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STEFAN WILKANOWICZ 

NOTATKI 0 STRATEGII POKOJU 

Przemawiajqc na sesji KIK-u w Warszawie ("Sobor a posta
wa otwarta katolikow") Stanislaw Stcmma ui yl - za amerykari
skimi socjologarn i - term ~nu peace game, "gra pokoju". Pisal 0 tyro 
pozniej w "Tygodn iku" ("Paszporty do WatYKtanu ') wyjasniajqc 
sens tego sforrnulowania. Oto - zdaniem grupy socjologow zaj
mujqcych s i~ zagadnieniem wojny - wojna juz przestala bye 
skutecznym narz~d z iern polityki. Wojna mocarstw bylaby sarno
bOJstwem swiata, nie jest wi~c Colla srodkiem prowadzqcym do 
zwyci~stwa. Prawie zas kaida wojna grozi dzis przerodzen:em sif; 
w takq wojn~. Wojna mocarstw bez broni atomowej lub ograni
ezon a terytorialnie - to hipoteza rornantyczna , ktorta nie wy
trzymuje krytyki. Jestesmy wi~c skazani na pokoj, ale pokoj ten 
nie jest wcale "latwy", nie tylko ze wzgl~du na jego stale zagro
z€,n ie (m:mo bezseollsownosci wojny), ale i ze wzgl~du na to, ie 
swiat bez wojny, swiat bez apa r atu wojennego, bez armii, szta
bow, przemyslu zbrojenicwego to bylby jednak inny swiat , bar
dzo odm:eniony. Kensekwentne rozbrojen ie to gl~boki wstrzqs 
w i yciu wielu '>poleczeristw, to ryzyko, przeciwko kt6remu bun
tuje si~ instynkt samozachowawczy (buntujqcy si~ takZe przeciw
ko wojnie) oraz wplywowe gr upy i srodowiska zwiqzane z apara
tem militamym. Stqd trwaly pokoj nie jest prostym brakiem 
wojny; trwaly pokoj jest zwiqzany z okreslonq strukturq sw:ata, 
do ktorej trzeba dojsc. a kt"ra nie jest latwa do osiqgni~cia. Sam 
moralny bunt przeciwko wojnie niewiele zdziala, a czasem moze 
bye nawet szkodJi.wy (0 czym nieco p6iniej) . Sztabowcy rozgry
wajq gry we1jenne, cwiczq najdrol:n:ejsze posuni~cia taktyczne, 
stanajq si~ przewidziec ws zystkie mozliwe ewentualnosci - nie 
SZCZ/idzq czasu ani pieni~dzy na zapewnienie wojnie skuteczn()Sci. 

http:szkodJi.wy
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PacyIisci demonstrujC!, protestujq, konf'erujlj, apelujlj - ale gdzie 
im do aparatu i srodk6w np. Pentagonu. Jesli mamy zrealizowac 
pok6j, to znaczy dokonac gl~bokiego przeksztalcenia naszego swia
ta, to trzeba rozpoczljC "gr~ pokoju" na odpowiedniq skalE; - p<r 
wiada Wralter Millis. Gra pokoju - ten termin · przypom ina mi 
jeszcze szkolne czasy, kiedy lubHem godzinami uprawiac nad mapq 
"wielk q polityk~" . 

Gra pokoju - to chyha nie jest szcz~sliwy termin, przynajmnieJ 
w j~zyku polskim. Sugeruje on cwiczenie i zaba w~, a za
tern cos troch~ "na niby". W wojsku wszystko odbywa si~ "na 
niby" kiedy nie rna wojny. Tymczasem kampan ia pokojo wa trwa 
zawsze, jest od ra zu ..naprawd~". Oczywiscie odr6znia si~ przy
gotowanie pewnych posuni~c od ich realizacji, ale dalej analogia 
kuleje. Lepiej wi~c moze zdemilitaryzowac stary i sur owy ter
min - strategia - kt6ry rna ton powainy, sugeruje Zlarazem n a
uk~ , program i uporzljdkowane, dalekosi~ine dzialanie. Ten ter
min kojarzy siE: z czyms trudnym, odpowiedzialnym, waznym , 00 

wymaga w :edzy, wysilku, wielkich srodk6w - a . nie przywodzi 
na mysl wymachujqcych transparentami naiwniak 6w i postr ze
lenc6w. 

Tak doszlismy do pierwszego elernentu strategii pokoju - wla
sciwej dla niej nazwy. 

* 

Swiat bez wojny i bez gotowych do uzycia machin wojennych 
dla wielu "trzezwo myslqcych" przedstawia niep okonaln lj t rud
nose psychologicZlllj. Zapaleni pacyfiSci przedsDawiajlj go bowiem 
cZ E:sto w fo r mie dose sielankowej . Tymczasem wiadomo jedynie, 
ze swiat be z w ojny b~dzi e swi atem bez wojny i n ic wi~cej. Czy 
bE:dzie bardzo wygodny - to siE: oka ze. (Warto sobie uswiadomie, 
ze jesli b~dzie on p olitycznie jako-tako zjednoczony, to azylu po
lity cznego nie znaj dzie si~ nawet na ksiE:iycu) . 

J est rzeczlj oczywistq, ze sW:Jat bez wojny to nie sw iat bez wal
ki t Rzecz w tym, ze metody walki b~dlj inne, i 0 to wlasnie cho
dzi. Chwila, w k t6rej w iE:kszose wplywowych polityk6w i przy
najmnie j rnniejszosc wplywowych general6w zr ozumie, ze t rze
ba szukac skuteczniejszych niz wojna srodk6w walki, bE;dzie. 
punktern zwrotnym w dziejach swi'ata. Wydaje si~, ze chwila ta, 
nie jest tak bardzo odlegl,a - a moze nawet juzesmy jq min~li? 
Wojnq tota1nlj juz si~ niczego poza samob6jstwem nie da osi q
gnljc - na to juz si~ wiE:kszosc zgadza. Co mozna w takich wa~. 
runkach osiqgnljc grozblj wojny? Przy szcz~sliwym zbiegu ok~. 
licznosci cos tam da si~ urwac przeci wnikowi, ale 0 zasadniczyc~. 
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rozstrzygni~ciach nie rna mowy. Wydaje si~, ie konczq si~ czasy 
generalow, nadchodzq zas cZlasy ekonomistow, technikow , mana~ 

gerow, sc cjologow i psych{)logow, a przede wszystkim prawdzi
wych politykow, ktorzy potrafiq sprzqc w jednq calosc propozycje 
tych ekspertow. 

' Spojrzmy nie n a wyc inek mapy lecz na caly globus. Upraszcza
Jqc : dwa bloki i "trzeci swiat", na r az ie w ielka niewiadoma, d o 
zysklania przez jednych lub drugich. Na r azie zresztq ten trzeci 
swia t 0 niczym tak b ardzo n ie marzy, jak 0 samodzielnosci. Ale 
iycie we wspolczesnym sw iecie m a slwoj e prawa : samemu si~ nie 
osiqgnie odpowiedn iego do aspiracj i (i nier az koniecznosci) tern pa 
rozwoju, t rzeba s i~ w wi~k szym lub mnie jszym stopn iu zwiqzac 
z ktorqs po t~i na pol ityczno-gospoda rczq struk turq. Moina' oczy
wiscie kluczyc i manewrowac, ale glownie po to , ieby wytargowac 
lepsze warunk~ . 

e zy moi n a samq wielk{)sciq pomocy gospodarczej pozyskac 
kraje gospodarczo nierozw i ni~te ? Oczywiscie n ie. W ai n a tu jest 
forma pomocy respektuj qca prestii mlodych panstw i um ozliwia
jqca bezpieczne z niej k orzystan ie, bez obawy natychmias towego 
duiego u zalei nien i.a s i ~ od dobroczyncy. Rozmiary pomocy mu ' 
lIZq dzia lac n a wyobrazn i~, a sposob jej udzielan ia powinien Od- l 
dalac podej rzenia 0 ch~c jej na tychm iast owego p olitycznego dys
kontowani a. Moze b~d zi e nawet warto przek,azywac pomoc przez . 
zupeln ie n eutralne organy - jesli pomoc ta b~dzie odpowiednio 
duia ? 

"Trzeci swiat" jest t aki e bnrdzo w r ailiwy n a przeslanki ideolo-
giczne. To nie stara E uro pa, mocno sceptyczn a i agn astyczn a , n a
sycona i znudz{)·na . Ten trzeci swiat - mysl ~ tu zwlaszcza 0 Afr y
ce - dosyc siG boi dest ruk cyj nych wplywow Europy, potrzebuj e 
ideologii swiei ej i prGi nej, optymistyczne j i r omantycznej . Rodzi
mej ideologii ad hoc si~ nie stworzy , trzeba wiGc jq b nac z ze- ' 
wn qtrz i adaptow ac. Ameri can way of l i fe? To zbyt odlegle () d 
ak tualnego ksztaltu cywilizacji i pozicmu zycia, a poza tym jed
na'k zbyt plytkie - przynajmniej w popularnych wydaniach. 
Marksizm? Pociqga skutecznosciq techn :ki rewolucji i techniki 
modernizacji opoinionych w rozwoju spoleczenstw, pociqga ro-: 
mantyzmem rewolucji, haslem powszechnej sprawiedliwosci i nie- ~ 

ograniczonego rozwoju. Ale Afryka jest spirytualistyczna, za~ · 
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rowno w cz~sci arabskiej jak i czarnej. Islam jest silny. Istnieje 
tendencja zewn~trznego przyswajania sobie zdobyczy cywilizacji 
technicznej przy ZJachQwaniu tradycyjnej obyczaj owosci i calosci 
i:ycia duchowego. 

Nie zdz:wilbym si~, gdyby ktoregos dnia na mapie pojawila sil: 
nazwa : "Muzulmanska RepubJilka Socjalistyczna". 

Gdybym byl technikiem propagandy, n ie wahalbym si~ co do 
"receptury" dla Czarnej Afryki : romantyzm rewolucj i w patri~ 
tycznym sosie plus mistyka teilhard owska plus personalizm Mou
niera z poloieni€m nacisku na jego str()n~ wsp )lnotow q i anty
kolonialnq. Sprawdzono, na Teilharda de Chardin jest zapotlze
bowanie lSenghor), Mounier rna wszelkie szanse. 

Oczywiscie, gdybym byl t y I k 0 techniki€m propagandy, bo 
jako czlow :ek nie wi€m, w jakim stopniu t aka mikstu ra bylaby 
prawdziwa, niezalei:nie Qd jej krotkoterminowej operatywnosci 
jako zespolu bodi:cow ideologicznych dostosowanych do potrzeb 
rozwojowych tego kontynentu. 

* 

Kazdy mqi: stanu, przemawiajqc na akademii ku czci alba prze
cinajqc wst~g~, coraz bardziej m Jwi nie tyle do uczestnikow 
uroczystosci, ile do wszyst'kich obywateli swego kraju, do oby
wateli krajow zaprzyjaznio-nych, do przeciwnik6 w. Coraz bardziej 
musi liczye si~ z najrozmaitszymi rezonanSlami swoich wystqpieh. 
Jego slowa majq znaczenie nie tylko dla rzqdow , ale i dla oby
wateli r6Znych krajow - i na ogol do obywateE tych docierajll, 
nawet jesli to dla prz€mawiajqcych nie zawsze jest dogodne. C~ 
naz bardziej mowi si~ do calego sw :ata i przedklada si~ propozy
cje rozwiqzan problemJw swiatowych , myslqc bardziej 0 pozy
skaniu neutralnych czy 0 poparciu korzystnych tendencji w obo
zie przeciwnika, niz 0 wlasnych rodakach. Ma too pewne znacze
nie dla sposobu mowienia. Oczywiscie trzeba odejse od prcpa
gandy Qpierajqcej si~ na prostej zlUsadzie, ie u nas dobrze a u was 
He. Trzeba si~ troch~ dostosowae do przeciwnika, do mentalnosci 
ludzi urabianych przez propagand~ przeciwnika. Trzeba bardziej 
tlumaczye, wyjasniae, dyskutowae, a n ie tylko ~ajae. Nie moze 
bye rowniez zbyt du i ej roznicy pomi~dzy wystqpieniami na uzy
tek wewn~trzny i przeznaczonymi na eksport, bo coraz trudnieJ 
wystqpienia wewn~trzne ustrzec przed eksportem. Coraz bardziej 
przyjmuje si~ zwyczaj czytania prasy zagranicznej. W moim ad
biorniku nadiowym dose zgodnie sqsiadujq aunycje polskie z Mo-
nachium z hiszpanskimi z Moskwy .i francuskimi z Pekinu. A co 
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b~dzie , gdy nad Ziemiq b~dzie krqzylo 50 udoskonalonych Tel
starow ? 

Mmo woli wi~c zm ienia si~ ton i poz>iom propagandy, sposob 
argumentacj i, terr.atyka nawet. Conaz bardziej trzeba rywalizo
wac, i to w sposob rzeczcwy, coraz trudniej ograniczac si~ do pro
stego negowania i wymyslania (Sq oczywiScie wyjqtki brzmiqce 
troch~ jak gIos zza grobu). 

Przemiany dokonujqce si~ w jednych k rajlach czy regionach 
wywier.aj q wplyw na inne. Na przykIad zn iesienie formalnosci 
paszportowych pr7y przekraczan iuniektorych g ranic musi od
dzialac taki-e na inne gnan ' ce, bo ludzie bardzo pr~dko przyzwy
czaj aj q si~ do n owych udogodnien i zaezynajq traktowac granice 
W ogole jako zb ~: dny d ziwolqg. Stajq si~ pr zy tym malo wrazliwi 
na narodowo-militarne pokrzykiwani,a starych generalow . 

* 
Coraz mniej ludzi na obu polkulach wyobraza sobie, ze ktoregoS 

dn ia w Zwiqzku Radzieekim wybuchnie k ontrrewolueja i p rzy
wrocona zostan ie prYWIatna wlasnosc srodkow produkcji, alba ze 
w Stanaeh Zjednoczonych wladz~ obejmq rady robotniezo-chlop
sk ie. N a nic tak iego zgcla si~ nie zanosi i nikt powainie na to n ie 
liczy. Obie strony natom iast majq nadz iej~ n a uzyskanie hege
mon ii w "podboju" nowych teren6w (od kraj ow "nie zdetermino
wanych" do przestrzeni kosmicznej) i rozw' qzywaniu nowyeh za
gadnien. Najwi~ksze znaezenie majq tu problemy swiatcwe, ktore 
coraz bardziej ode"Wwane Sq jako n iezn osne lub grozne bolqczki. 
Jedn a z nich na przyklad: planowanie i koordynacja gospcda rki 
§wiatowej, ktora powinna zapewnic stosunkowo szybk ie wy
r6wnywanie si~ r6znic stopy zyci{)wej, czyli po prostu zlikwido
wac kl~ski glodu i nadprodukeji. 

Zadanie ogromne, wymagajqce najwyzszych kwalifikacji na
uk owych, organizacyjnyeh i moralnyeh - na pierwszy rzut oka 
utopijne. Ale nie doceniamy post~pujqcej rewolucji moralnej . Nie 
jest daleki dz ien, w ktorym stan obecny w tej dziedzinie b~dzie 
powszechnie odczuwany jako sk andal. A ponadto rozpowszechni 
si~ przekonanie, ie n~dza knajow uposledzonych weale nie jest ko
rzystna dla kraj6w bogatyeh. Ale ezy potem, po przemianie swia
towej polityki goopoctarczej, nie b~dzie juz niesprawiedliwosci? 
Oczywiscie, ze b~dq , ale w innej skali i zapewne przede wszystkim 
na innej plaszezyznie, nie w dziedzinie podstawowyeh srodk6w 
iywnosci czy odzieiy. 

Ten, kto pier wszy wysunie realny, choc moze wybiegajqcy n. 
przod projekt w dziedzinie koordynacji ,rozwoju g{l·spodarczego 
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1 optymalnego wyk orzystania zasob6w Ziemi (oraz :lJacznie go 
realizowae), moi e wygrae duzo wit:cej niz przy pomocy wojsker 
wy ch m anewr6w ezy najbardziej nawet zamaskowanych form 
kolonializmu. 

• 
Drugim podstawowym zagadnieniem wsp6!czesnego swiJata jest 

potrzeba znalezienia nowych formul demokracji . Nie tylko dlatego, 
ze n.arzeka s i~ na kryzys parlamentaryzmu. Zyj emy w czasach 
wielkich i sk omplik ow anych przemian eywilizacyjnych , w n,aszych 
oczach roz wija si~ cywilizacja techniczna, cywiJizacja eksper t6w, 
Na og6l nie dost rzegamy zagrozen ia i m ozliwosci, kt6re ona niesie , 
bo n ow e n iebezpieczenstwa przeslaniane S'l jeszcze przez klasycz
ne dyktatury. Tymczasem n ie one Sq najwazniejsze, w stosunku do 
nich rewolucja czy procesy demokratyzacyjne m imo wszystko zy
skujq teren. N arasta jqce niebezpieczenstwo jest groz11iejsze, bo 
gl~bsze i subtelniejsze , Wiqze si t: one z tak imi zagadnieniami jak 
wzrost g~stosci stosunk6w spolecznych i stopnia k omplikacji zy
cia spolecznego, wzrost specjalizacji i roli ekspert6w, mechanizrn 
tw orzenia sit: elit w ladzy, k ultura masow a i in . (patrz nizej pod
pisanego "Notatki 0 demokracji" - "Tyg. Powsz. " z 18. II, 62. 
oraz "Publicznose czy masy" - "Tyg. Powsz," z ]5. VII . 62.). Jak 
w tych nowych waru nkach "szary czlowiek" m oze nie zatracie sa
m odzielnosci i jeszeze skutecz,nie wplywac na zyeie publiczne? 
Sprawa jest tym trudniejsza, ze poszukiwfcllla formula >Die moze bye 
zrealizowana jakos w izolacji, laboratoryjnie, w ramach jednego 
kraj u nawet - a potem eksportowana - tylko musi od razu twer 
rzye si~ w plaszczyznie mit:dzyn.arodowej , bo mUSl bye adekw atna 
do nowej sytuacji czyli zapewnie demoikracj~ w ,ramach spolec.z
nosci mi~dzynarodo'wej. 

Na pewno duzq rol~ b~dq tu odgrywaly r6znorakie nie-rzqdowe 
organizacje mi~dzynarodowe. Chcqc wi~c bye 11a czele trzeba 
z gory troszczyc si~ 0 odpowiedni rozw6j tych organizacji i za
pewn ienie sobie w nich t w6rczej i kierowniczej roli. 

* 
Ale t r zeba ze jse jeszcze gl~biej : To nie tylk o chodzi 0 lik wid",cj«: 

i wyr6wnywanie d ysproporcji ekonomicznych ani nawet 0 "mer 
del" demokratycznego ustroju. Moi na przYPuszcZlae, ie walka osta~ 
teczna rozegra si~ w dziedzinie modelu czlowieka. Tu male wi '
jasnienie, bo niek t6rzy wzdrygaj q si~ n a sam diwi~k tego slowa, 
Przez model rozumiem n ie ty lko teoretycznq koncepcj ~ ale i prak
tycznq re.alizacjt:, t o znaezy wy chowanie szerokich mas. Jest rze
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d:q {}czywistq, ie n ie ma m owy 0 jakiej s calkow itej standaryzacji, 
bo an i to m oiliwe, ani sensowne. Ale niewqtpliwie realna jest taka 
polityk a wychowawcza (chociaz duzo trudniejsza niz siE: wielu dzia
laczom zdaje), ktora zmierzoa do wyrobienia okreslonych cech cha~ 
rak ter u i dba 0 rozw6j okreslonych sprawnosci intelektu. Trzeba 
tu tylk o pamiE:ta e, ie w wychow aniu wi Eikszq bodaj rolE: odgrywa 
caloksztalt warunkow, w ktorych zyje · czlow iek , niz "akcje wy
chow awcze". I ze n iera z bardziej chodzi 0 to, aby pozwalae si~ 

ludziom n ormalnie rozwij ae. 
Jest faktem, ie odmienne warunki w roznych k r ajach i srodowi

skach uksztaltowaly i ksztaHuj q rozne typy ludzi. W ostatecznym 
rozrachunku zwyciE: :lq ci, ktorzy b~dq pelniejszymi, bogatszymi 
duchowo i szcz~sliwszymi ludzmi, a jednoczesn ie b~dq lepiej dos t er 
sowlani do zycia w n owych w arunkach cy wilizacyjnych, t o znaczy 
nie ulegnq niszczqcemu dzialaniu dobrobytu i zachowa jq chE:e do 
walki 0 lepsze jutro. Jakie spoleczeiistwo szybciej zblii y siE: do 
tego idealu? Lepiej siE: wystrzegae proroctw, ale w arto zdawae ser 
bie sprawE: z wlasnych brakow i mozliwosci. 

Koncepcja czlowieka to nie wszystko, ale to w ainy czynniik po
li tyk i wychowawczej, i to z dwoch powodow : bo na teorii czlowie
ka opiera jq si~ zasady i kierunki wychowania oraz sarna koncepcja 
c.zlowieka dziala wychowawczo. Jezeli jest ona falszywa lub nie
pel:na, to 'i wycho,wanie musi kulee . Kuleje tiakze, jezeli brak n ie
l,bE:dnej swobody albo innych warunk6w dla tworczego angaiowa
nia siE:. 

Nietrudno z,auwazye, ie trudnosci wychowawcze, albo nawet 
kryzys, spotykamy niemal wszE:dzie. W iqzq siE: one z brakami 
w koncepcji czlowieka, z poczuciem zoagrozenia bytu ludzkosci przez 
atomowy kataiklizm, z typowymi problemami epoki przejsciowej , 
ze specyficznymi trudnosciami lokalnymi (takie w skali kontynen
tu , religii czy ideologii) . 

W Europie zachodniej gospodarczo-polityczna integracja wzm aga 
zainteresowanie zagJadnieniami ideologiczno - kulturalnymi. Czy 
istnie je ideologia europejska? Czy powinna istniec? A jeW powin
na, to czym rna ona bye? Trudn o 0 jednoznacznq odpowiedz. CZE:
ste jest przekonanie 0 kryzysie cywilizacji zachodniej. Ten kryzys 
nie jest kryzysem ekonomicznym, wprost przeciwnie, gospodarka 
szybko rozwija siE:, stopa iycio,wa rosnie, konflikty spoleczne nie 
wydajq siE: grozne. Ale poczucie kryzysu mimo to istniej e. Ma on 
jednak charakter par excellence duchowy. W najwiE:kszym uprosz
czen iu m07na by powiedziee, i e wiqze siE: on z dwoma pozornie 
sprzecznymi zjawiskami : brakiem odpowiedzi n a pytanie 0 sens 
iitn ienia i clzialania oraz postE:pujqcym znieczuleniem na tego rer 
<haju pytania. P ytanie : "po co?" pojawia siE: cor az cZE:sciej . Niekt6
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rzy przypuszczajq, ze dynamika gospodarcza przelamie impas 
w dzied zinie kultury i wychowania. Nie bylbym takim optymi
stq. Owszem, to na jakis czas moze odwracie uwag~ od zagadnien 
swiatopogl'ldowych. Ale kultuIJa euwpejska jest dostatecwie stara, 
aby wiedziee, ze prosperity nie zalatwia w szystkich pro.blemow. 
Przyklad najbardziej rozwini~tych gospodarczo kraj6w pokazuje 
wyraznie, ze dobrobyt nie likwiduje pytania 0 sens istnienia , 
A jak mozna wychowywae bez odpowiedzi na to pytanie? 

W krajach bloku socjalistycznego coraz bardziej znamienna jest 
obecn:e dyskusj,a na temat filozofi.i czlo"vieka, etyki, sensu zyc.ia , 
Prof. Schaff w ie co robi, upieraj'lc s:~ przy rozwijaniu filozofii 
ozl'Owieka. W 5wiatopogl'ldzie nie moze istniee luka w tak zasad
nkzej i praktycznie waznej dziedzinie. 

Czy z rozwoju marksistowskiej filozofii czlowieka naleiy si~ 

cieszye czy mrartwie? Niekt6rzy obawiaj'l si~ tego rozwoju , wale
liby , zeby m arksizm fO'zkladal si~ i w koil cu wygni!. Bardzo to 
naiwne, kratkowzroczne i nie l drowe rachuby. Kazde gn icie powo
duje stany zapalne i rozprzestrzen i,aj'lce si~ zakazenia, a ponadta
przE'ciez gnij'lca ideologia rozklada ludzi , Z punktu widzenia czlo
wieka t rzezwo myslqcego 0 przys7lusci naszego spcleczeilstw a 
i pr,zyszlosci sw:ata, tylko droga tozwo,ju, wypelniania brak6w , 
przeksztalcania si~ i oczyszczan:a jest poz'ldana. 

Wydaje si~ , ze je5t to jedna z zasad strategii pokoju. Najwi~k
szym n:ebezpieczeilstwem wychowawczym jest indyferentyzm 

n jhilizm. 
Czy nie istnieje u nas grozba kumulacji brak6w ze Wschodu 

i Zl3chodu? 
Guy si~ chce krytykowae nasz'l mlodziez, pi6ro si~ waha, zeby 

oie wpase w to jalcwe t krzywdz'lce narzekanie, kt6re juz sit: 
stalo mod'l . Ale z d r ugiej strony trudno nie widziee brak6w 

niebe zpieczenstw. 
Kto wygra walk~ 0 pelnego czIowieka? 

* 
Czytelnicy na pewno zauwazyli oziwny bieg tych rozwazail: za

cz~lo si~ od wojny a doszlo juz do filozofii czlowieka i swiatopo
glqdu. Nie jest to jednak calk:em nielogiczne. Byla to pr6ba wczu
cia si~ w poloienie polityka, kt6ry zdecydowal si~ szukae skutecz
niejszych niz wojna metod walki. Caz si~ ok,azuje? Smkanie 
wi~kszej skutecznosci jakby powodowa}.o sublimacj~ metod wal
ki, jakby prowadzilo od eksterm:nacji do wsp6lzawodnictwa, ktore, 
jak wiadomo, jest dzwigniq post~pu. Czy to nie zbyt pi~kne. aby 
mogio bye prawdziwe? 
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Nie wpadajmy w naiwny optymizm. Zarysowany tutaj "proces 
historyczny" zagrozony jest licznymi niebezpieczenstwami. A poza 
tym - jak kazdy proces hist<Jrycmy - nie rozw:ja si~ automa
tycznie, zalezy od ludzi, od ich tak lub inaczej nakierowanych wy
silkcw. 

Ale ten naszkicowany proces nie jest i niemoiliwy. Przeciw
nie, jest prawdo·podobny. l\'tasuwa si~ pewna analogia. Na po
czqtk u wzrost wydtajnosci pracy osiqgn iE;to przy pomocy najwi~k
gzej prostoty i ekoncmii ruch6w. Psychika pracownika nie istn iala 
dla manager6w. a jesli dawala 0 sobie znae, to byla im jedyn :e za
wadq. Z biegiem c7:asu , w m'ar~ grOlnadzenila doswiadczen, n au czo
no si~ doceniae znaco:enie dobrych stosunk6w w przedsi~biorstwie, 
swobody, duzego zakresu inicjatywy pracownika - jednym slo
wem tego wszystk iego, od czego zaleiy jego samopoc"Wcie. Dcis 
m6wi si ~ juz wprost , ie dobrym pracownikiem jest czl{)wiek 
szcz~sliwy . Ten bardzo humanistyczny wniosek zrodzil si~ w wy
niku studi6w nad wydajndciq pracy prowadzonych dla osi9gni~

cia wi~ks7ego zysku. Bye more studia Diad skutecznosciq walki 
doprowadzq do r6wnie pi~knych rezultatow. 

Nie znaczy to wcale. re Dlalezy lekcewazye moraIne Zr6dla pro
testu pr zeciw1{Q w ojnie i niespraw:edliwosci. Wprost przeciwnie, 
chodzi wlasn'e 0 rewolucj~ moraln9, a przezwyci~ienie opinii 
o jakiejs deter m'nistyc 7 nej ni.euchrcnnosci wojen (opinie takie 
plynq cz~sto ze schematyc7 nego myslenia i zgorzknienia). 0 prze
konan 'e wszyst'kich , ze wojny S9 niemoralne i bezsensowne. 

Przedstawicne powY7ej refleksje, dokcnywane z pozycji "uty
litarystyc 7 nych" czy swo:scie taktycznych. Sq tylko jednym ze 
sposob6w argumentac,ii. Walk a z wojnq pcwinna wyplywae z naj 

. glE,'bszych :hodel moralnych i argumentacja moralna rna tu zna
czen'e podstawowe. Chod7i tylko 0 to, aby nie przybierala ana 
postaci naiwnego i plytkiego moralizatorstWla. kt0re bardziej kom
promituje niz pomaga. I przede wszystkim chodzi 0 to, 7eby wi
dziee calose zjawiska we wlasciwych proporcjach i w calym jego 

9kompliko-waniu. 

* 

Wbrew pozorom, glos o'~mll public711ej liczy si~ we wsp6lcze
snym swiecie - mimo trudnosci i cenzury, m :mo sztab6w i grup 
ekspertow. Nie zawsze tylko ujawn:a si~ ona na lamach pism, nie 
zawsze prowadzi do w:ec6w i pochodow. Opinia formuje si~ cz~sto 
lIZ. drodze prywatnych rozm6w, jej sprawy i postulaty przesqczajll 
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siE: od srodowiska do srodowiska, od czl()wieka do czlow,ieka. Nie
~wiadomie ulegajq jej nawet ci, ktorzy chcq siE: jej przeciwstawia~. 
Po pewnym czasie tra wi najmocniejsze bastiony, jesli wytworzy 
sfo rmulowania bijqce w oczy SWq slusznosciq. Widae wtedy jak 
za faSJad q starych schematow tworzy si~ nowa trese. J eszcze sit: 
robi to i ()wo wedlug stary ch p rzyzwyczajeii, ale juz bez seree i nil' 
najbardziej na serio. 

Dlatego nie Sq obojE:tne m arzenia, t~sknoty i opory szarego czler
wieka, a przede wszystkim nie jest obojE:tna jego .okresl()na i zde
cydowana postawa (A zatem wszystko, co jq formuj e). Walka 
szarego czlowieka 0 pok oj rna sens. 

* 

P rzemowienia Jan a XXIII, On;dzie Ojcow Soboru w sprawie 
poko ju odbBy siE: szer okim echem na calym swiecie. Trudno si~ 

powstrzymae od en tuz jazmu a nawet uwielbienia dla osoby Ojca 
Swi~tego . J ego glos znaczy wiele i pewnie b~dz ie znaczyl jeszcze 
wi~cej - w miJar~ wzrostu jego osobistego autorytetu i a utory
te tu Kosciola. Ale trzeba pam i~t ae, ze znaczenie "dorazne" wy
stqpieii Papieza, chociaz moze bye duze w danej sytuacji, nie jest 
jednak najwazniejsze. Wazniejsze jest ich dzialanie dlugofalowe, 
ich wplyw na postawE: katolikow , na wzmocnienie i rozwoj nurtu 
odnowy Kosciola. 

Faktem jest, ze mpowiedz Soboru i wielka ogolnok'oscielna dy
skusja zwiqzana z przygotowaniami do niego obudzila wielkie sily 
i stworzyla ruch, ktory juz przed Soborem wywolal spore prze
miany w Kosciele. Ten ruch soborowy moina n ajogolniej schalJlk
teryzowae trzema cechami: reformizm oczyszczajqcy, postawa 
otwarta i aktywizowanie laikatu. Przez r eformizm oczyszczajqcy 
rozumiem postawE:, ktora dqzy do oczyszczenia religii ze wszystkie
go, co nie jest zwiqzane z jej istotq, a co stanowi balast, przeszkod~ 
w jej oddzialywaniu. Przykladem takiego dqzenia moze bye dy
skusja 0 k oiicu ery konstantynskiej, w ktorej wyraznie chodzi 
o uchwycenie istoty Kosciola, 0 oddzielenie Jego prawdziwego per
'wolaniJa od funkcjli ub ocmych, ktorych podejmowal si~ na prze
strzeni dziejow, lub w ktore bywal uwiklany nieraz ze szkodq dla 
swej misji is10tnej. W praktyce dyskusja ta pro'wadz,i do pewnego 
rodzaju odpolitycznienia Kosciola i skupienia uwagi n a najsci~lej 
rozum 'anej misji ewangelizacy jnej. Reformizm oczyszczajqcy jest 
\v,iE:c jakims powrotem do hode!. 
. Postawa otwarta nie wymaga tu szerszych wyjasnieii. Podkre'
'sLit naleiy, ze dotyczy ona n ie tylko innych wyznan czy religii, 
;tlle odnosi si~ do wszystkich ideologii, srodowisk i ludzi. Oznacza 
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gotowose uznania wartosci wyst~pujqcych we wszystkich poglq
dach i dzialaniach, gotowose rozsqdnej wsp61pracy z kazdym, ale 
takze ch~e niesienLa wsz~dzie prawdy i wartosci posiadanych 
przez chr zescijanstwo. 

Aktywizacja laikatu jest procesem, kt6.ry juz si~ r ozpoczql i kt6ry 
b~dzie si~ zapewne dose szybko rozwijal. Wynika on z potrzeb pracy 
ewangelizacyjnej i wiqze si~ z pogl~b ionq dyskusj q 0 K osciele, 
z roz woj em teologii lailkatu. 

Ten r uch odnowy rna ogromne znaczenie dla sp rawy pokoju. 
Nie ulega bowiem wqtpliwosci, ze wychowanie chrz escijanskie 
zwiqzane z porusz onymi tu tendencjami prowadzi do iormowania 
ludzi, k t6rzy Sq zdolni i ch~tni do szerokiej wspolpracy z innymi, 
oraz potrafiq w nosie wartosciowy wklad i wplywae na bieg wy
darzen. Co najwa zniejsze, k torzy potrafiq myslee k ategoriami no
woczesnymi i umiej q wyzwalae si~ ze schematow, szukae nowych 
rozwiq.zan. 

Specyficzna sytuacja sprawia, ze od postawy katolik6w m oze 
d zis bardzo wiele zalezee, wi~cej nizby si~ tego mozna bylo spo
dziewac, sqdzqc po statystycznych proporcjach i zDtaczeniu ugru
powan politycznych przyznajqcych si~ do zasad chrzescijanskich. 
W n iektorych krajach i sytuacjach mogq stae si~oni czynnikiem 
decy dujqcym, j~zyczkiem u wagi. Tym wi~kszy zakres obowiqzk6w 
i ci~zar odpowiedzialnosci. 

• 
Nie ulega wqtpliwosci, ze wkroczylismy w okres wiellkiego 

dialogu pomi~dzy religi1ami i wyznaniami. Zapowiedz zwolania 
Soboru Powszechnego i nowa postawa katolik6w wobec innych 
chrzescijan pot~inie zdynamizowall3 ten dialog, ale go nie 
stworzyla. Mozna by wyliczae r6i:ne przyczyny, kt6re sprawiajq, 
ie stal si~ on potrzebq czasu. Proces ekumeniczny, proces zbli
iania si~ do siebie wyznawc6w r6i:nych religii, jest laktem wy
rainie widocznym. Najwyrazniej zarysowuje si~ on w ramach 
wyznan chrzescijanskich, ale niewqtpliwie dotyczy takze innych 
religii, w lonie ktorych rozwij1ajq si~ dqzenia do jakiegos od
rodzenia i uniwersalizacji. Przez fakt zwolania Soboru i dzi~kj 

nowemu stanowisku w stosunku do innowierc6w, Kosciol usta
wi! si~ n a czele tego procesu i ogromnie go przyspiesza - mimo, 
te nie oferuje koncesji doktrynalnych. Kosciol stal s i~ bowiem 
przykladem ruchu odrodzeniowo-scalajqcego. Mozna przypusz
CZiae, ze proces ten b~dzie si~ nadal rozwijal. 
'. Oczywiscie jego rozw6j zalezee b~dzie w wielkiej mierze od 
post a wy ka tolik6w, od przebiegu obfad s oborowych i realizacji 
powzi~tych uchwal. 
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Znaczenie tego procesu wykracza oczywiScie poza sfer~ scisle 
religijnq. Jest bowiem oczywiste, ze zmiana postawy w stosunku 
do wyznawcow innych religii czy wyman chrzescijanskich 
podqga za s<Jbq gh;bsze zmiany. Czlowiek jest jednosciq. Nie 
m07na bye ekumenistq w stosunku do anglikanow i integryst/t 
w stosunku do prawoslawnych. Tak sarno nie mozna m :ee p~ 
stawy "otwartej" w stosunku do wierzqcych wszelkicn rod ~a j6w , 

a jednoczesnie "zam'< nif:tej" w stosunku do wszystkich innych. 
Trzeba dok<JllIae zm'any postawy w ogole, przemyslee swoj s t~ 

sunek do rzeczywistosci, przeprowadzie gh;bok i r achunek su
m:enia. 

Dlatego prcces ekumeniczny jest - z pun":tu widzen ia "stra
tegii pokoju" - bardzo istotnym czynnikiem wychowawczym 
i waznym czynnikiem ksztaltowania opinii. 

* 
Wypada zastanowie sj~ w res7 cie nad sy tuacjlllmi i tendencjami, 

ktore rysujq si~ w ro i nych kra jach . a ktore majq kl uczowe zna
czenie dla dalszego rozwoj u wypadkcw. 

N,ai p:erw Ameryka. Jakkolw'ek by siCi1 oceni alo polityk~ Ken
nedy'ego, trudno nie zgodzie si~, 7e jest on Jepszy od swo jego 
poprzednika. Z objeciem pT7ez niego pce7 ydentu ry byly wiq
zane spOTe n adz:eje. Spo-ci ?iewano si~ ze rwania z "dokt ryn'l Dul
lesa", a zatem odpr~ienia , nowej postawy w stosunk u do "tF €
ciego swiata", a wi~c rzeczyw:scie p07ytecznej pcmocy dla kraj ow 
nierozwini~tych i wreszcie polityki spolec7 nej wyrownuj qcej 
w pewnej m,erze dysproporcje w sytuacji materialnej rMny ch 
warstw c7y kategorii lud7i w USA. Czy nadzieje te spernily siE:? 
Sluszniej bed >: ie odpowied7.iee, 7e n ie SCl jeszc7e calkiem przekre
slone. Odniosl on wp rawd7.ie dU 7y su'<ces podczl'ls ostatn :ch wy
borow, ale przeciwnicy n ie Sq pobici. W ostatnich latach notu je sit: 
rozwoj ekstremistycmych organizacj i fas zystows'<ich. Nie Sq one 
groine w sposob be-rposredni, ale majq pewien wplyw na w zrost 
tendencji do zaostrzenia z'mnej wojny. 

L'nia Kennedy'ego w d 7ied7in ie pol ityki zagranic7nej nie p~ 
krywa si~ Z 7,aw7i!:)cie negatywnCl postaw'l w ' e1{szosd polity1{ow 
zachodnio-niemieckich, ktora nie dopuszc-ra mysli 0 jaldmkolwiek 
kClmprcmisowym r07:wi<\zaniu 'kon fliktu miedzy Wschodem a Za
chodem. Wobec naciskow wewnetrznych oraz w zrastaj'lcej sily za
chodniej Europy , w kt"lrej stanowisko de GaulJe'a i Adenauera 
blokuje moiliwose j,ak iejs bardziei eJastyc7nej polityki, Kennedy 
rna jednak drse ogranic7one mo71iwosci m a new~u. OC7ywisc'e 
prawem paradoksu - kryzys kubanski powi~kszyl moiliwosci 

http:wprawd7.ie
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kompromisu i moze si~ okazae ze byl to punkt zWTotny w stosunku 
Wsch6d-Zach6d. 

Duio bardziej skomplikowany uklad stosunk6w i dqien istnieje 
w Europie Zachodniej. Na pierwszy rzut oka w.dae, ze tendencje 
k61 rzqdzqcyc'h w NRF i we Wloszech Sq ca1kiem r6ine. Sytuacji 
polityczneJ we Francji nie moina uznae za ustabilizowanq mlmo 
rozwiqzania problemu algierskiego. Zagroienie ze strony prawlco
wych ekstremist6w nie zostalo wcale usuni~te. Pozycja Anglii, 
kt6r<l od kilku lat prowadzila dose stabilnq i r aczej umiarkowanq 
polityk~, jest wyrainie oslab:cna ze wzglE;du na nieoczekiwane 
zachwian:e ukladu sil politycznych w kraju, oraz niezwykle trud
ny problem Wsp6lnego Rynku ~losy Wsp6lnoty Brytyjskiej!). 

Zagadnieniem kluczowym jest niewqtpliwie sprawa integraeji 
europejskiej. 

DZlen, w kt6rym rZqd brytyjski zdecydowal si~ na rozpocz~cie 
pertmktacji w sprawie przystqpienia W. Brytanii do Wsp6lnego 
Rynku moina uznae Z<l punkt zwrotny. W tym dniu olicjalnie 
skapitulowal gl6wny przec:wnik integracji, a jednoczesnie sytuacja 
ulegla gl~bokiej zmianie w skali swiatowej. Wsp61ny Rynek prze
stal bye ograniczcnym eksperymentem kilku pailstw europejskich, 
a stal si~ punktern wyjscia dla proces6w integracyjnych swiata 
zachodniego i t o z tendencjq do wciqgania w ich orbit~ takie 
kraJ6w ai rykailskich czy azjatyckich. Procesy te Sq faktem prak
tyczn:e biorqc nie{)dwracalnym. Nie ma natomiast zgody co do 
kierunku ich rozwoju, <l kierunek ten dla nikogo nie moie bye 
obojc;tny. 

J aka rna bye struktura zjednoczonej Europy? Jakie sily majq 
w niej odgrywae gl6wnq rol~? - Oto pytania, kt6re narzucajCj sil; 
z miejsca. 

Trzeba stwierdzie wyrainie, ze w obecnej fazie silq nap~dowq 
integracji jest w:elki kapital i sfery kapitalistyczno-przemyslowe 
osiqgajq z tej wsp61pracy najwi~ksze korzysci. Istnieje natomiast 
:Jza5adniona obawa, ie wskutek tego koszty zjednoczenia b~dq 

przerzucane na warstwy pracownicze. A koszty te mogq bye nie
male, jesli zjednoczenie b~dzie dokcnywane w spos6b uwzgl~dnh
jqcy jedynie interesy Ikapitalu. Llkwidaeja barier eelnych musi 
spowodowae zaburzenia w dziedzinie zatrudnienia, plae i cen 
i ktos na tym musi stracie, przynajmniej ehwilowo. Stqd 
reakcje zwiqzk6w zawodowych, kt6re muszq domagac si~ udzialu 
W organach planujqcych i koordynujqcych i kt6re muszq wywie
rae naeisk nie tylko na odpowiedniq kooperaej~ w dziedzmie 
przemyslu ezy rolnictwa, ale takie dqiye do harmonizowania p~ 
lityki spoleeznej w najszerszym tego slowa znaczeniu. 
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Integraeja e'konorniezna rna gl~bokie skutki spoleezne i poli
tyezne, 'a wobee tego s ta w ia pod zn akiern zapytania wszystkie 
tradyeyjne struktury polityezne. Tu napctykarny slawny dylernat : 
Europa ojezyzn, ezy ojczyzna Europa? Na pierwszy rzut oka dy-. 
lernat ten wydaje si~ bezsensowny: kt6i przytomny chcialby 
lik widowae ojczyzny i tworzye na sil~ "nar6d europejski"? Te 
przeciwstawne formulki pokrywajq jedn ak dose trzeiwq t r eSc 
polityc7.llq. Chod zi 0 to, czy zjednoczona Europa rna miee w grun
cie rzeczy starq strukturE:: politycznq , opartq 0 ,aJianse suwerennych 
panstw, czy tei rna szuk ae calkiem nowych form wewn~trznej 

wsp61pracy w d ziedzinie politycznej, gospod arczej i k ulturalnej. 
Skraj nie upr aszcza jqc: ezy to rna by e Europa XIX wieku bez 
granic celnych i z wprowadzeniem j,akichs form koordyna cji ger 
spodarczej, ezy tei poli gon ca!1ciem nowej cywilizacji? Ksztalty 
tej nowej cywili zacj i Sq jeszcze bardzo n iejasne, ale wiadom o, ie 
trzeba jej szuka e, bo stare formy jui si~ przeiyly. Czym np. za
stqpie kl asyczny parlamentaryzm? System prezy dencki jest oczy
wiscie rozwiqZ!3niem pozornym, w gruncie r zeczy unik iem i ka
pitulacjq - demokracja musi o pie rae si~ 0 prawdziwe i iywe sily 
spoleczne, wsp61pracujqce i wsp61rzqdzqce, a nie ogran iczae siE:: 
do spor adycznych akt6w w yb orczych - raz na kilka lat. Pon adto 
nie m oi na nie widziee, i e Europa modelu XIX-wiecznego stwarZill 
idealne warunki dla podporzq dkowania calego iycia czynnikom 
ekonomicznym ezyli w ielk iemu kapitalowi. 

Tu rysuje siE:: nowy problem: Europa "zamkn iE::ta" czy "otwarta"? 
Zagadnienie k,apitalne dla calosci stosunk6w Wsch6d - Zach6d. 
Czy chodzi tylko 0 stworzenie bastionu przeciwko blokowi socja
!istycznemu, czy tei 0 organizm gotowy do rozw ij ania stosunk6w 
handlowych, kulturalnych i politycznych z innymi krajami, takie 
socj alistycznym i? l'J ie uleg,a w <) t pl iwosci , i e rozwi qzanie pierwsze 
stw or zy powaine n iebezpieezeilstwo ost rego w zrostu nap iE::c ia per 
m iE:: dzy blok,ami , a takie, zwlaszcza w kombinacji z k onse rwatyw
nym m odelem politycznym - niezwykle utrudni pozytywne od
dzialywanie Europy na inne kontynenty. 

* 
Wr6erny jeszcze do postawy, obowiqzk6w i moiliwosci kater 

lik6w w dzisiejszym swiecie. Zanim si~ zacznie podejmowac, 
wielkie zadania, trzeba najpierw po prostu niesz'kodzie. A za
tern - przede wszystkim - nie dac si~ uiywac ja'ko narz~dzie zlej,. 
polityki, nie dopuszezae do wykorzystywania autorytetu Koscioba 
dla cel6w z Jego misjq niezgodnyeh, lub tylko oboj~tnych. 

Tu trzeba zwrocic uwag~ na wspomniany jui kryzys duchowy, 
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Europy Zachodniej. Pod jego naciskiem oczy wielu ludzi kierujq, 
$i~ ku chrzescijanstwu. Jedni czyniq to szczerze, poszukujqc odpo-, 
wiedzi na pytania podstawowe, poszukuj<jc busoH na drog~ zycia; 
mni zas chC<j znaleic jakies ideowe lepiszcze dla wspolnoty eurO-: 
pejskiej alba po prostu cos, co moina by przeciwstawic marksiz~ 
mowi. Zachod jest poniek<jd w sytuacji przymusowej. Jest wpra~ 
wdzie w znacznej mierze zlaicyzowany, ale pod groz<j wpadniE;cill 
'II pustk£: ideow<j nie moze si£: chrzescijanstwa wyrzec. St<jd wy
silki niektorych politykow zmierzajqce do najscislejszego sprz E;g
ni~cia religii chrzescij anskiej z ustrojem polityczno-gospodarczyro, 
Nowej Europy. S tqd - obok XIX-wiecznego liberalizmu - ma-: 
jacz<j cy miraz SWiE;tego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Europej
ikiego, pok usa dla K{)scioia (po pierwszej sesji Soboru juz zreszt~ 
malo grozna). 

Te wysilki prow3dz<j w pnaktyce do swoistego "zawlaszczenia" 
katolicyzm u, do sprcwadzenia go do roli li-tylko elementu "ideo
logii europejskiej", ideologicznego orE;za "obozu warownego", orE;ia 
Europy "zamkniE;tej". Pomija jqc nawet sam<j podstawow <j kwesti~ 
uzywania religii jako narzE;dzia polityki, wydaj e mi siE;, ze powsta
nde Europy "Zla mkn iE;tej", o charakterze k apitalistyczno-konserwa
ty wnym, z Niemieck q Republik q Federalnq w roli leadera, wcale 
nle lezy w interesie pok oj u i przyszIej uniwersalistycznej cyw ili
l acj i. Wpros t przec iwnie, potrzebna jest Europa "o.1warta", eks pe
rymentuj<jca w dziedzinie rozwiqzan spolecznych, siedlisko glE;bszej 
kultury human istycznej i posrednik pomi E;dzy kontynentami swia
ta. Wcale nie slaba i sklocon<l, przeciwnie, m<jdrze zj ednoczona 
i ·wlasciwie pojmujqca swoj<j rolE; we wspolczesnym swiecie. 

* 
' Czego swiat w pIaszczyznie doczesnejoczekuje dzis od chrzesci

janstwa? Ju z nie zastE;powania rozbitej wladzy politycznej, jak 
w pocz<jtkach sredn iowiecza, jui nie rato wani<l i przekazywania, 
wa r tosci kulturalnych, Oczeku je chyba przede wszystkim wkladu 
moralnego, wk ladu w realizacj E; r ewolucj i m oralnej, ktora uczyni 
niemoiliwe samobojstwo ludzkosci. To jest spraw a tyczq oa wszyst-" 
ldch nie-zbrodniarzy i nie-sza lencow i to jest sprawa naczelna , 

Nie ulega kwestii, ze Sobor rna tu zn aczenie podstawowe. Naj
pierw ze wzglE)du na wyjqtkowy autorytet ·moralny takiego zgro
madzenia, Stqd jego glos w momentach krytycznych rna wielki~ 
maczen ie. Po drugie dlatego, ze na dlugie lata wytyczy kierunki 
wychowania katolikow. 
{ Tu rysuje si~ sprawa wojny i broni eksterminacyjnych. Nie ule.":. 
ga kwestii, ze istnieje potrzeba wyjaSnienia i upowszechnienia sta':' 

,- . .. . " ~' 
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nowiskta wobec tych "zdobyczy" ludzkosci. ezy jest moralnie do
puszczalna produkcja tych broni? (nie m6wiE: nawet 0 uiyciu). 
A moze nawet nalezy potE:pic wszelkie fOlmy wspolpracy przy ich 
produkowaniu? Sq uczeni, ktorzy bez wzglE:du na konsekwencjll, 
na tym stanowisku stan~li. Trudno nie uwazac, ie Sob~r powinien 
zajqe si~ tymi zagadnieniami. 

* 
Swiat oczekuje t akze od chrzescij an wkladu w konstrukcj~ no

wego, nielatwego wcale ladu. RozwlJaJqcy si~ z sHq koniecznosci 
pro-ces jedncczenia si~ ludzkosci, proces jak gdyby kondensClcji 
mi~dzyludzkich zwiqzk6w, musi proW'adzie takie do wzrostu tare 
i zag~szczania si~ konflikt6w. Coraz mniej fakt6w odosobnionych, 
coraz wi~cej konflikt6w ulega globalizacji i wywoluje wielostronne 
reperkusje. Niech nam w :elka walka swiatopoglqdowo-ustrojowa 
nie zaciemnia obrazu sytuacji. Nawet bez n :ej kon ~likty musialyby 
si~ mnoiye, jest to zwiqzane z tym stadium ewolucji ludzkosci . Tak, 
jak si~ rzeczy dzis przedstawiajq, koniecznose zmusza do realizacji 
ncwego ladu ludzkosci w zasadzie rozbrojonej i w zasadzie calo
sciowo planujqcej sw6j cLalszy rozwoj - bez decydujqcego roz
strzygni~cia walki swiatopoglqdcwo-ustrojc,wej. Bo rozstrzygnit::cia 
n ie widae (kto wie, czy w plaszczyinie sw;atopoglqdowej kiedy
kolwiek nastqpi ?), a groza katastrofy nie pozwala czekae. 

Przejscie do ncwej struktury nie moze si~ dokonae inaczej, jak 
tylko drogq imudnych i ci~ikich nieraz kcmpromis6w i ust~pstw 
Chwala tym, ktorzy umiejq si~ na nie zdobye. 

Komu, jak nie chrzescijancm, powinna bye najbliisza idea po
koju i posredn:ctwa? Nadprzyrodzony sens misji Kosciola narzuca 
takie doczesne analogie. Trudno 0 w :~ksze m ilosierdzie wobec 
ludzkosci jak - odrzuciwszy malostke·we troski 0 prestii czy 
JlJawet uprawnione udogodnien:a - praca nad rozplqtywaniem 
w~zlow strachu i nienawiSci, cierpliwe torewanie drogi porozu
mien :a. 

Pioro opiera si~ siowom, kt6re mogly by miet profetyczne 
brzmienie. Ale nie mog~ odp~dzie mysli, ktore krq "q wok6l zdania 
o utrac:e i zyskaniu duszy. Jak q drogq p6jdzie chrzescijanstwo? 
Czy skrzepi si~ w obronie wlasnych pozycji, C?:y zaryzykuje wielkie 
milosierdzie? Co zyska, co straci, co mu b~dzie lub n:e b~dzie 

przydane? 

* 
Okolo p61 setki katolic'kich organizacji mi~dzynarodowych, zrze

szajqcych wiele milionow czlonkow, t:> cos znaczy. Szereg z nicb 
ma tzw. statut konsultacyjny przy ONZ czy jej organizacjach 
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wyspecjaliZ'OWIanych. Trzeba uznae, ie znaczenie organizacji ka
tolickich w iyciu mi~dzynarodowym rosnie stale, nie rna por6w
nania z okresem sprzed pi~tnastu lat. Moina i trzeba wyliczae 
zaslugi i podkreslae ich pionierskq nieraz pract;:. Ale jednoczesnie 
trzeba por6wnywae zadan1a i moiliwosci z tym, co zostalo rze
czywiscie zrealizowane. Czy wszystkie moiliw osci wykorzystano, 
co trzeba robie dalej? 

Przed kilkoma laty rzucilem mysl stworzenia, a wlasciwie 
przeksztalcenia jednego 'Z k atolickich pism 0 zas i~gu rzeczy
wiscie swiatowym, w periodyk pOWJainiejszy i posw iE;cony w prze
wazaJ qcej CZE;SCI sprawom wsp6lpracy mit;:dzynarodowej . Projekt 
llpadl, wydawal si~ za trudny do realizacji. Skqd wziqc na to 
pieniqdze? 

Kiedys wyrazHem wqtpliwose, czy warto wydawac tyle pienit;:
dzy na org,anizacj~ kongres6w, dajqcych dose pow ierzchowne 
rezultaty. Okazalo si~, ie problem leiy w czym innym - Iatwo 
zdobye pien iqdze na efektowne choc srednio pozyteczne imprezy , 
trudno zas na rzeczy obliczone na gl~bsze i dlugofalowe dzia
tanie. 

Wszystko to jest rezultatem pewnego wychowania, lUb tei 
braku wychowania, rezultatem przywiqzywania wagi do jednych 
zagadnieil, lekcewai enia innych. 

Trzeba jednak stwierdzie, ze "w ychowanie uniwersalistyczne" 
katolik6w robi w ielkie postE;PY. To, co si~ juz stalo na Soborze. 
wywrze na pewno silny wplyw, w wielu sprawach zmieni orien"' 
tacj~, otworzy oczy. Powit;:kszy moiliwosci kont'akt6w i wymiany 
mySli, osmieli nazbyt ostroine srodowiska. Zresztq, jesli chodzi 
o katolik6w plliskich, to nie mogq oni narzekac na brak zaintere
sowania .i iyczliwosci ze strony swoich zagranicznych wsp6lwy
znawc6w. Ale ostatecznie chodzi 0 szersze sprawy. 

Najbardziej rzuoa si~ w >{lczy coraz glt;:bsze zrozumienie spraw 
kraj6w nierozwinit;:tych, gl6wnie afrykailskichi azjatyckich. Cyfry 
obrazujqce np. zebrane podczas publicznych k west kwoty dla tych 
kraj6w budzq cZE;sto zdumienie i podziw. Ale jeszcze nie dostaje 
Smialej uniwersalistycznej mysli. 

• 

Polska, kraj dziwny. "Przedmurze chrzescijailstwa", "okno wy
stawowe obozu socjalizmu". WyjqtkoWta sytuacja, wyjqtkowa misja 
dziejowa. Jedyne laboratorium niekt6rych proces6w spolecznych. 
Po raz tysiqczny powtarzane slowa: pomost. kultura, wymiana, 
wsp6Iistnienie... 

Znak - 2 
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Kraj, w ktorym wystarczaloby w n iekt6rych sprawach sensownie 
ulozyc sobie zycie, aby stworzyc ogromnej w :1gi wartosci og6lno
ludzkie. Kraj dziwnie atrakcyjny dla cudzoziemcow i ze Wschodu 
i z Zachodu. I budz'lcy obustronne zaufanie. Dla ludzi z Zachodu: 
stojq w socjalistycznym szeregu, ale majq wlasne oblicze i zartujq, 
Dla ludzi ze Wschodu: lyk,ajq zachodnie trucizny jak w6dk~, ale 
zyj'l i budujq socjlillizm. 

Kraj ogromnych mozliwosci, nowych formul i nowych poj~c. 

opuszczaj'lcych schematy i tworz'lcych nowe rzeczywistosci. 
A tu pospolitosc - obawa przed smielszq myslq, histeria niepo

rozumien, plotek ,i podejrzen. Nie rna takiej rzeczy, za kt6r'l nie 
mozna by si~ bylo obrazic. 

A tymczasem... Tymczasem trzeba hamowac sarkazm i z nie
wzruszonq cierpliwosciq po raz piqty, dziesiqty i setny tlumaczyc 
wszystko od poczqtku. Zeby te mozliwosci nie marnowaly si~ c(}
dziennie, zeby nie gin~ly bezpowrotnie. I jeszcze nie wolno si~ 

przy tym bac, ie cierpliwosc zostillnie wzi€;ta za slabosc, bo prze
ciei ehodzi 0 wi~ksze rzeczy niz dorazne sukcesy. 

Polska jak soczewka ogniskuje r6znorakie paradoksy i sprzecz
nosci wspolczesnego swiata. Marksizm i katolicyzm (a w opozycji 
do nie h eala plejada postaw egzystenc}al izuj ,!co-agnostyczno-libe
ralnych), p~d do szerokiego swiata i nami~tne przywi'lzanie do 
wlasnego narodu, awangarda i tradycja, kultuna masowa typu 
wschodniego i zachodniego, w iejski patriarchalizm i powstajqce na 
poczekaniu miasta zaludnione przez przedziwnq mozlaik~ typ6w 
ludzkich, pacyfizm i gl~boko tkwiqce nacjonalistyczne urazy, sn(}
bizm na wielkosc i codzienna zenujC}ca po,spobtosc, osrodek swia
towego zainteresowania i dziwna ciasnota horyzontow. 

Niech doktrynerzy i pl,ascy cwaniacy mowiq co chc'l, ale to jest 
rzeczywiscie jedyne w swoim rodzaju laboratorium, kraj, ktory dla 
losow swiata znaczy duzo wi~cej niiby to wynikalo z obszaru i licz
by mieszkancow. To jest prawda oparta '0 trzezwq ana1iz~, a nie 
iJadne mesjanizmy. Tylko prawda ta, aby nie stala si~ gorzkq, wy
maga autentycznej wielkosci - na miar~ tej zdumiewajqcej epoki. 

"Eee, panie - slysz~ glos "rodaka odlqczonego" - dzi~kujcie 
Bogu, ze macie Jana XXIII. Jakos si~ ulozy .. . " 

Stefan Wilkanowicl 
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P»zania iudzi dorosll)ch 

DO KOGO NALEZY PRZYSZlOSC? 

Gdyby dzis Lafontaine ukladal bajk~ 0 koniku polnym i mrowce, 
to chcqc podkreslic przezornosc mrowki nie glosil by peanu na 
cz~sc gromadzenia zapas6w na zim~, lecz raczej pochwalE: uspo
lecznienia. Konik polny jest lekkomyslny, bo nie troszczy siE: a to, 
ze jest sam, i ze, gdy nadejdq ci~zkie czasy, nikt mu nie pomoze. 
A m.r6wka posiada baz~ - mrowisko. 

Mozna jednak przypuszczac, ie dzis Lafontaine - czlowiek 
wrazliwy i subtelny - w og6le nie z{)stalby bajkopiSlarzem. Bajki 
francus'kie zawsze znajdowaly si~ po stronie rozsqdku, przyzwoi
tosci, przezornosci. A dzis Sq takie czasy, ie nierozsqdnym jest 
.,cokolwiek mniemac, alb{) tez i nie mniemac". Nielatwo jest 
ustalic jednoznacznie, co wlasciwie jest rozsqdne, a co, na dluzszq 
metE:, {)kaze siE: sZlalenstwem. Moze wlasnie konik polny jest 
uosobieniem rozsqdku, gdy beztrosko spiewajqc i skaczqc broni 
siE: przed, wchloniE:ciem przez swiat mr6wki ~ smutny swiat, 
gdzie wszystko podporzqdkowane jest bezosobowym konieczno
sciom. Niejeden poeta d{)chodzi dzis do tego wniosku, ale wtedy 
nie pisze bajek. Bajki w zasadzie konczq si~ dobrze - a na wet 
poeta nie moze zapomniec, ze w listopadzie zamarzni~ty i ot~pialy 
konik polny juz nie b~d "?; ie mial sily skakac, i gdy spotka na 
drodze armiE: zdyscyplinowanych mr6wek, ktore post'anowily jesz
cze uzupelnic w ostatniej chwili swoje zapasy... Tak, dziS 0 polnym 
koniku mozna raczej napisac katastroficzny poemat. 

Hymn na czesc mrowiska rowniez mialby wydzwi~k tragiczny 
lub cyniczny. Los mrowki nie jest do pozazdroszczenia, coz z tego, 
ze b~dzie miala co jesc, jesli w gruncie rzeczy tylko tworcza rad{)sc 
nadaje sens iyciu, ta radoM:, ktorej siE: wyrzekla? 

Czlowiek wspolczesny stoi wobec alternatywy: alba samotnosc 
grozCjca opuszczeniem i smierciq, bo nikt nie jest dziS samowy
starczalny,albo wlCjczenie siE: we wspolnot~. w ktorej trudno bE:dzie 
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pozostae sobq. To juz prawie banal, zdawaloby si~ publicy
stycznie wyeksploatowany do ostatka - jednak warto. przepnr 
wadzie nad nim refleksj~. Czy rzeczywiscie znajdujemy si~ w tak 
gl~bokim impasie? Czy rzeczyw iscie ' czeka nas "zmr6wczenie" , 
upodobnienie do ow ad6w, to wszystko, co okresLa si~ terminem 
.,depersonaliz,acja"? Czy, jesli tego nie chcemy, pozostaje tylko 
niepewna egzystencja na marginesie i w koncu zgniecenie przez 
nieludzkq machin~ wysoko zorganizowanego spoleczenstwa przy
szlosci, podobnego do termitiery? 

Szereg fakt6 w i w ydarzen I.at ostatn ich n asuwa spostrzezenie, 
. ze l~k przed termitierq jest juz nie na czasie. Cos w rodzaju 

termitiery moze bye etapem - ale to musi bye stan przejsciowy , 
Zbiorowosci, kt6re by si~ z tym stanem pogodzily, zostanq zdy
stansowane przez te , kt6re swoim czlonkom stworzq warunki 
tworczosci. 

Tw6rca n ie jest osobnikiem wyspecjalizowanym do tworzenia 
Tworczosc, wszelka tworczose, nawet techniczna, zawsze jest zy
wiolem i b~dqc zywiolem rozsadza cilasne ramy w Clskiej i nie
odwracalnej specjalizacji. Tak juz jest, ie w kazdym ustroju, nawet 
najbardziej zaplanowanym, tworcy zdobywajq prawo do indywi
dualnosci n ie tylko dla siebie (choe to przede wszystkim), lecz 
stopniowo dlla coraz szerszych kr~gow swych wsp61pr acownik6w, 

1m wi~cej w spoleczenstwie tw6rcow wielkiej miary, tym 
trudniej manewrowae tym spoleczenstwem, nie moina post~powac 
z n im jak z armiq mr6wek. Okazalo si~, ze pr6by takiego mane
wrowania prowadzCl do zacofania takze technicz.nego, a w kaidym 
nazie do dysproporcj i w rozwoju gospodarczym, kt6re tn:eba szyb
ko wyr6wnae, jesli chce si~ nadal brae udzial w wyscigu, przodcr 
wac w nim. . 

Przewidujqcy poeta, ten 1<tory by 'zaslugiwal na miano wieszcza. 
powinien wi~c glosie pochwal~ tw6rczych moiliwosci czlowieka , 
pochwal~ tego, co w nim specyficznie ludzkie. 

Czlowiek dzieli z innymi istotami zywymi umiej~tnosc przy
stosowania do warunkow srodow iska - jesli w czyms je prze
wyisza, to w tym, ie przystosowuje .si~ aktywnie, nie tylko 
zmieniajqc siebie i swoje potrzeby (jak czyniq to chocby bakterie), 
lecz raczej zmieniajqc swoje dzi"lanie na srodowisko. "Czyncie 
sobie ziemi~ poddanq" - mamy prawo ksztaltowae otoczenie tak, 
aby sprzyjalo naszemu rozwojowi. Oczywiscie ostroznie, pod wa
runkiem, ze dostatecznie dokladnie wiemy, co mu naprawd~ 
sprzyja. Ten warunek spelnic nie latwo, nalezy 0 tym pami~tae, 

.jesli poemat 0 czlowieku-tworcy rna bye poematem dla doroslych, 
a nie naiwnym produkcyjniakiem. 

Od tych uwag bardzo og6lnych przejdzmy do konkretow , 

I 
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Dlaczego termitiera skazana jest na kl~sk~'t Dlaczego n ie ter
mity, lecz wlasnie ludzie zdobyw ajq dziS kosmos? Bo nie trzeba 
chyba podkreslae, ie czyniqto ludzie , dzi~ki swym wartosciom 
lu dzkim , a wbrew temu, co we wsp6lczesnej technice i zwiqza
nych z n i,! strukturach spolecznych jest jeszcze nie ludzkie. 

Techn ika naprawd~ wsp6lczesna nie m usi bye nie ludzk a, wyszla 
lui z f azy brutalnej mechanizacj i. Staje si~ lud zk,! n ie dl atego, ie 
tak chc,! fil antropowie, ale mocq wlasn ych wewn~trznych koniecz
nosci. Czlowiek stopn iowo przestaj e by e pot r zebny jako cz~st 

maszyny podporz,!dko wa na jej rytmowi i w ymogom. Coraz uar
dzieJ jest na tomiast potrzebny jak o organizator, jako ten, k t o na
daje zespolom m aszyn ok reslony program dzialania. P roblemem 
sta je si~ juz n ie bezposrednie opanowanie materii, zm agtan ie z n' '!, 
lecz koordynacja dzialan wszcz~tych przez ludzi a wykonyw any ch 
przez maszyny. 

Coraz w ai n iejszy i coraz t r udniejszy jest wy b6r cel6w i kie
runk 6w d zialan ia a t!ak ie zwi,!zan e z nim plano wanie. Trzeba 
tu brae pod uwag~ zary sow uj '!ce si~ dopiero n owe rozwi ,!zania 
techniczne i n owe sytuacje, jak ie mogq za istniee w zw i,!zku ze 
skomplikc'Wanq grq na pi~e we wsp6hyciu mi~dzyludzkim - i t o 
w skali og6lnoswia towej. 

1m wi~ksze moi liw osci techniki , tym w a i niejszy st a je s i~ czlo
wiek, juz n ie j>ak o sila robocza , lecz jako ten , kto wybier a cele. 
Z wyborem dora zny ch srodk6w maszy ny zaczynajq sobie r adzic 
same, ale, m iejmy nadziej ~ , nigdy n ie b~dq one decydowae, czego 
mamy chciee. 

