Nie ma obawy, ieby prawdziwa Pani Sztuka stroila si~ w ja
kid na.pisy! Zatem nikt jej nie rozpoznaje. Przechadza si~ ona wsz~dzie. 
kaidy spotkal jq na swej drodze i potrqca jq sto razy dziennie rna 
wszystkich rogach ulic, ale nikomu nie przychodzi do glowy, ie to moie 

wlasnie ta Pani Sztuka, 0 kt6rej tyle dobrego si~ m6wi. Bo przeciei. 
wcale na to nie wyglqda. Rozumiecie - falszywa Pani Sztuka najbar

dziej wyglqda na prawdziwq. a prawdziwa wcale na niq nie wyglqda! 

I dlatego ludzie si~ mylq! 

I jeszcze jeden cytat, sprzed pi~ciu lat, ,pe}na poezji deklaracja swoi
stego m oniZiffiu: 

Glosy kurzu, dusza kurzu, nieraz interesuje mnie wi~cej nii kwiat, 

drzewo lub kO?l, bo czuj~, ie sq d z i w n i e j s z e. K ,urz, to istota tak 

bardzo od nas r6ina. Sam brak okreslonej formy... Chcialby si~ czlowiek 
zmienic w drzewo, ale zmienic si~ w kurz - w jakqs istot~ tak 

c i q 9 I q ~ 0 ilei to bardziej kuszqce. Co za doznania! Co za wiedza! ... 

...Twierdz~, ze wszelkie aspekty, ujawniajqce si~ w swiecie fizycznym 
(oczywiscie swiat mentalny w nim si~ zawiera) - w calej rozciqglosci 
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wszysikich jaktow, czy to chodzi 0 gory czy 0 twarze, 0 ruch wod czy 
c ksztalt istot - wszystko to sq ogniwa tego sameg(l laitcucha, utwo
rzone wedle jednego klucza. Dlatego twierdz<:, ze formy wWqcych pta
kow, ktoreukazujq si<: na mej poplami.onej atramentem kartce papieru, 
majq pochodzenie to samo co prawdziwe ptaki, majq bodaj w cZE:sci 
wspolne zrodlo, w jakims stopniu s q prawdziwymi ptakami. Podobnie 
cos na ksztalt gestow, jakie wykrywam w niektorych . atramentowych 
plamach; tu i 6wdzie blask spojrzenia; rozdmiana twarz, ktora zdaje si<: 
w tych plamach ukazywac - sq wynikiem mechanizmow, ktore gdzie 
indziej wytwarzajq te gesty, to spojrzenie, ten smiech; n i e m·a /. z e 
sq prawdziwymi gestami, spojrzeniami, sq w kazdym razie ich kuzynami, 
czy jeSli kto chce, ich odpowiednikami, b<:kartami, chybionymi aspira
cjami. Dostrzegam tu jakqs istotE: - ma minE: czlowieka zaskoczonego, 
ale tez cos z kania, sta.jqcego d<:ba, choc stoi tylko na jednej nodze, jak 
bqk, a pyszczek jej spotwarza sifi W cos nieksztaltnego i bez sensu 
otM twierdz<:, ze mechanizmy, warunkujqce jej ksztaltowanie si<:, za
wierajq czynniki, ktore - skombinowane odmiennie -- kiedy indzie) 
na innej plaszczyznie - utworzyly postac czlowieka lub konia, albo 
zaskoczyly czlowieka i postawily d<:bem konia. Jak mozna wierzyc 

w przypadek? Kazdy fakt ma swoje przyczyny... 
Tym razem Dubuffet pokazaJ: lkilkanascie wielkich ob["az6w, przed

