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ROK XV Nr 106 (4) 

, 
Kwiecien 1963 

KRAK6wMI ESI~CZNIIC 

/ 

Na gruncie etyki chrzescijanskiej zrodzonej 
z Ewangelii istnieje problem, ktory mozna 
okreslie jako "w pro wad zen i emil 0 s c t 
do milo sci". Slowo "milosc" oznacza 
w pierwszym wypadku to, co jest tresciq 
najwi~kszego przykazania, w drugim zas to 
wszystko, co na podlozu pop~du seksualnego 
kszta!tuje si~ pomi~dzy kobietq a m~zczyznq ... 
Ewangeli~ odczytujq zar6wno ludzie wie-
7'ZqCY jak niewierzqcy. Pierwsi odkrywajq 
w przykazaniu mHoSci glowne wiqzanie ca
tego porzqdku nadprzyrodzonego ale 
i pierwsi i drudzy zdolni sq odkrye w n im 
afirmacj~ jakiegos wielkiego ludzk iego dobra, 
kt6re moze i powinno bye udzialem os6b. 

Ks. Bp Karol Wojtyla "Milose i odpowiedzlalnose". 

Wst~p do I wydania. 

Te slowa - jako pewnego rodzaju motto - umieszcza
my na wst~pie numeru, ktory zawiera kilka pozycji 
poruszajqcych problem milosci w tym wl:asnie aspekcie. 
Wl:adys/;aw Str6zewski analizuje "Uczt~", dzielo w kto
rym Platon przedstawil .swojq teori~ milosci "pionowej", 
wznoszqcej sit: od pit:kna cia/; i dusz az do samej Idei 
Pi~kna i Dobra. Wstt:powanie wzwyz oznacza dla Pla
tona porzucenie tego co niisze - droga milosci jest 
drogq wstajemniczenia; czlowiek wst~pujqcy na niq 
skazany jest na samotnosc, skoro od upodobania w lu
dziach przechodzi do kontemplacji idei. 

• 
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Czy tak bye musi? Czy "pionowy" wymiar milosci nie 
powi,nienbye uzupelniony taki:e wymiarem "poziomym", 
czy kochajqc dusze musimy wyrzec si~ mitosci cial, 
i kochajqc wszelkie pi~kno - wyTzec si~ milosci pi~kna 
tego oto, realizujqcego si~ w danym i niepowtarzalnym, 
indywidualnym bycie? 

Te pytania, owoc refleksji nad platonskq koncepcjq 
mHosci prowadzq wprost do pl'oblemu milosci osoby, 
ktol'emu poswi~cony jest artykuc Haliny Bortnowskie j 
"Miara milosci". Jest to komentarz do ksiqi:ki Ks, Bpa 
Karo/a Wojtyly "Milose i odpowiedzialno§e", Tu m amy 
jui: do czynienia nie tylko z filozofiq, lecz tald:e bardzi(' j 
bezposrednio z praktykq zyciowq, Do tej praktyki jeszcze 
blizej nawiqzuje obszerny przeglqd najnowszej litera
tury zagranicznej na temat seksuologii, mHo.5ci i mal
zer,stwa. 



Wt.ADYSt.AW STROZEWSKI 

ARCYDI A LOG PLATONA 

1. UCZ'l'A 

POSRDn wielu pism Platona, wspanialych zar6wno w swej filo
zoficznej tresci, jak i od strony kunsztu literackiego, Uczta niewqt
pliwie najbardziej zasluguje na miano "arcydialogu". Nie jestesmy 
w stanie - nie jest to zresztq celem tych rozwazan - przedstawie 
i zanalizowac wszystkich pi~knosci Uczty, ani zdac sprawy z tej 
szczeg6lnej jakosci nadrz~dnej, kt6ra decyduje 0 jej nieodpartym 
uroku - a w konsekwencji 0 jej randze w literaturze swiatowej. 
Badania tych spraw musialyby bye prow adzone z r6znych stron: 
w aspekcie estetyki, teorii literatury, krytyki literackiej, filologii, 
a nawet - rezyserii teatralnej. Bo Uczta jest - poza wszystkim in
nym - niezwykle "sceniczna". Toczy si~ w jednym, jakze nie
wielkim miejscu, ograniczonym do stolu biesiadnego i rozciqga 
si~ - w swej cz~sci wlasciwej - w okresie czasu obejmujqcym 
zaledwie jednq noc, a zarazem posiada przeciez wartki tok akcji, 
bogaty w rozmaite sytuacje, nakreslone plastycznie, zywo, barwnie. 
Podzielic jq mozna z latwosciq na trzy akty, kt6re rozkladajq si~ 
z kolei na "sceny", lqczone najcz~sciej nader pomyslowymi, czasem 
powaznymi, czasem zartobliwymi interludiami. Akt pierwszy (po
mijajqc prolog), poswi~cony jest przem6wieniom pi~ciu uczestnik6w 
biesiady. Akt drugi to mowa Sokratesa, w kt6rej tez da si~ wy
dzielic co najmniej trzy zasadnicze czlony. Akt trzeci wreszcie 
wypelniony jest wystqpieniem Alkibiadesa, wyglaszajqcego po
chwal~ Sokratesa. Potem nast~puje juz epilog rozwiqzujqcy akcj~ 
dialogu. 

Postacie kolejnych m6wc6w Sq kolejno jakby "wyswietlane" 
czy naswietlane blaskiem skoncentrowanych na nich reflektor6w; 
poprzez wypowiadane slowa widzimy ich mimik~, ich gesty, sly
szymy glosy podnoszone w napi~ciu lub gasnqce, gdy rwie si~ 
wqtek; potrafimy dostrzec blask oczu Agatona, gdy glosi hymn ku 
czci Erosa, jak i ironiczny usmieszek na ustach Arystofanesa, 

http:Wt.ADYSt.AW
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kpiqcego przYJazme z Eryksimacha. Dla calosci scenerii wazny 
jest kazdy szczegol, chocby narysowany jednq kreskq lub na
pomkni~ty mimochodem: chlopcy n-alewajqcy wino, oddalajqca si~ 
fletnistka, niedomkni~te drzwi, przez ktore w koncu wpadnie 
gromada rozbawionych pijakow. Wiadyslaw Witwicki, doskonaly 
tlumacz i wrazliwy artysta, w komentarzu do Uczty stal si~ 
w jakims sensie taki:e jej scenografem. I choc moi:e niezr~cznie 
pisac 0 koncu dialogu, gdy jeszcze nie zacz~lo si~ 0 nim mowic 
na dobre, przytoczmy wlasnie opis zakonczenia samej biesiady 
tak, jak to widzial Witwicki : "Coraz ciszej na scenie. Koguty 
piejq z daleka. Gra dwoch sWl atel: poranka i dogasajqcych lamp. 
Ciche echa wszystkich trzech aktow. Sokrates dziwnie samotny 
w tym bolesnie komicznym towarzystwie istot slabszych i nii:szych 
od siebie wychodzi na swieze, chiodne powietrze zimowego dnia 
o wschodzie, w towarzystwie tego "pasoi:yta" Arystodema, ktory 
mu po pi~tach depce, symetrycznie do poczqtku dialogu... " 1 

Poczqtek zas jest taki, i:e choe komplikuje zrazu narracj~, daje 
jednak wiele swobody w przedstawieniu wlasciwej akcji, usprawie
dliwiajqc ewentualne niedokladnosci opisu tego, co dzialo si~ "na
prawd~": 0 owej "prawdziwej" uczcie opowiada bowiem przygod
nemu znajomemu ktos, kto sam w niej nie bral udzialu, kto jednak 
slyszal 0 niej od wspomnianego przed chwilq Arystodema. A w do
datku dzialo si~ to wszystko wiele lat wczesniej, wi~c zarowno je
den jak i drugi narrator mogli cos "pokr~cie" . Ten prolog nie bylby 
zapewne interesujqcy "sam w sobie", gdyby nie pozwalal si~ do
myslac, i:e chodzi w nim 0 cos wi~cej nii: 0 czysty zabieg arty
styczny. Wydaje si~ bowiem, i:e zamierzenie Platona dotyczylo tu 
calego sensu dialogu i mialo pogl~bic ostroi:nosc w referowaniu 
przynajmniej niektorych mow. A na pewno jui: mowy Sokratesa, 
w ktorej ten powola si~ z kolei na- to, co usIyszal od Diotymy_ 
Plaszczyzny dialogu wzbogacq si~ tym samym 0 jeszcze jednq. 

Od strony czysto tresciowej Uczta prezentuje ogromne bogactwo 
pomyslow, wqtkow, rozwiqzan i naswietlen. Poza tym chyba na 
pewno roi:ne miala osiqgnqc cele_ Trudno tu je hierarchizowac, 
jeszcze trudniej zdac spraw~ ze wszystkich. Ale nie ulega wqtpli
wosci, i:e jednym z nich miaia bye apoteoza Sokratesa - i to 
zarowno jako filozofa jak i czIowieka. Innym - przedstawienie 
jeszcze jednego aspektu platonskiej teorii idei, zwlaszcza teorii idei 
najwyi:szej oraz drog wiodqcych do jej poznania. I wreszcie, co jest 

1 Pia ton a Uczta, przelozyt oraz ws~pem, objaAnlen1ami i ilustracjami 
opatrzyt Wladystaw Wit w i c k 1. Warszawa 1957, s. 167~. Wszystkie cytaty 
z Uczty, przytoczone w artykule, zaczerpni~te Sll z tego Uumaczenia. Miejsca 
podaj~ wg przyj~tych powszechnie oznaczeft stephanusa, znajdujllcych si~ takze 
na marginesie- cytowanego tlumaczenla, nie podajllc tytutu dialogu. 
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1 PIa ton a Uczta, przelozyl oraz wsUlpem, objaAn1enlami i ilustracjami 
opatrzyl Wladyslaw Wit w 1 c k 1. Warszawa 1957, s. 167--8. Wszystk1e cytaty 
z Uczty, przytoczone w artykule, zaczerpni«:te s~ z tego ttumaczenia.. Miejsca 
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juz truizmem - rozwiC),zanie zagadnienia milosci, kt6re przedtem 
oswietlone zostanie z wielu r6znych stron. Pr6cz tego zas wiele tu 
wqtk6w ubocznych, rzuconych marginesowo, ale jakze cz~sto waz
nych dla zrozumienia nie tylko Platona, ale i wielu problem6w 
filozoficznych i ich rozwoju. 

Rozwazania, kt6re decyduj~ si~ tu opublikowac, nie stanowiq 
jeszcze jednego "rozbioru" Uczty 2. Cala ta wypowiedz powstala 
z pomysl6w i uwag, notowanych przy okazji niejednokrotnej 
lektury "arcydialogu". Totez jesli artykul ten rna jakqs wartosc, 
to chyba wlasnie takq: jako skromny i z calq pewnosciq nie
dojrzaly jeszcze owoc spotkania z Platonem dzisiejszego "milos
nika" (choc nie wyznawcy!) jego filozofii. 

Powiedzial - zdaje si~ - Croce, ze studiujqc pisma jakiegos 
filozofa studiujemy r6wnoczesnie filozofi~. Chyba wlasnie w tym 
lezy istotna wartosc historii filozofii - i potrzeba, koniecznosc jej 
uprawiania. I jesli nawet opinia Crocego nie bylaby sluszna w od
niesieniu do kazdego filozofa, to na pewno jest calkowicie trafna, 
gdy chodzi 0 Platona. Jednym slowem: studiujqc Platona studiu
jemy z calq pewnosciq samq filozofi~. Mozna to zresztq sprawdzic 
wychodzqc niejako od "drugiego koiica": ilez to razy, stawiajqc 
jakies zagadnienie lub znajdujqc rozwiqzanie zmuszeni jestesmy 
stwierdzic, ze to powiedzial juz Platon! Wracamy i wracac b~

dziemy do jego pism - "bibIii filozof6w", jako do zr6dla filozo
ficznej inspiracji i autentycznych problem6w, nawet jesli znaj
dowane tam rozwiqzania stanowic by mialy dla nas tylko prze
strog~ przed bl~dem. To tez jest bardzo duzo: uczyc si~ na bl~dach 
Platona, sledzic zakr~ty jego myslowych dr6g i badac przyczyny 
pomylek. Albowiem i one Sq drogami pomylek filozofii. 

2 Na temat Uczty lstnieje obflta llteratura,. Pozycjq klasycznq pozostaje 
stale monografia L. Rob 1 n a, La theOl'le pLatonicienne de L'amour, Paris 1908. 
Robin wydal r6wniez krytycznie i przetlumaczyl na francuskl samq Uczt!i, po
przedzajqc tekst znakomitym, 120-stronicowym wst'lpem I dodajqc don szcze
g610we objasnienia. (Platon, Oeuvres CompLetes, t. IV, cZ. 2; Collection des 
Universites de France publiee sous Ie patronage del'Association Guillaume Bude, 
Paris 1941). Z opracowan starszych warto wymienic komentarz Ret t i g a, Pla
tons symposion, Halle 1876, rozprawEl C. H U ita, Etudes sur Le Banquet de 
Platon, Paris 1889; V. B roc h a r d a , Sur Le Banquet de PLaton, w "Annee 
philos." 1906, S. 1-32. (Najwazniejsze pozycje podaje T. Sin k 0 w Ltteraturze 
Greckiej, t. I, oz. 2, Krak6w 1962, S. 630). Mniej lub bardziej wnikllwe anallzy 
Uczty znajdujq si'l we wszystklch Wl'lkszych monografiach poswiElconych Pla
tonow!, z prac nowszych szczeg61nie warto zwr6cic uwagEl na rozdzlal traktujqcy 
o niej w Paidei W. J a e g era (Paideia: The Ideals of Greek Culture, Oxford 
1957, t . II, S. 174-197). Z prac polskich - opr6cz wspomnianych objasnien Wit
wickiego - zasluguj'l na, uwagEl obszerne rozwazania 0 Uczcie zawarte w Historii 
Filozofii Greckiej S. Paw I i c k i ego (t. II, cZ. I, Krak6w 1903, s. 328-375) 
oraz artykul St. S i e die c k i ego, Nie~miertelnosc duszy w Sympozjon PLa
tona, "Eos", 1905, s. 115-125. 
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Ale wracajmy do naszego dialogu. Dlaczego wlasnie uczt~ wybral 
Platon na tlo dla pomnika swego mistrza i pr zyjaciela - i dla 
lOzmowy 0 milosci? Dlaczego w ogole Uczta czy - jak Humaczono 
1I nas dawniej - Biesiada? Odpowiedz znajdu jemy w tym, co 
wiemy 0 Akademii , jej organizacji i panujqcych w niej zwycza
j ach, jak i w pismach Platona, w k torych nie brak uw ag takze 
na temat uczt. Otoz wiadomq jest rzeczq, ze urzqdzanie uczt nale
zalo do stalych zwyczajow Akademii. Platon przywiqzywal do n ich 
duzq wag~: wiedzial , ze przy winie dobrze prowadzic rozmow~ , ze 
ludzie "otwierajq" si~ przy nim i czyniq bardziej szczerzy, ze lat
wiej wobec tego poznajq si~ nawzajem i nawiqzujq przyjazn. Wie
dzial - doswiadczony pedagog - jeszcze jedno, z czego zwierzyl 
si~ w Prawach , ktorym patronowala juz tylko troska 0 w y c h o
wan i e dobrego czlowieka i obywatela: "A czy nie powiedzie
lismy - pisal - ze dusze biesiadnikow rozpalajq si~ wtedy niby 
zelazo i mi~knq i mlodniejq tak, iz dajq si~ powodowac, jak 
w owczas, gdy byly jeszcze mlode, temu, kto umie wychowywa(; 
i ksztaHowac dusze?" 3 Rzecz w tym, by wlasnie umiee wychowy·
w ac. Prawa postuluj q wydanie ustaw obowiqzujqcych przy kielichu. 
A jesli one bylyby przestrzegane, to " ... czy biesiadnicy nie odnie
sliby korzysci i n ie r ozstawali si~ w wi~kszej przyjazni, niz byli 
przedtem, a nie jak teraz, zywiqc wobec siebie wrogie uczucia? 
Przeciez zgodnie z prawami obcowali by ze sobq pr,zez caly ten 
czas i szli za wskazaniem tych, ktorzy trzezwi przewodziliby 
nietrzezwym." 4 

Biesiadnicy z Uczty nie podlegali takim scislym przepisom i kon
troli. Ale opisana w tym dialogu uczta, w ktorej brali przeciez 
udzial ludzie dojrzali i szlachetni - "wychowani", byla tez jakos 
delikatnie kierowana. Lekarz Eryksimachos zaproponowai, by nie 
pic wiele. Fajdros poddal pr ojekt rozmowy: przedmiotem jej mial 
bye Eros, bog mBosci. I wszyscy zgodzili si~ na jedno i drugie 
i w pewnym sensie oddali projektodawcy przewodnictwo: do Faj
drosa i Sokrates si~ zwroci 0 zgod~, gdy b~dzie chcial mowic 
" inaczej" niz poprzednicy, tudziez zaczqc od postawienia kilku 
pytan Agatonowi. Takze kolejnosc mow, wyznaczona porzqdkiem 
zajmowanych miejsc, byla przestrzegana do tego stopnia, ze Eryk
simachos przesiadl si~ z Arystofanesem, gdy ten, z powodu czkawki, 
nie mogl zaczqc mowic. Dopiero na samym koncu rozprz~glo si~ 
wszystko, gdy wpadla gromada pijakow i nikt n·ie panowal juz 
nad ladem. Ten zresztq i tak stal si~ juz niepotrzebny: prawdziw a 
uczta skonczyla si~ moment wczesniej. 