1m szersze pole wy bor u, tym b ar dziej is totne, k im jest ten, k to 
wybiera, j,ak imi k ryteriam i dysponuj e. Post~p , nawet post~p 

scisle techniczny zaczyna bye zalei ny od sprawnosci wyb oru i od 
poczuci,a odpowiedzialn osci. Sprawnose wy boru n iewqtpliw ie w iqze 
si~ z w szechstron nosciq. Termity nie m ogq jej posiadae. N ie po
czuwaj q s i~ tez do odpow iedzialn osci ZH dz ialtan ia narzucone im 
przez budow~ an atomicznq. Dlatego m imo wspanialych osi,! gni~c 

w zakresie przystosowania do r 6:i:nych funkc ji w obr~bie wsp6l
noty - ter mity zgin'!, gdy swiat wok 61 n ich si~ zmieni, jak zgin~lo 
lUZ tyle gatunk6w. . 

P rzyrodnik angielsk i P . B. Medawar 1 zastanawiajqc si~ Tlad 
wsp6lczesnymi zagadnieniami demograficznymi i problemam i lud z
kiej eugen iki podkresla, ie iywotnose gatunk u zalei y w istoc ie od 
jego wewn~trznego zr6:i:nicowania , od bogactwa mOiliwych form 

funkcj i. 1m mniej jednolit a i jednostr-onnie wyspecjalizowana 

I P . B . M e d a wa r ; T h e U niqueness of t he Ind i v i dual , London 1957, Methuen : 
P . B , M e d a w ar. The FuttlTe of M an. Lon don 1960,. Methuen, 
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jest dana populacja, tym wi~ksza szansa, ie znajdq siE: w niej 
jednostki, dla ktorych nowopowstale warunki srodowiskowe 15ta
nowie b~dq optimum. Niestety sponbaniczne przystosowanie pro
wadzi ku stopniowemu ujednoliceniu, zdolnosc przystosowania 
do tego co nowe maleje. W walce 0 byt zwyciE:za zawsze ten 
gatunek, ktory chocby kosztem doraznej perfekcji zachowuje tl; 
zdolnosc. Stqd znow wniosek, ie przyszlose nie naleiy do termi
tow, ani do tych, ktorzy zgodzq siE: do nich upodobnic. 

Kto chce bye czIowiekiem przyszlosci, ten musi rozwijae w sobie 
i konserwowae wiele roinych talentow, kwalifikacji i umiejE:t
nosci. A spoleczenstwo, ktore chce w przyszlosci wiele znaczye, 
musi troszczyc si~ 0 rozmaitosc wsrod swoich czlonkow. Nie wolno 
ich kszt,altowae wedle jednego wzoru ani nawet kilku czy killkuna
stu. Najlepiej, aby kaidy byl inny, czyli aby k azdy byl sobq, i a.by 
to bylo waine: bye sobq. Trzeba wr~cz propagowae kul t indywi
dualnosci. 

Kult indywidualnosci a nie kult indywidualizmu: Sq to dwie rze
ezy bardzo roine. Indywidualizm jest skazany na klE:sk~, bo scisll1 
wspolpraca i uspolecznienie jest i bE:dzie koniecznosciq. Indywi
dualnose i zwiqzane z niq myslenie tw6rcze ma kolosalnq przyszlosc 
(ten slogan wart jest powtarzania, bo jest wlasciwie antysloga
nem). 

CZE:sto spotyk'a siE: poglqd, ze posiadanie indywiaualnosd pociq
ga za sobq niedostatek uspolecznienia. Jest to poglqd z gruntu fal
szywy, lecz nie powstal przypadkiem. 

Uspolecznienie ludzi bogatych wewnE:trznie, wrai:liwych, skIon
nych do refleksji jest roi:ne od uspolecznienia osobnik6w nie przy
zwyczajonych do myslen ia, czy tei nie wprawnych w mysleniu na 
tematy bardziej ogoIlle. Trudne, nie gladk ie, uspolecznienie twor
cow cZE:sto bywa uwaz,ane za brak uspolecznienia. 

Spontaniczne zaangai:owanie spoleczne, to ktore narzuca siE: czIo
wiekowi, gdy tylko nawiqi:e kontakt z otoczeniem, na ogol bywa 
wqskie. Poczude wspolnoty obejmuje tylko jednq zbiorowose, zwy
kle ciasny krqg ludzi pod jakims wzglE:dem najblii:szych, podob
nych, "naszych", "swoich", mowiqcych tym samym jE:zykiem, za
chowujqcych te same obyczaje. To co znajduje siE: na zewnqtrz 
tego krE:gu, to "obcy", niew:ele siE: 0 nich wie, przewai:ajq opinie 
schematyczne, gotowe, z drugiej rE:ki, nie poparte doswiadczeniem. 
Obcym latwo przypisae cechy niemal demoniczne - stanowiq prze
dez zrodlo zagrozenia, nie wiadomo czego siE: po nich spodziewae 2. 

Zaangai:owanie spontaniczne cZE:sto ma charakter agresywny, will
ie siE: z nietolerancjq, z tendencjami rasistowskimi. 

2 por. Mircea El i a d e , Symbotlka srodka. "Znak" , n r 87 
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Refleksja sklania do tego, by zrewidowac poj~ci.a "obey" 
! "swoi", by szukac szerszej wspolnoty. Nie trzeba w tym celu zry
wac z pierwotnym kr~giem zaan@azowania - tylko nie moina go 
juz uwa i ac za krqg zamkni~ty . A nad to refleksja prowadzi tei do 
przekonania, ie istnieje wiele plaszczyzn wspolnoty i wobee tego 
nie nalezy ograniczac si~ do jednej . Czlowiek, ktory si~ zastanawita , 
potrafi dostrzec, ze bye moie wybierajqc A nie musi wyrzec si~ 

B - i e to i tamto przy pewnym wysilku da si~ pogodzic. Sponta
niczne "nawrocenia" cz~sto wlqiq si~ z bezpardonowym pot~pia
niem calej wlasnej przeszlosci, na tomiast zmiana przekonail dok o
nujqca si~ dz i~ki gl~bokiej refleksji pozwala zachowac ciqglosc we 
wszystkim co dobre, a tym samym umozli wia pelnienie funkcji 
pomostu. 

Nie zawsze swiadomy wybor jest wybor em dobra. Nie rna tu 
zadnego automatyzmu. Lecz s>am fakt refleksji jest zjawiskiem do
datnim : stwarz.a punkt wyjscia dla dalszych krokow prowadzqcych 
ku postawie otwartej . Gdy raz zacznie dzialac rozsqdek, moi na 
oczekiwac, ie stopniowo rozwijajqcy si~ krytycyzm oktaze si~ sil
niejszy nii zako rzenione w swiadomosci stereotypy i schematy. 
A gdy te zostanq zakwestionowane - wowcza s r zeczywistosc zdo
b~dzie decydujqce prawo glosu. Zaangaiowanic oparte 0 refleksj ~ 

przyczynia si~ wi~c do zaistnienia atmosfery sprzyjlajqcej posta
wom etycz,nie wartosciowym. 

Jest jeszcze jeden aspekt zaangaiowania refleksyjnego, w kto 
rym ujawniajq si~ jego tworcze wartosci. Zdaje sj~ ono sprzyjac 
rozwojowi grup spolecznych, podejmujqcych nowe zadan ia spolecz
ne, nowe funkcje. Poprzez refleksyjny wybor jednostki mogq ze
rWtac - j cz~sto zrywajq z tradycyjnie przewidzianym curriculum . 
A wi~c decydu jq si~ na przyj~cie rol spolecznych, ktore inaczej 
moi e pozostalyby nieobsadzone. Refleksja i kalkulacja sklania na 
przyklad do zdobywania kwalifik acji zawodowych 0 charakterze 
"przyszlosciowym", nietypowych dl,a danego kraju czy srodowiska 
I przez to takie pobudza skutecznie do przelamywania barier mi~ 

dzy "swoimi" a "obcymi", do wchodzenia w nowe srodowisko. 

Swiat i spoleczeilstwo przyszlosci wymagac b~dzie zaangaiowa
nia refleksyjnego, kt6re musi byc szerokie i spokojne. Rzecz zrozu
miala, skoro b~dzie to swiat zjednoczony, gdzie warunkiem powo
dzenia i w ielkich osiqgni~c kulturalnych, na ukowych i technicz
nych b~dzie przede wszystkim tw6rcza wsp61praca. Gdzie trzeba 
bE;dzie wspolpnacowac z ludimi · bardzo r6inymi, godzqc si~ z ich 
innosciq. 

Obok postulatu wszechstronnego rozwoju nasuwa si~ wi~c dru
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gi wniosek pod adresem ludzi przyszlosci - kt6rzy przeclez JUz 
rosnq mi~dzy n ami : trzeba dojrzee do swiadomego refleksyjnego 
zaangazowania, przezwyci~iajqc pokus~ indywidualizmu, a zacho
wujqC indywidualnose. To jest jedyne wyjscie z impasu, wyjscie 
realne chociJaz trudne. 

Trudnosci Sq liczne lecz, jak sqdz~, lezq gdzie indziej, niz si~ nil 

og6l m 6wi straszqc n as termi t ierq . 
J ak juz powiedzielismy sprawna organizacja swiata nie przekre

sla potrzeby tw6rczosci i in dywidualnosci, wr~cz odwr otnie, jesz
cze t~ potrzeb~ pot~guje. Wlasn ie tw6rcy majq naj wi~ksze szanse . 
wszystk o zmierzla do tego, ze tru dno b~dzie zye nie b~dq c tw6rcq. 
Wyk onawcami sen su stricto Sq juz, a w przyszlosci w jeszcze wi~k

szym stopniu b E; dq, m aszyny. Sk oro t ak, to wymagania w stosunku 
do czlowiek a zwi ~kszajq si~ a nie zmniejszaj q. Ale czy wszyscy lu
dzie potr afi q bye tworcami? Tu tkw i problem numer jeden 
rozwiqzanie , jesli istnieje, znaj duj e si~ w sferze oddzialywan ia wy
cho Wia w cze go. 

Trzeba wychow ywae i ksztalcie ludzi na tw6rc6w. J ak ? Chyba 
nie bardzo w iemy , trzeba eksperymentowae, sprawa jest piln a 
Jedno jest dose pew ne, i wszyscy to pow tarz ajq (z malym pr nk
ty cznym sk utkiem): zbytnia jednolitose form i tok u na uk i w szko
lach sredn ich i wyzszych n ie sprzy joa rozwojowi zdoln osci tw6r
czy ch. Niewqtpliwie szkodJiwy jest werbali zm w n auczaniu, ch~t 
pow iedzeni a wszystk iego, stqd za wiele przestarzalych i m alo kcn
kre tnych informacji a b rak kontaktu z problema mi, z ak tualnym 
stanem b ad an nauk owych. J uz uczniowie szk oly sredniej powinn: 
doswia dczye, co t o znaczy tworzye - cokolw iek, choeby to byla 
rzecz bardzo m ala, i chocby sprowadzala si~ do odkr ycia Amerykl 
po r az tysi ~czny - byleby odkrycie bylo autentyczne, byle n a
prawd~ pok azywalo, j1ak t o jes t, k iedy si~ cos odkrywa. Nigdy nie 
zapomn~ "odkrye" , jak ie mialy m iejsce n a swietnie prowadzonych 
lekcj ach biologii i fizy ki w m oim dawnym gimnazjum. Cos mi t o 
dalo n a cale zycie, choe nie z ajmuj ~ si ~ tymi k onkretny mi przed
miotami. Przekon al,am si~ - j to n ie ja jedna - co to znaczy sta
wiae pyta nia r zeczywistosci i w ydoby wae z niej w prawdziwym 
t r u dzie odpowiedzi. Druga r adose : znaleie wyraz d la dostrzeionej 
pr aw dy. Fo rm~ wlasciw q, jedyn ie odpowiedniq. T u jakie moiliwo
sci dla nauczycieli j~ zyk6w i dla n auczycieJi matematyk i i logik i. 
Prawie nie wykorzystywane , chociaz by dlatego, i e b rak n a ogol 
wspolpracy mi~dzy wykladowcami poszczegolny ch przedmiotow. 

Kult tw6rczosci moze m iee OCZywlscle i skutk i niekorzystne, 
moze wyrodzic si~ w snobizm. Ten k to n ie potraf i tworzye, b~dzie 
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udawal tworc~, a ten r odzaj u dawania jest szczeg61nie przykry 
w skutkach. DE:ta kultura, dE:ty postE:P techniczny, dE:ta organiza
cja - ai wreszcie balonik pE:ka i z niemilym wstrz'lsem l'ldujemy 
na ziemi, oby iywi. 

Temu niebezpieczenstwu trzeba przeciwstawic krytycyzm (wiem 
k'iedy tworzE:, a kiedy tylko udaj ~ - i inni to wiedz'l) - i uspo
lecznienie. Wlasnie to dojrzale, szerokie, t olerancyjne, a jednoczes
nie zdecydowane - tw6rcze. To znaczy takie, w ktorym dominuje 
poczucie odpowiedzialnosci. Tak dochodzimy do problemu - trud
nosci numer dwa. 

Spoleczenstwo wysoce zorganizowane potrzebuje ludzi odpowie
dzialnych. To nieprawda, ze sprawna organi~acj a oznacza slepe po
sluszenstwo, a wi~c przerzucenie odpowiedzialnosci n a zw ierzch

• nik6w. Nie ma tak dobrze. Skoro kazdy musi bye t w6rc'l, t o kaidy 
musi bye odpowiedzialny. 

Tw6rca to czlowiek myslqcy - i jako taki nie b~dzie chcial 
wzi'lc na siebie odpowiedzitalnosci za to, nad czym w pelni n ie pa
nuje , czego intelek tualnie nie oga rn ia w calosci, 0 czym nie decy
duje. A dzitalanie uspolecznione, w s p 6 1 d z i a I ani e jes t czyms 
wlasnie takim, zwlaszcza w tedy, gdy obejmuje wielkie zespoly lu
dzi i d otyczy spraw, k t6re trudn o jakos wyodr~bnic i zamknqc, od
dzielic od innych. W swiecie zjedno czonym bE:dzie coraz mnie] 
spr aw osobnych. A pona dto im gl~bsze i dtalsze tworcze myslenie, 
tym ostrzejsza staje siE: s wiadomcSe, ze zadna sprawa nie jest , nie 
moze bye osobna , ze wszystko Iqczy si~ i splata . A kto potrafi zro
zumiee, jak si~ splata ? K to potrafi w niezwykle skomplikowanym 
swiecie doj se tego, jakie zl1taczenie rna dla calosci dzialanie grupy, 
do k t6rej godzimy siE: nalezee? 

W "Kimie" Kiplinga zn ajdujq si~ peIne zadumy refleksj e 0 Wiel
kiej Grze, Iqczqcej ze sobq w sposob n iespodziewany losy i dziala
nia l udzi, ktorzy. 0 sobie calkiem nie wiedzq, cho¢ nieraz jeden ' 
drug iemu zaw dzi~cza zycie lub wyrok sm ierci. Czcigodny Lama 
Teshoo upomm a Kim a p!onqcego niero,zwaznq ch~ciq dzialtania ' 
"Kola J'l a w odzie .. rzuciles kamien i n ie wiesz dokqd w~drujq kola 
na wodz ie , kogo i j ak dotkn'l wzbudzone przez ciebie fal e. Czlo
wiek rozsq dny powstrzymuje si~ od dzialania" . Jest w tych slowach 
jakas gl~boka racja - choe nie mozna na niq w praktyce przystac. 
U Thant jest buddystq - a trudno powiedziee, ze rezygnu je z dzia
tania, czy ze dobrze by zrobil, gdyby 'zrezygnowal. 

To same poczucie odpowiedzialnosci, ktore chroni przed zbyt po
chopnym zaangazowaniem nie pozwala tez wyIqc zye si~, przej sc 
na pozycje czystego obserwatora. Obserwatora, ktory si~ nie bru
dzi, bo nie przyklada r~ki. Ktory 'Oie uzywa slowa "my", bo "nie 
wie , co o.no oznacza". Los takich obserwatorow jest toogiczny. Ich 
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milczqcy protest przeciw wszystkiemu, co si~ im w swiecie - bar
dzo cz~sto slusznie - nie podoba, jest skazany na niepowodzenie, 
na kompletn'l bezplodnose. Oczywiscie S'l wypadki, kiedy milczqcy 
protest sifi liczy, ale to wypadki innego typu : gdzies u podloza 
milczenia i protestu trwa wtedy ukryta wspolnota i bardzo pl'aw
dziwe zaangazowanie. M~czennicy - ci autentyczni - nie byli 
obrazeni na swiat, ani nawet na swych przesladowcow. Przeciei 
umierali dlatego, i:e wybnali raz na zawsze Boga i spolecznosc 
chrzescijansk 'l - a n ie za strachu przed wyborem. 

Indywldualistow, kt6rych falszywe poczucie odpowiedzialnosci 
prowadzi do nieodpowiedzialnego doktrynerstwa i zwi'lzanej z n im 
nieobecnosci w swiecie - warto przestrzec, ze oddaj'l swiat w fE~ce 
gangsterow, a wi~c pr~dzej czy pozniej b~d'l musieh wspolpracowac 
z gangstenami lub dostan 'l po glowie. Z czego nic nikomu nie przyj
dZle. Nie b~dzie to zadnym swiadectwem, bo :leby swiadczye, trze 
ba poczuwac si~ do wspolnoty. 0 tym wszystkim wspaniale pisal 
Mounier 3. Jego Japel 0 zaanga:i:owanie, skierowany przede wszyst
kim do katolikow, apel nie tylko plomienny lecz tak:i:e systema
tycznie i przekonywuj'lco uzasadniony, bynajmniej nie stracil ak
tualnosci. 

Wiele powa:i:nych racji przemawia za uspolecznieniem. 
Nie trzeba bye programowym altruist'l , wyrzekajqcym si~ siebie 

i swoich pnaw, aby przyj'le udzial we wspolnocie dzialania, kt6ra 
jest ostatecznie wsp6lnot'l opart'l na condition humaine, na jakiejs 
zasadniczej niesamowystarczalnosci jednostki, znacznie gl~bszej 

i bardziej podstawowej, nii: zaleznosci ekonomiczne r powierzche,w
nie uj~te potrzeby psychologiczne. 

Czlowiek nie jest w pelni sobq bez swego "my". W rzeczywisto
sci to nie uspolecznienie lecz wlasnie jego brak stawia ludzi w sy
toocji termit6w. Wspolpraca narzucona przez koniecznose, nie 
chciana, nie zwiqzana z poczuciem wsp6lnoty, to rzecz niezwykle 
przykra: dzwiga si~ wtedy na sobie caly ci~iar przymusu. Jest 
w tym cos z niewolnictwa. 

J edynym wyjsciem jest stworzye albo raczej odkrye wsp6lnot~ 
tak powstaje esprit de corps, :i:ywa wi~i: lqcz'lca ludzi "kt6rych 
los ze sob 'l zwi(jzal" : zalog~ okr~tu, wsp61mieszkanc6w wi~ziennej 
celi czy koleg6w z jednej l<awki szkolnej (gdy nie wolno si~ prze
siadae). Nie zawsze taka wi~z powstaje, ale gdy nie zaistnieje 
w por~, :i:ycie staje si~ nie do zniesienia. DziS podobna solidarnosc 
jest k{)lnieczna w skali swiatowej, bo jeszcze nie mozemy przesiqsc 

• 	Por. np, Co to jest personattzm , Spo!. lnst , Wydawn , "Znak", 1960, str. 58, .. 
j nast, 150 j nast. , 185, 
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si~ z ziemi na innq planet~, jestesmy skazani ilia swoje wzajemne' 
towarzystwo, na bliskie stosunki sqsiedzkie, (czasem w zadziwia
j'lcy sposob przypominajqce niestety stosunki w zag~szczonym wie
lorodzmnym mleszkaniu, ai do utrudnien w korzystaniu z koryta
rza i lazienki). 

Wydawaloby si ~ , ze sprowa jest prosta: nie rna przeciez realnego 
konilik t u mi~dzy poczuciem odpowiedzialnosci a koniecznosciq 
wspo!pracy i solid arnosci mi~dzyludzkiej . 

A jednak tak nie jest. Konflikt b y w a realny, gdy naprawdE: 
br ak warunkow racjonalnego zaangazowania . Trudno okreslic, kie
dy istotn ie brak ich az tak bardzo, ze to usp ra wiedliwia postaw~ 

obserwatora, mniej moim zdaniem niebezpieczn'l nii zaang~zowa
nie swiadomie n iernc jonalne, post~powanie na przekor rozumowi 
czy tez lekcewazqce jego dyrektywy, co bezposrednio godzi w po
czucie odpowiedzialnosci. Tu wlasnie lezy sedno t rudnosci numer 
dwa, jakq musimy pokonac, aby godzqc si~ na uspo!ecznienie nie 
dac si~ zmr6wczyc czy tez utermicic. 

Nie jest to problem <lkademicki lecz rownie praktyczny j ak kwe
stia wychowania du tw6rczosci. Bo przeciez, jesli moina okreslic 
warunki racjonalnego zaangazowania nie sprzeciwiajqcego si~ od
powiedzialnosci, gwarantujqcego prawa rozumu - to zapewne 
moina tez takie warunki tworzyc. 

o spo!eczenstwie i ludziach przyszlosci w tym aspekcie niewie
Ie stosunkowo si~ pisze, a szkoda. Sqdz~, ze naleza!oby skierowai: 
dyskusj~ wlasnie w t~ stron~ . 

Zaangazowanie dokonuje si~ pomi~dzy dwoma terminami : jest to 
Jakas relacja mi~dzy cz!owiekiem a swi'atem, konkretnie swiatem 
spolecznym. Warunki sprzyjajqce racjonalnosci, refleksJi, odpowie
dzialnej decyzji rnuszq wi~c is tniec w czlowieku i w swiecie. Mo
wiqc najog6lniej : swiat rnusi bye zrozumialy a czlowiek rozurnie
jqcy. 

Gdy .zawilose spraw przekrocza ludzkq ~dolnose pojrncywania, 
pozostajq trzy mozliwoSci: wyco£ae si~ (co, jak juz pow iedziehsmy, 
jest nieetyczne i praktycznie niewykonalne), zaangazowae siiE: 
n iesamodzielnie, polegajqc na czyirns autorytecie, lub zdae si~ w tel 
kwestii n~ przypadek - jak Goetz 4, ktory przy pomocy rzutu 
koscmi chcia! rozstrzygn'lC, czy rna bye swi~tym c.zy kondotierern 

Gdy 0 kierunku zycia decyduje przypadek (czy tez przypadkowy 
autorytet), wtedy autentyczna odpowiedzialnose zostaje zen wy
kreslon a, wszystko sprowadza si~ ·ostatecznie do egzystencjalistycz

« Bohater sztukl Sartre'a Dlabel i Pan B6g . 
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nej "dziwnej zabawy". W ten iSpos6b nie mozna stac siE: kiims do 
kOlka , do glE;bi - zawsze jest to tylko rola, przyjE:ta na krocej czy 
na dluzej, cos zewnE:trznego, w co siE: przebieram, ale z czym n ie 
mog~ sif; zespolie. Ten brak zespolenia jest przyczynq ciqglego na
piE:cia i nieznosnej zaleznosci od .jnnych: rola wtedy jest dobrze 
grana, gdy wywoluje wrazenie, przed pustq widowniq aktor czuje 
siE: nagi. Tak to "woln ose absolutna", wyzw olona od dyrektyw ro
zumu, prowadzi do rodzaju niewolnictwa, ktory wydaje mi sie 
szczeg6Jnie zlowrogi. 

Czlowiek, ktory w obliczu niezrozumialego swiata zd aje siE: lila 
przypadek, rezygnu jqc z prob wlasnego ,osqdu, niezwykle latwo 
przyjmuje za dobrq monetE: rMne obiegowe stereotypy : czasem 
szczerze, a czasem cynicznie (aby dziala e, aby m iee rol~) g'Odzi si~, 

ze w s z y s t k i emu winni Sq chrzescijanie, zydzi, m asoni, ko
munisci, k apitalisci, ludzie z brod ami czy tez n ieprzyzwoicie wy
goleni, biali, czarni, zolci, piegowaci... od zarania dziej ow swiat tar
gany byl przez pod obne irracjonlaln e i w k onsekwencjach zbrodni
cze odruchy, w yrastajqce n a gruncie w spolnot <tw orzqcych sie 
.,przeciw czemus", na bazie n ien awisci. Aby cos tworzye, t r zeba 
myslec i rozumiee tworzywo, zdawae sobie rozsqdnie spra WE: z po
trzeb i mozliwosci . Bronie siE: mozna ,ostatecznie n a slepo, ale nie 
prowadzi to do zakonczen ia walki zwyci(!stwem. 

Pozosta je w ybor za angazowani<a na zasadzie autorytetu - gdy 
akceptuj emy jak qs wsp6lnotE: dlatego,. ze ktos, komu ufa my, uwaza 
to za wlasciwe , duszne , potrzebne posuniE:cie. Nie myslE: tu 0 sa
morzutnym n asladowaniu, 0 "p6j sciu za kims" (kolega siE: wpisal . 
t,o ja tez), lecz 0 decyzji refl eksyjnej, swiadomej . 

Wyda waloby si~, ze refleksyjnose i r acjonalnose nie w yklucza 
polegania na autorytetach. Tak cz~s to musimy przeciez ise w zy
ciu za zdlaniem ekspert6w - czemu miel ibysmy tego un ikac wla
snie w tej tak trudnej dziedzinie? Ktos kto or ientuj e siE: w polityce 
powinien zdecydowac za mnie, do j akiej partii mam siE: za pisac , 
ktos inny - j ak ich ma m dobrae sobie przyjaci61, przydaloby sie 
wznowien ie instytucji swata , ktory zdecydow alby 0 moim malzen
stwie . Pozorn ie Sq to pomysly rozsqdne, a jednak trudno je brae 
na serio. Bywajq stosowane w prak tyce - wtcdy juz nie smieszq, 
raczej budzq obrzydzenie. Istn iejq granice racjonalnej ,i m oralnie 
godziwej stosowalnosci autorytet6w. 

Eksperci mogq za nas decydowac 0 srodkach, lecz nie 0 celach . 
Powszechn a intu icj a etyczna potf;pia uzywanie ludzi i grup spo
lecznych jako narzf;dz i. Gdy mamy do czynienia z osobami, zna j
dujemy siE: w kr6lestwie eelow. Ek sperci mogq wiele pom6e: mog!! 
dow iesc, ze takie ezy inne zaangazowanie jest slkutecznym srod
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kiem do celu, jaki sobie stwarZlam, mogl\ - to bardzo waine 
sluiye informacj.ami, ulatwie orientacjEl, ale ostateczna decyzja 
musi bye wlasna. Nie mogEl w niej pominqe, czy nawet usunqe na 
nalszy pI-an, tego co najwainiejsze: choe wspolnota do jakiej mam 
wejse sluiy czemus i to jest racjq jej istnienia, niemniej sarna 
przynaleinose do niej tei rna znaczenie etyczne, jest pewnym do
orem, ktorego [lie wolno lekcew aiyc, bo byloby to lekcewaieniem 
()Sob. 

Okazuje siEl wiElc, ie nie rna innego wyj scia z im pasu odpowie
dzialnosci, jak kierowanie siEl wlasnym sqdem. Eksperci mogCl do
pomoc rozumowi w formowaniu tego SCldu, ale nie mogq go wyrEl
czye. Trzeba zadae sobie trud zbadania celow i charakteru orglani
zacj i, do jakiej mamy ewentualnie wejse, trud poznania i oceny lu
dzi , kt6rzy mal'l stac si~ najbliiszymi. Dopiero wtedy, jasno ogar
niaJClC calose sytuacJi, moiemy podjqc decyzj El . Nie rna innej drogi 
racjonalnego zaangaiowania. Jesli do tej drogi nie dorastamy 
to oos trzeba zm ienie, albo w nas, albo w swiecie. 

Owo niedorasta n ie jest problemem ogolnym, bezsprzecznie ma
30wym. Jeszcze bardziej nii tw6rcow brak w spoleczenstwie ludzi 
l:dolnych do podjElcia odpowiedzialnosci w warunkarh dzisiejszego 
swiata. Dlatego srodki, 0 ktorych trzeba myslec, muszq bye dosta
tecznie masowe w charak terze. Apele do sumienia to za malo. 

Istniejq propozycje powrotu do prostszych form iydla spolecz
nego. Jednym z rzecznikow takiego rozwiqzania byl Chesterton, 
podobne akcenty spotykamy tei u Huxleya. Majq one charakter 
Ll t opijny - z pewnosciq nie rna jui szansy powrotu do srednio
wiecznego ladu (jak byl on kruchy, wykazala historia, im wiElCel 
wiemy 0 niej, tym wyrazniej widae, ie byly to tylko momen ty 
hadu a nie stan trwaly) . Nie rna powrotu do malych, samowystar
czalnych panstw i narodow, proces scalania ludzkosci jest nieod
wracalny. Tendencje separatystyczne tylko wzmagajq komplikacje 
Widae to wyrainie na przykladzie "balkanizacji" Afryki. 

Niemniej to i owo daloby siEl rzeczywiscie uproscie. Pewne kom
plikacje, zwl'aszcza 0 charakterze prestiiowym, moina by przy 
dobrej woli wyeliminowae. Po szerokich wodach wciqi jeszcze ze
gluJq okrElty widma - szczqtki instytucji i organizacji, ktore jui 
daw no utracily pierwotny sens, teraz tylko blokujq energiEl swych 
czlonkow. J akas ogolna weryfikacja instytucji bardzo by siEl 
przydala, ale kto i jak jq przeprowadzi? Zachodzi obawa, ie ko

.misja weryfikacyjna zamienilaby siEl szybko w jeszcze jednq mart
Wq instytucjEl i dolqczylaby do innych, ktore - jak to udowodnil 
.profesor Parkinson - tworzq zgrany krqg lojalnych partnerow. . 
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Wi~ks7.0SC kornplilkacji iycia spolecznego rna jednlak charakter 
ohiektywny, jak chociazby zawilosc kooperacji gospodarczej. Trze
ba bye fachowcem, aby cos z tego zrozurniec. Niew'ltpJiwie latwiej 
byloby dokonywac rozumnych wyborow, gdybysmy rnogli naprnw
d~ orientowac si~ w tym wszystkim. Istnienie dobrze poinfor
mowanej opinii publicznej to podstawowy warunek dobrowolnej 
i ro'Zs'ldnej wspolpracy w skali rnasowej. Nielatwo spelnic ten wa
runek, a przeszkody bynajmniej nie S'l tylko chwilowe, zwi'l zane 
z tak 'l czy inn'l szczego!ow'l sytuacjq, na przyklad z groib'l wojny 
i koniecmosci 'l zachowan ia tajernnie militarnych , ezy z uciekaniem 
si~ do manewrow reklarnowo-propagandowych. Te czynniki post~p 
moie wyelirninowac. Na nazie nie rnozna wykluczyc ich dz ialan ia , 
ale to S'l raczej objawy a nie przycz:yny kryzysu opinii publicznej. 
Opinia nie jest dobrze poinforrnowana nawet tam, gdzie czyni siEl 
wielkie wysilki, aby byla tak 'l - a to dlatego, ze przeciEltny czlo
wiek hie jest w stanie wchlonqc takiej ilosci inforrnacji, joaka by
laby potrzebna, aby pos t'lSC prawdziw'l orientacj~ w sprawach 
swiatowych - i podobnie w sprawach ,,lokalnych", kt6re przeciei 
Wi 'l 7'l si~ z tarntyrni . D 'ds juz nie rn07erny nie dostrzegac, jak na
sze sprawy nie tylko lokalne, ale wrElcz osobiste, najbardziej pry
wa tne , wi'lz,! si~ ze sprawarni rni~dzynarodowyrni. To wcale nie 
snobizrn na obywateli swiata sprawia, ie rozrnawiarny 0 Kubie 
przy sn iadaniu a 0 Tybecie przy kolClCji. ZresztCl n ie byloby to 
Zie - lecz niestety na~ernu proktycznernu zainteresowaniu, rzec 
mo:ina zaangazowaniu w wielkie sprawy swiatowe, nie towarzy
szy na ogol realne i konkretne ich widzenie. To przeraiaj,!ce w jak 
wielkirn stopniu operuje si t:! w tych sprawach na jglupnyrni i naj
bardziej ci<a snyrni stereotypami opinii. Niew'ltpliwie jest to objaw 
dezorientacji. 

Jak ie srodki zaradcze ? Cz~sto rnowi siEl, ze opini~ spoleczn'l trze
ba n ie ty lko informowac. lecz tak i e ksztaltowac czynnie, wycho
wywac. Tez a sluszna, jesli przez wychowanie i ksztaHowanie ro
zurniec sil;' bl;'dzie rozwijanie zdolnosci do rozurnienia informaeji, 
scalan ia ich i forrnowania wlasnego s'ldu, a takie odr6Zniania god
nych zaufania hode! inforrnacji od tyeh, ktore pod pozorem infor
macji podsuwaj'l gotowe oceny, ez~sto sehematyczne. 

Tak doszlisrny do wniosku, ie podobnie jak w kwestii uzdolnien 
tworczyeh , tak i w sprawie rozurnnego uspo!eczn ienia ludzi przy
sz!osci rnusimy ost.atecznie ueiee si~ do wychowania. 

W spoleezenstwie ustabilizowanym istnialy tradyc.yjne, us1ialcne 
drogi uspo!ecznienia. Surna doswiadczen rodzicow, przekazana 
dzieciom, stanowila dobry punkt wyjscia na przyszlosc. Teraz 
zrniany Sq tak szybkie, ie to doswiadczenje pdkolen poprzednich, 
jesli rna sil: llJa cos pnydae, musi bye gruntownie przetrawione. 
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uog6lnione, wolne od elementow przypadkowych. Wlasciwie musi 
bye potraktowane naukowo i znacznie rozszerzone. Mozna siE: wie
le nauczye 0 swiecie dzisiejszym studiujqc biografiE: Napoleo-na, 
ezy obronE: Sokratesa - w zyciu spolecznym i w polityce istniejCj 
prawidlowosci, istniejq metody i nawet tricki niemal techniczne, 
ktore stosuje siE: z powodzeniem od tysiE:cy lat. Lecz nie rna wiecz
nych wzorow k~riery i wiecznych wzorow sluzby, ktore moina by 
z pozytkiem nasladowae mechanicznie, choe czasy siE: zmienily. 
Obecnie przezywamy okres szczegolnie intensywnych zmian, stqd 
szczegolnie wyrazna potrzeba systematycznego, niemal naukowego 
wprowadzania mlodego pokolenia w zycie spoleczne. Bez tego nie 
unikniemy w przyszlosci dezorientacji znacznie jeszcze glE:bszej niz 
obecn~, niezwykle groinej w skutkach. Mlodzi entuzjasci OAS , 
kondotierzy z Legii Cudzoziemskiej stanowiq groine memento. 

Znow podobnie jak w sprawie wychowania tworcow pierwsze 
wnioski nasuwajq siE: pod adresem szkoly. Wejroch i Wielowieyski 
bardzo slusznie piszq w "WiE:zi" 5 '0 potrzebie socjotechnizacji 
w szkole. Jest ona i wazniejsza i latwiejsza do przeprowadzenia nii 
politechnizacja, llIa ktorq z tych samych wzglE:dow kladzie siE: dzis 
nacisk. SqdzE: jednak, ze zadania socjotechnizacji trzeba pojqC 
o wiele szerzej nii to proponuje program dotychczasowych zajE:c 
z zakresu "wychowania spolecznego", do ktorego publ icysci "WiE:
zi" n.iewiele decyoujC! siE: dorzucie. Socjotechnizacja to zresztq 
brzydkie slowo i niepotrzebnie sugeruje ograniczenie siE: do ja
kiejs techniki wspoliyda spolecznego. Slowo wychowanie, ktore 
byloby bardziej stosowne, w przykry sposob kojarzy siE: z drugim 
ekstremem , z mdlym i nieskutecznym moralizowaniem. Niech wiE:c 
bE:dzie socjotechnizacja. 

Nie moze ona ograniczae siE: do problemow zwiqzanych ze spo
!ecznym aspektem produkcji, do socjotechniki stosunkow zawodo
wych w najwE:zszym sensie. Poirzebne jest wyrobienie praktycz
nej umiejE:tnosci orientowania siE: w srodowisku, nie koniecznie 
musi to bye srodowisko zawodowe. Nastawienie przede wszystkim 
n~ srodowisko zawodowe jest nierealne w warunkach szkoly sred
niej czy podstawowej, gdy uczrl iowie nie majq Z 'Dim bezposred
nich i dostatecznie glE:bokich kontaktow, i jeszcze w ogole do nich 
nie dorosli. Bardziej naturalnym podlozem ksztaltowania spraw
n,osci spolecznej jest zycie kolezenskie w obrE:bie szkoly i organi
zacji mlodzieiowych. Wielkq rolE: mogloby spelniae i czasem spel
nia wlasciwie ustawione harcerstwo. WI~sciwie ustawione: to zna
czy nie przeorganizowane odgornie, pozostawiajqce wiele miejsca 

I Jacek W e j roc h , Andrzej W i e l o w ley s !d, Kryzys t re1oTma. sy
nemu olunaty, .. WI,=1", Dr 50, 1962. 
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samodzielnym inicjatywom. To one umoiliwiajq doswiadczenie 
spoleczne illiezafalszowane decydujqcym wplywem doroslych. 
W klasie nie moina tak swobodnie eksperymentowac. NauczycieJ 
rzadko moie pozwolic, aby cos si~ zdecydowanie nie udalo, zwykle 
interweniuje, bo rzecz jest zbyt waina. 

Samodzielne doswiadczen."a budzq potrzeb~ przemyslen bardzieJ 
ogolnych, a sprawdzone w praktyce przemyslenia dalekie Sq od 
stereotypowych opinii i chroniq przed doktrynerstwem. Oparte na 
nich praktyczne zasady post~powania majq wielkq sil~ mobilizu
jqCq. Przyklad: wszyscy narzek'<1my na istnq plag~ spolecznq, jak q 
jest zjawisko slomianego ognia. Ludzie ch~tnie angaiujqcy si~ 

w zycie spoleczne tak cz~sto rzucajq rozpocz~te prace w polowie 
i zaczynajq znow z zapalem - cos nowego. Zmuszeni do wytrwa
nia, jakos szam:ejq, wycofujq si~ pelni zniech~cenia . Chcieliby 
zaczqc od poczqtku - wtedy wszystko byloby dobrze. Czy jest Ie
karstwo na slomiany zapal? Sqdz~, ie tak. Trzeba pozwolic n a 
kilka kolejnych nowych inicjatyw, a potem pomoc kr6tkodystanso
wemu entuzjascie, aby zrozumi,al , aby dostrzegl w swoim post~po
waniu prawidlowose: ie wycofuje s i~ z reguly wtedy, gdy w roz
woju inicjatywy zaczyna jq go drai nic i denerwowae ujawniajqce 
si~ stopniowo skutki bl~dow popelnionych na wst~pie. Wtedy wy
daje mu si~, i e zaczynajqc od no\\'a jui tych bl~dow nie popeln i 
i rzecz pojdzie dobrze. Po co si~ m~czye )lad tq jui spa.:;kudzonq? 
Niemniej powt,arzanie si~ tego procesu wskazuje, if! niemal zaw
sze na poczqtku popelnia si~ jakies bl~dy, choeby za kaidym ra
zem inne. Poczucie "spaskudzenia" jest nieodlqczne od dzialania. 
Moina si~ od niego uwolnie naprawiajqc bl~dy a nie zaczynajqc 
znow Daly proces od poczqtku na innym materiale. Ilu gl~bokim 
frustracjorn moina by zapobiec doprowadzajqc do zrozurnieni.a tej 
prostej prawdy dostateczn ie wczesn ie. Gdy czlowiek dochodzi do 
niej calkiem samodzielnie okolo pi~edziesiqtki, wtedy jui jest do
prawdy troch~ za poino. Aby dojse do niej wczesn iej, trzeba rniec 
wczesniej okazj~ do pelnej samodzielnosci chocby na malym od
cinku - i odpowiedniq podniet~ do refleksji. 

Wydaje si~, ie socjotechniz<lcja w szkole i w organizacjach mlo
dzieiowych rnoglaby rozbudzic bardzo potrzebne w dzisiejszyrn 
swiecie teoretyczne zainteresowanie problemami wspolZycia 
a wi~c psychologiq i socjologiq, a obok niego jakqs rzeczywistq 
ch~c osiqgni~cia sprawnosci we wspoliyciu, wlasnie sprawnosci , 
urniej~tnosci post~powania z ludirni. 

Czlowiek, ktory rna si~ za'angaiowac w iycie spoleczne w spo
s6b rozurnny, ktory rna stac si~ czlonkiern jakiejs grupy spolecznej 
nie dlatego, ie przypadek postawil mu jq na drodze, ale dlatego, 
ze jego dobro osohiste, czy tei dobro spoleczne tego wyrnaga 
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taki czl'owiek musi umiee rozpoznawae prqdyi napi~cia w iil'odowi
sku spolecznym, musi umiee przewidywoe, co z czego wyniknie, 
jaki prawdo1podobnie b~dzie dalszy rozw6j wydarzen, skoro takie 
wlasnie Sq ludzkie postawy i wzajemne relacje. Musi widziee grup~ 
spolecznq jako zYWq dynamicznq s.truktur~ - jej dzialanie jest wy
padkowq bardzo wielu r6znych tendencji istniejqcych wsr6d czl'on
k6w. Tendencje te sumujq si~ jak wektory - nie przypadkiem 
s{)cjograIi>a posluguje s:~ wykresami. Trzeba umiee przewidywae 
kierunek tej wypadkowej, aby wiedziee, jak wewn qtrz grupy 
dz.ialae skuteczn ie, jak ustrzec si~ tego, co stanowi zmor~ wszyst
kich odpowiedzialnych uczestnikcw zycia spolecznego - wmane
wIowan:a w cos, co uwaza si~ za niesluszne, nieetyczne, szkodliwe 
dla cal'osci. 
S~oro cechq spoleczenstw;a wsp6lczesnego - a jesl cze wi~kszym 

stopn iu cechq spoleczenstwa przys710sci jest ruchliw-:se spoleczna, 
przebywanie w wielu s~'odowiskach, ciqgle ich zm:enianie - to 
n 'e rna ;nnej rady, trzeba nauczyc si~ ruszae. Jesli chce z.acho,wae 
indywidualnose i bye szcz~sliwy, czlowiek musi poczue si~ w tym 
chybotl iwym ocean:e jak wielka ryba posiad,ajqca s.ilne pletwy 
j zn ajqca prqdy a nie jak wqtla szpr otka czy meduza unoszona fal q. 

Przemyslenia dcmaga si~ tez problem stcsunku do autorytet6w. 
o ilez llatw ~ej zachowae k rytycy7m i wewn<=;trznq autoncmi~, gdy 
si ~ wie jak dziala mechanizm autorytet:) w. Gzlcw :e'k, kt6 r y za
pozn al s i~z wynikami do ~wiadc zen z zakresu psychologii spolecz
nej , b~dz ie umial w ocenach sy tuacji brae popr o. w'{~ ze w 7g1~du 
na odchylenia', jak:e w pco;trzeg,aniu rzec 7 y oczywistych wywJluje 
dzialan:e glosno manifestowanej jedncmyslnosci. Pardw wielu lu
dzi po pro.stu w:dzi dwie rowne kreski, gdy wszyscy obecni twier
dzq, ze k reski Sq r6wne, choeby jedna z n ich byla w rzeczyw:stosci 
znaczn ie dlu ';sza. Ale wystarczy jeden wyjqtek nd tej reguly, je
dEn c710wiek, kt6ry da sw:adectwo 0 rzeczywistosci - i magia 
jedncmyslndci pryska 6. 

Waznym bylcby tez przejscie - osiqgalne drogq wychowania 
od autorytetow wS 7 echstrnnnych, idealnych wodzcw , do autoryte
tow b::"anzowych, do poszancwania kcmpetencji ro,zsqdnie' wybr,a
nych ekSPeTt 1W. To tez sprawa pilna i z pewnosciq nalezy do za
kresu socjotechnizacji. 

Jak dotqd n:e eajmowalam sj~ prawie weale etycznym aspektem 
socjotechnizacji. Nie dlatego, abym m'ala go lekc€wa:ye. Z pew
nosciq jest to aspekt najwainiejszy. Sprawnose wsp6lzycia musi 

6 P OI:. S . E. As c h , Nacisk grupy na modyflkacje . i wypaczen,a sqd&w, 
w zbiorze opracowanym przez Andneja Malewskiego: Zagadnienia psycho!ogli 
spo!ecznej, Warszawa 1962, PWN. 
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bye skierowana ku dobr u, a sarna w sobie ·n ie wyklucza egoizmu 
i subtelnej a groznej prywaty. Sprawnose ta nie jes1t jednak etycz
nie obojEitna - jest to umiej~tnosc obchodzenia si~ z ludzmi jak 
z ludzmi, z poszanowaniem ich na jbardziej elernentarnych praw 
Jest wi~c koniecznoa, aby wsp61nie dqzye do ce16w etycznie war
tosciowych, i sqdz~, ie pode jrnowaniu takich wlasnie ce16w sprzy
ja co najrnniej posrednio. 

Budowa spoleczenstwa przyszlosei, ktore by n ie rnusialo bye ter
mitierq skazanq na zaglad~, niewqtpl iwie jest takirn eelem. A do 
tego wlasnie rna prowadzie wychowanie ludzi - odpowiedzitalnych 
tw6~c6w nowego swiata , ludzi nie z bajki leez godnyeh wspa
niale j powiesci. 

Halina Bortnowska 
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.. trzeba od wczesnej mlodosci bye wdrazanym poniekqd, jak 
mowi Platon, do radosci i zmartwienia z powodu tych rzeczy, kto
rymi nalezy si~ cieszye i martwie; na tym wlasnie polega nale:iyte 
wychow anie (s. 49) . . 

Nalezy zas bye m,?znym nie 4latego, ze si,? ulega przemocy, lec:?: 
dlat.ego, ze to jest nakazem pi,?kna momlnego (s. 103) . 

...sprawiedliwose jest identyczna z doskonalosciq etycznq w pe/;
nym tego slowa znaczeniu ..., kto jq posiadl, moze jq wykonywae nie 
tylko w stosunku do siebie samego, lecz takze w stosunku do dru
gich ; wiele bowiem ludzi umie post,?powae we wlasnych sprawach 
w mysl nakazow dzielnosci etycznej, ale nie umie tego czynie 
w stosunku do bliinich. Totez trafnym wydaje si~ powiedzenie 
Biasa, ze wladza "ukazuje, Jakim jest czloU'iek", gdyz kto ma 
wladz,?, pozostaje skutkiem tego w stosunkach z innymi ludimi 
i jest czlonkiem spolecznosci. Dlatego wcasnie sprawiedli.wose, je
dyna spomi~dzy cnot, zdaje si~ bye "cudzym dobrem", poniewaz 
obejmuje tez stosunek do innych osob ... (s. 163) . 

... moze co innego jest bye czlowiekiem etycznie dzielnym, a co 
innego dobrym obywatelem kazdego bez wybo7"U panstwa (s. 168). 

Wydaje si~ tez, ze istotq w~zcow lqczqcych panstwa jest przyjain 
i ze prawodawcy bardziej si~ 0 niq troszczq niz 0 sprawiedUwose; 
bo zgoda zdaje si~ bye podobnq do przyjazni, a 0 zgod~ najbardziej 
zabiegajq prawodawcy ... (s. 283). 

Doskonalq formq przyjazni jest przyjazn mi~dzy ludzmi etycznie 
dzielnymi i podobnymi do siebie w dzielnosci etycznej... przyjazn 
ich ... trwa dopoty, dopoki sq etycznie dzielni, a dzielnosc etyczna 
jest czyms trwalym (s. 289) . 

...tli bowiem nie radujq sit: sobq nawzajem, chyba ze wynika 
·itqd jakas korzysc (s. 292). 
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Ludzie... ili n ie majq w sobie stalosci; bo nie pozostajq podob
nyrni nawet do siebie samych; na krotki wi~c czas zawierajq przy
jain, radujqc si~ nawzajem swq niegodziwosciq (s. 303). 

Wspolnota zas panstwowa doszla, jak si~ zaaje, do skutku 
i utrzymuje si~ ze wzgl ~du na pozytek; on bowiem jest wlasnie ce
lem prawodawcow, ktorz y jako sprawiedliw e okreslajq t o, co przy
n osi wspoIny wszystkim pozytek (s. 305) . 

K rolestwo wyradza si~ w tyrani~, turania bowiem jest zwyrod
n ieniem jedynowladztwa, a zly krol .jest tyranem . Aryst ~kracja na
tomiast wyradza si~ w oligarchi~, jesli ci, co sq u wladzy , sq iIi 
i n ie rozdzielajq wla sn osci panstwowej weale tego , na co kto za
s/:ug1lje , lecz sami zagarniajq wszystko Iub najwi~kszq cz~sc, 

wszystkie 1lrz/i dy obsadzajqc zaws;ze tym i samymi l1ldzmi, i sta
w iajq p on ad wszystko bogactwo; rzqdzi wtedy n iewielka garstka, 
i t o ludzi zlych, zamiast tych, ktorzy sq najzacniejsi (s. 307). 

Ci ... , co utrzym1ljq z sobq stosunki dla pl:ynqcej stqd korzYSci , 
zqdojq coraz wi ~(;ej i sqdzq, ze majq mniej, n iz im si~ nalezy, 
i skarzq si~, ze nie otrzym1ljq tyle, ile sl:usznie z c, dajq ; ci zas, kto
rzy sq stronq zapewniaj .{cq owe k01"zysci , n ie m ogq nadqz yc z do
starczeniem ich w takiej iloSci, w jakiej tego zqdajq odnoszqcy 
k or.:ysc (s. 315) . 

...wspoInego dobra 1ldziela si~ tym, co przyczyniajq sir: do jego 
wzrost1l ... (s. 319). 

Ludzie ... przewazme chcq doznawac dobrodziejstw, ale 1lchy
lajq si~ od ich wyswic.dczania, jako od rzeczy, kt6ra nie przynosi 
korzysci (s. 320) . 

... przyjat n w swej postaci .krancowej podobna jest do rposobu, 
w jaki sir: czlowiek ustos1lnkowuje sam do siebie (s. 332) . 

...ci. .., ktorzy z powodu swej niegodziwosci popelnili wiele czy
now strasznych t sq znienawidzeni, uciekajq od zycia i podnoszq 
na si~ r~k~. Ludzie niegodziwi szukajq takich, z ktorymi by wsp61
zyli uciekajqc od siebie samych; w samotnosci bowiem przypomi
naJq sobie w iele rzeczy przykrych i spodziewah si~ podobnych 
w przyszlosci, w towarzystwie zas innych znajdujq zapomnienie. 
Pcm iewaz zas nie majq w so/; ie nie mitoSci godnego, przeto nie 
odczuwajq tez zadnej ku sobie mitosci. Totez tacy ludzie nie 
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dzielq swych radosci ni swych smutkow ,z podobny mi sobie, jilko 
ze dusza ich petna jest r ozterki... (s. 333) . 

... zgoda p0d obna j est do przyjazni ; n i e jest on a jednak wobee 
tego tym samy m, co zgodnose pogl.qdow; ta bowiem m cze zachodziC 
taki e mi~dzy ludzmi, ktorzy sip, nawzajem nie znajq .. . 

o zgodzie ... mi(!dzy luMmi mowi si~ w odni esieni u do rzeczy, 
k t ore ezynie n alczy... Taka zgoda p anuje mi~dzy ludzmi prawymi : 
ci bowiem zgodni sq sami ze sobq i n awzajem mifidzy sobq, bp'dqc. 
by si fi t ok w yrazie, jedn ego u sposobienia... a t o, czego ludzie tacy 
chcq, jest sprawied l iwe i pozy t eczrze , i dqzq oni do tego takze 
w zyciu pubi i czn ym. Ludzie zas ili n ie m " gq bye zgodn i z sobq . 
ch yba n a' krotk o ... , bo dqzq do t ego, by miee wifi1cszy udzial w 1c o
)"zysc i, a mn iejszy w trudach i ci~zarach publ i cznych (s. 336 i n .) . 

... w spolne dobro, j esl i si ,;: 0 n i e n ikt n i e troszczy, niszczej e. W r e
zu ltacie w ip,c dochodzi do n iezgody.. . (s. 337) . 

... i stnienie pr zyjac i ela jest dla kazdego czlow i e1ca w t ym samym 
.rtopn iu pozqdania godrz e, co je go wlasne istnienie. Ow oz ist n i cn ie 
czlowiek a uznalismy za pozad an ia godne , p oniewaz czlowi e1c spo
strzega sw q wlasnq dzi elnose etyczn q ... Trzeba tedy , by spostrzeqal 
zarazem i stnienie przyjaciela, to zas j est m oz! iwe d zi~1ci wspo!,zy 
ciu., r ozm owie i wymianie mysl i ; w tym bowiem znaczen;u mow i 
,~i~ 0 w spo 1;zy ci u ludzi ze sobq, a nie w znaczeniu, w ktorym si p, 
t ego w yrazu uzywa 0 bydl e, mianowicie, ze si~ w tym samym 
m iejscu pasie (s. 349) . 

... j ak sip, kto u st osunkowu.ie d o siebie samego tak t ez do przyja
ciela . ... A czym jest dla kazdeqo z nich i stnien i e i dla czego ceniq 
zycie . tym wlasnie cheq si c: za jmowac wraz z ' przy jaciolmi; dlatego 
wspolnie z nimi bqdz p i j q, bqdz grajq w kosci, inni zas wspoln ie 
z n imi gimnastykujq si~ l u b polujq, lub filo z-ofujq - kazdy t o 
wespo1; z przyjaci Mmi uprawiajqc, co w zyciu najbardz:iej mih:je ; 
...Tak wific przyjazil, mi,;:dzy ludzmi nikczemnymi jest z1;a... (s. 355) . 

W jednym tylko panstwie lacedomonskim lub w niewielu inn:1jch 
prawodQwca poswificit, jak sifi zdaje . w i ele uwagi wychowaniu 
i wyksztalceniu mtod ziezy; w wifikszosci jednak panstw rzecz t a 
j est w zupelnym zaniedbaniu i kazdy i yje jak chce, niby eyklop.. . 
(s. 391). 

(Etyka Nikomachejska, "B:bliotcka Klasykow Filozofii" . PWN, 1956. 
Hum. D. Gromska). 

wybral St. G. 

http:ustosunkowu.ie
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WIES POLSKA WCZORAJ I DZIS 
PR ZEMI ANY G OSPODA RCZO - SPO tEC Z N E 

KULTURALNO-DUCHO WE WS I POLS KIEJ 

C aly n asz narod pr zezyl w ciqgu ostatnich 20 1at nie spotykany 
dotychczas za rowno co do sily jail< i zasi<:gu oddz ialywania wst rzqs, 
kto rego istotn po1ega n a jakiejs b ar dzo zasa dniczej i gl <: bok iej 
przemian ie w arunk ow zyciowych. Z jednej st rany dzialaly tu przy
czyny ogolno-sw iatow e, z drugiej specyf icznie polskie. Do pierw
szy ch n alezq t akie zj aw isk n jak za dziwiaj qco szybki rozw oj tech
niki, przy r ost ludnosci na .calym swiecie i polq czone z tym procesy 
ur banirecy jne, powszechny w zrost dynam ik i i yci a gospoda rczego, 
wreszcie ogoln oswia tow a tendencja do podnoszen ia pO Ziiomu i.y
cia i zacierania r 6Zn ic pcmi<:dzy m iastem i wsiq. Przy czyny spe
cyficznie polskie: wyniszczenie przez wojnE: ludn osci n aszych m iast, 
reforma rolna, zmiana ustroju spolecznego, szybkie tempo uprze
myslowienia kra ju. 

I. PRZEMIANY DEMOGRAFICZNE 

W r. 1931 ludnosc m ie jska sDanowila zaledwie 27,8010, a wiejsk a 
72 ,2010. Lu dnosc zajmuj qca siE: roln ictwem w r . 1931 wynosi 63,8010 , 
ludn osc na tomiast pozarolnicza si<:ga za ledwie 36,2% . Jakie ina
czej pr zedstawia siE: sy tuacja pod tym wzglE: dem w 1960 r . Na wsi 
wedle ostatniego spisu powszechnego mieszka 52010 ludn osci, w m ia
SDach 48%. Jeszcze bardziej uwidoczn ia si~ zmiana, gdy wezmie 
si~ pod uwag~ zaj<:cia ludnosci. Tylk o 38,2% ludn osci czerpie srod
ki utrzymania w ylqcznie lub glownie z pr acy w r olnictwie. Ch ar 
post~p d okonany na tym polu jest olbrzymi, to jednak trzeba pa
miGtac , i.e mimo wielk iego wzrostu zatrudnienia w przemysle 
i w inn ych dziedzinach, jest nam jeszcze daleko do t ak iej st r uk
tury zawodowej ludnosci, j,aka jest ch arakterystyczna dla kraj ow 
gospodarczo r ozwini~tych. 

Podane wyi.ej wskainik i m owiq nam , ze ludl1'OSC miast od czasu 
wojny w zrosla d wukrotnie przy zasadniczo sta lej ilosci mieszkan 
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c6w wsi Trzeba jednak pami~tac, ze liczba ludnosci, kt6ra przeszla 
do mi:ast w dkresie tych 20 lat jest wi~ksza , niz na t o w.skazuje 
przyrost Iudnosci miejsk iej . Ludnosc miejska uj~ta cyfrowo przed 
wojnq wsk utek wojny zostala w duzym stopniu wyniszczona; aby 
wi~c Iudnosc m iast mogla wzrastac w por6wnaniu z okresem przed
wojenny m, trzeba bylo najp ierw zapelnic luk i po wymordowanych, 
ktorych liczba wsr6d przedstaw icieli ludnosci polskiej i zydow
skiej s i~ga blisko 5 milion 6w. Oprocz tego przy koncu dzia1an w o
Jennych opuscila n asze miasta I udnosc niem iecka w liczbie okolo 
300 tys i~cy . Gdy oprocz t ego wezmie s i~ pod uwag~ niski przyrost 
naturalny wsrod ludnosci od dawna zy jqcej w m iast,ach, to musi 
s i~ przyjqc, ze okolo 9 m il ion ow obecnych mieszkancow (na ogolnq 
liczb~ mn iej w i cej 15) pochodzi ze wsi bezposrednio. Z tego n a
.suwa si~ n iemal spontJan iczn ie wniosek; ze n asza wies n adaje obli
cze 80% calego n ar odu i ze pos iadala w sob ie ogromne zasoby zy
wotnosci, k tor a ob jawila si~ takze w tym, i i: 4,5 milion a ludz,i 
osiedlilo si <:: n a Ziemiach Odzyskanych i obecnie pona d 1 m ilion 
1worzy grup~ t zw . chlopow-robotn ik6 w. 

Obecnie w polskim r oln ict wie pracuje 7 milionow zaw odowo 
czynnych. Te 7 milion ow pnacuje na obszarze 20-kr otnie mniejszym 
nii: S tany Zjednoczone , mniej wi ~cej rownym Anglii, gdzie na r oli 
pracuje zaledwie 1 ,05 mln~ ludzi. W Stanach Zj ednoczonych pra
cuje w r olnic twie tyle co u nas, zawdzi~czaj qc to wszechstronnej 
mechanizacj i r oln ictwa i wysokiej wydajn osci pracy. Mimo wielu 
Jeszcze n aszych brakow pod tym wzgl~dem , w ies polska - chyba 
po raz pierwszy w te j skali - dokona la olbrzymiego sk ok u n a
przod. Wbrew pozor om i mimo wciqz jeszcze ci<::i.kich warunkow 
zyciowych, proces t en wskazuje, ze okres po;wojenny byl d la w si 
polsk iej okresem jak iegos szybkiego aw ansu spolecznego i cyw ili
zacy jnego. P arcie do miast t rwa w dalszym ciqgu. P r zewidu je si~, 

ze w okresie do 1975 r. przejdzie ze ws i do miast ponad t r zy m ilio
ny osob, czyli 3/4 przyrost u natu ralnego wsi. Jesl i o becn ie stosu
nek ludnosci miast i wsi wynosi mniej wi~cej 15 na 15 milionow , 
to w r oku 1975 proporcj e t e zmien iq s i~ n a miasto - 20 mIn., n a 
wie§ - 16-17 milionow . 

II. P RZEMIANY TECHNICZNO-EK ONOMICZNE 
1. TECHNIZACJA ROLNICTWA 

Nia wst~pie t rzeba ustalic poj~cia. Bardzo cz~sto mowi si~ () me
chanizacj i rolnictwa wzgl. traktor yzacji. Poj~ci a te zaw~zajq cale 
zagadni€nie , natomiast technizacja przedstawia pr oblem we wla
sciwych rozmianach. Czym jest technizacja? - Jest t o zastqpienie 
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zywej pracy przez pr.ac~ uprzedmiotowionq. 1m wi~cej jest pracy 
uprzedmiotc.wionej, tym mniej pracy iywej, tym po.ziom techni
zacji jest wyzszy. Technizacj a moze siG wyr azie we w zro·scie sr od
k6w trwalych jak i srodk6w obrotow ych. Sam wzrost niekoniecz
nie oznacz,a il.ose ale i jakose. Technizacja w dz iedz:·nie srodk6w 
trwalych obejmuje nlast ~pujqce dziedz ;ny : melioracjG, budow
n ictwo, mechanizacj ~ i elektIyiikacj~. W dziedzin ie srodk ow obnr 
towych zas rna zastosowanie w tak ich zagadn:en iach Jak nawozy 
sztuczne, p rodukcja pasz pIZemyslowych, produlk cja srodkow 
o·ch rony r><l'slin i zwierzqt, ogoln ie n azywa siG ,to chemimlcjq r ol
nictwa. 

a) MELIORACJA 

Problemem specj alnie ciGzkim dla P olski jest spraw a pasz. K az
dy k ra j w kraczajqcy na d!'og~ uprzemyslowienia i urhan izacji m usi 
w jakis sposob ten deficyt usunqe. W n aszycb war unklach specjal
n ie odczuwa s i~ brak pasz b ialkowych : jest on tym do tkliwszy, ze 
odbija si~ przede wszystk im n a tempie r ozwoju hod owli bydla. P o
siadam y mniej wi~cej taki sam <cbszar uzytk6w zielonycb jak Nie
m ieck a Republika Demokr atyczDla, ale stan ich jest 0 wiele gorszy, 
jask rawo tutaj widae s~mtki dlugotrwalego z.acofan ia n aszego r ol
nict\-va. 1\;Ia og61nq powierzchni~ 4,2 mIn. h a ICjk i pas twisk , ktore 
znajduj q s:.~ w n ow ych grani cach panstwa polskiego, 3,3 JIlIn . wy
m aga zmeliorcw ania. Do t ej p'O'ry zmeJiorcwano okol~ m iLona, 
aalose n atcm:ast rna by e zmeliOlI<c,wana do Tok u 1975. W tym £Ia
m ym ter min ie rna bye zmeliorowane taki:e 2/3 grunt6w ornych, 
kto re tego wym3go.jq. Oblicza si ~, ze n a ogolnq liczb~ grunt~w 
ornych 16 mIn . ho. p ctrzebuje m elioracji 7 mIn. P r ace te Sq w tok u . 
Dodatnie sku tk i ek on omiczne melioracji w Polsce nje podlegajq 
dyskusji, chodzi tylk o 0 to, aby w sposob wlasciwy konserwo w an o 
u r zqdzenia melioracyjne i wlasciwie na tych t erenach gospodaro
wano. Obserwujqc teren w;,dzi si~ c:zasem, ze mel ioracje niej edno
krotn ie wyprzed zajq rolnicze z.agolSpodaro,wanie zmeliorcwanych 
ter€n~w, natomiast dobry zmysl gospodarski wymaga, aby melio
re·wano tylko te teTEny, kt6re majq zapewnionego gospodar za. Po 
dokonaniu melioracji }qka musi by e w sposob wllasciwy n awoiona, 
podsiewana trawami itp. 

b) B UDOWNICTW O 

Naklady na budownictwo stanowiq najpowainiejszq cz~se przed
Si~wli~e jnwestycyjnych w rolnictwie. Do roku 1956 p~nowal w tej 
dziedzinie duzy zastoj, obecnie buduje si~ stosunkowo 0 wiele wi~
cej . Niestety popelnia si~ tutaj wiele bl~dow, za malo uwzgl~dnia 

http:wym3go.jq
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si~ rachunek gospodarski. Zapomina si~ 0 tym, ze budynek sam 
jako tak i n :e wytwarza jeszeze nowych artykul6w rolniczych, 
a tylk o umoz1iwia ieh produkcj~ . Nast~pnie buduje si~ u nas jesz
cze eiqgle za dre·go, nie liczqe si~ z potrzebami tani z moiUwoscia
mi ek(),nom:eznymi gospodarstwa. Dalszym brakiem jest to, ze 
w rozplanowaniu miej sc zabudowy nie bierze si~ pod uwag~ przy
szlosci, kt6ra musi zapewnic ludz:om lepsze w arun'<i byte'we i kul
turalne. Konkretnie chodzi 0 uzbrojen;e t erenu, a do tego pDtrze ba 
Wlil:;kszego skupian ia o,siedli gospod arsk ich, aby wszelk ie n aklady 
na t en eel byly z ekl{lnomieznego punktu w idzenia oplacalne. Mim o 
tych zastrzeien w :es nasza pod wzgl~dem b udownictwa 7mienia 
si~ bardzo szybko nawet wizualnie, choc nie na wszystkich ter e
nach tempo tych zmian jest jed nake w e. Wystr:uczy zwlaszc<:a obje
chac poludniewq cz~sc k ra ju, .aby zobaczyc, jak szybk o n asza w:es 
zaczyn a przyb ierac zupeln:e inny wyglqd. O:brzym ia wi~kszosc 

nowych budynk 6w - przede wszystkim dcomy m ieszk alne - to 
budynki mur owane, 'obszerniej sze i w yg'cdniejsze n iz d awniej, le
piej zabezpieezone przed po·i arem. Nie w szystk ie te budynki Sq 
wybu dowane celowo, z pr zemysleniem k azdeg:) szczeg6lu, ale 
z czasem i do tego si~ dojdzie. N,ajwainie js za sprawa lezy w ty m, 
ze dok onal si~ jak is zasadniczy pr ze10m w b ud,ownictwie wiejskim 
tilk pod wzgl~dem m aterialu jak i spowbu bu dowa nia . Jeszcze 
z 15 l,at , a zn iknie chyba zupelnie st rzecha w Polsce, zmniejszy si~ 
przez t o n iewq tpEwie ilosc poi-ar6wi stra t pe,n osZC'ny ch z t ego po
wodu. Polska w:es po r az pierwszy w hiotor ii sta je si~ mure·wan a. 
Dla ilustr acji podam, ze w r. 19f1 na samej tylk o RzeszoWGzczyi nie 
budowalo si~ oko1o 15 tys. budynk6w mieszkalnych i gospodar
skich w gospodarstwach indywidualnych. Budow ano w olb r zymiej 
wit:kszosci budynki mur'CW1:me. Mimo tych os iqgni~c t r u dn o jednak 
powiedziec , abYEmy n asze wsie caIkow:cie juz odb udowali ezy 
ewentualnie o siqgn ~li pozicm kraj 6w pod t ym w<:gl~dem przodu
j,!cych. Nadal w naszych P. G. R. mieszk a zle wi~kszosc pracowni
k6w, zly jest stan budyn'kow gcspodarc zych. Ci~iko jest z budow
nictwem m 'mo wszysrtk o w sp6IdzieIniach produkcy jnyeh i u c1110
pow gospodJarujqcych indywidualnie. 

c) MECHAN IZACJA 

W zw1qzku z roIn:ctwem mozna m -:>w :c 0 dwojakiego rodzaju 
mechanizacji: duzej i malej. Ta astatnia zachodzi wtedy, gdy pro
ste n.arz~dz,ia pracy zast~puje si~ bardz iej wydajnymi maszynami. 
Duza 'llat{)miast mechanizacja rna miejsce wtedy, gdy maszyny 
Sq co raz bardziej precyzyjne, tak ze lizycz'nra praca co:1ow:eka re
dukuje s'i~ prawie do m;nimum, nast~pnie sil~ po<:iqgo,Wq przy 
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tych pracach stan owi jui nie kon, ale traktor. Gdy przejdziemy do 
stosunkow w rolnictwie polskim, to stwierdzimy, ie proces mecha
n izacJi rolni ctwa post~puJe szybko naprzod ale r aczej w malej for
m ie. Dla ilustra cji pod am d ane cyfrowe: w jednym tylko rok u HJ59 
sprze dano okolo 15 ty si~cy siewnik6w k{) nny ch, okolo 28 tys. k o-
siarek konny ch i ok olo 30 tys. maszyn do k opania ziemniakow. To 
wszys tko zak u pili g ospodarze in dy w idualni, a kai da z tak ich m a
szyn obslug uje po k ilka gospodars tw. Wyszedl zu peln ie z ui ycia 
sierp, t'ak m asow o jeszcze uzywany do czasu ostatn ie j w ojny na 
niekt6ry ch teren ach , coraz bardziej tak i e zmniejsza s i ~ r ola kosy. 
G dy do tego dod amy jeszcze coraz powszechniejsze uzy wanie par
n ik6 w, m otor 6w elektry cznych przy mloca rniach, sieczkarniach czy 
pilow aniu drzewa - to b~dz iemy m iee wlasc iw ie pelny obr az me
chan izl(lc j i n aszeg o roln ictwa. A co z t rak t or ami ? Owszem Sq, co 
wi~cej - iloSe ich szybk o w zrasta, ale w skali calego n aszego r ol
nict wa ich r ola jest jeszcze ciqgle stosunk owo m ala. I tak w r. 1960 
na og6ln q li czb~ 62 tys. traktorow ty lk o 10 tys. naleialo do gosp o-
darzy indy wid ualny ch , reszta stanowila w lasnose PGR, K 6lek Rol
niczych i Sp 61dz ieln i P r odukcy jnych. N a jeden trak tor przypada 
u nas j eszcze sr e dnio okolo 350 ha , podczas g dy w S t an ach ZJedn. 
93, a w E u r opie Zach odn iej od 20 d o 60. Co decyduje 0 t ak iej pro
porcj i? A by na to py tan ie odpowiedziee, przy pomnijmy sobie , co 
wlasclw ie daj e mechanizacja r oln ictwa. Otoz g16w nie Jej r ola po
lega na zwi~kszen iu wy d ajn osci p r acy, a wi~c jest k onieczn a przy 
zamianie p r acy iywej n a prac~ uprzedmiotowi on q. Na tomiast gdy 
ch odzi 0 podnoszen ie produk cj i z jednostki obszaru, to jej rola jest 
przede w szystkim u b oczna , posr ednia. Tym bardziej , ie m amy 

. w sw iecie d wa k ierunki mechanizacj i r olnictw a: jcden mtensywny, 
drugi ekstensy wny. Kierunek intensywny daje w ysok q p rod ukcj E: 
z ha, al e jest przy tym wysokie zuzycie sily r oboczej na ha. P r zy 
k ierunk u eks tensywnym mamy minimalne zuiycie s ily roboczej 
przy soolSunkowo n iewysokiej produkcji z ha. 