stawiajq.cy·ch Paryz. BardZ'o Sq kol.orowe, tak jak dzieci kolo rujq wszyst
kimi narnz kredikami: g'ral!1'a:to,we, bwraczkowe, z6He, zie'lone. Bardzo Sq 
tez peltl1e, prz61pern!i<one, g~ste od wijqcych si~ drag, od malutkich, 
krzywy'ch samochod6w, zatloczony:ch z~batymi panami w bardzo dziw
nych k~peluszach; marIan rozsypal wsrad nich slowa i 2ldani1a, pr",eipi
sane z fra,g>ment6w reklam, slo:gan6w, afisz6w. Wy,glqda 'taki obraz jak 
przekr6lj pi:onowy jakiejs kopalni czy kolosaLnej kretowiny, ulice wijq 
si~ jak po.dziemnechodnilki, kolorowosc jest w!asciwie ,nocna, elektry.cz
na, napisy wyskakujq jaik neony, mrowi si~ wszystko, drga i faluje 
w g~stym, niespO'ko,j,nym sk!~bieniu, jak w:n~trza wielkich magazytl16w, 
\\m~trza Mebro, jak wi.ecZlorem plqtaJnina kawialrn i kitl1. Nie widzia!em 
'l1igdy talk przejmujqcego, talk g'roznego w swej gr-oteskowosci pOI1tretu 
wieiJkiej m 61tropolii. 

*** 

Chcia!bym, zeby ludzie oglqdajqcy ostatn'ie obrazy Picassa w Ga
lerie Leyris potrafili zapomniec 0 swoich osobist)'ch niemal sYlTIlPaiUach 
i antypatiach do Picassa, 0 wszystk,im, co na jeglO temat wiedzq, 
by pogrqzyc si~ w czystej ra'dtosC'i tego zachwycajqcego mala:rstwa. Ale 
takie z'alp.omnie:nie jest niemozliw€ - i moze by!oby ,na,wet niewska
zane, bo Picasso przez dlugie l'at.a wychowal nas potro&ze do szybszego 
ulegani,a magii jeg,o ,sztilllki, zmusri!, by pogod2Jic si~ z jej outrances, 
uwrazliJwil nas na powracajqce w niej skroty i symbole: odnajdujemy 
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tu m. in. echo rysunkowego cyklu, gdzie faun-artysta lub stary artys-ta
m<;drzec kontempluje nagq pi~mose, z;nak ur·ody iycia i nieswiadomej 
siehie mlodosci: w ty.ch dalekich parafrazach Maneta pobrzmiewa row
niez owa nuta, ale mniej melancholijna IUlb cie-rpka, pogodniejsza; daleki 
poglos burzy. W kilkudziesi<;ciu obra'Zach i rYS'UJl1!kach, haftowatnych 
w okol Maneta, wyhij-ajq si<; na plan pierwszy coraz to inne sprawy, 
coraz to inne -rela'cje podd'ajq tonacj<; . obrazu - raz np. pochylona nad 
wodq postae w gl~bi zaciqzy decydujqco: zongleI1ka oddaleniem 'i bl;i
S'kosciq, s'ienograficznym uj~ciem Dormy i pelnq jej wyun:o.Wq , przemie
,Szanie praJw klasycz·nej perspe'ktywy z nowym, pOSltkubicznym patrze
niem - wszystko to stalje si<; zalbawq nieZJmiernie wyrafinowanq a jedno
ezesl1Iie tak proostq, ze widz juzby eheial brae p<;dzel, malowac .tak latwo, 
talk w esolo - pod,obnie, kiedy s·i<; patrzy na wil'tuozo,w nareiaJI'stwa 
kr~cq'cych kristianie w slaj,omie, albo, kiedy si~ sbucha wLosildej m o'W}' 
jeszcze t'roch~, a jlU!ilbym ,potrafil. K'iedy irrdziej Iw:bieta namalowana jest 
w ten sposob, ze plama farby formuje .s-i<; i roznicuje Iprzez krf;Cenie 
w niej jakie-gos lPatyeZJka, a m~:ilezYZJna sklaJda si~ z pal'U dlugich smug 
roznica konsystencji dWDeh cial, dwoch pIci, dwoeh znaezen, wyrazona 
jest spasobem najprosts,zyun, prawie umownYlm, a zarazem IP'lastycznie 
n1eslychanie sugestywnym. Wszys tkie praJWie te obraiZy malo.wane Sq 
sucho, oszcz~<inie, lekko, rados.nie - 'czasem tylko dwie odmienne to
nacje kolorystyczne tego samego ruemal zespolu form stwarzajq dwa 
rozne swiaty ...o.pis moz-na,by talk ciqgnqe, ale cM w koncu powiedziec 
ponadto, ie Pi,casso na stalr e latta igra przed Aipollinem, niby krol Dawid

• pr.zed Arkq. 