;1 Praw a , 671 BC. Cytuj~ wg p r ze kla d u M. Maykowskiej, Warszawa 1960 
I j. w. 671 D - 672 A 
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2. MILOSC NIEJEDNO MA IMIF; ... 

Mowy na temat milosci-Erosa rozpoczql Fajdros. Musimy po
swi~cic nieco uwagi tym przemowieniom, bo i one nie Sq wylqcznie 
przedmiotem popisu literackiego kunsztu Platona, ani tez - jak 
si~ niejednokrotnie interpretuje - jedynie Hem dia wypowiejzi 
Sokratesa. Kaida z mow, tak roznych mi~dzy sobq w stylu, na
stroju, tresci zawiera w sobie szereg momentow merytorycznie 
duiej wagi, kaida rzuca jakies interesuj'lce swiatlo na poruszane 
zagadnienie. To prawda, ie ich pozyty\vne i negatywne cechy da
dZq si~ dos trzec w pelni dopiero w swietle wypowiedzi Sokratesa, 
byloby jednak bl~dem mniemac, ze - wobec tego - nie Sq one 
n' C warte. 

Na poczqtku trzeba jednak zwrocic uwag~ na wieloznacznosc 
slowa "milosc" - ~'Ep(U~, ktor q mienic si~ one b~dzie bodaj we 
wszystkich mowach. W pierwszym znaczeniu wyst~puje po prostu 
j ako imiE; b,ostwa. 0 to chodzilo zresztq Fajdrosowi, gdy propono
wal ukladanie pochwal na czesc Erosa. Ale oprocz tego pojawiq 
s i ~ poj~cia milosci, jako pewnego procesu, dqzenia, uczucia, wi~zi 
powszechnej, zwiqzku miE;dzy ludimi, typu psychicznego, uspo
sobi.en, dzielnosci - czasem odnoszone do konkretow, czasem 
Lijmowane in abstracto 5. Trzeba b~dzie zwrocic uwag~ na te roine 
m aczenia, gdy grozic b~dq nieporozumieniami (wyszukiwanie roi
nych poj~c milosci w Uczcie stanowic by moglo zresztc! interesu
jqce zaj~cie samo dla siebie) - narazie zacznijmy jednak bez tego 
przygotowania. 

Fajdros zaczyna od mitologii. Mowi, ie Eros naleiy do naj
starszych bostw, powstal, wraz z Ziemiq, zaraz po Chaosie. Ale 
wkrotce przechodzi do milosci mi~dzy lud'zmi, ktora zresztq jest 
darem Erosa. Miloscz kolei warunkuje dzielnosc, i to nie tylko 
wprost, ale i nie-wprost - poprzez wstyd wobec umilowanego, 
gdyby popeinilo si~ cos zlego. Przede wszystkim jednak "Eros 
ducha dodaje tym, k~orzy kochaj'l" G, stqd milosc - poj~ta jui 
teraz jako dzielnosc czy dyspozycja psychiczna - powoduje wiele 
pi~knych czynow, jest zdolna do ofiar i poswi~cen. W tym, kto 
kocha, mieszka przeciei bog; mowiqc innymi SfOWY, kaidy kocha
j'lcy "uczestniczy" w boskosci Erosa. A dzi~ki niemu zdobywa si~ 
dzielnosc i szcz~scie . 
Mow~ Fajdrosa uwaia si~ zwykle za najslabsz'l ze wszystkich. 

Istotnie: niewiele tu powiedziane, w dodatku niescisle. Ale juz 
w niej znaleic mozna zaczqtki mysli wainych: milosc jako waru
nek czy nawet przyczyna dzielnosci i szcz~scia, jako irodlo szla-

J Por. obja~nienia Witwickiego, op. cit., s. 159 

6 uc~ta, 179 B 




376 WLADYSLAW STROZEWSKT 

chetnych czynow i post~powan. To Sq jakies trafne przeczucia, 
ktore ozyjq jeszcze w dalszym ciqgu Uczty . Dlatego warto je za
pami~tac. 

Pauzaniasz jest wyksztalconym filozofem, sofistq. Wychodzi od 
waznego sprecyzowania. Istnieje nie jeden Eros lecz co najmniej 
dwa, tak jak istniejq dwie Afrodyty : niebianska i wszeteczna. By 
dac blizsze okreslenie dwu Erosow, Pauzaniasz odwoluje si~ do 
poj~cia milosci jako szczegolnego zwiqzku mi~dzy ludzmi, ktory 
charakteryzuje w dwu aspektach: j a k i jest i doc z ego si~ 

zwraca. Jakosc milosci zalezy od tego, w jaki sposob jest upra
wiana, miarq jej jest wi~c - zgodnie z naczelnym przekonaniem 
sofistow - czlowiek. Milosc: "zrobiona" pi~knie jest pi~kna, "zro
biona" niedobrze - zla. "Tak wi~c i kochanie, i Eros nie kazdy 
jest pi~kny i uwielbienia wart, lecz ten tylko, co pi~kny rozplo
mienia zar" 7. Gdy chodzi 0 przedmiot milosci, to milosc zla zwraca 
si~ do roznych przedmiotow, do kobiet i m~zczyzn, do cial i dusz, 
byle jej bylo latwiej. Stqd, choc czasem uda jej sill zrobic cos 
dobrze, cz~sciej dziala zle, wybierajqc to , co nizsze : ciala 0 obo
j~tnej jakosci i glupie dusze. Wtedy nie rna klopotow. Dobry Eros 
wybiera natomiast to , co szlachetne. Dlatego najcz~sciej zwraca 
si~ do "pierwiastka m~skiego", posiadajqcego z natury wi~cej sily 
i rozumu. Takie postawienie sprawy usprawiedliwia calkowicie . 
homoseksualizm, w ktorym - rzecz wazna - upatruje si~ srodek 
do wychowania drugiego czlowieka. 

Z tego punktu widzenia Pauzaniasz roztrzqsa prawa na temat 
milosci, nie pisane wprawdzie, lecz obowiqzujqce w roznych pan
stwach greckich. W krajach barbarzynskich dozwolone jest wszyst
ko, ale dlatego, ze nikt tam nie troszczy si~ 0 wychowanie. Inaczej 
tam, gdzie panuje tyrania: oddawanie si~ milosnikowi uchodzi 
za hanb~, bo rzqdy despotyczne bojq si~ narastania pot~znych 

zwiqzkow mi~dzy ludzmi. Historia uczy, ze niejednego tyrana oba
lila milosc "spot~zniala w przyjazn" 8. Najpi~kniejsze prawa pod 
tym wzgl~dem panujq w Atenach: tu za dobrq rzecz uwazana jest 
milosc, jezeli tylko nie jest skierowana wylqcznie ku wyladowaniu 
zqdz czy ku innym zlym celom, jak pieniqdze, ambicja poli 
tyczna itp., lecz ku "sluzbie okolo dzielnosci" 9. Do dwu poprzednich 
charakterystyk milosci - od strony sposobu jej uprawiania i jej 
przedmiotu - dochodzi teraz trzeci aspekt: celu. Te trzy czynniki 
decydujq nie tylko 0 wartosci milosci zakochanego (jeszcze jedno 
poj~cie milosci: jako dyspozycji psychicznej), ale i tego, kto jest 
kochany. Dobrze jest, jesli odda si~ on milosnikowi, majqcemu 

7 181 A 


a 182 C 


• 184 C 
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dobro na wzgl~dzie, zle, jesli pozwoli uwiese si~ niegodziwcowi, dla 
ktorego stanie si~ tylko srodkiem do celu. Albo gdy sam, nie 
ceniqc swej wartosci, sprzeda si~ za pieniqdze. Bo tylko i wyiqcznie, 
ale i " ... stanowczo pi~knq jest rzeCZq oddawae si~ dla dzielnosci"I0. 

Jakkolwiek nie mozemy si~ zgodzie z wieloma poglqdami za
wartymi w mowie Pauzaniasza, zwlaszcza zas z jego relatywizmem 
(nie do przyj~cia zresztq takze dla Platona i dla Sokratesa) , apo
logiq homoseksualizmu 11 czy samym poj~ciem "oddawania si~", 
nie mozemy chyba jednak odrzucie wszystkich zawartych w niej 
mysli. Na pewno trafne jest odroznienie dwoch milosci i zwro
cenie uwagi na dzielnose jako cel miiosci dobrej. Dzisiejszym j~
zykiem powiedzielibysmy, ze prawdziwa milose powinna pomagae 
w rozwoju pelnej osobowosci drugiego cziowieka. Stopien reali
zacji tego zad nia stanowi kryterium wartosci milosci. Czlowiek 
kochany musi bye kochany ze wzgl~du na niego samego. Nie 
wolno czynie zen srodka do czegokolwiek poza nim. On sam, jego 
osobowose, jego rozwoj, jego dzielnose wreszcie jest przedmiotem 
i celem szlachetnej milosci. Ze wzgl~du na to milose rna takze 
ogr omnq wartose spolecznq. 

Wszystko to jest jakos zawarte w mowie Pauzaniasza i da si~ 

z niej wydobye mimo jej niebezpiecznych zakrE:tow i myslowych 
mielizn. Gdy zas chodzi 0 trosk~ 0 wychowanie przez milose, to 
dzielie jq z nim b~dzie takze Sokrates. 

Kolejnq mowE: wyglasza Eryksimachos, stary leka'rz, dziedzic 
lekarskich umiej~tnosci piel~gnowanych od pokolen w jego rodzie. 
Eryksimachos nawiqzuje do .rozroznienia dwoch Erosow, co zrobil 
jego przedmowca, ale wyciqga z tego wnioski inne: ogolniejsze 
i bardziej "kosmologiczne". Medycyna nauczyla go, ze Eros mie
szka nie tylko w ludzkich duszach, lecz we wszystkich stworze
niach: istotach zywych, ziemi, we wszystkim co w ogole istnieje 12. 

Eros jawi si~ teraz dwojako: bqdz jako sila wiqzqca przeciwien
stwa, bqdz jako sam zwiqzek mi~dzy nimi . Przy czym jedno 
i drugie moze bye dobre lub zle. Dobra milose powoduje zwiqzek 
harmonijny, ktory domaga si~ jednak, by harmonizowane elementy 
nie byly zbyt od siebie odlegle, lecz by pozostawaly wzajemnie 
w stosunku pewnego podobienstwa. Taka harmonia wprowadza we 
wszystko jed nos e, sarna zas sztuka jej uzyskiwania widoczna 
jest najbardziej w muzyce i medycynie. Poniewaz jednak Sq dwa 

10 186 B 
11 Sam Platon przeszedl pod tym ,\vzgl«:dem znamlennl\ ewolucj«:: od neutral

nego stanowiska w Uczcie (I wczesniejszych dialogach) do ostrego pot«:pienia 
homoseksualizmu w Prawach. Z tym idzie w parze zmiana n,astawienia Pla
tona do k obiety'. W Prawach postuluje on calkowite r6wnouprawnienle kobiet 
i wychowywanie ich w takich samych warunkach jak m«:zczyzn. 

12 186 A 
/ 
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Erosy, mozliwe Sq dwie rozne harmonie, a raczej harmonia i dys
harmonia. "A wi~c i w muzyce i w medycynie, i we wszystkich 
sprawach Iudzkich i boskich, ile tylko mozna, uwazac nalezy n a 
jednego i drugiego Erosa, bo jest w nich jeden i drugi" 13. 

T~ waznq mysl 0 Erosie-harmonii Eryksimachos ilustruje 
jeszcze przykladami z meteorologii, astronomii, wieszczbiarstw a, 
religii (" ... bo religia wlasnie wytwarza przyjazny zwiqzek mi~dzy 

bogam i i Iudzmi dzi~ki temu, ze zna te poruszenia serca Iudzkiego, 
ktore prowadzq do czynow sprawiedliwych i zboi nych" 14), by 
przejse w reszcie do Erosa-harmonii powodujqcej dzielnosc. "Takq 
to obszernq i wielkq wladz~, a nawet lepiej, takq wszechmoc 
posiada Eros w ogole. A najwi~kszq moc ma ten, ktory si~ w do
brych czynach objawia przez panowanie nad sobq i przez spra
wiedliwosc. Gdyby nie on, nie zaznalibysmy szcz~scia, nie mogli
bysmy z ludzmi stosunkow utrzymywae ani si~ lqczyc ze sobq 
w~zlami przyjazni, ani obcowac z bogami, pot~zniejszymi niz my"! '; . 

W mowie Eryksimacha dzwi~czy wiele wqtkow, zaczerpni~tych 

z dawnej greckiej filozofii przyrody, zwlaszcza z Heraklita i Empe
doklesa, ktory w milosci upatryw al sil~ wiqzqcq z sobq elementy. 
Wazne jest jedn ak przekonanie, ktore bylo zresztq bonum com
m une mysli greckiej , ze najwyzsza wartosc czlowieka - spra
wiedliwosc zasadza si~ na jego wewn~trznej harmonii. Przyjql to 
przekonanie takze Pl aton - i uczynil swoim, jednak:i:e swej teorii 
milosci nie ograniczyl do rozumienia jej jako harmonii. A mo:i:e 
Iepiej: pokazal przyczyny, dla ktorych milose powoduje takze 
h al'moni~. 

Rozpoczyna si~ teraz pl'zemowienie komediopisarza Arystofanesa, 
przemowienie swietne, iskrzqce si~ dowcipem i mieniqce wieloma 
n astrojami. To chyba najpi~kniejsza i najlepsza z mow wygloszo
nych przed Sokratesem. Najpierw, pol zartem, pol serio, roztacza 
pl'zed sluchaczami wizj~ pierwotnego stanu natury ludzkiej. Przede 
wszystkim wi~c, na poczqtku byly trzy plci: m~ska , zenska i oboj
n aeza. Ludzie byli wowezas niezwykle sprawni, przedsi~biorczy, 

silni. WygIqdali tez zupelnie inaczej niz obeenie, mieli dwie twarze , 
czworo rqk i nog, a poruszac si~ mogli na rozne sposoby. Leez 
dzi~ki tym wielkim przywilejom, ktorymi obdarowala ich natura, 
stali si~ niebezpieczni dla bogow. W iluz to mitologiach powtarza 
si~ ten motyw! Zuchwalose ich posun~la s i~ wreszcie tak daleko, 
ze, jak ich biblijni bracia, zaez~li budowac schody do nieba. Wtedy 
to Zeus postanowil ich oslabic. I wymyslil skuteczny sposob : kazdy 
czlowiek zostal przeei~ty na dwie cz~sci. Apollo jakos to potem 

131. 187 E 
188 CD 

}.; 188 D 
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wygoil i "usamodzieinil", nie byl jednak w stanie zapewmc samo
wystarezalnosei kazdej z pol6wek . Totez teraz, rozproszone, szu
kaj'l si~ po swieeie, pragn'le znalezc swe dopelnienia. I tu wlasnie 
kryje si~ tajemniea milosci, albowiem "milosc jest na imi~ temu 
pop~dowi i d'lzeniu do uzupelnienia siebie, do ealosei" !G . 

Taki jest poezqtek i gl6wna cz~sc mowy, na kt6rej tIe zaczynajq 
zar ysowywac si~ wnioski natury og61niejszej . Poprzez mysl 0 r oz
dwojeniu, rozei~eiu pierwotnej jednosei ezlowieka, Ar ystofanes 
d'lzy do ukazania tezy waznej, ehoc jeszeze nie dopowiedzianej 
do konea: tezy 0 niewystarezalnosei milosci. Milosc szuka dopel
nienia. Istotne zas jest to, ze znalezc je moze tylko w drugim 
czlowieku. Jezeli to nastqpi, r ealizowac siG zaezyna prawdziw e 
szez~Seie. Ludzie, kt6rzy si~ odnalezli w milosei, nie potrzebujq 
juz Ijiczego wif;cej, wystar ezajq sami sobie, stwarzaj'l jakis auto
nomiczny mikrokosmos, dajqey im pelni~ zadowolenia. Nie ehodzi 
przy tym 0 zespolenie tylko eielesne: "Nie. Ieh obojga dusze, wi
doeznie, ezegos innego pragnq, ezego nie umiejq w slowa ubrac, 
i dusza swe pragnienia przeezuwa tylko i odgaduje. I nie wie
dzieliby, co odpowiedziec maj'l, gdyby tak nad ieh lozem Hefajstos 
z narz~dziami stan'll i zapytal: "czego wy eheecie od siebie ludzie?" 
Nie wiedzieliby czego. Wi~c gdyby zn6w zapytal: "prawda, ze ehce 
eie tak si~ zl'lczyc w jedno, mozliwie najscislej, zebyscie si~ ani 
w dzien, ani w noey n·ie rozlC\czyli? Jezeli tego chcecie, ja was 
spoj~ i zlutujG w jedno, tak ze dwojgiem b~dqc, jednq si~ staniecie 
istotq. I az do skonu razem b~dziecie zyli, a potem, po wsp6Inej 
smierci, b~dzieeie w Hadesie nie dwojgiem istot, leez znowu jed
nym cieniem. Wi~e patrzcie, ezy tego pragniecie i czy b~dzieeie 
zadowoleni, jesli warn si~ to pragnienie spelni. Gdyby to uslyszeli, 
z pewnosciq iadne by si~ nie wzbranial:o ani by nie m6wilo, ze 
ezego innego chee, ale by si~ kazdemu po prostu zdaw alo, ze 
slyszy to, do ezego oboje od dawna dqzyli, do stopienia si~ 

w jedno w usciskaeh i cial zespoleniu" 17. 