A jak jest u n as ? Osta tni spis z 1960 r. wyka Zlal, ie praw ie 400;0 
(dokladnie 38,2010) czerpie sw e srodki utrzymania w ylqcznie l ub 
g16wnie z p r acy na r olL N atom iast jest rzeCZq ZJ1 anq, ie wysok i 
poziom dob robytu osiqgajq 1e kraj e, w kt6rych procent ludnosci 
rolniczej jest Dlewysok i. Jak o or ie:n tacy jnq granic ~ p odaje si~ 200/0 , 
tzn ., ie jedna 'osoba zatrudnion a w rolnictwie iywi przynajmniej 
4 osoby zatrudnione gdzie in dziej. Z jednej strony przy ty m sa
mym obszarze uzy tk6w rolnych, z drug iej strony przy stale zmniej
'sza jqcej si~ liczbie za trudniony ch w rolnictwie k oniecznq staje sil; 
jak naj wi~ksza m echanizacja, aby mozna bylo wykonae wszystkie 
·pr ace. Z tego wi~c w idae, co hamuje u n as mechan izacj ~ - za dui y 
wciqi procent l udzi pr acujqcych w rolnictwie. W k onsekw encj i 
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praca ludzk a jest u nas w dalszym ciqgu jeszcze tailsza nii: praca 
zmechanizow ana. Wynika to z sytuacji demogral icznej. Gdy CIlOdzi 
o przew ldywania nd przysziosc, to w ciqgu n aJ blizszych kllkunastu 
lat, naleiy si t; liczyc z wchi{)l1I~ ci em przez zawody l1IerO inlcze je
dy nie p r zyrostu ludnosci wiej skleJ. Optymisci mowiq jeszcze 0 do
datkowym milionie ludnosci wieJskieJ, ktora zrezygn uJe z p r acy 
na r oll. Mlmo to procent l udzi za trudnion ych w r Olnlctwie b~dzie 
wciqi: duzy. Dlatego n ie w olno t rak to w ac m echaniz:acJi j ak o lekar
stwa na wszystki e chDroby , bo nie zawsze stopleil mechanizacji 
Jest rownoznaczny z do brze poj t; tym postE;pem. Konkretnie rzecz 
bior qc, m echanizacja w wojewodztwach n ajslabieJ zaludnionych 
ma n ajwlt;k sze SZlanse rozwoju , powll1na 011 a tam zwit;kszac wy
da jnosc pracy, aby m ogia wzrosn qc . produkcja z jedn ostki po
wlerzchni . Natomlast w wojew odztw ach naJg~sc i ej zaludnion ych 
ma n aJ mniejsze pole do dziaiania, dlatego p owinna isc ona t am 
w kierunku umozliwienia dodatko wych czy nnosci zwi~kszaJqcych 
produkcj~ z ha, k tor ych nie wyk ona czlowiek . PowstaJe Jeszcze 
jedno py tanie - czy mimo duzego procen t u ludzi ,nie w ar to zas t t;
powac k oni traktorami , zwltaszcza przy n aszym chr oniczny m bra
ku pasz. Byloby to m oi:liw e i celowe, gdyby p raca traktora byla 
tailsza, tym czasem jeszcze z w ielu przy czyn d aleko n am do tego. 
Aby utorowac dr{)g~ do pelnej mechamzacJi, t r ze ba by zmn ieJszyc 
koszt mechanizacj l n a Jeden ha. N ie Jest celem tego artykulu szcze
golo wa an aliza tych problemo w , a le pok azan ie, Jak bardzo te za
gad l1lenia Sq zl ozone. W k0l1 CU jeszcze trze ba pow iedziec, ze dal
szymi w arun kami mechanizacji Sq dobre drogi wsz~dzie, wysokiC: 
kultura techniczna i r ozwoj transportu osoboweg o i towarowego na 
\Vsi. P od ty m wzgl~dem biudzo duzo si~ robi, choc d aleko Jeszcze 
do stanu zadowalaHceg o. Buduje si~ coraz wi~cej drag, a dzi~ki 

m ot oryzacji, k tora I n a wies bardzo szybko dociera, w zrasta z kaz
dym roklem kultura techniczna spoleczenstwa w leJ skiego. 

d) E LE K TRYFIKACJA 

W bliskim zwiqzk u z mechanizacj q stoi elektryfikacJa wsi. Do 
wojny elektry£ikacja wsi byla zaled wie zapoczqtk owana. Obecny 
jej stan p rzedstawia si ~ l1tast~pujqCo : gospodarstwa indywid ualne 
zelektryiikowane Sq w circa bO%, Spoldzielnie pi odu kcy jne 00% , 

P.G.R. - 90%. Elekt ry f ik acja rolnict wa jest czyms bardzo po
zqdanym, poniewaz w szelk i post~p t echniczny, spoleczny oraz kul
turalny idzle na wies r azem z prqdem elektrycznym. Praca dorn.o-
wa staje si~ w yd\aJniejsza i l i:ejsza , wzrasta k ultura mieszk ania, 
lampa naftowa traci coraz bardziej na zna czeniu, oswietlenie wsi 
jest lepsze, czystsze i t ansze. Razem z prqdem wkracza na wies 
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masowo radio, telewizja, pTlalka , ,odkurzacz, wodociqg dcmowy. 
Iaz ienka. Chor te ostatn :e r zeczy nie Sq jeszcze zjawiskami maso
wymi, ale coraz w iEi cej m:eszkan wiejskich sWlodm standardem zbli
za si~ do miejskich. Otwie:1ajq s:~ przed wsiq wi~ksze pers'pektywy 
czystosci i h:gieny. Staje si~ 17ejsza praca k obiet, co wi~cej nast~

puje powoli coraz sprawiedliwszy pod zial zaj~c domowych mi~dzy 
m~:7czyznq a kobiet q. ME;zczyzna cz~sto cbslugu' e sprz~t m echa
nic 7 ny, np. pralk~ Ii wC;cj[lany jest do prac, k tore d o n ie,dawna 
obciqzaly jednostronnie tylk o k obiety w ie jsik ie . To jest "dro,b:azg", 
ale bardz<o zTIlamienny dla nadchodzqcych czaso w . Z punktu wi
dzenj.a energetyki eksplo,atacja sieci elek trycm ej n a w si jest jesz
cze w ciqz deficytowa , poniewaz b ardzo c z~sto w pierwszym okre
s ie dochodzi tylk o swiatlo . a nie s ila . Razem z elek t r yfik acjq musi 
nadq7ac p r oduk cja wszelkiego r cd zaju mot orow elek trycznych 
i zelek t:;yfikcW/:m ego sprzf;tu domow ego. Z punk tu w idzenia inte
rese w n ar odowych elek t r yf ikacja wsi u m ana zostala za r zecz ko
nieczn q i b~dzie calikowicie zakoiiczoon a do koiica planu pi ~ciolet
nieg o. 

e ) CHE M I ZACJA ROLNICTWA 

Wchod7q tutaj t ak: e zagad n ienia jak st os,owlan ie n aw{)zow sztucz
nych, pr<odukcja pasz przemyslowych oraz produk cja sr odkow do 
walki ze s7kodnikami, chor ob ami r osl'n i chwastEmi. Ea dan ie sto
sunk ow polskich wyk azalo, ze celowosc ekoncm ic 7 'na stos orwania 
tych wszystkich srodk ow nie podlega dyskus ji. Inne zagadnienie 
to fakt, ze stos'cwane one Sq cZE;s to w sposob n iewlasciwy. Gdy 
chodzi 0 nawozy sztucme, to w r. 1937/8 w dawnych granicach 
wys iano nawozew w czystym skla dn ik u 125,1 tys. ton . W r oku 
1959/60 wysiano 744 6 tys. ton, a wi~c w <:rost szesciO'krotny. Ten 
sam sio·sunek wid·cczny jest w pneliczeniu TIla 1 ha: w r . 1937/8 
7,1 k g, natomiast w r. 1959/60 48,6 k g. W porownaniu z kraj arrti 
przodujqcymi to ws,,:ystko jest jeszcze malo, wysokosc uzywania 
nawozrw s7tuc7nych jest t am kilkakrotnie wy7sza. Wqskim gar d
Iem w tej dzied7inie n'e jest juz ani brak uswiadomien ia u chlopa, 
ani inne czynniki, tylko fakt, ze nasz przemysl chemicmy nie jest 
jeszcze w stan:e wykonac zam"wie.nia ze strony rolnictwa. To 
samo zreszt q jest i ze sr odkami chemicmymi do walki 7e szkodn i
kami roslin i chwastami. Jesli chodzi <0 pasze pochodzenia pr,zemy
slcwego, to mamy na mysli jedynie pasze syntetycme (np. mocz
nilk). W og6le trzeba powiedziec, ze w dzjed7inie chemizacji rol
nictwa mieszczq si<;> wielkie rezeywy podniesienia produkcji arty
kul6w rolnych z hektara powierzchni. 
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2. WZROST GLOBALNEJ PRODUKCJI ROLNEJ 

K iedy przed stu czy kilkudziesi~ciu laty uprzemyslowialy si~ 

kraje Europy Zachodniej, towarzyszyl temu procesowi szybki 
rozwoJ rolnictWla, produkcja rosla zar6wno w przeliczeniu na jed
nostk~ powierzchrl.l, jak i na jednego pI acownika w roln.~ctwie. 

U na.s wprawdzie produkcja na jednego zatrudnionego wzrosla 
znacznie , natomiast gdy chodzi <> jednostk~ powierzchni, to wlasci
wie nie w iele posun~li5my si~ naprz6d w ciqgu ostatnich kilkudzie
si~cill lat, na n;ekt6rych nawet teIenach co~n~lifmy si~. W Poznan
skim i n a Pcmorzu przeci~tne zbiory w latach 19b3-57 byly niisze 
nii w r. 1813. Mimo to po wojnie pewne osiqgniE;cia mamy. W pla
n ie szescioletn .m produkcja rolna miala wzrosnqC 0 50 "/0, zrealizo
wano natomiast przyrost zaledwie w mniej w ~~cej 20010. Trzeba 
jeszcze pr·zy tym Zlaznaczyc, ie w ramach og6lnego przyrostu pro
dulkcj i r cln ej pr zyrost produkcji zwierz~cej byl po wojn;e wi~kszy 
nii produkcji roslinnej. I tak w latach 1934-38 pr{)dukcja roslin
na wynosil,a (,5010, a zwierz~ca 35% calosci, to w r. 1960 st{)sunek 
ten przedstawia si~ jak 60% i 40010. NastClpilo wj~c wynazne prze
suni~cie w kierunku hodowli. Produkcja m;~sa, mleka i jaj 
jes t coraz wi~ksza. W r. 1938 wyprodukowano w Polsce 967 tys. 
ton mi~sa, a w r. 1958-1'11 3 tys. t on, mimo zm:1iejszenia po woj
n;e cbszaru rolnego Polski. Wzrosla takZe produkcja mleka. K:'aj 
nasz w r. 1938 dosta r cz.al okolo 10 mId. litr6w mleka, w r olku 1960 
przekr oczyLSmy 12 mId. przy mniejszej ilosci kr6w. Lic zba jaj 
wzr osla takZe bar dzo wydatn ie. Mimo tych osiqgni~c, daleko jesz
cze do zadowolenia i zaspokojenia potrzeb. Rolnictwo to jeden 
z podstaw cwych d 7ial6w gospodarki narodcwej, decydujqcych 
o pcziomie sil wytw6rczych kraju. Wiele gal~zi nowoaesnego 
przemyslu opiera si~ takZe na surowcach dostarczonych przez rol
nictwo. 

Glob alna produkcja rolna rna wzromqC w latach 1961-65 0 oko
10 22010, jest to 0 wiele mniej nii zakladano w plan:e szesci·oletnim. 
Aby to os iqgnqc bez r6wnoczesnego wzrostu kos zt6w produkcji, 
potrzeba b~dzie wiele wysilku mi~dzy innymi takie w dziedz;nie 
organiz.acji pracy. Nie. wystar czy produke.wac wi~cej, ale r 6wno
czesnie produkcja kazdego kw:ntala zboza czy iywca musi h.yc 
tansza, a to mozna osiqgnqc tylko przez wzrost wydajnosci pracy. 
Wyd,ajnosc ta zalezy od ilcSci i jakosci uiytych material6w i srOO
k6w, od takich czynnik6w przyrodniczych jak pogoda, chor{)by, 
szkodniki. Planujqc produkcj~ rolnq, trzeba wziqc pod uwag~ naj
pierw uzytki zielone, kt6rych mamy stosunkowo malo, a kt6re 
w duzym stopniu decyduj'l 0 hodowli. Aby nalezycie zag<>spodaro

http:dostarcz.al
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wac trwale uzytki zielone, potrzeba melioracji, w1asciwego nawo
zenua i dobrych nasion, Uiytki zielone w wi~kszosci Sq jeszcze za
niedbane i s!anowi'l niewykorzystane rezerwy a to, co kazdego 
ro'ku melioruje si~, n ie maze zapobiee dz iczeniu I'lk i pastwisk. 
St'ld nacisk na melioracje (F. R. R. - Fundusz Rozwoju Rolnictwa) 
jest jak najbardziej llzasadniony. Gdy chodzi ·0 rtawoienie 1'lk, to 
czyni si~ to w stopniu minimalnym. Trzeeim wlarunkiem naleiytej 
piel~gnacji tych uzytk6 w jest ciqgly ich pcdsiew, Tutaj braki S'l 
jeszcze wi~ksze. Krotk o mowi'lc - wi~ksza ez~sc z 4 mIn. ha I'lk 
i pastwisk to obszary wlasciwie dotychezas minimalnie zaledwie 
z.agospodarowane. 

Nast~pn'l grup~ roslin , kt6re warunkuj'l hodowl~ i popraw~ j l1l
kosci gleby S'l rosliny motylkowe. Uprawiamy ich do tej pory za 
malo, Na przeszkodzie stoi nie tylko za maly obszar przeznaczony 
pod powyzsze uprawy, ale i problem nasion jak i nawozow sztucz
nych. 

Na trzec im miejscu s toj'l zboil1l, ktorych plony uzaleznione Sq 
najcz~sciej od ia'kosci i ilosci roslin motylkowych ezy okopowych, 
po ktorych bezposrednio lub posrednio zajmuj'l stanowiska. Wsr6d 
czterech zboi podstawowyeh uprawianych w Polsce zyto zajmuje 
pierwsze miejsee co d o powierzchni zasiew6w. Na 9 mIn. ha zboz 
5 mIn. zajmuje zyto. Dalsze miejsca zajmuj'l w kolejnosci owies, 
pszenica i j~czmien. W okresie pl'anu 6-letniego chciano zwi~kszyc 
obszar upra w pszenicy, ale skutki byly ujemne. Wielk ie rezerwy 
kryj'l si~, gdy chodzi 0 podniesienie wydajnosci zb6z z ha, wpo
Iepszeniu ziarna siewnego. Akcja ta jest dopiero zapocz'ltkowana. 
W planie 5-letn im nie rna jednak wi~kszych widokow na popra
wienie zilarna wlasnymi silami, trzeba by importowac. Stqd staje 
si~ r zeCZ'l konieczn'l, aby raczej importowac zboze siewne niz kon
sumpcyjne, ktorego ad r . 1955 sprowadza si~ daleko ponad 1 mIn 
ton rocznie. 

Polska jest jedynym 'k:rajem, w kt6rym ziemniaki zajmujq ai: 
19010 powierzchni obsiew6w. Gdy natomiast chodzi 0 plony, to na
sze miejsce jest daleko w tyle, przyczyn'l tego nie jest zla upraw1a, 
ale bardzo niska jakosc sadzeniak6w. Opr6cz tego nasze ziemniaki 
S'l niskoskrobiowe i przewainie dotkni~te chorobami wirusowymi. 

Produkcja roslin oleistych jest niewystarczaj'lca, pokrywa z·a
ledwie w 50% zapotrzebowanie naszego przemyslu spozywczego. 
Plony zalez'l od ochrony przed szkodnikami, chorobami i od urn ie
j~tnej uprawy, niekt6re S'l niisze obecnie niz przed wojn'l. 

Jesli chcemy nasz'l sytuacj~ na odeinku produkeji rolnej popra
wic, wskazan'l byloby rzeez'l, I1lby F. R. R. sluiyl nie tylko szyb
kiej meehanizaeji ezy melioracji, ale takie szyb'kiej odnowie na"" 
sion. 
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Chow zwierzqt gospodarskich zaleiy od wysokosci i jakosci pro
dukcji roslinnej, a ta w swoim wzroscie napotyka liczne wqskie 
gardla. Plan 5-1etni z<jklada nast~pujqcy stan poglowiJa na rok 
1965: 

Bydio 10 500 000 sztuk, w tym krow 6 600 000 
Trzoda chlewna 15 000 000 
Owce 3 900 000 
Drob 144 000 000 

Jesli ten plan b~dzie zrealizowany, b~dzie t o niewqtpliwie suk
ces. Dane statystyczne wskazujq na ciqgly wzrost il cseiowy. Przed 
wojnq .na 100 ha uzytk6w rolnyeh wypadalo 41 ,2 sztuki bydIa, po 
zreahzowaniu planu b~dziemy posiadali 51 sztuk na 100 ha uzyt
k6w r.olnych. nose jest tutaj mniej wa zn a, nii wydajnose, tym
czasem pod tym wzgI~dem jest jeszeze w iele do zrobienia. Pro
dukeja mleka w ' Polsce - mimo pewnej popra wy - utrzymuje 
si~ zaledwie na graniey opl aealnosci. 

Liczb a 15 mIn. sztuk trzody chlewnej na rok 1965 jest realnra 
pod tym warunkiem, ie potrafimy zaopatrzye si~ w odpowiedniq 
ilosc pasz tresciwych. 

Liczba owiec w Polsce nieeo wzrosia w por6wnaniu ze stanem 
przedwojennym, wtedy mielismy 3,4 mIn. sztuk obecn ie 3,66 mIn. 
sztuk. Niska jest natomiast . wydajnose weiny. Importowane po 
wojnie owce ulegly wyniszczeniu w,kutek zlych warunk 6w cho
wu. Potrzeba importu dobrego materialu zarodowego Jak i popra
wienia poziomu hodowli. 

Ta krotka analiza wskazuje, ze nasze wyniki produkcyjne, ehoe 
mOi emy si~ poszczycie pewnymi osiqgni~ciami , pozostajq jeszcze 
jednak daleko w tyle w por6wnan iu z innymi krajami i w sto
sunku do naszych niew yko rzystanych moiliw osci. 

3. WZROST I PRZEMIANA STRUKTURY SPOZYCIA WSI 

a) SP02YClE ARTYKUL OW 2YWNOSCIOWYCH 

Spoiycie Iudnosci wiejsk iej bardzo zmienilo si~ od czasu wojny 
i nadal ciqgle sip, zmienia. Zmiany wyraiajq si~ we wzroscie ogol:
nej wielkosci i przebudowie struktury spoiycia poszczeg6Inych 
grup ludnosci chlopskiej. Potwierdzajq to szczegolowe badania, 
wedle kt6rych zmniejszylo si~ spoiycie zboi (przede wszystkim 
iyta), strqczkowych i ziemniak6w, a nastqpil wzrcst spoiycia mi~ 
sa, sloniny, jaj i cukru. Warto tu zaznaczye, ie takie tendencje sj\ 
normalnym zjawiskiem, wyst~pujqcym na pewnym etapie rozwoju 
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kazdego spoleczenstwa. Jesli przyjmiemy na okres przedwojenny 
wsklaznik 100, to c.trzymamy nast~pujqce wskazniki dla ro'ku 
.1955/56: spozycie zb6z 86, ziemniak6w 65, mleka pelnego (bez ma
sla i smietany) 93, jaj 165, mi~sa i tluszcz6w wieprzGwych 203 
i cukru 250. Dane te po.twierdz.ajq dynamik~ wzrostu spozycia cen
n :ejszych artyku16w zywnosciowych na glow~ ludnosci w rodzi
nach chlopskich. 

Wyniki badan rachunkowosci rolnej wykazujq, ze spoiycie arty
ku16w zywn.osc:owych na glow~ ludno·sci r6zni si~ w zalei nosci 
od w ielkosci gospodarstw. Sw iadm:q 0 tym wyn:ki b a,dan I.E.R. (In
stytutu Ek on cm iki Rolnej) z lat 1947/48 i 1950/51, jak i badanha p6
zn :ejsze. Najbardziej wzrasta w zaleinosci od wielkosci gospo
dan:tw spo i ycie mi~sla, cukru - W7.Tost spozycia tych artykulow 
r osnie rcwnolegle do wzrostu zamoinosci na wsi. Spadek spo
zycia zboz i ziemniak ow jest mniejszy i pcwolniejszy w gospo
darstw ach mn:ejszych niz duiych. W kcnsek wencji r6in ica spo
zycia zb6i pcmi~dzy krancow ymi grupami maleje ~ 48 kg w 1948/49 
do ] 6 kg w 1956. Gdy chodzi 0 ziemniaki, to tuta j roinica mi~dzy 

du 'i" ymi a malymi gospodarstw,ami jest bar dziej ustab ilizowana, 
jednak i tutaj z 58 k g w latach ph;cd ziesiCltych r 6zniDa spada do 
41 kg w 1955/56. Podcbne zjaw'sko zmniejszajqcych si~ f'Oz }:' : ~tcSc i 

w spoiyciu grup skrajnych obserwujemy przy cukrze, masle i jaj3.ch. 
Gdy chodzi natom iast 0 mleko, to gospodarslwa male spo7ywajq go() 
wi(cej ni i du ze, gdyz te ostatnie uiywajq wi~cej masla. OdwroOtnq . 
tendencj ~ wykazuje spozycie mi~sa i tluS',7CZU, spoi ycie tych arty
ku16 w rO~il1 :e s zybciej w go.spodarstwach wiEikszych nii mn\ej 
szych. Na tej po.dstaw:e rMnica 9 kg w r. 1950,'5 1 rosnie do 16 
w 1'. 1955/6. A wi~c mO'ina stw 'er dzic, ze gwalto,wny spadek 
spoiycia zbCi: w gospod,arstwach duzych zostal wyrownany spo
zyc iem mi~sa, Swiadczy to.o wyrai nej tendencji wzrostu ar tykul6.w 
o wyzszej kaloryc 7 nosc i. Jest to wynikiem zwiE;kszan :a sHy na

bywczej i w pewnym stopniu zmiany trybu p:acy. Jak is wplyw 

tabe niewqtpliwie wywiera lepsza z.naj ::mosc racjcnalnego odzy

wian:Ja si~. 


C ~ekawq jest rzeczq, jak spozycie artykulow i ywnosciowych 

przedstawia si~ w rMnych grupach ludnosci wiejskiej. Pierwsze 

miejsce w spozyciu zboz zajmujq go,sp.odarstwa indywidualne, 

w pozostalych grupach widac wyraznie tendencj~ malejqcq pod 

tym wzgl~dem. Ciekawe Sq dane dotyczqce warzyw, owoc6w 

i j1ag6d. Tutaj r6i:n ice mi~dzy chlo'pami indywidualnyml a innymi 

grupami Sq bardzo duze. Spozycie cukru jest na ogol wyr6wnane, 

to sarno jesli chodzi 0 m:~s(). Na pcdstawie tej krotkiej analizy 

moina wypro,wadzic wniosek, ie choc ludnosc gospodarstw chlop

skich indywidualnych odiywia si~ coroz lepiej pod wzgl~dem 
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jakosciowYln, to jednak mimo to nie rezygnuje takze ze : sp~ 
iycia ilosciowego. 

Trzeba by jeszcze tutaj zwr6cic uwag~ na to, ze spozycie arty,.. 
kul6w iywnosciowych w r6inych dzielnicach kraju wykazu1e 
takie w chwili obecnej 'znaczne r6:i:nice, 'zaleiJnie od dochodu. 
1m wyiszy doch6d, tym wyisza wartosc spozycia og6lem. We 
wszystkich oki'~gach kraju ;nastqpilznacz'ny wzrost warlosci spo
iycia w 1955/56 w stosunku do sredniej z lat 1954/55. Udzial pro
centowy jednak spozycia w dochodzie osob1stym nie jest tak.i 
sam we wszystkich okr~gach i waha si~ od 84,9% na wschodzie 
kraju, do 87,7% na zachodzie. Podobnie ' jak wzrasta wart'osc 
spoiycia og6lem, tak sarno i wzrasta sp0zycie artykul6w zywnQ':" 
sciowych. Naleiy jednalk stwierdzic; ie mimo powamych .zmian, 
jakie nastqpily w naszyrn kraju od 1945 r., spoiycie artykul6w 
zywnosciowych na .wsi jest w dalszym ciqgu powaznie zr6.:z.nico;
wane w 'Zlaleinosci odpolpienia, co rna scisly zwiqzek z PO'ztomep,1 
gospodarowania oraz ze strukiturq i wielkosciq sainych gooP9·;
darstw chlopskich. Najwi~kszq Hose spozywanych k'alorii .wyk~ 
zuje okr~g srodk\Hwo-zachodn'i (woj'. .po:zmail:skde ·i bydgoskie);, 
charokteryzujqcy si~ przeci~tnym spoiyciem zb6z i ziemniak6w;, 
oraz wysokim spozyciem 'cukru, mi~sa, masl·a ,i jaj . . Jest to naj;
zamozniejszy oIkr~g Polski. Ba·rdzo charakterystycznie pr~edstawia 
si~ 'Okr~g wschodni, kt6ry wykazuje stosunkowo wysokq . kalory;
cz,nosc pozywienia dzi~ki wysokiemu . spozyciu· mi~sa i . tluszczu 
wieprzowego oraz ziemniak6w, malo natomiast uzywa j-aj . i na:
bialu. Przy tej samej kalorycznosci pOiywienia odmienpy jego 
sklad ujawnia 'si~ w okr~gu poludniowo--wschodnim, gdzie .. wprze;
ciwieiistwie do Bialostocczyzny spozywa 'si~ duio zb6i" malp 
ziemniak6w, duw w,arzyw i owoc6w, l1Jajw,i~cej w Polsce .nabialll, 
duio jaj, n 'atomiast malo mi~sa i thlszczu zwier.z~cego. 

Jak przedstawia si~ spozycie wsi na tIe spozycia calego kraju? 
Jesli chodz'i 0 spozycie zb6z, to ludnooc rolnicza spozywa prawie 
tyle sarno, dle wynosi srednia dla calej Polski, natomiast robot
nicy w miastach spoiyw'ajq zb6z znacznie Imniej . Co. si~<tyczy 
mi~sa i tluszcz6w zwierz~cych, to spozycie ,na wsi jes't nieco nizsze 
od sredniej og6lnokrajowej, a zdecydowanie nizsze 'od spozycia 
w miescie. W spozyciu masla wi~kszych . r6inie ,nie widae, nato:
miast gdy chodzi 0 cukier, to miasta g6rujq. ZdecydOWlanq. prze
wag~ 'l1ad ludnosciq robotniczq i w stosunku do sredniej .og6lno
krajowej rna ludnose rolnicza w spozyciu mleka i jaj. Jakie Sq 
tendencje rozwojowe na przyszlosc? Trudno cos pewnego na ten 
temat powiedziee, poniewaz to zalezy od wielu czynnik6w. Og6lnie 
mozna zaobserwowae w wy'niku urhanizacji tendencj~ do stop;
niowego upodobniania si~ spozycia na wsi do spozycia w mie,sci~, 

Znak - 4 
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ale moze poj'awic si~ no'Wla jakas tendencja, np. gdyby zostal 
przywrocony woln y obrot ziemiq, czy zmienila si~ polityka rolna , 
to kto wie, czy ludnosc chlopskla n :.e ograniczalaby spozycia 
w celu zakupu ziemi lub szybkiego inwestowania w gospodar
stwo. Dlatego wszelkie prognooy na przyszlosc nie Sq pewne. 

b ) SPO Z YCIE ARTYKULOW NIEZYWNOSCIOWYCH NA WSI 

Niski poziom spozycia artyk ulow przemyslowych i uslug na 
wsi znajduje swoj wyraz w strukturz.e spozycia ludnosci rolni
czej. Choc procentow y udzial iywnosci w ogolnej wartosci spo
iycia powoIi maleje, nadal m:mo wszystko jest duiy. W r. 1952/53 
wyn osH 64,4()/o, 13 w r . 1957/58 spadl do 59,70/0. Tymczasem pro
centowy udzial wartOOci srodk6w n iezywnosciowych i uslug wy
nosH w 1953/54 tyllk'o 35,6%, a w r. 1957/8 - 40,3% og6lnego 
funduszu spoiycia ludnosci r olniczej. Wynika z tego, ie udzial 
artykul6w przemyslowych i uslug n a wsi w ogolnym funduszu 
rosnie, ale n adal jest maly w por6wnaniu z innymi krajami. 
W kl'ajach 0 wysokiej stopie zyckrwej proporcje mi~dzy artyku
lami zYWDoSciowymi 'a innymi ukladajq si~odwrotnie, n ii u nas. 
Udzial procentowy iywn oSci w spoiyciu w Anglii wynosil 330/0, 
a w Stanach Zjednoczonych 34% w r . 1954. Ale trzeba pami~tac, 
ie por6wnanie azysto mechaniczne nie zawsze odzwierciedla 
dokladnie obiektywny stan rzeezy, pcn iewl3i r6ine Sq ceny, na
st~pnie w Polsce korzysta ludnosc z w :elu swiadczeil pailstwa nie
odplatnie lub po cen ach n ie ekwiwale,ntnych. DOltychczasow a linia 
l'ozwojoClwa i przyklady innych pailstw wskazuj 'l n a to, ze pro
porcje mi~dzy spozyciem i ywn osci i artyku16w przemyslcwych 
b~dq ulegac znJ3cznej IZmianie na korzysc tych ostatnich. Aby ten 
r ozw6j nie ulegl zakl6ceniu, pailstwo planuje zabezpieczenie szyb
szego wzrostu podaiy antyk ulow przemyslowych nii sp oiywczych. 
Wzrost spo:iycia zwykle przebiega w dw6ch Ikierunkach : zwi~k

szenia .ilosci i przesuwania si ~ zapotI"zebo-wania z ,towarow niz
szej jakooci na wyi sz'l. M:l(lsta pod tym wzgl~dem osiCjgn Cj s tan 
wzg]~nego nasycenia pr~zejllii w ies, kt6ra ob ecnie pod wzglE:
de m spozy cia m imo zasadniczego zwrotu - w porownaniu z la
tami przedwojennymi - jest jeszcze w tyle za miastem. Duiy 
wplyw mogq tutaj wywrzec inwestycje i ulepszenia g'os podarskie. 
Z drugiej s trony lZas elektryfikacj a wsi, wplyw kultunalny miast 
b~dzie powodowal wzrasta n ie papyrtu n a wiele artyk u16w przemy
slowych. J ak t o s pozycie wyglqda konkretnie? 0 ile spo-i yc:e zy
wnosci moina analiz{)1Wac szczeg6Io,wo, -0 tyle spo'i ycie pozostalych 
artyku16w daje si~ ujqC przewaznie globalnie. N1ajwiE:kszq cz~sc 

calego s poiycia artykul6w przemyslClwych pochlaniajq wydatki n a 
odziei, bielizn~ j obuwie. Przeci~tnie wydatki na ubi or wynoSZq 
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20% calego spoiycia przypadajqcego Ina 1 czlonka r odziny. Wtartosc 
spo,zycia tych artykul6w ciqgle wzrasta ; to swiadczy, ze wies ku
puje 'teraz wi~cej Ubra!l, bielizny i ebuwia. Ten wzrost jest cha
rakterystyczny dla Iudnosci dorabiajqcej s:~. Jesli chcemy dcj sc 
do wynik&w bardziej szczeg6lowych t rzeba przyjqC, ze przez 
odziez b~dzie'ffiy ftOzumiec ubranie z welny 600/0, przez bielizn~ 
koszul~ m~skq bawelnianq, a pr zez obuwie p6lbuty m~sk ie. 
Pod staw iaj qc cen y pod te artykuly , mo~na obliczyc, He prze
ci~tn ie kupClwan o tych towar6w na 1 czlon k a rodziny; przyjmu
j'lC ceny z r . 1958, za ubranie mEiskie 60% - 730 zl, k oszula 46 zl 
p6lbuty 266 z1. W tych warunkach chlop m6g1 rocznie nlEl 1 osob~ 
k upic 1 ubranie, 3 kO'szule, 1,2 but6w. Na meble i sprz~t ku
chenny r olnicy wydawali w r. 1952/3 tylko 80 zl a w r. 1957/8 
juz 278 'zl n a jednego czlonka r cdziny. Widzimy , ze na przestrzeni 
la t pcwojennych nast'lpil t r zykrotny wzrost wy datk6w na te cele. 
Jest to zwiq.zane z rozwoj em budownictw a mieszkaniowego n a 
wsi. Tem pe wzrostu wydatkow n,a te cele jest szybsze, n iZ prze
ci~tny wzrost sp ozycia lucin o-sci wiejskiej. 

Pow olny wzrost wykazuj ,,! wydatki na .opal i swiaUo, tak samo 
na higien~ i zdrowie. Zuzycie:' mydla d:ochodzi do 3,5 kg na ·osob~ 

rocznie , jest zatem bliskie przeci~tnej krajowej. Powaznie w zro
sly wydatk i na kulture, i osw iat~ ,z 68 zl w r. 1952/3 do 115 
w r. 1957 n.a .{) snb~. 

W,arto jeszcze na k.oniec popatrzec na spoiycie ludnosci wiej
skiej w swietle calego budietu roln ika , wtedy pewne sprawy 
b~d!j jaSniejsze. Wedlug danych r,achunkowosci r oIniczej w r . 1956 
i 57 ludnosc roln icza tylko 39,6% swych ogolnych wydatk ow 
przeznaczala n a spoiycie, natcmiast 20,6010 pochlan:!3ly wydatki 
na produkcj~ , 15,5010 nak!r:ldy inwestycyjne (w tym maszyn y i na
rlE;dzia 6,9010 a budynki 7,6%), resz ta szla na k upno inwenta rza 
zywego, na wplaty do budzetu panstwa itp. W ostatnich la tach 
zaznacza si~ ,tendenc;,a do, w zros,tu wydatk6w na inw esrtycje, 
inwetarz zywy i n aklady na produkcj ~, n atomiast spada udzial 
n.akladow na spozycie i wplaty do budietu paiistwa. 

Cechq cbarak terysiycznq dotychczasowego spoiycia ludnosci 
w iejskiej jest pokrywanie znacznej cz~sci potrzeb produktami, 
wyiwarzanymi we wlasnym go·spodarstwie. Ale -obok tego wy
st~puj e zjawisko noowe w pos taci denaturalizacji spozycia, tj . 
przechodzenia od spozycia 'natur alnego na tow,arowe. Decyduje 
o tym r ozwij ajqcy siE; coraz bardziej przemysl s pozywczy, jak 
i coraz lepiej operujqcy handel. P ewien wplyw 'lla procesy de
naturalizacji spozycia majq -iakie zm~any w &trukturze socj alnej 
wsi. Dalszymi przyczynami tego procesu s!j: wzroot tow.arow osci 
naszego rolnictwa i rozw6j specjalizacji produkcji r om ej. 
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III. ZMIANA STRUKTURY SPOLECZNEJ WSI 

Jeszcze gl~biej nii: zmiany Itechniczno-ekonomiczne si~gajll 
zmiany w strukturze spoJ:ecznej wsi. Dlatego koniecznq jest rzeCZq 
omow,ic dawne g'vupy i'stniejqce 'wsr6d chlopow, jak i te, kt6re 
po,wstaly po wojnie. Na wst~pie mala uwaga. W okresie przed
wojennym podstawq IZaliczania kogos do tej czy iimej grupy byl 
obszar ziemi posiadany przez niego. Obecnie natomiast w ustroj\l 
socjalistycznym podst!aw~ podzialu stanowi relacja kapitalu do 
pracy. ZaleZnie od tego, czy ktos Iprac~ SWq sprzedaje, kupuje, 
wzgl~dnie moze zyc bez cudzej pmcy, zalicza si~ do tej czy innej 
kateg,orii chlopow. W rzeczywistosci Ite dwie podstawy podzialu 
pokrywajq si~ ze sobq w ,zasadzie, poniewaz wraz ze wzrostem 
obszaru ziemi pows'tiaj,e potrzeba najmu pracy. 

Prole tar i at . r 0 1 n y stanowil piepwszq grup~ ludnosci 
chlopskiej liczqc od .dolu. Obejmowal on robotnikow najemnych 
bez ziemi, ktorzy byli zatrudnieni bqdz 'na folwa'rkach bqdz 
w wi~kszych gospodarstwach chlopskich. Wedlug spisu z roku 1931 
stanowili oni okolo 12% ludnosci wiejskiej przeciE~tnie. Procent ten 
byl z·nacznie wYZszy na ziemiach centmlnych niz na da,wnych te
renach wschodni,ch. Ta grupa w lZasadzie po wojnie przestala 
faktycznie istnjec. Spis z r. 1950 wykazywal zaledwie 2% ludnosci 
wiejskiej nalezqcej do tej grupy, a badania przeprowadzone 5 lat 
p6zllIilej sygnalizowaly, ze staly najem stal si~ zjawiskiem ba'rdzo 
rzadkim. Jaki jest dalszy los tych ludzi? Otoi: dane statystyczne 
podajq, iz 64% ziemi folwarcznej otrzymala wJ:asnie ta grupa lud
nosc.i. Z tego 47% ziemi dostalo si~ w r~ce bylej sluzby folwarcznej. 
Znaczna cz~s{; ich przeobrazila si~ pozniej w · tzw. Sredniakow. 
Badania LE.R. wyk,az:aly, ze te llIowe gospodaIistw,a sredniackie sta
nowily bezposrednio po reformie w rejonie swdkowo-zachodnim 
(woj. poznlanskie i bydgoskie) 310f0 wszystkich gospodarstw sred
niackich, w rejonie swdkowo-wschodnim (woj. warszawskie ~ bia
lostockie) 11%, a w ,rejonie poludniowo-wschodnim (woj. kieleckie, 
rzeszowskie i lubelskie) zaledwie 3%. R6znice terytorialne - jak 
widzimy - Sq baI1dzo duze, one zadecydowaly p6znieJ 0 r6zllY'lp 
zag~szczeniu Spoldzielni Produkcyjnych, ktorych g16wnq cz~sc 
stanowili nOlwi s.redntacy. 

Inna cz~sc pwletariatu rolnego wyw~drowaha na ziemie za
chodnie, wreszcie cz~sc 'zualalZla zatrudnienie w Panstwowych 
Gospodarstw:ach Rolnych. Ci~zkq sY'tuacj~ mieli Z poczqtku ci 
nowi sredniacy; brak bylo odpowiednich budynk6w, inwenrtarza 
zywego i martwego, dlJatego ich osiqgni~cia w pierwszym okresie 
byly :macznie nizsze niZ. starych sredniak6w. Pozniej cz~sc ich 
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umocnila swe gospodarstwa, choe ta rozmca mi~dzy ' n~mi a sta
rymi gospodanzami z malymi wyjqtkami nie lZ anikla do dzisiaj . 
CZf;se byleg'o pToletahatu w okresie rozbudow'y przemyslu zaczt:la 
lqczye zaj~cia z'arobkowe na ZeWllqtrz z pracq na r oli, zwlaszcza, 
ie w grupie nadzielonych parce1ami ci , ktr6zy posiadali niiej 4 ha, 
stanowili 82% w rejonie smdkowo-zachodnim. Tzw. b i e dot a 
chI 0 p s k a stanowila drugq grup~ ludnosci chlopskiej przed 
wojnq. Zaliczamy do tej grupy posiadaczy drobnych gospodarstw, 
kt6re nie wys1:arczaly do utrzymania ich rodzin, stqd Itakie wy
najmowano si~ do pracy w innych gospodarstwach. Grupa Ita byla 
najliczniejsza. Reforma wlna po'w,i~kszyla cz~sc tych gospodarstw, 
a mianowicie - 6,30/ 0 w rejonie wschodnim, a tylko 2,20/ 0 w re
jemie poludniowo-.wschodinim. Tak n lski odsetek powi~ksz.oJ1ych 

gospodarstw rna przyczY'n~ w tym, ie najwif;cej ziemi obszaTniczej 
bylo w rejonie srodkowo-zachodnim kraju, a nie ·tlClm, gd:zie naj
wi~cej bylo biedoty ,wiejskiej. Grupa ta w latach poiniej'Szych 
przeszla zmiany bardzo radykalne, a to dzi~ki procesowi uprze
myslawiian1ia k,raju. Ankiety przepro,wad zone przez LE.R. w la':' 
tach 1947 i 1957, a wi~c w okresie planu trzyletniego 1 szesdolet
niego notujq zachodzqce zmiany. W r . 1957 w por6wnaniu z ro
kiem 1947 wzrasta kilkakrotnie ilosc zarobkujqcych chlop6w 
w sektorze U'spolecznionym, a maleje w tym samym stosunku 
praca w cudzych gospodarst\WIch i w rzemiosle prywa,tnym. Im 
silniejszy jest wplyw procesu up;rzemyslowieni,a rejonu na wies, 
tym liczniejsza jest cz~sc malo'rolnych, u kt6rych 'glotWa rodziny 
lub ktos z domo,wnikow pracuje w przemysle, handlu, rzemiosle 
lub innych i.nstytucja·ch paiistwowych hib spolecznych. Zjawisko 
to wyst~puje najmocniej w rejonie poludniowo-zachodnim (woj~ 

zielonog6rskie, wrodawskie i cz~scopolskiego), najslabiej w re": 
jonie srodkowo-wschodnim. 

Pewna gruplCl biedoty wiejskiej to ~tarcy, renciSci, samotne 
wdowy lub rodziny zdek'ompletowane, niezdolne do normalnego 
gospodaro:w.ania. Zjawisko to,- to niew~tpliwie w pewnej mierze 
jakis negatywny produM industrializacji Odsetek tych rodzin 
wsrod og6lu malorolnych jest mniej wi~cej taki sam w calym 
kraju. Wyostrza si~ ttitaj tylko problem, jak mgospodarowac ich 
ziemie i jak zapewnic tym lud-ziom srodki utrzymania. 

Wlasciwa biedota wiejska obecnie, to ta grupa rodzin chlop
skich, 'W ktorych glo,wa rodziny nie pracuje w sektorze uspo
lecznionym, lec~odrabia - on albo ktos z domownik6w 
w cudzym; prywatnym gospodarstwie, lub rodziny, kt6rych 
jedynym ir6dlem utrzyntania jest praca we wlasnym malo
rolnym gospodarstw.ie. Liczebnosc tej gr'upy z kaidym rokiem 
maleje, jest ona w roinych rej-olliach roina, im mniej ·zacofania 

http:gospodarstw.ie
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go.spodarczego, t ym mniej przedstawkieli tej grupy. Dane te 
poch:odz'l z roku 1957, od tego czasu powstalo zagl~bie siarkowe, 
buduje si~ nowy Plock, Pvlawy, stqd sklad spoleczny malorol
nych ulega dalszym przemianom. Ankieta, ktora rna bye prze
pro'Wl)dz.oll1.a w tym roku, wyka:i:e nowe zjawiska. Z tego cosmy 
powiedzieli 0 malorolnej biedocie wiej skiej, wynika fakt ich 
szybkiego przechodzenia do grup m ajqcych sw e g16wne zrodlo 
utrzymania poza rolnictw em. Tak powstaje nowy typ chlopa
~robOitnika, ktOry w wd~kSlzosd wypadk6w re'krutuje si~ z grupy 
mal.omlnych. Sytuacja ekcmomiczna chlopow-robo,t,nikow jest 
o w iele lepsza od sytuacji innych m al,o'!'olnych, i jest zupelnie Zl'O

zumiale, ie kto tylko moze, przechodzi do tej grupy. Nie trzeba 
jednak zapominae, ze za te lepsze warunki placq dr-ogo : pracq 
w dwoch miejscach rownoczesnie, trudem codziennych dojazdow 
nieraz bardw odleglych, pracq dzieci w gospodarstwie. W miescie 
tego nie rna, wysilek jest l:i:ejszy. Stqd nieuZJas·adnione Sq njech~ci 
do chlopow-Tobatnik6w z powodu i,ch rzekomych przywilejow; ani 
rzeczywistosc ek:onomiczna ani sprawiedliwose spoleczna nie daje 
~adneg.o ttytulu do 'tego. rnne zagadnienie ~ toO zzycie si~ Itej 
grupy z wlasciwymi robotnikami, ,tutaj napotykamy na -rMnice 
na plaszczY2mie Z1awodowej, obyczajowej i politycznej. To wszyst
ko tylko wzkazuje jak trudna i dluga jest droga twor·zenia si~ 

nowej warst.wy robotniczej, bo to jest niewqtpliwie kierunek 
ewoIucji calej grupy malorolnych. Crupa chlop6w-robotnikow 
jest w zasadzie grupq przejs.ciowq na drodze odchodzenia biedoty 
wiejskiej od rolnictwa. Ale i tut'aj nie jest wszystko tak pr-oste 
i je<i.n-oZJllaczlI1e. Badanlia LE.R. s ygnalizujq pewnq we<wn~trznq se
lekcj~ wspomnianej gmpy IDa ba~dziej ciqzqcych ku r:oll11lidwu, 
ktorzy za swoje zarobki do.kupujq potrzebneDarz~dzi,a, urzqdzenia 
a nawet z.jemi~, onaz na wyraznie Ci'lzqcychku odrolniczeniu, re
dukuj'lcych po trochu swoj grunt do I'ozmiarow dzialki budowla
nej i ogrodka . 

Crupa chlopow-robotnikow dochod'lca dzis do 1/5 pracujqcych 
na roli b~dzie stale msla zwlaszcza wsrod malorolnych i istnienie 
jej b~dzie dlugotrWlale, chotby tylko wskutek br.aku srodkow na 
przeniesienie tych ludzi do osiedli miej,sk,ich z jednej strony, 
a z drugiej - z powodu niskich zarobkow robotnikow niewykwa
lifiklOwanych, ktore Sq uzupelniane przez dochod z malego gospo
darstwa. 

ChI 0 P i bog ,a c i stanowili do chwili ZJakonczenla drugiej woj
ny sw!i.aibowej drugi biegun spolecZJDej skuktury wsi. W tej girupie 
moma bylo wyroimie dwa typy gospooarstw, jeden przewazajqcy 
W€ wschodnich rejonach k:naju , mniej liczny, apieral si~ na tzw. 
odmbkach, odznaczal si~ bardziej Iprymitywnq kul·tur'l roln'l, po
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siadal mnjejs zy obszar ziemi; drugi typ przewaiaj 'lcy w srodkowo
-zachodniej cz~sci Polski, bardziej liczny, podobny do farmerow 
Europy Zachodniej, opieral si~ na pracy najemnej , na stosunkowo 
wYZszej technice i Dla wit;kszym obszarze ziemi. Reforma rolna 
i industri,alizacj a odebrala z,naczn'l cz~sc sHy roboczej jednemu 
i drugiemu, mocniej jednak ucierpial typ zachodni. Pewna cz~sc 

tych gospodarstw przetrwala, ale wi~kszosc ulegla faktycznej li
kwida-eji pod naporem wymierzonych w niq naciskow ekonomicz
nych i admin ilS tnacy}nych. Po roku 1957 cz~sc tych gospodarstw 
odiyla i w 'Oikres.ie popytu na ziem:~ w latach 1957-8, kiedy inni 
kupowali, ci przewainie cz~sc swej ziemi sprzedawali. Tendencja 
do zmniejszania ,tych gospoda rstw wynikla z takichprzyczyn jak 
progresja podatkowa i obowi'lzkowych dostJaw. Innym motywem 
byla niewqtpliwie trudnosc zdobycia sily roboczej; odplyw wla
snych dzieci do mia,st zaostrzyl jeszcze te'n problem. Gdy chodzi 
o iloSi: tych gospodarstw, to w ubieglym dziesit;Cioleciu byla ona 
oceniana na 6010. Szczegolowe wyniki spisu z roku 1960 w polq
C'zeniu iZ a1nkietq I.E.R. w 1962 r. pozwolq na bardz'iej dookladn'l 
orientacjE: w tej dziedzinie. BioT'lC jednak pod uwagE: procesy 
ekonomkzne, ktore zaszly w ciqgu ostatnich lat, moin-a powie
dziec, ie ilosc tych gospodarstw zmalala 0 jakies 50010. W ogolnej 
zas masie ludnoSci wiejskiej grupa chlopow bogaczy nie prze
kracza w skali krajowej 1-2010. Rola ich wi~c coraz bardziej 
maleje. 

ChI 0 pis red n i a c y. J uz na wst~pie mozemy powie
dziec, ze ewolucj~ warstwy chlopskiej po wojnie cechuje proces 
zesredniaczenia . P<ow'Staje pytanie, czy kategorie chlop Ii Sredlniak 
pokrywajq si~ ze sobq i czy dzisiejszy sredniak pliZypomina sred
niaka przedwojennego. Aby ocenic rolE: tej grupy, przypomnijmy 
s'obie Sltl'Ukitur~ wsi jako calosoi. Wynilci ,anikiety I.E.R. z rroku 1957 
oraz spis powszechny :z r. 1960 pozwalajq wYl'orbic soobie poj~cie 
o obeonym stanie r,zeczy. Nast~pujqce procesy obserwujemy bardzo 
wyraznie. p.rzy s,wle rosnqcym pl10cende ludnosci z jedynym 
albo glownym zrodlem dochodu spoza rolnictwa oraz rosn'lcym 
procende ludnoSci miejskiej roznica mi~dzy tymi dwoma odset
kami utrzymuje si~ na poziomie okolo 130/0. Te 13010 to ludzie 
jeszcze mieszkaj'lcy nawsi, lecz nie zajmujqcy siE: juz wcale 
rolnictwem, jak rowniez i ci, dla ktorych rolnictwo stalo si~ 

zajE:ciem ubocznym. Oprocz nich jest jeszcze w grupie ludnooci 
rolniczej cz~sc, dia ktorej rolnictwo jest jeszcze zaj~ciem g16w
nym, lecz juz nie jedynym. Jak widzimy, proces uprzemyslow,ie
nia tworzy w.ciqz nowe grupy poSrednie gl6wnie 'l malorolnych, 
ale rowniez z czE:sci mlodziezy w rodzina·ch srednio i wielko
rolnych. Gospodarka chlopska 2!atem, Mora rozpadala si~ dawniej 
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na cztery gtupy, rQzszczepia si~ Qbecnie CQraz bardziej na Qdcho
dzqcq stQ'pniQwQ grup~ chl,opow-rQbo.tnikow i na zmierzajqcq 
sto.pnio.wo. do. Po.zycji jedyneg,o. reprezentanta gospodarki chlQP
skiej - sredniaka. To. by swiadczylQ 0. wciqz ro.snqcej ro.li na ,wsi 
tej grupy ludnosci chlQPskiej. Czasem ,slyszy si~ jednak zdania, 
ze ta grupa takze rQzpada si~ pOWQli ,z powQdu PQst~puj'lcegQ 

stale rQzdro.bnienia. J ak faktycznie jestpQd tym wzgl~dem? Nie
dawno. zQstaly Po.dane do, wiadQmQsci publicznej wyniki badan 
dotycz'lcych 'tego. zjlawiska w latach 1957-60. Jakie tendencje 
do.mino.waly w badanym o.kresie, najlepiej to. oobaczyc na przy
kladzie no.wo.utworzonych gQsPQdarstw. W grupie PQniiej 2 ha 
byla tendencja do. przeobrazania gQsPo.darstwa W. tYPQw'l dzialk~ 

rQbQtnicz'l. Wszystkie gosPQdarstwa PQmzeJ 2 hia posiadaly 
w 1'.1958 6,5% gruntow, b~dqcych indywidualill'l wlasnQsci'l. W gru
pie Qd 2 ha wzwyi obserwujemy tendencj~ wzrQstu gQspodarstw 
mniejszych, a wi~c r,o.zszerzenia si~ typu sredniackiego.. Ten ,typ 
umacnia si~ takie przez wzrost intensywno.sci gQsPQdarki. W tym 
Qgolnym nagrQmadzeniu ,roi:nych skomplikowanych zjawisk m<r 
IDa widziec do.konywujqc'l Isi~ stopniQwo.selekcj~ na rQlnikow 
QMZ na przyszlych nier,Ql'1lik6w. Sredniacy staj'l siEl zasadniczo. 
jedynymi kandyda,ta.mi na 'przyszl'l rolniczq warstw~ chIQPsk'l. 
Selekcja , ta przebiegalaby szybciej i do.go.dniej, gdyby mo.zna 
1;Jylo pr~dzej USUill'lC ze wsi grup~ 'przejscio.w'l, gdyby nie bylQ 
ekstensyfikacji cz~sci 'ziemi nalei'lcej do, tej grupy. WlartQ jeszcze 
dodac, ie ,obecne pro.cesy ro.zdl'obnienia, ,to. zupelnie co. innegQ 
nii: przed Wo.jn'l. Tamto. bylo rowno.znaczne z pauperYZlacj'l, ,to. 
zas jest sygnalem trwaj'lcych przemian strukturalnych. 

W grupie sredniakow, Mora staje si~ Po.Wo.li gl6wnym ,trzonem 
warstwy 'chlopskiej, dQkQnuje si~ t'akze przysto.sowanie rozmiarow 
gQsPQda,rstw do. wielko.sci rQdzinnej sHy roboczej. Obo.k tego 
o.bserwujemy pewne IZmila'ny, ktore dotycz'l charaMeru samego 
sredniaka. Pierwszym Qbjawem tego, to. 'intensyfikacj>a gospo
darstw, przez co. sredniak jest reprezeniantem ogolnych tendencji 
wyst~puj'lcychw rolnictwie. Wyrazem tej intensyfikaoji jest chQcby 
rQzwoj pro.dukcji zwierz~cej. W r. 1938 pro.duko.wanQ u nas 37,~ 

kwintala mi~sa na 100 ha uzytkow ro.lnych, a w rQku 1959 pro
dukcja ta wzrQsla .do. 84 kwintali. Trzeba przy ,tym 'Zaznaczyc, 
ze w tym Toku 88,7% PQglowia bydla i 90% PQgIo.wia trzooy 
chlewnej przypadalQ na prywatne go.sPo.darstwa ' chlo.Pskie. Po
do.bny wzro.st o.bserwujemy, gdy cho.dzi 0. nileko.. Drugi mQment 
tych zmian to. fakt, 0. ktorym jui byla mo.wa, ie sredniak staje 
si~ glownym reprezentantem chlQPstWJa w ,chwili obecnej. Trze
cim ry'sein charakterystycznym iiredniaka jest obj~cie jegQ stQ.,. 
sunkow rynkowych . daleko , id'lc'l kontrQl'l ekQnomiczn'l panstwa. 
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Ban.stwo kontroluje 3/4 towarowej produkcji roslinnej i prawie 
tak q samq cz~sc produkcji zwierz~cej . 

.Na koniec Itrzeba jeszcze par~ slow poswi~cic wielkiej wla
snosci rolnej. Przed wojnq wielka wltasnosc stanowila w Polsce 
zaledwie 1% gospodarstw, a obejmowala prawie polow~ uzytikow 
rolnych. Reforma f\olna Iprzekazala chlopom wi~kszq cz~sc ziemi 
nalezqcej do gospodarstw ponad 50 wzgl. 100 ha. Zakonczyl si~ 

odwieczny spor i zawisc mi~dzy mi~dzy folwarkiema chlopem. 
Niemniej jednak wielka wlasnosc nie zosta~a calkowicie zlikwi
dowana, powstaly oparte juz na innych zasadach Panstwowe 
Gospodarstwa Rolne. Obejmujq one okolo 2,5 mIn. ha ziemi uzyt
kowanej rolniczo, stanowi to 12% oalosci gruntow. Z gruntow 
tych pochodzi okolo 25% zboz, 8% mi~sa bydl~cego i 17010 mleka 
zakupywanego przez Panstwo. Rozmieszczenie PGR nie jest row
nomieme w calym kraju, w takich wojewodztwach jak wmdaw
skie stanowiq one 22,10f0, olsztynskie 25,7%, koszalinskie 35°/_, 
szczecinskie 37%. Aby w 'pelni ocenic ich rol~ g'ospodarczq, trzeba 
by miec zasadnicze dtane cyfrowe. Jest jednak kilka przyczyn, 
dla ktorych bardzo trudno nawet w stosunku "do PGR, ktore 
prowadzily rachunkowosc i sprawozdawczosc z,aro.wno rzeCZOWq 
j,ak i f.intansowq, zdobyc odpowiednie dane porownywalne. 
Pierwszq takq przyczynq jest pieniqdz, ktory w okresie planu 
6-letniego ,tracil swojq Wtartosc, stqd trudno porownywac zyski 
i straty. Dalsza przyczyna to ceny, ktorych bylo kilka systemow. 
Inne Sq ceny obowiqzkowych dostaw, inne ceny kontraktacyjne, in
ne znowu z wolnego rynku czy sprzedazy ponadobowiqzkowej. Mi~
dzy pO:zJiomem ty,eh cen byla duZJa roZn1i.ca. PGR sprzedawal slwojq 
produkcj~ wedle mmego systemu cen, a gospodalrstwa chlopskie 
jeszczewedlug innego, porowTItanie wi~c bylo bardzo trudne, 
albo wr~cz niemozliwe. Oprocz roznych systemow cen byl nie
ustanny ruch cen nawet w jednym i ,tym samym systemie. Trzeciq 
przyczymq Sq ro~e systemy rachumkowosoi. RolnictWio ·ma . t~ 
wl,asciwoSc, ze sarno dla sieble wytwarza rozne srodki produkcji 
jak pasze, sci61ka, obomik; stqd istniejq rozne sposoby oblicz-ania 
wielkosci produkcji i nakladow. To sarno gospodarstwo i przy 
tych samych cenach moze wykazac roznq wartosc ,produkcjiza
Ieznie od sposobu liczenia. Dlatego odnosnie PGR mozna podac 
tylko ogolne stwierdzeni,a. W okresie planu szescioletniego udzial 
panstwowych gospodarstw znacznie wzrosl, ,ale rosla przy tym 
i powierzchnia jego uzytk6w roInych. . Po roku 1957 udzial ten 
jest · w z'asadzie staly, mimo pewnych zmiClJn powierzchnd , in 
minus,. To wskazywaloby, ze wzrasta wydajnosc ziemi w tych 
gospodarstwach, choc jest jeszcze ciqgIe mniejsza niz w poz,ost'alym 
rolnictwie. Gdy chodzi 0 sklad 'persontalny PGR, to trzeba podkre
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s!ie dwa zjawiska, pierwsze to wielka plynnose kad[", drugie to 
ciqgla selekcja ludnosci pracujqcej w PGR. Element lUdZ!ki bar
dziej przedsi~biorczy i energiczny ucieka nie ,tylko z PGR, ale 
i ze wsi w ogole. 

Ncwym zupel:nie zjawiskiem po wojnie na wsi Sq Spoldzieinie 
Produkcyjne. W czerwcu 1956 liczba spoldzielni przekroczyl:a 
10 ty~ . Mirno tak wielkiej liczby nie zdolaly o.ne .objqc wi~cej 
niz 7% gospodarstw chlopskich. Obecnie tylko 0,4% gospodarstw 
chlopskich nalezy do spoldzielni, w tym 1,2% uzytkow rolnych. 
Okolo 1/3 tych spol:dzielni jest bardzo malych rozmiarow, tak 
ze raczej przypominajq spolki sqsiedzkie niz prawdziwe spol
dzielnie. W szystk.ich spoldzielni jest obecnie 1979, zrzeszyly one 
okolo 25 tys. rodzin, w tym ponad 2/3 rodzin, ktore mial:y wlasne 
gospodarstwo, a 1/3 bezrolnych. Przeci~tnie Jeana spoldzielnia 
zrzesza ok,olo 13 rodzin i 135 ha zierni, w tym 97 ha ziemi chlop
skiej. 

Te wszystkie przernil(lny doprowadzily do jednego, a miano
wicie, ze w i e s j u z d z is n i e j est c a I k 0 wi c i e r 0 I
n Ii c Z q,Z drugiej strOOly 'l"olniotwo ll'ie jest u mas calkowicie 
chlopskim. Przy omawianiu przemian struMury spolecmej wsi 
warlo jeszcze na koniec wspomniee 0 Kolkach Roln~czych. Wpraw
dzie Kolka istni,aly juz przed wojnq, ale mi~dzy obecnymi a da
wnyrni jest zasadnicza roznica. Roznka ta dotyczy po pierwsze 
liczby. Przed wojnq byl.o CYkolo 10 tys. Kolek i 250 tys. czlonk6w, 
-obecnie liczy si~ ponad 25 tys. Kolek i okolo milio.na czl:onkow· 
Po d,rugie, nowe Kolka rozniq si~ od ,przedwojennych SWq dzia
laln05ciq, ktora obecnie jest zna,cznie bardziej nastawiona na 
k.onkretne cele produkcyjne. Po 'trzecie - Kolka RoLnicze stanq 
si~ w ciqgu najblizszych lat dysponentem olbrzymiego majqtku 
wartosci ponad 20 miliardow zlotych, ktore przewai:nie otrzyrnujq 
od Funduszu Rozwoju Rolnictwa. Po czwarte - obecne Kolka 
majq charakter etatystyczny, przedwojenne wyplywaly glownie 
z iniCjatywy spolecznej. J,aka b~dzie ich roLa w przebudowie r.ol
llIiciwa i podniesieniu produkcji - zobaczymy w przyszlosci. 

G I ~ bo k i e z m i any n i e om i n ~ I Y t a k z e rod IZ i n y 
chI 0 P ski e j. Do niedawna miala ona charakter wybitnie pa
triarchalny, obecnie staje si~ ona 'coraz bardziej zwiqzkiem part
nerskim, dZ'ieci bardzo szybko emancypujq si~ spod ,zalei:nosci 
od rodzicow. Na taki stan rzeczy skladajq si~ rozne przyczyny 
zewn~trzne i wewn~trzne. Niewqtpliwie bardzo silnie oddzialywuje 
tut'aj tendencja og6lnoswilatowa, wyrosla z ,coraz wi~kszeg.o po
czucia godnosci czlowieka i jego praw. Nast~pnie przyczyniajq 
si~ do tego pr-ocesy przemiany spolecznej, kulturallllej i gospodar
czej na wsi. Ziemia, iktorq wladanie by}.o podstawq patriarchalnej 
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wlad.zy ojc·a, traci swojq dotychczasowq rang~ spolecznq i eko
ncmicznq, istnieje wi~ksza rnozliwosc zarobk6w, stqd presta droga 
do niezaleznosci ekonomkznej. Mlode pokolen:e rna lepsze wy
ksztalcBnie od starszego, co niewqtpliwie tez nie jest bez zna
czenia w tej sprawie. Poza tym w epoce przernian rnlodemu po
koleniu batwiej jest przystoso,wac si~ do zmieniajqcych s i~ 

warunk6w niz starszemu, dlatego w pewnym sens ie mkdzi g6rujq 
nad starszymi. Oprocz tego odgrywa tu f'ol~ taki c7ynnik, jak 
powszechny dzis upadek a utorytetu. Z tych wszystkich powodow 
postawy malionk6w w rCdzinie indywidualizujq si~, nie ulegajq 
w tym stopniu co dawniej naciskowi zbiorcwej op:nii. Wsr6d 
dawnych rodzin nie wszyscy mal:holIlkowie byli dobrani, tym 
bardziej, ze nie mieli decydujqcego glosu co do swojego malzen
stwa, a.le fO.zbicie rodziny bylo czyms barozo wyjqtkowym, obec
nie, gdy 'zasadniczo mlodzi decydujq 0 swaim losie, ,takie wypadki 
zdarzajq si~ cz~sciej.' 