Pam Iszrbaszi musial miee eudowne wyczucie, alba agentow z cu
downym wyczuoiem, ho co klllpH, to arcydzielo. Wlasci.wie dwa tylko, 
banalne odrillchy do zanotowaiIlia na tej wystawie: po pierwsze 
zazdwse, ze Polska nie miala swego Iszibasziego. Po drugie - wzmoiony 
zaCl1wyt dla tej epaki malarsttwa . Kiedy si~ TaJptem widzi trzy Cezanne'y, 
ktore nie byly r e;produkowane nLgdy i nigdzie, rOWinie pi<;kne albo 
pi<;kniejsze od najlepszych Cezanne'ow, jakie widZlialo si<; dotychczas; 
taJkiez dwa czy trzy Bonnardy ; takiez dziela Utrilla, RI.ouaullta, Maneta, 
Boudina, Matisse'a ... widzi si<; je callkiem swiezYlffi okiem, bo dzieia te 
byly publicmosci eurolPejslkiej - od wielu lat - nieznane... Coz t,o za 
mala'rstwo! 

Moze wartJo jeszcze zaJpisae, ze znacZ'na chyba cz~se paryskiego zycia 
artysiycznego, to wlasnie tego rodz'aju wystawy prywatnych kolelwji 
i wszelailcie retI1ospekty,wy: bynajmnlej nie tylko dernier eri. W tyrnze 
muzeum wystawiala jed'noezesnie swoje zbioTY Sonia ("Doliina slonca") 
Henie: m . In. cala salka, pi~kna, de Staela i mnns-two slaJWnych nowo
czesnych, ale dobl'anyeh jak na moje I'oL!lImiemie o.d. sasa do lasa; 
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jednoczesnie w swo,jej galerii Katia Gra!n-off wystawHa sporo d:obrych 
i zlych obrazow z pie-rwszej polorwy naszego wieku. W Luwrze odbywaia 
sil; wowczas wy!stawa rzezby gotyokiej ("Les cathedrales") a potem 
urzqdw'l1!'J .wystaIWE) Corota, zarazem gdzie indziej otwarto wielkq wy
staw~ Dufy'ego itd. itp. 

V,Tychoozqc z Musee d'Art Moderne, po Iszibaszim, zobaczylem przez 
jakies rusZltoM'ania podnie-bny kawalek Dilly 'ego. GrzecZlny wozny wpus
cil m:nie pod tymi ruszt,owaniami do duiej sali, 0 rzude poziomym 
w formie dugi (czyli litery U z rozchylonymi nogami), gdzie M'lasnie 
koncwl1.v instalowac fresk Dufy'ego - dziesi~c metrow wysokosci na 
szescdziesiqt dlugosci - opowiadajqcy dzieje elektrycznosci. Dufy nama
Iowa1 go dla jeduego' z pa!wilonow Wystawy Powszechnej 1937. Wartoby 
dziS si~gnqc do pracy owczesnej i 'poszUikac, ·czy ex! raw daceniono 
to arcydz,ielo? "Dud'y czyli 0 lekkosci", pisal pi~knje Czapski po smierci 
artysty. Ten zachwycajqco leklki Dufy umIal pokryc ogromnq powierz
chnl~ z silq, z decyzjq, z jasnosciq, ktore kazq Wlielki Z1lak zaIpytania 
postaw:ic Iprzed populalITlym okresleniem technicznym "malarstwo monu
mentalne". Opolwia:damie zaczyna si~ po prawej str.onie ad we,jscia, 
gdzie XVIII-wiecz.ni pan,owie wsrod idyllicznej Zlieleni traw i zl,olta zboz 
zaczynajq pie,rwsze elektrycZ<lle eks'Perymenty, dalej dzieje odkryc rozwi
jajq si~ przez kolejne barwy pryzmatu, pr,zez Wlspamiale czeTwienie, by 
wres,zcie skoirczyc si~ po stronie lewej wsr6d si:nych piorun6w, jakimi 
wIadajq wspolczesne labO!I"a.toTia i fabryki. Malowidio Dufy'ego, peIne 
ciekawych szczegoloM', posvaci, przedmiot6w, rna jednoczesnie z,wartosc 
i Ia:pidarnosc, rozmach i wdzil;k. Czemuz nie tego wlasnie malarza anga
zowano do roinych reprezentacyjlnych budynisZlcz, Wlznoszo:nych g~sto 