Arystofanes nie wspomina 0 innych warunkach uzyskanej przez 
zespolenie si~ pelni. Zrobi to za niego Sokrates, kt6ry przesunie 
zresztq akcent na wartosei nie przeezuwane jeszcze w tej wypo
wiedzi. Niemniej wydaje si~, ze to podkreslenie zwiqzku 0 s 6 b, 
tak wyrazne u Arystofanesa, jest czyms bardzo istotnym i waznym. 
Obaj partnerzy milosnego zwi'lzku Sq r6wnouprawnieni, obaj ko
nieezni. Dopiero 0 b 0 j e stanowiq ealosc, warunek i ostateczne 
wypelnienie szcz~sliwosci. Stanowiq eel dla siebie nawzajem 
i na tym konezy si~ juz wszystko. Nie wiadomo - Arystofanes 
o tym nie m6wi takze - ezy ten ieh zwiqzek jest w dalszym 

16 192 E 

17 192 CD 
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ciqgu dynamiczny, czy rna jakies inne, dalsze cele. Wydaje si~ . ze 
nie. Kochankowie, zatopieni w sobie, nie oglqdajq si~ juz na nic, co 
jest poza nimi. Samowystarczalni w swej szcz~sliwosci wypelnienia 
znajdujq w sobie wlasny "raj utracony", b~dqcy ostatecznym 
kresem ich poprzednich dqzen: jednosc, najdoskonalszq z tych, 
jakie stac si~ mogq udzialem czlowieka na tym swiecie. 

Krotka mowa Agatona, mlodego i modnego poety-tragika, gospo
darza biesiady i domu, poprzedza bezposrednio wystqpienie Sokra
tesa. Ten nawiqze do niej i obali najpierw prawie wszystko, co 
Agaton powiedzial. Ale p raw i e wszystko nie znaczy wszystko 
zupelnie. Bo w mowie Agatona jest wiele mysli, z ktorymi i Sokra
tes by si~ chyba zgodzil - i zgodzi, choc podbuduje je inaczej. 
I ktore takze teraz warte Sq wydobycia. 

Agaton czyni najpierw uwag~, ze pochwala Erosa powinna 
dotyczyc przede wszystkim jego samego, w dalszej zas kolejnosci 
dopiero jego czynow i skutkow, jakie wywoluje w duszach ludzi 
na co wskazywali poprzedni mowcy. Przede wszystkim, inaczej 
niz mowil Fajdros, Eros nie jest najstarszym, lecz najmlodszym 
bostwem. Mlodosc jest jednym z istotnych warunkow jego uroku 
i czaru, jego delikatnosci, nie pozwalajqcej mu lqczyc siE: z niczym, 
co twarde, grubianskie, pozbawione harmonii, brzydkie ("On sobie 
mieszkania zaklada w sercach i w duszach bogow i ludzi , i to nie 
we wszystkich duszach za porzqdkiem, bo jesli w kims twarde 
serce znajdzie, odchodzi, a tylko jesli subtelny grunt napotka, 
gniazdo sobie scielic zaczyna" 18). Eros nie czyni nikomu krzywdy 
i od nikogo krzywdy nie doznaje. Jego wlasciwymi cechami, 
a w konsekwencji takze darami, ktorych udziela, Sq sprawiedIi
wose, umiarkowanie, mE:stwo, mqdrosc. Ta zas powoduje tworczosc : 
"Ten bog, jako tworca, jest takmqdry, ze i innych tworcami 
czyni" 19. Kto kocha - tworzy, bo w tym kierunku wlasnie wie
dzie go Eros - pragnienie. Ta mysl wlasnie ozyje w mowie So
kratesa. Ale wazna jest jeszcze jedna sprawa. 

Agaton mowi, ze miE:dzy bogami zapanowala harmonia dopiero 
wtedy, gdy zjawil siE: mi~dzy nimi Eros. Przedtem panowala tam 
koniecznosc, 'Av(J.,,('l.1). Sprobujmy rozwinqc t~ mysl, ktora u Aga
tona jest ledwie naszkicowana. I choc slowo "wolnosc" nie pojawilo 
siE: u niego, postawmy pytanie: czy milosc, przeciwienstwo ko
niecznosci, pozostaje w jakims koniecznym zwiqzku z wolnosciq? 

Zwrocmy uwagE: (porzucajqc koncepcj~ milosci upersonifikowanej 
w bostwie), ze milosc jest zawsze milosciq czegos. Ale to cos, ku 
czemu milosc si~ skierowuje , jest wynikiem wyboru, ktory zaklada 
wolnose. Mog~ wybrac to lub owo, chocbym nawet wiedzial, ze, 
gdy wybor si~ dokona, zostan~ nim zdeterminowany. Wazne jest 

18 195 E 
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jednak, ze mog~ wybrac takze jakies dobro, nawet dobro naj
wyzsze. Odpowiem na nie milosciq - i wtedy b~d~ juz w jego 
"niewoli". Jednak podporzqdkowanie si~ dobru, wyb6r dobra, uwa
runkowany byl wolnosciq. W konsekwencji wolnosciq uwarunko
w ana jest takze milosc - "odpowiedz" na dobro. To jeden aspekt 
sprawy. 

Czy jednak wolnosc nie jest takze konsekwencjq milosci? Wy
daje si~ ze posr6d d6br, kt6re mog~ wybr ac, Sq z pewnosciq takze 
i takie, kt6re, gdy je pokocham, nie tylko nie ograniczq wol
n~sci, lecz przeciwnie, otworzq mozliwosci wlasciwego wyboru, 
w stosunku do wszystkiego, co pozostaje. Zdaje si~, ze w tym 
kierunku szly intencje Agatona, powiedzial przeciez, ze "dlatego 
si~ tez uspokoilo pomi~dzy bogami i jakis POSffJd nich porzqdek 
nastal, odkqd w nich wstqpil pewien Eros, pewne zamilowanie 
do tego, co pi~kne, bo nie masz Erosa w tym, co szpetne jest 
i zle" 20. Skierowanie si~ ku pi~knu przezwyci~zylo koniecznosc, 
determinujqcq dzialanie slepymi prawami czy bezprawiem. Milosc 
pi~kna pozwala teraz wybierac pi~kno i dobro dla nich samych, 
dla ich wlasnych wartosci, nie zas dla jakiejs slepej koniecznosci, 
skierowujqcej si~ bez wytkni~tego celu - to tu, to tam. Jeszcze 
inaczej: m ilosc przezwyci~za slepot~ na wartosc, kt6ra teraz dopiero 
staje w polu widzenia. Oczywiscie nie ma koniecznosci wyboru 
pi~kna i dobra (w ten spos6b znowu wcisn~laby si~ tu w zmie
nionej postaci koniecznosc), ale jest m 0 z 1 i w 0 s c tego wyboru, 
rozszerzajqca tym samym granice wolnosci. Jesli zas naprawd~ 
wybierze si~ i pokocha wartosc najwyzszq, wybierac si~ b~dzie 
w konsekwencji to, na co wlasnie ona rzuca sw6j blask. I choc nie 
gasnie przez to sama potrzeba wyboru (przez to samo zgaslaby 
przeciez wolnosc), choc "dokonawszy raz wyboru, kazdej chwili 
wybierac musz~", pozostaje tez w mocy spokojne i optymistyczne 
"przykazanie" sw. Augustyna: diLige et quod vis fac. 

Agaton zakonczyl SWq mow~ wspanialym, poetyckim hymnem ku 
czci Erosa. Wydawalo si~, ze nikt nie potrafi powiedziec juz czegos 
wi~cej - i pi~kniej. Ale zostal jeszcze ostatni m6wca. 

3. DROGI POZNANIA I MILOSCI 

Zaczyna m6wic Sokrates. Po paru slowach usprawiedliwiajqcego 
wst~pu ale i niedwuznacznej nagany pod adresem przedm6wc6w 
("Mnie si~ zdaje, zesmy si~ um6wili odgrywac pochwaly Erosa, 
a nie chwalic go naprawd~" 21), po oswiadczeniu, ze chce i ze 

20 197 B 

21 199 E 
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b~dzie mowil tylko prawd~, wdaje si~ niepoprawny dialek
tyk - w dialog z Agatonem. 

I od razu zaczyna precyzowae poj~cie milosci, choe odnosie je 
jeszcze b~dzie zar.6wno do jej wlasciwej tresci, jak i do jej per
sonifikacji w Erosie. To prowadzi zresztq do pewnej trudnosci 
w interpretacji tekstu, Eros moze bye bowiem rozumiany bqdz 
jako sarna milosc, bqdz jako ten, co kocha, bqdz wreszcie jako 
jedno i drugie zarazem. 

A oto kolejne etapy analizy, kt6re chyba tak mozna przedstawic 
po dokonaniu "depersonifikacji" milosci: Milose jest zawsze mi
losciq c z ego S. Jej istotq, a w kazdym razie czyms istotnym dla 
niej, jest p rag n i e n i e tego, do czego si~ odnosi. Inaczej: kto 
kocha, pragnie tego, co kocha. Jesli zatem czegos pragnie, znaczy 
to, ze tego czegos sam n i e po s i ada. Nawet gdy m6wi~, ze choc 
jestem zdrowy, pragn~ zdrowia, to mysl~ nie 0 swym aktualnym 
zdrowiu, lecz 0 s tal y m posiadaniu go w pr~yszlosci, kt6rej 
jeszcze nie rna. Nast~puje dalsze pytanie. Skoro milosc odnosi 
si~ do tego, czego brak kochajqcemu (w przypadku personifikacji 
"milosci - Erosa, "milose" i "kochajqcy" Sq jednym i tym samym), 
wolno zapytae, doc z ego si~ odnosi . W tym punkcie Sokrates 
sam przypomina"wlasne zdanie Agatona i zgadza si~ z nim: miloM: 
odnosi si~ do pi~kna, "bo nie masz Erosa ku temu, co szpetne 
jest i zle" 22 . 

Teraz juz wystarczy wyciqgnqe wnioski. Jesli milosc pragnie 
tego, czego brak kochajqcemu (czyli: jesli Eros dqzy do tego, czego 
sam nie rna), jesli pragnie pi~kna, to wlasnie pi~kna brak czy to 
jej samej, czy kochajqcemu. Wniosek ten, tutaj "rozdwojony", 
u Sokratesa jest jednoznacznie odniesiony do Erosa. Na mocy 
dolqczonej nast~pnie definicji , stwierdzajqcej , ze to, co dobre jest 
i pi~kne 23, konkh!7ja wywod6w glosi, i. e Erosowi (kochajqcemu?, 
milosci?) brak pi~kna i dobra . 

Sokrates daje juz spok6j pobitemu Agatonowi. I sam ustawia 
si~ w jego sytuacji. Opowiada, jak to bylo, gdy rozmawial 0 mi
losci z Diotymq z Mantinei, ktora si~ "na tych sprawach doskonale 
rozumiala" 24. Poniewaz zas rozmowa tlotyczyla w pierwszej fazie 
wyraznie Erosa-boga, musimy, rekonstruujqC te poglqdy, m6wie 
tymczasem 0 nim "w calosci" mimo wieloznacznosci, na jakie nas 
to naraza. 

Przede wszystkim wi~c z tego, ze Eros nie rna w sobie pi~kna 
i dobra, nie wynika, by byl szpetny i zly. Diotyma ilustruje to 
przykladem, kt6ry - nie przestajqc bye czlonem analogii - urosnie 

22 201 A 

23 201 C 

24 201 D 
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w dalszym ciqgu do rangi drugiego wlasciwego przedmiotu 1'oz
wai ail, a nawet w pewnej mierze "stopi si~" z milosciq. Chodzi 
o m q d r 0 s e. Rozwazania 0 milosci, Erosie w najdrobniejszym 
nawet szczeg6le odnoszq si~ i do niej . Klasyczny przyklad rozu
mowania przez analogi~. Warto tez moze od razu zwr6cie uwag~, 
ze oba te poj~cia: milose i mqdrose utworzq jedno w filozo£ii 
( <pt),ocro '-?t:J. : od <pt),EW - kochae i croyta - mqdrose) , Bez 
milo sci nie rna mqdrosci - i nie rna filozofii. To b~dzie nie prze
wodnia wypowiedzi Diotymy i najgl~bsze przekonanie Platona. 
"A jezeli cos nie jest mqdre, to zaraz musi bye glupie? Czy tez 
nie uwaiasz, ie istnieje cos posredniego pomi~dzy mqdrosciq i glu
potq?" 25 Tym zas jest na przyklad stan umyslu, kiedy to si~ rna 
slusznose ao~1.~Et'1 , ale nie umie si~ tego przekonania uzasadnie: 
stan pos1'edni mi~dzy wiedzq a niewiedzq. Nie jest to niewiedza 
sarna, bo w slusznym mniemaniu zawiera si~ przeciez cos praw
dziwego, nie jest tez jednak wiedza, ta bowiem ze swej istoty 
domaga si~ uzasadnienia . Stan mniemania wywoluje niepokoj, 
ktory zaspokojony moze bye tylko przez wi€dz~." ...Zadna istota 
mqd1'a nie filozofuje. Glupi tez nie filozofujq i zaden z nich nie 
chce bye mqdry" ~6. Totez filozofia rodzi si~ tylko w tym, co po
srednie mi~dzy wiedzq a niewiedzq. 

Tak sarno z Erosem: nie jest on wprawdzie dobry ani pi~kny, 
nie jest tez jednak szpetny ani zly. Jest natomiast czyms posrednim 
mi€idzy jednym a drugim. Zrodzila go Bieda, ktora pocz~la z Do
statkiem - teraz msci si~ na nim dwoistose natur rodzicow. Znaj
dujqc si~ mi~dzy pelniCj i brakiem nie jest tez ani bogiem ani 
czlowiekiem, spelnia za to rol~ posrednika mi~dzy ·nimi. Wraca 
tu jedna z mysli, ktorq wypowiedzial Eryksimachos, uzasadnienie 
jej jest jednak inne, wskazuje bowiem nie na harmoni~, lecz na 
posrednictwo, wynikajqce wlasnie ze szczeg6lnej dysharmonii 
w naturze Erosa. To wewn~trzne p~kni~cie jest jednak u niego 
gl6wnym motorem jego aktywnosci i jego zachowania si~ w zyciu. 
A jeden z przejaw6w tego zachowania stanowi wlasnie zamilo
wanie i dCjzenie do mqdrosci - filozofia. "Bo mqdrose to rzecz 
niezaprzeczenie pi~kna, a Eros to milose tego, co pi~kne; przeto 
musi Eros bye milosnikiem mqdrosci, filozofem, a filozofem b~dqc, 
posrodku jest pomi~dzy mqdrosciq i glupotq". ~7 Analogia mi~dzy 
mqdrosciq a milosciq doszla do kresu. Jedna i druga Sq nie tylko 
podobne w swych najistotniejszych rysach: obie znajdujq swoj 
peiny obraz i personifikacj~ w jednym Erosie - milosci, mqdrosci, 
rozumianej jako dobro i pi~kno. 

25 202 A 

28 204 A 
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W slynnym Liscie VII, napisanym przez Platona pod koniec jego 
zycia, wyr6znil on pi~e stopni filozoficznego poznania. Pierwszy, 
to znalezienie n a z w y dla rzeczy, drugi - jej 0 k res 1 e n i e, 
trzeci - 0 bra z. Stopien czwarty stanowi wi e d z a 0 przedmiocie, 
piqty \vreszcie polega na ujrzeniu jego samego w jego "rzeczywistej 
istnosci" 28. Sp6jrzmy w tym aspekcie na to, co zostalo do tej pory 
powiedziane w Uczcie 0 milosci 29. Wydaje si~, ze nazwa przed
miotu zainteresowan zostala sprecyzowana juz na poczqtku, w pro
pozycji Fajdrosa, i wystarczajqco jednoznacznie wyznaczyla przed
miot badan. R6zni m6wcy podali tez r6zne okreslenia milosci, 
wst~pnie naszkicowal je juz takze Sokrates. Do tych dw6ch pierw
szych etap6w Platon nie przywiqzuje zresztq we wspomnianym 
liscie wi~kszego znaczenia: ani bowiem nazwy, ani okreslenia nie 
majq za sobq sankcji koniecznosci 30 . Wazniejszy, aczkolwiek tez 
niedoskonaly jest "obraz", analogia . Tyro obrazem-modelem mi
losci byl dotychczas z jednej strony - we wszystkich mowach -
Eros, z drugiej, w om6wionej wlasnie cz~sci mowy Sokratesa 
mqdrose. Nalezy siE: spodziewae, ze etapem nast~pnym b~dzie 

eksplikacja wi e d z y 0 milosci, kt6ra doprowadzi w konsekwencji 
do uchwycenia jej is tot y. I rzeczywiscie tak wlasnie przebiegae 
bE:dzie dalszy ciqg omawianej wypowiedzi. 

Jakkolwiek imi~ Erosa pojawiac si~ b~dzie jeszcze stale, Sokra
tesowi nie chodzi juz 0 personifikacj~ milosci, lecz 0 jej wlasciwq 
natur~, kt6rq scharakteryzuje w trzech g~6wnych aspektach: 1. od 
strony istoty, 2. przyczyny celowej, 3. przyczyny sprawczej. 