IV. PRZEMIANY KULTURALNO-ZDROWOTNE 

W latach powojennych dokonal si~ bardzo wielild skok kultu
raIny wsi polskiej. Najpehliejszym tego wyrazem jest szkolnictwo 
podstawowe. W r. 1934/35 na wsiach tylko 15,3~/o dzieci uczylo 
si~ w szkolach 7-klasowych, wi~ej nii polowa dzieci - bo 51 % 

uczyl,o si~ w jedno lub w dwuklas6wkach. W miasta,ch natomiast 
97% dzieci pobieralo nauk~ w szkolach 7-k1asowych. Udzial sy
now rolnik6w (a wi~c nie tylko chlop6w) w szkolach srednich 
wynosil zaledwie 14,1%. W r. 1960 sytuacja szkolnictwa wiejskiego 
przedstawia si~ 'zupelnie inaczej; j uz 88% dzieci korzysta ze szkol 
7-klasowych. Oprocz tego jest tendencj,a, aby w dalszym ciqgu 
lilkwidowac szkoly niiej zorganizowane, ieby w ten spos6b procent 
dzieci wiejskkh konczqcych pelnq szkol~ padstawowq byl jeszcze 
wi~kszy. Chodzi tu zwlaszcza 0 mniejsze miejscowosci. Jesli po
rownamy obecne szkolnictwo wiejskie z przedwojennym i zwro
cimy uwag~ n~ a,nalfabetyzm jako na zjawisko jeszcze do czasu 
wojny bardzo rozpowszechnione (szacow.ano na 4,5 mIn. I3nalfa
betowprzewaznie na wsi), to uswiadomimy sobie w pelni wielkosc 
przemian kul,turalnych na wsi. Oprocz szkolnictwa podstawowego 
Wlart/o jeszcze zwrocic uwmg~ na szkolnictwo wiejskie, z.awoclowo
-rolnicze. Chociai znajduje si~ ono jeszcze aiqgle w stadium ekspe
rymentowani.a, to jednak mocny slad swoj z.ostawia w umyslowosci 
mlodziezy Iwiejskiej. Dwuletnich szkol zawodowych rolnkzych 
I i II stopnia jest obecnie w kraju ok,olo 3000. Inna koncepcja 
oSwiaty rolniczej, to s:tkoly przysposobienia rolniczego, istnie
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jqce przy szkolach podstawowych, ilose ich , s i ~glCl do p6ltora ty
siqca z 45 tys. mlodziezy. Opr6cz tego istniejq izw. samoksztal
ceniowe zespoly przysposobienia rolniczego. 

Aby obraz przemian kulturalnych byl pelny, zwrocmy jes7.cze 
uwag~ na takie czynniki Tlozpowszechniania wiedzy i ku}tury jak 
radi'o, telewizj1a, kino i biblioteki. Kazda z tych dziedzin z wy
jqtkiem radia zaczynala sw6j rozw6j w lat!Clch powojennych 
prewie od zera. W r. 1938 wies liczyla 295 tys. radioodbiornik6w, 
to w r. 1960 juz dwa mIn., w tym 1200 tys. odhiornik6w Iampowych. 
Na 1000 mieszkailc6w wsi przypada 110 radioodbiornik6w. Z kaz
dego odbiornika kOTzysta jedna rodzina, stqd prosty wniosek, 
w jak szerokim zakresie oddz.ialywuje ra dio na wies. Na te same 
tory wkracza telewizja , na okolo 800 tys. aparat6w w kIiaju, wies 
juz posiada przeszlo 10% calosci. 

Bardzo interesujqco przedstawia si~ rola biblio,tek wiejskich. 
Istnieje ich obecnie 5184 z ksi~gG>zbiorem liczqcym 13 mIn. ksiqzek. 
Bibliotekom pomagajq filie i punkty biblioieczne, kt6rych ilose 
si~ga 20 tys. Jakie Sq rezultaty tej akcji biblliotecznej? - Na 
kazde 1000 mieszkailc6w ws( ,przypada i12 czytelnik6w, a na 1 czy
telnika wypada Tlocznie 15,1 wypozyczail . 

BaooZlo duze osiqgnd~clia rna ,takZe kino. Obok r«)lzrywki spelnia 
ono takZe rol~ oSWliatowq. W r . 1960 byl,o na wsdach 1602 kin 
stalychi p6lstalych. W ciqgu roku oglqdalo filmy na wsi 33 mIn. 
widz6w, wypada to przeci~tnie dwa ,razy w r oku ,na kazdeg.o mie
szk.aJ1ca ws i. Mozna czasem slyszee zarzuty: dy film, a1iewlasciwa 
audycja Iub nieodpowiednia ksiqika wi~cej wyrzqdza szk6d niz 
przynosi pozytku. To prawda·, ale z tegonie wolno wyprowadzae 
wniosku, ze kino, radi,a czy biblioteka Sq same w sobie czyms 
zlym. Tak jak z faktu, ze wielu ludziniewlasciwie uzywa daru 
mo'wy, nie m.ozna wnioskowae, ie sarna mowa jest czyms zlym 
i dlatego trzeba jq usunqe! Te wszystk ie ,osiqgni~cia same w sobie 
Sq, dla naszej do tej pory zaniedbanej ' wsi, czyms hardzo pozy
tywnym. 

Podobnie jak pod wzgl~dem kultury, tak i pod wzgl~dem ochrer 
ny ,zci'rowia na wsi nastqpil duzy przelom. Nast~pujqce dane na to 
wskazlijq. W r. 1960 bylo na wsi 1354 osrodk6w zdrowia, opr6cz 
tego 2377 punkt6w zdroWlia. W kazdym 'na glym wypadku oIbrzy
mia wi~kszose wsi rna rrioinose wezwania ,pogotowia ratunkowego. 
Na wsiach w r . 1959 pracowalo 1899 Iekarzy, 1257 dentyst6w; 
509 dyplomowanych f.armaceut6w. Liczba ta wprawdzde nie jes.t 
jeszcze wystarczajqca, aleswiadczy 0 jakiejs zd-rowej dqznosci 
do zr6wnania pod tym wzgl~dem zmiastem. Kiedy si~ por6wna 
mozH'wosci leczenia na wsi przed woj.nq z dzisiejszymi, - to mo
zemy powiedzjee, zesmy si~ 'W nlCljlepszym tego slowa znaczeniu 
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unowoczesnili. Stqd liczba zgonow na wsi mocno spadla, 
w r. 1931/32 na 1000 mieszkancow bylo 16,3zgonow, Illa,tomiast 
cyfra ta w 'r. 1959 obniZyla si~ do 9,3. Podobnie jest, gdy chodzi 
o smiertelnose niemowlqt.Przed wojnq na wsi na 1000 niemowlqt 
urodzonych zywo, bylo 148 zgon6w, w r. 1959 juz tylko 77 . Jest 
to jeszcze za duzo w por6wnaniu z krajami przodujqcymi, 'ale 
sp:>dek smiertelnosci niemowlqt w ciqgu blisko 30 lat 0 100% 

to sukces nie lada. Wies rna takze latwiejszy dost~p do szpitali, 
poniewaz siee ich mocno- wzrosla. Na 10000 mieszkancow mamy 
obecnie 54,2 lozka w porownan.iu z 20,1 przedwojennymi. To samo 
z sanat'o-riami, uzdrowiskami itp. 

V. PRZEMIANY DUCHOWE WSI 

Za te wszystkie osiqgni~c"ia ostatnich lat musiala nasza Wles 
drogo placie wielkim wysilkiem, poswi~ceniem i nawet rezygnacjq 
z wielu rzeczy, bardzo nieraz potrzebnych. Ale te kosz.ty nie dadzq 
si~ ujqe wylqcznie w kategoriach czysto materialnych, si~gajq 

spraw duchowych. W tej dziedzinie placano moze i nadal si~ 
placi zbY't ,wiele. Powstaly bowiem Izjawisk.a, bardzo przy'kre, 
ktorych dawniej na wsi nie spotykano . ·tak cz~sto. Tak zwane 
w j~zyku socjologiczno-psychologicznym 'wykorzenienie nie Jest 
obecnie na wsi czyms wyjqtkowym. Dotkn~loono glownie tych, 
ktorzy wies opuscili, a nie zdolali j eszcze za pusoie 'korzeni wnowe 
srodowisko i czue sic:: tam dobrze. Nie umiejq si~ 'Przystoso·wae 
do nowych warunkow zycia, do dyscypliny spclecznej i etyki, 
bardzo duzo na tym tle jest zwichni~e · : i frustracji, straty mate
rialne 1 ludz,kie Sq niemale. Ale nie brakuje typow wykorzenionych 
i w samej wsi, wprawdzie tacy fizycznie Sq w niej obecni, ale 
pobyt swoj tam traktujq jako kl~sk~ zyciowq. Gdy chodzd 0 wies 
jako 0 calose, to niewqtpliwie cechq jej wi~kszosoi jest zachwianie 
rownowagi psychicznej. Jak sluszniepodkresla Wielowieyski 1, 
klimat psychiczny wsi wsp6lczesnej jest gorszy niz w okrEsie 
'przedwojennym, mimo ze wies tak duzo zys'k,aba przez ten czas. 
Psychologia chlopa do czasu wojny byla bliskapsychologii zolnie
rza na posterunku - pisze Chalasinski 2. Odznaczala si~ ona dy
scyplinq osobistq i podporzqdkowandem swej funkcj,i dobru calosci. 
Ta pos<iawa byla zr6dlem wielkich wartosci morolnych chlopa, 
ktory zahartowany 'przeciwnosciami zycia ·nie dawalsi~ pokonae 
zadnym trudnosciom. Postawa ta dalej odznaczala sic:: j.akims wy-

I Wi e low i e y s k 1 A., Losy wsi, "Wi<::i.", nr 6, 1960, 10. 

2 C hal a sin ski J., Mlode pokolenle chlop6w, I, s. 43 
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r·zeczeniem osohistej k.ariery , s tqd byla ona n atchnieniem calej 
kultury chlopsk ie j, odrOinia jqeej si~ od mieszczansk,ieJ hnnq hie
rarchiq wartosci i wzajemnym pcwiqzani€m ich w calooc. P.ost3wa 
buriuazyjno-k oil1sumpcyjna byla chlopu jak najbardziej obca, to 
bylo takie zrodlem s w oi,stej dumy chlopa. 

W toku tych wszystk ich, gWtaltownych przemian, kt6re przyszly 
po W'ojnie, chlop zaczql stopni·owo t1 acic poczucie swej wartcsci 
i wpatryw ac si~ w m:as to, jak o sI\V5j ideal. Mozna nawet m6w(~ 

o pewnym kulcie miasta, o balwochwalstwie iycia miejskiego. 
Stamtqd przejql egocentryzm i post13W~ k CiIlsumpcyjnq. p.rzy takim 
n.astawieniu trudno pogodzic si~ - zwlaszcza mfodzieiy - z per
spek tywam i iycia wiejskiego. Uwai a si~ powszechnie to zycie 
pod kazdym wzglt::'dEm rz.a gC'l'Sze, za bardziej pracowiJte, za pozba
wicn e rozrywek ; stqd jedyne dqien ie, aby ze wsi jak najpn;dzej 
uciec. Oczywiscie, ie mlede pokolen:e przoduje w tym , starsi Sq 
b ard ziej ustabilizowani, .ale n ie mniej dla swoich d zieci m arz'! 
o zyciu mjejskim . Ale pcdo·bnie jak z innymi zjaw:'skami, tak 
sarno i tutaj n asil€nie takie j postawy jes t roine w r6i n ych oka
licach kraj u. Tam , gdzie w~;je stand ardem iycia zbliZone Sq do 
m iast, gdzie Sq wi~ksze n(l m:ejscu mozliwoSci zar obku, t am t e 
dqzenia Sq slabsze, n ajsjlniejsze Sq w dawnym zaborze rosyjskim. 
To h alwochwalstwo zycia miejskiego powoduje dalsze k.cnsekwen
cje w p ost13ci coraz wi~kszeg'o zatracania · poczucia godnosci 
wlasnej chlopa i r6wn cczesnego pogl~b:.ania si~ uraz6w n ii szosci. 
Z powyi:szych przyczyn jak i z pow odu przeb udowy spolecznej 
struMury wsi, rWq .si~ gwaltownie tak m ccne daw.niej w h:zi spo
leeme, nast~puje comz wi~ksza .atomizacj a zycia wiejskiego. Na 
tym wszystkim j'ak bolema ·rana pan{)szy si~ na organiRmje spo
lecznym wsi pijanstwo. Do czas6w wojny nie bylo z tym dobrze , 
ale obecnie kaida wies rna grup~ n alogowych p~i ak6w. J esli sza
cuje si~ ob ecnie l iczb~ takich pijalk6w na ok olo 300 tys., t o t rzeb r. 
pami~t,ac , ze wi~ksz,osc ich m:esci si~ na wsi, w zgl. w m iescie , 
ale wsr6d ludnosci r obotniczej niedawno do miasta przybylej. 
Stqd zjawisko chuliganstwa nie jest jui tylko przyw ile jem miast. 
Te W'szystk ie f akty do prow adzily do mniej lub wi~cej .o s<trego 
kryzysu iycia gromadzkiego wsi, k ryzysu rolnidwa jak o zawodu 
i wreszcie kryzysu rodziny chk 'pskiej. Kryzys wi~zi gromadzkiej 
przejawia sit:; w wyl,amyw aniu si~ spod k o<n troli spolecmej. Cza
sem w e wr~cz aspolecznej postaw ie wCtbec i ycia i norm ety cznych. 
Kryzys roln:ctwa wyraza sit:; n ie tylko w niech~ci do pracy na roli. 
ale w og6le do w szelk ich zawod6w zwi,!zanych ·z rolnictwem. Kry
zys mdziny, to jak jui wspom~na!em pOl\Vyiej - zbyts:zyb.ka eman
cypacja m lodzieiy i zanik autorytetu rodzic6w. Dla uzupelnienia 
ra.chumk u dodajmy stra,ty w po·staci zaniku .wieJu ga!~1li kultury lu
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dorwej jak ~tuka ludowa, O'byczaj, przemysl ludowy, muzykoa, spiew 
itp. Kultura maso'Wa wtSzYSitklie te wartosci pochlanLa i niweluje. 

Kiedy mowimy 0 duchowych przemhanach wsi, to trzeba pa
mi~tae, ie t ak jak wszelkie przemi any, tak i te w pierwszym 
rz~dz:ie do.tyczq m}odziezy. Dlatego poznanie oblicza m}odziezy 
wiejskiej da nam poj~cie 0 zmianach zaehodzqeyeh w ealej wSi, 
starsze bowiem pokolen ie je,<; t mniej podatne na zmjany. Intere
sujq n as g16wni e tutaj postawy religijne, etyezne i spoleezne. 

Aby eos powiedziee na t€mat przemian relig ijn yeh wsi, t1'zeba by 
m:ee dokumentaej ~ zye:a 1'eligijnego na wsi przed wojnq, dopiero 
wtedy mozliwe byloby po1'o wnanie. Tymezasem poza pewnymi 
ogolnymi spoot rzezeniami nl;! ten temat nie mamy iadnyeh prac. 
Z tego powodu gTozi niebezpieezenstwo b qdz to pesymizmu, b qdz ta
niego optymizmu. Pesymistom trzeba by powiedziec, ze n ie m a weale 
p owod6w do jednostmnn ego idealizo()wania przeszlosci. Wies n asza 
pod wzgl~dem re1igijnym ob-ok w ielkich plusow miala takze duie 
braki, to sarno bylo z etykq. Chlop byl na og61 rygorystyczny 
pod wzgl~dem pos t6w , tak [!dmo pod wzgl~dem pewnych praktyk 
religijno-obyczajo,wych, choe jui ten rygoryzm n ie dotyezyl np. 
Mszy sw., oct Ik tol'ej dyspensowal siG stosunkowo la two. Nie bylo 
idealnie, gdy chodzi 0 uczeiwc.se - .sprzedae k1'ow~ lub kcnia 
zlego za dobrego, ezy dolewae wody d o mleka, to sp1'awy weale 
nie rzadkie. · Jak bylo, z poszan owaniem czlowiek a, to przypom
nijmy sobie los lud,zi sklrych, kalek, ulomnyeh . Przegrody k astowe 
mi~dzy ehl op ami zamoin iej szymi a biedo,tq w iejsk q byly ba rd zo. 
s iln e, co wi~eej w biednym widzian o n iiszego rz~du isto,t~ ludzk<i, 
Gdy dO'tkniem y bardz o delikat'nego zagadnienia etyki malienskiej , 
to by10 tam wiele praktyk weale nie chrzescijanskich . Pl(}Zla tym 
w motywaeji postGPowania wi~cej n ieraz znaczy1a opin ia ludzka 
nii zgodnooc z sumieniem lub miloM: BO'ga. W zwiqzlku z tym He 
bylo hipokryzji i dwuEco,wosei. Dlatego dzis, gdy rola opin ii ro
dziny ezy gromady w duzym s top niu zma]la1a, t rzeba pamiGtae, 
ze n owe zjawiska, kt6re obecnie ma jq m iejsee, n iek,o'rueeznie SCl 
zawsze nowymi, niektore Sq juz stare, tylk o daw n iej rue Emialy 
si~ pokazae otwarcie 11.a powierzchni zycia. Stqd w szelk ie zm ian y 
t rzeba podzi elie na dw:e gr upy : na zmiany w scislym Slc W13 zn a
czen iu i n a u jaw nJienia s i ~ pe wnych procesow starych, k t6re pod 
presj q {),pin ii znajdowaly si w ukry ciu. 

Inny moment , k tory tJl1zeb3. brae pod uwagG przy (Jcen.:e obec
n ego zycia religijn ego na wsi polsk iej, to jej o'gromne zr6Znico
wanie. Na t erenie k azdego z dl3 wnyeh zab orow jako pozostalose 
historyczna Sq inne problemy, np. g~stose parafii, Hos e i w ielk osc 
k05ciol6w, poziom praey duszpasterskiej itp. Stawianie 'n a row
nej pl.aszczyznie wsi lomiynskiej np. z typow~ wsiq QlPolslk<j to 

I 
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w pew-nym sensie to samo, co stawianie na rowni wsi polskiej 
w ogole z wsiq np. 'irlandzkq. Kazda z tyeh wsi jest bardw reli
gijna, ale na sw6j spos6b. Bez uwzgl~dnienia tego zadne wnioski 
'l1ie' majq w,artosei poznawezej. Dlatego praee Ciupaka 3 0 religij
nosei wiejskiej grzeszq brakiem preeyzji, w jakis niedopuszezalny 
spos6b upr.aszezajq zagladnienie. Tutaj dotykamy sprawy wlasciwej 
metody badania zyeia religijriego, ktore jest ezyms ,tak gl~bokim, 
bogatym a rownoezesnie pod pewnym wzgl~dem zmiennym w swc}'o 
ieh formaeh. Wszelkie metody tutaj Sq bardzo niedoskonale, dla
tego musimy zawsze z pewnq rezerWq i ostroznoseiqprzyjmo'WGc 
wszelkie uog6lnienia. Poza tym do wszelkiego badalnia :po'trzeba 
maksimum spokoju, obiektywizmu, i eiel'pliwosei. Oproez Itego, 
gdy ktos jest wrogo lub przynajmniej()boj~tnie nastawiony do 
sprawreligltjnyeh, nie rozumie w pelni ieh 'istoty, dlateg.o trudn'O 
przypuscie, zeby je nalezyeie we wszystkieh przejawach przed.,. 
stawil, ehoeby nawet mital dobrq wol~, w zasadzie on re'ligii nie 
doeenia. 

Badaeze tyeh spraw traktujq ezasem zycie religijne w oderwa:" 
rriu od rzeczywistosei spoleczno-ekcmomieznej i dochOctzq w ten 
spos6b do nie'realnyeh wniosk6w. Znam miej,scowose na War-mit, 
ktora do koseiola parafialnego ma 7 km. Pr,zed ,wojnq eala'ludnosc 
'uez~szezala do niego pieszo lub na roweraeh, Obeenie idq ta,m 
wszysey 2-3 razy do roku, tak ze trzeba bylo uruehomie ka:.. 
p1ie~ na miejseu. Ktos ujmujqe zagadnienie powierzchownie, wy:... 
prowadzilby wniosek, ze ci ludzie obeenie Sq mniej poboini niz 
przed wojnq. TymeZiasemprzyezyny lei:q w ezyIris zupelnie innym. 
Do wojny nikt prawie do praey poza swojq miejsCQowo§eiq ni~ 
dojei:dzal, obeenie prawie wszysey ' m~zezyzni i rrilodziez doje:... 
i:dzajq do Olsztyna, najpierw 6 km do staeji kolejowej; nast~pni~ 
kilkanaseie km kolejq na miejsee. Kiedy przyjdzie niedziela, tl> 
'taki czlowiek nie ma sil poprostu 1Se ezy jeehae do koSciol~ 
7 km, a przed wojnq p6jScie do koseiola w niedziel~ bylo dla 
niego w pewnym sensie nawet rozrywkq i wyrwaniem z nudy. 
Dlatego ten Iproblem trzeba brae pod uwag~, gdy si~ ocenia nie:' 
dzielnq frekwenej~ w koseiele. Inaezej musi si~ oSqdz'ae te sprawy 
na wsi, gdzie klOsei61 na miejseu, a .ina,ezej we ws;iachodleglyeh'. 
Dlatego nawet eoniedz'ielna obeenose na Mszy sw. niekonieeznie 
swiadezy 0 gl~bszej religijnosei w porownaniu z kims, kto bywa 
'Z przyezyn powyzszyeh rzadziej w koseiele. Mamy w Polsce ty
siqee wsi, ktoryeh ludnose od wielu pokoleii jest tylko kilka razy 
w eiqgu roku w koseiele na Mszy sw., a jednak ez~sto Sq bardzo 
religijni. Oezywiscie, ze to nie jest idealem. Obeenie z powodu

I 

3 C i u p a k E., Kuttura retigijna ' wSi, 1961. Parafia, 1961. 
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tych przemian staje przed duszpasterstwem wiejskim trudny pro
blem zblizen1a kosciola czy k aplicy do ludzi, kt61'zy Sq coraz bar
dziej przepracowani, a bez t ego zbl izenia nie moze bye mowy 
o intemyfikacj i zycia religijnego wsi. 

Inny moment, n a kt6ry trzeba zwrocic uwagt; badajqc religijnosc 
wiej skq, to powszechny proces spirytualiza cji przezye relig ijnych 
! oczyszczania ich od wszelkich domieszek. W epo{!e, kiedy nie 
bylo radia, telewizj i czy nawet prasy w bakiej ilosci jak obecn ie , 
bardzo cz~sto ucz~szczanie do k osciola bylo podyktowane talkze 
przynajrnniej c z~scicwo mo>tywami po,zareligijnymi, np. ch~ciq 

spotkania si~ z k:ms, z.a c zerpn i~cia ciekawych wiadomosci. Obec
nie te w szystkie motywy odpada jq, kto chodzi na Msz~ sw. to dla 
z,aopokojenia potrzeb rel igij nych. Prawdy religijne Sq n :ezmienne, 
ale pewne fo rmy przezyc religi jnych Sq uwarunkowane takze psy
chikq czlowieka, jego stanem umyslowym. Jako ilust ra cj~ podam 
dwa nabozeristwa wielkopcstne : Gorzkie hIe i Droga Krzyiowa, 
W m:ar~ podnoszenia s i~ poziomu intelektualnegoO i zmia ny smaku 
estetycznego tr aci siq zam ilowanie w stylu i manierze takiego na
boi enstwa jak Gorzkie Zale. Czy to swiadczy juz 0 upadk u ducha 
religij nego? .. .. N:e, tylko 0 jego przemianach. T o n abozeristwo wy
!odo na pewnym tIe spoleczn.o-kulturalnym, kt6re w te j chwili 
z.a,n ik a, stqd i popularnosc tego nabozerist wa slabnie. Zyskuje na
tc<m ias t co raz bar dziej na popula:!'nosci Dr oga Krzyi owa , ktora 
uwzgl ~dnia bardziej indywidualne wlasciwosci czlowieka i daje 
wiE;cej miejsca dla wlasnych mysli i uczue. Do wojny w wielu 
okr~gach wiejskich, sw i~cenie w iank6 w na oktaw~ Bozego Ciala 
bylo czyms w ain:ejszym w oc~ach ludu niz sarno swi~to Bozego 
CiJala, bo swi~cone wianki podawano krewc·m po ocieleniu, aby 
si~ dobrze chowaly. 'Iakze swieca gromnicma mniej byla sym
bolem Ch!ystusa-Pr awdy niZ jakims srodkiem na pol magicznym 
na pol religijnym do zabezpieczenia od nieszcz<,;sc i pozarow. Jak 
widzimy w religijnosci chlopskiej pierwiastkom czysto religij nym 
towar,zyszyly pewne elementy magiczno-estetyczne, ktore dzisiaj 
gwaltown:e zanikajq, zostaje religijnose coraz bard ziej oczysz
czana· Ale nawet w samej religijnosci zm ieniajq si~ akcenty. Kilka
nascie lat temu , a tym wi~cej jeszcze kilkadziesiqt, dnminujqcym 
uczuciem religijnym byl w:elki szacunek dla Boga polqczony z pew
nego rodzaju bojazniq, strachem, obecnie natom:ast miejsce to 
zajmuje coraz bardziej ufna milose. Tak sarno starsze pokolenie 
dosye cz~sto oddzielalo swoj stosunek do Boga '0'<1 stosunku do 
bliznich, teraz przeciwnie, r ozumiemy wszyscy coraz lep:ej, Ze 
miarq naszego stosunku do Boga jest wlasnie stosunek do dru
giego czlowieka. I to stanow'sko jest chyba blizsze ewangelii. Stqd 
wzrasta po wsiach Ikrytyczne s1anowisko co do pewnych metod 
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duszpast erskich, k tore n ie widzq czlowiek a lub lek ce'Waiq go. 
wzgl~dnie traktu jq w spos6b infan tyIny, z paiJska, z g6ry. Chlop 
dzis iaj wi~cej czy ta, m ysli , obserw uje, i choe t rudno byloby mu 
podae praw dy wiary w formie okreslen k atechizmowo-teologicz
nych , gdyby go k tos 0 t o zapy ta1, to jednak mimo wszystko lepiej 
zna i r ozum ie ducha ewangelii, pami~taj qc, ze O'n jest przede 
wszystk im duchem m ilosci , szacunk u dla czlowieka i wszechstron
nej iyczliwosci , a m et ody pracy duszpaster sk iej Sq cz<;;sto zaprze
czen iem tych wszysikich ideal6w. Z tego wynika bardzo wiele zla. 
Kto zn a dobrze wies od wewnqtrz, w ie , ile b6lu sprawia lu dow] 
materializm wielu duszpasterzy, priejawiajqcy si~ w wysokich 
oplatach i w sposobi e ich egzekw owan ia. Chlop nie jest dz ieck iem. 
wie dosk on ale, ie dobra mater ialne. pot rzebne Sq n awet. do ewan
gel izacji swiat a, jest bardzo of iarny, k iedy widzi dobry cel i ma 
zaufanie d o duszpasterza. A zaufanie zdobywa si~ tylko czystymi 
r~kami , duchem bezin teresownosci. Naj wi~kszy tragizm wsp61cze
snego duszpasterstwa polskiego w og6le a wiej sk iego w szczeg61
nosci polega n a fakcie , ze tego zaufan ia bardzo c z~sto brakuje. 
Niech si~ nik omu z czytelnik6w n ie wydaje, ze maluj ~ ten problem 
w zby t czarnych kcloDach. Powierzchowne pozory mylq, Iud k ato
licki na ty le jest wyrobiony , i e mimo wszystk o t r wa przy k osciele : 
ale kryzys wsp6lczesnej pa rafi i wiejsk iej w tym si~ m iesci, ie jej 
zadaniem w d ziS'i e jszym swiecie jest stworzenie n owego ducha 
wsp6lnoty chrzesci janskiej, a n ie bezdusMle zbi urokratyzowanie 
Lud katol ick i czek a n ie s16w, bo ich wsz~dzi e pelno z kazdej str o
ny, I3le p rzykladu i yw ej w iary, k t6ra s i<;; moze objawiae przede 
wszystki m w bezinteresown osci i nierobieniu interes6w osobistych 
n a wierze. 2 nam obecnie szereg przyklad6w w r6znych stron ach 
kra ju swia dczq cych, ze k iedy ksiqdz takq mial wlasnie postaw<;; mi
losc:i , zy czliwcsCli dla l udzd , zaufa1 im, n owe sily ducha , wiary i ja
kieJs n ow ej postl3wy wydobywaly si~ z napoly martwej do tej poory 
paraIii. K atolick i Iud w iej sk i te j nowej postawy od ksi~zy ocze
k uje, post awy pelnego szacunku dla czlowiek a i autentycznej wia
ry. Inne trud n osci wobec tych Sq dr obiazgami, autentyczna wia,ra 
i m ilose Sq takim i silami , ze im s i ~ nic nie oprze. Nie dziwmy si~, 

ze nlasz Iud katolicki t ego ocze'kuj e, bo jest jui dojrzaly i nie chce 
zy e wi~kszym lub mniejszym zakl amaniem i namiastkami. W tym 
tkwi sedno calego antykler yk alizmu, kt6ry byi juz na niek t6rych 
terenach na wsi m ocny przed wojnq, obecnie troch~ oczyscil sIi ~, 
nabral innego kolorytu 1 k,ierunku. 

Te wszystk ie zjawiska k t6re om6wilem, zachodzq dzis na polskiej 
wsi i trzeba je' brae pod uwag~ oceniajqc wsp6lczesne zmia'llY, aby 
n ie dojse do fa1szywych kcmkluzji. A teraz przejdzmy do bar
dziej szczeg610wej oceny sytuacji. KtaZdy okres pnzemian gw.alt(Jw~.' 
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nych charak teryzuj e si~ wi~kszym lub m meJ szym chaosem, k t6ry 
jest jakby produk tem uboc znym , prze jsciow ym tego okresu. S tqd 
por6wny wanie go z czasem ustabilizow anym m usi brae ten czyn
nik prze jsciowosci pod uwag~ , bo inaczej zamaze s i~ caly obraz. 
Kiedy m6wimy 0 zmianach relig ijn osci, to t rzeb a podkreslie p<r 
dwa jne znaczenie tego ok reslen ia. Moze by e zmiana r eligijnosci 
jako t ak ie j, alba w ytwa rzan ie s i~ stanu, gdy rel igi jnose usuwana 
bywa poza n awias zycia. P ier wsze zjawisko jest czyms natural
nym , n orm alnym, k oniecznym, swiadczqcym 0 zdrowiu - chodZoi 
tylko 0 to, aby k ierunek tych zmian n ie w y paczyl sip' , d r uga f or
ma zmiany swiadczy 0 d uch owym k ryzysie ka tolika. P ierwsza 
forma jest zjawisk iem powszechnym zarowno pod wzgl ~dem CZ1S<r 
wym jak i przestrzennym, druga natomiast w postaci masowej ;est 
w histor ii ludzkosci czyms sporadycznym iii dl atego pr~dzej rzuca 
5i~ badaczowi w {lczy, choe i tutaj t r zeba os troznie oceniae , ponie
w,az ten sam czlowiek rna r6ine ok resy w swaim iyciu. 

Nie rna do te j pory w litena turze polsk iej powai nej p roby bada
nia duchowosci mlodzieiy wylqcznie w iejsk iej , Sq n atomiast dosyc 
hczne wynik i badan dotyczqcych calej polskiej mlodziezy, a wi~c 
w tym i wiejskiej 4. Na tych mate r ialach opier am si~ , aby m6e 
podae konkrety. A pon iew az mlodziei w iej ska obecnie nie w iele 
r6ini si~ od m iej sk iej, dlatego tym bardzie j m ozna dojse na pod
rtawie tych badan d o prawdopodobnych wynik6w. 

Gdy chodzi 0 swiatopoglqd, to ogolnie '78,2 0/ 0 mlodziezy podalo, 
i:e uwai a si~ .za k atol ikcw. To jest przeci~tna kra jowa , dla mlo
dziezy wiejskiej ten pro cent bp'dzie z pewnosciq nieco wyzszy. 4,4% 
st anowiq ateisci, reszt~ ci, k t6r zy nie interesujq sip' tym problemem 
lub n ie m ajq wyrobionego zdania, 74,4% chce swe dzieci w ych<r 
wyw ae religijn ie, 70,60/ 0 chce brae slub koscielny. Te dane nasu
wajq nam na st~pujq ce w nioski : wysoki odsetek mlodziei y n ie 
wstydzi si~ otwarcie pr zyznae do Kosciola k atol ickiego, a trzeba 
pami~ta e , ie w kaidej epoce lata mlode to ok res walki, buntu, 
zWqtpien i konflikt6w. Uderza mala liczba takich, dla kt6rych te 
spraw y Sq oboj~tne , ale w tym wszystk im zast anawia niekonsek
wencja mi~dzy teoriq a praktykq. Jest duiy procent mlodzieiy w ie
rZqcej, kt6ra nie pot~pia bezwzglp'dnie usuwania ciqzy, zdrady 
malienskiej, k radziezy, pewien procent waha si~, gdy chodzi 0 slub 

4 Antoni K ami fl ski, Dq:tenta zyctowe m !odztc:ty na tZe przemtan w kul
turze, "Zeszyty Naukowe K. U. L.", IV, 1961. 

Wynlki badaiJ. O~rodka Badania Oplnll Publlcznej w czerwcu 1 lIpcu 1959. 
Opracowala Zofla Skrzyflska 1 Maria Szanlawska. 3000 os6b ankletowanych. 
w tym 48,2' /' mlodziezy. wlejsktej. . 

Innych ankiet nie wymieniam, podane s(I w pracy A. Kamlflskiego. 
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koscielny. Cz~se winy za to trzeba po1ozye Ina karb ile sformulo
wanych pytaiJ ankietowych, reszta musi bye policzona na konto 
ignorancji religijnej. Takie same niekonsek wencje Sq takie wsrod 
tych, kt6rzy nie przyznajq si!; do wiary. Tak sarno gdy chodzi 0 za
kres ocen moralnych TIie notujemy zadnych wi!;kszych r6inic miEt" 
dzy wierzqcymi i niewierzqcymi. Na podkres1enie zas1uguje fakt , 
ze najmocniejszq wi!;ziq, kt6ra 1qczy z katolicyzmem, jest przeko
nanie 0 wysokiej wartosci wychowawczej etyki katolickiej . To 
wskazuje na niedocenianie wartosci czysto rel igijny ch. 

Z~e czyny pohipiala ml:odziez w nast!;puj qcych proporcj ach: 79u/c, 
pot<:;pia kradziez, 68% na pierwszym m iejscu pot~pia zaniedbywa
nie Qbowiqzkow rodzinnych, a 56,70/0 niesumiennose w pracy za
wodowej. Odsetek nie pot~piajqcych maly, a pot!;piajqcych warun
k owo waha siE; od 17010 do trzydziestu kiIku za1einie od kwestii. 
Niektci rzy na tej podst,awie m cwili 0 re1atywizmie a nrawet cy
nizmie m1odziezy. Sluszniejszq wydaje siE;: op inia , ktcira widzi t u
taj ostro inose, pewnq tolerancyj n ose ,i rzecz,oWq k onkretnost 
w p odchod zeniu do oceny czyn6w 1udzkich. J est takie duza doza 
krytycyzmu jak i n ieufncsci wobec najbardziej bezwzglE;dnych za
sad. Zjawisko to jest zr ozumiale na tle tego, co mlodziez prze
zyla i pnzezywa. Jak ccenie na tej podstawie samq mlodziez 
w szczeg61nosci w iej skq? Nie jest ona w zasadzie cyniczna, rna 
w olbrzymiej wiE;kszosci zdrowy zmysl mora1ny, posia d/a tylko sla
bq walE;. MiE;dzy innymi mlodziez obecna prE;:dzej doj r zewa SE:k
sualn ie, to prowadzi cZ E;sto do r6i nych obj aw 6w hiperseksualizmu 
w wypadkach, kiedy nie rozbudzone zosta1y jeszcze glE;bsze UCIU

cia m iGdzy1udzkie i religijne. Na tym tIe takie na wsi spotyka si~ 
duzo zalaman i brut,alizmu. 

Bardziej tragicznie przedstawia siE; stosunek tej mlodzieiy do 
zycia spolecznego. CZE;SC mlodzieiy polskiej a w tym i wiejskiej 
przeiy1a w ciqgu ostatnich dwudZliestu 1at punkt kulminacyjny i cal
kowity upadek ducha spolecznego. GIE;bokie uczucia patriotyczne 
i poswiE;cenie w czasie wojny zostaly na targ owisku starszego po
kolenia zdewaluowane przez opiniE; a nawet wysmiane i podepta
ne. To jest jedna z przyc7yn braku za interesowania spraw1ami 5po
lecznymi. Inna przyczyna to rzeczywistosc swiaba ostatnich lat. 
Ankiety wykazaly, ie blisko 70010 m10dzieiy nie ma zainteresowan 
spolecznych, w zwiqzku z tym rzuca siE; w oczy razqcy brak kul
tury spolecznej u ankietowanych. Kiedy siE; por6wna ,przedwc>
jenne zainteresowania mlcdzieiy wiejskiej sprawami spolecznymi 
(r6ine organizacje, tE;tno pracy w nich itp.), to trzeba uznac obecny 
stan ZJa nienormalny. Kaidy mlody czlowiek jest w pewnym sensie 
buntownikiem, reformatorem, marzycielem. Jesli to obecnie nie 
znajduje wyrazu w zyciu, to znak, ie te wszystkie dqzenia mlc>
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dziez w sobie tlumi. Tym sit:; moze tlumaczyc zbytnie zai ntereso
wanie si~ zabawami, bo to tylko mlodziez latwo ,akceptuje z obec
nych czasow. Ta jednostronnosc jest przyczynq wielu schorzen . 
M:mo <to jest w tej mlodzieiy duzo patrieotyzmu, 90% nie chcialoby 
zmienic swego obywatelstwa. Mamy wi~c tuta j do czynienia z wiel
kq powsciqgliwosci~ i ostminosciq. Oprocz tego ujawnia si~ u tej 
mlodzieiy duzo reali zmu w 'ocenie obecnego swiata i jego polo
zenia . Mocno podkresla mlodziez prawo do swobody przekonan po
litycznych i demo kracji, ktorq rozumie mi~dzy innymi jako wol
nose obywatelsk q. Uj.awnia si t:; t akze pozyty wny stosunek do iycia 
rodzinnego, choc cz~s to widae brak pr zyg otcwania do niego i za 
niski poziom poczucia odpowie dzialnosci. 

Tak si~ przedstawia w swietle d os t~pnych n am wynikow ankiet 
ablicze ducho w e mlodej wsi polskiej . e zy ta m loda w ies jest war
tosciowsza od s tarsze j czy gorsza , trudno dZ is jeszcze powiedziee , 
jedno ty lko moi nla stwier dzic, i e jest na wielu odcinkach inn a 
Zresztq proces przem ian n ie jest bynajmniej zak onczony. 

Ks. Ignacy Tokarczuk 
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RUCH MIGRACYJNY A KATOLICKA 
NAU KA 0 INTEGRACJI 

Z agadnienie migr acji stalo sie: obecnie jednym z centralnych 
problem 6w zycia mi ~d zynarodowego . Ks. ka rdynal Mimmi w lisciE:. 
skierow anym do biskupow wlosk ich pisal : "Zagadnienie migracji 
juz odtqd zd aje si e: przenikne: lo do ~umien iJa w sp6lczesnego swiata 
i s tanowi jeden z jego charak terystycznych aspekt6w". Ze swei 
strony zas papiez Pius XII oswia dczyl: "Kosci61 poczuwa sie: per 
w,aznie do obowiqzk u zajmowania si~ problemem m igracji". 

Co to jest m igracja i jakie Sq jej gltwne rodzta je i postacie? 
Poj ~cie migoocja jest poj ~ciem nadrz~dnym w stosunku do wszel

kich ruch6w ludnosciowych i wystE;puje w d wojakiej formie : 
miglracji wewnE;trznej i migracji zewne:trznej. Migracja wew
ne:trzna oznacza przemieszczenie ludnosci z jednych okolic do 
innych w lonie tego sam ego na rodu, a nawet tego samego okre:gu, 
a w szczeg6lnosci ze wsi do , miast , i z okolic g6rskich do d olin, 
opuszczonych przez innych. Migracj.a zewn~trzna natomiast ozna
cza definitywnq i calkowitq zmi an~ danego k m ju i okreslonego 
na rodu. MigrlClcja zewn~trzna zawiera z kolei dwa poj e:cia: poj E:cie 
imigracji i poj~cie emigracji. Imigracj.a oznacZla n aplyw obcej 
ludnosci, czyli przybycie obcych osadnik6w do jakiegos kraju 
z zamiarem stalego osiedlenia si~. Emig.mcja oznacza zas ruch 
wychodzstwa z kraju, czyli calkow itq zmiane: dotychczasowego 
miejsca pobytu i zerwanie z wiE:zami dotychczasowego sr odo
wisk a spolecznego. 

G16wne zaJ:ozenia k atolickiej nauki 0 ruchu m igracyjnym opiera 
Na uczycielski Urzqd Kosciola na trzech podstawowych z,asadach : 

1 - jednosci r odzaj u ludzk iego. 
2 - ogolnego przeznaczenia d6br naturalnych swiata ; 
3 - kulturalnego przenikaniJa n arodow 1. 

I Por. Ks. Kardynal M I m m i, Lts t d o Blskup6w DrdynaTtuszy ItaUt Z okao:ll 
N arodowego Dula EmlgTacjt 1960 roku , F rance-Migrations. 
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. Jed nosc rodza ju ludzkiego w ynika z identycznosci natury 
'wszyst kich ludzi. Wspolna n atura wszystk ich ludzi tworzy du
chowq jednosc 0 n iezliczonych wi~z<ach, ktore, pOCZqw szy od 
handIu do kultury, jednoczq ze sobq wszystk ich ludz i i poszcze
golne ich grupy. W na turze b owiem kazdego czlnwieka istn ieje 
pragnienie nawiqzl8.n i·a k on taktow z innymi ludzm i i tw orzenia 
wespol z n imi coraz <to w yzszych grup spolecznosci ludzkiej . 
Cn{) ta sprawiedliwosc i spolecznej zmusza jednostk i i male orga
nizacj e do zakladan ia instyt ucji , potrzebn ych dla dob robyt u wszyst
kic h i obcwiqzuj e c,alq ludzkosc do wys ilk u d la od pow iedniego 
rozwiqz·anil8. sprawy wspolpracy mi~dzynaro dowej . Rozwoj techniki, 
gwaltcwna ur banizacja i tragiczna ~wiadomosc powszechnego za
groienia bytu ludzkiego przez mozliwosc zaistnienia wojny termo
jqdrowej - oto niektore przyczyny, ktore pogl ~b i,a j q wsrod ludzi 
wsp6lczesnych spol.ecznq swiadomosc jednosci i ptlczucie odpo
w:edzialnosci za losy rodz1aju ludzk iego. W dziedzinie z s nad
przyr odzonej spoleczna 5wiad{)m osc jednosci wszys tk ich l udzi zo
stala w szczegolny spos6b podkreslona przez Kosciol w dogmacie 
o Mistycznym Ciele Chrystusa i w prawdzie, ze wszyscy ludzie 
zostali odkupieni przez Ofia r~ Krzyw.. 

Z fak tu jednosci r odzaju ludzkiego wyplyw a prawo ogolnego 
przezn:aczenia d6br matepialnych dla wszystkich ludzi. Papiez Jan 
XXIII w pierwszej swojej Encyklice Ad Petri Cathedram pisze: 
"Bog stworzyl ludzi nie wrogami, lecz bracmi; dal im ziemi~, by 
uprawiali jq w znoju, aby wszyscy cieszyli si~ z jej plodow i m ieli 
to wszystko, co jest niezb~dne do utrzymania i zaspok ojenia po
trzeb zyciowych. Rozne na·rody zas Sq niczym inn ym jak spolecz
nosciami ludzi, to jest b racmi. DCji yc powinny one w jednosci 
bra terskiej nie tylko do wlasnych celow, lecz takie do dobra pow
szechnego calej spolecznosci ludzk iej". 

P rawo ogolnego przeznaczenia dabr kieruje poszczegolnq wla
snosc dla dobra ogalnego w ten sposab, i e posiadane bog<actwa 
maj'l przynosic jak najwi~kszy pozytek dla calej spolecznosci 
ludzkiej . W Encyklice Summi Pontificatus mawil papiez Pius 
XII 0 ziemi, j.ako 0 miejscu zamieszkania wszystkich ludzi, 
ktorzy posiadaj'l naturalne prawo korzystania w rawnym stopniu 
z w szystkich bogactw doczesllych dla pelnego rozwoju wlasnego 
iycia. W Certu m Laet itiae zas oswiadcza: "SprawCl najwyzszej 
wagi w calej kwestii socjalnej jest mozliwos(; korzystanila przez 
wszystkich ludzi w rawnej mierze z d6br stworzonych przez Boga... 
80gu nie podoba si~ to, ze jedni majCj bogactwa nadmie,rne, a inni 
'Sq w takich trudnosciach, ie brakuj e im nawet rzeczy najpotrzeb
niejszych do zycia". Wreszcie n a innym miejscu Pius XII mowi: 
"Jednosc wszystkich nan}d6w d omaga si~ wyrawnania tych ra
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Zqcych nierownosci w standercie zycicwym i to ZlfircwnO W od
niesieniu do inwestycji kapitalu jak i wynag,rodzenia ludzkiego 
trudu.. . " 

Zycie gospodarcze jest podlo:iem rozwoju kulturalnego : "Zycie 
gospodarcze - mowil Pius XII do przedstawicieli handh swia
toweg·o - to :iycie spoleczne. Istotnym celem zycia gospodarczego, 
dla kto,rego mo bilizuje ono wszystkie sily jednostek , jest za
pewn:enie wszystkim czlonkom spoleczenstwa pewnego standardu 
zycicw ego, potrzebnego do r ozwoju kul tur alnego". Rozw6j kul
tury pcszczegolnych n ar odcw poh;:guje si~ poprzez wz.ajemne 
przeni'ka nie i wymian~ wartcsci duchowych. Kulturalne bowiern 
przenikanie n arodow sprawia , :ie werunki geograf,icme, biola
giczne i historyczne okreslajq plcdndc roznych cywilizacj i, rea
lizujq n iek tore z nieogran iczonych m ozl iwcsci c71owieka, a przez 
to wzbogaca jq cal q ludzkosc. Spotkanie n ajroznorodniejszych 
cywilizacji pow oduje tez spo tk anie kultur zn ajduj qcych si~ n a 
niel'ownych stop niach r ozwoju. 

W opar ciu 0 wyiej wym ienione zasady Kosci61 Katolicki glos) 
ooturalne pr.awo wszystkich l u,dzi d o swob{)dnej migr acji. Bariery 
stawiane mignacji ludnc sclow ej z przyczyn n ieproporcjonalnych 
ocenia si~ jako wykroozenie przeciwko cn ocie spraw iedliwosci. 
Chrzescij anska cn o,ta sprawiedliwosoi zmusza jedn ostki Ii poszcze
golne organizacje spoleczne do udzielenia pomocy potrzebuj qcym, 
a takze dopuszczen :a ich do udzia lu w uzytkowaniu dabr natural
nych dla zdobycia odpowiedn ich w arunk6w egzystencji. Swobodny 
ruch m; gr acyjny po zwala n ieraz sam orzutnie rozwiqzac caly sze
reg problem6w spolec.zny ch 'i ekon cmicznych. Przenoszenie si~ lu
dzi z quaju d o kraju pomaga do rozwiqzan ia probl emu przeludnie
nia i to w r oznoraki spos6b. Rodziny gn~bi c,n e kryzysem gospodar
czym w swo,im kraj u, m ogq zn alezc inne miejsce pracy i zdobyc 
odpow:ednie warunki zycia. Kraje, cierpiqce na chron:czne bezro
bocie i nadm:ar sil nie zatrudnicnych w pwdukcji, mogq w ten 
sposob r ozla dowac wew!l1 ~trzne napiE: ci e w zyciu spoleczn o-ekono
micznym i przyspieszyc utworzenie wlasc iwego kapit,alu w swoim 
knaju. Wreszcie ruch migracyjny pozwala r ozwiqz ac szereg kon
fl ilktow n atury morulnej. Zn amienne Sq slowa Jana XXIII: "Z wiel
kq przyjemnosciq widzimy i oceniamy wysilki r6 inych narod6w 
w tej w aznej spr awie , ich inicjatywy, majqce n a celu jak najszyb
sze rozw iq zanie tych do.nioslych problem6w. Wszystko to - mamy 
tego n :ezlc'ffil1q na dziejE: - przyczyni si~ nie tylko do rorzszerzenm 

ulatwienia wj,azdu emignant6w, lecz r awniez do szcz~sliwego 

zjednoczenia ro dzicow z d ziecmi przy tym s,amym ogniS'ku ,r'O

dzinnym. Takoa {)dbudo wa jeillloOsci r{)dzinnej sluzyc b~dzie oczy

i 
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wiScie dl~ dobra samych emigrantow, dla ich religii, obyczaj6w, 
dobrobytu ekcnomicznego, jak r6wniez przyniesie p<>zytek n2
rodom udzieffijqcym im gosciny". 

2 

Ruch migracyjny w swiecie wspolczesnym jest bardzo :do
lOny i zawiem w s{)bie nie tylko zmian~ w warunkach zycia 
ludnosci migracyjnej, .a le r6 wniez po·wazne przemiany ludzkie 
J duchowe, z k t6rych Kosci61 musi zdawac sobie spraw~ 2. 

Ruch mi.gl'acyjny n apetyka na dwie zasadn icze pr zeszk,ody 
trudnosci: 
1 - izolacjonizm ludnosci naplywowej; 
2 - integryzm ludnosci miejscewej ; 
PrzezwyciE;ienie tych t rudnc sci widzi Kosci6! w in t e gr it! c j i . 

Jedynie integracja, kt6ra byl,a tematem obrad osta tn iego Mi~dzy

narodowego Kongresu Migr acyjnego w Ottawie (21-25 VIII. 
1960) 3, jest w m ysl nauki spolecznej Kosciola w lasciwym Tozwiq
.>:an iem w szystkich t r udnosci, na jakie n apotyka Iudnosc migra
cyjna i jedynie ona moze z,apewnic prawidlQwy przebieg ruchu 
mignacyjnego w swiecie. 

Co to jest integmcj~ i jak ie Sq jej g16wne wl:asciwosci? Ka
tol ick a nauka spoleczna 0 migracji wy prowadza poj ~cie integracji 
z nast~puj qcych zasa d: 

1 - zasady pluI"aIizmu zycia spoleczno-k ulturalnego, 
2 - L?asady w olnosci oso bistej imigroan ta, 
3 - zasady dq zenia do jednosci i wsp61noty , 
4 - Z'asady zachow ania porzqdku spolecznego. 

W oparciu 0 te za.>ady mozna integracj~ okJreslic Jako dyna
miczny preces, ktory dqzy do scaleni,a r6inorodnych element6w 
zyciJa spoleczne-l ulturalnego w pewnq harmonijnq caiosc, przy 
r,6wn oczesnym zachowaniu osobistej w olnosci imigrant6w - prze
!ltTzegania istniej qcego p<>rzqdku 4. W "B ilan du Mon de" 1958- 1959 
czytamy : "Integracja oznacza, ze emigrant wypelni,a w swym 
otoczeniu wS7ystkie swe czynnosci (fizyczne, umyslowe, moraIne) 

! Ks. K ar dynal Dominik Tar d i n I, List na. XVII T ydzfen spoteczn y Katolt 
k.6w ltatH w Reggio dc Catabre 1960. 

I Materialy z obrad Kongresu ukazaly sill w Ksllldze Pami'l tkowej p t . Inte
gra t ion of the CathoLic Immigrant, International Congres Ottawa 1960, wydawca : 
International Catholic Migration Commission, Geneva, Switzerland. 

4 Por. Anthony Pap I a ti S k a s-R a m una s, The Fundamental P rinciples 01 
Integrati on, ibidem, S. 125-130. 
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bez wyrzeczenia si~ siebie i bez okazywania sic: elementern 
obcym ". 

Integracja jest wewn t;trznie zloion a i m oiliwa jest jedynie pr zy 
sWLadomej wspolpracy obu stron. Wz.ajemne bowiem przystoso
wanie sit; ludn osci imigracyjnej i miejscowej wynika z obop6lnego 
poznania sit; i zrozumien ia. J edynie w ,a tmosferze pelnego z,aufania 
i wzajemnej i yczliwosci m oze n astqpic wym iana wza jem nych w.ar 
tosci i wzbogacen ie osobis tego iyd a. 

Tak pojt;ta in tegracja prow adzi do "wychow.ani.a pelnego' czlo
wieka" (Pius XII). Celem bowiem k ai dej integracji jes't dobra 
poszczegolnego czlowiekoa i jego osobiste szczt;scie. Czlowiek, jako 
osoba i jako jednos tka, jest jedynie prawdziwie godnym i wha
sciwym przed miotem planowania m igr3cyjnego. " Zaden inny czyn
nik - pisze G. M. Crennan - jak bezpieczenstwo narodowe, eks
p.ansja ekon omiczna itp., lecz tylko jeden, wielki i w artosciow;y 
Iud z k i c z y n n i k c z 1 () W i e k '" musi stac IlIa pierwszym 
miejscu w calym planowaniu mig~acyjnym. Rzqdcm nalei y przy
pomn iec i OO C do zrozumien i.a , i e nie sluiq "sprawie", lecz c z 1 er
wi e k 0 w i: n ajwyiszym przedmiotem ludzkiego studium jest 
CZLO W IEK A. 

Integracj.a realizowaIlla we wlasciwy spos6b, pozostawia imigran
towi nietknit;te pr awo do osobistego myslen ia i pracy : pozostawia 
mu poczucie wlasnej odpowiedzialnosci i d odaje sil jego st.araniom, 
by polegac na sobie samym 6. 

In tegracj a m a stopniowo prowadzic nowego przybysza do z a
s1 ubi e n i a mentalnosci i sposobu bycia nowej spolecznosci. Spo
leczenstwo przyjmujqce imigrant6w musi pamit;t.ac 0 tym , i e przy
bysze posiadajq t akze w iele wa rtosci do zaofi.a rowania nowej spo
lecznosci 7. Zl1!amienne Sq tu slowa ks. Arcybiskupa Lamy -
Przewodniczqcego Komisji Episkopatu Francuskiego d la Spraw 
Migr1acyjnych - k t6re wypowiedzi'al n a K ongresie Duszpasterz~' 

Emigrocyjnych w Metzu (kwiecien 1961): "Umysl tylko powierz
chowny, ze trzymuj qc sit; na pozorach, m6g1by sqdzic, ie kraj 
piI"zyjmuj qcy emigrant6w jest dlanich dobroczyncq, ,dajqcyro 
<:h leb i prac~ bezrobotnym. Rzeczywiste i glt;bsze poznanie zagad
n ien ia zmusza nas do stwtierdzenia , i e emigrant w it;cej wnosi do 
k raju, nii od niego bierze. J akie byloby np. nasze wydobycie w~ 
gla, nasze budownictwo, a n awet nasze rolnictwo bez pracy obeer
kra jowc6w? Idqc dalej nii ten poglq,d czysto materialny i ek oner
miczny, gdy oceniac bt;dziemy war.tosci d uchowe, bezsprzecznle 

' Ibidem , s. 184 . 
• tbldem, s. 181-182. 

, " France-Migrations" , 25 (1961). 
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illUsimy powiedziec, ze swoimi zwycz'ajami, swym osobis tym pod
ehodzeniem do spDaw, swym ogolnym zyciem, emigrant wnos~ po
wazny wklad do ducha francuskiego, k torego geniusz umial zaw
sze przyswoic sobie zewn~trzne war tosci" 8 . 

Wlasc iwy proces integracji ludn osci imigracyjnej dokonuje Sl~ 
w nastE:pujqcych etapach: 

1 - zachowan ie tego, co jest n ajlepsze w ich relig ijnych i n,a 

rodowych tradyc jach; 
2 - przyj~cie tego, co jest naj lepsze w ich nowym otoczeniu ; 

OI'az 
:i - zjednoczen ie ich dawn ego dziedzictwa k ulturalnego z n owo 

nabyt<l k ulturq. 

Integracja wiE:c w rozumieniu katolickim polega n a wytworzeniu 
w swiadomosci imigranta ha rmonii kultury chr zesci}an skiej, na
rodowe j i tej spolecznosci, wsr od ktorej aktualnie emigrant prze
bywa. 

Katolickie rozumienie integnacji n ie ma n ic wspolnego z po
lE:ciem adaptacj i czy asymilacj i. Asymilacja bowiem czy adaptacja 
polegoa na przeist{) czeniu imigrant6w na obywateli nowej spo
lecznosci , bez mozliwosci zoa chowania ich wlasnej odrE:bnosci na
rodowej czy kultu ralnej . Tak rozumiana adaptacja i asymilacja 
sprzeciwioa siE: katolickim zasadom pedagogiki i t eologii pas ter
skiej oraz posiadoa wedlug wyrazenia ks. Bpa Schmitta "posmak 
koloni,alizmu 8. 

Na pr{)ces integracji wplywajq dwa podstaw owe czynniki: ro
dzillia i przygotowanie zawodowe. Papiez J an XXIII na XXI Sesji 
MiE:dzynarodowego Komitetu dla Spraw Migracji Europejskiej 
oSwi,adczyl : "Ruch migracyjny pociqga za sobq bardzo cZE:sto 
bolesne podzialy. Dla tego tez ll'alezy gorqco zachE:cac i popierac 
kazdq probE: w nawiqzyw,aniu zerwanych w iE:zow. Zjednoczenie 
rodzin jest jednym z podstawowych czynnikow mo-ralnej inte
grecji emigranta w przybranym k raju. Znamy dobrze trudnosci 
jakie sprawia to mgadnienie, lecz popieranie odbudowy ogniska 
ro.gzinnego ul-atwia w znacznym st{)pniu wszczepienie emigranta 
w zycie spoleczne goscinnego kraju. Jak dlugo emigrant pozos taje 
w iz.olacj i od swoich najblizszych sprawia wrazenie w ykorzenio
nego; zj ednoczony natomiast z zonq i dziecmi stanowi element 
pozy tywny w i:yciu spolecznym... Niemniej godne poparcia i za
ch~ty Sq Wasze poczynanioa, by zapewnic emigrantom przygoto
wanie zawodowe, tak nieodzowne do szczE:sliwego powodzen ia na 

e tb tdem • 
• ibidem . 
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emigMcji. Zawodowe przygotowanie bowiem pozw.ala na lepsz!\ 
adaptacjE; emigrantlCl do warunk6w ekoncmicznych w danym 
kraju i umoiliwi.a peiny rozw6j jego osobowosci z zachowaniem 
jego Qsobistej godnosci" 10. 

3 

W d ziedzinle C2:ys to ludzkiej integna cja odbyw a s iE; z mni.eJ 
szymi trudnosc iami, lecz w dziedzine Ireligijnej wyma ga ona po
wai nego wysilku zr ozumienia wiary i dcbrej woli w slu zbie 
Eoi ej . Dramat r eligijny emigroanta pclega na f,akcie, ie pozba
wiony jest cz~sto odpowiedn iej formacj i religij ne j i mo-ralnej. Tro
3ka Kosciola {) emigran ta idzie w ty m k ier unk u, aby odpcwiednio 
przygotowac go do ncwej rzeczywist osci. P,o te j linii idzie ·rowniei 
nauklCl P iusa XII zawarta w jego konstytucji Apostolskiej ExsuJ 
Familia. 

Z ruchem migr,acyjnym zwiqzane bywa grcZl1e i n iebezpieczne 
zjawisko wykorzenien ia emigrant6w z tradycji rodzimych zarowno 
w dziedzinie iyda religijnego i moralnego, jak i w dz iedzmie 
zycia n arodowego i kulturaln ego. Wystarczy przypomniec histori~ 
walk, jak ie musilClla i n ada l musi sbaczac emigracj a pol,;ka 
w ohrcn ie wlasnego j Eizyk,a i t r adycji na rodowych. W zyciu reli
gij nym walki te prcwadzily n ier az do sm ut nych nast~pstw w po
staci tworzen ia siE; Eekt narodcwych (np. Hodurowcy w Ameryce). 
kt6re nG Ewoje usprawiedliwienie wysuwaly zlarzut, ie StoliCii 
Apos tolska odm awia Po].akcm pr aw a do opieki duszpasterskiej 
w jE;zyk u oj czys ty m . Obecnie w sw ietle K onsty tucji Apostolskiej 
Exsul F amilia posqdzan ie Stolicy A postolskiej 0 popieranie ten
dencj i nacjonal is tycznych w krajach emigracy jnych wyglqda n<l 
pOVl' ai'ne nieporozumienie i anachronizm. 

K osci61 za wsze wystE;powal p rzeciw wszelkim pr zejawo!p impe
rializmu panstwowego, j ak i prze ciw 'l'oszczeniom wybujalego 
ruacjonalizmu, i bronil praw emigranta do wlasnej tradycji noa 
rodowe j. 

Ka tolick.a pedagcgika spoleczna silnie podkresla potrzebE; "przy
wiqzania do tra dycji przodkow" i koniecznosc uwzglE; dn ianioa 
w pracy du>'zpasterskiej noad emigrantami choanakterystycznych 
cech nar<Jdowoscicwych danej gr upy spolecznej. Przywiqw.nie 
bow iem do wla1:.nej tradycji i swiadom osc w lasnej odn;bnoSci 
narodowej jest jednym z "czynnik6w n iezbE;dnych d la zdrowej 
peini czlow ieczenstwa" i jest jednym z "podstawowych stklad

10 "Osservatore Romano", 8. V. 1960. 
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nik6w spolecZTIosci ludzkiej". Oderwanie zas 00 t radycji w dzie
dzinie kultuwlnej, spolecznej i religijnej p rowadzi wedlug slyn
nego okreslenia Waltera Lippmanna do "stanu chrohicznego zdzie
cin nienia". 

Badania socjologii I'l.merykanskiej nad psychologiq ludnosci imi
g.racyjnej, kt6ra zerwala 'z wl.asnq tradycjq narodowq, wskazujq 
na katastrofalne skutki dla ich iycia spolecznego i religijnego. 
Socjologia ta m6wi otwarcie 0 "agonii psychicznej", 0 "moralnym 
7.alaman:u si~", <] "socjoalnych krzywdach", {) "kompleksie nii 
szosci" , 0 "dezintegrocji rodziny" itp. Badania nad przest~pczosci'j 

maloletnich wy kazaly, ie wskain ik zbrodni wszelkiego lfodzaju 
przest ~ps tw, jest znacznie wyiszy u dzieci imigrant6w, 'aniieli 
u innych. Przyczyn~ tego groznego zj awiskJa u r: atr uje siG n::t j c~~s

cie j w kcntraseie, jaki zachodzi w swiadomosci mlodego poko
lenia imigrant6w mi~dzy zasadami PostE;powania odziedz;czonymi 
Z ojczyzny ieh rodzieow, a zasadami post~powan i a spoleczenstwa 
no·wej ojezyzny. "Okazja kon!liktu - pisze Dr Jerzy Zubrzyeki, 
profesor Uniwersytetu w Canberr.a (A ustralia) - rodzi si~ wtedy , 
gdy d zieci wyehowane w domu imig'ranta zrywajq ze starymi tra
dycJami, zanim zde byly i przyswoily sobie nowe zasady i wzory 
post~powania. Rodziee-imigranci, kt6rzy doszli do dojrzalosei w swej 
daw nej ojezyinie, przywykli do tego stopnia do swych ojezystych 
ZJasad pcst~pcwania , i e przynkljmniej silniejsze jednostk i n ie d o
chodzq do pcwainiejszych zalaman. Leez ich dzieei, wychowane jui 
W obcym kraju, poznajq dwojakie, cZ(~sto sprzeczne ze sobq zas,ady 
pos t ~powania, pccho-dz qce z dw6ch autorytatywnych, leez r 6iny ch 
ir6dli!' W tych okolicznoscikl ch niektore dz ieei tego drugiego po
kolenia, kt6re nie wypraccwaly jeszcze w so-bie wyst.a rczajqco sil 
nego oscbistego Op Ol U przec;w przest~pczosei, nie wyt rzymujq 
Lrudnosci moiliwych z.alaman ekonomicznych, w ybu}alosel w ieku 
mlodzienczego lub innych czynnik6w" 11. Znany kanadyjsko-<ame
rykanski socjolog M'ac lver, wskazujqc na marginesowq pozycj<; 
spolecznq pokolenia imigranckiego, zw,aca uwag~ "na trudny stan 
prze jsciow y, w kt6rym mlodsze pokolenie, widzqc Postf;powanie 
swych rodzic6w wysmiane i odrzucone w sze·rszym spoleczenstwie, 
do k t6rego sami wchcdzq dzif;ki szkole, pracy a nawet zJabawie, 
buntuje si~ przeciw tradycjcm rodzinnym i dotychczasowej bez
posofedniej kontroli spolecmej, a jeszcze nie zdobylo opanowania 
i dyscypliny wynikajqcej z doswiadczeni'a. ° takim stanie zamie
szani.a mozna przynajmniej wnioskowac z wysokiego wskainika 
przest~p<:zosci w tych grupach" 12. 

II The Social Integration 0/ Immlgranta In Australia, dz. cyt, s. 364. 

tl ibidem, s. 365. 
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Imigr ant znajdujqc si~ W obcym srodowisku potrzebuje towa
rzystwa swoich w sp6lziomk6w, ludzi, kt6rzy rozumiejq jego prze

. szlose i m6wiq jego j~zykiem czy dialektem. Taka sytuacj a za
pew nia nowoprzybylym emigrantom poczucie bezpieczenstwa 
i sw iadomosc wlasnej Wlartosci. Kazde usilowan ie zburzenia tego 
normalnego srodow iska moze wedfug opinii psychiatr6w amery
kailsk ich spowodowae zaburzenia umyslowe, al koholizm, lub nawet 
do prow adzie do sam{)b6j stwa. Celem unikni ~cia tych nast~pstw 
wysuwa sip, postu lat tworzenia spec jalnych kolon ii migracy jnych. 
Tego rodza ju zg r upmv,ani a imigwnckie, chocby posiadaly cha
rakter p rze jsci{)wy, Sq dla imigrantow pierwszq przystaniq po 
ich przybyciu do nc wego kraju. Imigranci w poszczeg6lnych kolo
niach n ar{)dowoSciowych m ajq okazj~ stopniowo oswoil': s i ~ z no
wymi wiarunk" mi spoleczno-ekonomicznymi , a tym samym powoli 
dqzy e do calkowitego usamodzielnieni,a si~ w nowym otoczen iu 13. 