przed Wio,jnq? Wystarczy przypomniec sobie dekoracje Serta do palacu 
Ligi NarodoM'oo. Slabo si~ r,obi na samq my's!. Jak moina obradowac, jak 
w ogole moin.a wytrzymac pod tymi ponurymi, czarno-ziotymi, preten
sjonalnymi; na:tr~tnymi .akademiZimami? DQprawdy konferencje pod 
egidq radosnego malarstwa Dufy'ego bylyby chyba pogodn-iej,sze, lepsze, 
bardziej owoCine. 

*** 

Kto sobie wyobraza, ze Chag.all to tylko lirycZ<lle kr6wki w kolo
rach raczej smietankJolwych, f,ruwajqce nad rzeWinymi rabinami dla 
grzecZlny,ch dzieci, ten myli si~ srodze - czego dowodZli genewska 
wystawa Chagalla. Nie lubj~ slowa "dra,piezny" ani slowa "zarliwy" 
kazdy dzis grafoman jest "drapiezny" albo "zarliwy" - ale jeSli 
kto sqdzi, ze ChagaH nie jest dra'Piezny, ze jest siodki ("Czytaia 
pani DostojewS'kiego? CzytaIam; siodki!"), to si~ przekona, ze ... ze co 
wiasciwie? Ze Chagall jest drapieiny? otoz nie, bo nie jest. Nie jest 
drapiezny dlatego, ze w bolesnym dramaoie biblijnym Chagalla br:zmi 
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lament, zawodzenie, l'ozd:meraj!jce i melodyjne zawodzenie, ktore ply
nieprzez h'istori~ i w ryi)my swoje ow;ija Stworzenie i 0.dku,pienie, 
wielkie w~drowki i ta:jemnicz!j tl'Walosc symbolicznych znakow: zwie
r.Zqt, Utero Nie jest to W!i~c malarstwo "drapiezne", ale rna wie1k!j 
powag~, wielik! tragizm. Uswiadamiam sobie nag.le, ze w jednym z naj
pi~kniejszych obrazow na tej wystawie tonacja jest przecie niedaleka 
niektorym tonaC'jom Dufy'ego - od lCiemnych szafirow przez zielonawe 

• zolcie 	 do cynobrow - i'a<kze ro:ilfie sprawy mozna wyspiewae, i jak 
·roznym tonem, na podobnych rejestrach barw! Sil!j Cha,gaIla jest 
przede Wszys,tkim t,o, ze ,rna arutentyczn!j, ,wlasn!j wizj~ - nie manier~ 
czy metod~ s,tyli:zaoji - ale wizj~, opart!j na autentycznej, s,woistej 
kulturze. Cykl jeg,o delikatnych akwafort, kt6re w pierwszej chwili 
mog!j si~ wydawae troch~ blade, waciaste i monotonne, po ja,kims cza
5ie, kiedy je ogl!jdlae w ,takiej obfiltosoi, w<:i!jga w ten swiat jedyny, 
prawrlziwy. Gesty koslawe i dostojne, szaty niezgrabne i monumen
talne, spojrzenia wyl~kle i ekstatyczne; grozna chwala b~blijnych 

kro16w, wzloty prorokow - wJdziane w persp~ty'wie blotnistych uIi
czek zydowskiego, zeszlowiecznego miasteczka, udelesnione z godnosci!j 
w jego mieszkancac:h. 