Czego chce ten, kto kocha? Pi~kna. A co b~dzie mial, gdy je 
posi~dzie? B~dzie szczE:sliwy: "bo szcz~scie polega na posiadaniu 
dobra i calkiem juz nie potrzeba pytae, po co kto chce bye szcz~
sliwy; owszem, odpowiedz jest juz zdaje siE:, skonczona. Jakkolwiek 
Sokrates w Uczci,e jest z calq pewnosciq rzecznikiem poglqd6w sa 

28 Epist . VII, 342 AB. M6wienie 0 stopniach poznania jest pe\'lTIUI interpre
tacj'l tekstu, nie zmieniaj'lc'l jednak, jak si<: zdaje, tego co rna Platon na my';ii. 
By jednak uniknqc ewentualnych nieporozumien przytaczam jeszcze ten frag
ment w ttumaczeniu M. Maykowskiej (Listy Platona, War szawa 1938, s. 107-108) : 
" Kazdy poszczeg6lny przedmiot posiada trzy przedstawienla, na kt6rych wiedza 
o nim bezwarunkowo opierac s i<: musi; qzwartym jest - wlasnie ona - owa 
wiedza 0 przedmiocie. Jako cos piqtego nalezy przyj'lC to, co jest samym 
przedmiote m poznania i rzeczywist'l istno!;c.i q. Pierwszym wi<:c jest n a z w a , 
drugim okresienie , trzecim obraz, czwartym wiedza" .. 

2n Te r6zne aspekty uj<:c przedmiotu, 0 kt6rych mowa w LtScie VII, wzbo
gacone mytSlami na ten temat zawartymi w Pmistwie, pozwollly V. Goldschmid
towi na skonstruowanie "schematu diaiektycznego", w swietie kt6rego zanalizowal 
on tok wywod6w Platona we wszystkich jego dialogach (zob. Les dialogues de 
Platon. Structure et methode dia!ectique, Paris 1947). Gdy chodzi '0 anaJiz<: Uczty, 
to wyniki uzyskane przez wspomnianego autora nie pokrywaj'l si<: z uwagami, 
ktore czyni<: na ten temat W toku artykulu. 

30 Lis t VII , 343 AB 

31 209 A 
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mega Platona (do sprawy tej wr6cimy w V rozdziale tego artykulu), 
to nie ulega w'l tpliwosci, ze w tym miejscu mysli ucznia i mistrza 
S'l calkowicie zbiezne: zdobycie dobra gw arantuje SzczE:scie, to zas 
jest ostatecznym kresem ludzkich d'lzen (eudajmonizm). Dobro jest 
w arunkiem koniecznym i wystarczaj'lcym SzczE:scia, dlatego wla
snie dqzy siE: do niego przez milose. Mozna nie odrzuca6 kon
cepcji milosci, pojE:tej jako d'lienie do znalezienia "drugiej polowy", 
dodae jednak trzeba, ie ta "polowa" pojE:ta jest przede wszystkim 
jako jakies dobro 32. 

Celowosciowy aspekt milosci jest tak wai ny, ie mozna poprzez 
niego okr eslie is totE: milosci: "W n ajgl6wniejszym znaczeniu jest 
to wszelkiego rodzaju d'lienie do dobra i SzczE:scia 33" - pOjE:tego 
jal o "wieczne posiadanie dobra" :1<1 . 

D'lienie do posiadania SzczE:scia n a z a w s z e wi'lze siE: najscislej 
z d'li eniem do niesmiertelnosci . I to jest wlasnie przyczyna spraw 
cza m ilosci 3;) . P r zykl ad, od jak iego Diotyma wychodzi, obejmuje 
prawie t aki sam zakres, jak teren realizacji milosci w mowie 
Eryksimacha. ZwierzE:ta chc'l sobie zapewnie niesmiertelnose po
przez zaspokojenie popE:du plciowego, k t6ry "przedluzy" zycie jed
nostek starszyeh w mlodych. Zr eszt'l wszystko na swiecie domaga 
si~ stalego odnawiania i odmladzania - to jest bowiem jedyny 
spos6b pozyskania niesmiertelnosci przez istoty smiertelne. Uprzy
wilejowane stanowisko czlowieka pol ega na tym, ie do niesmier
telnosei dochodzie moie nie t ylko poprzez plody eiala, ale i duszy, 
tworz'lC dziela, kt6ryeh slawa przetrwa w pamiE:ci pokolen. 

Bo milose jest potE:gq tw6rez~. Ten moment takie nalezy do jej 
istoty. Ktos, kto rna w sobie piE:kno i dobro, uzyskane przez 
milose, kto w sobie samym zrealizowal skutki tych wartosei, w po
staei panowania nad sobq i sprawiedliwosci, pragnie udzielae siE: 
innym, " ...zaczyna chodzie tu i tam, i szukae piE:kna, kt6re by 
zap!odnil" 30. Znajdujqc je czy to w cialach, ezy w duszach, zaczyna 
tworzye w piE:knie. Motyw 0 harmonii wewnE:trznej i sprawiedli
wosei, poruszony przez Pauzaniasza i Eryksimacha oraz motyw 
Erosa-tw?>rcy z mowy Agatona zostaly przez Sokratesa-DiotymE: 
przyjE:te i ustawione w nowym, 0 ile pelniejszym swietle. 

32 Por. 205 E 

33 205 D 

:~I 206 A 
35 Mozna by postawic zarzut takiej interpretacji, wskazuj'lc, ze niesmiertei

nose jest przeciez ceiem omawianego d'lzenia. Zarzut takl nie bylby jednak 
sluszny: dla istot smiertelnych nie rna gwarancji niesmierteinosci, kt6ra mogtaby 
bye osiqgni~ta jako ostateczny cel. W kazdej istocie zywej jest jednak d 'I Z e
n i e do niej, a wi~c jakis "motor" pchaj'lcy i'l w okreslonyrn kierunku, ma
jqcyrn zapewnic niesmiertelnosc. 

36 209 B 
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Nie mamy potrzeby wdawac si~ w merytorycznq ocen~ tego 
poglqdu, wydaje si~ jednak, ze z czysto psychologicznego punktu 
widzenia teza 0 tw6rczym ch arakterze milosci jest jak najbardziej 
sluszna, a przy okazji rodzi si~ pokusa jeszcze jednej interpretacji 
Norwidowskiego okreslenia pi~kna jako ,;ksztaltu milosci": by 
pojqC je jako wytw6r milosci - tw6rczego dqzenia. 

W mowie Sokratesa koilczy si~ wlasnie og6lna charakterystyka 
milosci. Za chwil~ rozpocznie si~ opis drogi, majqcej zawiesc do 
jej przedmiotu, oglqdanego na najwyzszym stopniu filo zoficznego 
poznania. Punkt kulmin acyjny Uczty, zawarty we fragmenc ie zna
nym bodaj najlepiej ze wszystkich pism Platona. Chodzic ter az 
b~dzie 0 przedstawienie w las c i w e g 0 rozwoju milosci, procesu, 
kt6ry rna najpr~dzej i najpewniej doprowadzic do celu. Wszystkie 
cechy i aspekty milosci, 0 kt6rych m6wilo si~ do tej pory, teraz 
dopiero nabiorq swego pelnego wymiaru i blasku. 

Milosc zaczyna si~ od pi~kna cial, pi~kna materialnego. Platon 
nie eksplikuje blizej szczeg616w jej przebiegu i jej wlasciwosci, 
mi~dzy wierszami mozna jednak wyczytac szereg rys6w nieujaw
nionych wprost. Przede wszystkim wi~c pozostaje w mocy definicja 
milosci, jako d q z e n i a do pi~kna i dobra. Czlowiek "chodzi za 
ladnymi cialami" gnany dqzeniem do pi~kna. Ale nie b~dzie chyba 
sprzecznosci z myslq Platona, jesli dopatrzymy si~ w milosci takze 
o d pow i e d z i na pi~kno. Milosc zacznie wzrastac wtedy, gdy 
pi~kno juz znajdzie, co z kolei doprowadzi do bliskiego przyjrzenia 
si~ mu, ciqglego wgl~biania si~ w jego istot~, wynajdywania no
wych tresci. Bo juz na tym szczeblu dochodzi si~ wlasnie do 
cZqstkowych wprawdzie, ale is tot nyc h moment6w pi~kna, do 
istoty pi~kna c i e 1 e s neg o. Nie jest to post~powanie indukcyjne: 
chcqc odkryc istot~ pi~kna nie potrzeba gromadzic wielu przykla
d6w, por6wnywac ze sobq r6zne przedmioty pi~kne i "wyciqgac" 
z nich drogq jakiegos typu abstrakcji tzw. cech wsp6lnych. Do
patrzenie si~ pi~kna we wszystkich cialach pi~knych - co stanowi 
nast~pny etap drogi - jest n a s t ~ pst w em odkrycia jego istoty 
(jako istoty pi~kna cielesnego), nie zas warunkiem jej znalezienia. 
2e taka byla wlasnie intencja Platona, swiadczyc moze jego wy
powiedz w Fajdrosie, z kt6rej wynika, ze na skutek dostrzezenia 
pi~knosci ziemskiej czlowiekp r z y porn ina sobie pi~knosc praw
dziwq; czyli samq ide~ pi~kna, z kt6rq obcowal przed swymi na
rodzinami w ciele 37. A przeciez wlasnie teoria przypominania 
(d.va.p..v"I)m.;) wyjasnia u Platona psychologi~ poznania i mozliwosci 
poznawczego dotarcia do istoty rzeczy. 

Konsekwencjq dostrzezenia pi~kna takze i w innych cialach i od
powiedziq na nie jest milosc wszelkich cial, kt6re je posiadajq. 

:17 Fajdros, 249 D. 
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"GwaHowny zar" skierowany ku jednemu cialu zaczyna teraz 
przygasac, wartosc pi£:kna dostrzezonego na poczqtku r elatywizuje 
si£:, traci wlasnosc jedynosci 38. To zas z kolei powodowac musi 
podejrzenie, ze kazda szczeg6lowa realizacja pi£:kna cielesnego jest 
w takim samym stopniu relatywna i niezadowalajqca. Rodzi si£: 
uczucie niedosytu n asuwajqcego mysl 0 obiektywnym charakterze 
jego przyczyny. 

Bo oto odkrycie istoty pi£:kna cielesnego skierowuje uwag£: nie 
tylko na zawierajqce siE; w nim momenty istotne pi£:kna w 0 ole, 
ale i na momenty to pi£:kno ograniczajqce. Pi£:kno cielesne jest 
nie tylko relatywne, ale i niepelne, cZqstkowe, ulomne, podlegle 
czasowym procesom powstawania, star zenia si£:, gini£:cia, poza tym 
jest zawsze c e c h q czegos, a wobec tego nie posiada autono
micznego, samodzielnego bytu. Totez samym sobq wskazuje jakby 
na cos innego, od czego pochodzi i zalezy, domaga si£: od tego, 
kto je dobrze rozpoznal, wyjscia poza nie. Sarno nie jest w stanie 
zaspokoic m ilosci, jesli jest to milosc prawdziwa. Totez zaczyna 
ona szukac pelniejszej realizacji pi£:kna. Wazne jest zas to, ze 
kierunek poszukiwaii zgodny jest z samq ontycznq hierarchiq bytu. 
Nast£:puje "przeskok" na teren pi£:kna duchowego. 

Ale juz wtedy, gdy przedmiotem milosci jest pi£:kno cielesne, 
ujawnia si£: jej druga szczegolna wlasnosc: tworczosc. Milosc jest 
nie tylko procesem skierowanym ku wartosci, w celu jej osiqgni£:cia, 
ale jest takze procesem zorientowanym na w y twa r zan i e 
wartosci. Jedno nie wynika z drugiego w prost, niemniej jednak 
te dwie tendencje Sq z sobq najscislej zwiqzane. Mozna tez przy
puscic, ze obie Sq wynikiem jakiegos imperatywu kategorycznego 
zawierajqcego si£: w wartosci. Ta · sprawa wroci w pelnych wy
miarach na koiicu drogi, ille jej zaczqtek jest juz tu: pi£:kno zmusza 
niejako do dqzenia ku niemu i zmusza do zgodnej z nim tw6rczosci. 
Ta zas jest dwojaka: jedna skierowana na sam podmiot milosci, 
jego post£:powanie i wyrabianie w nim dzielnosci, czyli - jak 
powiedzielibysmy dzisiaj - charakteru, druga promieniujqca na zew
nqtrz dla podnoszenia innych ku pi£:knu. Zastanawiajqce jest przy 
tym, ze Platon juz przy milosci cielesnej kaze plodzic "m y s I i 
pi£: k n e", a wiE;C ze juz tu pot£:ga tw6rcza milosci wychodzi wy
zej - ku pi£:knu duchowemu. 

Sytuacja na tym kolejnym etapie jest analogiczna do pierwszej. 
Znowu dociera si£: do cZqstkowej istoty pi£:kna, kt6re jednak nie 
jest jeszcze piE:knem samym. Dusza nie wyczerpuje go w pelni, 
takze i w niej zawiera si£: jakies jego ograniczenie, choc znacznie 

a8 Chodzi tll 0 jedno z mozliwych rozumien "wzglEldnosci wartosci", zo\)o 
n~ ten temat R. In g a r'd e n, Uwagi 0 wzgt<:dnosci wartosci, "Przegl'ld Filo
zoficzny" 44, 1948, s. 82-94. 
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mniejsze niz w wypadku pi~kna cielesnego. Droga wiedzie dalej, 
ku pi~kriu pelniejszemu, ale jednoczesnie bardziej abstrakcyjnemu, 
dost~pnemu juz tylko intelektowi. Lqcznikiem posrednim jest 
pi~kno czyn6w i praw. 

Nie latwo zinterpretow ac ten posredniczqcy szczebel. Moze cho
dzi 0 to, ze czyny tw6rcze, 0 kt6rych byla mowa poprzednio, 
wykraczajq poza SWq przyczyn~ - idqc dalej ku czemus wyzszemu, 
co z kolei stanowi 0 ich wartosci. Moze tez ontyczna wartosc 
czynu, czegos dynamicznego i tw.orczego, jest dla Platona wyzsza 
od wartosci jak iegos statycznego stanu. Tym mozna by tez tluma
czyc wartosc pr aw, kt6rym czyny i post~powania Sq podlegle, 
a k t6re same "ustanowione" Sq na to, by skierowac wszystkich 
ku mozliwie najpelniejszemu dobru, polegajqcemu na osiqgni~ciu 

szcz~scia . Taka inter pretacj a wydaje si~ mozliwa w swietle nie
kt6rych wypowiedzi zawartych w Prawach, nie b~dziemy tu jej 
jednak rozwijac, by nie oddalac si~ zbytnio od tekstu Uczty. Warto 
moze tylko podkreslic, ze - jak si~ zdaje - zar6wno pi~kno 

czynow, jak i praw, zalezy od przedm iot6w, ku ktorym Sq one 
skierowane. A tak sarno interpretowac tez chyba trzeba pi~kno 
nauk, stanowiqce nast~pny etap rozwoJu milosci. 

Z kazdego nast~pnego etapu pi~kno etapu poprzedniego wydaje 
si~ marne i znikome. 1stota pi~kna ukazuje si~ w spos6b coraz 
pelniejszy, coraz mniej ograniczony przypadkowymi czynnikami. 
Dostrzezenia cZqstkowe stajq si~ zbyteczne, od rzeczy nizszych 
trzeba odejsc dla wyzszych. Ale zwr6cmy uwag~, ze w momencie 
porzucenia drugiego "szczebla w.artosci" - pi~kna dusz, odchodzi 
si~ juz ' takze od ludzi. Bezposredni kontakt z drugim czlowiekiem 
zostaje zerwany, choc moze do konca docierac b~dq do ludzi owoce 
pi~knych czyn6w, rozkwitajqcych w rejonach wyzszych i najwyz
szych nawet. Urywa si~ "poziomy" wymiar milosci. Jesli si~ kocha 
wszystkich - wszystkie pi~kna cial i dusz, to naprawd~ nie kocha 
si~ nikogo. Czlowiek w~druje dalej sam, nie obciqzony milosciq 
drugiego czlowieka, nawet swego ewentualnego przewodnika, bo 
i ten nie jest konieczny 39. Nie tylko "kazdy umiera w samot
nosci", ale samotny znajduje si~ na swej drodze do najwyzszych 
wartosci 40. Platonska koncepcja milosci potraktowana jest tak 
"pionowo", ze nie rna w niej miejsca na jakiekolwiek rozdwoje
nie. Czy to jest konieczne? Czy Dobro wymaga tak calkowitego 
wyrzeczenia? 