Kosci61 k at ol ick i a by uchronie emigranto w ud tych wszystkich 
niebezpieczeilctw, otacza ich sz czeg61nq opiek q. W Konstytuej i 
Apost olsk ie j Exsul Familia Pius XII podkresla, ze "nalezy oto
ezye emigrant 6w szezeg61nq troskq i ezulq opiek q Koseiola, by 
podtrzymac obyczl8. je i z,achuwac n ieskaionq wia r~ ieh oj cow ". 
Opiek a duchowa nad emigrantami ma bye wedlug przepisow 
Kosci oia sprawcwana za posrednictwem kapIan6w tej ~mej na
rodowosci i j~zyk·a. W tym celu jUl Sob6r Later"nel'lski IV wydal 
w rok u 1215 specjalnq uchwal~: "Poniewai: w r6i:nyeh ez~sciaeh 

tego samego obszaru czy tez terenie tej samej diecezji mieszkajq 
razem ludzie 0 roznyeh j~zykaeh, ehociaz 0 tej samej wierze. 
przy Irozmaityeh obrz~dach i zwycz"j>ach, dl.atego stanowezo n a
kazujemy, aby biskupi tychi:e obszarow ezy dieeezji postarali 
si~ 0 {)dpowiednich k si~zy, kt6rzy by sprawowali swi~te obrz~dy 
i udzielali sakramentcw swi~tych z uwzgl~nieniem rozinie j ~zy
kowych, nau~zajqc tak slowem }ak i przykl~dem". Uehwaia So
boru Lateraneilskiego istnieje po dzien dzisiejszy w Prawie Ka
nonicznym, kt6re w kan. 216 § 4 pozwala za specjalnym indultem 
Stolicy Apostolskiej tworzye paraf ie narodowosciowe. Konsty
tucjl3. Apostolskl3. Exsul Familia sankcjonujqc Najwyzszym Auto
rytetem Kosciola przepisy praw ne normujqce problemy duszpa
sterstwa emigraeyjnego, znacznie PQszerza dotychcz1Clsowe przy
wileje i daje emigrantom pelnq swobod~ zwr6cenia si~ w sprawach 
religijnych do wioasnych duszpasterzy emigracyjnych 14, 

Wychowanie etyczno-moralne emigranta zostaje w zyciu reli

13 tbldem. 
14 Por. Ks. Acyblskup G. Fer ret 0, The Integration 01 Catholfc ImmtgrlP'U 

according to the Apostolic C0118tttutton .. E:z:sul Famlhc", lb., s. 81. 
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gijnym podniesione do war tosci n adprzyrodzon ej. Teologia k a to-:. 
lick a wychodzqc z zalozenia, ze ka idy chrzescij,an in to pielgr zym 
Absolutu, silnie podkresl,a duchowe przeznaczenie emigr acji. Kazdy 
emigra nt ma wyrobic w sobie przeswia dczen ie, ze "czlowiek , ch o
ciai rna wolny wyb6r, pozostaj e w ostatecznosci bezdomny, a t r walq 
ojczyzn~ zn a jduje t y 1 k 0 w 0 d k u p u j q c e j M ilos;: i B o g a", 
te "swe przesiedlenie, SWq integracj ~ rna przyjmowac za t o, czym 
Sest w rzeczyw is tosci, a m itClnow icie e t a p e m na d rodze do swego 
ostatecznego przeznaczenia , .do Boga 15. Duchowe p rzezn aczenie em i
gr acji jest siln ie podkreslone r6wniei w Objaw ieniu ; wysta rczy 
wspomniec 0 m istycznym powolaniu Abrahama do Ziem i Obiecanej 
(Gen 12, 1), 0 w~drowce narodu wybranego do PtCl lestyny, 0 niewoli 
babilonskiej i t~sknocie wygnanych Zydow za Jer ozolimq (Ps 137) 
Pismo Swi~te wyraza szczeg61nq trosk~ 0 los emignant6w i na 
wielu miejscach podaje szczeg610we przepisy post~powania w obec 
nich (par . Deutr 10, 19 ; Le vit 19, 34 ; Efez 2, 19 itd.). Pierwsze 
slowa Kon stytucj i Apostolsk ie j Piusa XII wskazuj q n a Swi~tq Ro
dzin~, jako na wzor wszystkich w ychodZcow. Kaidy emigrant ka 
tolicki jest w mysl nauki Kosciola apostolem pnawdy Chrystuso
wej i swia dk iem uniwersalizmu chrzescijansk iego. P ierwiastk i r eli
gijne i moraIne, jak ie przynosi ze sobq emigr ant do nowego kraju 
wzbogaooj q iycie spoleczno-religijne danej spoleczn osci. 

Andrzei Woznicki T. Chr. 

d C r ,e D Dan, dz. Qt., L ,11+-18!1. 
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AK ADE MIA PI~K NYCH ILUlJI 

Z abierajqc gIns na zyczenie Tedakcj i "Znaku" w dyskusji 0 szkoJ
nictwie wyzszym - w tym wypadku szkolnictwie plastycznym 
wybieram z tego skomplikowanego zjawiska trzy problEmy: 1. 
przygotowanie przyszlych tw6rc6w do sc; modzielnej pracy i ksztal
cenie fachowc6w z r6znych dyscyplin sztuki uzytkowej, 2. polq
czenie szkolnictwa ar tystycznego ze szkolnictwEm og61nym, 3. pro
blem adekwatnosci studi6w do potrzeb i poszukiwan wsp6lczesneJ 
sztuki. Wydaje si~ , ze dotychczasowa forma szkolnictwa plastycz
nego jest w wielu wypadk ach bl~dna, szkodliwa i anachroniczna 
i dlatEgo war to na ten tEmat dokonac szeroki€j i szczerej wymia
ny poglqd6w. Bye moze niekt6re tezy tego artykulu b~dq zbyt 
gwaltowne lub zbyt uproszczone - sw oj<} w ypowiedz tr aktuje 
dyskusyjnie, swiadomy tego, ze mog~ si~ m ylic. Moze si~ tez zda
rzye, ~e b~d~ w ywalal "otwarte drzwi", poniewaz 0 brakach szkol
nictwa ar tystycznego m6wi s i~ duzo , czas jednak te prywatne na
rzek ania podniese do rangi publicznej dyskusji, w k t6rej nie po
winno zabraknqc glos6w bezposrednio zainteresowanych artyst6w 
i psycholog6w, socjolog6w, filozo£6w , estetyk6w . 

PROBLEM SZEWCA 

Szkolnictwo plastyczne jest niezwykle bogato rozbudowane pod 
wzgl~dEm zar6wno ilosciowym j ak i profilowym. Istnieje kilka 
rodzaj 6w szk61 srednich i wyzszych zajmuj'qcych si~ ksztalce
niEm - jak to si~ popularnie m6wi - "plastyk6w". Licea sztuk 
plastycznych i licea technik plastycznych, wyzsze szkoly sztuk 
plastycznych i akadEmie sztuk pi~knych . Juz rpznice w nazwach 
wskazuj'l na charakter tych uczelni. I tak licea technik plastycz
nych ucz'l przede wszystkim rzemiosla artystycznego, licea pla~ 
tyczne - w zasadzie przedmiot6w og61noksztalc'lcych z dodat
kiem sztuki, a wlasciwie nie bardzo wiadomo 0 co tam chodzi, 
wyzsze szkoly sztuk plastycznych konsekwentnie kontynuuj'l fa
chowe wyksztalcenie plastyczne, a akadEIIiie sPecjalizujq siE:W fa
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brykowaniu "geniuszy". Oczywiscie, w ramach tego podzialu zadail 
zdarzajq si~ r6zne niespodzianki i absolwent WSSP zdradza nagle 
ciqgoty do pracy czysto artystycznej, zapominajqc 0 swojej "pro
fesji" architekta wn~trz, a dyplomowany artysta malarz zaraz 
po studiach przyjmuje prac~ plastyka przemyslowego. Te pomylki, 
alba sp6Znione odkrycia wlasnych zamilowan zdarzajq si~ dose 
cz~sto, ale na to trudno poradzie. Gorzej jezeli juz same studia 
artystyczne ukladajq si~ w slepq uliczk~, praktycznie uniemozli
wiajqc wlasciwy rozw6j studenta. 

Problem wyraznego sprofilowania uczelni artystycznych 0 cha
rakterze zawodowym zostal cz~sciowo rozwiqzany i wydaje si~, 

ze podzial ten jest sluszny, uwzgl~dniono nawet pewne wlasci
wosci regionalne np. w Lodzi WSSP ksztalci przede wszystkiem 
plastyk6w-wI6kniarzy, a we Wrodawiu ceramik6w. Nierozwiqza
nym problemem Sq natomiast - moim zdaniem - uczelnie typu 
akademickiego: ASP w Warszawie i w Krakowie. Uczelnie te po
siadajq obok wydzial6w rzezby, grafiki i malarstwa r6wniez po 
kilka wydzial6w "uzytkowych" jak - konserwacja, scenografia, 
architektura wn~trz , wl6kiennictwo, ceramika. N a tych wydzialach 
studenci UCZq si~ "fachu", rzemiosla - ale z braku specjalistycz
nego zaplecza ich wiedza i doswiadczenie zawodowe nie mogq 
bye zbyt imponujqce. Wiadomo przeciez, ze przygotowanie stu
denta do pracy w wielkim, nowoczesnym przemysle wymaga nie 
tylko kontaktu z nowoczesnq technikq i potrzebami produkcji, 
ale rowniez uzupelnienia podawanej przez profesor6w wiedzy 
artystyczno-rzemieslniczej wiedzq technicznq specjalist6w, inzynie
row, konstruktorow i majstr6w. Wiadomo rowniez, ze koncen
tracja kierunk6w zawodowych w poszczeg6lnych uczelniach ulat
wia wlasciwe zorganizowanie potrzebnych pracowni, warsztatow 
i kontakt6w z przemyslem, nie m6wiqc juz 0 kadrze fachowcow
-pedagog6w. Wroclawska WSSP to ogromny kombinat ceramicz
ny, przy ktorym "wydzialy ceramiki" akademii przypominajq 
sredniowiecze. Czy jest wi~c sluszne, utrzymywanie wydzial6w 
"uzytkowych" przy akademiach, jezeli nie mozna im zapewnie od
powiedniego wyposazenia technicznego i naukowego? Czy nie by
loby prosciej, korzystniej kierowae studenta do uczelni specjalis
tycznych, majqcych wszelkie potrzebne urzqdzenia i warunki do
brego przygotowania go w wybranym kierunku studi6w? Mozna 
na to pytanie odpowiedziec w ten spos6b: "student ma prawo poz
nae roine dyscypliny artystyczne, a tzw. wydzialy «uzytkowe» nie 

Z1aWSiZe Sq wydzialami sensu stricto lecz mogq bye ,r6W1n'iez tylko 
pracowniami, uzupelniajqcymi techniczne umiej~tnosci studenta". 
Zgoda, ale dlaczego ten, interesujqcy si~ np.. ceramikq student 
nie moze pojechae na kilka miesi~cy praktyki do Wrodawia? 

Znak - 6 
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Nawet jesli nie chce zostae zawodowym ceramikiem, to i tak 
wi~cej skorzysta podczas tej praktyki w osrodku specjalistycz
nym, niz w miejscowej, mizernej pracowni. Powie ktos - "bzdu
ra! dzisiaj malarstwo przestalo bye malarstwem, rzezba tylko 
rzezbq - artysta posluguje si~ roznymi technikami, powstajq 
dziela zlozone z roinych rodzajow warsztatowych, z roznych mate
rialow, przy zaangazowaniu roznych technik plastycznych". 
Wlasnie w imi~ tych skomplikowanych potrzeb wspolczesnej plas
tyki toczy si~ ten boj. Chyba nie trzeba si~ rozwodzie nad za
letami pedagogicznymi dobrze zorganizowanych zakladow nauko
wych. Zarowno student jak i pedagog, majqc do dyspozycji no
woczesne urzqdzenia, warsztaty, laboratoria, pomoce naukowe mo
gq swojq wspolprac~ oprzec na bazie prawdziwie naukowej, zgod
nej z wymaganiami wsp,olczesnego zycia. Prymitywne warunki 
studiow na niektorych wydzialach czy w pracowniach specjalis
tycznych praktycznie nie spelniajq stawianych postulatow: stu
dent nie dowiaduje si~ wiele ani 0 warsztacie, ani 0 technice 
i rzemiosle interesujqcej go dziedziny. A takie chalupnicze metody 
nauczania roznych technik plastycznych pokutujq do dzis na 
akademiach i nie wydaje si~, aby cos mialo si~ w tym zakresie 
zmienic. 

Dlatego pierwszy wniosek jaki si~ tu nasuwa, to potrzeba wy
rainego sprofilowania zakladow naukowych, zajmujqcych si~ tech
nikami plastycznymi i rzemioslem artystycznym. Chodzi 0 utwo
rzenie szkol specjalistycznych, doskonale przygotowanych do nau
czania okreslonego zawodu i zapewnienia tym szkolom wszyst
kiego, co jest niezb~dne w opanowaniu wiedzy fachowej i od
powiedniego doswiadczenia. Nie produkujmy "p6lfabrykatow", 
ludzi niedojrzalych do pracy zawodowej - to nikomu si~ nie opla
ca. Wsp6lczes.nosc wymaga od pl,astyka "uzytkow,ca" wiedzy, jakiej 
w zaden sposob nie moze juz zdrobye w tradycyjnych pracow
niach, w kameralnych warunkach akademii. Oczywiscie, propo
zycja, ktorq tu wysuwam, nie jest nowa, uwazam jednak, ze pro
ces tworzenia zakladow specjalistycznych przebiega zbyt wolno. 
i nie zawsze konsekwentnie. BI~dna jest rowniez, moim zdaniem, 
dotychczasowa forma studiow plastycznych. Student jest "przy
pisany" do uczelni jak chlop panszczyiniany do ziemi i nie ma 
moiliwosci samodzielnego poszukiwania nauki w sposob, ktory 
jemu odpowiada. Np. student z wydzialu architektury wn~trz nie 
moze sobie pozwolic na to, aby na jakis czas pojechae do innej 
uczelni i zapoznae si~ z zagadnieniami np. ceramiki architekto
nicznej, alb.o przejse praktyk~ na wydziale tkaniny artystycznej. 
Rygor administracyjny, system egzaminow, kolokwiow i zaliczen ' 
jest zdecydowanie anachroniczny w stosunku do potrzeb adepta 

-~.........,..t"'" W' -",",,-,_. 
I 
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plastyki przemyslowej, uzytkowej. Dlatego m,6wiqc 0 szkolach 
specjalistycznych, trzeba r6wniez pami~tae 0 udost~pnieniu stu
dentom tych doskonale wyposazonych zaklad6w dla odbycia prak
tyki pod okiem fachowc6w i specjalist6w wysokiej klasy. Student 
musi szukae, szperac, nawet blqdzic - ryzykowae. W ten spos6b 
przyjmuje odpowiedzialnose za siebie, uzyskuje wi~kszq operatyw
nose, a takze mozliwosci samodzielnego wyboru miejsca i kie
runku studi6w. Przy tak ograniczonych wyjazdach zagranicznych, 
niech przynajmniej podr6ze po kraju pozwolq rozszerzye doswiad
czenia i wiedz~ zawodo\Vq absolwent6w szk61 plastycznych. 

Dotychczasowa forma studi6w plastycznych wydaje si~ bl~dna 

jeszcze z innych wzgl~d6w. Ustalony na szesc lat czas studi6w 
nie zawsze pokrywa si~ z bardzo r6znymi potrzebami. Studenci 
najcz~sciej nie mieszczq si~ w tym rygorystycznym harmonogra
mie, jedni "dojrzewajq" wczesniej, inni m ajq trudnosci, albo chcie
liby poszerzyc zakres wiedzy 0 dodatkowq dyscyplin~ artystycznq 
a zerwanie kontaktu z uczelniq uniemozliwia dalsze studia. W in
nych uczelniach istniejq instytucje specjalizacji, dzit:ki M 6rej 
absolwenci mogq podwyzszac swoje kwalifikacje zawodowe. W plas
tyce nie ma jalkdejs dostE~pnej d1a wszystkich forrmy specjahzacji 
A przeciez plastyka uzytkowa z kazdym dniem rozrasta si~ i staje 
si~ r6wnorz~dnym partnerem innych trudnych zawod6w. Np. plas
tyka przemyslowa - dziedzina mloda, u nas malo znana, alba 
architektura wn~trz, ceramika, konserwacja, wl6kiennictwo artys
tyczne - to Sq zawody wazne i trudne, wymagajqce duzej wie
dzy naukowej i technicznej . Dlatego drugi wniosek dotyczy prze
ksztalcenia dyscypliny formalnej studi,6w plastycznych na dyscyp
lin~ "merY'torycZcr1q" z utworzenieminlstytucji specjalizacji zawo
do'Wej . 

A teraz powiem, jak widz~ szkolnictwo artystyczne zorganizo
wane zgodnie z wymogami czasu i interesu studi6w plastycznych. 
Rozproszone niemal po calym kraju lice a technik plastycznych 
ksztalcq "podoficer6w" rzemiosla artystycznego z r6znych dzie
dzin. Kladzie si~ przy tym nacisk na przygotowanie ucznia do 
pracy zgodnie z wymogami nowoczesnej techniki i przemyslu. 
Nie widz~ miejsca' dla lice6w sztuk plastycznych, kierujqc siE: 
tym, ze zanikajq juz warstwy arystokracji i dostojnego mieszczan
stwa, kt6re posylaly swoje c6reczki i synk6w do szko!y artystycz
nej, jako "cudowne dzieci". Licea plastyczne nie dajqc uczniowi 
zawodu, nie uczqc rzetelnego opanowania rzemiosla artystycznego, 
marnujq jedynie czas ucznia, zawracajqc mu przy tym w glowie 
nadziejq, ze moze zostac "art.ystq". Po liceach technik plastycznych 
mamy wyzsze szko!y sztuk plastycznych - Sq to uczelnie specja
listyczne, scisle powiqzane z przemyslem, zyciem gospodarczym 
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i lmlturalnym kraju. Przy WSSP dzialajq placowki naukowe, pro
wadzi si~ rozne doswiadczenia i eksperymenty. Student przebywa 
tak dlugo na okreslonym wydziale, jak dlugo jest mu to potrzebne, 
potem zglasza si~ do egzaminu koncowego. Student moze po skon
czeniu jednego wydzialu studiowae dalej na innym wydziale, moze 
tez w trakcie studiow odbywae praktyk~ pomocniczq, uzupelnia
jqCq na innych wydzialach. Liczy si~ nie ustalony z gory czas 
studiow, ale stopien opanowania przedmiotu. Po ukonczeniu stu
diow absolwent moze zglosie si~ do specjalizacji, pracujqc w pla
cowce naukowej, czy przemyslowej, kulturalnej, zgodnie z rodza
jem specjalizacji. Czas i stopnie specjalizacji powinny wynikae 
z charakteru pracy specjalizacyjnej . Po studiach, po ukonczeniu 
specjalizacji - absolwent utrzymuje scisly kontakt z uczelniq, 
korzysta z konsultacji fachowych, z pracowni naukowych i labo
ratoriow, uczestniczy w rozwijajqcym si~ stale zyciu uczelni. 

CZY ARTYSTA MA ZOLi\DEK? 

Dotqd byla mowa wylqcznie 0 "zawodowym szkolnictwie artys
tycznym", a co b~dZlie z art y s tam i? Odwaz<; si~ ,teraz pod
niese "swi~tokradczq" r~k~ na dostojny autorytet Akademii Sztuk 
Pi~knych. 0 mizernych mozliwosciach szkolenia zawodowego na 
Akademii juz ponarzekalem, pozostaje wi~c argument "artystycz
ny", jakim broni si~ dotychczasowego charakteru i organizacji 
Akademii Sztuk Pi~knych. Najpierw retoryczne pytanie: co to 
znaczy "bye artystq"? Benedetto Croce twierdzi, ze czlowiek jest 
wtedy artystq, kiedy tworzy, potem przestaje nim bye, do czasu 
kiedy znowu zajmie si~ pracq tworczq. Warto jednak zastanowie 
si~ nad odpowiedziq, jakq daje zycie. Otoz w praktyce "artysta" 
po akademii jest czlowiekiem "bez zawodu" - bez mozliwosci 
pracy zarobkowej. No bo gdzie rna pracowae absolwent wydzialu 
malarstwa? Mowi si~ 0 tym do znudzenia - i nic. Jest rzeczq 
powszechnq, ze absolwent ASP, zaraz po opuszczeniu dostojnych 
murow akademii zaczyna si~ uczye zawodu, dochodzqc do wniosku, 
ze zmarnowal szese lat - szese najlepszych lat. Nawet szalenie 
uzdolniony, nawet geniusz musi z czegos zye. A przeciez obrazow 
nie sprzedaje si~ az tyle, aby wystarczylo na utrzymanie rodziny, 
albo tylko siebie. Zresztq "handel sztukq" jest bardzo niebez~ 
pieczny, szczegolnie dla mlodego tworcy - tym bardziej nie 
mozna uzalezniae si~ wylqcznie od rentownosci swojego talentu. 
Dla plastyka jako czlowieka Akademia jest wi~c luksusem, nie 
dajqcym mu zawodu, dzi~ki ktoremu moglby stae si~ normalnym 
czlonkiem spoleczeitstwa. Ten zawod trzeba zdobye na wlasnq 
r~k~, chaotycznie, w pospiechu, bez odpowiedniej pomocy nauko
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wej, fachowej . Dzisiaj tryb zycia dawnej "cyganerii" nie jest juz 
modny, plastyk, jak kazdy czlowiek, chce miee mieszkanie, rodzinE:, 
pralkE: elektrycznq i 10d6wkE:. Mozna na palcach jednej rE:ki poli
czye artyst6w, utrzymujqcych siE: wylqcznie z tw6rczosci - reszta, 
nawe't tw6rcy 0 rozgl,osie swiat,owym p r a c u j q, siedzqc na eta
tach. Cz~sto plastycy podrywajq "lewe" roboty wykonujqc je 
r,6wniez "na lewo", czyli byle jak. Taki plastyk lIdo wszystkiego" 
dekorujqcy wystawy sklepowe i projektujqcy powazne wnE:trza, 
z czasem przestaje siE: przejmowae poziomem artystycznym przy
padkowej dla niego roboty - popada w rutynE: i oboj~tnosc. Moz
na stanowczo stwierdzic, ze artysta bez zawodu jest dzisiaj ana
chronizmem, ze ksztalcenie tw6rc6w bez dania im mozliwosci nor
malnego i legalnego zarabiania na zycie jest nonsensem - m6wiqc 
lagodnie. 

A jezeli ktos nie wierzy, niech poslucha. Oto mlody plastyk 
otrzymuje dyplom "artysty rzezbiarza". Po studiach lezy sobie ten 
dyplom w szufladzie i nikt nie domaga siE:, aby go pokazal. Oczy
wiscie, swiezo upieczony artysta musial siE: "przekwalifikowac", 
musial siE: nauczyc czegos realnego - a sejm jak na ironiE: mia
nowal go dodatkowo "magistrem". Ma wiE:c dwa abstrakcyjne ty
tuly - wiE:kszy honor dla szuflady. No bo gdzie mozna dostac 
pracE: jako artysta rzezbiarz? Nie m6wiqc juz 0 tym, ze do tego, 
aby bye rzezbiarzem, trzeba jeszcze takiej drobnostki, jak pra
cownia. Powie ktos - po jakq cholerE: pchac siE: na Akademi~? 
Na AkademiE: idzie siE: z tej prostej przyczyny, ze pragnie si~ 
przygotowac do samodzielnej pracy tw6rczej - nie rna innego wy
boru. Ale nie mozna liczye na systematyczny zarobek z tw6r
czosci np. rzezbiarskiej czy malarskiej . . 

Oto slowa jednego z profesor6w najbardziej oddanych mIodziezy, 
kt6rymi wita student6w przychodzqcych na pierwszy rok: "Po co 
przyszliScie na AkaderniE:? Chcecie mE:czyc siE: przez kilka ll11t a po
tem glodowae, egzystowae poza nawiasem spoleczenstwa? Ucie
kajcie, jeszcze nie jest za pOzno". 

To co napisalem powyzej nie znaczy, ze studia na akademii Sq 
latwe, ze nic siE: powaznego nie dzieje podczas tych szesciu lat. 
Przeciwnie, studia artystyczne Sq bardzo trudne i ze wzglE:du na 
swojq specyfikE: niepor6wnywalne z innymi kierunkami studi6w. 
Ilustracjq tego mogq bye takie fakty, jak najwiE:ksze zagrozenie 
gruzlicq wsr6d student6w ASP (kiedys bylo 35010 zagrozonych 
i chorych), cZE:Site 'zj aWliska ch Olr6b nerwOlWych, umyslowych, kt6re 
wynikajq z intensywnosci napiE:cia duchowego, r6zne anemie po
wstale z niedozywienia i ogromnego nieraz wysilku, na jaki musi 
siE: zdobye student - wysilku fizycznego i umyslowego. Gl6wny 
jednak ci~zar gatunkowy studi6w artystycznych to ta nieustanna 
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walka wewn~trzna, niepewnose i niepokoj studenta, to drama
tyczne zmaganie si~ z materialem, z zadaniem. Student od pierw
szego roku wchodzi na kraw~dz niepewnosci - jego przyszlose, 
slusznose decyzji zalezy od talentu. A z talentem, to nigdy nie 
wiadomo - czasem jest bardzo maly, czasem budzi si~ pozno, 
czasem po kilku przeblyskach gasnie, alba ukrywasi~ gl~boko. 
W pracy artystycznej najwazniejsze jest wlasnie to, czego nie 
moina si~ w zaden sposob nauczye - talent. I wlasnie dlatego 
system studiow na ASP jest bl~dny. Utrzymuje si~ on na prawach 
bezwladu -:- jak wiadomo ASP powstala w wyniku usamodziel
nienia si~ wydzialu sztuk pi~knych uniwersytetu. Powstala wpraw
dzie nowa nazwa, ale po za tym nie wiele si~ zmienilo - zacho
wane system "uniwersyteckiej szkolki". 

Dawniej chlopiec marZqcy 0 pracy artystycznej szedl do mistrza 
na nauk~ - zdobywal rzemioslo. Wybieral sobie mistrza, potem 
jako czeladnik w~drowal po swiecie i uzupelnial swojq wiedz~, 

umiej~tnosci i doswiadczenia zawodowe. Byl tylko rzemieslni
kiem - lepszym lub gorszym, ale nikt nie mianowal go "artystq". 
Takimi rzemieslnikami byli Giotto, Masaccio, Fra Angelico, Hol
bein, Jan van Eyck - z tym, ze byli genialnymi rzemieslnikami. 
Wtedy rzemieslnik "stawal si~ artystq" poprzez swojq tworczose, 
a nie dzi~ki orzeczeniu urz~dowych komisji. 

Nie proponuj~ bynajmniej powrotu do metod sredniowiecznych, 
ale nie mog~ zrozumiee, na jakiej podstawie akademie "mianujq" 
dzisiaj artystow. Przeciez to sprawa subiektywna; jesli nawet po
miniemy fakt, ze artystq si~ "bywa" a nie "jest", to i tak wyda
wanie paszportu na sztuk~ nie moze bye oparte na komisyjnym 
stwierdzeniu talentu, poniewaz nie rna obiektywnych kryteriow, 
na ktorych OSqd takiej komisji moglby si~ oprzec. Mozna w naj
lepszym wypadku stwierdzie opanowanie warsztatu, bieglose tech
nicznq, znajomose pewnych zasad i regul rzemiosla artystyczne
go ~ ale te rzeczy nie wymagajq specjalnego talentu. Istnieje 
prawdopodobienstwo, ze mozna kazdego czlowieka "wyuczye" ry
sunku, kompozycji itp. tajemnic rzemiosla artystycznego. Nato
miast nikogo jeszcze nie nauczono sztuki tworzenia - i dlatego 
mianowanie absolwenta "artystq rzezbiarzem" czy "artystq mala
rzem" rowna si~ dobrodusznej zabawie w iluzj~. Malo tego; jak 
wykazuje historia sztuki bywaly i bywajq bardzo cz~sto przy
padki wielkiej tworczosci artystycznej bez akademickiego przygo
towania - artysta, jesli musi tworzye znajdzie sobie warsztat, 
nauczy si~ rzemiosla, pozna wszystkie tajemnice techniki artysty
cznej bez pomocy aparatu "wyzszych studi6w". A trudnosci wy
nikajqce z potrzeby odkrywania wszystkiego na nowo zrownowazy, 
a nawet przewyzszy zysk w formie indywidualnosci tego samo
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dzielnie wypracowanego warsztatu rzemiosla i techniki. Taki 
tworca nie musi zapominae 0 akademii, nie traci czasu i spokoju 
na przetlumaczanie "akademizmu" na wlasny j~zyk artystyczny. 

Czy wobec tego wszelkie wyuczanie rzemiosla artystycznego jest 
zbytec2)ne, jezel'i chod.21i 0 tworc6w? Na pewnro nie. Ale nrie mozna 
przesadzae w ocenie roli szkolenia artystycznego, a juz w zadnym 
wypadku nie powinno si~ to szkolenie ograniczae do systemu 
egzaminow, dyscypliny administracyjnej i dyplomowania absol
wentOw. Umi~j~tnose komponowania, znajomosc rysunku, to jeszcze 
nie zawod - lecz podstawa zawodu plastyka, tak jak matematyka 
jestpodstawq zawod6w technicznych. Sprawdzanie znajomosci 
rzemiosla artystycznego jest konieczne w wypadku studiowania 
okreslonej dyscypliny plastyki uiytkowej, ale egzaminowanie 
uczniow, ktorzy UCZq si~ :r;zemiosla wylqcznie w celach tw6rczych, 
nie ma sensu. Takimi uczniami mogq bye r6zni ludzie, mlodzi 
i starsi, urz~dnicy, robotnicy i gospodynie domowe. Nie wiem 
tez, czy metoda sztywnego okreslania zespolu profesorskiego z za
chowaniem skomplikowanej hierarchii jest sluszna. Moze wpro
wadzenie zasady "naturalnego doboru" okaze si~ bardziej celowe 
wtedy kandydat na artyst~, b~dzie megl wybierac sobie mistrza nie 
determinowany wqskim limitem. Przeciez prawdziwy artysta, ktory 
moze cos przekazac uczniowi, to rownoczesnie zjawisko indywi
dualne, to spos,ob rozumienia sztuki, odpowiadajqcy jednym i obcy 
jn!l1ym. Profesor .to rue tylko miiStrz i nauczyciel, ale t·akze "dusza 
pokrewna". Bez tego artystycznego pokrewienstwa nie ma zaufa
nia - wtedy nauka staje si~ jednym protestem i koszmarnym 
cierpieniem ucznia, ktory, cz~sto pociSwiadomie, buntuje si~ prze
ciwko naukom profesora. Czasem ten bunt sprzyja samodzielnym 
poszukiwaniom, kosztuje jednak zbyt wiele. Bardzo cz~sto nieod
powiadajqcy uczniowi nauczyciel moze oznaczac jego kl~sk~ jako 
artysty. Nie kazdy moze si~ zdobye na walk~ z autorytetem, nawet 
jesIi ten autorytet jest absolutnie obcy. 

Dlatego argument przygotowania przyszlych tworcow do samo
dzielnej pracy artystyaznej, tlumaczqcy lSehs ,istnienia akademii 
sztuk pi~knych, wydaje mi si~ sprzeczny sam w sobie. Akademia 
nie spelnia bowiem podstawowego warunku, na jakim moglby si~ 
opierae taki argument: akademia nie moze uszanowac indywi
dualnosci, subiektywizmu i zywiolowosci rozwoju artystycznego. 
Jako instytucja szkoli seryjnie i tasmowo niweluje wszelkie roznice 
i reakcje indywidualne. 

INTELIGENCJA CZY PRZYSLOWIOWA ,.NOGA"? 

Polqczenie szkolnictwa artystycznego z szkolnictwem ogolnym, 
mialo, jak mozna si~ domyslac, ulatwic synchronizacj~ roznych 
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przedmiotow, zwiqzanych ze Ezkolnictwem artystycznym, rowno
czesnie wprowadzenie obowiqzku nauki tych przedmiotow mialo 
zapewnie okreslony poziom wyksztalcenia ogolnego studentow Aka
demii Sztuk PiE:knych. Teoretycznie rzecz biorqc, wszytko wyglqda 
piE:knie i celowo, w praktyce nasuwajq siE: rozne wqtpliwosci. 

W pierwszym rZE:dzie mozna zakwestionowae Hose tych przedmio
tow - jest ich niewspolmiernie malo do potrzeb. I tak obok hi
storii sztuki - okrojonej zresztq, student uczy siE: jednego obcego 
iE:zyka, anatomii "artystycznej", marksizmu i na tym koniec. Nic 
wiE:c dziwnego, ze po ukoilczeniu akademii dyplomowany "artysta 
malarz" reprezentuje raczej mizerny poziom intelektualny. Czy 
wspolczesny artysta moze na takim ubostwie wiedzy ogolnej oprzec 
swojq tworczosc artystycznq? I w tym wypadku wszystko zalezy 
od inicjatywy studenta, kt6ry, jesli pragnie "wiedziee", musi szu
kae odpowiedzi na wlasnq rE:kE:. Oczywiscie, poza murami uczelni 
i bez pomocy pedagogow, naukowcow. Nieco lepiej przedstawia 
siE: sytuacja na wydzialach uzytkowych, gdzie okreslone przed
mioty wchodzq w zakres szkolenia zawodowego, np. matematyka, 
chemia, fizyka - niezbE:dne przy opanowywaniu technologii. Ale 
tu nie chodzi tylko 0 specjalistyczne wyksztalcenie, lecz rowniez 
o pewien poziom wiedzy ogolnej, bez ktorej trudno mowie 0 elicie 
kulturalnej. 

Wlasnie tych przedmiotow "uniwersyteckich" akademia nie 
przewiduje. Wobec tego po co ta zabawa w "akademiE:"? Wyzsze 
studia rysunku, rzezby i malarstwa? Wypada wiE:c, aby absolwent 
tych "wyzszych studiow", jezeli powaznie traktuje siebie i swojq 
tworczose, uzupelnil swoje wyksztalcenie 0 takie przedmioty, jak 
estetyka, filozofia, psychologia - i licho wie co jeszcze. Trudno 
z gory ustalae zakres tych przedmiotow - student moze przeciez 
sam sobie wybrae to, co go interesuje, i co jego zdaniem moze mu 
siE: przydae. Chyba nie rna powodow merytorycznych, ktore wska
zywalyby na szkodliwose dowolnego wyboru przedmiotu nauki 
i samodzielnego "kompletowania" swojej wiedzy. Jezeli kandydat 
na malarza uprze siE: i koniecznie zapragnie liznqe cos niecos 
z fizyki, ktora go fascynuje - to niby dlaczego nie rna tego robie? 
Sztuka zawsze wyraza swojq epokE:, swoj czas - i artysta musi 
ten czas znae, musi w nim tkwie. Polqczenie studiow artystycznych 
ze szkolnictwem ogolnym byloby sluszne, gdyby sarna koncepcja 
studiow artystycznych byla sluszna i gdyby odgorne wyznaczanie 
zakresu przedmiotow sluzylo bardzo zr,oznicowanym potrzebom 
adeptow sztuki. 

Nasuwa siE: wiE:c - dose ryzykowny, ale nie pozbawiony racji 
wniosek: oprzec studia artystyczne w akademii na zasadzie pra
cowni niezetatyzowanych profesorow - pracowni z wyboru, umoz



AKADEMIA PIF.;KNYCH ILUZJI 1885 

liwic uczniom (studentom) uczE:szczanie na wyklady roznych przed
miotow na roznych uczelniach. Wniosek ten dotyczy wylqcznie tych 
przypa'dkow, kiedy uczen (student) pragnie przygotowac siE: do sa
modzielnej pracy tworczej, a nie zdobyc zaw6d plastyka-uzytkowca. 
Takiemu kandydatowi na artystE: nie trzeba zadnych dyplomow, 
ani indeksow, poniewaz cenzurki z nikogo jeszcze nie zrobily arty
sty. Oczywiscie, trzeba zastanowic siE: nad stronq finansowq tego 
wniosku - ale rozwiqzania mogq bye rozne, choeby i takie, ze 
"profesor" (albo jak to siE: dawniej nazywalo - mistrz) otrzymuje 
odpowiednie honorarium panstwowe za dzialalnosc pedagogicznq. 
Rowniez i kandydat na artystE: powinien moc korzystae z roznych 
form stypendiow i pomqcy ze strony panstwa. MyslE:, ze w sumie 
wydatki pailstwa na ksztalcenie artystow nie zwi~kszylyby si~ 

przy takiej organizacji akademii. 
Pozostaje jeszcze problem szkolenia ogolnego w wypadku Wyz

szych Szkol Sztuk Plastycznych. Jedno jest pewne: plastyk nie 
moze zrezygnowac z wyksztalcenia "uniwersyteckiego", poniewaz 
specyfikq jego funkcji spolecznej jest lqczenie niejako techniki 
z humanistykq w c6dziennym zyciu. Jest to funkcja szczegolnie 
wazna w dobie spontanicznego rozwoju kultury masowej, kiedy 
ingerencja plastyka-uzytkowca staje si~ z dnia na dzieil. coraz 
bardziej konieczna i poszukiwana. Plastyk-uzytkowiec to w pew
nym sensie twor naszych czasow, to wspolczesna egzemplifikacja 
dawnego rzemieslnika artysty. Zycie stawia dzisiaj temu "rze
mieslnikowi" nowe wymagania: musi znac, oprocz rzemiosla arty
stycznego takze skomplikowanyswiat wspolczesnej techniki pro
dukcji, cz~sto wiedza plastyka-uzytkowca musi obejmowae bardzo 
rozlegle dziedziny nauki. Np. plastyk projektujqcy formy prze
myslowe - jego praca wymaga liczenia si~ ze wskazaniami 
i techniki, i estetyki, i psychologii pracy, pontewaz ksztalt, forma 
plastyczna maszyny to nie tylko ekonomia miejsca, funkcjonalnose 
i praktycznose koncepcji plastycznej, ale takze organizacja prze
strzeni, formy i koloru, dzialajqca na pracownika, podczas jego 
zetkni~cia si~ z tq maszynq. Biorqc pod uwag~ fakt, ze w kazdej 
prawie dziedzinie plastyki uzytkowej wyst~pujq specyficzne pro
blemy i zadania, ze r,ozne specjalnosci wymagajq roznego jakoscio
wo i ilosciowo przygotowania - studia plastyki uzytkowej powinny 
uwzgl~dniac wszystkie potrzeby przyszlej pracy. Wydaje si~ jednak 
wqtpliwe, aby uczelnia mogla zapewnie studentom tak szeroki 
wachlarz wykladow i cwiczen. Dlatego w pewnych wypadkach 
mozna by nawiqzac wsp6lprac~ mi~dzy roznego typu uczelniami 
i w ten sposob uzupelniac "wyposazenie" w katedry i pracownie 
naukowe poszczegolnych zakladow. 

Produkcja "artystow" bez zawodowego szlifu odbija si~ nieko
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rzystnie na rozwoju estetyki wytworzonej przez kultur~ rnasowq 
zjawisk. Nie trzeba zbyt daleko szukac, aby si~ przekonae, ze 
zarn6wienie na 'pl,alstyk6w-uzytkowc6w wysokJiej kI,asy wzrasta 
w ternpie przyspieszonyrn. 

FORUM WIELKIEJ DYSKUSJI 

Niewqtpliwie najbardziej wstydliwym problernern wsp6lczesnego 
szkolnictwa plastycznego jest sam proces uczenia, dydaktyka przy
gotowania studenta do sarnodzielnej pracy tw6rczej. Obok wskazan 
'og61nych kierunku i metody nauczania, wskazan wysuwanych 
przez wladze rninisterialne, kazdy pedago~ lansuje wlasne poglqdy 
i rnetody nauczania artystycznego. Jest to zjawisko calkowicie 
norrnalne i sluszne. Pedagog-artysta nie moze biernie powielac 
urz~dowych wskazan - liczy si~ jego osobowosc artystyczna, 
jego indywidualny spos6b rozumienia sztuki. Mozna powiedziee, ze 
wszelkie prograrny szkolenia artystycznego mogq dotrzee do stu
dent6w jedynie poprzez wyb6r i zatrudnienie przy realizacji tych 
program6w odpowiednich peoogog6w-all"tYlst6'w, kt6rych posta.wa 
artystyczna jest zgodna z ideq jakq kieruje si~ ministerstwo. Np. 
m6wiqc popularnie "abstrakcjonista" nie b~dzie realizowal pro
gramu realistycznego rozumienia sztuki i na odwr6t. Na dluzszq 
met~, ewentualne kontrowersje poglqd6w pedagoga i prograrnu 
szkolnego ujawmaJq si~, uniemozliwiajqc prawidlowq nauk~. 
Dawniej Akademie Sztuk Pi~knych, kierowaly si~ wyraznie okre
slonym programem ideowo-artystycznyrn i dydaktycznym, pod 
kqtem kt6rego, powolano odpowiednich profesor6w i zorganizo
wano metodyk~ nauczania. Panstwu wydawalo si~, ze jezeli placi 
za nauk~ studenta, to rna prawo wymagae od, niego przyj~cia 
okreslonej postawy i dlatego panstwo staralo si~ mozliwie pre
cyzyjnie zdefiniowae, jaka to rna bye postawa. Ze wlasciwie nikt 
dobrze nie wiedzial 0 co chodzi, to inna sprawa - teoretycznie 
istniala przynajmniej wyrazna decyzja ingerencji, istniala wola 
kierowania wyborem postawy artystycznej. Nad oczywistq kl~skq 
takiego programowania szkolnictwa artystycznego nie trzeba si~ 

zbyt dlugo rozwodzic. Mozna osiqgnqe doskonale wyniki w kie
rowaniu hodowlq tucznik6w, ale administracyjne produkowanie 
"odpowiednich" artyst6w nie udaje si~. 0 czym przekonalisrny si~ 
w przeszlosci. 

Niewqtpliwie wiele si~ zmienilo na przestrzeni ostatnich lat, 
ale i te zmiany nie wyprowadzily szkolnictwa artyst'ycznego 
w szczeg6lnosci szkolnictwa typu akademickiego - ze slepego 
zaulka. W dalszym ciqgu nasze akademie oscylujq mi~dzy "pre
historiq" i powierzchownie poj~tq "nowoczesnosciq". Nie mozna 
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nawet mowic 0 jakichs przestarzalych metodach, udr~kq profeso
row i studentow jest ogolny brak koncepcji, prowizorycznosc 
i improwizacyjny charakter szkolnictwa artystycznego. Nie mozna 
w tym wypadku miec pretensji tylko do pedagogow ~ w gruncie 
rzeczy powaznie traktujqcych swoje obowiqzki. Wina ~ 0 ile 
mozna mowic 0 winie - lezy chyba w powszechnym niedopaso
waniu szkolnictwa w ogole do potrzeb wspolczesnego zycia. Ci'lgle 
reorganizacje programow i system.ow w roznych dziedzinach szkol
nictwa swiadcz'l dobitnie 0 przestarzalosci dotychczasowych form 
szkolenia, 0 powaznym kryzysie szkolnictwa. Ten sam niepokoj 
od lat nurtuje szkolnictwo artystyczne. Staje si~ jasne, ze przyj
muj'lc odpowiedzialnosc za przygotowanie do samodzielnej pracy 
tworczej, Itrzeba si~ liczyc z potrzebami wspolczesnej s2ltuki. Praca 
artystyczna, jest nieraz dla czIowieka jego jedyn'l szans'l w zyciu ~ 
zmarnowanie talentu przez nieodpowiednie prowadzenie moze cza
sem zlamac zycie. Nie mowi'lc juz 0 spolecznym aspekcie marno
wania uzdolnien artystycznych. 

Proces "obrobki" studenta obejmuje takie zagadnienia, jak: 
nauka techniki i rzemiosla artystycznego, nauka rysunku i kom
pozycji, nauka warsztatu, czyli poznanie pewnych zasad i praw 
artystycznych 0 charakterze ogolnym, alba wynikaj'lcych z oso
bowosci artystycznej pedagoga. Po takim przygotowaniu student 
opuszczaj'lcy mury akademii powinien umiec zbudowac obraz, 
rzezb~ czy grafik~. Jego umiej~tnosci sprawdza si~ podczas zda
wania dyplomu. Inaczej mowi'lc, absolwent wychodzi w swiat 
gotowy do samodzielnej pracy tworczej, opartej na wyniesionym 
z akademii wyksztalceniu artystycznym. I tu wlasnie tkwi niepo
rozumienie. Po pierwsze: wiedza i umiej~tnosci zdobyte na aka
demii bardzo cz~sto ukIadaj'l si~ w receptur~, kt,ora w formie 
"ak<.ldemizmu" hamuje autentyczny rozwoj mlodego artysty, po 
drugie, przygotowania nie Sq adekwatne do charakteru problemow 
wspolczesnej sztuki i mlody artysta musi najpierw zapomniec 
o akademii, a potem samodzielnie uczyc si~ na nowo. W zwiqzku 
z pierwszym punktem nasuwa si~ wniosek, ze akademia nie moze 
wytwarzac nawykow, nie moze wyposazac studenta w warsztat 
artystyczny, poniewaz ten warsztat powinien wynikac z indywidu
alnosci artystycznej, z koncepcji ideowo:-artystycznej, jakq wypra
cowywuje si~ w ciqgu wieloletniej pracy tworczej . Jezeli chodzi 
o drugi punkt, to wydaje si~, ze warunkiem powiqzania studiow 
ze sztukq wspolczesnq jest przeksztalcenie izolacjonizmu akademii 
w I01I"um nieustajqcej dyskusji Moim zda.niem wIaSnie na AKA
DEMIl powilnnaogniskowac si~ walk'a poglqdow - akademia po
winna promieniowac zazartym sporem 0 sztuk~ i uzbrajac arty
stow do samodzielnej walki. Ale nie wierz~, aby mozna bylo pod

http:system.ow


1888 STEFAN PAPP 

budowae rang~ akademii "szkolarskim akademizmem". To wlasnie 
ta "szk,olka" nadaje akademii zapach muzealny, to "szkolka" 
upupia kazd14 zYW14' dynamiczn14 mysl, niweczy wysilek profesorow 
i studentow. 

Jak powszechnie wiadomo, sztuka wspolczesna wprowadzila tak14 
mas~ nowych problemow, ze tradycyjna wiedza i tradycyjny 
system nauczania juz nie wystarczaj14. Student na ASP przechodzi 
najcz~sciej przez skomplikowany magiel "artystostwa" - uczy 
si~ od pierwszego roku "bye artyst14" . Moim zdaniem determinacja 
"artystostwa" jest z gruntu szkodliwa - w tej determinacji mozna 
odnaleze zrodla wielu bl~dow i zahamowan szkolnictwa. Niektorzy 
studenci juz na .pierwszym roku, rysuj14c z natury, chwytaj14 si~ 
roznych sztuczek, aby za wszelk14 cen~ wykazae swoj14 oryginal
nose. W rezultacie ich praca nie przynosi im wlasciwego przygo
towania. Jedni np. "cieniuj14" krzyzykami, inni sianem, jeszcze 
inni kratk14 biegn14c14 za form14 lub wat14 z grafitem. Jeden r14bie 
ostry kontur, drugi poci si~ nad kresk14 "zYW14 i wrazliw14". Pod
gl14daj14 starych mistrz,ow nie zastanawiaj14c si~ nad istotq ich 
dorobku, lecz ordynarnie sci14gaj14 powierzchowne wartosci. Pa
nuje rowniez idiotyczne przekonanie, ze rysunek, czy malowidlo 
swiadczy 0 wszystkim - 0 talencie i rozmiarach mozliwosci 
artystycznych. S14 nawet takie blazenskie sytuacje, kiedy student 
po narysowaniu "dose realistycznie" nagle zmienia rysunek, wpro
wadzaj14c na sil~ pewne deformacje i podpatrzone "smaczki" 
bo to "nowoczesne i artystyczne". 

Taka postawa studentow wynika z nieporozumienia - student 
widocznie nie wie po co rysuje z natury, po co maluje. Nie od>
rozma pracy na studiach od pracy tworczej . Student boi si~ 

rysunku, rzezby, malowidla - a przeciez nie ma nic bardziej 
szkodliwego jak psychoza artystostwa. Nie wiem gdzie szukae 
przyczyn tych niesamowitych ambicji. Jedno jest oczywiste : bl~dny 
stosunek do natury, niezrozumienie sensu studiow i szkolenia arty'
stycznego oraz brak w programie studiow elementow wynika
j14cych z potrzeb wspolczesnej sztuki - stawia wartose takiego 
szkolenia pod znakiem zapytania. W rezultacie bl~dnego stosunku 

, do natury, student zamiast poznae prawa rz14dz14ce konstrukcj14, 
prawa proporcji, logik~ i. funkcjonalnose natury - alba "odry
sowuje" i odtwarza natur~, alba j14 gubi w pseudoartystycznej 
transpozycji. Tu i owdzie pokutuje jeszcze slabose do efektOw 
iluzjonistycznego malarstwa, w pogoni za wrazeniem zapomina 
si~ 0 tym, ze studium jest notatkq, rejestracj14 myslenia, zapisem 
analizy, a nie syntez14 artystyczn14. 

Innym zagadnieniem jest receptura tworzywa, ktora niepo
trzebnie, moim zdaniem, ogranicza odwag~ eksperymentowania 
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na Akademii. Nie widz~ powod6w, dla jakich akademia nie mia
laby si~ stae "okazjq" do poszukiwania i eksperymentowania, 
osrodkiem poznawania i przystosowywania r6znych tworzyw do 
potrzeb pracy tw6rczej. Obecnie absolwent akademii musi ekspe
rymentowae na wlasnq r~k~ - bez pomocy pedagog6w i odpo
wiednich warunk6w. Bardzo cz~sto te doswiadczenia, te niesmiale 
pr6bki i "zadania szkolne" spotykamy na wystawach jako dojrzale 
"dzieIa". Nie mozna si~ dziwie, jesli mlody artysta, po opuszczeniu 
"muzealnej" juz pracowni, samodzielnq prac~ tw6rczq ogranicza 
do poszukiwaii. formalno-materialowych. Kiedys trzeba przeciez 
te braki w wyksztalceniu artystycznym nadrobie. M6wi si~ cz~sto 
o banalnosci i martwocie niektorych dziel wspolczesnych, zarzuca 
si~ twarcom, ze nie majq nic do powiedzenia - zapomina si~ 

przy tym, ze oni cz~sto dopiero po studiach UCZq si~ "m6wic" 
bo dyplomem wyr~czye si~ nie moina. Trzeba r6wniez wziqe pod 
uwag~, ze dzisiaj odpada juz etykieta pionierstwa, ze nawet naj
nowszy "izm", bE:dzie jedynie lepszq czy gorszq kontynuacjq roz
pocz~tej przed p61 wiekiem rewolucji w sztuce. To, moim zdaniem, 
bardzo istotny czynnik - jak wiadomo, czym innym jest odkrycie 
nowego swiata a czym innym wysilek znalezienia w tym swiecie 
bialej plamy, znalezienie miejsca dla siebie. Jakze cZE:sto absol
wenci, na skutek zlego poinformowania, zachowujq siE: jak od
krywcy i nowatorzy. A niektorzy to nawet uwazajq siebie za 
awangard~. Awangarda owszem, ale w stosunku do czego, pa
nowie? 

Slyszalem kiedys swietne porownanie: Akademia to taki poczci
wy dylizans, ktoremu co roku zmienia siE: konie, a on jedzie, 
jedzie i prawdopodobnie kiedys gdzies dojedzie. 

Niepokojqcy jest r,6wniez fakt ciqglego "przemeblowywania" si~ 
niektarych tw6rcow, szczeg6lnie starszego pokolenia. Wykazujq 
oni podejrzanq "wrazliwosc" na to, co pojawia siE: nowego w sztu
ceo Niektorzy dochodzq do takiej perfekcji, ze potrafiq co kilka 
lat zmieniac skarE: i szokowae publicznose coraz to innq koncepcjq 
artystycznq. Taka postawa wobec sztuki wydaje siE: po prostu 
niemoralna. Nie dajmy siE: "upicassie", nie widzE: powod6w, dla 
jakich artysta mialby zrezygnowae z wypracowanej przez siebie 
koncepcji artystycznej, ze swojego stylu, swojego warsztatu. Jezeli 
przyczynq tej metamorfozy jest chE:e scigania siE: z czasem, z epo
kq, dqzenie do tego, aby za wszelkq cenE: "bye nowoczesnym", 
to chyba nie tE:dy droga. A przynajmniej nic nie wiem 0 tym, 
aby wielcy mistrzowie musieli kiedys wyprawiac takq karko
lomnq ekwilibrystykE: w celu zapewnienia swojej tw6rczosci prawa 
do zycia. Wydaje mi siE:, ze Braque zawsze byl Braque'iem i wla
snie dlatego jest Braque'iem. Te ciqgle zmiany poglqdow 
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i koncepcji, to kreowanie si~ na "nowoczesnego" nie przydaje 
autorytetu, lecz wprowadza jedynie zamieszanie w umyslach mlo
dych adeptow sztuk,i. Wydaje Isi~, ze bald e "unrowoczesnianie" si~ 
niektorych pedagogow niewiele zmienia i nie poprawia procesu 
nauczania. Osobiscie wol~ uczciwego kapist~ od swiezo kreowa
nego "awangardzisty". Ten l~k przed znalezieniem si~ na margi
nesie niszczy niejednego utalen.t.owanego al'tyst~. Nie wiem dla
czego artysta mialby si~ wstydzie swojej sztuki - jezeli jest. 
uczciwa, autentyczna i wlasna? Moze w tym kryje si(l "nijakosc" 
akademii? Nikt 0 n ic nie walczy, rzadko broni si~ swoich racji 
nie ma zarliwej dyskusji ideowo-artystycznej . A gdyby tak aka
demia skladala si~ z zespolu pedagogow 0 bardzo roznych po
glqdach na sztuk~, moze wtedy wojna intelektualna i artystyczna 
okazalaby si~ bardziej pozyteczna, niz nieszczerose, l~k i kopanie 
dolkow. 

Wydaje si~, ze istniejq wszelkie szanse uczynienia akademii tyro, 
czym powinna bye - szkolq rzemiosla i myslenia artystycznego, 
miejscem rodzenia si~ poglqdow i koncepcji artystycznych - forum 
wielkiej dyskusji. I dlatego - z myslq 0 budowaniu, a nie z ch~ci 
burzenia - zglaszam te uproszczone niejednokrotnie i moze nie
sluszne uwagi. Jedynie w szczerej wymianie poglqdow widz~ 
mozliwosci usuni~cia tego sztucznego parawanu, ktory odgradza 
akardemli~ od zycia. Nie chodzi tu 0 pot~p~a'll'ie 1urdz,i , leoz 0 bez
kompromisowq postaw~ wobec zla, wobec ciqzqcych na szkolnictwie 
artystycznym nieporozumien i bl~dow. Wlasnie dzisiaj, kiedy zy
cie z dnia na dzien staje si~ coraz bardziej dynamiczne, potrzebna 
jest akademia - ale nie jako azyl i wyspa pi~knych iluzji, lecz 
jako srodowisko dojrzewania artystycznie i intelektualnie zdro
wych tWlorc6w. Chodzi 0 sztuk~. 

Stefan Papp 
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BRUTUS CZYLI PRZEKLENSTWO 
CNOTY 

DOkladny tytul tej pracy Wll1len brzmiec i w umy:ile au
tora brzmi faktycznie: B rut u s S z e k s p i row ski i z a
gadnienie konfliktu mit':dzy moralnosci q 
az y c i e m. Ale jest to tytul chyba za dlugi. Ten, kt6ry 
tu dalem, jest plakatowy, swiadomie wyzywajqcy; za
spokaja t~ cht':c szokowania, kt6ra dusze autorskie zawsze 
nurtuje. Naturalnie tez jest niescisly: jak sit': w dalszym 
ciqgu okaze, to jednak nie cnota jest, moim zadaniem, 
pierworodnym przeklenstwem Brutusa. Czytelnik, ktory by 
si~ uwazal za cnotliwego, moze wi~c czytac dalej spokojnie. 

Rozprawka ta jest skr6conym opracowari.iem duzo bar
dziej rozbudowanego odczytu wygloszonego pierwotnie, 
w gronie zamkni~tym, w Wilnie 18 lipca 1943, potem zas, 
juz jako publiczny, i w postaci nieco zmienionej, w Toruniu 
14 lutego 1946. Podstawq obecnej redakcji byl, procz zacho
wanych kilku kolejnych dyspozycji i innych notatek, auto
refera t pisany swego czasu dla jednego ? fachowych pism 
filozoficznych i wtedy nie doprowadzony do konca. Nadmier
na zwit':zlos <~ i pewna sztywnosc, silq rzeczy znamionujqca 
elaboraty tego rodzaju, moze i tu jakiS slad zostawila. Sta
ralem si~ temu w miar~ moznosci przeciwdzialac; z jakim 
powodzeniem, trudno mi sqdzic. 

Teoretyczna cz~sc koneowa ujt':ta jest tak skr6towo i tak 
uproszczona, by bez rai;qeej dysproporcji mogla si~ zmiescic 
w ramach eseju i nie nis.zezyla jego charakteru jako eseju. 

Szekspir.owski J u 1 ius z C e z a r, w zwiqzku ze swietnie 
nawet jak na tego poett': - postawionq postaeiq Brutusa, zd<uje 
sit': na temat "cnoty", ezy tez po pro·stu "moralnosei" nasuwac 
pewne mysli iraczej krytyczne, a to z punktu widzenia zarovJ'110 
uprawnionych dqien ezlo'Wieka, ktory jest moralny albo cnotliwy, 



1892 HENRYK ELZENBERG 

jlak tez jegD czlowieczenstwa i Dgolniejszej - nie ,tylkD etycznej -
Iudzkiej wartDsci. Szekspir niewqtpl~wiei niedwuznacznie chcial 
przedstawdc Brutusa jakD czlDWieka wyniesionegD wysDko pDnad 
przeci~tnosc etycz.nq, jakD herosa moralnegD, geniusza cnoty. Bru
tus jest nie tylkD uczci wy, bezinteresDwny, nieustniswny, boha
terskD Dpanowany, wielkDduszny, w o.bco.waniu wykwintny 
i, w najbardziej pDtocznym zTIlaczeniu tegD slDwa, po. prDstu 
"dobry"; nie tylkD rna wYDstrzone poczucie sprawiedliwDsci 
i kazdemu 'zawsze gotow jest oddac to., CD mu si~ slusznie nalezy; 
ale wszystkie te cechy dDdatnie skladajq si~ na jakis ksztalt 
Dstateczny, na ten "PDSqg", 0. ktoregD wykucie z DpornegD ma
terialu swej duszy tylu nienajgDrszych - i historycznych! -
Rzymian w tej mDrderczej epDce kusilD si~ bez powodzenia. 
PDdkreslone tez jest, w liczmych miejscach dramatu, pDzytywne 
znaczenie tej jegD "cnoty" dla sprawy, w ktorej sluzb~ si~ Dddal: 
ona to. - a nie jakies niezwykle talenty wojskDwe czy pDli
tyczne - zapewnia mu, laZ do tragicznego finalu, wplyw i autD
rytet srod sWDich, tym samym zas i calemu DbDZQwi republi
klanskiemu zwla1r,tDsc wewn~t'rznq, jedn01iJtosc dziallauia i, gdy 
2Jwyci~stwD si~ wymkn~ID, g'odnD'sc w upadku. Nikt si~ nie sprze
niewierza, nikt nie Ddpada; jedyna scysja z Kasjuszem kDnczy si~ 

zbra:tl8,.ITtiem jeszcze sciSlejszym. Trudno si~ jednak oprzec wra
ieniu, ie akcent mimD WSZystkD naczelny pada na (mct~ Brutusa 
jakJD na cos, CD 10. S I a b i a; nie byIe >jaki cien, w szczegolnosci, 
rzucajq na niq ndezaprzeczalne, chodiaz co do istoty swej nie 
tak latwe do. 'TDzumowegD uj~ci.a, po.wiqzania jej z jego kl~skq. 
Czyibysmy wi~c, na przykladzie Brutusa, mieli tu zademonskD
wanq nam jakqs, w rD·zumieniu Szekspira normalnq, solidarnDsc 
tych dwoch rzeczy: cnoty ,i kl~ski? Tematem uwag poniZszych 
b~dzie do1dadniejsze skDntrDlDwanie tegD niepDkojqCegD wrazenia. 
o autentycz,nq interpretJacj~ autentycznej mysli Szekspira trudno 
DCZywlscle si~ kusic, i ambicji takiej praca ta nie rna; chce Dna 
stwierd'zic jedynie ,pewne - jak si~ w tak-ich razach mowi 
"sugestie" nie zniewalajqce bezwzgl~dnie, ale naturalnie prze
ciei plynqce z tekstu, gdy do. niego przystqpic z nastawieniem TIla 
problemy etyczne. 

Najprostszy, narzucajqcy si~ w pierw1szej chwili spDsob rDzumie
nia Dwego fatalnegD pDwiqzania jest niewqtpliwie ten, ze kl~ska rna 
w cnocie s'WDjq p r z y c z y n~. Uwzgl~dnia CD prawda pDeta 
i podk,resla takze przyczyny inne, tkwiqce w OkDlicznosciach ze
wn~trznych, czy to. realnych (faktyczny stosunek sil w Rzymie, 
zanik ducha republikanskiegD srod ludu, bl~dy strategiczne, przy
padek), czy to. mniej lub wi~cej mitDlDgicznych (zemsta posmiertna 
Cezara, Lo.s po.j~ty jako. sila kosmic.zUla); w mysl jednak calej, 

http:etycz.nq
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znanej nam wszystkim Szekspirowskiej koncepcji dramatu, nie 
na nich zainteresowanie si€; skupia, ale lila tych, ktore bohaier 
nosi w sobie samym, w swym charakterze. I takq "wewn€;trznq" 
przyczynq mialabyprzede wS'zystkim byc jego cnota. Brutus ginie 
bo jest "za sz1achetny na ten swiat": taka byla interpretacja swego 
czasu mniej lub wi~cej klasyczna. 

PI~Zyst€;pujqC do jej zbadania, 1rzeba jednak pewne jej 'l'OZU

mienlie tichylic z gory jakozanadto elemeniarne,nawet - chc~a
loby siEi powtiedziec - prostackie. Polegaloby ono na p'rzypuszcze
niu, ie iZgubEi repubHkanow p()lwodujq pew:ne po sun i €; c ii. a Bru
tusa zrodZOlne z mO'tyw6w ety,cZIIlych; Itakim bytoby odrzucenie pro
jektu, by Antoniusza zgladzic jednoczesnie z Cezarem; t.akim, 
pozniej, wprost juz szaleiicze zezwolenie, by tenie Antoniusz 
wystqpil z mOWq do ludu. I w zwiqz.ku z tym moma by w dziele 
d()pa'irywac si~ ilustracji tej znanej pra1wdy, ze dla czlowiek\a 
uwiklanego w ro,zgrywk~, ktorej nie lagod~i swiadomosc moZliwej 
przy k0l1CU ugody, trzymanie si€; jakichkolwiek regul moralnych 
stano-wi dobrowolne i nieraz zgubne ro:z;brojenie siEi, wy:z;bycie 
si€; cz€;sci swych szans na rzecz przeciJWlIlIika. Dzi€;ki takiemu dobro
wolnemu ro~brajaniu siEi wielu 'zginEiI,o; dzi~ki niemu mialby ginqc 
i Brutus. Prawda to jednak zbyt jawna, i7Jbyt trywialna, zbyt 
lezqca na dloni, przez w.szystk,ich zresztq szelm6w, kt6rzy chcq 
wygr,ac, i przez wszystkich slabeuszy, ktorzy przegrali, zbyt na
tarczywie gloszona, by ,warto si~ niq byIo zajmowac i bysmy mieli. 
przypuscic, ie na niq to chcial z,wr6cic uwag€; Szekspir zgl€;biacz 
spraw wlasnie ill i e jawnych, n i e lezqcych na dloni. Jezeli 
w cnocie Brutusa chcemy widziec ir6dlo jego przegrane,j, to 'pro
blem wart przemysleni>a moie to nasuwac tylko 0 tyle, 0 iJe rzecz 
ujmiemy znacznie subtelniej. 

Zamiast mianowicie przyczyn, ktore stanowiq 0 losie danego 
czlowieka, doszukiwac si~ w okreslonych zdarzeniach posiqga
jqcych za sobq inne z kolei zdarzeniJa, ate, ogniwo za ogni1wem, 
zn6w inne, moina siEi z calym swoim mysleniem przyczynowym 
niejako przerzucic 'w sfer~ 0 wiele mniej jasnq, bardziej psy
chologicznq i jednoczesnie, chcialoby si~ rzecz, esenc1alnq, i Iprzy
jqC, ie w swej tresci istotnej l'ospreformowany jest w charak
terze niez,aleinie od tego, czy zajdzie ,ten lub ow fakt szcze
g6lowy. Tak 'i w naszej tragedii: zamiJast wyliczac posuni€;cia 
prowadzqce do kl~ski i dla kaz.dego z ·osabna wskazywac jego 
zr6dlo etyczne, moina siEi raczej zapytac: czy moralnosc nie jest 
przyczynq jakiejs s la b 0 sci Brutusa IlJak wiel.kiej, ie go pcha ku 
przepasci mOCq koniecznoSci wewn~trznej i czy, gtdyby, powiedzmy, 
Antoniusz odpadl, Brutus Illie bylby siEi Inieuchronnie 'potknqI 
o kogos innego? Podobne siawianie sprawy jestz pewnosciq mniej 

Znak - 7 

http:zwiqz.ku


1894 HENRYK ELZENBERG 

pospolite niz tamto pragmatyczne i grube; jednak w!asnie u ludzi 
gh:bokich spotykamy je, gloszoil1e z przej~ciem, w pi~knych tez 
nieraz, lapidarnych sformulowaniach. "W piersi twej znajdziesz 
gwiazdy twego przeznaczenia", m6wi Schiller; a stary Demokryt : 
"charakter jest dajmonem czlowieka". ezy takie twierdzen:e jest 
sluszne jako twierdzenie pnwszechne? W stosunku do danej, 
konkretnej, poszczeg6lnej jednostki na pewno nie jest; charak
ter, to tylko jedeil1 wsp6lczynnik, i nie jest powiedziane, ze 
to on wlasnie zawsze w koncu musi przewazyc. Nie ma tu nad 
czym si~ zastanawiac : trz~sienie ziemi pochlania jednakowo 
tch6rza jak bohatera; k ryzys w hutnictwie uderza nie w nie
przewidujqcych, tylko w hutnik6w; urodzony wojo'wnik przez 
cale zycie moze sprzedawac landrynki, jesli czasy Sq pokojowe. 
Ale jesli jednostek wziqc wiele i rozpatrzyc rzecz statystycznie, 
stwierdzajqc, jak to bywa "na og6l", sytuacja powaznie si~ zmie
nia: teraz najrozsqdniej w swiecie mozna powiedziec, ze n a 
o g 6l charakterom t.akim a takim odpowiadajq losy takie a ta
kie. To nie cichych i ust~pliwych czeka smierc w burdach ulicz
nych, i to nie mysliciele rcbiq miliony. Ale teraz: bohater tra
gedii to przeciez nie tylko jakis empiryczny, jednostkowy okaz 
czlowieka; jest on zawsze jednostkq z·arazem i reprezentantem 
jakiegos "typu". kt6rego "typowe" tez losy, osobisty jego los ilu
struje. Tak tez ma si~ rzecz i z Brutusem. Brutus jednostkowy 
ginie w wyniku tych a tych zsumowanych okolicznosci; Brutus
-reprezentant tylko dlatego, ze zalqzek katastrofy ma w sobie. 
I istotnie : zalqzek ten od samego poczqtku jest wyczuwalny. 
Owszem, ten wszechstronnie w zalety wyposazcny czlcw:ek rna 
w charakterze wlasciwosci, kt6re nie tylko budzq podziw lako 
moraIne, 3le Sq jednoczesnie najrealniejszym, jakiego pragnqe 
moina, czynnikiem sHy: odwag~ oscbistq, wytrwalosc, m~skq 
konsekwencj~ w dzialaniu; ma tez nie wszystkie co prawda, ale 
wcale liczne przymioty wodza; a jednak gdzies w nim tkwi sla
bose, zrosni~ta z nim, nieuleczalna, przez poet~ naz dyskretnie, 
to znowu - jak w straszliwej scenie na Forum - az brutalnie 
uwidoczniona. Jakaz jest tej slabosci natura ? 