Gd2lie jak gdrzie, ale na wspanialei, wystawie w Kunsthis.torisches 
Museum pt. "Europa 1400" moonaby m6wie 0 ideowej wyffilowie dziel 
sztuki. MOimaby, ale by trzeba umiee. Nie bardzo to potrafii~ - i ze 
wzgl~du na brak przygotowania, i dlatego, ze - chyba wbrew pozo
r,om - sens religijny, relig,ijne dzialanie dziel da'wnych 0 wielle trudniej 
zrowmiee, odczue, ni~ ;ich dz..ialanie artystyczne. Choe nielkt6re ele
menty ilkonograficzne prawle si~ nie zmienily, choe niekJtore mV'tywy, 
postacie, twarze, talk dobrze przyswoilismy sobie przez nasladowania, 
powt6rki, ko:pie, repl10dukcje - to jednak nale~aboby bardzo g'rutow
nie wejse w sk6r~ tamtych ludzi, zeby na,prawd~ wnhlm!je w religij 
nose tamtej sztukL Wsr6d dziesi!j,tk6w sail, wsr6d setek i setek na:j 
pi~kniej:szych eksponat6w, jedno tyliko dzielo lPorUlSzylo mille bezpo
sredni!j wymow!j treSci, pros,tot!j s2llachetn!j formy, surowosci!j mate
rialu: ciemne" drewniane drz,wi z ITrsdorf przedstawiaj!j w p}iasko
rzezbie Nawiedzenie: na jednym skrzydle snycerz pok;azaJ, jak na 
lonie - a wlaSchwe w lonie - Matki Bosk.iej maly Pan Je.2lUs lezy 
w wiencu IPromieni i blogoslawi, n'a dmgim skrzydle modli si~, kl~czqc 
w lonie sw. El±biety, maly Jan Cha:-zciciel. 

Moze to z1udzenie, ale jakiez przyjemne: wydaje mi si~, ze w ducha 
tamtych ,czasow (i moze wszelkich czas6w) wnika si~ lepiej nie tyle 
przez okreslone tresci Ii sprecyZ!owane w<zrus'zenia, ile przez inten
sywne obcowanie ze swiatem f.o r m, jakie dana epok'a wytwonyla. 
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Rezultat tego obcowan:lIia rue da si~ ujqC w zaden '~ralCj,Q71aUZowany 

dyskurs (moze co 'l'iajwyzej stac si~ ~odieem do taikiego dyskursu), ale 
ezlDwiek doehodzi do wspanialego poezuGia, ze gdyby tylko zamknql 
oozy, toby sj~ powietrze wok61 niego nape!nibo g;warern sprzed szesdlu 
Wlieka,w, gdy'by je zn6w ohvorzyl, byliby woka! niego tarnd ludzie, 
tiarnte ruehy, tarnto zy:de ... Oezywiseie obcowande z fonnarni jest tak:i:e 
oboowa·nJem z jakLmis znaczeniarni, cz~sGiowo dla nas uchwytnymJ 
jednak nierna,] "intuieyjnie", przez patrzenie i patrzenie, rnniej przez 
dowiaciy,wanie si~. 

Nie marn poj~Gia, ezy ta ekspozycja jest dobra czy zla, na.pewno 
facho'W'cy rnieliby niejedno do zar"ucenia, ale jestem wdz'i~czny, :i:e calq 
w!iedz~ slkoncentrowano w katalogu (nie kupilcrn go, bo za drogi i za 
dui.o rna tekst6w, za rnaloo reprodukcji), a widza nie rn~ezy si~ wiel
kimi nalPisall'Ili, tablicami objaStll>iajqcymi itd., ani broil Boee nJ.e ZlWodzi 
si~ na rnanowee jego wyobraini, jego w~rcikowej koneentracji, przez 
kolosaIne f(),togmfiee.ne powi~kszenia jakichs fragrne:l1't6w, jalJdchs gra
fik itlP. Talkie tabJi.ce i foto'grafie niby pou:ezajq, w istoGie f'Ozbijajq 
doznanie prawdziweg;o stylu epokd, W WiedI1l1u na;pby byly zredu
kowanc do koniecznego, dy,sk,retnego m1nirnum, i zadnyeh nie po
kazano wspolczesny,ch triekaw wy·s,taiwiennkzych. P~zemawialy wy
lqcznie przedm~oty z ezas6.w 1380-1430, takie :reh nagromaozenie, 
takie bogaetwo, taka roznoroonosc, ze Wlildz zanufza! si~ w ten 
ogromny ciqg sal CO!I"az gl~biej, jak w strumieil, w poVok, w rz.ek~ 