S9 211 B: "Bo t~dy biegnie naturalna droga miloscl, czy ktos sam po niej 
Idzie, czy go kto drugl prowadzi... " 

40 Na ten moment samotnosci cz!owieka na platoilskiej drodze miloscl zwro
cil uwag~ m. in. S. ' Pawlicki, op. cit., s. 370, podkreslajqc, ze samotnosc ta 
pogl~bia sill w spos6b absolutny :wobec nieosobowego cba:rakteru samej idel Dobra. 
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Jest jeszcze druga kons'ekwencja tej drogi. Milose, kt6ra jest 
dqzeniem do pi~kna nauk - co stanowi juz etap przedostatni 
posiada charakter czysto intelektualny. Jesli towarzyszy jej jakis 
"zar", to nie Sq to juz emocje zwiqzane z nizszymi "cz~sciami" 
duszy, lecz czyste rozkosze umyslu. Intelektualne, umyslowe uj~cie 
pi~kna poprzez "nauki pi~kne" jest koniecznym warunkiem do
t arcia do jego powszechnej , ogolnej istoty, albowiem dopiero ono 
wyzwala nasze poznanie od skierowania na poszczeg6lne jednost
kowe i niedoskonale zarazem "formy pi~kna". P rzed czlowiekiem 
rozciqga si~ "pelne morze pi~kna", ujmowanego wprawdzie z r6z
nych stron przez rozne nauki, ale w jakim bogactwie aspektow! 
Teraz dochodzi do szczytu "nienasycone dqzenie do prawdy" 41, 
powodujqce w konsekwencji niezwykle napi~cie tw6rczosci. Po 
takim przygotowaniu dochodzi si~ wreszcie " ...Do tej nauki na kon
cu, ktora juz nie 0 innym pi~knie m6wi, ale czlowiekowi daje 
owo piE:kno sarno w sobie; tak ze czlowiek dopiero przy kOl1cU 
istot~ pi~kna poznaje. Na tym szczeblu .... dopiero zycie jest cos 
warte... " 42 

Caly proces milosci zorientowany jest wi~c ostatecznie ku praw
dzie. Milose platoiiska jest milosciq par excellence filozoficznq, 
riie "codziennq", "zyciowq".. Teoria Erosa - milosnika mq
drosci, zostala dopowiedziana do konca. Gdybysmy spojrzeli na 
. calq opisanq tu drog~ w swietle cytowanego juz fragmentu 
Listu VII dostrzeglibysmy jej calkowitq zgodnosc z nakreslonym 
tam programem. Stopnie milosci Sq etapami zdobywania wiedzy 
o najwyzszej wartosci. Konsekwencje praktyczne, ktore stqd wy
nikajq, Sq takZe w jakis spos6b filozoficzne: tw6rczose naukowa 
i realizacja prawdy w zyciu. Wszak "wiedza jest cnotq", poznanie 
wartosci zobowiqzuje i zmusza do uksztaltowania wedlug niej 
calego zycia. Wr6cimy do tej sprawy jeszcze w nast~pnym roz
dziale. Teraz zas, niejako na marginesie naszych rozwazan, ale nie 
bez platonskiej inspiracji, rodzi si~ pokusa postawienia jeszcze 
jednego problemu. Jaka jest naprawd~ poznawcza wartose milosci 
zinterpretowanej nie tak, jak pojmowal jq Platon, lecz poj~tej 

jako emocjonalna dyspozycja i emocjonalne dqzenie czlowieka? 
Zwykle odpowiada si~ na to, ze milose "zaslepia". Czlowiek 

zakochany nie jest zdolny do obiektywnego rozpoznania i obiek
tywnej oceny przedmiotu swej milosci; myli si~, bo nie potrafi do
strzec zawartych w nim cech negatywnych. 

J akkolwiek mozna by si~ zgodzic z twierdzeniem, ze milose' nie 
pomaga w dostrzeieniu caloksztaltu kwalifikacji - zar6wno po

41 210 D 

42211 CD 
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zytywnych, jak i negatywnych - przedmiotu, to jednak wydaje 
si~, ze - z drugiej strony - uzdalnia ona do rozpoznania w nim 
d 0 bra. Cz~sto proces milosci zaczyna si~ od dostrzeienia czegos 
pozytywnego, co nas uderza szczeg6lnie i na co reagujemy emo
cjonalnym sklanianiem si~, "dqieniem" do narzucajqcej si~ nam 
jakosci. Cz~sto jest to pi~kno cielesne: pi~kno twarzy, sylwetki, 
postaci, ale cz~sciej chyba jakas jakosc gl~bsza czy "wyisza", 
przeswiecajqca z wewnqtrz i n~Cqca nas swym urokiem. Jesli 
odpowiemy na niq milosciq, ta uzdolni nas do p6jscia dalej, do 
rozpoznania coraz to innych wartosci, ukrytych przedtem i niedo
strze~onych. I na nie odpowiadamy z kolei milosciq, by dojsc 
wreszcie do tego, co w ukochanym czlowieku jest istotnie pi~kne 
i najglEibiej wartosciowe. Jednym slowem, dochodzimy w koncu 
do istoty j ego wartosci drogq takq samq prawie jak ta, kt6rq 
przedstawil Platon w odniesieniu do pi~kna w og6le. Co wi~cej, 
pod pewnym wzgl~dem b~dziemy tei z naSZq milosciq samotni: 
przeciei nikt inny, nikt stojqcy z boku i nie zaangazowany nie 
potrafi dostrzec tego, co my dostrzegamy. Jak cz~sto czlowiek 
zakochany skarzy si~, ze nikt nie potrafi go zrozumiec! Jesli zas 
tego rodzaju milosc dw6ch os6b stanie si~ wzajemna, b~dq mogli 
dojsc do obop6lnego zrozumienia tego, co w nich najcenniejsze. 
I chocby nawet obiektywnie zawieralo si~ w nich wiele niedosko
nalosci i zla, to przeciei poprzez wzajemne otwarcie si~ na istotne 
wartosci b~dq zwiqzani ze sobq "szczytami" czy "gl~biami", co nie 
pozwoli na przesuni~cie horyzontu negatywami, z reguly mniej 
wainymi i mniej istotnymi. Prawdziwa milosc nigdy nie dopusci 
do rozproszenia si~ na drobiazgi. Bieda w tym, ie 0 prawdziwq 
mi!osc nie latwo 43 . W kaidym bqdz razie platonska definicja mi
losci jako dqienia do dobra zdaje si~ tu potwierdzac takie w bar
dziej codziennym aspekcie. Tak sarno jak teoria, ze dqienje to jest 
poznawcze, a przynajmniej poznawczo wartosciowe, jesli chodzi 
o 	dobro 44. 

Na zakonczenie tego rozdzialu zwrocmy jeszcze uwag~ na 
inne aspekty platonskiej drogi poznania i milosci. Pierwszy z nich 
dotyczy mistycznego charakteru te'j drogi. Sam Platon traktowal 

43 Warto moze w zwiqzku z tym zacytowac zdanie Irzykowskiego: "Tak si~ 

dzieje, :i:e ludzie stykajq si~ ze sobq tylko nizszymi regionami, "a nle szczytami 
swoimi, nie aureolami , i to w5zystko, CO popularnie nazywa si~ pillkny:m, do
brym i prawdziwym, to wszystko najrzadziej si!'; wypowiada." Patuba, War
szawa 1957, s . 1'04 . 

44 Rozwinilltq tu my;;l a. poznawczej wartosci milosci pozytecznie blldzie 
naswletlic przez kon t. rast wobec uczuc z niq przeciwnych: niena,visci i gniewu. 
powolajrny sill zn6w "na Irzykowsk iego: "Dlatego bacznosc! Stronniczosc n ie 
wyklucza slusznosci. Gniew np. jest zlym doradcq, ale bystrym analitykiem, 
podsuwa takie argumenty, jakich by sill kiedy indziej nie wyszukalo" . Op . cit . 
s. 	371. 
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jq jako swego rodzaju wtajemniczenie 45. W jej stopniach doszukae 
si~ mozna wielu punkt6w zblizonych do misteryjnych praktyk 
orfik6w czy pitagorejczyk6w. Szczeg6lnie znamienny jest tu mo
ment oczyszczenia, kt6re przez kolejne odwracanie si~ od etap6w 
niz~zych prowadzi do czystego oglqdu i kontemplacji (lod', - to 
slowo jest tu bardzo wazne) pi~kna . Z drugiej strony cel moze zo
stae osiqgni~ty tylko poprzez wzmacnianie sil duchowych czlowieka, 
ksztaltowanie charakteru i intensyfikacj~ zdolnosci tw6rczych. 

Te ostatnie sprawy wiqzq si~ juz z drugim aspektem, na kt6ry 
zwr6cil uwag~ Jaeger w swej Paidei 40 . Droga poznania i milosci 
jest drogq najwlasciwszego w y c how ani a wartosciowego czlo
wieka. Platon niejednokrotnie dawal wyraz przekonaniu, ze takim 
czlowiekiem moze bye tylko filozof: zakochany w prawdzie 
i wpi~knie potrafi podporzqdkowae im wszystkie swe dqzenia, 
sklonnosci, zqdze. Dlatego wlasnie filozofowie powinni rzqdzie 
panstwami 47. Nauczycielem i wychowawcq jest tu sam Eros 
personifikacja milosci i filozofii. 

I jeszcze sprawa ostatnia: aspekt a k s j 0 log i c z n y drogi 
poznania i milosci. Na kazdym jej szczeblu realizuje si~ - w nie
jednakowym stopniu - pi~kno. Ale charakter tych stopni, przy
klady, do jakich Plat~n, mowiqc 0 tycQ stopniach si~ odwoluje, 
pozwalajq przypuszczae, ze istotny charakter czy jakosc tego 
pi~kna na kazdym z nich jest inna. Znaczy to, ze pi~kno na 
roznych stopniach opisanej drogi rozni si~ nie tylko od strony 
swej ontycznej realizacji, ale roznicuje si~ takze od strony j a k o
sci swej wartosci: na szczeblu pierwszym wyst~puje one raczej 
jako pi~kno czysto estetyczne (i to w doslownym rozumieniu 
estetycznosci jako czegos zmyslowego), na szczeblu drugim, du
chowym - jako dobro moraIne, dalej, w odniesieniu do praw 
jako sprawiedliwose, w odniesieniu do nauk - jako prawda. Takie 
postawienie sprawy domaga si~ jednak wyroznienia mozliwych 
interpretacji slowa "pi~kno". Nasuwajq si~ trzy: albo jest to ter
min wieloznaczny, albo analogiczny, albo jednoznaczny, przy czym 
w tym ostatnim przypadku zachodzq rozne sposoby jego odniesie
nia do poszczeg,olnych jakosci wartosci szczegolowych. 

Wydaje si~, ze pierwsza mozliwose musi odpase. Gdyby "pi~kno" 
oznaczalo za kazdym razem odr~bne wartosci, mi~dzy ktorymi 
nie byloby zadnych punktc.w wspolnych, nie mozna by dojse 
w koncu do jednego poj~cia pi~kna, co ma przeciez nastqpie u kresu 

45 Swiadqzyc 0 tym moze samo wprowadzenie Dioty my, kt6ra objawia 80
kratesowi naturE: Erosa" do poznania kt6rej czlowiek nie moze dojsc wyl'lcznie 
wysitkiem wlasnego rozumu. Koniecznosci'l "objawienia" tlumaczyc mo:i:na po
w6d, clla kt6rego Diotyma w og61e stala siE: w Uczcie potrzebna. 

46 W. Jaeger, op. cit., t . II, rozdz. 8, passim. 
_7 Panstwo, ks. V i VI passim. 
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drogi. Niemozliwa bylaby zresztq takze sarna droga: jedno pi~kno 
nie wskazywaloby na drugie. 

Trudnosci tych nie rna, gdy rozumie si~ "pi~kno" jako termin 
analogiczny. Jakkolwiek kazda z wartosci ujawniajqcych si~ na 
roznych etapach "drogi", jest rozna w swej jakosci od pozostalych, 
to jednak kazda posiada pewien dobor cech, ktore pozostajq w sto
sunku jakiegos podobienstwa do cech wyznaczajqcych jakose sa
mega pi~kna. Jesli zas stosunek tego podobienstwa bylby taki sam 
w kazdym przypadku, w owczas term in "pi~kno" m oglby bye cal
kowicie jednoznaczny, z tym tylko, ze odnosilby si~ nie do ca10sci 
kwalifikacji odpowiednich wartosci , lecz do pewnego okreslonego 
doboru cech, jakie w nich wyst~pujq. Przyjqwszy, ze - po pier
wsze - te wlasnie cechy stanowiq 0 samej war to sc i k aidej 
z jakosci, do ktorych odnoszq si~ nasze dqi enia (milose) na po
szczegolnych szczeblach drogi - po drugie - ie pi~kne jest 
wlasnie to, co wartosciowe, moina by powiedziee: pi~kno estetyczne 
jest pi~kne, bo jest wartosciowe, dobro jest pi~kne, bo wartosciowe, 
prawda jest pi~kna, bo wartosciowa itd: Takie uj~cie grozi jednak 
z kolei radykalnym "zabstrakcyjnieniem" pi~kna j niezwyklym 
zuboieniem jego tresci. Totei wydaje si~, ie najwlasciwiej b~dzie 
traktowae "pi~kno" jako termin analogiczny, ktorego poj~cie jest 
tak bogate, ie znajduje w sobie drugi czlon relacji podobienstwa 
wzgl~dem k aid e j pozytywnej wartosci szczegolowej. Racjq od
niesienia do kazdej z nich jest wi~c nie ubostwo (jak przy jedno
znacznosci), lecz bogactwo tresci poj~cia pi~kna. To stwierdzenie 
posiadae b~dzie zasadnicze znaczenie dla wlasciwego zrozumienia 
pi~kna "samego w sobie", poj~tego jako wartose najwyisza. 

4. WARTOSC NAJWY2SZA 

"I nagle mu si~ cud odslania : pi~kno sarno w sobie, ono sarno 
w swojej istocie. Otwiera si~ przed nim to, do czego szly wszystkie 
jego trudy poprzednie; on oglqda pi~kno wieczne, ktore nie 
powstaje i nie ginie, i nie rozwija si~ ani nie wi~dnie, ani nie jest 
z jednej strony pi~kne, a z drugiej szpetne, ani raz tylko takie, 
a drugi raz odmienne, ani takie w po,rownaniu z czymkolwiek, 
a z czym innym inne, ani tei dla j ~dnego pi~kne a dla drugiego 
szpetne. I nie ukai:e mu si~ pi~kno niby twarz alba r~ce jakie, 
lub jak akolwiek cZqstk a cielesna, ani jako slowo ni wiedza jaka
kolwiek, ani jako cecha jakiegos, powiedzmy, stworzenia, ni ziemi, 
ni nieba, ani czegok olwiek innego, tylko pi~kno sarno w sobie 
niezmienne i wieczne, a wszystkie inne przedmioty pi~kne ucze
stniczq w nim jakos vi ten sposob, ie podczas gdy same powstaj'l 
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i ginq, ono siE;: ani pelniejszym nie staje, ani ubozszym, ani go 
zadna w og6le zmiana nie dbtyka" 48. 

Taki jest cel i kres drogi, kt6rq staralismy siE;: zrekonstruowae 
i zinterpretowae w poprzednim rozdziale. Platon m6wi 0 piE;: k
n i e - "samym w sobie". Ale terminu "piE;:kno" -'W 'l.(J.A0'1 nie 
wolno nam ograniczae do jego nowozytnego czy nowoczesnego 
rozumienia. Jakkolwiek moment "estetycznosci" zawiera siE;: tu 
takze, "piE;:kno" wystE;:puje tu w znaczeniu szerszym, obejmujqcym 
takZe dobro a nawet prawdE;: . Sprawa ta jest dostatecznie jasna 
na podstawie poprzednich rozwazan, by postawie "kropk E;: nad i" 
dodajmy, ze wystE;:pujqce w Uczcie pojE;:cie piE;:kna jest pojE;:ciem 
mozliwie najbardziej pozytywnej wartosci, wartosci "w og6le", 
nie wyczerpujqcej siE;: w zadnym z przypadk6w szczeg6lowych, 
chociazby byly nimi dobro etyczne czy szeroko rozumiane piE;:kno 
estetyczne, jednakze lqczqcym w sobie istotne cechy wszystkich 
tych wartosci. Grecy dysponowali pojE;:ciem, kt6rego nazwy nie 
mamy w polskim jE;:zyku, a kt6re zawiera w swej tresci explicite 
piE;:kno i dobro: pojE;:cie i'.(J.),o'l.a:(O'.{}[O' .. Ono jest tez z pewnosciq naj
blizsze temu, co mial na mysli Platon w Uczcie. Ka),o'/.o."(ai).['/. skr6
cone tu do "piE;:kna", pojE;:te jest jako wartosc najpelniejsza. A jego 
teoria naszkicowana jest wlasnie w zacytowanym wyzej ustE;:pie. 

Od strony ontologicznej piE;:kno jest ideq. Znaczy to, ze przy
sluguje mu byt autonomiczny, samoistny i samodzielny. PiE;:kno nie 
potrzebuje zadnego oparcia w czymkolwiek innym, ani co do swej 
istoty, ani w odniesieniu do swego sposobu bytowania. Jest pod 
kazdym wzglE;:dem "peIne", a wiE;:c doskonale, skoro "ani siE;: pel
niejszym nie staje, ani ubozszym". DziE;:ki temu musi tez bye 
wieczne, z czego wynika dalej jego niezmiennose, niepodleganie 
prawom powstawania i giniE;:cia. Platon okresla je poza tym szere
giem term in6w negatywnych, majqcych wykazae, czym w po
r6wnaniu ze szczeg610wymi realizacjami piE;:kna - ono nie jest. 
Wobec szeregu tych negatywnych okreslen stwierdzenia pozytywne 
wydajq siE;: ubogie. Ale to juz nalezy do istoty idei najwyzszej 
wartosci, ze nie podobna siE;: do niej zblizye w ludzkim jE;:zyku 49. 