.Jakims jednym wyrazem czy kr6tkim zwrc-1em okres1ic siE: 
jej bodaj ze nie da; jest to - jak z tym w sprawach charakte
rowych musimy s i~ pogodzic tak cz~sto - jakis zesp6! cech ra
czej plynnych, jedna w drugq si~ przelewajqcych ; moina tu wi~c 
tylko ostroznie opisywac, pilnie si~ strzegqc, by nie narzucie 
zjawiskom jakiejs przez nas tylko stworzonej, efektownej a my
lqcej struktury. Zacznijmy od rzeczy najpr·ostszej : nasza si~a ude
rzenia w dzia!aniu jest w duzym stopniu zalein a od intensy
wnosci naszego - niek·on iec.znie s if; W s pos6b uchwytny przeja
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wiajqcego na zewnqtrz - zycia impulsywno-uczuciowego, jak 
rowniez ad pewnej (choe czasem rownie dobrze zamasko Wlanej) 
bezposredniosci, spontanicznosci, z jakq zycie to znajduje wyraz 
swoj w cZYlnie. Ot62 u Brutusa - ktory po prostu bezuczuciowy 
nie jest na pewno - uderzajq liczne i oscbliwe pod tym w2gl~dem 
ograniczenia. Brutus nienawidzie nie umie; kocha z lilozoficznymi 
zastrzeieniami; uczucia jego nie majq !Clni pr~inosci na zewnqtrz, 
ani w nim samym, tej u ogolu ludzi tak naturalnej tendencji 
do opanowywanla i przenikania - z chwilq gdy raz dojd'l do 

. glosu - psychiki na jej calym obszarze. On z niepokojqcq !atwo
SClq kJazdemu swemu UCZUClU potrafi wyznaczyc granice, ostre, 
sztywne, nieprzekraczalne; dose przypomniec jak sam, w mcwie 
na Forum, w czterech punktach, w precyzyjnie i czysto sprepa
rowanej formule, streszcza swoj zloiony stosunek do Cezara 
jako czlowieka. Jest Zlesztq w razie potrzeby wyjqtkowo wprost 
zdolny do czasowego odgrodzenia si~ od swych uczuc w og6le. 
Jest typem na wskros refleksyjnym; w stosunku do przebiegu 
zdarzen, w kt6re si~ wIqczyl, zaJmuje - rIaZ po raz ~ a w gruncie 
rzeczy mozna powiedziee, ie stale - postaw~ surowego dystansu; 
w stosunku do wlasnych przedsi~wzi~e brak mu tego m.nimum 
zaslepienia, kt6re jest potrzebne do entuzjazmu. OczywiScie, nawet 
cz!{)wlek czynu najbardziej impetyczny moie czaslm, chotby w noc 
przed w ymarszem 'na rozpraw~ z wrogiem, przeczytat ksiqik~; 

ale ie u Brutusa, jak u Hamleta, Szekspir za rzecz celowq uwa
za czyt anie to nam stawic przed oczy, to 0 jego rozumieniu postaci 
wiele m6wi; i istotnle, W szeregu Szekspirowskich pogromcow 
tyranii Brutus jest bliiszy Hamleta niz tych, kt6rzy tak bez 
wszelkich m~drkowan dajq rady Ryszardowi czy Makbetowi. Nie 
rna w nim nami~tnosci i nie rna mocnych, iywiolowych, zdobywczo 
prqcych naprz6d Slamorzutnych impulsow; nie rna ani instynkto
wnej sklonnosci do narzucania swej woli, ani tego p~du nie5wia
domego, ktory niez.aleinie od woli, wszystko co w sqsiedztwie, 
z sobq porywa. Brutus, kiedy raz jui przystqpil do dzialania, dzi,aIa 
s tanowczo; ale ostry samokrytycyzm powoduje staly rozlam we
wn~trzny . Zamiast owej swiadomosci swej sHy i ufnosci w niq, 
ktora cechuje uradzcnych przyszlych zwyci~zc6w, jest w n:m 
00 do przyszlosci wszcz~tego dziela powsciqgliwose sqdu tak 
wielka, ze staje si~ ai nastawieniem na kl~sk ~: i kl~ska jest tego 
wszystkiego naturalnym zalkOllczeniem i kresem. W tym zespole 
sklonnosci i postaw rna 000 SWq bezposredniq, pozapragmatyczn'l 
przyczyn~. 

Przyczyn~ bezposredniq, powiadam. Ale teraz dopiero staje 
przed nami pytanie decydujqce: czy ta bezposrednia przyczyna 
jest przyczynq jednoczesnie ostatniq? Czy W osta tecznej instancji 
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Brutus przegrywa dlatego, ze z natury jest beznami~tny, reflek
syjny, niezywiolowy, bez spontanic.znosci i dyn amizmu, czy tez 
tej przyczyny przyczynq nie jest ,przypadkiem cos jeszcze .innego, 
a mianolwicie: zbyt przemozna, zbyt niezachwiana, zbyt wszech- ' 
wladnie wszystkie 'instynkty w szachu It~zymajqca moralnose? 
Nie jest to niemozliwe: cala ta niezywiolowosc moze bye czyms 
nabytym, wynikiem swiadomej, zamierzonej i zgubnym powo
dzeniem 'Uwieiic2onej pracy nad sobq. Czyli, ze "c.nota" bylaby 
rzeczywisClie pierworodnym przekleiistwem Brutusa. 

Otoz na Ipierwszy fzUt oka tekst dramatu zdawalby si~ dose 
nawet za tym ro·zumieniem przemawiae; nie trudno tez wska..: 
Zlae rpsychologiczny mechanizm, dzi~ki ktoremu proces taki jak 
ten mogl dojsc do skutku. Moralnosc Brutusa jest tego typu, ze 
istotn,ie ma ,wszelkie dane, by 'przekreslic zyiwiol w czlowieku. 
Sq odmiany moral:nosci zupelnie j,nne: nieraz bywa ona czyms 
jakby tylk,o czystym, .niemyslqcym instynktem, tak ze za impul
sem moralnym dany czlowiek idzie z refleksjq niewi~kszq niz 
on sam lub kto inny za potrzebq powiet'fZla lub ruchu; czasem 
znowuz bywa "intuicyjna" w tym szezegolnie moenym znaczeniu, 
ie to, co nazy'Wlamy "sumieniem", jest wtedy po Pl10stu peW1l1ym 
wyezuoiem orientujqcym si~ tylko od wypadku do wypadku, od 
jednej k,onkretnej sytuacji do rdrugiej, ,bez brania pod uwag~ 

jakiehs ogolnych zasad ezy pmwidel moralnyeh. P,ierwsza nie 
zawiera w ogole pierwia'stka poznawezego, druga zawiera, ale 
~acjonalna tez nie jest. Moralnosc BrutuSia lliie jest mstynktem 
i w sensie, 0 ktorym t'u mowa, nie jest towniez intuicyjna; jest 
na wskros przepojona ra,ej.orualnoseiq i w tym kierunku ~ wia
domo: historyezny Brutus to przeciez byl stoik! - idzie dalej 
niz inne· Brutus ma w ogole silrne rysy racjonalistyczllle ~ re..: 
zOinerskie: zmysl analityezno-Iogiczny, potrzeb~ ujmowania swej 
mysli w krar:by rozumowaii formalnyeh, Iprzyst~powanie do zjawisk 
jednostk1owyeh jako do poszczegolillych egzemplarzy ezegos, co da 
si~ i co szanujq,ey si~ umysl pow in Ii en pomyslee ogolnie; 
totez oj pod wzgl~dem moralnym jest tego 'rodzaju ezIowiekiem, 
ktory dla kazdego swego post~pku musi miee ' przemyslane uza
sa.dinienie, racj~ (reason), i to nie t~ pozornq, popularnie tylko 
tak nazywanq, kJtOfq byle n~dzaTZ moze zaczerpnqc ze sweglO in
teresuosobistego, ale r a c j ~ fzeezywistq, w pelnym znaczeniu, 
obowiqzujqcq powszeehnie: takq, ktofq kai:dy inny ezlowiek my
slqey b~dzie musial uznac iprzyjqc. W chWlili przelomowej, gdy 
wszystko jest bardziej na ezasie nii: rozumo,we, skrupulatne uza
sadndanie, on upareie krwa ' w swej ,wierze, ze solidnej reason nic 
si~ n[e oprze; mysli tak lliawet 0 "ludzie" rzymskim; tym 
w dramacie - beznadziejnym motloehu. • Sz,ezytemzas ' calej tej 
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naiwnosci Sq slowa, ktore 'po zabojstwie Cezara wypowiada do 
Amtoniusza: 

Nasze racje tak wazkie Sq i tak wszechstronne, 
Ze gdybys, Antoniuszu, byl synem Cezara, 
Musialbys mam ,przytaknqc. 

I racjonaln osc ta nie pozost1aje w sferze mysli , ale najauten· 
tyc.Zll1 iej przenika w post~poWla'nie: tylko na pods'tawie sollklmych 
racji Brutus podejmuje decyzje; zarowno zas osobisty interes 
jak ~ co nas tu wylqcznie interesuje - wszelka, w znaczeniu 
KiantoIWlsk;im, "sklonnosC", a tym bar.dziej na,mi~tmosc, w ogole 
nie wchodzi w rachub~; sluszne rozeznanie jest wszystkim. Widzqc 
to, calkiem naturalnie myslimy, ze CWO nieuleganie sklonnosciom 
jest zamierzone, ze jest to przelamanie ich silq 'woli i zelaznej 
dyscypliny wewn~trznej: ze to, jednym slowem, anota Brutusa, 
jako czynem rZqdzqca mortalnosc, zniszczyla w mim dynamizm 
i zywiol. A ze be:zzywiolowosc jest zrodlem kl<:;ski, wi<:;c 'w osta
tecznej inS'ta'l1cji eno,t,a, a nie co innego, sta'je siE; odpowiedzial
na za klE;SkE;. TraMlI'jqc zas, w mysl wyw Oldow poprzeci<nich, 
Brutusa j ·akop~edstawicdela pewmej "msy" psychicznej, czy 
"typu", i dokonujqc podsuniE;teg'o przez ten przyklad uogolnienia, 
uzyskujemy "moral" dramatu takioto: kto siE; zby-tnio doskO'l1,ali 
moralnie, ten zabija w wbie zywiol i przez to ..- nie w wyniku 
tych lub Q.wych blE;dnych posuniE;c - przegrywa swoje walki 
zyciowe. 

Nie jest rzeCZq niemozliwq, ze Szekspir myslal sobie cos w tym 
wllasnie stylu. Mimo wszystko jednak, co na jej korzysc zostalo 
tu powiedziane, przypisywac mu tej koncepcji bez zastrzezen 
chyba nie mozna. Nie tylko dlatego, ze wol'no wqtpic, czy 0 ja
kikolwiek moral sformulowany nieco bardziej abstrakcyjnie wy
pada podejrzewac tego czystej krwi mistrza czystej, choc mq
drDScllq nie blahq przeswietlonej, ,\\fuji k1onkretnej: tak calkiern 
nie do rpomyslenia by to nie bylo. Ale trudno przy,puscic, by 
two'rca, tak zafascynowany zywiolem ipryma·tem namiE;tnosci 
w czlowieku, mogl w i e r z y c w uksztaltowanie psychiki az 
rtak calkowite przez mysl racjonalnq i sil~ woli. J akkolwiek 
by zresztq tu siE; rzecz miala: jest mo,zliwa imnta interpretacja, 
dajqca i moral ciekawszy i baTdziej zgodna na ogol z tym, co 
o zaw:ilej ludzkiej naturze bylibysmy i my sklonni myslec. 

Stosunek mianowioie owych dwoch zjawisk - mOlI"alnosci i tu 
opisanej bezzywiolowosci, beznl(lmi~tn'o,sci - mOZna rowlniez 1'0

zumiec pod wzglE;dem najbardziej zasadniczym odwrotnie: nie 
ze moralnosc wymusza na psychice be.znami~tnosc, ale ze ta 
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ost,atnia jest faktem pierwszym, WYJsclOwym, 1 ze dopiero jako 
cos wt6rnego wylania z siebie calC! OWq groznie wspanialq struk
tun~ racjonalno-moralnq. Byle tylko, w duchu jakiegos prymi
tywnie poj~tego determinizmu, "wylaniania" tego nie chce r;)zu
m iec jako proces automatyczny, poza wszelkq swiadomosciq i chce
ll1iem, tak ze osiqgni~cia etyczne byly tylko s y m p tom la t E' m 
pEwmego temperamentu, niczym bladosc symptomatem anemii. 
Nie , to, co chc~ powiedziee, to ze moralnose stanowilaby tu 
rozmyslnie i celowo wprow1adzony S rod e k z a s t ~ P c z y. Nor
maInq dostarc~ycielkq silnych, zdolnych lamae opory impuls6w 
jest dla czlowieka toczqcego trudnq walk~ - nami~tnosc. Bru
tusowi brak jest tego motoru. Ale dzielo jego nie jest z tych, 
kt6re mogq bye doprowadzone do konca przy impulsach mier
nych lub chwiejnych; motor musi bye, i to pot~zny, - i Brutus 
szuka go w sferze ponadosobisto-etycznej, w niezachwianej i trak
towanej jako racj'onalna i niewqlpliwa wierze w pewien wzorzec 
moralny, z kt6rym uzgodnie swe czyny jest jego powinnosciq 
i z kt6rym czyny swe faktycz-nie uzgadnia. Ale oto okazuje si~, 
ze ta "cno:ta" nie jest w stanie spelnie swej roli; ze jako mo,tor 
jest niewydolna; ze nie moze zastqpie zywiolu. Dz·ialanie - z po
zoru stanowcze - w gl~bi pozostaje slabe, kalekie: Brutus prze
grywa. Odmiennose tej interpretacji w stosunku do tej, kt6rq 
przed chwilq om6wilismy i podlali w wqtpliwosc, da si~ sformu
Ie-wac bez trudu. Cnota nie s pow 0 dow a I a kl~ski Brutusa, 
ale, wezw,all1a na pomcc, by zarardz'ie defektowi natury, nie '1do
lala tej kl~ski 0 d w roc i e. CnO'ta nie jest "przeklenstwem" 
tego, kto walczy, ale jesli juz w tragedii szukac monalu, b~dzie 
on wyglqdal tak oto: nie myslcie, by nie wiedziee jak niewzru
szone przekcnanie 0 moralnej slusznosci czy nawet 0 bezwzglGd
hie powinnym chara'kterze waszych poczynan, by jakiekolwiek 
"racje" etyczne, by najt~zsza posluszna im wola mogly warn', 
jako motor dzialania, zastqpic zywiol, nami~tnosc, przyrodzonq 
ekspansywnose zdobywczej, agresywnej osobowosci. 

I tu znoWiUz, tak jak poprzednio, ryzykDwnie byloby twierdzic, 
ze Szekspior explicite tak wlasnie myslal; mniej jeszcze niz po
przedniq, mysl takq godzi si~ wczytywae w dzielopoety tak 
obcego wszelkim smielszym abstr;akcjom. Ale g d Y b y w jego 
koncepcji poetyckiej i dramatyczinej .i:stotnie si~ taily takie su
gestie, to filozof-moralista bylby zapewrne sklonny w druzym 
stopniu przyznac im slusznosc. Dla niego rna ta sprawa Ho og61
niejsze. Bo jego sposob myslenia tak mniej wi~ej si~ zaryso
Wiuje: jezel[ nasze dzialanie ma miec jakqs wartoSc moralnq, 
to przy wybieraniu go sposrod innych w ,tym samym czasie 
mozliwych musial wchodzic w gr~ wzglqd na dobro i zlo, czyli 
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motyw etyczny; bez niegQ wszelki czyn pozostaje w sferze czy
stej "faktycznosci", "natury", ktora jako czysta natura moie bye 
oceniana jui tylko z innych, nii mo'ralny, punk tow widzenia. 
U podstawy wszelkiego czynu moralnie wartosciowego lezy tedy, 
po pierwsze, jakies uczciwe przekonanie dzialajqcego 0 tym, ze 
czyn ten, globalnie oceniajqc, jest dobry; po drugie - i to dla nas 
w tej chwili wybija si~ na plan pierwszy - jakas niech~e do zla 
i, odwrotnie, milose dobra, pociqg ku dobru. Mi~dzy jednak t q 
niechE;ciq a tq milosciq zachodzi, ze wzgl~du na zdolnose moty
Wlacyjnq, z'asadniczla roinica. Gdy jakis nasuwajqcy mi si~ do 
wykonania, jednoznacznie okreslony czyn (ten Qto podst~p w wal
ce, ta oto korzystna spekulacja handlowa) zostal przeze mnie 
ubnany za zly i gdy przy tym - 0 czym trzeba pami~tac! 
nie jest najmniej zlym sposrod wszystkich w danej konstelacji 
mozliwych, to niech~e do zla moie stanowic motyw calkowicie 
wystarcz,ajqcy, by si~ od niego powstrzymac; ogolniej i upra
szczajqc: ie1by si~ w s t r z y mae od czynu, motyw etyczny wy
starcz,a. Natomiast gdy jakiS nasuwajqcy mi si~, jednoznacznie 
okreslony czyn, zostal przeze mnie uznany za dobry, to, by go 
spelnie, moje przekonanie 0 tym, ie dobry, w polqczeniu z mojq 
nawet na}wi~kszq milosciq dobra, nie b~dzie motywem wystar
cZlajqcym. Milose bowiem dobra jako takiego rodzi dqienie do 
w s z y s t k i c h, jakie roinorodnych form dobra, i tym samym 
dostarcza impulsow do w s z y s t k i c h dobrych czynow moili
wych; wy,zmacz.a ona pewnq zamkni~tq, ale jednak bardzo rozle
glq sfeT~ rzeczy godnych istnienia i w kierunku na t~ sferE; nas 
orientuje; k tor q jednak postac dobra i ktory, w danej sytu
acji i cZlasie, konkretny czyn wybrac dla siebie, tego milose 
dobra juz mi nie mowi. Zacj'lOdzi wi~c potrzeba zarowno do
datkowej r a c J 1, Iktora by mi kazala wypowiedziee si~ za 
jed.nym z mozliwych i nasuwajqcych si~ czynow, jak mot y w u, 
ktory by mi dostarczyl impulsu do jego spelnienia; racji, ktora 
jui nie IlIa tym by polegala, ie czyn po prostu jest "dobry", 
i motywu, ktory od milosci dobra b~dzie si~ roznU. Racji mogq 
dostarczyc r6ine czynniki, jak wi~ksza lub mniejsza szansa po
myslnej realizacji (z dwoch przedsi~wzi~c dobrych wybieram to, 
ktore rokuje wi~kszq nadziej~, ie je doprowadz~ do skutku), 
przede wszystkim jednak: wyisze lub niisze, w hierarchii dobT, 
stanowisko jednego z czynow konkurujqcych (z dwoch czynow 
dobrych wybieram ten, ktory ze wzgl~du na 'SWq ,~istot~", 1 na 
cel, do Ikt6rego zmierZlll, na srodki, ktorych przyjdzie uiyc i na 
dajqce si~ 'przewidziec skutki uboczne, zdaje si~ globalnie bye 

1 W znaczeniu zblizonym do tego, W Jakim 0 "istocie czynu" m6wil\ prawnicy. 
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"Iepszy") . Ale ezy te same ezynniki dostarezajq rowniez moty
w6,w? Che~ powiedziee: motyw6w skutee1'5nyeh? Napewno nie; 
i 'w tym sedno sprawy. Obliezanie szans powodzenia seiqga nas 
na 'teren ,rolwazail tak eModno-rozsqdkowyeh i trzezwyeh, ie 
iZ nieh zaden dynamiezny, parywlajqey moty,w uezueiowy si~ nie 
wyloni. Z miejseem w hief.a'rehii jest oezywiscie inaezej: stwarz,a 
ona nie tylko raej~ dla wyboru, ale i motyw; z dwoeh dobr, dla 
ktoryeh rna zro.zumienie, ezlowiek uezulony moralnie bardziej koeha 
'wi~ksze niz mniejsze. Ale moze je tak kochae dopiero, gdy je jako 
:!Jakie rozpoznal; a w praktyee rzeez to ,nie taka Iprosta. Wszysey 
z,namy alternatywy typu: lezy Iprzy ustaleniu budzetu t~ oto ~wolt~ 
przeznaezye na budow~ obszerniej,szego i lepiej urzqdzonego szpi
tala, ezy tez moze np. filharmonii, ktorej dotqd nie bylo? Czy 
w ehwili niebezpieezeilstwa groiqeego ojezyznie ise bie si~ }ako 
oehotnik, ezy dalej prowadzie rozpocz~te, moze doniosle badania 
teoretyezne? Przed tego roozaju alternratYWq stoi tez Brutus; 
slowne zas jego sforrnulowanie mogl(}by np. bye takie : ezy _. 
przez odmow~ udzialu 'W spisku - ratowae zycie ezlowieka 
Wlspanialego i wyjqtkowego, ezy uwolnie kmj od tego,i ezlowieka 
w jego eha,rakterze "tyrana", - nie najgorszego mo.ze, lale z pe
wnosciq despoty i uzurpatora? Wartosci Sq tu wsz~dzie rzeezowo 
jakies niewymierne, tak ze w tyeh sprawaeh latwo si~ mozemy 
znaleze w stanie wahania; Ia wtedy i Illajgor~tsza milose dobra jako 
takiego nie moze bye motywem wystarczajqeym. Musi jq cos uzu
pelnie, 3. tym uzupelnieniem moze bye tylko ezysto osobista, irra
ejonalna pre d y 1 e k c j a, dzi~ki ktorej jednq ,odl!Tlian~ dobra 
przekladlamy nad dl'ugq. By 'stae si~ motywem skutecznym, predy
lekeja lti<l musi bye mocna ,i zdeeyoowana - tym ba,rdziej, ze prze<z 
niq musimy nadrobic brak uzasadnienia raej{)nalnego. Nie b~dzie 
z,as zdeeydowana bez sillJ1eg'o motoru uozuciowego, teg'o" co ,tu 
skrotowo i w przyblizeniu okreslilismy jako n ami ~ t nos c; 
tego wlasnie, ezego brak Brutusowi. W ten sposob dzielo Szek
spira wyehodzi na spotkanie i moze sluzye ",a ilustraej~ kon
kretnq pewnej wazkiej prawdy etyeznej. 

Henryk Elzenberg 



THOMAS MERTON 

AUTOBIOGRAF A 

VI.' WODY PRZECIWIENSTWA 

1 

J ak pi~kne i jak grozne Sq slowa Boga, gdy przemawia do dusz 
powolujqc je do Siebie i do ziemi obiecanej b~dqcej uczestnictwem 
w Jego wlasnym zyciu - do tej pi~knej, urodzajnej krainy, ktora 
jest zyciem laski i chwaly, zyciem wewnt;'trznym, zyciem mistycz
nym. Sq to slowa mile dla tych, ktorzy je slyszq i Sq im posluszni, 
ale czym Sq dla tych, ktorzy ich sluchajq nie rozumiejC!c i nie od
powiadajqc na to wezwanie? 

"Ziemia bowiem,do ktorej wchodzisz posiqsc jq, nie jest jak 
ziemia egipska, z ktorej wyszedles, gdzie posiawszy nasienie jak 
do ogrodow wod~ si~ sprowadza na oblewanie, ale jest to ziemia 
gor i dolin, z nieb.a didzu czekajqca. 

Ziemia, Iktorq Pan Bog Twoj zawsze nawiedza, a oczy Jego TIla 
niej Sq ad poczqtku roku, az do konca jego. 

Jesli tedy b~dziecie posluszni przykazaniom maim, ktore ja wam 
dzis daj~, ,abyscie milowali Pana, Bogla waszego i sluzyli Mu ze 
wszystkiego serca waszego i ze wszystkiej duszy waszej, 

Da deszcz ziemi waszej wczesny i ,pozny, abyscie zebrali zboze 
i ,wino, i oliw~, i siano z pol na pasz~ dla dobytku, i a,byscie sami 
jedli i nasycili si~. 

Strzeioie si~, by si~ sl1Jadz nie dalo uwiezc serce wasze, i byscie 
il1ie odstqpili ,od Pana i sluzyli cudzym bogo'll, i klaniali si~ im; 
bo Pan rozgniewany zamknie niebo i deszcze nie spadnq, ani ziemia 
nie da ur,odz.aju swego; sami tez wyginiecie pr~dko z ziemi wy
bornej, ktorq warn Pan dac rna ... " 

(Ksi~ga PowtOrzonego Prawa, 10-11) 
._'0'\ . ....,. 

Przeszedlem, tak jak Zydzi, przez Morze Czerwone chrztu. 
WchodZlilem w pustyni~ - niezmiernie latwq i wygodnq pustyni~, 
gdzie wszystkie proby byly dostosowane do mojej slabosci. Mia
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Iem tam sposobnose oddania wielkiej chwaly Bogu przez proste 
za uf anie Mu i posfuszenstwo i pojscie Jego drogq niezaleinq od 
mojej wlasnej natury i mojego wlasnego sqdu. Mialia mnie ona 
doprowadzie do kra,iny, ktorej nie mogiem sobie nawet wyobra
zie ani zrozumiee. Byia to Ikraina zupelnie inna nii k raj Egiptu, 
z ktorego si~ wydostalem : kraj ludzkiej natury oslepionej i znie
wolonej przez zepsucie i grzech. Miala to bye krl<lina, gdzie praca 
rqk ludzkich i ludzkiej przemysl.nosci znaczy bardzo malo albo 
i nic, ale gdzie Bog wszystkim kieruje, Ia ja pow,inienem dzialac 
tak wylqcznie i tak seisle pod Jego przewodnictwem, jakby On 
sam myslal poprzez moj umysl i wykonywal Swojq wo,l~ poprzez 
mojq wol~. 

Dc tego zostalem powolany. Dlla tego celu zostalem stworzony. 
To dlatego Chrystus umarl na krzyzu, dlatego zostalem ochrzczony 
i dlatego tez iywy Chrystus zamieszkal we mnie roztapiajqc mnie 
w Siebie plomieniami Swojej milosci. 

Takie bylo wezwanie, ktore otrzyma!em wraz z Chrztem, po
lqczone z strasz1iwq odpowiedzialnosciq, jeslibym nie milal na nie 
odpowiedziec. A jednak, w pewnym znaczeniu, bylo dla mnie pra
wie niemczliwosciq doslyszec je i odpowiedziec na nie. Moze wy
magalo to jakiegos cudu laski, bym mogl natychmiast, sponta.ni
cznie i z zupelnq wiernosciq odpowiedziec na to wezwanie. Ale 
jak wielkq byl,oby to rzeCZq, gdybym by! tak uczynil! 

Bo z pewnosciq tego dnia otwlarla si~ przede mnq brama na nie
ogarnione przestrzenie. I choe niejasno i podswiadomie, 'nie mo
glem sobie z tego nie zdawac sprawy. Ta swiadomosc byla jednak 
tak jeszcze daleka i negatywna, ie zjawiala si~ u mnie tylko przez 
kontmst z trywialnosciq i banalnosciq zwyk!ych ludzkich doznan: 
z rozmowami moich przyjaciol, z widokiem miasta i z faktem, ze 
kaidy kl10k :zrohlOOlY na Broadway'u pPoWtadzil mnie co,ralZ dalej 
i dalej w przepase i oddalal od tego ,szczytu. 

Ksiqdz Moore zlapal nas w chwili, gdysmy wychodzili z bromy 
,i zaprosil nas usilnie, abysmy przyszli na sniadanie na probostwo. 
Dobrze, ze si~ tak ,stalo. Mialo to cos z charakteru K,oscioia }ako 
dobrej MatkJi cieszqcej si~ odnalezieniem zgubionej dna.chmy. Za
siedlismy IWszyscy wokol stolu i Die bylo nic niewlasciwego w ra
dosci, jakq mi sprawi,ala cala ta wesotose, gdyz milose bliiniego nie 
moze bye nigdy niestosowna i raiqca - a z pewnosciq wszyscy 
cieszyli si~ napra,wd~ z tego, co si~ staIo, w pierwszym 'rz~dzie ja 
sam ,i ksiqdz Moore, la Ipotem w roinym stopniu Lax, Gerdy, Sey
mour i Rice. 

Ale 'po2m:iej wyszlismy i spostr.zegliSmy, ze nie mamy 'gdzie 
pojse - to wtargni~cie elementu nadprzyrodzonego przew.rocilo 
nam caly porzqdek normalnego, pOWtszedniego dnia. 

http:sponta.ni
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Bylo juz po jedenastej i prawie para na lunch, a dopiero co zje
d lismy sniadanie. Jak mogESmy teraz znow jese? A jesli w polud
n ie nie p6jdziemy ilia lunch, to co b~dziemy rcbie? 

I wtedy ten glos, ktory byl we mnie, cdezwal si€; znowu i po
n ownie wyjrzalem przez te drzwi, ktol'ych przeznaczenia nie mo
glem zTozumiee, W kra:n~ niepoj~tOl dla mnie, bu pel:nOl znaczen, 
k torych nie moglem rozszyfrcwae: "Ziemia bowiem, do ktorej 
wchodzisz posiOlse jOl, nie jest jak ziemia egipska, z ktorej wy
szedles... Bo mysli moje nie SOl waszymi myslami... Szukaj Pana, 
do'poki maze bye znalezion ; idz do Niego, dopoki jest blisko... Cze
mu dajesz pieniOldze 71a tn, co nie jest chlebem i twnjOl prac~ za to, 
co nie przynosi ci zadowolenia?" 

Slyszalem to wszystko, a jednak bylem jakby niezdolny do uchwy
cenia i do zrozumienia tych sl6w. Moze w pewnym sensie istn:al 
rodzaj moralnej niemoiliowosci, zebym zrnbH to, co trzeba mi bylo 
.wtedy uczynic, pnniewai nie mialem jeszcze pojt:cia co to znaczy 
modlie si~, ponosie ariary, wyrzec si~ swiata i prowadzic to, co na
zywa si~ iyciem wewri~tr.ZiIlym. Co powinienem byl jednak Mobie 
z tych rzeczy, k t6re mi wowczas nawet nie przychodzily na mysl? 

W pierwszym rz~dzie, trzeba mi bylo przyst~powae codziennie 
do Komunii. Nie przyszlo mi to do glowy, ale z poczqtku zdawalo 
mi Sli~, ie nie ma tego :z'wyezaju. Opr6cz tego sqdzilem, ze trzeba 
ise do spowiedzi za kazdym l'Iazem, gdy si~ chce przystqpie do ko
munii. Oezywiseie najprostszym wyjsciem byloby dalsze uez~szcza
nie do ksi~dza Moore i oswiecenie Sli~ w takich sprawaeh. 

A druga rzeez, kt6rq powinienem byl zrobic, to poddac si~ ciq
glemu i ealkowitemu kierownictwu duchowemu. Mlmo wszystko, 
szese tygodni nauki religii to nie bylo duzo i z pewnosciOl zyska
lem z,aledwie pierwociny poj~c 0 rzeczywistym prowadzeniu zycia 
katolickiego. Gdybym nie byl popadl w tak absolutnie tragiczne 
w skutkach przeswiadczenie, ze teraz juz okres mego religijnego 
ksztalcenia si~ zakonczyl, nie bylbym zmbil takiego bigosu z tego 
pierwszego roku po moim chrzcie. Najgorsze bylo, ze si~ eofalem 
przed zadawaniem niektorych nasuwajOlcych mi si~ pytan i wsty
dzqe si~ mojej slabosci nie odwazalem si~ prosie ksi~dza Moore 
o rad~ w rzeczywistyeh i zasadniezyeh potrzebach mojej duszy. 

Kierownietwo duchowe bylo wtedy dla mnle jak najbardziej po
trzebne, a r6wnoezesnle 0 pozyskanie go najmniej si~ troszezylem. 
o ile pami~tam, zdobylem si~ na zapytanie ksi~dza Moare jedynie 
o zupelnie drobne sprawy - co to jest szkaplerz, jaka jest r6inica 
mi~dzy brewiarzem a mszalem i gdzie moglbym nabye mszal? 

Na razie odsunOllem od siebie mysl zostania ksi~dzem. Mialem do 
tego uzasadnione powody - moze za wezesnie bylo 0 tym teraz 
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myslee. Mimo to, kiedy przesbawalem myslee wyraznie 0 sobie jako 
o mozliwym Ikandydacie do wysokiego, trudnego i specj.alnego 'po
wolania w Kosciele, dochodzilem automatycznie do rozluznienia 
woli, odpr~zenia czujnosci i do kierowania sif; w moim Postf;powa
niu jedynie normami zwyczajnpg·o zycia. Potrzebowalem wysokie
go idealu i Itrudnego celu - to mogio mi dae kaplm'lstwo. Odgry
walo tez w tym rol~ wiele konkretnych czynnik6w. Jezeli kiedys 
mialem wstqpie do semi.narium albo do zakonu, powinienem byl 
zaczqe nasladow.a.e tTyb zycia zakonnikow lub seminarzystow: zye 
spo·kojniej, wyrzec sif; tak wielu rozrywek i takiej swiatowosci 
i troszczyc sif; bardzo 0 uniklanie wszelkich okaz.ji, kt6re moglyby 
grozie pobudzeniem moich namif;tnosci do stanu ich dawniejszego 
rozhulania. 

Bez tego ideal'll grozilo mirzeczywiste i bezustanne niebezpie
czenstwo zaniedbania i obojf;tnosci. - totez prawdq jest, ze po otrzy
maniu niezmiernej laski chrztu, po wszystkich walkach przekolJ1Y
wania siG i nawToceniIa, po caIej dlugiej drodze, jakq odbylem przez 
tak wielkie przestrzenie krainy niczyjej lezqcej u granic piekla, 
zamiast stae siG mocnym, z·arliwym i wielkodusznym katolikiem, 
zesliznqlem siG IpO prostu w szeregi tych milionow letnich, nud
nych, ospalych i obojf;tnych chrzescijan zyjq.cych zyciem jeszcze 
nawp6l zwierzGcym i zdobywajqcych siG z ,biedq IlIa wysilek utrzy
mania istnienia laski w swoich duszach. 

Powinienem byl zaczqe siG modlie, naprawdG sif; modlie. Czyta
lem cale ksiqzki 0 mistycyzmie, a co wif;cej w chwili chrztu 
gdybym tylko zdal sobie z tego sprawG - prawdziwe iycie mi
styczne, zycie laski uswiGcajqcej , teologicznych cnot wlanych i da
row Ducha Swi~teg.o otwarlo si~ przede mnq ,w calej swojej 
pelni: ltrzeba mi bylo tylko wyjsc i wziqc je, a bylbym wk'rOtce 
uczynil postf;PY w modlitwie. Nie ZiTobilem jednak tego. Nie wie
dzialem IW ogole czym jest zwykl·a modlitwa myslna, a bylem prze
ciez zdolny do uprawiania jej od samego poczqtlku. Go gorzej, 
uplynGlo cztery lubpif;e miesif;cy zanim ll'auczylem sif; pOTzqdnie 
odmawiae ro.zaniec, chociai go posiadalem i mowilemczasem na 
jego pacioTk'ach "Ojcze nasz" i "Zdrowas Maria" nie wiedzqc, ze 
to chodzi jeszcze 0 cos innego. 

Tego pierwszego roku jednym z wielkich blGdow mojego zycia 
wewllGtrznego byl brak nabozenstwa do Matki Bozej. Wierzylem 
w prawdy, kt6rych Kosciol 0 Niej glosi, mowilem "Zdrowas Ma
ria" przy pacierzu, ale ,to nie dosyc. Ludzie nie zdajq sobie sprawy 
Z olbrzymiej mocy NajswiGtszej Panny. Nie wiedzq krim Ona jest, 
lani ze wszystkie Iaski przechodzq przez Jej rGce, poniewaz Bog 
chcial, zeby w ten spos6b uczestniczyla w Jego dziele zoowienia 
ludzi. 
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W owym czasie, mimo ie w Niq wierzylem, Matka Bo·ia byla 
w maim zyciu jedynie rodzajem pi~knego mitu ~ bo w praktyce 
poswi<:;calem Jej nie wiele wi~cej uwagi ll1.iz jakiemus symbolowi 
i poetycznej postacL Byla dla mnie tq Dziewicq, stojqCq nad 
odrzwiami sredniowiecznych katedr. Byla tq, ktorq widziJalem 
w rzeibach Muzeum Cluny i ktorej obrazy ozdabialy sciany mojej 
pracC!w:ni w Oakham. 

Ale to nie jest miejsce naleine Maryi w iyciu ludzkim. Ona jest 
poza tym Matkq Chrystusa, Jego Matkq w naszych duszlach. Jest 
Matkq zycia nadprzyrodzonego w nas.Swi~tos(; splywa na nas za 
Jej wstawieil1niCitwem. Bog -iak chcial, ie nie rna dnnej drogi. 

Ale ja nie mialem poczucila tej zaleinosci ani Jej 'pot~gi . Nie zda
wla}em sobie sprawy, jak bardzo potrzeba mi Jej zaufae. Dopiero 
doswiadczenie mialo mnie tego nauczyc. 

Co wi~c moglem zdzialae bez milosci do Matki Boiej, bez jasne
go i wZ!l1Jioslego duchorwego celu, bez kier·ownictwa duchowego, bez 
codziennej Komunii sw., bez zycia modlitwy? Ale czegio najbar
dzieJ pot.rzebowalem, to zmyslu iycia nadprzyrodzonego i systema
tycznego umartwiania moich nami~tnosci i mojej szalonej natury. 

PopelnUem straszlli1wy blqd rozpoczynajqc iycie chrzescij.an&kie, 
jak gdyby ono bylo zyciem przyrodzonym, uzupelnionym tylko 
pewnego rodzaju nadprzyrodz,onym porzqdkiem przez lask~. Sq
diZlilem, :i.e wszystk·o, co powinienem Izrobie, !j)o iye nad·al tak, jak, 
iylem 'po.przednio, myslqc i poS't~pujqC jak dotychczas, z jednYffi 
wyjqltkiem unikania grzechow smierteinych. 

Nie przyszlo mi do glawy, ze jesli b~d~ nadal iyl tak jak daw
niej, to oczywiscie nie potrafi~ uniknqe grzechu smiertelnego. Bo 
przed chTztem iylem wylqcznie dla siebie. Zylem dla zadowolenia 
wlasnych 'pragnien i ambicji, dla wlasnej przyjemnosci i wygody, 
dl,a pOiwodzenia i slawy. Chrzest przyniosl z sobq obowiq.zek ogra
niczenia wszystkich moich naturalnych apetY'tow na rzecz poslu
szenstwa woli Boga; 

"Mqdlrose ciala bowiem wroga jest Bogu, poniewaz nie jest i na
wet bye nie moze poddana prawu Bozemu. A ci, ktorzy Sq w ciele, 
Bogu podobae si<:; 'nie mogq ... Jesli bowiem wedlug ciala iye b~dzie
cie, pomrzecie. ale jesli duchem spnawy dala umaI"twicie, zye b~
dziecie. Ktorychkolwiek bowiem ozywia duch Boiy, ci Sq synami 
Boiymi". Spiritu ambulate, et desideria carnis non perficietis. 

Sw. Tomasz bardzo jasno i prosto tlumaczy te slowa listu do Rzy
mian. Mqdrose ciala to przekoilianie, ie zwykle cele naszych natu
ralnych pozqdan Sq dobrem, ktoremu podporzqdkowane powinno 
bye cale zycie czlowieka. Nieuchoronnie musi to wiE:c sklaniae wol~ 
do lamania prawa Boiego. 
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W t ej mierze, W jakiej ludzie Sq gotowi przelozye swoj q wIasnq 
wol~ pcnad wol~ Boga, moina tei 0 nich powiedziec, ie nienawi
dZq Boga. Oczywiscie n~e mogq nienaw:dzic Boga jako Jego ,Same
go, ale nienaw;dzq Go w Jego przyka zaniach, ktore gwalcq. Bo 
Bog jest naszym iyciem - wola Boga jest naszym pokarmem, po
silkiem, chlebem naszego zyda. A nienawidzie iycia, to wejsc 
w smierc, i t ak roztmr-n osc ciala jest smierciq. 

Co mnie jedynie uratowalo, to moja nieswiadomose. Gdyi w rze
czywistosci skow moje iycie po chrzcie bylo prawie talkie samo 
jak przed chrztem, znaiazlem si~ w poloieniu tych, co gardzq Bo
giem kochajqc swiat i wlasne cialo mczej, nii Jego. A poniewaz 
przy n:ch byto i moje serce, powinienem byl konsekwentnie po
pase w grzech smiertelny, bo przeciei wszystko, co robilem w 8ta
lej intencji dogodzenia sobie przed wszystkimi innymi wzgl~dami, 

dqiylo nieuchronnie do zahamowania i usmiercenia dziela laski 
w mojej duszy. 

Ale ja sobie tego jasno nie uswiadam'l8.lem. Sqdzilem, ie moje 
nawrocenie jest zupeIne, poniewai nawrocenie mego umyslu bylo 
tak gl~bokie i calkowite. Poniewai w ;erzylem w Boga i w nauk~ 
Kosciola i bylem got6w siedziec przez calq noc do wodzqc tych 
prawd kaidemu kto by chc:al sluchac, wyobraialem sobie, ie je
stem nawet zarliwym chrzescijaninem. 

Ale nawrocenie intelektu nie wystarcza. Tak dlugo jak wola, 
domina voluntas, nie nale7Y calkowicie do Boga, nawet intelek
tualne nawrocenie pozostanie zawsze nieolkreslcne i niepewne. Bo 
chociai w ola nie moze zmusie umyslu do widzenia przedmiotu in
nym nii on jest, to jednak moie odwrocic umysl od tego przed
mi'otu i w ogole nie dopuscic do myslenia 0 nim. 

Gdzie byla maja wola? "Gdzie jest skarb Twoj t am i serce Two
je" (Mt. VI, 21), 13 j a nie nagremadzilem sobie iadnych skarbow 
w niebie. Wszystkie naieialy do ziemi. Chcialem zostac pisarzem , 
poetq, krytykiem, pro,fesorem. Chcialem zaznac wszelkiego rodzaju 
przyjemne'sci in telektualnych i zmyslowych i na to, by je zdobyc, 
nie wahalem si~ wchodzic w sytuacje , 0 k torych wiedzialem, i e 
mUSZq si~ skonczyc moralnq Ikl~skq - chociai zwykle moje POZq
dan:la tak mnie zaslepialy, ie nie zastanawialem si~ nawet nad tym 
wyraznie, do'piero kiedy jui bylo za poino i po szkodzie. 

Zapewne, jesli chodzi 0 moje ambicje, to cele ich byly same 
w sobie dcbre. Nie rna n:c zlego w tym , ie si~ jest pisarzem lub 
poetq - przynajmniej mam nadziej ~ , ze to ni,= . jest zdroine. Ale 
zlo tkwi w tym, ie si~ pragnie nim bye dla zaspolkojeni18. swcjej 
ambicji i jedynie w cel u w zniesienia si~ do poziomu wymaglClnego 
przez wewn~trzne balwochwalstwo wlasnej osoby . P oniewai pisa
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lem dla siebie i dla swiata, moje utwory mialy w sobie jad n a
miE:tnosci, egoizmu i grzechu, z ktarych siE: zrodzily. Zle drzewo 
rodzi zle owoce, jezeli w ogale jest zdolne cos zrodzic. 

Oczywiscie chcdz,ilem na mszE: , nie tylko co niedzielE:, ale cza
sem nawet i w tygodniu. Nigdy tez dlugo nie bylem bez sakramen
taw - za :7Jwyczaj chodzilem do spof\Viedzi i do Komunii sw. jei.eli 
nie co tydzien, to przynajmniej co dwa tygodnie. Czytalem duzo 
lektur, ktare mozna by uwazae za "duchcwe", chociaz nie czytalem 
ich w duchowy sposab. Poieralem ksiqzki robiqc tu i tam nc'tatki 
i starajqc sie: zapami~tille to, co wedlug mnie mogioby bye przydat
ne jako argument - to znaczy do wlasnego wywyzszenia. Chcia
lem sam brae te rzeczy i blyszczee w ich swietle, jak gdyby te 
prawdy byly mojq wlasnosciq. Niekiedy zachodzilem tei; i po po
ludniu do kosciola, aieby siE: pomodlie lub odprillwic DrogE: Krzy
:lOWq. 

To wszystko byloby wystarczajqce dla zwylklego katolika, majq
cego za sobq cale i;ycie wiernosci w praktykach religijnych ~ ale 
dla mnie nie moglo bye zadnq m:ar'l dostateczne. Czlow;ek wy
chodzqcy dopiero ze sz,pitalill, gdzie ledwie nie umarl i gdzie zostal 
pokrajany na kawalki na stole operacyjnym, nie moze natychmiast 
podjqe zycia normalnego pracuj'lcego osobnika. Po tym duchowym 
przemaglowaniu, przez ktore przeszedlem, n ie moglem obejse si~ 

bez codziennego przystt:powania do ~illkramentow, bez cze:stej mo
dlitwy i pokuty, bez rozmyslania i umartwienia. 

Zrozum ienie tego zabralo mi sporo czasu - dlatego p'iszE: teraz 
to, do czego w koncu doszedlem, aby ktos bE:d'lcy w tym samym 
poloieniu, w jakim ja sit: wowczas znalazIem, magI to przeczytae, 
wiedziee co rna rcbie i przez to ocalie sit: od wielkiego niebezpie
czeustwa i nieSlClE:Scia. Takiemu czIowiekc-wi pow iedzalbym: 
"Kimkolwiek jestes, k raina, do ktorej Bog ciE: w prowadzil, nie jest 
podobna do kraju egipskiego, ktory opusciles. Nie moiesz nadal 
iye tutillj tak jak tam zyles. Twoje dawne iycie i dawne sp080by 
Sq teraz ukrzyiowane i n ie moiesz juz chciee i;ye dla twojej wIa
snej k orzysci, ale musisz zloi ye twoj sqd i zdanie w rt:ce mqdrego 
kierownika i poswit:cie twoje przyjemnosci i wygody dla milosci 
Boga, a pieniqdze, k tore przestales wydawae na nie, oddae ubogim. 

Przede wszystkim, poiywaj oodziennie Chleb, bez ktarego nie 
mozesz iye, i pozna\VIaj Chrystusa, k torego iycie karmi cit: w Ho
stii, a On wzbudzi w tobie smak do radosci i do SzczE:scia prze
wyiszajqcych wszystko, czego przedtem k iedylkolwiek doznales. 
smak. ktory ci ulatwi to przeobraienie. 
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Pierwszy poranek 1939 roku byl szary. Mial t'0 bye tez szary 
i ponury - bardzo ponury rok. Ale ter.az, kiedy szedlem mi~dzy 
bialymi, pustymi domami do n<agiego placu, gdzie stoi kosciol 
sw. Ignacego M~czennika, zimny wiatr wial od strony morza. Ten 
wiatr mnie troch~ rozbudzil, ale nie poprawil mega zlego humoru. 
Nowy Rok He si~ rozpoczynal. 

W wili~ tego dnia, poniewaz to byl wieczor sylwestrowy, byliS
my na przyj~ciu w Long Beach u tesciowej Seymoura, lek,arki. Bylo 
to dosye mieszane i bezladne zebranie; siedzieLismy na podlodze 
w poczekalni lekarskiej i b~bnilismy na rozmaitych instrumentach 
pijqc juz nie wiem co. Ale cokol wiek pilismy, wprawilo mnie to 
w zly humor. 

Jedynq osobq w naszym gronie mniej lub wi~cej wolnq od prze
sytu tym wszystkim byl Bramachal"i, ktory zdjql swoj turban, sie
-cizial nla krzesle i nie zwazal na caly ten harmider. Potem jednak 
gdy John Slate b~dqcy rowniez 'W zlym usposobieniu z powodu 
wyrwaneg'0 tego dnia z~ba, usilowal zwiqzae mnie turbanem Bra
machari'ego, mnich spokojnie powrocil do domu - to znaczy de> 
Seymoura - i polo·zyl si~ spae. 

Pozniej rzucilem w latarni~ ulicznq puszkq soku ananasowego 
i bakze udalem si~ na spoczynek. Spalem w tym samympokoju co 
Bramacha'ri, zbudzilem si~ wi~c 0 swicie, gdy 0Ill wstal i zaczql 
spiewae swoje modlitwy poranne. Skoro nie mogiem juz zasnqe, 
nawe,t k'iedy jego moditwy przeszly w kontemplacj~, poszedlem na 
wczesniejszq msz~ niz sobie zamierzylem. Ale to dobrze si~ stalo. 
Jak zwykle, znajdowalem, ze jedynq dobrq rzeczq w iakie dni, 
i w ogole w kaidy inny dzien, byla mszla sw. 

Jakze to dziwne, ze nie wiedzialem C7.ego to jest oznakq i nie 
qoszediem jU'z wtedy do uswiadomienia sobie, ze przeznaczeniem 
moim je.st zye jedynie dla Boga, ze Bog rna stae si~ osrodkiem 
mojeg'0 zycia i wszystkich moich uczynkow. 

Potrzebowalem calego roku, azeby wysuplae t~ prawd~ z mno
stwa moich beztadnych i blahych pragnien - a czasem wydaje mi 
sj~, ze napady chandry, jakich doznlawalem w czasie jej odkry
wania, byly w jakis sposob zwiqzane z tym, co dzialo si~ 'w historii 
swiata. 

Bo wszak to rozpoczynal si~rok 1939, rok kiedy wojna, ktorej 
si~ wszyscy tlak obawiali, ostatecznie zacz~la nas uczye z swojq 
nieublaganq logikq, ze strach przed wojnq nie wystarcza. Jezeli 
nie chcesz sk'utkow, nob cos dla usuni~cia przyczyn. Jest to rzecz 
bezcel.owa i bezuzyteczna kochae przyczyn~, a obawiae si~ jej 
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skutku i dziwie si~, ze skutek staje si~ nieuchronnym nas,t~pstwem 

przyczyny. 
Do tego czasu powinienem byl juz na tyle dajse do roztUmu, zeby 

zdac sobie spraw~ , ze przyczynq wojny jest grzech. Gdybym byl 
przyjql rua'r swi~tosci zlozony w moje rE~ce ikiedy stalem przy 
chrzcielnicy w listopadzie 1938 roku, co mogloby si~ zdarzye 
w swiecie? Ludzie nie majq poj~cia, co moze zdzialac jeden swi~
ty - bo swi~tose jest silniejsza od calego piekla. Swi~ci Sq nape1
nieni Chrystusem w pelni J ego krolewskiej i boskiej pot~gi 
i Sq tego swiadomi i oddajq si~ Mu, by mogl objawiae Swojq moc 
popr,zez ich nqjdrobniejsze i pozornie najmniej znaczC!ce czyny dla 
zbawien~a swiata. 

Ale swiat nie wiele uzyskal w ten sposob ode mnie. 
Nadszedl koniec stycznia. Przypominam sobie, ze w czasie zda

wania egzaminow magisterskich przystqpilem do Komuniiprzez 
dwa dni z rz~du i przez cale te dwa dnri czulem si~ bardzo szcz<:sli
wy, a egzaminy rowniez zupelnie dobrze wypadly. Potem wydoalo 
mi si~, ze nalezy wyjechae na tydzien na Bermudy, posiedziee tam 
w sloncu, poplywae i pojeidzie na rowerze po tych pustych, bia
lych drogach odkrywajqc na nowo widoki i zapachy sp~dzoneg.o 
na nich roku mojego wczesnego dziecinstwa. Spotkalem bam mno
stwo osob, jezdzqcych ,z upodobaniem przez calq noc samochodem 
i nucqcych zawzi~cie: "Ktos jest w kuchni z Dinq - i brzdqka na 
starym banjo". Pogoda byla tak pi~kna, ze wrocilem do New Yor
ku opalony i w dobrym zdrowiu, z kieszeniq pelnq zdj~c wszyst
kich tych nowych znajomych, z iktorymi ,tanczylem i plywalem nla 
zaglowkach. Wrocilem wlasnie na czas, aby pozegnac Bramacharie
go odjeidzajqcego wreszcie do Indii na statku Rex. Odplywal 
z kardynalami, ktorzy wyjezdzali obierac nowego papieza. 

Potem wybralem si~ do Greenwich Vd.llage, wynajC!lem jednopo
kojowe mieszkanie i zaczqlem przygotowywac si~ do doMoratu 
z filozofii. Przypuszczam, ze to mieszkanie na Perry Street wy
dawalo mi si~ cz~sciq atmosfery wlasciwej intelektual,iscie, za ja
kiego siebie uWlazalem, i rzeczywiscie czulem si~ duzo wazniejszy 
w tym duzym pokoju z lazienkq, z kominkdem i francuskimi okna
mi wychodzqcymi na chwiejny balkon, niz w malym, d.ziesi~c stop 
liczqcym pokoiiku na tylach Biblioteki Columbii. Poza tym mia
1em teraz nowy, wlasny, blyszczC!cy telefon, odzywajqcy si~ dy
skretnym, gluchym, szemrzqcym dzwonieniem, jak gdyby zapra
szal mnie lagodnie do reprezentacyjnych i wyszuk'anych rozmow. 

W gruncie rzeczy nie pami~tam, zeby si~ cos ,szczegolnego dzialo 
p rzez ten telefon, poza tym, ze umawialem si~ na spotkania z pie
l~gniarkq pracujqcq w jednej z klinik na terenie Targow Swia
towych, More otwarto tego roku na Flushilllg Meoado,ws. Stanowil 

Znak - 8 
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on rowniez okazj~ do szeregu wsciekle sarkastycznych listow do 
prz6dsi~biorstwa telefon6w z powodu rozmaitego rodzaju tak tcch
nicznych jak i finansowych zaialen. 
Najwi~cej rozmawialem przez ten apanat z Laxem. On mial te

lefon, ktory go nawet nic nie kosztowal, bo mieszkal w Hotelu 
Taft, dajqc lekcje dzieciom zarzqdcy i majqc dost~p do lodowki 
pelnej kun;zqt na zimno 0 wszystkich godzinach dnia i nocy. Dwie 
najwainiejsze wiadomosci, jakich mi udzielil z tej korzystnej plla
c6wki, to byly: najpierw ukaz1anie si~ ksiqzki Joyce'a Finnegans 
Wake, a potem wybor papieia Piusa XII. 

Dowiedzialem si~ 0 nim jednego z tych pierwszych porank6w 
wiosennych, kiedy nowe, cieple slonce staje si~ dla nas zrodlem 
roznego rOd7J8.ju zachwyt6w. Siedzialem na balkonie w dzinsach 
pijqc Coca-Col~ i wygrzewajqc si~ na sloncu. Mowiqc, ze siedzia
1em na balkonie, chc~ powiedziec, ze siedzialem na jego dobrych 
deskach z nogami zwieszonymi tam, gdzie deski byly wylamane. 
Tej wiosny sp~dzalem tak wi~kszose rank6w obserwujqc Perry 
Street, od wschodniej strony tej ulicy zamkni~te.j blokiem miesz
kalnym z czerwonej cegly, az do jej zlachodniego kOllca, ktory do
biegal do rzeki, ,tak ze moilna bylo dostrzec z mojego balkonu czar
ne kominy zako<twiczonych okr~tow. 

o ile nie przebywalem nic nie robiqc na balkonie, siedzialem 
w pokoju w .najgl~bszym fotelu studiujqc Iisty i notatki Gerarda 
Manley Hopkinsa, pr6buj qc rozszyfmwae rozne podr~czniki pro
zodii i pokrywajqc mpiskami fiszki podr~cznej kartolieki. Mialern 
bowiem zamiar napisae prac~ doktorskq 0 Hopkinsie. 

Zawsze otwarta na biurku maszyna do pisania bywala czasem 
w uzyciu, jezeli mialem na warsztacie recenzj~ jakiejs ksiqzki; pi
sywalem niekiedy takie recenzje do niedzielnego przeglqdu ksiqzek 
w "Timesie" i w "Herald Tribune". i Co wi~cej, z -iirudem i m~kij 
potrafilem wydusic z siebie czasem jakiis rod:~aj poelZji. 

Zanim przeszedlem na katolicyzm nie udawalo mi si~ nigdy pi
sanie wierszy. Probowalem to robie, ale zawsze bez prawdziwego 
powodzenia, a nie moglem na tyle podniecie mojej ambicji, zeby 
nadal ponawiac te proby. Rozpoczqlem je raz czy dwa razy 
w Oakham, napisalem tez dwa czy trzy marne utwory w Cam
bridge. W Columbii, kiedy uwazalem siebie za c:r-erwonego, przy
szedl mi glupi pomysl poematu 0 robotnikach pracujqcych w por
cie i bombardujqcych ich samolotach - doprawdy zlowieszczy 
temat. Przelany na papier okazal si~ tak bezsensowny, ze nawet 
pisma z "Czwartego pi~tra" nie chcialy go drukoWiae. Poza tym 
wszystko, co Izdolalem stworzye przed moim chrztem, to od czasu 
do czasu krociutki wiersz dla "Jestera". 

http:rOd7J8.ju
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W listopadzie 1938 r. zaczqlem nagle z latwosciq pisac prymityw
ne, jadowite wiersze w stylu Skeltona 1. T rwalo to mniej wiEicej 
miesiqc i przeszlo. Nie byly wiele wal'te, ale jeden z tych wierszy 
dost'<ll niezasluzonq nagrod~ . Teraz jednak rozmaite d:i:wi~ki roz
brzmiewaly mi w uszach i czasem domagaly si~ przelania na pa
pier. Gdy ich rytmy i tony nasladowaly Andrew Marvella, rezul
taty byly jeszcze najlepsze. Zawsze lubilem Marvella. Nie znraczyl 
on dla mnie tyle co Donne albo Crashaw (gdy Crashaw pisal do
brze), ale mimo to bylo oos 'w jego usposobieniu, do czego czulem 
szczeg6lny osobisty pociqg. Nastrojem byl mi nawet wyrazniej 
bliski ni z Crashaw, a lliawet Donne. 

W mieszk,aniu na Perry Street wiersze mi przychodzily :z tru
demo Budowaly si~ powoli, a kiedy je wykoiiczylem pozostawalo 
z nich niewiele. Pisane byly zwykle j am bicznym tetrametrem, 
a poniewaz niepokoil mnie kazdy wiersz wyswiechtany, moje rymy 
bywaly niezgmbnei czasem nrawet dziwaczne. 

Gdy jakis pomyslprzychodzil mi do glowy, w~drowalem po uli
each mi~dzy skladami towarow az do targu kurzego u wylotu 
12-tej Ulicy; wychodzilem nra brzeg rzeki, gdzie sprzedawano kur
cz~ta i siedzqc tam w sloiicu pr6bowalem zlozyc choe cztery linie 
wie;rsza. A napatrzywszy si~ na lodzie 'pozarne, stare, puste barki 
oraz innych gapiow spisywalem m6j wiersz na swistku papieru 
i wracalem do domu, ~by przepisae go llia maszynie. 

Zazwyczaj posylalem go zaraz do jakiegos pisma. Jak wiele ,ta
kich kopel't wetknqlem w zielonq skrzynk~ pocztoWq na rogu Perry 
Street, tuz przed wejsciem 'lla Seventh Avenue! Ale wszystko, co 
tam rzucalem, wracalo do mnie - pom recenzjami iZ ksiqzek. 

Im bardziej mi si~ niepowocizilo, tym mocniej bylem przeko
nany, ze jest dla mnie l"'zeCZq waznq m 6c wydrukowac moje prace 
w takich pismach jak "Southern Review", "Part·isan Review" albo 
"New Yorker". Mojq gl6wnq troskq stalo si~ teraz ujrzenie siebie 
w druku, j.ak gdybym nie czul si~ calkowicie przekonany 0 wla
snej rzeczywistosci dop6ki nie zaspokoj~ mojej ambicji tq banalnq 
ehwalq. Moj dawny egoizm dojrzal i skoncentrowal si~ teraz w tym 
pr agnieniu uzewn~trznienia si~ w powszechnie znanej, drukowanej 
i oficjalnej osobowosci, ktorq moglbym dowolnie podziwiac. Sla
wa, powodzenie - to bylo to, w co naoprawd~ w ierzylem. Chcia
lem iye w oczach, w ustach i w umyslach ludzi. Nie bylem tak 
prymitywny, zeby pragnqc byc znainy i podziwiany przez caly 
swiat - jest nawe.t pewna naiwna satysfakcja w poczuciu, ze si~ 
jest uznranym jedynie przez wybranq mniejszosc, i wlasnie (ma 

1 John Skelton - anglelski poeta satyryczny z druglej polowy XV wieku. Sam 
ksilldz, atakowal ostro naduzycia kleru anglelsklego. 
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miala dla mnie szczegolny urok. Ale jesli moj umysl byl tym 
. wszystkim tak zaabsorbowany, to jak moglem zyc zyciem nadprzy

rodzonym, zyciem, do ktorego bylem powolany? Jak moglem ko
chat Boga, jezeli wszystk o, co robHem, robilem n ie dla Niego, ale 
dla siebie i nie ufajqc w Jego pomoc, ale polegajqc jedynie na wla
snej mqdrosci i na wlasnych zdolnosciach? 

Lax kryt~nkowal te moje ambicje. Jego wlasna postawa wobec 
zawodu pisarskiego Ibyla oezyszczona z tego rodz.aju glupoty: ce
ehowala jq swi~tost, milose i bezinteresownose. Zgodnie z niq 
pojmowal on funkcj~ tych, ktorzy umiejq pisae i majq cos do po
wiedzenia, jako prac~ o'kolo zbawienia spoleczenstwa. Obraz Ame
ryki u Laxa - przed ktorym stal przez dwanascie lat z bezsilnie 
opuszczonymi r~kami - to obraz kraju pelnego lU!dzi, co chCq bye 
dobrzy, uprzejmi i szcz~sliwi, kochae dobroi sluzye Bogu, ale nie 
wiedzq jak si~ do tego zabrae. I nie wiedzq rowniei gdzie si~ zwr6
cie, zeby si~ takieh rzeczy dowiedziee. Otaezajqee ich rozmaite 
zrodla informacji ,przyczyniajq si~ tylko do coraz wi~kszego ich 
otumanienia. Wizja Laxa jest wizjq dnia, w ktorym otworzq radio 
i ktos powie im napnawd~ to, co powinni uslyszee Ii czego trzeba 
im ,si~ dowiedziee. Znajdq wreszcie kogos, kto potrafi mowie im 
o milosci Boga j~zy~dem, ktory nie wyda si~ im wyswiechtany ani 
sza},ony, ale b~dzie brzmial autorytetem i przekonaniem - prze
k onaniem zrodzonym z swi~tosci. 

Nie jestem pewny, ezy ta jego koncepcja obejmowala konieeznie 
szczegolne powolanie, jakqs okreslonq i wyodr~bnionq misj~ -ale 
w kazdym razie przyjmowal, ze tego rodzaju zadanie lezy przeti.e 
mnq, przed Gibney'em, Seymourem i Markiem van Doren, przed 
niek,torymi szczegolnie podziwianymi przez niego pisarzami, mozE:' 
nawet przed kims, kto w ogole nie umial mowic, ale tylko grac 
na trqbie lub na foriepiJanie. Otwieralo si~ ono i przed nim 
ale co do siebie, ,to wyraznie czekal, aby zostae "poslany". 

W kaidym razie, mimo ze ja przed nim d oszedlem do zr6del 
l,aski, Lax byl 0 wiele mqdrzejszy ode mnie, mial wyrazniejszq 
wizj~ swego powolani<l i w gruncie rzeczy duzo lepiej nit ja 00
powiadal wezW!aniom laski Boga, bo zobaezyl, co jest jedynie waz
ne. Mysl~, ze to, co mial do powiedzenia, mowil wielu ludziom 
poza mnq ale z pewnosciq jego glo,s byl jednym z tych, przez ktore 
przynaglajqcy Duch Bozy postanowil mi wskazac drog~ przezna
czonej mi podrozy. 

Totez jeszcze jednym z tych momentow, ktore, jesli chodzi 
o mojq dusz~, mialy si~ okazac historycznej wagi, byla pewna noc 
wiosenna gdy Lax i JIB. szlismy w dol Sixth Avenue. Uliea byla cala 
rozkopana, poci~ta rowami i obstawiona wysokimi zwalami bIota 
z zarzqcymi si~ czerwonymi latarniami tam, gdzie robiono wykop 
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dla kolei podziemnej. Zmierzajqc ku Greenwich Village szuka
lismy przejscia wzdluz ciemnych zamkni~tych sklepik6w i nie pa
mi~tam juz, 0 czym dyskutowalismy, ale w koncu Lax obr6cH si~ 
nagle ku mnie i rzucil mi pytanie: 

- Czym ty wlasciwie chcesz bye? 
Nie moglem odpowiedziee : "Chc~ bye Tomaszem MeI'tonem, zna

nym a u torem tych wszystkich rece,nzji na osta tn iej stronie "Times 
Book Review" albo tez: Tomaszem Mertonem, asystentem uczq
cym na pierwszym roku Iiteratury i j~zyka angielskiego w "No
woczesnym Insty tucie Spolecznym dla Post~pu i Kultul'Y" , p rze
nioslem wi~c to zagadnienie na pl an duchowy , gdzie jak wiedzia
tem bylo jego wlasciwe miejsce, i powiedzialem: 

- Nie wiem, przypuszczam, ze pragn~ zostae dobl'ym k'atoli
kiem. 

- Co masz na mysli m6wiqc, ze chcesz bye dobrym katolikiem? 
Wyjasnienie, jakiego mu udzielilem, musialo bye dosye niejasne, 

wynazalo m6j duchowy zam~t Ii zdl'adzalo jak niewiele nad tym 
naprawd~ siE; dotychczia,s 'Zastanawialem. 

Lax siE; tez nim nie zadowolil. 
- Powinienes powiedziee - odparl - tak, powinienes pow ie

dziee, ze chcesz zostae swi~tym. 
Swi~tym! Ta mysl wydala mi si~ nieco dziwaczna, to.tez odpowie

dzialem: 
- Jak ci si~ zdaje, ze m6g1bym zostae swi~tym? 
- Pragnqc nim zostae - rzekl po prostu Lax. 
- Nie magE; bye swi~tym - powiedzialem. - Nie mog~ bye 

swi~tym. 
M6j umysl omroczyla mieszanina rzeczywistych i nierzeczy

wistych elementow: swiadomose moich grzech6w i falszywa po
kora, kazqca ludziom m6wie, ze nie mogq zrobie rzeczy, kt6rych 
powinni dokonae, ze nie mogq osiqgnqc poziomu, na ktory po
winni si~ wzniese - oraz tchorzostwo powtarzajqce sobie : "Wy
starcza mi, ze zbawi~ mojq dusz~, ze b~d~ unikal grzechu smier
telnego", co w istocie oznacza: "Nie chc~ wyrzec si~ mokh grze
ch6w i moich przywiqzan". 

Ale Lax mowil: - Nie. Aby zostae swi~tym, trzeba jedynie na
prawd~ chciee n im bye. Czy ollie wierzysz, ze B6g uczyni ci~ tym, 
do czego ci~ stworzyl, jesli tylko Mu na to pozwolis,z? Wszystko, 
co ty masz do zrobienia, to tego pragnqe. 