czaSou. Wszysnkie tam ehyba Ibyly kraje Eur,opy laciilskiej, od Hisz
panii dl() Czech; nie lZauwa.zylern Polski. WSizelikie chyba wy~oby O!w
czesne : saskrie i westfalskie hafty 0 cUidownie finezyjnyc/1 arabes
kach, zawsze niezrownane w wysZlukaTIlej prostocie angielskie sre
bra, paryskie jarzqce si~ bal1wami ernalie, mnastwo ilum1nowanych 
r~opisow (samegc Jana de Berry cztery ksiqiJki: Les Petites Heures, 
Les Grandes Heures, Les tT(?S BeHes Heures i 'chylba Les tres Riches 
HetLres -- ta ostatni,a k-;iqzka byla chwiiliowo wyj~ta z gabloty), wi1tra:i:e, 
flandryjskie arrasy 0 czarnych i granatowych 'tlach, gdme pod naw.i
sami z~ba,j;yeh, seledynowych jak neony lisci ge.styku1'Ujq spOlk\ojnie 
i wytwolrnie osoby w szatach banvnych, jak drzewa jesie.ruiq. Jeszcze 
rzeiby, jeslZcze zbroje - w sali ze Zlbrojami niewielki, d!rewniany, 
z~ocisty sw. Jerzy (przez Jakulba de Baerze), wci~ty ,w .pasie jak osa, 
wlasnie pOlWalil smoka i zdziera z twarzy przylbicE; dOlkladnie takim 
ruchern, jrukim nasi szeI'mierze - Zablooki czy P,awlowski - zdzie
rajq z twalDzy dr'Udanq masik~ po starci:u. "Ola!" - b-lyskawi.czna 
wymiana dosow i przylbdoa w garE:! Spod sta,lowego dz.ioba wylan'ia si~ 
twarz swi~tego, rudo,wqsa, gr,oina, zobdacka. Naprzeciw te.j f.i,gurki, 
na scianJe, pra·wie identyczna stacra zbrQja . No i wres-lcie obrazy, 
jakaz r.ozma,iitosc obrazaw. Twz obok pol'ipty<k6w z Norymberg.i, ktore 
plam~ barwnq ro:i:.nlicudq tylk,o wa'~orern, l1!ilebyrwale "WqtpieI1lie sw. 
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Jozefa" ze Strasburga, gdzie w srodku pokoju zwiesza si~ z drqzka 
duzy bialy r~c'znik, jakiego nie !powst)"dzitby si~ cezanne, tak wspa
niale rozgrywa si~ ta biel w zestawielllia'ch niebieSlko-:ruelono-zol1tych. 
Lorenzo di Bicci zieleniq model1uje si,wego k,oniJa sw. Marcina na 
zlotym tle, Jacobello del F,i,ore w cyklu legendy sw. Lucjli uprawia 
pi~kne kolaze w wYiPuklych, krwawY'ch i zlocisitych partiach szat. 
Mistr,z mad jezio'ra Hodeilskiego zw~za g;am~ i cykl M~ki Pailskiej 
maJuje w 'chl'odnych, s'z'aralWych zie'leniach, a opodal grzmiq barwne 
fanfa,ry Zmartwychwstania: maHnowe, jasne i ciemne roz,owo~ci grobu 
zestraja bezczelnJie i swietnie Berna<rdo Martorell z cynobrem ~olnier
skich portek, krzy,za na chorqg·wi, r~koiesci miecza. Innq zupelnie od

•wag~ kotlO<I'y·stycznq w ci~zkich, intensy·wnych, jaskrawy.:h i mrocz
nych 'naprzemian aJkJordach majq Katall'oilcz)"cy. Obrazy najpoi.niejsze, 
to por-iret ka,rdynafa Alber·gati pI'Zez Jana va.n Eyc-ka i omalze SU;I'

realistyczny a jednak nieprawdQPodobnie finezyjny portret ja,kiegos 
k,si~cila Hralbantu przez francuskiego anonima - ml,o;da, t~pawa, 

bezwolna, ledwo modelowana IiwalI'z odcina si~ z ostrosciq kamei Ho
letowalWym pl10filem na czarnym chyba tle - niesamowity obraz. 

*~* 

Wi'dz~, ze w tych pospies2nych zaptskaoh na maTginesie ,k,ilku wy
staw nic rue ma 0 ma'lar·stwie abst<raikcYljnym, k,torego pl'zecie w Eu;ro
pic spor~. I bywa pi~'kne. CO:i, k,iedy to, co probowalem tu wlasnymi 
slowami opowiedziec, wydalo mi si~ oiekawsze. 

Jacek W oiniakowski 
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