PiE;:kno (czy raczej idea piE;:kna-dobra) jest absolutnie transcen
dentne wobec reszty rzeczywistosci i to zar6wno w porzqdku epi
stemologicznym jak i ontologicznym. I z niczym niepor6wnywalne: 

48 210 E - 211 B 
40 Do tej wlasnie sprawy odnoszq si€l nast€lPujqce slowa zawarte w LiScie VII: 

"Nie rna tez zadnej rno.lej rozprawy omawiajqcej te zaga dnlenia i z pewnosciq 
nigdy nie bl!dzie. Nie Sq to bowlem rzeczy dajqce sil! uj t\c w slowa, tak jak 
wiadomosci z zakresu innych nauk, ale z dlugotrwalego obcowania z przedmio
tern, na rnocy zzycia sil! z nlm, nagle, jakby pod wplywem przebiegajqcej 
iskry, zapala sil! w duszy swiatlo i plonie juz odtqd sarno siebie poC\Sycajqc." 
341 CD, tlumaczenle M. Maykowskiej. 
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"Gdybys je kiedy ujrzal, nie myslalbys go por6wnywac z klej
notami, szatami, czy pi~knymi chlopcami ani z mlodymi ludzmi" ;'0. 

Z "ontologicznego statusu" pi~kna samego w sobie wynikajq 
jednak wazne konsekwencje dla wszystkich innych rzeczy pi~k

nych. Te bowiem "uczestniczq w nim jakos", zawdzi~czajqc mu 
SWq wartosc. Dzi~ki temu wlasnie byla mozliwa cala opisana 
poprzednio droga, wszak kaidy z przedmiot6w pi~knych "odbija" 
w pewien spos6b blask pi~kna najwyiszego, zawiera w sobie cos 
autentycznie jego, mimo ie psuje to i wykrzywia resztq swej na
tury. Zasadnieza r6iniea mi~dzy rzeczami pi~knymi a pi~knem 

samym (jej dokladniejsze przedstawienie wymagaloby rozwini~cia 
pelnej teorii partyeypaeji i ograniczenia) polega wlasnie na tym, ie 
to ostatnie utoisamia si~ ze swojq bytowoseiq, podezas gdy pozo
stale posiadajq je tylko jako szezeg6lnego rodzaju "dodatek" do 
swego wlasnego bytu. ezy w swej strukturze byt ten zalei ny jest 
od ezegos innego, ezy tei nie, to juz inna sprawa, dla jego pi~kna 
waine jest to, ie realizuje si~ one w nim jako przyslugujqea mu 
w spos6b nie konieezny wlasnosc ezy eeeha (w szezeg6lnosci 
jakosc). Byt sk0!1ezony, ograniezony w przestrzeni i ezasie, moie 
bye wi~e tylko pi~kny lub wartoseiowy, nigdy natomiast nie b~
dzie pi~knem lub wartoseiq. 

Jakkolwiek niemozliwe jest opisanie pi~kna - najwyzszej war
tosei, to jednak Diotyma zapewnia, ze moina je "oglqdac", gdy 
dojdzie si~ do konca ukazanej przez niq drogi. Ale, jak si~ zdaje, 
nie zaleiy to tylko od poznawezego wysilku samego ezlowieka. 
Znamienne jest tu zwlaszeza jedno wyraienie: ujrzenie pi~kna jest 
jakos dan e 61. 

Niejednokrotnie wskazywano - i wskazywano slusznie - ie 
platonska idea Pi~kna ezy Dobra nie jest Bogiem. Ale r6wnoezesnie 

;0 211 E. Pami<:taj:jc 0 m,!droscl, kt6ra tez jest pi<:knem i ku kt6rej row
niez skierowuje si<: mitosc-dllzenie, warto zwr6cic uwag<: na a.nalogie, zacho
dZ:jce mi<:dzy opisem pi<:kna u Platona, a opisem m'!droSci w Ksi~dze Mqdrosci, 
powstalej przeciez (pod koniec II lub w polowie I w. przed Chr.) w kn;gu 
hellenistycznych inspiracji: ..... i przelozylem ja, nad kr6lestwa i stolice, i bo
gactwa za nie mialem w porownaniu z ni:j, i nie przyr6wnalem do niej dro
giego kamienia, gdy;;; wszystko zloto, do nie.i przyr6wnane, jest odrobin:j piasku, 
a za bloto b<:dzie poczytane srebro obok nlej . Nad zdrowie i pi<:kno umilowalem 
j:j i postanowilem miec ja, zamiast swiatloscl, gdyz 8wiatlo jej nigdy nie 
zgasnie." (7, 8-11) 

51 211 DE. Tym terminem ..dane" oddaje Witwlckl slowo 'YE'I01'tO. Analo
giczriie tlumaczy caly fragment Robin: ... .. homme Ii qui il se·rait donne de 
vvoir Ie beau en lui-meme". W tych tlumaczeni,ach zawarta jest jednak, jak si<: 
zdaje, pewna doza interpretacji, od kt6rej slusznosci zaleza, z kolei odpowiednie 
uwagi poczynione w toku niniejszego artukulu. Wydaje si<: jednak, ze gdyby 
nawet propozycje obu tlumaczy nie byly zupelnie trafne , t6 jednak charakter 
mowy Diotymy pozwala na taka, wlasnie interpretaQj<: oraz wla,z:jce si<: z ni,! 
konsekwencje. 
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wszystkie filozofie teistyczne, przypisujqc Bogu najwyzszq dosko
nalosc, odnoszq do niego z koniecznosci i to, co Platon upatrywal 
w tej idei. Stwierdzenia, ze oglqdanie Pi~kna jest dan e, nie mtlsi 
si~ interpretowac w ka tegoriach filozofii religii, niemniej nie ule
ga chyba wqtpliwosci, ze wskazuje one jakos naniewystarczalnosc: 
czlowieka w jego poznawczych wysilkach chcqcych odkryc "byt 
prawdziwy" i na zaleznosc, jakiej jest poddany z uwagi na cos 
wyiszego od niego. Czym to jest w Uczcie - nie wiadomo. Filo
zofia religii upatruje w przezyciu "dania" jeden z lstotnych mo
mentow doswiadczenia religijnego, zwlaszcza mistycznego. Jesli 
wi~c zwroci si~ uwag~ na misteryjny nastroj calego przytoczonego 
przez Sokratesa "objawienia" Diotymy, sprawa staje si~ moze 
nieco jasniejsza, a kierunek zarysowanej wyzej mozliwosci inter
pretacji nie wydaje si~ wykluczony. Ostatni etap drogi poznania 
i mHosci bylby w takim razie rodzajem mistycznego oglqdu, bez
posredniego, a zarazem tajemniczego zetkni~cia si~ z wartosciq, 
nawet obcowania i zjednoczenia si~ z niq. Etap ten jest jednak 
"dany": czIowiek w zasadzie moze, ale nie musi do niego dotrzec, 
jesli b~dzie liczyl na wlasne sHy. Warto przy tym dodac, ze z takq 
interpretacjq nie pozostajq w spriecznosci poczynione poprzednio 
uwagi 0 drodze "oczyszczajqcej" i samotnosci czlowieka wobec 
najwyzszej wartosci 52. 

Tego rodzaju zetkni~cie si~ czIowieka z wartosciq posiada jednak 
dla niego konsekwencje natury iyciowej, "praktycznej". "Co mys
lisz - pyta Diotyma - czyzby mogi jeszcze wtedy marne zycie 
~dzic czlowiek, ktory az tam patrzy i to widzi, i z tym obcuje? 
Czy nie uwaZasz, ze dopiero wtedy, gdy oglqda pi~kno samo i ma 
je czym oglqdac, potrafi tworzyc nie tylko pozory dzielnosci, bo on 
nie z pozorami obcuje, ale dzielnosc rzeczywistq, bo on dotyka tego, 
co nawawd~ jest rzeczywiste. A skoro plodzi dzielnosc rzeczywistq 
i rozwija, kochankiem bogow si~ staje, i jesli komu wolno marzyc: 
o niesmiertelnosci, to jemu wolno" il3. 

Ujrzenie ,pi~kna - najwyzszej wartosci - splecione w jedno 
z jego mHosciq, powoduje koniecznosc jakiegos odwzorowania go 
w sobie, dostosowania do niego swej wlasnej struktury etycznej 

5~ Autorzy traktat6w mistycznych rozwijajq teoriE) trzech ko1eJnych dr6g 
wiodqcych do Boga - oczyszcza:jqcej , 05wiecajqcej i jednoczqcej, jak r6wniez 
wyrozniajq na nich szer eg stopni mllosci. POl'. np. NOC ciemnq sw. Jana od 
Krzyza czy pisma mistyk6w XII wieku. R6wnie cZE)sto podkres1a siE) samotnosc 
i "opuszczenie" czlowieka. Na spl'aWE) tE), w czasach nam blizszych, zwr6cil 
uwagE) m, in. Kard. Newman: " Kazdy , kto m6wi 0 przedmiotach relig Linych, 
puszcza siE) sam w nowq, nieutorowanq drogE), choc moze siE) zdal'zyc, ze b E)dzie 
to droga, po kt6rej inni kroqzll." An Essay in aid ot a Grammar ot Assent, cz. 
II, r. 10, § 2; tlumaczenle cyt. za J. H, New man, Przyliwtadczente wiary, 
w przekt, Stanistawa Brzozowskiego, Lw6w 1915, s. 97. 

53 211 E - 212 A 
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i zorientowania ku niemu calego zycia. To zycie nie moze bye juz 
teraz "marne". Wydaje si~, ze wartose zmusza niejako do tego, 
ze w niej samej, jesli si~ tylko dobrze jq rozpozna, zawiera siE: 
jakis kategoryczny imperatyw jej realizacji. Milosc: z kolei uzdolnia 
do tego przedsi~wzi~cia. Tak wi~c w samej wartosci zawarta 
jest n orma, czy n awet rozkaz jej urzeczywistnienia. Nie chodzi 
tu oczywlscie 0 pr6b~ uzasadnienia "wynikania" normy z war
tosci w sensie logicznym, wydaje si~ jednak, ze naszkicowana przez 
Platona sytuacja pozwala dostrzec koniecznosciowe powiqzanie 
wartosci i hormy na plaszczyznie aksjologicznej i - w pewnym 
sensie - psychologicznej. J esli si~ naprawd~ ujrzy Dobro 
Pi~kno "sarno w sobie", nie mozna si~ mu nie poddae. Autentyczne, 
niezafalszowane ujrzenie samej wartosci najwyzszej jest r6wno
czesnie gwarantem, ze "dzielnose" urzeczywistniana teraz w czlo
wieku, b~dzie r6wniez dzielnosciq autentycznq, prawdziwq, a nie 
tylko po z 0 rem dzielnosci. Jednym slowem, wartose jest tu po
j~ta jako warunek konieczny i wystarczajqcy dzielnosci. 

Autentyzmem, prawdziwq "rzeczywistosciq" nacechowane teraz 
juz bE:dq °nie tylko kwalifikacje etyczne czlowieka, ale wszystkie 
jego czyny i cala jego tw6rczose, kt6ra, jako konsekwencja milosci, 
tez zorientowana bE:dzie ku w artosci i w jej swietle niejako bE:dzie 
uprawiana. A to z kolei stanowi gwarancj~ niesmiertelnosci. 

5. POMNIK SOKRATESA 

Niejeden pomnik wzni6sl Platon Sokratesowi w swych dialogach. 
Apologia, Gorgiasz, Fedon, Fajdros - kazde z tych pism moze si~ 
ubiegae 0 pierwszenstwo pod tym wzgl~dem. Nie chcemy twier
dzie, by apoteoza Sokratesa zawarta w Uczcie byla najwspanialsza 
ze wszystkich. Ale jest niewqtpliwie niezwykle wazna, gdyz uka
zuje nie tylko Sokratesa filozofa, ale i czlowieka. 

Uwielbieniem dla Sokratesa przenikni~ty jest caly dialog. Juz 
n& samym poczqtku Glaukon chce wiedziee przede wszystkim 
o tym, co 0 n m6wil. A Arystodem, zr6dlo informacji narratora 
(Apollodora), byl jednym z najgor~tszych wielbicieli i zwolennik6w 
mistrza. 

Od samego. poczqtku akcji gl6wnej Sokrates jest niezwykle uro
czysty: "swiezo umyty i z podeszwami na nogach, a to mu si~ 

rzadko zdarzalo" 54. A przy tym zachowuje si~ troch~ dziwnie: 
idqc na przyjE:cie zamysla siE: i przystaje, potem stoi jeszcze dlugo 
na ganku u sqsiad6w, ociqga si~ z wejsciem, jakby wahajqc si~ 
przed uczestniczeniem w niejasno przeczuwanej sytuacji, k t6ra 
doprowadzi do ujawnienia najgl~bszych jego tajemnic. 

54 174 A 
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Potem, gdy juz si~ uczta zaczr:la - i rozmowy, sluchal uwaznie 
wszystkich m6w, choc nie aprobowal ich tonu. I zanim sam za
cZql, powiedzial kilka uwag, ktore brzmialy j ak najgl~bsze wyzna
nie i program zarazem. A r6wnoczesnie dawaly od razu charakte
rystyk~ czlowieka i filozofa: "Bo coz? Ja jestem czlowiek prosty. 
Totez mi si~ wydawalo, ze kiedy si~ cokolwiek chwali, trzeba 
o tym prawd~ powiedziec i koniec" 5., . Gdy zas juz m,6wil 0 Ero
sie, stawalo si~ COl'az bardziej jasne, w j ak bliskim zwiqzku sam 
z nim pozostaje. Er os nie j est bogiem , lecz czyms posrednim mi~dzy 
bogami i ludzmi i posrednikiem mi~dzy nimi. P rzy charakterystyce 
jego natury pada slowo wazne : Demon - a '1 i:J.(J)'1 5G. A przeciez 
tym samym terminem Sokrates okreslal sw6j "glos wewn~trzny", 
na kt6ry powolywal si~ t ak cZE:sto! 5; To jeden aspekt spl'awy: jakis 
Demon, b6stwo jakies m ieszka w Sokr atesie, odzywa si~ w nim 
i kler u je jego post~powaniem. Filozof nigdzie nie u tozsilm ia go 
wpr ost z Erosem, ale nic przeciez nie stoi na przeszkodzie, by 
tego rodzaju wniosek wyci'lgn'lc. 

J ednak stosunek Sokratesa do Erosa nie na tym tylko polega . 
Bo oto zaczyna si~ zarysowywac mozliwie najgl~bsza analogia 
mi~dzy nimi. Sokrates, ideal filozofa, jest najdoskon alszym "wcie
leniem" Erosa d~z'lcego do m'ldrosci. Posluchajmy przy tym, jak 
Diotyma charakteryzuje to b6stwo: "Przede wszystkim jest to 
wieczny biedak: daleko mu do delikatnych rysow i do pi~knosci, 
jak si~ niejednemu wydaje; niezgrabny jest i jak potyrcze wygl'lda, 
i boso chodzi, bezdomny po ziemi si~ wala, bez poscieli sypia pod 
progiem gdzies albo przy drodze, dachu nigdy nie rna nad glow'l' 
bo taka juz Jego natura po matce, ze z biedq chodzi w parze. 
Ale po ojcu goni za tym, co pi~kne i co dobre, odwazny, zuch, 
h:gi mysliwy, zawsze jakis wymysli spos6b, do rozumu dqzy, 
dac sobie rady potrafi, a filozofuje cale zycie, straszny czarodziej, 
truciciel czy so:i'ista; ani to b6g, ani czlowiek." 58 Czyz nie jest to 
r6wnoczesnie charakterystyka Sokratesa? Zwaimy przy tym, ze 
wedle jednej z tradycji starozytnych (druga przypisywala pierw
szenstwo Pitagorasowi), to on wlasnie mial uzyc wobec siebie 
okreslenia "filozof" - milosnik mqdrosci, zamiast imienia m~drca. • 
Te zas rysy, kt6re ' w przytoczonej wlasnie wypowiedzi zaskakujq 
nieco ("odwazny", "zuch"), ozyjq pod koniec Uczty, gdy mow~ na 
czesc Sokratesa wyglosi Alkibiades. To ostatnie przem.6wienie, 
improwizowane calkowicie i pozornie nieoczekiwane, nie znalazlo 
si~ przeciez w Uczcie przypadkowo. Po pochwalach Erosa mogla 

65 198 D 


56 202 D, Witwlckl oddaje to termlnem "wielki duch" 

57 Por. EutYfron 3 B , Apologia 40 B 

58 203 CD 
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i nawet musiala - nastqpie pochwala Sokratesa, najdoskonalszego, 
niedosciglego wzoru milosnika mqdrosci. 

Na tym tIe tym bardziej uderza jedno zdanie omawianego dia
logu. Otoz, gdy Diotyma zbliza si~ _ do ukazania najgl~bszych ta
jemnic tematu, powiada: "Az dotqd w swi~te sprawy Erosa mozna 
by}o, moj Sokratesie, nawet i ciebie latwo wprowadzie; ale naj
wyzsze, najswiE;tsze jego tajemnice, z ktor ych to wszystko dopiero 
wyplywa, nie wiem, czy potrafisz przeniknqe, nawet chocbys szedl 
sladami dobrego przewodnika".50 Zwykle interpretuje si~ to miej ·· 
sce tak, ze Sokrates chcial tu jakos znizye si~ dopoziomu pozosta
lych biesiadnik6w, uspr awiedliwic si~, ze glosi rzecz tak niezwyklq 
i roi nq od tego, co powiedziano do tej pory. Zastanawia jednak 
powazny ton tej wypowiedzi. Wiadomo poza tym, ze w tym miejscu 
wlasnie Platon przemawia ustami Sokratesa, kazqc mu przedstawie 
jeden z aspektow swojej teorii idei. 60 Czy wi~c myslal, ie Sokra
tes nie bylby w stanie zrozumiee jego filozofii? Czyzby pycha Pla
tona, 0 ktorej tyle plotkowalo si~ w Atenach? 