Dawno juz sw, Tomasz z Akwinu powiedzial to sarno - musi 
to zresztq bye oczywiste dla kazdego, kto kiedykolwiek zrozumial 
Ewangeli~. Kiedy Lax odszedl, zaczqlem 0 tym rozmyslae i stalo 
si~ to takze oczywiste dla mnie. 
Nast~pnego dnia powiedzialem Markowi van Doren: 
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Lax chodzi i mowl, ze wszystko, czego potrzeba czlowiekowi, 
zeby zostac swi~tym, to naprawd~ chciec nim bye. 

- Oczywiscie - odrzekl Marek. 
Oni w szyscy byli duzo lepszymi chrzescij anami ode mnie. Poj

mowali Boga lepiej niz ja. A ja co robi~? Czemu jestem t'ak powol
ny, t ak niejedn olity, tak jeszcze niezdecydowany w moich dq
zeniach i ,t ak niepewn y? 

Tak wi~c za b ar dzo dr ogie pieniqdze k upilem pierwszy tom 
"P ism" sw. J ana od Krzy za i siedzq c w moim pok oju na P er ry 
Street przeglqdnqlem pier wsze jego strony zakreslajqc ol6wkiem 
tu i t am niekt6re ust~py. Ale okaz,alo si~ , ze tr zeba czegos wi~ce j , 

zeby uczyn ic ze mnie sw i~teg o, bo slowa , ktore pod kreslalem, cho
ciaz dz iw iJy mnie i olsniewaly swoj q tresciq, byly jednak za pr o
ste , azebym m ogi je zr ozum iec. Byly zbyt n agie , .zan adto ogol o
cone z wszelkiego f alszu i kompromisu dla mojej roznolitosci, zde
praw ow anej w ielom a pozqdaniami. Ale mimo to jestem rod, ze 
przynajmniej umialem rozpoznac ich wartosc godnq najwyzszego 
poszanowania. 

3 

Z nadejsciem lata podnajqlem moje mieszkanie zonie Seymoura, 
a sam wyjechalem do gornej cz~sci Stanu, w pag6rkorwate okolice 
za Oleanem. Szwagier Laxa posiadal tam cottage, domek stojqcy 
na szczycie wzgorza, z ktorego bylo widac wiele mil obu Stanow 
New Yorku i Pennsylvanii - wiele mil bl~kitnych wzg6rz i za
drzewionych grzbiet6w, cale przestrzenie las6w z wznoszqcymi si~ 
w suchejporze tu i ·tam smugami dymu, w sqsiedniej dolinie prze
ci~tych swiezq por~bq. Przez caly dzieil i calq noc cisz~ lesnq prze
rywalo dyszenie pomp naftowych, a gdy przechodzilo si~ wsr6d 
drzew mozna bylo dojrzec dlugie metalowe ramiona poruszajqce 
si~ niezgrabnie tam i napowrot w cieniu g~stwiny, gdyz te wzgo
rza byly peIne ropy. 

Benjie, szwagier Laxa, Zlaofiarowal nam ten domek i poz·wolil 
tam zamieszkac ufajqc wi~cej niz nalezalo naszym zdolnosciom 
przebywania dIuzej niz tydzien w jakims domu bez chocby cz~scio
wego jego zdemolowania. 

Lax, Rice i japrzepwwadzilismy si~ wi~c do tego domku i ro
zejrzelismy si~ gdz'ie postawic nasze maszyny do pisania. Byl tam 
jeden wielki pok6j z olbrzymim kamiennym kominkiem, dzielami 
Rabelais i 'Stolem, ktory zaraz zniszczylismy zywiqc si~ na nim 
siekanq wolowi,nq, fasolq z puszek i niezmierzonq ilosciq kwart 
mleka. Byia tam rowniez weranda, z kt6rej rozciqgal si~ widok 



1915 AUTOBIOGRAFIA 

na wzgorza - w koncu z.ainstalowalismy tez na niej tra'pez. Milo 
bylo tam siedziec na schodkach, patrzee cichymi wieczorami w do
lin~ i bt;bnie roine melodie. Mielismy par~ "bongos", to jest po
dwojnych b~benkow kubailskich, na kto rych si~ gra dwiema r~

kami i k tore wydajq roin e tony zalei nie od tego gdzie i jak si E;: 
w n ie uderza. 

Zeby zapewnie so,bie dostatecznq ilose ksiqi ek , zeszlismy do bi
blio.teki kolegium sw. Bona wentury, gdzie obecnie, b~dqc ochrzczo
ny, n ie obawialem si~ jui mnichow. Biblio tek arzem byl Ojciec 
Ireneusz, k tory spojrzal n a n as przez swoje ok ulary i z szczerym 
zdziwieniem rozpozn al Laxa. Zawsze wydawal si~ zdziwiony i rad 
z widzen ia kaidego. Lax n as przedsDawil: 

- To jest Ed Rice, a to T om Merton . 
- Ach Mr. Rice .. . Mr. Myr tle. - Ojciec Ireneusz objql nas 

spojr zeniem zat cpionego w k siqzk ach dziecka i podal nam r~k<; 
bez i adnego zaien owania . 

- Merton - sprostow1al Lax - Tom Merton. 
- Tak, m ilo mi pana pozn.ae, Mr. Myrtle - rzekl o. Ireneusz. 
- Chodzili ze mnq n a ull'iwersytet Columbia - rzekl Lax. 
- Ach, Columbia. .. Studiowalem w Szkole Bibliotekarskiej 

w Columbii - odpowiedzial o. Ireneusz, po czym zaprowadzil nas 
do swojej biblioteki i z lekkomyslnq ufnosciq .pozostawil wszyst
kie polki do naszej dyspozycji. Nie przyszlo mu nigdy na mysl 
zakreslae jlakies gr anice apetytom tych, ktorzy zdawali si~ lubie 
ksi'ri:ki. Jesli pragn~li ksiqiek, oto byla cala biblioteka. On mial 
ich mnostwo, bo od tego wlasnie jest biblioteka. Mogles wziqe do
wolnq liczb~ ksiqiek i trzymac je tak dlugo dop6ki ich nie prze
czytales. Ten szcz~sliwy maly franciszkanin byl przedziwnie wol
ny od ducha biurokracji. Poznawszy po,tem bliie j tych Z1akonni
kow przekonalem si~, ie ten rys jest u nich prawie powszechny. 
Ci, ktorzy kcchajq surowe i metodyczne systemy, wst~pujqC do 
franciszkanow znajdujq jui gotowe dla siebie iycie pokuty 
zwlaszcza jeieH z'Ostajq przeloionymi. 0 ile wiem, nie obrabowa
no jednak ojca Ireneusza z ksiqzek na wi~kszq sk.al~ nii innych 
bibliotekarzy, a w ogole mala biblioteka u sw. Bonawentury byla 
jednq z najlepiej uporzqrdkowanych i najpelniejszych ciszy i spo
koju, jakie kiedykolwiek widzialem. 

Wyszlismy z pomiEldzy polek z pelnymi r~kami. 
- Czy moi emy to wszystko ·zabrac, ojcze? 
- Oczywiscie, oczywiscie - doskolliale, weicie, co chcecie. 
Podpisalismy cos w rodzaju rewersu i zamienilismy uscisk dloni. 
- Do widzenia, Mr. Myrtle - rzekl zakonnik stojqC w otwar

tych drzwiach z zaloi onymi r~kami, podczas gdy my zbiegalismy 
ze schodow unOSZqC nasze lupy. 
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Nie wiedzialem jednak jeszcze, ze znalazlem miejsce , gdzie mia
tern zdobyc jakies wyobrazenie 0 szczt::sciu. 

Zdobalismy ledwie otworzyc tego lata k siqiki zabrane stamtq,d 
do naszego domku, ale zawsze lei:aly w nim n a wypadek, gdy
bysmy chcieli cos przeczytac. W gruncie rzeczy nie bylynam po
trzebne, bo ostatecznie znalezlismy odpowiednie miejsca na nasze 
maszyny do pisania i wszyscy trzej zaczt::lismy pisac powiesci. Rice 
napisal powiesc zatytulowanq: "Blt::kitny kon". Zabro.lo mu to 
mniej wi~cej dziesi~c dni - OkOfO stu pificdziesit::ciu stron :z. ilu
stracjami. Lax wyprodukowal kilka fragmentow roznych powiesci, 
ktore w kOll CU zlaly si~ w jednq calosc nazwanq "Blyszczqcym 
Palacem". Ale to, co ja Zlaczqlem 'pisac, rozrastalo mi s i~ i r o'zra
stalo coraz bardziej ai doszlo do pit::ciuset stron. Z poczqtk u ,tytul 
mial brzmiec: "CieSnIDa Dover" , pozniej: "Noc przed bitwq'i, 
a wreszcie: "Labirynt" . W ostatecznym ksztalcie powiesc byla jed
nak kr6tsza i zostala w polowie napiSlana na nowo. Poslalem jq do 
kilku wydawcow, ale ku mojemu wielkiemu zmartwieniu nigdy 
nie doczekala s it:: druku - to znaczy ku mojemu owczesnemu 
zmartwieniu, bo dzisiaj gratulujt:: sobie w pelni, ie te strony nigdy 
nie ukazaly sit:: na polkach ksit::garskich. 

Powiesc byha cz~sciowo autobiograficzna i przez to sarno opisy
wala niejedno z tego, co znajduje sit:: i w tej obecnej ksiqice, ale 
bylo w niej tei 0 wiele wi~cej 'z tych rzeczy, ktore tym razem sta
ralem sit:: pominqc. Poza tym uwaialem, ze pisanic bt::dzie latwiej
sze i zabawniejsze jeieli wplott:: rozne zmyslone postade we wla
snq historit::. Jest to przyjemny sposob pisania. Kiedy prawc}.a sta
wala si~ nudna, wprowadzalem w niq urozmaicenie w postaci 
gluptasa, ktorego nazwalem Terence Metrotone. Zmienilem .to 
nazwisko na Terence Park po pokazaniu pierwszego ,szkicu tej 
ksiqzki mojemu wujowi, ktory stropil mnie uWJagq, ze Terence 
Metrotone jest rodzajem anagramu mojego wlasnego nazwiska. 
Bylo to w istocie bardzo upokarzajqce, gdyz zrobilem z tej postaci 
skonczonego durnia. 

Sarna przyjemnoscprzebywania na szczycie tej lesistej gory 
z widokiem na cale mile kmjobrazu i na bezchmurne niebo, z slu
chaniem przez caly dzien spiewu ptakow i zdrowym zajt::ciem pi
sania na dWOTze pod drzewem, stojq,cym nawprost garazu, strony 
za stronq powiesci, przesycila tygodnie tam sp~dzone jak ims na
turalnym szcz~sciem . 

Moglismy nawet wi~cej korzysci z nich wyciqgnqc. Myslt::, ze 
wszyscy mielismy poczucie, ze zycie pustelnicze n,a tym wzgorzu 
lezy w jakis spos6b w naszych mozliwosciach - ale cOi: kiedy nikt 
z nas nie wiedzial, jak to zrobic, a j,a, ktory w pewnym znaczeniu 
bylem najbardziej zdolny do sformulowania takich pragnien, lecz 

http:Zabro.lo
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zarazem najmmeJ rozsqdny gdy chodzilo 0 spnawy post(Jpowania 
i decyzje dotyczqce dobra i zla, mialem jeszcze najsilniejszq sklon
nose do .powrotu w doliny, aby zobaczye nowe filmy, uprawiac 
hazard w automatach i pic piwo. 

Najwyzszy wyraz, na j1aki zdobylo si~ nasze niej asne pragnienie 
odosobnionego i w pewnym sensie poswi~conego zycia, to bylo za
puszczenie brody, ktora nam szybciej lub wolniej rosla. Lax skon
ezyl na najpiE;kniejszej. Byla czarna i uroczysta. Broda Rice ster
czala na wszystkie strony, tale zyskiwala kiedy si~ usm iechal, bo 
mial duze z~by i skosne oczy jak Eskimos. Co do mnie utrzymy
walem si~ w mniemaniu, ze z brodq jestem podobny do Sha
kespeare'a. Nosilem jq jeszcze i p6Zniej po powrocie do New Yor
ku i poszedlem z niq na Targi Swia,towe. Stalem tak brodaty na 
jakims widowisku, majqcym cos wspolnego z Afrykq, i pewien 
mlody czlowiek, ktory nie byl k olonistq, ale nosH bilaly stroj ko
lonialny, wziql mnie z powodu tej brody za rzeczywistego podroz
nika. W kazdym razie zasypal mnie fachowymi pytaniami na te
mat centralnej Afryki. Mam wrazenie, ie obaj korzystalismy przy 
tym z ·wiadomosci ztaczer·pni~tych ze wspanialego filmu "Czarny 
Urok". 

Nasz domek mogl stae si~ dogodnq 'pustelniq i ialuj~ terai, 
zesmy niedostatecznie wykorzystali jego mozliwosci. Lax byl je
dynym z nas, ktory mial rozum wstawae niekiedy bardzo rano, 
o wschodzie sfonca. Co do mnie spalem zwykle do osmej,potem 
smazylem sobie dwa jajkta, polykalem ' misk~ platkow kukurydzia
nych i zara'z zabieralem siE: do pisania. Najbardziej zblizylem siE: 
do wykorzystania tej samotnosci dla rozmyslan, kiedy przez kilka 
popoludni lezalem w wysokiej trawie pod drzewkiem brzoskwi
niowym czytajqc ·wreszcie Wyznania sw. Augustyna i niektore 
fragmenty Summy sw. TomaslJa. 

Przyjqlem zasad~ . Laxa, ze swi~tose jest dost~pna dla tych, 
co jej pragnq i do niej dqzq, i zaszeregowalem jq sobie w glowie 
razem z innymi wyznawanymi zasadami - nie robiqc jednak nic 
dla w'proWladzenia jej w zycie. Jakaz klqtwa spoczywala na mnie, 
ze nie moglem p zeobrazic wiary w czyn i mojej wiedzy 0 Bogu 
w konkretnq walk~ 0 posiadanie Tego, Ktorego uwazalem za 
jedyne pnawdziwe dobro? Przeciwnie - wystarczalo mi speku
lowae i dowodzie, ,a przyczynq bylo, jak mysl~. to ze moja wiedza 
polegala wylqcznie na przyrodzonym iinteleiktualnym rozW'azaniu. 
Przeciez Arystoteles uwazal znajomose Boga za najwyisze przy
rodzone szcz~scie. jakie bylo jemu, poganinowi, dost~pne i prawdo
podobnie mial slusznose. Wyzyny osiqgalne spekulacjq metafi
ZYCZDq wprowadzajq czlowiekla w kr6lestwo czystej i subtelnej 
rozkoszy, d ajqcej mu najbardziej stale szcz~scie. jakiego moze 
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doznac w porzqdku przyrodzonym. Jesli pojdziesz 0' krok dalej 
i oprzesz twoje spekulacje na przeslankach Objawienia, twojl1l 
rozkosz moze stac si~ jeszcze gl~bszq i doskonalszq. Ale nawet 
jezeli przedmiotem jej Sq tajemnice wiary chrzescijan skiej, rodzaj 
ich k;Qll1. templow,ania, spekulatywny i bezosobisty, moze nie wzno
sic si~ ponad plan natur.alny, przynajmniej w swych konsekwenw 

cjrach pr ak tycznych. 
W takim wypadku dochodzisz nie do k ontemplacji, <'lIe do rodza

ju intelektualnego i estetycznego rozsmakowania si~ - to znaczy, 
do wysokiej, wyrafinow anej i nawet szlachetnej form y samolub
stw a. Ale jesli to n ie doprowadzi ci~ do poruszenia w oli k u Bogu, 
do skutecznej do N iego m ilosci, te rozw ai ania pozosta jq martwe 
i bezplQdne i m oglyby n awet w pewnych okolicznosciach przero
dzic si~ w rodzaj grzechu - a przynajmniej w r odzaj niedoskona
!osci. 

Doswiadczenie nauczylo mnie jednej wielkiej zasady moralnej 
w zyciu praktycznym nie moina organizowac swojego post~po

warJia na podstawie szerokiej listy podzielonej na dwie rubryki 
mozliwosci - z grzechami smiertelnymi po jednej, a czynami, 
ktore nimi nie Sq, 'po drugiej stronie - z tym, ze jednych trzeh a 
unikac, a drugie przyjqc bez zastrzeien. 

A jednak ten be.znadziejnie bl~dny podzial moZliwosci sluzy 
wielkiej liczbie katQlikow za calq teologi~ moralnq. Jest to je
szcze stosunkowo mniej szkodliwe dla ludzi tak ci~zko pracujq
cych na zycie, ze zasi~g ich mozliwosci jest szczuply i z,determi
nowany, ale niech ich niebo wspomaga podcZlas urlopow lub 
w sobo,tnie wieczory! 

Niezupelne upicie si~ jest per se grzechem powszednim. A wi~c 
moi na tu stosowac zaS1ad~ dwoch rubryk. Przechodzisz palcem ru
bryk~ grzechow smiertelnych per se. Pojscie na film, w ktorym 
mE:zczyzna i kobieta tarmoszq si~ nawz1ajem przez sto stop tasmy, 
nie jest grzechem smiertelnym peT se. Niezupelna nietrzezwose 
takie nim nie jest, ani gry hazardowe - i tak dalej. To wszystko 
zalicza siE: do czynnosci, ktore nie Sq zakazane. A wi~c Sq do
zwolone. I jeieli ktos powie, bez wzgl~du na jego uprawnienia, 
ze nie powinienes robic tych rzeczy - to jest heretykiem. Bez 
pewnej ostroznosci mozemy wpasc w dowodzenie, ie cnotq jest 
chodzic do kina, uprawiac hazard, upijac si~ cz~sciowo.. . 

Wiem, 0 czym m6wi~, poniewai w owym czasie probowalem 
jeszcze iye wlasnie w taki sposOb. Chcec·e zobaczyc jak dziala taki 
system dwoch rubryk? Macie tu przyklad roinych uczynkow, ktore 
same w sobie nie byly grzechami smiertelnymi. B03E: siE: mowic 
czym byly peT accidens - pozostawiam to milosierdziu Boiemu 
ale byly popelnione przez czlowieka, ktorego Bog powolal do iycia 
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dosknnalosci, zycia oddanego radosci sluzenia Mu i kochania Go 
ponad wszystko... 

Rodzaj rozrywkowego kiermaszu zainsbalowal si~ w Bradford. 
Dla nas oznaczalo t.o dwie karuzele , gr~ w bingo i w "Bata" 
i czlow>iek a w bialym mundurze i kasku wyrzucanego z armaty 
w rozp i~tq siath~. Wybralismy si~ tam S!amochodem drogq Rock
-City poprzez ciemne lasy t~tniqce odglosem pomp naftowych. 

Byl to ogromny k iermasz. Zda wal si~ wypelniac dno w qskieJ 
doliny - jednej z tych zygzakow atych dolin , w kt6rych uk rywa 
si~ Bradford - i cala miejscowosc lSn ila od sw iatel. K om iny ra
Einerii nafty wznosily s i~ poza ich Ikre.giem, jak st roze piekla 
Weszlismy w ten jar zqcy blask, w halas dzik iej elektr ycznej m u
zyki i ge.sty, slodki zapach sprzedawanych slodyczy. 

- Hej, koledzy , przyj di cie tu prosz~: 

Zwr6cilismy niesmialo nasze brody ku czlowiekowi stojqcemu 
bez m arynark i, ale w filcowym kapeluszu i wychylajqcemu s i ~ 

ku nam ze swojej budy. Dostrzegalismy w niej rMnobarwnq deskE; 
i szereg liczb. Podeszlismy blizej. Zaczql nam tlumaczyc, ze z do
broci swego wielkiego, lekkomyslnego serca wymyslil t~ gr~, ktora 
jest tak latwa i prosta , ze rowna siE; pra wie dobroczynnosci z jego 
strony i staje si~ raczej sposobem zaopatrywania w ladny ka
pitalik talkich inteligentnych i uczciwych jak my mlodzieilcow. 

Wysluchalismy regul tej gry; bylo jasne, ie n ie jest ona jednq 
z tych, w kt6rych moina wygrac tyllko pudelko prazo:nej kuku
rydzy. Faktycznie, chociaz zaczynalo si~ od dwudziestu pi~ciu 
centow, stawka podwajala sif; za kazdym rzutem - co oczy
wiscie podwajalo takie wygranq, a wygrana byl<a w dolarach' 

- Wszystko, co trzeba zrobic, to wtoczyc t~ kulk~ do tych 
dziur i ... 

Tlumaczyl nam do jakich dziur nalezy wepchnqc kulk~. Za 
kazdym razem trzeba bylo osiqgnqc nOWq i r6znq od poprzed
nich kombinacj~ licz b. 

- StJawiasz dwadziescia pi~c centow - mowil nasz dobro
czynca - a wygrywasz ·dwa i pol dolara. Gdy'by ci sif; przy
padkiem za pierwszym razem nie udalo, tym lepiej dla ciebie , 
bo za pi~cdziesiqt cent6w wygrywasz pi~c dolarow - za do
lara dost,aniesz juz dziesi~c, a za dwa, dwadziescia dolar6w. 

Postawilismy nasze dwadziescia pi~c centow i kulki powpa
daly nam do niewlasciwych dziur. 

- To dobrze dla was. Teraz macie okazjf; do wygrania dwa 
razy tyle. 

Wszyscypostawilismy po pi~cdziesiqt cent6w. 
- ' Swietnie - stawiajcie dalej; przygotujcie sit: do wygrania 

. za kazdym razem wi~cej. Musicie w koncu tflafic, to niezawodne! 
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Pobral od kazdego z nas po dolarze. 
- Tak si~ to robi, ludzie, tak si~ to robi - zawolal, gdy 

wszyscy potoczylismy znowu kulk~ do niewlasciwych otworow. 
Zatrzymalem si~ i prosilem 0 powtorzenie nam jeszcze raz 

reguly tej gry. Zrobil to i w ysluchalem go z uwagq. Bylo tak 
jak myslalem - nie mialem najmniejszego poj~cia 0 czym mowil. • 
Trzeba bylo porobic jakies kombinacje liczb, a ja przynajmniej nie 
bylem w stanie pojqC, jak,ie byly te kombinacje. Bo ten czlowiek 
wskazywal nam jedynie jak trzeba celowac - potem dodai bardw 
szybko wszystkie te liczby i oswiadczyl: 

- 0 malo co nie trafiliscie tym I1llzem. Sprobujcie jeszcze 
byliscie juz tak blisko, ze nie moze si~ warn tera,z nie udac 
i cala kombinacja znowu si~ odmienila. 

Mniej Wlificej w dwie i pol minuty obral nas z wszystkich n1aszych 
pieni~dzy poza jednym dolarem, ktory przezornie zachowalem na 
reszt~ kiermaszu i na piwo. - Jakze - zapytal nas - mielibyscie 
serce teraz odejsc? Przeciez wlasnie teraz bylismy w trakcie ode
grania si~, odzyskania wszystkich naszych strat i wygrania sumy, 
przyprawiajqcej nas 0 zawrot glowy: trzechset pificdziesi~ciu do
larow. 

-- Ludzie - mowil - teraz nie mozecie odejsc - wyrzucicie 
po prostu pieniqdze, jezeli teraz przestaniecie grac. Czy to rna 
jakis sens? Nie przybyliscie przeciez z daleka tylko po to, by 
wyrzucic za okno calq waSZq forsfi? Pojdzcie, chlopcy, po rozum 
do glowy. Czy nie widzicie, ie musicie wygrac? 

Rice przekrzywil twarz grymasem m6wiqcym jasno: - Wyjdzmy 
stqd. 

- Nie mamy juz wificej pienifidzy - rzekl jeden z nas. 
- Nie macie czekow podrozniczych? - spytal nasz filantrop. 
- Nie mamy. 
Nie widzialem jednak nikogo tak zaabsorbowanego i powaznego 

jak byl w tej chwili Lax :z swojq czarnq brodq i glowq pochylonq 
nad tymi niezrozumiJalymi liczbami. Spojrzalem na niego i on na 
mnie, a czlowiek rzekl: 

- Jezeli chcecie wrocic do domu po pieniqdze, zostawifi warn 
tfi parti~ do dalszego rozegnania - no wi~c jak chcecie? 

Powiedzielismy mu: niech jq zostawi do rozegrania. Wrocimy 
tutaj. 

Wsiedlismy do samochodu i pojechalismy w skupionym mil
czeniu te pifitnascie mil, czy ile ich tam bylo, do naszego domku 
i potem znow pifitnascie mil z powrotem zabierajqc z sobq trzy
dziesci pi~c dolarow i calq reszt~ posiadanych pieni~dzy - ale 
tylko te trzydziesci pi~c dollarow przeznaczylismy na dalszq gr~. 
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Dobroczynca biednych ujrzawszy nas wszystkich trzech wcho
dzqcych z:n6w 'przez fur,tk~ wyglqdal zdziwiony i troch~ przestra
szony. Wyraz naszych twarzy musial budzic pewne obawy i moie 
myslal, ze wr6ciliSmy do domu nie tylko po pieniqdze, ale takie 
po jakqs bron. 

Podeszlismy do jego budy. 
- Zostawil pan nam t~ parti~ do dalszego rozegrania? 
- Tak, moipdnowie, moiecie podjqc gr~. 
- Niech pan jq jeszcze raz wytlumaczy. 
Zaczql jq abjasniac od no'wa. Powiedzial co mamy zrobic, ieby 

wygrac - wydawalo si~ niemoiliwe, aby to si~ moglo nie udac 
Poloiylismy pieniqdze na ladzie i Lax rzucH kulk~ - znowu do 
niewlasciwego otworu. 

- ezy to jui lwniec, chlopcy? - zapytal kr6l dobroczync6w, 
- Tak, koniec. - Obr6cil,iSmy si~ na pi~cie i wyszlismy. 
Z pieni~dzmi, kt6re zachowalem w kieszeni, udalismy si~ do in

nych miejsc, ktorych lepiej bylo unikac, zwiedzilismy caly kier
masz, a po,tem zaszlismy do Bradford do baru, aby napic si~ piWJa, 
Tam poczulismy si~ lepiej i zacz~lismy goic nasze rany opowiada
jqC fantastyczne klamstwa kilku dziewcz~tom spotk,anym w ba
rze - byly to pnacownice sanatorium gruzliczego w Rocky Crest, 
poloionego na gorze 0 poltorej mili od naszego domku. 

Przypominam sabie, ie z biegiem wieczof'u liczne i bardzo roino
rodne grono obcych sluchaczy zebralo si~ wo>kolo naszego stolu, 
gdzie opowiadalismy szerokoo prowadzonym i kierowanym przez 
nas przedsi~biorstwie rozrywkowym. Nosilo ono nazw~ Panamsko
-Amerykanskiej Korporacji Widowiskowej i bylo tak wspani:alq 
instytucjq, ie obecny kiermasz w Bradford byl przy niej imprezCj 
zasciankowq. Efekt zepsulo nam jednak dwoch silnych m~iczyzn 
z Bradford, ktorzy zbliiyli ,si~ nie 'Okazujqc zainteresowania na
szymi opowiesciami i powiedzieli: 

- Jeieli jeszcze raz zobaczymy tu W1as, chuHganow, z waszymi 
brodami - wrocicie do domu bez glowy. 

Ricepowstal z miejsca i zapytal ich: - to tak? chcecie bitki? 
Wyszlismy wszyscy na ulic~, gdzie nastqpila iywa wymiana slow, 

ale nie doszlo do Ibojki, na szcz~scie, bo byli oni zdolni do wpako
wania n>am w gardla tych brod. 

W koncu dobilismy do domu, ale RIce nie odwaiyl si~ jui wjei
diac do garaiu bojqc si~, ie nie trafi do jego drzwi. Zatrzymal si~ 
na scieice, a my otworzylismy drzwiczfki samochodu i stoczylismy 
si~ z niego na traw~, gdzie leielismy patrzqc slepym wzrokiem 
w gwiazdy, podczas gdy ziemia flO.lowala i wznosila si~ pod nami 
jak tonqcy statek. A ostatnie moje wspomnienie :z tej nocy, to ie 
Rice i ja w koncu wstalismy i poszlismy do domu, gdzie zastalismy 
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Laxa siedzqcego w naszej bawialni i przemawiajqcego g!osno sze
regiem dobrze obmyslonych argumentow do kupy brudnej bielizny, 
zwini~tej iprzygotowanej do pl.1alni, ktorq ktos zostawil na innym 
fotelu w drugim koncu pokoju. . 

4 

Kiedy w polow.ie sierpnia powrocilismy do New Yorku, swiat, do 
ktorego powstania si~ przyczynilem, gotowa! si~ juz ostatecznie 
do przebicia swojej skorupy, wystawienia :z niej swojej zlej glowy 
i do poiarcia jeszcze jednego ludzk'iego pokolenia. 

W Oleanie nie czytalismy iadnych gazet, z za&ady nie slucha
lismy tei radia; co do mnie, jedynq sprawq, jaka wtedy mnie zaj
mowala bylo wydanie mojej nowej powiesci. Znalazlszy stary nu
mer "Fortune" w mieszkaniu Benjie'go przeczytalem w nim larty
kul owydawnictw.ach i polegajqc na nim zrobilem moiliwie naj
gorszy wybor wydawcy, na jaki moglem si~ zdobyc. By! to rodzaj 
wydawcy, ktory ch~tnie przedrukowalby wszystko z "Saturday 
Even.iJng Po·st" i to diament.owymi literami rna zlotych stronicach, 
ale z pewnosciq nie byl zdolny sympatyzowac z dzikim i roz
wichrzonym utworem, ktory napisalem na tej gorze. 

I mialo tei uplynqc duzo czasu, zanim zdecydowal si~ dac mi od
mownq odpowiedz. 

Tymczasem chodzilem po New Yorku w nieopisanym niepokoju 
mlodego autora oczekujqcego rozstrzygni~cia si~ losu swojej pierw
szej ksiqzki - niepokoju, ktory moz,na por6wnac tylko do tortur 
mlodzienczej milosci. A ta m~ka doprowadzala mnie - co dose 
zrozumitale - do iarliwej chociai interesownej modlitwy. Ale 
w koncu Bog nie troszczy si~ 0 to, czy nasze modlitwy Sq intere
sowne ~ chodzi Mu 0 to, ieby byly. Pros, a zostanie ci dane. Bez
wzgl~dne wykluczanie z naszych modlitw wszelkich prosb dotyczq
cych naszych osobistych potrzeb jest rodzajem pychy - bo jest 
to tylko jedna wi~cej subtelna proba ustawian~a si~ na tym samym 
planie co Bog i post~powanie jak gdybysmy nie mieli potrzeb, jail< 
gdybysmy nie byli stworzeniami zaleinymi od Niego, a takie, Zli 

Jego wolq, zaleinymi od rzeczy materialnych. 
KI~czalem wi~c przed oltarzem malego meksykanskiego kosciola 

Matki Boiej z Gwadalupy na Ulicy 14-tej, gdzie czasem chodzilem 
do komunii, i modlilem si~ intensywnym pragnieniem 0 wydanie 
mojej ksiqzki, jesliby to mialo byc na wi~kszq chwal~ Boga. 

.Jui to sarno, ze bylem w stanie spokojnie dopuszczac, ii ta ksiqz
ka moze przyczynic si~ do pomnozenia chWlaly Boiej, wykazuje 
gl~bi~ mojej nieswiadomosci i slepoty duchowej - ale w kaidym 

http:polow.ie
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razie 0 to si~ modlilem. Teraz zdaj~ sobie spraw~ jak dobrze si~ 
stalQ, ze zwrocilem si~ do Boga z takq prosbq. 

Katolicy wierzq powszechnie, ze Bog obiecujqc wysluchiwac nasze 
modJitwy, nie obiecuje przez to dac nam dokladnic tego, 0 co pro
simy. Ale zlawsze mozemy miec pewmosc, ze jesli nam tego nie 
daje, to dlatego, ze chce nam dac w z.amian cos duzo lepszego. Taki 
jest wlasnie sens obietnicy Chrystusowej, ze otrzymamy wszystko, 
o co w Imli~ Jego prosimy. Quodcumque petimus adversus utilita
tem salutis, non petimus in nomine Salvatoris. 

Mysl~, ze uwzgl~dniajqc to, czym bylem' w tym okresie, modli
tem si~ jak tylko mnie bylo stac, z duzq ufnosciq w Boga i Matk~ 
Bozq i wiedz~alem, ze b~d~ wysluchany. Dopiero ,teraz zaczynarn 
sobie uswiadamiac jak bardzo mnie Bog wysluchal. Po pierwsze 
ksiqzka nie zostala nigdy 'wyciana, co juz bylo dobre dla rnnie. Ale 
po drugie Bog odpowiedz~al mi laskq, ktorq juz odrzucilem i kt6
rej wlasciwie juz przestalem pragnqc. Przywrocil mi powolanie, 
z ktorego juz podswiadomie zrezygnowalern i otwor.zyl przede mnq 
na nowo bram~, ktona si~ zamkn~la, kiedy nie umialern zuzytko
wac lask chrztu i mojej pierwszej KornunH sw. 

Ale zanim ,to na.stqpilo, rnusialern jeszcze przejsc przez pewne 
ciemnosci i cierpienia. 

Marn wTlazenie, ze te dni konca sierpnia 1939 roku byly dla kaz
dego okropne. Byly to szare dni wielkiego upalu i dusznosci i ten 
fizyc,zny ucisk warunkow atmosferycznych powi~kszal niezmier
nie ci~zar wiadomosci z Euro~y, ktore stawaly si~ z dnia na 
dzien coraz bardziej zlowieszcze. 

Teraz wyglqdalo na to, ze w koncu juz naprawd~ wybuchnie 
wojna. Jakies odczucie estetycz.nie perwersyjnego i nikczemnego 
napi~cia, z ktorym nazisci oczekiwali tego podn'ecajqcego i strasz
liwego widowiska, wyrazalo si~ negatywnie i ze stokrotnie w,zmo
zonq silq w obrzydzeniu dochodzqcyrn do mdlosci', z jakirn reszta 
swiata czekala na uscisk tej olbrzyrniej rnaszyny srnierci. Bylo to 
niebezpieczenstwo, do kt6rego dolqczal si~ przechodzqcy wszelkie 
wyobnaienie pierwiastek poniienia, zniewagi, hanby i wstydu . 
Swiat stanql nie tylko w obliczu zniszczenia, ale zniszczenia 
polqczonego z rnoiliwie najwi~kszym upodleniem - upodleniern 
wszystkiego, co jest w czlowieku najdoskonalsze, jego rozumu, 
jego woli i jego niesmiertelnej duszy. 

Dla wi<:kszosci ludzi wszystko to bylo jeszcze niejasne; odczu
wali tylko mieszanin~ obrzydzenia, beznadziejnosci i stnachu. Nie 
zdawali sobie spra wy, ze swiat stal si~ odbiciern tego, co wi~kszosc 
jego jecinostek, LZ robila z wla.snych dusz. Pozwolilisrny, aby rua
sze uinysly i wole zostaly pogwalcone Ii pohanbione przez grzech, 
przez samo 'pieklo - i teraz, dla ruaszej nieublaganej nauki i kary. 
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caly ten proces mial moralnie i fizycznie powtorzyc si~ na naszych 
oczach na skal~ spolecznq, doprowadzajqc chociaz niektorych z nas 
do pewnego zrozumienia, czym bylo to nasze dzielo. 

W tym okresie i ja juz sobie to uswiadomilem. Plami~tam, jedne
go wieczoru przy koncu sierpnia jechalem kolejq podziemnq i na
gle zauwazylem, ze prawie nikt w wagonie nie czyta wieczornych 
gazet, chociaz radia byly rozgorqczkowane wiadomosciami. Na
pi~cie doszlo juz do takiego punktu, ze nawet to najmniej wrazli
we z miast musialo odwracac si~ i bronic ,przeciw zastrzykom ta
kiego podniecenia. Przynajmniej raz wszyscy inni zywili ten wstr~t 
do wiadomosci i gazet, jaki Lax, ja, Grbney i Rice ,odczuwalismy 
juzod dwoch lat. 

Bylo we mnie jeszcze cos wi~cej. Budzilo si~ rozpoznanie: - "To 
ja jestem ZICl to wszystko odpowiedzialny. Moje grzechy to ,zr~bily, 
Hitler nie jest jedynym sprawcq tej wojny - i ja si~ do niej przy
czynilem.. . " Bylo to bardzo trzezwiqce przeswiadczenie, a jednak 
jego przenikliwe i odkrywcze swiatlo samq swojq prawdq uspok.
jalo troch~ mojq dusz~ , Postanowilem przystq'pic do spowiedzi i do 
komunii w pierwszy 'piqtek wrzesnia. 

Noce wlokly ,si~ powoli. Pami~tam jednq z nich, gdy wracalem 
z Long Island, gdzie jladlem obiad w domu Gibneya w Port Wa
shington. Czlowiek, z ktorym jechalem, mial radio w swoim samo
chodzie, p~dzi1ismy wi~c pustqalejq Parkway sluchajqc spokojne
go, znuzonego glosu z Berlina. Przem~wy Ikomentatorow stracily 
caly swoj animusz. Nie bylo juz w 'nich tej zuchwalej, doktryner
skiej dumy, przy pomocy ktorej radiowi sprawozdawcy zwykle na
rzucajq sluchaczom przekonanie, ze wszystko 0 wszystkim wiedzq, 
Tym razem wiedziales, ie nikt nie wie, co si~ stanie i wszyscy to 
przyznajq. Prawda, ze wszyscy ig,adzali si~, ze teraz juz wybuch
nie wojna. Ale kiedy ? Gd2Jie? Tego nie umieli powiedziec. 

Wszystkie pociqgi idqce do Niemiec zostaly wstrzymane. Cala 
komunikacja lotnicza r6wniez. Ulice byly 'puste. Mialo si~ wraie
nie, ze oole pole zostalo oczyszczone na pierwszy nalot, ten, nad 
ktorym wszyscy si~ zastanawiali, 0 kt6rym H. G. Wells i inni lu
dziepisali, Inalot, kt6ry .w jednq noc mial Izmiesc caly Londyn... 

W czwartek wiecz6r przed pierwszym piqtkiem wrzesnia po
szedlem do spowiedzi w katedrze sw. Patryka, a p01em z charalk
terystycznq bezmyslnosciq wstqpilem do Dillona, to jest do odwie
dzanego przez nas stale baru, ktory znajdowal si~ naprzeciwko 
wejscia dla artyst6w Center Theater. Ja i Gibney czekalismy zwy
kle w tym lokalu na koniecprzedstawienia, przesiaduaqc potem 
nieraz do pierwszej lub drugiej w nocy z kilku znajomymi dziew
cz~tami, ktore mialy jakies r6lki w tym teatrze. Tego wieczoru, 
jeszcze przed koflcem przedsbwienia spotkalem Jilnny Burton 



AUTOBIOGRAFIA 1925 

(ldora ollie grala w nim, ale mogla wyst~powac 'w 0 wiele lepszych 
teatrach). Powiedziala mi, ie jedzie jutro do domu do Richmond 
i chce pozostac tam na Swi~to Pracy 2. ZaprosHa mnie, abym z niq 
pojechal, i uloiylismy si~, ze si~ spotkamy na stacji Pennsylvania 
nast~pnego rana. 

Rano obudzilem si~ wczesnie i uslyszalem glosniki radiowe. Nie 
moglem uchwycic slow, ale glosy nie mialy jui w sobie znuie
nia - metaliczne okrzyki oZl11aczaly, ie cos si~ jui naprawd~ stalo. 

Po drodlze na msz~ dowtiedzialem si~, co ,to bylo. Zbombardo'wlaIi 
Warszaw~ i wojna si~ rozpocz~la. 

W kosciele sw. Franciszka z Asyiu, kolo stacji Pennsylvania, od
prawiala si~ suma. Ksiqdz silal 'przy oHarzu pod sklepioollq mozaikq 
absydy i glos jego wznosil si~ w uroczystych tonach pre£acji mszal
ll1ej - w tych starodawnych, wspanialych i swi~tych slowach nie
smier,telnego Kosciola : Vere dignum et justum est aequum et salu
tare nos tibi semper et ubique gratias agere, Domine sancte, Pater 
omnipotens, aeterne Deus... 

Byl to glos Kosciola, Oblubienicy Chrystusowej, b~dqcej na swie
cie, ale nie ze swiata, ktora przerast.a i Morta przetrwa wojny 
i przesladowania i rewolucje, calq zlosc i okrucieil,stwo, chciwosc 
i niespraw~edliwosc ludzi. "Pnawdziwie godnie jest to i spraw'edli
wie, bysmy zawsze i wsz~dzie d:zi~ki Tobie czynili, Panie Swi~ty, 
Ojcze 'Wszechmogqcy, wiekuisty Boie... " Wielka modlitwa, ktcra 
sprowadza wszystk'ie wojny do ich rzeczywistej malosci i niewai
nosci w obliczu rzeczy wiecznych. Jest to modlitwa otwierajqca 
bramy wiecznosci, kt6ra wytryska z wiecznosci i zn6w do ,niej po
wraca zahier,ajqc z sOlbq na'sze mysli w iSWOjq mqd~osc gl~bokq 

i pelnq pokoju. Za'Wsze 'i rw Slz~dz'ie dz'i~ki czynic Tobie, Ojcze 
wszechmog",cy. A wi~c tak spiewal Kosci61, to IjOOll10 Ctalo, kt6're 
juz m 6w zacz~loo cierpiec i kI'Waw,ic 'w .l11owej wojlJ1de? 

Czynil Bogu dzi~ki i w tej wojnie i w tym sWl<im cierpieniu 
dzit;kowal nie za wojn~ i za cierpieniej ale z'a Jego milosc, kt6ra, 
j'ak wiedzial, strzeze go i strzeie nas w cz,asie tego nowego kryzy
suo I wznoszqc oczy ku Niemu Kosci61 dostrzegal pOlprzez wszyst
kie te sprawy jedynie wiekuistego Boga, interesowal si~ tylko Jego 
dzialaniem, nie chaotycznym okrucieilstwem ubocznych przyczyn , 
ale Jego miloseiq i Jego Mqdrosciq. I Jemu to Kosci61, Jego Oblu
bienica, spiewal hymn chwlaly przez Chrystusa, przez Kt6rego 
chwalq Go wszystkie ch6ry anielskie. 

Ukl'lklem przy Ibalaskach oHarza i w tym pierwszym dniu d r u
g ieJ wojny swhatowej przyjqlem z r~ki ksi~dza Chrystusa w Ho~tii, 
Tego samego Chry~tusa, ktorego zn6w przybily do krzyza moje 

2 Lab'or Day - SWi"lto Pracy - obchodzone w U.S.A. w pierwszy poniedzialek 
\vrzesnia. 

Znak - 9 
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grzechy igrzechy calego samolutnego, glupiego, tt;pego ludzkiego 
swiata. 

Ten week-end w V1rginii nie byl zbyt r.adosny. W sobot~ po po
ludniu, gdy poj echaliSmy z Richmond do Urbanna, gdzie l'odzina 
Jinny posi,adala zaglowk~, Mora m~ala wcZiqc udzial w Teg'atach 
doszla na's 'wiadomosc () zatopieniu Athenii. Tego samego wieczoru 
zaczql: mnie nagle bolec nadlamany zq,b mqdrosci. Rwal mnie przez 
calq noc i TIlast~pnego dnia pc>wloklem sit; na regaty wyczerpany 
bezsennosciq i z mocno oholalq szcz~kq. 

Na dole, w porc<j.e, stalapompa dla obslugi motorowek i czerwo
ny zbiornik pelen Coca-Coli na lodzie; schronillsmy si~ przed S1011" 
cern w drzwi wielkiej szopy padmqcej sznurami i smolq i slucha
lismy k ogos m6wiqcego przez radi,o z Londynu. 

Jego glos byl uspokajajqcy. Miasto nie zostalo jeszcze zbombar
dowane. 

Wyplynt;l iSmy z Zlatoczki poprzez jej wqskie wejscie do otwar
tego ujscia rzeki Rappahannock, k tore lSnilo ,odblaskiem slonecz
nym. Wszyscy zart owali na ternat statk'U Bremen. Ten wielki 
transatlantylk niemieck i odplynql z New Yor ku bez zawiadomienia 
i 'zniknqL Co chwila jak is wysoki iprzeciCjgly glos kobiecy 0 po
ludniowym akcencie wollal: 

- Tam jest Bremen; 
Mialem buteleczk~ z lekarstwem w kieszeni i zapalkq owin i~tq 

w wat~ nacieralem ten wsciekly nadlamany zqb. 
Mimo wszystko, gdy wTocilem do New Yorku, okazalo si~ , ze 

wojna nie b~dzie jednak toczyc si~ tak gwaltownie - przynaj
mniej bak si~ wtedy zdawalo. Byly zaciekle walki w Polsce, ale na 
zoachodzie nic si~ nie dzialo. A tera:z, kiedy to straszne napi~cie si~ 
rozladowalo, ludzie stab si~ spokojniejsi i nabrali wi~cej ufnosci 
nii przed rozpocz~ciem dzialaii wojennych. 

Poszedlem do dentysty, ktory szarpal i rozlupywal mi szczGkt;, 
dopoki nie wyciqgnql tego zt;ba mqdrosci - potem wrocilem na 
Perry Street, polozylem si~ na lozku, puscilem par~ plyt Bbm 
Beiderbecke z orkiestry Paula Whitemana i p~dzlowalem mojq 
krwawiq.cq jam~ ustnq fioletowo-czerwonym srodkiem decZynfek
cyjnym, az cale mieszkanie przesiqklo jego zapachem. 

Zrobiono mi w szczt;ce ai pi~c szwow. 
Dnie mi,jaly. Miasto bylo s-pokojne i dobrej mysli. Wracalo nlQ

wet do wesolosci. Cokolwiek moglo si~ zdarzyc, bylo widoczne, ze 
Ameryk a tak od razu n ie wejdzie w w'ojn ~, a ,mnostwo ludzi mo
wilo, :i:e t ak i stan moze trwac lata - stan zbrojnego pogotowia 
i strzelania z ukJrycia, :z lwielkimi laI1JniJami stojqcymi n a l in,ii swoich 
niemozliwych do p rzelamania 'Ufor tyfikowanych pOcZ ycji. Zdawac 

http:krwawiq.cq
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s i~ moglo, ie swiat wchodzil w dziwnq nOWq er~, w ktorej PQzor
ny pok6 .i pokaza! czym jest naprawd~: stanem nieustannej wza
jemnej wrogosci, przy niezupelnej gotowosci do walki. A n iekto
rzy sqdzili, ze moiemy tak trWlae i pr zez dwadziescia lat. 

* 
Wrzesien min'll i wi~ksz.a przezroczystose jasnego powietrza s ta

wala sif: pierwszq oz.nakq jesieni. Dnie upalow byly poza nami. 
Zblizala si~ pora, kiedy wszystko ro,zpoczynalo si~ na nowo, a ja 
mialem powrocie do m ojejpnacy doktorskiej z filozofii i spod zie
walem si~ dostae j.ak'ls 'posad~ jako wykladajqcy jui asystent, bqdz 
to w Columbii, bqdz ,tei na wolnych kur sach grupujqcych si~ wo
kolo te j uczelni. 

Mysli moje byly zaj ~te tymi sprawami, kiedy pewnego wieczo
ru Rice, Bob Gerdy i ja siedzielismy u Nick 'a n a Sheridan Square 
przy pol-okrqglym b arze , podczas gdy cala sala k>olysala si~ od 
jazzu. W chwil~ potem wszed l Gibney z P eggy Wells , ldora byla 
jedn 'l z aktorek , \'JYs t ~puj qcyeh w Centel' T heat er w tym przed
stawien iu , k tor ego tytulu jui zapomnialem. Zasiedlism y W SZY3CY 

r azem przy stoliku i zacz~lismy pic, tak jak zwy:Jde w wieczory 
sp~dzane w podobnych lokalach. Bylo to mniej lub wi~cej nud
n awe, ale nie umieliSmy wymysl ie sobie ~nnego zaj~cia, a nie w i
dz.ielismy ,racji, zeby jui IpojSe spae. 

Gdy Rice i Gerdy odeszli do domu, Gibney, Peggy i ja 'pozos ta
lismy jeszcze dluiej . W koncu zrobila si~ prawie czwarta r ano. 
Gibney nie mial ochoty wracae n a Long Island, a P eggy mieszkala 
gdzies w gorze m~asta na >osiemdziesi'ltej ktorejs Ulicy. 

Przyszli wi~c do mnie na Perry Street, Mora byla niedaIeko, za
raz za rogiem. 

Przespanie si~ na podlodze ezy w fotelu albo na niewygodnej za 
wqskiej lub za krotkiej kainapie ruie bylo dla mnie i adn 'l nadzwy
czajno·sciq - godzilo si~ to z n aszym sposobem iycia i ze sposobem 
zycia tysi~cy podobnych do n as ludzi. Siedzialo si~ razem pr zez 
cal'l noc, a potem szlo si~ spae gd'Z'iekolwiek, tam gd Z'ic bylo dose 
miejsca, aby czlowiek magI wyciqgnqe swoje znui one cielsko. 

Dziwna rzecz - nie bylo w tym dla nas nic niezwyklego, pod
czas gdy uw aialibysmy za zniewag~ dlJa naszej inteligencjii god
nosci lu dzkiej, gdyby nam ktos zap r oponowal span ie na podlodze 
jak o pok ut~ podj~tq dla miiosci Bogal C6i za bar barzynsk ie po
mysly l Cierpiee jakies n iewygody za poku t~ ! A ,pr zeeiez uwaia
Hsmy takie span ie za l ogiczne nast~pstwo i skladowq cz~se v'1 ie
ezor u poswi~conego tylko przy j.emnosei. P okazuj e to , jak daleko 
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mo,ze zajse m'ldrose swiata w zaprzeczaniu samej sobie. "Kto nie 
rna, i to, co ma, b~dzie od niego odjC':te" (Lk. 19, 26). 

Przypuszczam, ze spalem jednak przerywanym snem jakies plC':C 
ezy szesc godzin, a okolo jedenasteJ bylismy juz wszyscy na no
gach i siedzielismy ro:zcZlOchrani i na pol otumanieni rozmawilaj'lc, 
palqc papierosy i puszczaj'lc plyty. Wysokie, staroswieckie i nieco 
elegijne . tony dawno zmadego Beiderbecke napelnialy spiewem 
pokoj. Z miejsca, gcizie siedzialem na podlodze, do;strzegalem nad 
dachami sknawek jaSlllego, jesiennego nieba. 

Okol,o pierwszej w poludnie wyszedlem kupic }akies sniadanie 
i wrocilem z pelnymi rC':kami kartonowych puszek najrozmaitszych 
ksztaltow 'i rozmiarow, z.awieraj'lcych jajecznicC':, grzanki i kawC':, 
i z kieszeniami pelnymi nowych paczek papierosow. Ale nie mialem 
ochoty palie. Zajadalismy 'przy rozmowie i w koilcu uprz'ltnC':lismy 
ten caly balagan. Ktos zaproponowal spacer na targ drobiu . Goto

. walismy siC': wi~c do wyjscia. 
W jakiejs chwili posrod tego wszystkiego iprzyszla mi pewna 

mysl do glowy, rnysl sarna w sobie dosye d00110s1a i dosye zaskaku
jqca, ale jeszeze bardziej dziwna w tym kontekscie. Wielu ludzi 
moze nie uW'ierzy w to, (:0 rpisz~. 

Kiedy siedzielismy na podlodze puszczaj'l'c plyty i jedz'le snia
danie, zablysla mi nagle ta mysl: "Zosta.n~ ksi~dzem". 

Nie umiem powiedziee, co j'l bezposrednio spowodowalo; ollie byl 
t o jakis szczegolny odruch wstr~tu do znuzenia i apatii, w jakie 
wprawialo mnie dotychczasowe moje zy,cie - i to mimo czczosci 
tego zycia. I nie zrodzila jej muzyka, ani atmosfera jesieni, bo .to 
przekonanie, ktore juz w skonczonym ksztalcie zost-alo nagle we 
mnie zaszczepione, n~e bylo czyms sllabym i nieokresJonym, jakim 
jest zawsze pop~d uczuciowy. Nie bylo ono wytworem nami~tnosci 
a ni wyobrazni. Byl Ito mocny, slodki, gl~boki i nalegaj'lcy poci'lg, 
ktory nagle odczulem, ale nie jako odruchpoz'ldania jakiegos do
tykalnego dobra . Zrodzil si~ on w sferze sumieni'a, byl nowym, 
wyraznym przeswiadczeniem, ze to jest wlasnie to, co powinienem 
zrobie. 

Nie ,potnafiEi powiedziee, jak dlugo ta mysl przebywala we mnie 
zanim i'l wyrazilem. Ale niebawem rzeklem jakby cos zwyczajnego : 

- Wiecie, mysl~, ze powinienem pojse do klasztoru i zostac 
ksiE;.dzem. 

Gibney slyszal to juz przedtem i myslal, ze zartuj~. To oswiad
czenie nie obudzilo zreszt'l zadnego ·sprzeciwu ani kornentar:za 
tak czy owak pomysl nie byl zasadniczo niesympatyczny dla Gib
ney'a. W jego poj~ciu kazde zycie mialo sens, oprocz zycia biznes
mena. 
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Gdy wychodzilismy z bramy domu myslalem: "B~d~ wi~c ksi~
dzem". 

Kiedy siedzielismy nad rzekq na t arg'U kur,ezqt, umysl m6j wy
pelnial.a ta sarna mys!. Okillo trzeciej ezy cZWTartej po poiudniu 
Gibney pozegnai si~ z nami i pojecool do domu, do Port Washing
ton. Peggy i ja zQstalismy jeszcze tl'Och~ dluzej wpatrujqc si~ 

w br udnq rzek~ . Portem odprowadzilem jq do stacj i kolei podziem
nej . W cieniu Ipod wiaduktem nad Tenth Avenue po.wiedzialem .Ie] : 

- Peggy , naprawd~ mram .ten zamiar. Wstqpi~ d,o klasztoru i zo
staln~ ksi~dzem. 

Nie znala mnie bhzej, a poza tym nie miala wyrobionego zda
nia 00 powolaniu ksi ~dza. Nie wiele mogla mi odpowiedziec. Czy 
oczekiwalem ,zresztq, ze cokolwiek powie? 

Bylem rad, ze w koncu jestem sam. Na tej wielkiej, szerokie j 
uliey, pelillej rozp~dz.onyeh hal1asliwych ci~",ar6wek , kt6ra jest 
przedluzeniem Eighth Avenue - zapomnialem juz jej nazwy 
znajdowala si~ mala katolicka ksi~gar'lli a oraz niemiecka paszte
ciarn~a, gdzie nieraz jladalem. Przed zajsciem do tej osta tniej, gdzie 
za jedillym zamachem chcialem zjese obiad i kolacj~, wszedlem do 
kat'olickiej ksi~garenki sw. Wer'onik,i. Jedynq ksiqzkq 0 zakonach 
b»l tam maly, zielony tomik poswi~cony jezuitom, ale i ten kL:pi
lem i czytalem go podczas posilku. 

Teraz, kiedy znalazlem si~ sam, ta mysl przybrala inny i bar
dziej okres!o.ny kont'llr . Dobr:ze - 'przyjqlem mozliwosc zostania 
ksi~dzem, j.ako rzeczywistq i odpowiedniq dla mnie. Poz'ostawalo 
mi jeszcze nadac jej w pewnym znaczeniu bardziej zdecydowanq 
postac. 

Czym to tbylo w istocie? Czego wymagalo? M6j umysl: szukal po 
omacku odpowiedzi nla te 'pytania. Co mialem, tutaj i teraz, w tym 
kierunku zrobie"? 

Musialem siedziec dlugo nad t q ksiqzeczk q i tymi myslami. Kie
dy zn6w wyszedlem na ulic~, zapadal juz zmierzch, la boczne zaulki 
byly ciemne. Bylo chyba kola si6dmej. 

Jakis i'l1stynkt pehnql mnie dop6jscia na Ulic~ 16-tq, do je
zuickiego kosciola sw. Fmnciszka Ksawerego. Nigdy tam jeszcze 
nie bylem. Nie wiem, czego t.am chcialem szukac teraz. Moze pier
wloltnie myslalem 0 porozmawialll1iu z jednym Z ojc6w - Illaprawd~ 

nie wiem. 
Kiedy do,tarlem do Ulicy 16-tej, caly budynek wydawal si~ cie

mny i pusty, i rzeczywiscie drzwikosciola byly zamkni~te. I na 
ulicy bylo pusto. Mialem juz odejsc zawiedziony, gdy zlauwazylem 
wejscie prowadzqce pod kosc'i61 do krypty czy podziemia. 

Kiedyindziej nie bylbym nigdy zwr6cil na nie uwagi. Schodzilo 
s i ~ dwa st'Opnie w d6l i d01piero tam n<apotykalo si~ na drzwi n a 

http:okres!o.ny
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p61 ukryte pod schodami prowadzqcymi do gl6wnego weJscla ko
sciola. Nic nie wskazywalo na to, ie i te drzwi nie Sq :z'amkni~te 

zaryglowane. 
Ale cos mnie tkn~lo: "Popr6buj tych drzwi". 
Zeszedlem, polozylem dlon na ,ci~zkiej, zelaz.nej klamce. Drzwi 

ustClpily i znalazlem si~ w nizszym kosciele, kt6ry byl pel'ny swia
tel i ludzi. Najswi~tszy Sakrament byl wystawiony 'W monstrancji 
na oltarzu i w koncu zrozum~alem, co powinienem zrobic i czemu 
zostalem tll przyprowadzony. 

Byl to jakis rodzaj nowenny - a moze Godzina .swi~ta - nie 
wiem - ale nabozenstwo mialo si~ jllz ku koncowi. Gdy tylko ma
lazlem j.akies miejsce i padlem na kolana, zacz~to spiewac Tantum 
Ergo ... Wszyscy ludzie: robotnicy, ubogie kobiety, studenei, urz~d
nicy spiewali po lacinie hymn na czesc Najswi~tszego Sakramentu 
napisany przez sw. Tomasza z Akwinu. 

Wpatrzylem si~ w monstrancj~, w bialq Rosti~. 

I nagle stalo si~ dla mnie jasne, ie cale moje zycie znajduje 
si~ w jakims punkcie przelomowym. 0 wiele wi~cej niZ mo
glem sobie wyobra zic i zrozumiec zalezalo teraz od jednego slo
wa - od moje j wlasnej decyzji. 

Nie urabialem mojego zycia w przew1dywaniu takiej sytuacj i 
nie przygotowywalem si~ do niej. Nic nie bylo' dalsze od mojej 
mysli. Tym brardziej Ul'Oczysty stawal si~ fakt, ze zostalem tu na
gle po,wolany do dania odpowiedzi ,n,a pytanie, Ikt6re powstalo nie 
w moim umysle, ale w niezmierzonych gl~biach wiekuistej Opatrz
nosci. 

Nie w~dzialem wtedy tego jasno, ale dzisiaj mysl~, ze moze bylo 
to dla mnie cos w rodzaju ostatniej szansy. Gdybym w tej chwili 
wahal si~ lub odm6wi! - kto wie co byloby si~ stJalo ze mnq? 

Ale teraz droga do nowej krainy, .do ziemi obiecanej, do ziemi 
kt6ra nie jest jako ziemria Egipska, gdzie uparcie nadal pozosta
walem, stala znowu przede mnq otworem - i instynktownie po
jqlem, ie otworzyla si~ tylko na t~ chwil~. 

Byla to chwila przelomowa, ale zqdajqca odpowiedzi - chwHa 
badania, ale r6wniei radosci. Zebranie mysE dla zastanowienia si~ 
nad laskq tak nagle wszczepionq 'W mojq dusz~ i dla dosltosowania 
slabego duchowego wzroku do tego niezwyczajnego mu sw~atla, 
zaj~lo mi mniej wi~cej min'Ut~, ale w ciqgu tej jednej minuty cale 
moje zyc1e zawislo nad brzegiem przepasci - tym razem byla to 
przepasc milosci i pokoju. Ta przepasc, to byl B6g. 

Rzucenie si~ w niq byloby w pewnym znaczeniu aktem slepym 
a nieodwolalnym. Ale jeslibym tego ,nie zrobiL Nie mialem nawet 
po co obIla'cac si~ wstecz ani spoglqdac za siebie na to, 00 pozosta
wiam. Czyz nie bylem juz tym wszystk1m dost.atecznie znuzony? 
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Tak wi~c teraz stanqlem przed pytaniem: 
- ezy rzeczywiscie chcesz zostac ksi~dzem? J esli tak, to wypo

wiedz to... 
Hymn dobiegal koilca . . Ksiqdz oslonil humeralem r~ce, w kt6re 

ujql u podstawy monstrancjE:, powoli podjql jq z oHarza i odwr6
cil siE:, by poblogoslawic ludzi. 

Spojrzalem wprost na Hosti~. Teraz juz wiedz~alem na Kogo pa
trz~ i rzelklem: 

- Tak, chc~ zostac ksiE:dzem, z calego serca pragn<: nim byc. 
Jeieli taka jest Twoja wola, spraw, zebym zostal kSii~dzem, spraw, 
iebym zostal ksi~dzem. 

Wypowiedziawszy te cztery ostatnie slowa zdlalem sobie w pew
·nej mierze spraw~, co przez to uczynilem, jakq Moe wprawilem 
nimi w ruch w stosunku do siebie i jab ,zwiqzek pomi~dzy mnq 
a tq Mocq zostal przypieczE:towany takq decyzjq. 

(c. d. n.) 
Thomas Merton 

Tlum. Maria Morstin-G6rska 
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DYSRUSJA 0 LITURGII 

Ojciec Godfrey Diekmann, benedyktyn cone
rykaiiski, jest od 1938 roku redaktorem mie
sir:cznika "Worship", poswir:conego probLemom 
liturgii. Jest to, posrod wychodzC[cyc/t w jr:zyku 
angie[skim, czasopismo niewqtp!iwie przodujqce 
w obrr:bie tej prob!ematyki. Ojciec Diekmann 
jest z wyksztalcenia teologiem. Obecnie pelni 
funkcjf; przelozonego na wydzia!e teo!ogicznym 
Kolegium benedyktyiiskiego w St. Cloud i wy
klada patrologir: w tamtejszym semi.narium du
chownym. UrodzH sir: w roku 1908 w Roscoe 
w stanie Minnesota. Studiowal w kolegium be
nedykt1Jiiskim, ktorego obecnie jest projesorem, 
a takze w Rzymie, gdzie w roku 1931 otrzymal 
swir:cenia kaplaiiskie. Problemy liturgii studio
wac w niemieckim opactwie benedyktyiiskim 
Maria Laach, ktore, jak wiadomo, jest jednym 
z najzywszych osrodkow odnowy !iturgicznej. 

Zamieszczamy tu rozmowr: z Ojcem Diek
mannem przeprowadzonq przez znanego dzien
nikarza ameryka71,skiego Dona!da McDonalda '. 

McDona!d: Dopiero niedawno dowiedzialem si~, ze Ojeiee praeuje 
g16wnie nad problemami teologicznymi. Sqdzilem, ze cale zaintereso
wanic Ojca skupia si~ na liturgii. 

Diekmann: Z wyksztalcenia jestem raczej teqlogiem niz liturgistq, 
w sensie historyka liturgii. Pomimo to calosc mojej pracy dotyczy 
wlasnie liturgii. Jesli zdefiniujemy liturgi~ jako publiezny kult skla
dany Bogu przez Kosei6! i wyrazajqcy si~ w ofierze Mszy Sw. i w spra
wowaniu sakrament6w - to musimy uznac teologi~ sakramentalnq 
za cz~sc studium liturgii, podobnie jak badanie jej ±r6del ezy histori~ 
(Ozwoju obrz~d6w. Bazq poj~eiowq liturgii jest przeciez teologia Ko
seiola. 

'Catho!ics in Conve,·sation. Seventeen Interviews with Leading American 
Catholics by Donald McDonald, New York 1960, Lippincott. 
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McDonald.· Fakt, ze Ojcicc wyklada patrologi~ nasuwa mi na m ysl 
niektore prace francuskiego jezuity, Henri de Lubac, ktory coraz wy
razniej odwoluje si~ do tradycji i doktryny Ojcow - w miar~ jak kry
stalizuj e si~ jego mysI teologiczna, a takze jej zastosowania. 

Diekmann: Tak, z pewnosciq jest to jeszcze jeden przejaw wspol
czesne j tendencji powrotu do zrodcl - do Pisma Swi~tego i dzie l 
Ojcow. Wracamy do nich, aby odkryc na nowo siebie samych. J estem 
przekonany, zezyjemy w bardzo dobrych czasach. Kazdemu okre~owi 
reform towarzyszyl przeciez. taki powrot do zrodel, do podstaw. I t en 
dzisiejszy powrot musi przyniesc blogoslawione skutki. Dzi~ki niemu 
Kosciol b~dzie mogl na nowo zdac sobie spraw~ ze swej n a tury, z tego 
czym jest w istocie, ocenic swojq sil~. 

M cDonald: Tak, jezeli ten powrot do przeszlosci nie wyrodzi s i~ 

w antykwarstwo. Nie mozna zaprzestac pracy flad przystosowaniem 
do t erai.nie jszosci, do czasow obecnych. 

Diekmann: Oczywiscie. Lecz jcdnoczesnie sqdz~, ze istnieje tu 
pewne nie bezpieczenstwo. W naszej epoce tak nasycone j pragmatyzmem 
latwo m oze si~ zdarzyc, ze b~dziemy m yslee 0 reformie tylko w kate
goriach pragmatycznych , ze b~dziemy tylko pytae "co to da ludziom" 
zamiast zastanowie si~, co jest naprawd~ istotne i konieczne, zamiast 
szukac zasad, ktore lezq u podstaw wielkich osiqgni~e przeszlosci. 

McDonald: Ojciec sqdzi, ze niecierpliwose moze nam przeszkodzie 
w dq zeniu do naprawd~ pozytecznych rezultatow? 

Diekmann: Tak. Na przyklad jesli przeprowadzi si~ reform~ mszalu 
nie opierajqc jej na bardzo dokladnym studium calej jego historii , to 
przez nast~pne kilkaset lat b~dziemy musieli korzystae z mszalu 0 nie
peJnej wartosci. 

M cDonald: Ale gdy post~powy teolog czy liturgista glosi tego rodzaj u 
tezy zbyt dobitnie , zbyt publicznie, to tradycjonalisci przeciwni wszeI
kim zmianom mogq je podchwycie i wykorzystac dla swoich celow. 

Die kmann: Spotkalem si~ kiedys z definicjq tradycji, ktora wyda jc 
mi s i~ tu oardzo na mie jscu. Wedle te j definicji tradycja jest tym, 
co nasi przodkowic czyniliby i glosili, gdyby zyli w naszych czasach. 
Stosuj e si~ to do liturgii i do wielu innych rzcczy, na przyklad do 
architektury czy do poglqdow na zycie wewn~trznc. Cz~sto slyszy si~ 

gIosy narzekania i protestu "tego nie rna w Regule naszego zgroma
dzenia". Nie nalezy brae pod uwag~ tylko tego, co zalozyciele zakonow 
napisali w swoim czasie, ale trzeba tez myslec, co by napisali, gdyby 
zyli dzis. Zalozyciele zakon6w to byli z reguly ludzie zdajqcy sobie 
jasno spraw~ z potrzeb Kosciola swoich czasow. Sledzili wi~c uwaznie 
bieg zdarzen i dokonywali potrzebnych zmian w postanowieniach. 
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McDonald: Podstawowym problemem kai dej reformy jest chyba 
odroinienie tego, co istotne, co trzeba bezwzgl~dnie zachowae od tego 
co raczej przypadkowe. 