Rola, jakq odgrywa Sokr ates w roznych dialogach Platona, warta 
jest zastanowienia. 61 Czasem Platon referuje chyba tylko wlasne 
poglqdy mistrza - tak jest zwlaszcza w najwczesniejszych dia
logach. W pismach okresu "dojrzalego" Sokrates staje si~ juz 
rzecznikiem mysli Platona, choe mi~dzy nimi znajduje si~ wiele 
motyw,ow czysto sokratejskich. W Timaiosie, jednym z dialogow 
ostatnich,przysluchuje si~ tylko temu, co wykladajq inni, by 
w Prawach nie pojawie si~ juz wcale. Uczta, nalezqca do sred
niego okresu tw6rczosci Platona, jest pod tym wzgl~dem dose wy
jqtkowa. Sokrates mowi z najwyzszym przekonaniem,' ale powoluje 
si~ na cudze autorstwo przedstawianych przez siebie poglqdow. 
Platon zachowal tu najdalej idqcq ostroznose. Ale rownoczesnie 
kazal mowie Sokratesowi 0 tym, co sam uwazal na pewno 
przynajmniej w okresie pisania Uczty - za najwi~kszq zdobycz 
swej filozofii: 0 teorii idei i drodze do ich poznania, kt6ra jest 
rownoczesnie drogq etycznego wzrostu i wychowania czlowieka . 

• sa 209 E - 210 A 
60 Tal{a jest tradycyjna interpretacja tego miejsca, tote;; dziwi opinia zna

komitego znawcy Platona i Arystotelesa - W. D. Rossa (Plato's Theory of 
Ideas, Oxiord 1961, s. 21), ktory z uwagi na to, ze caly ten passus wypowlada 
Diotyma i ze utrzymany jest w tonie proroczym raczej nii. filozoficznym, nie 
jest sklonny przywi'lzac dOI1 wi<;kszej wagi, gdy chodzi 0 jego znaczenie dla 
platoI1skiej teorii idei. A jednak ust<;p ten ta·k jest typowo platOilski i tak 
harmonizuje z glownymi za~ozeniami filozofii Platona, wzbogacaj'lo w dodatku 
teori<; ide! 0 wai.ny aspekt epistemologiczny, ze zastrze:i:enia Rossa nie wydaj1j 
si<; przekonywaj'lce. Tym bardziej, ze Diotyma jest najprawdopodobniej postaci1j 
(lalkowicie fikcY'jn'l. 

61 Interesuj'lco poruszyl 1<; kwesti<; A . Krokiewicz w swym Sokratesie (War
SZraV\ra 1958), rozdz. V, passi.m.. 

http:przewodnika".50
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W zastrzeieniu Diotymy, co do przygotowania Sokratesa do tej 
drogi, moie wi~c chodzic 0 jeszcze wi~ksze podkreslenie ostroi
nosci: . by nie obarczac mistrza odpowiedzialnosciq za poglqdy, 
ktorych nie mogl poznac. Wainiejszy jest chyba jednak aspekt 
inny. P laton, co juz zaznaczylismy, traktowal filozofi~ takie j ako 
misterium. Wiadomo, ze w Akademii odbywaly si~ dyskusje "ezo
teryczne" , ktore nie znalazly wyrazu w iadnym z pism o To, 0 ezym 
mowi Sokrates, jest odkryciem jakiegos rqbka tajemniey, jest 
wtajemniczeniem. Do tego zas wlasnie potr zebny jest nie tylko wy
silek intelektualny. Kiedy Sokrates rozmawial z Diotymq, byl kims 
w rodzaj u sofisty ezy uezonego intelektualisty. Dla zgl~bienia 

spraw najwai niejszyeh to jednak nie wystarcza . Potrzeba ezegos 
wi~eej nii zwykla mqdrosc, ehocby gorowalo si~ niq ponad wszy
stkimi wspolezesnymi. Wraea sprawa "dania", 0 ktorej mowilismy 
poprzednio. W na:tgl~bsze sprawy Erosa, ktory jest przeeiei kims 
bliskim bogom, trzeba jui zostac wprowadzonym "od gory". I ehyba 
Platonowi zaleialo na ukazaniu takie i tego w Sokratesie, ie byl 
on nie tylko filozofem - uezonym, ale i filozofem "wtajemniezo
nym", z boiej laski, w ktorym "bostwo mieszka". To jest chyba 
w przekonaniu Platona dopiero kres i dopelnienie mqdrosci, jaka 
stac si~ moze udzialem czlowieka. Pomnika Sokratesa - filozofa 
nie moina bylo ustawic wyiej. 

Jednak nie koniee na tym. Pozostaje Sokrates - czlowiek. Pijany ' 
Alkibiades, jeden z najpi~kniejszych Grekow tego czasu, zakochany 
po uszy w Sokratesie, puszcza wodze j~zyka i wielbi go od strony, 
ktorq sam poznal najlepiej . "A ty tak zrob - zwraea si~ do filo
zofa - gdybym si~ gdzies mijal z prawdq, zaraz mi przerwij, 
jezeli wola , i powiedz, ie to klamstwo".62 Ale Sokrates nie prze
rywa. Nie przerywa, gdy Alkibiades porownuje go do Satyra -
Marsjasza, oczarowujqcego sluchaczy, nie mogqcych jui wyzwolic 
si~ spod jego wladzy, i do figurek brzydkich Sylenow, w ktorych 
wn~trzu ukryte Sq wizerunki bostw. Gdy slawi jego opanowanie, 
odwag~ w niebezpieczenstwaeh, nieludzkq wytrzymalosc na trudy. 
I gdy mowi 0 jego wiernosci swemu powolaniu filozofa. 

A kiedy uczta - i dialog jej poswi~cony, dobiegajq jui do kresu, 
na postac Sokratesa rzueony zostaje jeszeze jeden, ostatni snop 
swiatla. Wszysey jui spiq, zm~czeni i pijani. Tylko Agaton, Arysto
fanes i Sokrates dyskutujq jeszeze, popijajqc z wielkiej czary. So
kr ates udowadnia im, ie kto umie napisac tragedi~, ten i komedi~ 
potrafi. Tak, jak to zrobil Platon w Uczcie? Kiedy wreszeie i tych 
sen zmorzyl , wstal Sokrates i wyszedl, " ... a za nim, jak zwykle, 
Arystodemos.Poszedl Sokrates do Likeionu, wykqpal si~, potem 

62 214 E 

http:klamstwo".62
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dzien caly tak sp~dzil, jak to zazwyczaj byl czynil, a wieczorem 
poszedl do domu odpoczqc." 63 

6. ZAKONCZENIE 

Chyba nie bEidzie rzeczq zbytecznq uwydatnic - na zakoncze
nie - zasadniczq tendencj~, kt6ra lezala u podstaw przeprowadzo
nych w tym ar tykule rozwazan. Chodzi 0 "dowar tosciowanie" m 6w, 
poprzedza jqcych w ystqpienie Sokratesa, co pozwolil:o na snucie na
szych refleksji na kanwie c a le g 0 dialogu. 

Nie ulega wqtpliwosci, ze zasadnicze rozwiqzanie naczelnego 
problemu Uczty zawier a si~ w mowie Sokratesa. Ale r6wnoczesnie 
nie w ydaje si~, by przem6wienia jq poprzedzajqce pozbawione byly 
w azrrych m er ytorycznych tresci, donioslych zar6:vno z punktu wi- 
dzenia filozofii Platona, jak i z uwagi na ich war tosc filozoficznq 
w og6le. Wiele mysli stamtqd prze jql i rozwin ql Sokrates, czy 
scislej - Diotyma jego ustami. Ale chyba zaaprobowac mozna 
w nich i to, co z wypowiedziq gl6wnq jest niesprzeczne: j ako jej 
dopelnienie, ukazujqce inne wazne aspekty, a przynajmniej drogi 
m 0 z I i w y c h poszukiwan i ·rozwiqzan. Szczeg6lnie wazna wydaje 
si~ przy tym mowa Arystofanesa. Odrzucic nalezy natomiast to, 
co z zasadniczymi intencjami wypowiedzi Sokratesa jest sprzeczne, 
a wiE;C - miE;dzy innymi - relatywizm, hedonizm, doszukiwanie 
siE; w Erosie nie srodka, lecz celu itd. Wydaj e si~, ze taka wlasnie, 
integralna interpretacja Uczty, nie sprzeciwia si~ chyba zamierze
niu Platona. 

Nie bylismy w stanie zwr6cic uwagi na wszystkie wazne sprawy 
wiqzqce si~ z Ucztq. Pomin~lismy wiele szczeg616w, ograniczylismy 
r6wniez nasuwajqce siE; moiliwe interpretacje. Ale jeszcze jednq 
z nich b~dzie wolno przynajmniej zasygnalizowac: chodzi 0 czysto 
.estetycznq interpretacj~ wyst~pujqcego w Uczcie poj~cia pi~kna i 
w konsekwencji - poszczeg6lnych stopni "drogi" wiodqcej do po
znania jego istoty. Sprawa ta warta jest jednak osobnego opraco
wania. 

Wladyslaw Strozewski 
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Pierwsze wydanie ksiqzki "Mil:osc i odpowiedzialnosc" (2 tys . 
egzempIarzy) rozeszlo si~ niezwykle szybko. Drugie (15 tys.)
"przejrzane i uzupelnione" - jest jeszcze tu i owdzie do na
bycia. 1 Ksiqzka ta zasluguje na uwag~ i ze wzgl~du na cha
rakter poruszanej problematyki i ze wzgl~du na osob~ autora, 
k t01'Y doswiadczenie duszpasterskie lqczy z kwalifikacjami 
uczonego i autentycznq pasjq tworczego filozofowania. Szkoda 
wi~c, ze dotychczas ukazala si~ tylko jedna obszerniejsza re
cenz ja te j ksiqzk i i to recenz ja, kt6ra ze wzgl~du na swe ra
czej polemiczne i bardzo w qskie uj~cie nie moze poprawnie 
petnic funkcji w prowadzania w meritum zawartych w "Mi
losci i odpowiedzialnosci" dociekan. 2 A przeciez ksiqzka ta 
bardzo potrzebuje omowien, bo w swej istotnej, filozofi cznej 
warstwie jest pracq n iewykonczonq, czy niezakonczonq. To 
nie znaczy "niedo pracowanq" czy "nieporzqdnq" . Mowiqc 0 nie
zakonczeniu m am tu na mysli proces konstruowania teorii 
filozoficznej uzasadniajqcej wnioski autora. MHosc i odpo
wiedzialnosc nie jest summq (i nie jest tez przeznaczona "dIa 
poczqtkujqcych"), jest anty tezq podr~cznika czy poradnika 
et ycznego. Jest wyrazem osobistych osiqgnip,c myslowych, 
jesli mozna jq nazwac podsumowaniem , to co najwyzej pod
sumowaniem jakiegos etapu filozoficznej refleksji. 3 

Gotowe summy czy podr~czniki mozna streszczac . i rekIa
mowac, lub ostrzegac przed ich studiowaniem - dyskuto
wanie z nimi jest zabiegiem jalowym. Natomiast warto przez 
anaiiz~ i polemik p, wspoldzia/;ac w narastaniu dziela, ktore 

I Ks. Biskup Karol W 0 j t Y I a , MHo§c i odpowtedziatnoU, Spoleczny In
stytut Wydaw niczy " Znak" , Wydanie II, przejrzan e i lIzlIpelnione, Krak6w 1962. 

2 Ks. Stanislaw Wit e k , Mitosc i odpowiedZia!no§c, "Ateneum Kaplailskie", 
zeszyt 3, listopad/grudzieil 1961, s. 284-288. 

3 Wnlosek ten nasuwa s i'l zwlaszcza gdy zwr6cimy lIwag'l na zmiany wpro
wadzone w tekscie drugiego wydania . a ewolucji poglqd6w autora swiadczy te:i 
niepublikowana dotqd praca na temat koncepcji i metody etyki, z kt6rej frag
mentami zapoznalam si'l w maszynoplsie. 

Znak - 3 
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zYJe. Warto - choe jest to zadanie publicystycznie bardzo 
niewdzi~czne. Tego rodzaju krytyka zwraca si~ bowiem ra
czej do autora omawianej pracy niz do czytelnik6w. Czytel
nik6w zdolnych do daleko idqcej tw6rczej wsp6lpracy z auto
rem i krytykiem zwykle jest niewielu, og6lowi brak przy
gotowania naukowego, trudno zdecydowae 'si~ na wysHek, 
;akiego taka wspolpraca wymaga. Sqdz~ jednak, ze wlasnie 
ta ksiqzka - choe jest ksiqzkq trudnq - w sposob zupelnie 
wyjqtkowy zobowiqzuje do wspolpracy intelektualnej, pociqga 
do niej, gdy tylko pokona si~ wst~pne przeszkody. 

Milose i odpowiedzialnose nosi podtytul "studium etyczne", 
w tekscie spotyk amy raz po raz terminy i poj~ci.a zaczerpni~te 
z arsenalu filozofii, czy to klasycznej czy wsp6kzesnej (cza
sem, nieslusznie, zniech~cajqce laikow: nie taki wilk straszny 
przy blizszym zetkni~ciu, jak na poz6r wyglqda) - a jednak, 
w samym zaloieniu, ma to bye ksiqzka jakos praktyczna, 
do przemyslenia dla ludzi 1l;ie trudniqcych si~ zawodowo 
filozofi.q, lecz mimo to odczuwajqcych potrzeb~ samodzielnego 
rozstrzygania osobistych prob,lemow etycznych w oparciu 
o mozliwie dogl~bne i fachowe postawienie zagadnien. Do
gt~bne i fachowe, to znaczy takze "ostrozne", nie lekcewa
zqce trudnosci, liczqce si~ z tym, ze "nie wszystko jest proste 
i ni,e wszystko da si~ wyjasnic". Takich nie-filozofow lecz 
po prostu ludzi szukajqcych autor wyraznie prosi 0 wspol
prac~, 0 wspolautorstwo. Liczy na to, ze ksiqzk~ b~dq "nie
jako w dalszym ciqgu tworzye ci, ktorzy do konca - i w te
orii i w praktyce - przemyslq czy przeprowadzq jej g16wne 
sfo7'mulowania" (s. 8). 

Ta wspolpraca jest oczywiscie przede wszystkim osobista, 
prywatna, dokonuje si~ na tajemniczej plaszczyznie, ktore; 
istnienia autor moze si~ tylko domyslae, rzadko kiedy doty
kajqc jej bezposrednio - wsp6ltworzymy ksiqzk~ czytajqc jq 
i szukajqc jej sensu dla siebie, fo rmulujqc na wlasny uzytek 
to,' co ma .nam do powiedzenia. Recenzje, omowienia, cala 
krytyka pisana i drukowana ma z tq prywatnq pracq czytel
nik6w wspoldzialae i jednoczesnie powinna tez bye jej wyra
zem - wyrazem dost~pnym takze dla autora. 'Takie sq wlas
nie ambicje tego omowienia - niemale. Zdaj~ sobie spraw~ 
ze zwiqzanego z nimi ryzyka - zapewne nikogo nie zado
wol~ - ani fachowcow, dla ktorych to wszystko b~dzie zbyt 
elementarne i skazone pUblicystycznq metodq, ani zwyklych 
czytelnikow, ktorzy by woleli "wi~cej konkret6w". 

A jednak sprobuj~ i do udzialu w tym eksperymencie od
waznych zapraszam. 



403 MIARA MILOSCI 

I. PROBLEM »WSPOlCZESNEJ« MllOSCI 

OD WIEKOW pubJicysci trudniq si~ charakteryzowaniem epoki. 
Hobby czy powolanie? Bywa, ze rozwazania 0 wsp6lczesnej mlo..: 
dziezy, kulturze, cywilizacji, sztuce, powiesci, poezji, milosci etc. 
przypominajq naiwne autoanalizy szesnastolatk6w odkr ywajqcych 
niezwykly fenomen wlasnej jazni. Ale nie musi bye': tak - te same 
pytania mozna stawiaew spo~6b godny ludzi doroslych. Mozna tez 
po doroslemu pytae 0 wsp6lczesnq milose, to znaczy 0 milose na jej 
dzisiejszym tle, widzianq w dzisiejszych kategoriach i trwajqcq 
w dzisiejszych w arunkach. Tak pytajq 0 niq fachowcy zajmujqcy 
si~ milosciq z punktu widzenia nauki - badacze z zakresu psy
chologii i seksuologii a taki e socjologowie. N ie mozna lekcewazye 
ich osiqgnif;1c. Sq to rzeczy bardzo ciekawe i wazne w praktyce. 
Nic dziwnego, ze cieszq si~ ogromnym zainteresowaniem - 0 czym 
swiadczy chociazby powodzenie numeru "Wi~zi" 4 poswi~conego 

problematyee seksuologieznej, i wszystkieh w og6le ksiqzek z "tej" 
dziedziny. 

Ksiqzki probujq odpowiedziee potrzebom - czy odpowiadajq im 
w pelni? Na ogol nie, bo potrzeby Sq szersze, bardziej zr6znicowane. 
Wykraczajq poza to, co moze d ae seksuologia w scislym znaczeniu. 
Istnieje bardzo zywa potrzeba lqczenia, syntetyzowania wszelakiej 
wiedzy 0 sprawclch milosei. 