Diekmann: Slusznie. To tlumaczy, dlaczego na polu liturgii tak 
wiele zawdzi~czamy na przyklad pracy Jungmanna "lVIsza obrzqdku 
rzymskiego". To sarno jest aktualne i w innych dziedzinach, np. w bi
blistyce: dzisiejsze studia nad Pismem Swi~tym staly si~ mozliwe 
tylko dzi~ki rozwojowi innych nauk, archeologii, j~zykoznawstwa , 

dzi~ki badaniom porownawczym nad sqsiadujqcymi z Izrae lem kultu
rami. JeSli chodzi 0 liturgi~, to najnowsze studia nad jej historiq usu
wajC) w den caly dawniejszy dorobek w tej dziedzinie, przede wszyst
kim co do m etod naukowej analizy historycznego rozwoju obrz~dow 

czynnikow wplywajqcych na ich rozwoj. 

McDonald: Czy publikuje si~ tego rodzaju prace? 

Diekmann: Zatrz~sienie. Geniusz Jungmanna wyraza si~ nie tylko 
w jego wlasnych badaniach oryginalnych, lecz i w fakcie, ie przestudio
wal on calC) literatur~ przedmiotu i umial wyniki swoich i cudzych 
badan tak przedstawiC, ze nawet niespecjalisci cos z tego zrozumiejCj ... 
.Jego ksiC)ika 0 mszy sw. pod wieloma wzgl~dami na dlugie lata b~dzie 
wzorem dla badaczy i publicystow. Reforma mszalu dlatego jest dzis 
moiliwa, ie jest na czym jCj oprzee, rnamy jui scislq wied::~ 0 wszyst
kim, co bylo dawniej. Wqtpi~, czy daloby si~ powiedziee to sarno 0 bre
wiarzu, 0 modlitwach liturgicznych odmawianych przez kaplan6w. 
Tego rodzaju studiow nad brewiarzem dotqd nie przeprowadzono. 

McDonald: A jednak zmiany w brewiarzu majq bye dokonane. 

Diekmann: Czytalem w czasopismach 0 projekcie zmian. Troch~ si~ 
boj~, czy to wszystko nie jest robione w zbytnim pospiechu. Historia 
rozwoju brewiarza, jego istotne znaczenie i w ogole znaczenie publi
cznej modlitwy Kosciola - nad tym wszystkim jes:z:cze za malo si~ 

pracuje, za malo te kwestie Sq przemyslane. lVIowi si~ na przyklad, ze 
kaplan odmawia brewiarz w imieniu calego Kosciola. Przez blisko 
tysiqc lat publiczna modlitwa Kosciola byla publicznq modlitwCj calej 
wspolnoty, calej groiny, w tym i ludzi swieckich. Oc:z:ywiScie kaplan 
przewodniczy! w niej, prowadzil, ale nie by! sam. Teraz z brewiarzem 
majq do czynienia wy!Cjcznie duchowni. Kilka lat temu prasa poswi~ci1a 
wiele uwagi mi~dzynarodowemu tygodniowi liturgicznemu, jaki od
bywal si~ w Asyzu. By!o to imponujCjce zebranie z udzialcm wielu 
kardynalow, lecz w pewnym sen sic jeszcze wainiejsza byla poprzedza
jCjca tydzien trzydniowa konferencja specjalistow od brewiarza. W!asnie 
ci specjalisci doszli do wniosku , ze jeszcze prawie nic nie wiemy 0 hi
storycznym rozwoju brewiarza i 0 dzisiejszych praktykach w tym 
zakresie. 
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McDonald: Zainteresowalo mnie to, eo Ojciec powiedzial przedtem 
o scislej lqcznosci mi~dzy teologiq i liturgiq. Ogolnie przyjmuje si~, 

ie istnieje mi~dzy nimi pewien zwiqzck, lecz wydaje mi si~, ie Ojciec 
uwaia ten zwiqzek za jak najbardziej organiczny, co by si~ zgadzalo 
z moim zdanicm na ten temat. 

Diekmann: Teologowie majq wiele do zdzialania w ruchu liturgi
cznym i w samym rozwoju liturgii. Historycy Sq potrzebni i dzi~ki 

Bogu mamy ich wielu do dyspozycji. Mysl~ jednak, ie reforma litur
giczna i mysl liturgiczna nie przemowi do zwyklych duszpasterzy jesli 
nie przedstawimy jej z punktu widzenia teologii. Trzeba jq uczynic 
teologicznie wymownq, aby ksi~ia mogli w niej dostrzec istotny ele
ment swego kap!anskiego powolania. 1m dluiej pracuj~ na tym polu, 
im bardziej wchodz~ w kontakt z ksi~imi, tym mniej podatny siG 
staj~ na pokus~ niecierpliwosci. W ostatnich latach dose cz~sto pro
wadzHem rekolekcj e dla ksi~iy i jestem ogromnie zbudowany pracq 
duchownych w roinych cZ'isciach kraju. Weimy pod uwag~ kaplana, 
ktory przez cztery lata studiowal teologi~ wedlug programu semi
naryj nego i obdarza l szacunkiem swoieh profesorow. Otoi nie moina 
t ak iemu kaplanowi powiedziec po prostu, i e jego wyksztalccn;e semi
naryjne jest niekompletne, ie· brakuje w nim ogromnej dzicdziny 
o podstawowym znaczeniu dla calego iycia duchowego Kosciola, dzie
dziny zwanej liturgiq. On nie b~dzie za bardzo sklonny zgodzic si~ 

z takq ocenq swoich kwalifikacji - chyba ie przedstawimy problem 
jasno i to wlasnie w terminach teologicznych. Pewne dziedziny teolo
gii zostaly zaciemnionc. To nie jest kwestia dogmatow, dogmaty pozo
stajq bez zmian. Tu chodzi 0 teologi~, ktora jest przedstawianiem, 
wykladem -dogmatow. Ruch liturgiczny domaga si~ ostatecznie przemy
slenia na nowo calej teologii. Przetopic, uformowac na nowo cale my
slenie i nauczanie teologiczne - to jest rzeczywiScie zadanie niemale... 
Zachodzi nawet pewne niebezpieczeilstwo, ie gdy niektore z tych naj
nowszych zdobyczy dociekan teologicznych wyklada si~ mlodzieiy 
w college 'ach i mlode malieilstwa podchwytujq je z zapalem - to ci 
swieecy entuzjasci mcgq potem spotkac si~ z niezrozumieniem ze strony 
proboszczow, ktorych wyksztalcenie seminaryjne jest starej daty. To 
moie prowadzic do goryczy i zniech~cenia. Dlatego ruch liturgiczny 
musi przede wszystkim dotrzec do kaplanow i innych nauczycieli 
religii. 

McDonald: Istotnie wychowankowie college 'ow w wielu wypadkach 
muszq z trudem przystosowywac si~ do warunkow iycia liturgicznego 
\V parafii, ktora nie poszla za post~pem w tej dziedzinie. Kaidq dy
skusj~ nad liturgq moina podzielic na dwie cz~sci: jedna dotyczy 
liturgii jako takicj, a druga ruehu liturgieznego, mniej lub wi<,:eej 
zorganizowanej praey nad upowszechnieniem lepszego zrozumienia li
turgii i gl~bszego uczestniczenia w niej. 
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Diekmann: Z biegiem lat coraz bardziej umacniam si~ w przeko
naniu, ze ruch liturgiczny to w istocie dqzeni e do jak najpclniejszego 
wykorzystania sakramentow, do wykorzystywania ich tak, jak Chrystus 
tego chce. To jest teologia sakramentow przetlumaczona na j~zyk zycia 
wewn~trznego i dzialania, zycia osobistego i zycia wspolnoty. Jestem 
przekonany, ze ruch liturgiczny jest odkrywaniem na nowo Chl'ystusa. 
Chrystus nie jest tylko historycznym Chrystusem sprzed dwu tysi~cy 

lat, On zyje dziS, teraz, jest "wcielony w kazde pokolenie", jak to 
okreslil kardynal Suhard - to wszystko staje si~ oczywiste, gdy sobie 
uswiadomimy, jaki jest sens Mistycznego Ciala Chrystusa. Ruch litur
giczny to krok nast~pny . Najwi~kszym wkladem liturgicznej encyldiki 
Piusa XII Mediator Dei jest to, ze papiez z naciskiem stwierdza 
obecnose Chrystusa Najwyzszego Kaplana tutaj i teraz, mi~dzy nami, 
i ze tak dobitnie podkresla fakt, ze glownym dzialaniem Chrystusa 
w nas i w Kosciele jest wlasnie liturgia. Ruch liturgiczny jest wi~c 
odkrywaniem na nowo Chrystusa i dzialania Chrystusowego - a n a
szyni przywilejem jest, ze mozemy si<,; do tego dzialania dolqczye i bye 
przez nie zbawieni. Odkupienie Chrystusowe nic jest czyms, co doko
nalo si<,; kiedys tam w historii a my teraz zbieramy jego owoce. 
Chrystus d okonal odkupienia jako glowa rodzaju ludzkiego, a my wcho
dzimy w dziclo odkupienia odnawiajqc je poprzez sprawowanie Sakra
m entow a zwlaszcza Eucharystii. 

McDonald : Z tych prawd nie zdawano sobie sprawy, zanim rozpo
czal si~ ruch liturgiczny?... Kiedy mniej wi~cej rozpcczql si~ proces 
odchodzenia od integralnej wizji liturgii? 

Diekmann: W artykule opublikowanym w czasopiSmie teologicznym 
seminarium w Innsbrucku Jungmann wiqze poczqtki tego zjawiska 
z wielkq kontrowersjq antyarianskq, jaka miala miejsce w VI wieku. 
Arianizm to wielka herezja z IV wieku, przeczyl on bostwu Chrystusa. 
Poczqtkowo byla to herezja wschodnia, lecz zachod zostal niq zarazony 
poprzez najazd barbarzYl1skich plemion - w wiGkszosci byli to arianie 
i semi-arianie. Zwalczajqc arianizm Kosciol kladl n acislc na bastwo 
Chrystusa z talcq silq, ze prawda 0 J ego posrcdnictwie zostala jakby 
przyemiona. W rzeczywistosci chrzescijanstvvo oznacza wiar<,;, ze Druga 
Osoba Trojcy stala si~ czlowiekiem, wiar~ w bogo-czlowieczenstwo 
Chrystusa, w to, ze Bag stal siG jcdnym z nami, ze Chrystus zjcdnoczyl 
nas ze Sobq w oddawaniu czci Ojcu, prowadzqc nas z powrotem do 
Niego. Jdli podkresla si~ wylqcznie bastwo Chl'ystusa, to w koncu 
umieszcza si~ Zbawiciela w Lonie Trajcy i juz si~ Go tam zostawia 
w spokoju. 

McDonald: I to oddala Go od ludzkosci . 

Diekmann: To oddala Go od ludzkosci i wtedy akcent pozostaje na 
czlowieku - w stanie grzechu. Chrzescijanstwo staje si~ religiq raczej 
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moralizujqcq niZ uswi~cajqcq. Samo poje;cie laski zostajo przez to 
znieksztalcone. Blisko tysiqc lat myslimy wciqz raczej 0 lasce uczyn
kowoj ni2 0 lasce uswi~cajqcej. Takze liturgia zostala znieksztalcona. 
Pierwotnie liturgia by1a skierowana ad Patrem, do OJ ca. Wszystko 
dzialo sie; w Chrystusie i z Chrystusem i tak bylo oddawane OJcu. Lecz 
POCZqWszy od szostego wieku akcent przesunql si~ na Trojc~, w liturgii 
zacze;ly sie; pojawiae modlitwy trynitarne i modlitwy skierowane do 
Chrystusa jako do Boga. Z tego okresu pochodzq tzw. "apologie", Con
fiteor nalezy do nich. Oznacza to takze, ze msza sw. zacz~la bye oddzie 
lana od "grzesznej ludzkosci" i tylko wyswi~ceni kaplani mogli odtqd 
miee w niej role; znaczniejszq, bardziej wown~trznq - jako sludzy-mi
nistrowie Chrystusa-Boga. To z kolei oznaczalo - a to chyba fakt 
bardzo wazny - poczqtek separacji mie;dzy duchownymi i swieckimi, 
a wie;c klerykalizacji Kosciola. 

McDonald: Do niedawna swieccy nie brali czynnego udzialu w li
tUrgii , Ojciec wspominal 0 tym kilka razy, a wi~c widocznie jest to 
zdaniem Ojca doniosly problem. 

Diekmann: Tak, to jest problem 0 najwyzszej donioslosci. Swieccy 
nie brali czynnego udzialu w liturgii wlasnie z tej przyczyny, ze 
z punktu widzenia t eologicznego nie przypisywano im prawa do udzialu. 
Eucharystia to Swie;te Swi~tych a ~ieccy powinni po prostu trzymae 
si~ od niej w naleiytym dystansie. Majq piele;gnowae mySli pobozne 
i otrzymywac laski plynqce z Eucharystii, scisle - z komunii swi~tej. 
I znow, skoro jednostronnie podkreslano bostwo Chrystusa i grzesznosc 
czlowieka, to nic dziwnego, ze swieccy nabrali sklonnosci do obaw przed 
przyjmowaniem komunii swi~tej, ze dali si~ od niej odstraszyc. Ana
logicznio przebiegal rozwoj zachodniej teorii Odkupienia, teorH colow 
i sensu Odkupienia. Sw. Pawel mowi, :i.e Chrystus samego siebie wydal 
na smiert': za nasze grzechy i zmartwychwstal dla naszego usprawiedli
wienia. Innymi slowy istniejq dwa aspekty odkupienia - odpuszcze
nie grzechow jest jednym aspektem, leez dokonuje si~ ono ze wzgl~du 
na to, co stanowi drugi aspekt: ze wzgl~du na uswie;eenie i wywyz
szenie czlowieka. Louis Bouyer ciqgle na nowo podkreSla, ze w ehrzesci
janstwie istnieje tylko jedna tajemnica: tajemnica smierei i zmartwych
wstania Chrystusa. T e dwie prawdy nalezq do siebie, Sq nierozlqczne . 
Sq jednq tajemnicq smierci i zmartwychwstania. Smierc jest potrzebna 
ze wzgl~du na zmartwychwstanie, jest dla zmartwychwstania , prowadzi 
do niego. Kosci61 na Wschodzie, scislej trzymajqc si~ Pisma .Swi~tego, 

zawsze kladl glowny nacisk na Zmartwychwstanie ; to jest najwi~ksze 
swi~to na Wschodzie . Wszyscy Ojcowie wschodni mowiq 0 Bogu, ktory 
5ta1 sie; cz10wickiem po to, aby czlowiek mogi zostac przebostwiony . Nie 
kt6rzy z nich poslugujq sie; tradyeyjnym symbolem swiatia Bog 
jest swiatiem i przemienia nas przez swoje swiatio i to tak, :i.e caly 
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czIowick, cialo i dusza S1j przemienion e. W postawie Zachodu zawsze 
bylo wi~ce j moralizmu. Na Zachodzie juz Tertulian w trzecim wieku 
mowi przcdc w szystkim 0 zadoscuczynieniu za popelnione grzcchy, 
o tym, ze czlowiek zgrzeszyl i sam nie mogi za swoj grzech odpoku
towae, a wi~c Chrystus, Syn Bozy przyszedl i zadoscuczyni! za nas. 
Naeisk spoczywa na ukrzyzowaniu a nie na zmartwychwstaniu. Zachod 
zawszc byl sklonny patrzee na zycic z punktu widzenia norm prawnych, 
a tym samym wi~cc j wagi przywiqzuje do zaslug. 

McDonald : Ojciec sqdzi, ze zaslugiwanie trwa nadal? 

Diekmann: W rzeczywistosci Chrystus zdobywal zaslugi tylko w cza
sic swego zycia i tylko az do smierci. L ecz zaslugiwanie to calkiern 
co innego niz przyczynowosc sprawcza. Sw. Tomasz bardzo jasno stwie r 
dza, zc Chrystus jest sprawC1j naszego zbawienia nie tylko przez sm iere 
na krzyzu , lecz takze przez zrnartwychwstanie. Zmartwychwstanie jest 
istotnCj cz~sciq procesu zbawienia. Gdy b~dziemy patrzec na zy cie 
chrzesci janskie jako na udzial w zyciu Chrystusa i p olozymy naeisk 
w lasni<? na zmartwychwstanie, ' to zauwazymy wreszcie i te k onse 
kwencje naszego synostwa Bozego, k tore dot1jd w swiadomosei wier
nych byly racze j za t a rte. A wi~c ruch liturgiczny jest w istocie 
odkrywan iem znaczenia Chrystusa i sen su zycia cluzescijanskiego. To 
jest wielka sprawa. Nie chodzi t u t ylko 0 "praktyki" liturgiczne, lecz 
o 	 nowe dostrzezenie prawdziwych wymiarow chrzescijailstwa. 

McDonald: Kiedy rozpocz~lo si~ to dzisie jsze odkrywanie na nowo? 

D iekmann: Mysl~, ze z punktu widzenia problematyki teologicznej 
inicjatorem ruchu jest Johann Mohler z TUbingen , ktory napisal k si1j z
k~ "J ednose Kosciola". Jeszcze wi~kszy wplyw wywarl Matthias Sche 
eben , niew1jtpliwie najwybitniejszy teolog XIX wieku i jak niektorzy 
s1jdzq - najbardziej tworczy t eolog od czasow Sw. Tomasza..Tego 
dzielo "Taj emnice chrzeScijanstwa" zawiera wiele tego rodzaju mysli. 
Scheeben byl dobrym scholastykiem, znal teologi~ scholastyczl11j lecz 
jednoczesnie odwolywal si~ tez de tradycji wschodniej, cheial 11jczyc 
tc dwie tradycj c, nawi1jzywal do wschodnie j doktryny Odkupicnia 
poprzez zmarhvychwstanie. 

McDonald: Przypuszczam, ze w szystkie te t endencje i pr1jdy mieszcz1j 
si~ w plaszczyznie teologiczne j, mozna je zaobserwowae wsrod history
kow i teologaw a nie wsrad zwyklych ludzi. 

Di ekmann: To m usi rozpocz1je si~ w srad teologaw, bo chodzi p rze
cicz 0 zrozumienie chrzescij anstwa. To co nowe musi na jpierw do
t r zee do semin a riow, inacze j nie zna jdzie si~ w k a techizmach. 

McDonald: Jak Ojcicc s1jdzi, ' czy f orma i wszclk ie 'wyrazy k ultu 
chrzescijanskiego n ie powinny bye dostosowane do upodoban szerokich 
m as ludzkich ? J est p rzeciez historycznym pewnikiem , ze to, czego Iud 
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sobie zyczy, zwykle decydowalo 0 ksztalcie liturgii. K08ci01 zwracaj'lc 
si~ do biskupow z zapytaniami zwykle formu!uje je w ten sposob: "co 
myslq 0 tym wasi wierni? jak oni na to zareagujq? " Czy Ojciec zgadza 
siE;, ze n alezy za sifigae rady wiernyeh , pytae ieh , czego potrzcbujq? 

Diekmann: Czego potrzebujq , czy sqdzq, ze potrzebujq? Oczywi8cie 
pierwszym obowiqzkiem biskupow jako pasterzy jest przedstawianie 
Stolicy Swi~te j potrzeb swego ludu. Reforma liturgii Wielkiego Ty
godnia byla przed kilku laty niespodziankq dla wielu krajow, w tym 
tak ze dla Stanow Zjednoczonych. Nie b yla niespodziankq dla Francji 
i Niemiec. Po drugie j wojnie swiatowej biskupi i kaplani franeuscy 
umieli spojrzee n a sprawy realistycznie, rozumieli, ze stojl'l wobec 
groznego faktu: 1udzie w wiE;kszosci stracili potrzeb~ Chrystusa i po
trzebe, K08ciola - juz je j nie odczuwajq. Jak przyw iese ich z powro
tern do tego, co n a jba rdziej istotne, do samych podstaw religii? 
Francuska hierarch ia i kler przez to, co na jbardzie j podstawow e, zro
zumiala wIa8nie liturgi~ , bo liturgia oznacza kontakt z Chrystusem 
i z zycicm Chrystusa. A wi~c gdy Pius X II powiedzial , ze jego zdan iem 
wznowien ie wig ilii pasch a1ne j b~dzie poczqtkiem wielkich przemian 
duchowych w K08cie1e, to d1a nas, tu w Ameryce, jego slow a by!y 
wr~cz nie do poj E;cia . L ecz i papiez i biskupi francuscy i niemieccy 
patrzyli glfi bie j niz my, rozumicli, ze zasadniczy i konieczny kontakt 
z Chrystusem to spotkanie z Nim w J ego Zmartwychwstaniu . Gdy r az 
zaczniemy rozumiee zmartwyehwstanie i brae w nim udzial - cos 
sip, w n as otwiera, powsta jq da1sze nowe fakty . Na przykIad niedziela n a
biera pelnego zn acze nia , bo przecieZ niedzie1a to wlasnie odnowienie 
zmartwychwstania, odnowienie i pamiqtka Wie1kanocy. Czasem ksiE;za 
mowiq "nie mam czasu na tG liturgifi , muszE; si~ zajmowae tym, co k o
nieczne , troszczye siG 0 ludzi, udzie1ae im sakrament6w". Ale gdy r az 
sifi pojmie, ze liturgia to po prostu zycie i dzialanie Chrystusa w Ko
sciele - no, wtedy sta je siE; ona wlasnie tym, co konieczne. 

McDonald: Mam wrazenie , ze i w 1iturgii i w ruchu 1iturgkznym 
tkwiq dwa elementy, kt6re powinny bye utrzymywane w rownowadze. 
Na przyklad Bouyer mowi 0 wi",zaniu w mod1itwic i w 1iturgii tego 
co subiektywne z tym co cbiektywne. Zapewne element spoleczny i ele
ment indywidualny wystE;pujqcy w liturgii powinien bye utrzymywany 
w rownowadze? 

Diekmann : W!asnie miaIe'f!) powiedziec, ze ruch liturgiczny jest 
osta tecznie wysilkiem idqcym w kierunku personaliza cji liturgii, w naj 
lepszym tego slowa zn aczen iu. Rownowaga , ktorej szukamy, powinna 
bye od na leziona w poje,ciu Trojcy, gdzie m amy trzy Osoby tworzqce 
wspolnotE;, a jednak Bog jest t ylko jeden . W Tro jcy osobowosc l1ie 
oznacza skupien ia na sobie - z sam ej def inicj i Osoba w Bogu t o re 
Zatio ad, zwiqzek z innymi, st osunek do innych. Osoby w Bogu to 
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Osoby zna jduj qce si~ w r elacji do sicbie n aw zaj em. Nasladujqc zycie 
Trojcy b~dziemy mogli, b~dziemy musieli pamiE;tac, ze jednostka jako 
osoba najpelniej rozwija swojq ?sobowosc wlasnie przez swoje zwiqzki 
z innymi osobami. 

NlcDonald: To jest prawdziwe takze, gdy chodzi 0 zwykle stosunki 
ludzkie . Widzimy, ze osobowose rosnie i rozwija siE; dzi~ki milosci 
i przyjazni , a obumiera, gdy czlowiek jest odsuni~ty od kontaktow 
spolecznych. 

D iekman: Slusznie . A personalizacja r eligii pociqga za sobq per so
nalizacj ~ 'Kosciola . Mysl~ na przyklad, ze sakramenty powinny bye 
pojmowane i traktowane w sposob bardzie j osobisty. Niezrozumienie 
naszego systemu sakramentalnego stanowi moim zdaniem jednq z glow
nych trudnosci w ekumenicznym porozumieniu z protestanta mi. Pro
testanci podkreslajq swoj osobisty stosunek do Chrystusa, do Chrystusa
Zbawiciela - i to jest postawa i poglqd jak najbardziej katolicki. Ale 
protestanci uwazajq, ze sakramenty to jakas maszyneria, ktora wchodzi 
mh;dzy Chrystusa i wiernych, ze korzystanie z sakramentow to jakis 
proces m echaniczny, jakby odkrE;canie kurka i leci laska - cos w tym 
rodzaju. To nasza wina , jak sqdz~, ze protestanci tak to odczuwa jq. 
J estem przekonany, ze gdyby w XVI wieku sakramenty zostaly im 
przedstawione inaczej , wlasnie w kategoriaeh osobistego stosunku do 
Chrystusa, jesliby je wtedy widziano jako zbaweze uczynki Chrystusa, 
gdyby zdawano sobie spraw!l, ze w Sakramentach Chrystus tcraz, dziS 
dziala i przyciqga nas do Siebie - tak, wtedy protestanci nie odrzuciliby 
sakramcntow. Oni wyrzekli si~ tego, czego nie znalL Chcieli si~ wy
dostae poza maszyneri~, wejse w osobiste zjednoczenie z Chrystusem. 
Nie rozumieli , ze wlasnie w sakramentach Chrystus dziala osobiScie 
i jednoczy nas ze sobq. 

McDonald: Z tego, co Ojciec mowi, i z tego, co czytalem, wyciqgam 
osobiScie wniosek, ze istnie je zwiqzek miE;dzy ruchem liturgicznym 
i reformami liturgicznymi a psychologiq. Przypuszczam, ZC trzeba bye 
dobrym, subtelnym psychologiem , aby wiedziee, jakie typy modlitw Sq 
najodpowiedniej sze. Niektorzy specjalisci od liturgii twierdzq, ie pomija
nie czynnika osobistego w modlitwie jest bardzo szkodliwe. A wi~c spo
strzegawczosc psychologiczna jest potrzebna w mysleniu na tematy 
liturgiczne. Na przyklad Guardini wiele mowi 0 niebezpieczenstwach 
zbyt em ocjonalnego traktowania liturgii i zaznacza , ze skutkiem prze
emoc jona lizowania jest w koncu niesmak nast~puj q cy zwykle po mo
men tach uczuciowego napi~ cia. Innc niebezpieczenstwo to, jak sq dz~ , 

proby w ywolywania w m odlitwie uczuc, ktorc ludziom Sq obee, roz
m ijanie si~ z a utentyeznymi przeiyciami wiernych. Oezywiscie Guardini 
jest zaw sze po stronie tego co racjonalne i chlodne, spokojne. 
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Diekmann: Guardini nazywa to prymatem logosu nad etosem, ale 
oczywiscie nie oznacza to wykluczenia uczuc. 

McDonald: Czy obecnie w liturgii bierze si~ dosta tecznie pod uwag~ 
czynniki psychologiczne? 

Diekmann: Z pewnosciq nie. To jest wiasnie dziedzina, w kt6re j 
potrzebne jest daleko idqce przystosowanie do naszych czasew i ich 
wymagan. Mamy kult, kt6ry jest sam w sobie imponujqcy i wspanialy, 
lecz w n iewielkim stopniu liczy si~ z potrzebami emocjonalnymi t ych, 
kt6rzy w nim uczestniczq. Jest zbyt n ieosobowy, zbyt "obiektywny ", 
w tym znaczeniu , ze ludzie Sq w nim pomini~ci. 

McDonald: W pewnym sensie mozna powiedziec, ze liturgia jest dla 
Iudu a r aczej nie sarna dla siebie, wi~c formy wyrazu powinny bye 
popularne w charakterze. 

Di ekmann : Czy nie jest to troch~ tak jak z przy jsciem Chrystusa 
na ziemi~ ? Mozemy po pro stu powiedziec, ze pr zyszedl On zbawie 
ludzi. Lecz przeciez przyszedl On zbawic ludzkosc od grzech u po t o, 
aby jq. doprowadzic do Boga i do czei Bozej. I liturgia jest po to, aby 
ludzkosc byla zbawiona, aby nasza w iara byla cor(;lz zywsza i gh;bsza, 
.abysmy doszli do scislejszego zjednoczenia z Chrystusem w t ym wlasnie 
.na jwyzszym celu. Lecz zanim cel bezposredn i nie zostanie osiqgni~ty, 

ccl wyzszy nie b~dzie osiqgalny. 

i· ' McDonald : A wiElc na t ym elementarnym poziomie trzeba dostoso
'Wywac liturgi~ do warunk6w wsp61czesnych i do potrzeb ludzi? 

Diekman : Pewien stopien przystosowania jest konieczny, aby sym
bole liturgiczne w og61e cos znaczyly, bez tego n ie mogq przeciez bye 
odpowiednio skuteczne. Wezmy na p rzyklad Eu harysti~. Nie mozemy 
s i~ spodziewae jej wlasciwych skutk6w, zanim nie zrozumiemy, ze 
znaki Eucharystii w istotny spos6b wskazujq na wsp61not~ - wlasnie 
wspelnote: wyrazajq przeciez symbole chieba, wielu ziarn, posilku... Nie 
rozumiejqc symboliki ludzie b~dq przyst~powac do tego sakramentu 
h lko po to, aby otrzymae laski dla siebie samych, nigdy nie zdajqc 
sobie sprawy z faktu, ze dar eucharystyczny pociqga za sobq obowiqzki 
wobec w p61noty, milosc braterskq. Znak, kt6ry przesta je znaczyc, kt6
rego trese nie je-st wyjasniana - sprzeeiwia siE: samemu sobie, nisz~zy to, 
co je t jego tresciq. J ednym z wielkich 'osiqgniE:c naszych czas6w jest 
ulwiadomicn ie sobie, ze sakramenty Sq znakami. Przez cale w ield 

'akcentowano wylqcznie dzialanie sprawcze sakrament6w. To wlasnie 
s'powodowalo niebezpieczenstwo pojmowania sprawczosci sakrament6w 
na spos6b mechaniczny, i stqd zgroszenie prot estant6w. Teraz pod 
kreslamy i zn6w doceniamy wagE: znaczcnia (signifi catio), zdajemy 
·sobie sprawe:, ze sakra menty ° ty1e dzi alajq sprawczo, 0 ile znaczq; 

Znak - 10 
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znaczenie jest pierwsze i w czasie i w waznosci. Bardzo silne tendencje 
tego rodzaju widzimy we wsp6lczesnej teologii sakramentalnej. 

McDonald: Jak godzi si~ to twierdzenie ,,0 tyle dZialajq sprawczo, 
o ile znaczq" z zasadq ex opere operato, to jest z faktem, ze sakra
menty same przez si~ wywierajq dzialanie sprawcze? 

Diekmann: Wyjasni~ to na przykladzie Eucharystii. Mozna przy
6t~powac do Komunii swi~tej i ona udziela laski sarna przez si~. Lecz 
ten, kto nie przyjmuje jej poboznie - to jest z pelniq wiary i otwiera
raj qc si~ z milosciq ku bliinim - ten nie otrzymuje laski Euchary
stii tak, jak tego chce Chrystus. Uwazam, ze slusznie charakter znaku 
w sakramentach wysuwa si~ teraz na pierwszy plan, poniewaz to 
pociqga za sobq lepsze zrozumienie znaczenia dyspozycji wiernych 
w przyjmowaniu sakrament6w. 

McDonald: Guardini powiedzial, ze jednostki wlasnie przez liturgi~ 
mogq doswiadczyc, czym jest wsp6lnota religijna. Wydaje si~, ze tu 
doszlismy do wniosku, iz wierni powinni przezywac t~ wsp6lnot~. ale 
raczej jej nie przezywajq. 

Diekmann: Mysl~, ze gdy liturgia jest bardzo "dystyngowana", 
sztywna. ustalona· raz na zawsze i gdy trzeba duzego wysilku, aby jll 
rozumiec. to w6wczas nie moze ona w spos6b wlasciwy pelnic swej 
funkcji znaczenia. I nie moze te:i: zaabsorbowac calego czlowieka, nie 
wykorzystuje wszystkich jego mozliwosci w dzialaniu kultowym. 
a zwlaszcza pozostawia na uboczu jego potrzeby emocjonalne. W tej 
kwestii mozemy wiele si~ nauczyc od naszych braci-niekatolik6w. Kilka 
lat temu bylem na wyspach Bahama i obserwowalem tam nabozeilstwa 
sekty "Skoczk6w" (The Jumpers) jak ich tam nazywajq. OczywiScie 
jest to druga ostatecznosc. A jednak czuje si~. ze ' oni posiadajq cos, 
co mysmy stracili. Zawsze balismy si~ terminu "doswiadczenie reli
gijne". poniewaz protestanci utozsamili je z pewnym szczeg6lnym wy
padkiem. Ale przeciez doswiadczenie religijne jest czyms nawskros ka
tolickim. Czlowiek ma prawo do doswiadczenia religijnego i slusznie 
czuje si~ zawiedziony, gdy nie doznaje go w ramach niedzielnej sluzby 
Bozej, gdy nie przezywa swej wsp6lnoty z innymi, gdy nie ma poczucia. 
ze cal a rodzina Boza sklada wtedy czesc Bogu wraz z Chrystusem. 

McDonald: To prowadzi nas do problemu j~zyka i do roli laciny 
w liturgii. Jaki jest stosunek kwestii j~zykowej do og6lnego problemu 
zrozumialosci znak6w? Ja osobiscie jestem zwolennikiem j~zyka naro
dowego, z pewnymi zastrzezeniami. Mysl~, ze skoro kluczowym punktem 
jest rozurnienie znaczenia znak6w, to funkcja j~zyka rna r6wniez klu
CZOWq wag~. 

Diekmann: Celem j~zyka jest komunikacja, porozumienie. Kazdy 
obrz~d jest w pewnym sensie j~zykiem. To problem delikatny. Pod 
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koniec iycia Pius XII byl zaniepokojony zbytnim naciskiem, jaki kla
dzie si~ na ten wlasnie problem, na ten konkretny aspekt odnowy 
liturgii. Szczerze m6wiqc podzielam to zaniepokojenie. Mysl~, ie na 
dluiszq met~ nie rna innego rozwiqzania, jak tylko przyznac, ie to, 
co jest dla ludzi, musi dokonywac si~ w ieh j~zyku. To jest chyba je
dyne sensowne i logiczne rozwiqzanie problemu j~zykowego w sferze 

\ kultu. 

McDonald: A jednak Ojciec sqdzi, ze istniejq racje przemawiajqce 
za pewnq zwlokq? 

Diekmann: Tak. Jednq z nich jest fakt, ze problem j~zykowy stal 
si~ rodzajem fetysza, wprowadzenie j~zyk6w narodowych uwaza si~ za 
rodzaj panaceum dzialajqcego automatycznie. Niekt6rzy gorqcy zwolen
nicy j~zyk6w narodowych nie zdajq sobie sprawy z wielu bardzo waz
nych szerszych aspekt6w projektowanej reformy. Jesli wprowadzimy 
j~zyki narodowe a nie zatroszczymy si~ 0 odpowiednie pogl~bienie kul
tury biblijnej, 0 gl~bsze zrozumienie i uswiadomienie sobie, czym jest 
Cialo Mistyczne, jaki jest sens naszego czlonkostwa w Chrystusie, 
naszej wsp6Inoty w Chrystusie, jaki jest cel Eucharystii..., to czeka nas 
straszliwe rozczarowanie. 

McDonald: A jak majq ludzie osiqgnqc gl~bsze zrozumienie Ciala 
Mistycznego i tego wszystkiego, co okresla si~ terminem liturgia? Czy 
moie si~ to dokona na wielu r6znych frontach przez kazania, artykuly, 
ksiqiki, przez sam udzial w modlitwach? 

Diekmann: W encyklice 0 mistyeznym Ciele Chrystusa Pius XII 
stwierdzil, ie rueh liturgiczny bardzo przyczynil si~ do rozwoju i upow
szechnienia idei Kosciola-Mistycznego Ciala. Mysl~, ie stalo si~ to 
dzi~ki temu, ze uzywanie mszal6w pomoglo choc ez~sciowo zrozumiec 
misterium EueharystH a przez to i prawda 0 Mistycznym Ciele za
rysowala si~ jako naturalne tlo uczestnictwa w Ofierze. Pius XII glo
sil, ie zwykle magisterium Kosciola, jego funkeja nauczycielska wy
pelnia si~ gl6wnie w dzialaniu liturgicznym. To bardzo duzo powie
dziane. Liturgia jest wi~e wainiejsza nii Sobory ezy orzeczenia Ojca 
Swi~tego! Lecz aby liturgia mogla przem6wic - trzeba, by kaplanl 
podzielili jq z wiernymi jak chleb - w calosci. A jesli brak im szer
szych perspektyw teologicznych, to mogq wybierac z niej tylko Jakie. 
okruchy, szczeg61y 0 zabarwieniu moralistyeznym czy tylko dewocyj
nym. Wielkie prawdy nie mogq wtedy przem6wic, nie mogq dzialac. 

McDonald: A wi~c by liturgia mogla nas formowac teologieznie, mu
simy jui posiadac jakqs wst~pnq formacj~ teologicznq, jakies zapleeze... 

Diekmann: Te rzeezy idq obok siebie, nawzajem si~ wspomagajq. 

McDonald: Nie wspomnielismy dotqd 0 jednym z bardzo waznych 
·czynnik6w ruehu liturgieznego w naszym kraju - 0 ezasopismie 
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"Worship" redagowanym przez Ojc'!. Czy jest to jedyne czasopismo tego 
rodzaju? 

Diekmann: Ach nie, nic podohnego. Wiele czasopism zajmuje si~ 

sprawami ruchu liturgicznego .... Czasopismo w rodzaju "Worship" nie 
wiele mogloby zdzialac, gdyby te same sprawy nie byly poruszane 
gdzie indziej i z innych nieco punkt6w widzen ia. Stalibysmy si~ wtedy 
grupq specjalist6w czy nawet "hobby'ist6w". Naj!epszy wyklad liturgii 
w seminarium nie wystarczy, jesliby brakowalo r6wnie dobrego wy
kladu t eologii sakramentalnej i studium Pisma Swi~tego prowadzonego 
w duchu "historii Zbawienia"·. Dobre podstawy dogmatyczne Sq takie 
niezb~dne dla wlasciwej formacji liturgicznej. Podobnie dzialalnosc 
"Worship " wymaga wsparcia z bardzo r6inych stron. 

McDonald: Ilu macie prenumerator6w? 

Diekmann: Okolo 14 tysi~cy . 

McDonald: Czy Sq to g16wnie ksi~ia? 

D iekmann: Okolo 400/0 stanowiq 1udzie swieccy, a nadto kilkuset 
duchownych prot.estamkich. Ruch Jiturgiczny stawia sobie wielkie za
dania ekumeniczne i takie dlatego jest jednq z nadziei naszych czas6w . 
Wielu protestant6w odkrywa na nowo k luczowq rol~ Eucharystii. Na
WiqzujqC do P isma Sw. godzq si~ jui nazywac jq ofiarq, zdajq sobie spra
w~, ie nie jest to tylko jakas duchowa pamiqtka, psychiczne wspomnie
nie, lecz odnowienie na rzecz t ego konkretnego dzisiej szego zgromadzenia 
tego samego przymierza, kt6re obrz~dowo zost alo ustanowione podczas 
bstatnie j w ieczerzy. P isma Thuriana, Leenhardta i Cullmanna przy
czynily si~ wiele do wyjasnienia tych spraw. Otto Karrer pisze 0 tym 
w "Cross Currents". Jego zdaniem istotne r6inice mie;dzy katolikam1 
a tymi sposr6d n iemieckich luteran6w, kt6rzy od 1at dwunastu czy 
piE;tnastu prowadzq dyskusje z teologami katolickimi sprowadzajq si~ 

dzis do ' zagadnienia, "czym jest Kosci61". Tu zn6w, gdy zwracamy si.~ 

do ' ir6del, przekonujcmy si~, ie pierwsi OJ cowie podkreslali wciqz, ze 
autorytet jest wyrazem milosci. To wlasnie powtarza dzis raz po raz 
'Jan XXIII.... Protestanci i Eucharystia: w tej dziedzinie widzimy wciqz 
wielki post~p. Musimy za!oiyc, ie wiE;kszosc z nich w dobrej wierze 
bierze udzial w tym, co nazywajq Wieczerzq Panskq. Oni chcq czynic 
to, co nakazal Chrystus , prcbujq t o czynic. Czy n ie mozna by sqdzic, 
i e w ten sp'Os6b przez pragnienie jakby przyjmujq Eucharysti~ po
dobnie jak przyjmu je si~ chrzest pragnienia? PowinniSmy sprzyjac t ym 
tendencjom. 1m bardziej zbliiajq si~ do Eucharys tii, tym bardziej zbli
ia jC! si~ do Kosciola. Eucharystia jest przeciez wlasnie Sakramentem 
jedn osci, tworzqcym jednosc. To jest je j cel : dzi~ki nie j powstaje 
Iud Boi y. Dlatego wierz~, ze gdy p rotestanci w dobrej intencji obch9dzq 
to, co maj q za Eucharysti~, t o w6wczas otrzymuj q lask~ wiodqcq ich k u 
jednosci z Kosciolem ustanowionym przez Chryst usa. 
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Obok p gl~bienia nauki 0 Wcieleniu widz~ jeszcze wielkie m ozliwosci 
rozwoj u teologii w polozen iu wi~kszego nacisku na eschatologi~ , na 
fakt, ze jestesmy obywatelam i n ieba. Z pew nosciq nauka 0 czysccu 
i szczeg610wym sqdzie Bozym po smier ci stanowi ist otn y skladnik wiary 
chrzescij ansk ie j. Lecz k iedy zwracamy si~ do Pisma Swi~tego, to 
widzimy, ze tam gl6wny nacisk spoczywa na powt6rnym przyjsciu 
Chrystusa. To bardzo wazne z w ielu wzgl~d6w - chociaiby dlatego, 
ze w ten spos6b jasnie j wyst~puj e prawda 0 godn osci ciala ludzkiego, 
poniewaz caly czlow iek, dusza i cialo b~dzie uczestniczyc w chwale 
Zmartwychwstalego Chrystusa. Chyba trzy czwarte her ezji powstalo 
na gruncie przeduchow len ia, jakiegos angelizm u, n iedoceniania zasady 
wcielenia w Kosciele. 

McDonald: A jak t o w szystk o godzi si~ z ideq osobistego zycia du
chowego jednostki? 

Diekman n : J esli zdajemy sobie spraw~, ze sakramenty Sq uczynkami 
Chrystusa, t o juz zrobiliSmy w ielki krok naprz6d. Chrystus jest gl6w
nym szafa rzem wszystkich sakrament6w. To on jednoczy si~ z nami 
i razem z Nim czcimy Oj ca. Na t ym wlasnie polega zycie duch owe. 
Dlatego niekt6rzy wsp61czesni a utorzy mogq twierdzic, ze calosc zycia 
duchowcgo ma charakter sakramentalny. Dzialanie idzie za bytem. 
Sakramcnty czyniq nas chrzescij anami, przeksztalcajq nas w Chry
stusa, daj q nam rzeczywistosc boskiego zycia. Nasz wklad sprowadza 
si~ do tego, by t~ rzeczywistosc uzewn~trzniac przez zycie godne 
chrzescijan. 

Tht.m. H . B. 
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W swoim swietnym artykule 0 wsp61czesnej polszczyznie ("Przeglqd 
K ulturalny" 42 i 4.3), Andrzej Kijowski twierdzi, ze ka ±dy czlonek wspol
noty narodow ej obdarzony jest czul ym or gan em, l<.tory nazwilc bV 
mozn a "sumien iem j ~zykowym". OJ, pan ie Andrzeju, bojG siG, ze to 
pr zesadny optymizm . Albo moze sumienia nasze bardzo niedoskonale. 
Najn iedosk onaJsze u t ych , co uwazajq si~ ex professo za st rozow j ~zyka: 

u roznych piszqcych , k torzy pok azac chcq, jak wspan ialc: j ~zykiem za
wija jq, z jakq gracjq, jak slicznie, lekko. Tu zj awia si~ caS lL ~ 5umienia, 
w cale nie j~zykowego, tylko mniej lub wi~cc j chrzescija!1Skiego: czy 
godzi si~ pisarzy t akich lub publieystow publicznie, bolesnie dziabnqc? 
Czy to pomoze? Czy r aczej list prywatny do n ich wystosowac (wlasciwie 
quo titulo? ) i blagac, zeby t akich rzeczy n ie rob ili? Na przyklarl jest 
pew ien racze j mlody i dosyc juz znany publicysta, wyst~puj qcy obfi
de vv k ilk u organach, czlowiek skqdinqd mily, ale zatruwaj<-j cy j~zyk 
ojczysty w sposob kryminalny: jesli na jego tekstach ksztalcic siEl bf; d'l 
rosnqce pokolen ia, t o biada nam, biada. Uzywa on wyrazow obcych 
bez zad nego sensu, st a ropolska zawiesistosc wyst~puje u nicgo w po
staci id iomow , k torych nie rozumie , a przykra skladnia walczy 0 lep
sze z pret ensjonaJnym slownictwem . Co czynic? Czy k oJedzy i najblizsi 
p rzyjacieJe n ie zwracajq mu uwagi pr zez i Je rozumiane koJezeiJstwo, 
czy przez obojEltnosc, czy dlat ego, ze sami t akze brzydko piszq? A moze 
si~ go bojq? A moze t acy Sq skromni? Albo tez uwazajq, ze i t ak 
wszystko przepadlo? A ja sam n iby kto t aki - Katon, alba prof. Kle
m ensiewicz? Wi~c tylko marzenia czlowiek snuje, zeby publicysta ow opa
mi~ta l s i~ p6k i czas i pr zestal niezgrabne lamance uwazac za styl swo
bodny. A imi~ ich legion. Kiedy skarzylem siEl przyjaciolom na tego (lub 
m oze innego) p ublicystEl, powiedzieli mi, ze jesli wciqz go czytam, to jest 
masoch izm. Mozliwe - pomyslalem, i przypomnial mi siEl bohater Do
stojew sk iego: "Gdzie t ez jest dzisiaj t a moja ptaszyna, kogo tez ter az 
t ratuj e?" Podobn ie w olam , rzuca jqc siEl lapczywie na gazetEl: "Co t ez 
tu p isze t a moja ptaszyn a, jak t eraz' j ~zyk t rat u je?" 

Nie jcstem wi~c takim optymistq, jak Ki jowski, ale t ez nie jestem 
t akim jak on f atalist q. To znaczy sq dz~ , ze mozna jednak wplywac n a 
rozwoj j~zyka (na k ierunek, na gatunek jego rozwoju), mozDa oliwic 
zlqcza mi~dzy mysJeniem a m owieniem , miEldzy czuciem a wyrazaniem 
tego czucia. Przykladem wedlug m nie dosk onalym jest szkola francuska, 
gdzie od w czesnego dziecinstwa u czy si~ ludzi jasnego i dokladnego 
wyrazania mysli. Zdaje mi si~, ze kazdy przechodzi w zyciu taki okres, 
k iedy cieszy go ekspresja pozaslowna : n ie konczy zdan, uzupelnia ich 
f r agmenty minq czy gestem , kazdy wyraz wydaje mu siq t oporny 
w obec nieslychanej subtelnosci jego przezyc, ale tym wspanialsi Sq dIan 
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ludzie (garstka wtajemniczonych , lub tylko jedna ukochana osoba), 
ktorzy rozumiejq go wpol slowa, czy nawet bez slow. Jednak po takim 
mladzieilczym, ramantycznym akresie chmurnega, gornego m~tniactwa 
zjawia si~ w psychice r eakcja - ak res pozytywizmu, czy klasycyzmu, 
w kazdym razie chwila kiedy chcialaby si~ jasna, z przecinkiem 
i kropkq, precyzy jnie i dakladnie uj qC w slawa patok (strumyczek , 
rzek~) przezyc: W takie j chwili Palak zbyt cz~sto sta je bezradny: 
nie nauczona go. sztuki farmulawa nia mysli. Ludzie nad wyraz uczeni, 
prafesarawie rozni, piszq wszak przeakrapnie, chac "mysl piekna" 
przesw·tuje co. chwila przez zwaly pagmatwanych zdail. Wydaje mi 
si~, ze u Francuzow takie pisanie byloby niemazliwe - oni raczej 
wpadajq w odwrotny kraniec, te ich idees claires et distinctes bywajq 
tylka nudnym lancuszkiem okrqglych, pustych sylogizmow. Ale reto
ry zno-Iogiczne ekscesy nic swiadczq przeciw olbrzymiemu dobru, jakie 
daje francuska szkala a jakiego nam tak bardzo braku je: nazywa si~ t o 
exercices de style, version latine czy version franc;aise czy jak jeszcze, 
a wszystko razem zmierza do tego, by j~zyk gi~tki. .. itd. Przyklad: 
w klasie szost ej (dwunastoletnie dzieci) Uumaczy si~ z laciny na fran
cuski i z f rancuskiego na lacin~, z ogramnym naciskiem porownu jqc 
struktur~ obu j ~zykow; w tejze k lasie odbywajq si~ na lekcjach fran
cuskiego konk ursy, gdzie nagrody (w postaci wyzszych not) lapiq ci, 
ktorzy najpr~dzej zastqpiq bezbarwne slowo posilkowe slawem bardziej 
celnym. Nauczyciel mowi : "Na scianie jest obraz" a dzieci przekr zyku jq 
si~ na wyprzodki : wisi obraz, zieleni si~ obraz, przyciqga w zrok ob raz, 
pyszni si~ obraz, ma jaczy obraz... To takie drobne, podstaw owe cwi
czenie - ktore potem kompliku je si~ naj rozmaiciej , obok tego mnostwo 
roznych compasitions, odczytywan ych glosno i szczegolowo k omento
wanych, aczywiscie intensywna lektura klasykow, oczyw iScie mawy 
nie rna, zeby matur~ mogl zdac ktos, k to rabi bl~dy stylistyczne, 
nie mowiqc nawet a artagraficznych . Warto przeczytac wypracowania 
dzieci dwunast o, t rzynastoletnich, wart o tez posluchac, jak odpowiada 
Franeuz zapytany 0 drog~, 0 to ezy t amt o. Wi~eej t ego kartezjanizmu 
w szkolach, wi~ce j te j clarte myslowo-j ~zykowej bardzoby si~ nam 
przydalo, n ie balbym si~ chwilowo ekseesow raejonalizmu w naszym 
sposobie rozumowania i wyrazania si~ . W szkole mozna mas~ zrobic, 
zeby j ~zyk doroslyeh nie stawal si~ za jqkl"wq gadaninq alba zbiorem 
pretensjonalnyeh, polinteligenekich klisz. 

Spr6buj~ tu przetlumaczyc ust~p ksiqzki de Gaulle'a Vers Parmee 
de metier (1934), 0 Niemeach. Ust~p niemalze bardziej fascynu jqcy, 
jako wspanialy fragment k lasycznej , nieeo ret oryeznej prozy francll
skiej , niz jako eiekawostka polit yezna, budzqea rozne zbawienne re
fleksje. 
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Z mienn e zwyciCistwa niczego n ie r ozstrzygn c; l y miCidzy Galijczykami 
a Ger m anami, niczego nie zaspok oil;y. N iekiedy oba te ludy , w yczer pane 
w ojnq, zdajq si~ zblizac ku sobie, podobnie jak wspiera j o, si Ci w za j em 
na sobie dwaj opadajo,cy z sH zapasn icy. L ecz kiedy si~ tu lk o skr zepi, 
k azdy z n i ch zaczyna znow ezyhac n a przeeiw nik a. T aka niest alosc 
wynika z natury r zeezy ... 

Przeciwi enstwo usposobie7'i jeszcze pogl~b ia obust r onn q gorycz. N i e 
d latego by j eden nie docenial war tosei drugiego, by n ie m arzyl czasami, 
jak wielkich r zeczy mozna by w spolni e dokonac. L eez r eakeje so, tak 
odmienne , ze ut,zym u jq oba narody w stanie ciqgle j nieuj n osci . Ten 
Franeuz, ktor y tak wiele ladu wprowadza w swoj umysl a tak malo 
w swoje ezyny, logik co w e w szystko wo,tpi, praeowity prozn iak , kolo
nizator kochajqcy domowe zacisze, miloSnik klasy eznego alekwnclrynu, 
f Taka i krolewskich ogrodow, ktory zarazem bajdurzy, nosi si~ nie 
chlujnie i bruka trawniki, Colbert co kolegu je z Louv oisem, jakobin 
krzyezqcy "Niech zyje cesarz", polity k co buduje $wir;te Przym ierze, 
ten pokonany spon Charleroi nacierajqcy na Marn~ - krotko m owiqc 
ten n arod ruchliwy, zmienny, pelen sprzeeznosci - jakze by mogl 
N iemiec spotkac si~ z nim, zrozumiec go i przy nim spoczo,c? 

Wzajemnie niepokoi nas Germania, sHa natury tak bardzo tej natury 
Niska, wiqzka instynktow pot~znych leez mroeznych: urodzeni artysci 
ze szczCitem pozbawieni smaku, teehniey co pozostali feudalami, wojow
niezy ojeowie rodzin, restauracje jak swiqtynie, fabryki w las!lch, 
pal.aee gotyckie do chodzenia na stronCi , ciemir;zey ktorzy chcq, by ich 
kochano, sepamtysci posluszni na pierwsze skinienie, sentymentalni 
ryeerze rzygajqcy piwem, droga ktorq Zygfryd (z dramatu Giraudoux) 
widzi epiekq z rana, romantycznq w poludnie, wojowniczq pod wieczor, 
seleclynowy, wspanialy ocean, skqd siec dobywa wymieszane skarby 
i potwory, katedra, ktorej wielobanvna nawa, wiqzana w szlaehetne 
luki, pelna subte lnej muzyki , przetwarza w symfoni~ dla zmyslow, 
dla mysli, dla duszy cale wzruszenie swiata, jego blask, jego religi~ 
lecz ponury transept tej swiqtyni, huczqcy barbarzynskim zgielkiem, 
rani oczy, umysl i seree. 

Zamaehy na de Gaulle'a daly nadspodziewanie ciekawy produkt 
uboczny: dyskusj~ t eologiezn1:\ wok61 sprawy "tyranobojstwa". Jeden 
z zamaehowe6w, Bastien-Thiry, oznajmH, ze jako dobry katolik radzil 
si~ pewnych teolog6w (ieh nazwisk nie poda!), ktorzy nie zlego nie 
znalezli w jego projeldaeh. W kolaeh katoliekieh (i niekatoliekieh) za
wrzalo - bardzo rozmaicie. Charakterystyezna jest np. przeciwstawnosc 
glos6w Louis Sallerona (w skrajnie prawieowej "Nation fran<;aise ") 
i lVIauriaea (w "Figaro litteraire"). Pierwszy zarzuea hierarehii, ze 
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nie pot~pHa FLNu, drugi - ze n ie d ose energiczn ie pot~piala t ych 
ludzi (z OAS), co przeciwko wladzy k n uli zamiar m Elzob6jst wa. Za
pytuj~ - wola z emfazq Salleron - ezy ezlonkowi e Koseiol a f r aneu
skiego, na ro znyeh szezeblaeh h ierarehii , nie dostrzegajq swej odpowie
dzialalnosei za ezyn B astien -Thiry'ego? W idzieliSmy przeeie, w najbo
le§niejszyeh m omentaeh clramatu, jak kardynal f r an euski oslanial ksi~ 

dza, k tory byl agentem FLN - a potem w kuluaraeh palaeu Eli zej 
sk iego dostawal j akqs tam gwiazd~ czy wst~g~ L egii Honorowej 
jakze eheiec w takim razie , by u ciska.ni, tor turowani, zdradzani nie 
wo lali 0 pomst~ do nieba i nie odehoclzili w k oiieu od zdrowych zmy 
slow? 

Ciqgle mowa tu 0 OASowcach ... Inaeze j zapatruje si~ na nieh Mau
riae. 

Gdybyseie byH pouezali w ezas i niewczas... - pisze pod adresem 
hierarchii francuskiej. - Wy, ktorzy macie pelni~ kaplanstwa, nie 
mozecie wszak zgoclzic si~ na skandal tych a,utentycznych morclercow, 
ktorzy sq zarazem autentycznymi clewotami. Czy nie znalazl si~ wsrod 
duchowienstwa nikt, ktoby wysluchal ich spowiedzi, by przypomniec 
im, co t ak w spanial e powiedzial Pascal, " ze pierwszq zbrodniq upadlyeh 
ludzi by lo zabojstwo, clokonane na osobie pierwszego sprawi eclliwego, 
ze najwi~ kszq ich zbrodniq bylo zabojstwo wodza wszystkich sprawie 
clliwych, ze zabojstwo jest jeclynq zbrodniq, ktora niszczy zarazem 
Pa71.stwo, Kosciol, nature, i poboznosc". 

"Le Monde" zwr6eil siEl do "pewncgo tcologa", b y zechcial okreslic 
tomistycznq doktrynEl kr610b6jstwa. Oto fragmenty jego odpowiedzi: 
Zawsze truclno jest przetransponowac wiernie mysl teologa, szukajqc 
u niego rozwiqzania problemu, kt6rego elementy ulegly gl~bokiej zmia
nie wskutek w ieZowiekowej ewolue ji obyczajow i instytueyj. Samo na
wet sformulowanie pytania przez "Le Monde" podkreSla t~ prawd~. 

Swie,ty Tomasz nie traktowal bowiem 0 krolobojstwie, leez 0 tyrano
bOjstwie : bral pod uwage, jedynie przypadek wla.cley, ktory jeszcze 
nie objql legaZnej w~adzy alba juz przestal jq sprawowac. Tomasz 
odroznia bowiem tyrana-uzurpatora i tyrana-rzqdzqcego. 

Tyran-uzurpator , to niesprawiedliw y napastnik na prawomocnq 
wladz~ : najezdzca narodowego terytorium, konspirator, uSilujqey obalic 
legalny rzqd. W tyeh wypadkaeh, tyran ow wypowiada wojn~ narodowi. 
I Tomasz eytuje (nie aprobujqe lecz i nie pot~piajqc) slynne zdanie 
Cycerona: "Obywatel, ktory - aby wyzwo!ic ojezyzn~ - zabija tyrana, 
goclzien jest pochwaly i nagrody". 

Tyran-rzqdzqcy, to wladca, ktory legalnie otrzymal wladz~, leez 
naduzywa jej do tego stopnia, ze uprawnia powstanie. Warunki tego 
powstani,a okreslone sq przez Tomasza scisle. Rzqd nie zape'Lvni,a mini
mum bezpieczeiistwa i wolnosei, potrzebnyeh dla zyeia indywidualnego, 
ekonomicznego, kulturalnego, religijnego obywateli. Wszelkie legalne 

http:uciska.ni
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moz.liwosci pokojowej zmiany rzqdu zostaly wyczerpane. Projekt pow
sta1tCzy zmierza do pozytywnego rozwiqzania, lepszego niz aktualny 
rzqd. Rozwiqzanie to wydaje si~ zyciowe (reaIne) i takie, za ktorym 
opowie si~ solidna wi~kszosc narodu. Na koniec - zlo, wynikajqce 
z chwHowego odwolania si~ do sHy wydaje si~ mniejsze, niz zlo, jakieby 
wynikalo z dalszego, cierpliwego znoszenia zamieszania i n iesprawiedli
wosci . Jesli spelnione sq lqcznie w szystkie te warunki, nalezy rozwai'llc 
dw i e alter natyw y: 

1) Czy caly lud lub jego przedstaw iciel e mogq, w pewnych okolicz
nosciach szczeg6lnie waznych , zat em r zad kich, uchwalic obalenie tyrana 
i -;;o lecie danemu obywate l owi Iub grupie obywate li wykonanie wyroku? 

2) Czy wolno osobnik owi, w oparciu 0 wlasne rozeznanie, bez mandatu 
od spolecznosci ani wydanego przez n i q wyroku, u smiercie Iegalnego 
w 1adcfi, k t6rego tyran ia wydaje m u si~ oezywista? 

Swi~ty Tomasz odpowiada "tak" n a pytanie pierwsze, "nie" na ))yta 
nie drugie. "Kiedy tyrania st aje sifi nieznosna, nie m ozna je dnak pozwa
lac jednostkom, by uzurpowaly sobie prawo wykonyw ania zamach6w 
n a zyci e w l adc6w, nawet ciemi~zycieli; niebezpieczenstwo byloby zbyt 
w ielkie i d la samej spoleeznosci i dla jej kierownik6w ... Przeciw tyranii 
dzialac w inna nie zarozumiala inic j at ywa jedn ostek , l ecz autorytet spo
leczny". Tomasz dodaje takie uscislenia: " Jesli panujqcy wladz~ sw q 
m a od Iudu, w t akim razie kr6l, ustanowiony przez Iud, moze tez bye 
usuni~ty przez Iud, lub wladza jego powsciqgni~ta, je§li je j naduzywa 
i staje si~ tyranem". Albo teZ istnieje suzeren, kt6ry m a wladz~ nad 
kr61em: on to w6wczas powinien inte1·weniowac. Albo wreszcie n i e 
i stni ej e ludzka instaneja odwolaweza. Trzeba w6wezas " zwrocic si~ 

to modli twie do samego B oga, by zmienH ser ee wladey lub - jesli 
jest niepoprawny - zabral go z tej ziemi" . Sum ujqe - swi~ty Tomasz 
w ymaga zawsze wladzy wyzszej , niz wladza tyrana, by orzee jego usu
ni~cie 1ub jego skazanie na smiere. Sqd indywiduaIny nie stanowi 
nigdy w oczach T omasza normy sprawied l iwosci. 

W t ej samej sprawie wypowiedzialo si~ Biur o Informaeji Religijne j, 
utworzone n iedaw n o przez Zgromadzen ie k ardynalow i arcybiskupow 
fra neuskich. str eszczajqc tradycy jnq nauk~ K osciola w tej spraw ie, 
Biuro pisze tak: 

1) "Kazdy sqdzony b~dzie wedlug sum ienia swego". Nie m a zatem 
mowy, nawet d1a odpowiecl.zia1nych ezlonk 6w hierarchii, by w ehodzic 
w miejsce sumienia poszczeg61nych lu dzi i wypowiadae si~ na t emat 
ich subiektywnej odpowiedzialnosci spoleczne j . 

2) Lecz h ierarchia przypomina usiln ie kazdemu chrzesci janin owi, 
ze ma on powazny obow iqzek ~ojalnego dowiadywania si~ , j aka j est 
prau;dziwa mys1 Kosciola, i dostosow ania si~ do niej we wszelkich 
swoich postaw ach. 
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3) Ko.§ci6l utrzymuje, ze "nigdy nie woIno oddawac na uslugi sprawy 
chocby dobrej srodk6w ze swej natury zlych". Ko.ki6l nie zgadza 
si~ , by - nawet dla zwyci~stwa sprawy, kt6ro, uwaza si~ za spra
wiedliwq - si~gac "do zbroini i gwaUu" . Ko.§ci6l pot~pia ugrupowa
nia, k t 6re do takich srodk6w si ~gajo, i dowodzq w ten spos6b "naj
gl~bszej pogar dy dla osoby ludzkie j ". 

4) Gdy k t os powoluje si~ n a prawo do powst an i a i mowi 0 "tyrano
'b6jst w i e" , Kosciol - nie n egu jqc tych skrajnych m ozliwosci - jest 
jeszcze bardziej w ymagajqcy i stawia w ar unki zupelnie wyjqtkowe. 

Na koniec Biuro przypomina dawniejszq deklaracj~ Zgromadzenia 
kardynalow i arcybiskupow. "Poniewaz pewni l u dzie , w yobr azajqc 
sobie, ze sluzq cywi lizac ji chrzeSci janskiej i niewczesni e lqczqc swojo, 
wiar~ z wlasnymi tylko zapatrywaniami, ulegajq pokusie materia!nej 
sily, k t ora niszczy, glosn o oznajm iamy swojo, wiar~ w skutecznq moc 
m Hosci braterskiej i ewangeLicznej caritas d la budow y spoleczenstwa 
bardziej l ttdzk i ego". 

Swictny teolog i historyk, domin ikan in o. Chenu, zauwaza przy 
ok azji nie bez sarkazmu, ze najwidoczn iej teologia n ie j est n attkq tak 
ezoterycznq, j ak si~ 0 tym m owi. Od k il k u dn i pelno jej 10 dziennikach. 
Te j dobrej - i te j g01·szej . Bastien-Thiry 10 kazdym 1'azie uprawia 
teologi~ niezwykle zlq... 

OcI dawna juz - ciqgnie o. Chenu - teologow ie stawiali p1'oblem 
tyranobojstwa, a Bastien-Thiry n i e zna zapewne slynnych zalqcznikow 
cIa tej kw est ii. Bo wszak teologowie ci opracowywali wypadki , 0 ktorych 
uczymy si~ 10 szkole i k torych nie powinnismy byli zapomniec. Ohyda 
i kompletna nieskutecznosc owych zamachow winna ostrzec wyrainie
bez dalszych rozwazan doktrynalnych - przed w szelkq pokttsq, by je 
powtarzac. 

Szczegolnq wymow~ ma iakt, ze w ow y ch slawnych epizodach hi
storii prawo zabijania przypisyw ali sobie zaw sze "dobrzy ch rzescijanie". 
Kiedy bttrgundzki ksiqz~ , Jan bez Trwogi , k azal zamorcIowac ksi ~ cia 

Or leantt (1407), doktor Sor bony Jan Petit w dokt r yn alnym traktacie 
usprawiedliwH Burgttndczy k a. Orl eanowie odpowiedzieU przez usta 
Gersona, kanclerza ttn i w er syte t u, k tory spowodowal rzueenie pr zez 
swych konfratrow anat em y n a tez~ Jana Pet it - dopoki uniwersy t et 
nie odw olal tego wyroku, gdy Bu r gundczycy opanowali Pary z. 

Kiedy Jacques Clement, dominikanin z k l asztoru Saint-Jacques, 
nalezqcego do L igi, zamordowal H enryka III (1589), doktorowie Sorbony 
jE! li wychwa.lac pod niebo heroizm "swi~tej j ego de t erm i nacji i szcz~ 

sl iwego wie lee przedsi~wzi~cia". Juz mieli oglosic go m~czennikiem, 

gdy nagle jeden z nich , widac m qdrzejszy, zau wazyl, ze jak dotqd 
m~czenniey wylewal i w lasnq k rew , a nie cudzq. L ecz jezuita Mariana, 
zwolennik t y r anobojstwa, slawH jednak C lementa "ku wiecznej chwale 
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F raneji". Na szezc: se~e dla teologii i dla dominikanow , jeden z przelo
zonyeh klasztoru przypomnial t wardo potc:'pienie tyranobojstwa, opie 
rajqe sip, na tekstaeh d om inikansk iego doktora, T omasza z Akwi nu. 

I eoz sic: tu dziwic, ze Bastien -Thi ry znalazl kilku teo logow, ktorzy 
uznali , ze moze miec ezy ste sumienie! 

Marni to jednak t eologowie, k iepsey czytelniey T omasza z Akw inu. 
Tamei dawniejsi f ez zam qeali t omaszow q analiz~ , ogromnie wszak scis!q, 
kto ra mic:dzy inn ymi r ozr6znia bardzo odmienne problemy - tyrana 
i uzurpat ora or az odwolyw ali si~ do f alszy w y eh tekstow (czytali 
destrui - niszczyc - zamiast destitui - u suwac), i naeiqga l i t erminy. 

W chwil i Soboru war to przypominac pot~pienie, rzucone przez So
bor w Konstancji (1415) w lasnie w spraw ie Jana bez Trw ogi, na kaz
dego, kto u t rzymuje, ze " wszelki tyran moze i winien zostac zgladzony, 
przez kogobqdz sposrod jego wasalow lub poddanych, nawet przy 
uzyciu skrytych zasadzek, sztucznych zWOdZe11, i pochlebstw, nie baczqc 
na zlozone mu przysi~gi i nie czekajqc na mandat l u b w yrok jakie 
gokolwiek s~dziego". 

Takie dlugie cytaty podalem, bo w swietle naszych bogatych i roz
norodnych, XX-wiecznych doswiadczen, wydaje mi si~ pasjonujqcy 
obraz tego barbarzynskiego sredniowiecza, jak sobie rozwazalo pewne 
zagadnienia etyczno-polityczne. 

Jacek Wozniakowski 
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