Wiele ezynnikow sklada si~ na fakt, ze coraz \rudniej 0 spon
tanicznose w stosunkach mi~dzyludzkieh i ::e nie zawsze spon ta
nicznose wystarcza, aby pokonae opory i rozwiqzae realne i do
tkliwe problemy wspolzyeia. Oezywiscie sarna wiedza czy opano
wanie techniki to jeszeze nie kultura wsp6lzycia. W pewnych 
sytuacjach wiedza moze stae si~ waru nkiem koniecznym dobra, ale ' 
na tym wlasnie swiecie nigdy nie wystarcza do jego realizacji. 
Obok znajomosci techniki post~powania potrzebna jest sprawnose 
poprawnego wartosciowania, a wi~e swiadomose ce16w i etyeznej 
warto sci roznych postaw zyciowych i r elacji mi~dzyludzkich. 

Z twierdzeniem tym zgodzq si~ latwo psychologowie - bo studium 
ludzkiego wn~trzapozwala stwierdzie, ze ezlowiek jest istotq 
etyeznq i w sferze seksualnej - milose tak czy inaczej niemal 
z reguly, pozytywnie lub negatywnie, przezywana jest w kate
goriach etycznych. Wiedza seksuologiczna pomijajqca aspekt etyezny 
jest wiedzq cZqstkowq - musi bye wzbogacona 0 poznanie i prze
zycie wartosci b~dqce punktem wyjscia dla: prawidlowego wartos
ciowania w praktyce, w toku wykorzystywania technicznej wiedzy. 
Seksuologia lekarska czy psychologiczna jest potrzebna - ale :lIe 

4 Par. " WiIlZ" , nr 7/ 8, 1962. 
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jest, gdy w swiadomosci spolecznej utrwala siE: przekonanie, ze _ 
te nauki obejmujq cal q problematykE: mHosci - ze poza nimi 
jest jeszcze tylko... socjologia rodziny i (ewentualnie) etyka okres
lajqca obowiqzki rod z inn e. 

WiE:kszose analiz dotykajqcych problemu milosci wsp6lczesnej 
w j ego aspekcie etycznym zaczyna od analizy kryzysu rodziny 
i poza t~ analiz~ wlasciwie nie wychodzi. A szkoda - bo milose lezy 
w kr~gu etyki nie tylko z tej racji, ze w bardzo wielu wypadkach 
prowadzi do zalozenia rodziny i cementuje jq wewnE:trznie. M i
los e s e k sua 1 n a sam a w sob i e, nawet w oderwaniu od 
powiqzan rodzinnych, 'j est fa k t e met y c z n y m, . to znaczy 
posiada etycznq wartose - dodatniq lub ujemnq. A jej wsp6lczesny 
kontekst to nie tylko kontekst rodziny, choe oczywlscie takze kon
tekst rodziny. 

Rozwazania te zmierzajq do wniosku, ze istnieje etyczny pro
blem wsp6lczesnej mHosci i ze nie sprowadza siE: on do problemu 
rodziny, choe problem rodziny jakos obejmuje. 

Chcqc ugruntowae ten wniosek trzeba jeszcze wziqe pod uwag~ 
pewien, spontanicznie n asuwajqcy si~ zarzut. 

Caly czas m6wi~ tu 0 pr oblemie w s p 6 I c z e s n e j milosci. 
A czy m ilose - zwlaszcza milose seksu alna - nie jest czyms 
wiecznym? Zmienia si~ to i owo w jej psychologicznej ezy socjolo
g icznej oprawie - ale tymi zmianami interesujq siE: inne, n iefilozo
f iczne n auki, wlasnie seksuologia, czy psychologia spoleczna . Zasa
dy etyczne Sq niezmienne, a wi~c w tej dziedzinie wszelka pogon 
za ak tu alnosciq jest tylko chytrym propagandowym wybiegiem. 

Mysl~, ze jest to poglqd niesluszny: Problemy filozoficzne 
a za nimi takze i pr 6by rozwiqzaii - majq sw6j aspek t "nie
zmienny" i aspekt "aktualny". Znawca historii idei zawsze potrafi 
dowiese, ze "to wszystko juz bylo" , ze problemy, jakie zycie stawia 
przed nami, mozna sprow adzie do jakichs filozoficznych arche
typ6w, ze 0 tym samym mysleli i dyskutowali m~drcy greccy... 
I b~dzie mial racj ~ . A jedn ak nowose pr oblem6w stawianych przez 
terazniejszose nie jest czyms calkowicie iluzorycznym, takze w filo
zom. Bo jednak te same odwieczne problemy stawiane Sq inaczej, 
doswiadezenie histor yczne wplywa na ich ksztalt, praktyka i wizja 
'swiata formowana przez nauki szczeg610we zmusza filozofi~ co 
najmniej do przestawiania akcent6w. Gdyby Arystoteles znal dzi
siejszq fizykE: - zapewne jego metafizyka bylaby inna, nie mu
sialaby bye zupelnie inna, l)iewiele w niej jest istotnie "podwa
zone" - ale co innego wydaje siE: dzis najwazniejsze. Filozofia 
zmierzajqca ku temu co absolutne, (a wiE:c niezmienne) osiqga sw6j 
eel nie przez zaprzeczenie zmiennosci, lecz przez jej zrozumienie. 
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Doswiadczenie zmiany, jej analiza, to jeden z punkt6w wYJscla 
metafizyki. Punktem wyjscia etyki takze jest doswiadczenie, z tym 
zapewne zgodzq si~ wszyscy, choe charakter i rola tego doswiadcze
nia byw a pojmowana rozmaicie. Nawet wsr 6d tomist6w bardzo 
scisle trzymaj qcych si~ poglqd6w swego m istrza spotykamy s i~ 

z r6znymi uj ~ciami tego problemu. Na og61 jednak trzeba przyz
nae, ze doswiadczenie j ako zr 6dlo czy element teorii etycznej 
nie jest przez nich akcentowane wyraznie. Na plan pierwszy wy
st~puj e raczej zaleinose etyki od metafizyki, czy tez od fi lozofii 
czlowieka. 5 Nadto w praktyk~ rozwiqzywania zagadnien etycznych 
cz~sto ingerujq odg6rnie przeslanki scisle teologiczne. Taki stan 
rzeczy sprzyja pewnemu "bezr uchowi" w etyce : nowe pr oblemy 
szczeg610we, nowy styl myslenia i zwiqzane z n im przeorganizo
wanie calej problematyki przychodzi powoli, z opoznieniem , lub 
w og6le nie dostrzega si~ potr zeby zmian. 

Tr udno m6wie 0 calkowitym bezruchu w etyce tomistycznej 
czy n awiqzujqcej do tomizmu - ale na pew no malo, za malo si~ 

w niej dzieje. 6 Na tym tle ksiqika Ks. Bpa Karola Wojtyly wr~cz 

zdumiewa - tak bardzo jest inna, tak umie bye dzisie jsza. Za
pewne wlasnie dlatego, i.e autor dokonal r zeczy niezwykle wainej : 
znalazl punkt wyjscia dla rozwaian z zakresu etyki umoiliwia
jqey jednoczesnie peIne wykorzystanie doswiadczenia i zaehowanie 
nor m atywnego charak ter u etyki. 

Zaznaezylam na wst~pie, ze uwaiam MHose i odpow iedzialnose 
za ksiqik~ niedokonezonq - ie jest on a raczej wst~pem nii pod
sumowaniem dorobku au tor a. Nic wi~c dziwnego, ie gl6wnym 
osiqgni~eiem tego studium jest po s taw i e n i e pro b 1 emu, 
sprecyzowanie punktu wyjscia a nie r ozw iqzanie tych ezy innych 
szezeg610wyeh zagadnien. Ludzie szukajqey gotowych recept, dy
rektyw post~powania niewiele tam znajdq dla siebie. Ta ksiqi k a 
zmierza jak najbar dziej ku praktyce iyciowej, osobistej czy dusz
pasterskiej, ale nie dociera do niej bezposr ednio, tylko wskazu je 
kierunek drogi. Istotne , zdobyte juz novum lezy na plaszczyznie 
filozoficznej i to wlaseiwie w zakresie samej k oncepcj i e tyki ; spo
sobu jej uprawiania. Chc~ tu wyjasnic, n a czym to novum polega 
i j ak takie pojm owanie etyki w plywa na jej " aktualizacj ~". W tym 
celu tr zeba b~dzie choeiai pobieznie por uszyc spraw~ filozoficznych 
koneksji autora - tomistycznych i nietomistycznych . Z koniecz
nosci uwagi te b~dq m ialy char akter n ieco specjalistyczny. Do 
spraw bardziej prak tycznych powr6c~ w dalszym ciqgu .tego arty
kulu (zwlaszcza w cz~sc i I II) , gdzie na konkr etnych przykladach 

" Por. sprawozdanie ze " Spotkania fil ozoiicznego" W KIK na tematy 
e tyczne : K onfr ontacj e, "Znak" nr 89, (1961). 

6 Por. HaJi·na B 0 r t now s k a, stare i "owe w etyce, "Znak" nr 94, (1962). 
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sprobuj~ pokazac aktualnosc Milosci i odpowiedzialnosci, jej wsp6l
czesnosc - i gl~bokq slusznosc. B~dzie to jednoczesnie pr6ba 
"przedluzenia" ksiqzki w stron~ codziennosci i tego wszystkiego, 
co na niq si~ skIada. 

Nowosc i swoistosc pozycji filozoficznej autora Milosci i odpo
wiedzialnoSci mozna najlepiej ocenic por6wnujqc jego wypowiedz 
z tym, co znajdujemy w takiej np. ksiqzce, jak znane i skqdinqd 
znakomite dzielo ojca Jacka Woronieckiego poswi~cone katolickiej 
etyce wychowawczej.7 Punktem wyjscia rozwazan ojca Woroniec
kiego jest porzqdek obiektywny, bytowy. Gdy analizuje milosc 
w podmiocie, w czlowieku, to interesuje go przede wszystkim re
lacja intelekt-wola-przedmiot milosci. Normy etyczne wyrazajq 
porzqdek, jaki w tej relacji powinien panowac. Tworzywem norm 
jest ostatecznie wiedza 0 porzqdku swiata, jakq daje nam metafi
zyka. Nie jakas metafizyka wymyslona, aprioryczna, lecz nauka 
o bycie wywodzqca si~ z doswiadczenia tegoz bytu. 

Wiedza 0 czIowieku, jaka jest potrzebna do zbudowania etyki, 
zamyka si~ w ramach tzw. psychologii racjonalnej, operujqcej 
poj~ciem wladz duszy i hierarchii tych wladz (poddanie woh ro
zumowi poznajqcemu prawdziwe dobro). U podstaw tej psychologii 
lezy filozoficzna analiza zjawiska "czIowiek", zwlaszcza analiza 
procesu ludzkiego dzialania, ale kontury tej analizy Sq zatarte 
i jej zwiqzek z aktualnym doswiadczeniem m6wiqcym, j a k dziaia 
czIowiek nie jest dzis jasny dla wi~kszosci odbiorc6w etyki kato
lickiej. Jest w tym wszystkim cos, co robi wrazenie aprioryzmu 
w schematach czynu ludzkiego trudno znalezc miejsce dla przezyc, 
ktore nie latwo poddajq si~ analizie. Psychologia dzisiejsza nie 
jest naukq filozoficznq - operuje innymi schematami i jedno
czesnie wszczepia nieufnosc wobec schematow zbyt zracjonalizo
wanych. WedIe jej danych decyzje ludzkie i caly przebieg post~po
wania jest raczej wynikiem i konsekwencjq wewn~trznej jakosci 
czlowieka, w wielkiej mierze zwiqzany jest z jego biografiq 
a nie z jakqs gotOWq i uporzqdkowanq strukturq wIadz. 8 Osobiscie 
widz~ szereg mozliwosci interpretacji danych psychologii schola
stycznej w kategoriach j~zyka psychologii gl~bi czy innych od
mian psychologii dzisiejszej (i odwrotnie) - ale nie 0 tym tu 
mowa. 

Pr6ba zastqpienia psychologii scholastycznej psychologiq dzisiej
SZq mogl~by w budowaniu etyki dac rezultaty interesujqce. Ale 
poprzez takq pr6b~ etyka stracilaby sw6j status nauki filozoficz

7 O. .Tacek W 0 ron 1 e c k i OP, KatoUcka etyka wychowawcza, Wyd. Ma
riackle, Krak6w 1948. 

8 Por. AM, Sp6r 0 dobra, ..Znak" nr 94, (1962). 
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nej i bylaby zdana na fluktuacje roinych kierunkow w psycho
logii, kaida niernal nowa teoria psychologiczna przynosilaby ko
niecznosc reinterpretacji (przynajrnniej terminologicznej). A co 
najwainiejsze - sarna pewnosc postulatow etycznych stalaby si~ 
zaleina od pewnosei przeslanek psychologicznych, bylaby wi~c 

znikorna. Wydaje siE:, ie rozwaiania na pograniczu etyki i aktual
nej psychologii s<\ potrzebne i godne uprawiania, ale etyki czysto 
filozoficznej nie zast<\pi<\, raczej rnog<\ j<\ uzupelniac czy tlurna
czyc. 9 \ 

Obok scholastycznej istnieje jeszcze co najrnniej jedna wielka 
filozoficzna synteza zjawiska "czlowiek". Jest ona dzielern feno
rnenolog6w: Husserla, Schelera, Ingardena i innych. Sprawarni 
etyki interesowal si~ szczeg6lnie Scheler, i on to wlasnie, w spo
sob niezwykle tworczy i gl~boki, ustalil dla niej punkt wyjseia 
w analizie przeiyc etycznych. Scheler - jak wszyscy fenorneno
logowie - jest wrogiern psychologizrnu, sprowadzania problerna
tyki filozoficznej do psychologicznej. Aksjologia (nauka 0 war
tosciach), jak<\ stworzyl, rna charakter seisle filozoficzny. Wychodz<\c 
od analizy ludzkich przeiyc dochodzirny do istnienia wartosci 
etycznych, poniek<\d tak jak rnoglibysrny posrednio odkryc istnie
nie barw badaj<\c dzialanie ludzkiego wzroku. Wartosci etyczne 
nie S<\ rnyslarni, tworarni naszej psychiki. Swiat tych wartosci 
jest czyrns, co nas przekracza i na swoj sposob jest od nas nieza
leine. W poszukiwaniu wartosei etycznych Scheler wychodzi od 
podrniotu, startuje od wewn<\trz, inaczej zupelnie' nii scholastycy, 
dla kt6rych rzecz<\ pierwotnie dan<\ jest porz<\dek obiektywny, po
zapodmiotowy, rzeczywistosc zewn~trzna . Dla Schelera wartosci 
etyczne jako takie S<\ przedrniotern doswiadczenia - natorniast 
scholastycy, przynajrnniej tornisci, urnieszczaj<\ doswiadczenie jak 
gdyby dalej od etyki, wi~kszq rol~ przyznajq rozurnowaniu 
i w ogj6le "grze wladz" w czlowieku, rnowiq raczej 0 poznaniu 
wartosci (dobra) nii 0 ich doswiadczaniu. 

Autor Milosci i odpowiedzialnosci nie ukrywa faktu, ie tworzqc 
SWq koncepcj~ etyki w wielu punktach idzie za Schelerern, ktorego 
poglqdy dobrze zna i do pewnego stopnia podziela. 10 Oto jak 
ujrnuje zadania etyki: rna ona wyjasniac norrny poprzez kontekst 
doswiadczenia - takie doswiadczenia typu schelerowskiego. Takie, 
ale nie tylko : Czlowiek jest podrniotern rnoralnosci, jest tym, 

9 Por. Liliane F r e y - R 0 h n, Zlo w §wtetle psyehologti, "Znak" nr 94, (1962). 
10 Por. Ks. Bp Karol W 0 j t y 1 a, Deena moz!iwo§et zbudowania etykt chrze

§cijanskiej pTZy %a!oieniaeh systemu Maksa ScheleTa, Tow. Nauk. KUL, Lublin 
1959. Ks. Bp Karol W 0 j t y 1 a, D metafizycznej t fenomenologic%nej podSta'wte 
normy mOTalnej, "Roczniki Teologlczno-kanonlczne". KUL, Tom VI, zeszyt 1/2. 
Lublin 1960. 
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kto czyni dobrze lub zle - i jest jej przedmiotem, jest tym, kogo 
dotyka sprawiedliwosc, milosc - lub krzywda. 

W budowie etyki potr zebne jest i doswiadczenie startujqce od 
wewnqtrz, analiza przezycia etycznego, w ktorym wartosc uczestni
czy - i doswiadczenie rzeczywistosci zewn~trznej , ktore analizuje 
si~ w ramach poznania przednaukowego i poznania filozoficznego. 
Te dwa doswiadczenia spotykajq si~ na terenie etyki, dane ich 
nie Sq sprzeczne, lecz raczej uzupelniajq si~ wzajemnie i oswietl ajq. 

Dla umyslowosci uformowanej przez tr adycyjne nauczanie etyki 
kontakt z doswiadczeniem sch elerowskim jest szczegolnie ozywia
jqcy; wyzwala rozwazania etyczne z roznych przykrych zaciesnieii. 
Na przyklad: podejscie od strony podmiotu, wzi~cie pod uwag~ 

przezyc czlowiek a, ktoremu rzeczywistosc jaw i si~ jako ser ia n ie
powtarzalnych w swym kontekscie zdarzeii - ratuj e etyk~ przed 
legalizmem, przed sprowadzaniem calosci zycia etycznego do poslu
szenstwa formulom praw nym. lstotnie - to jest dobre etycznie, 
co j est zgodne z obiektywnym por zqdkiem rzeczywistosci - ale 
bogactwo tego porzqdku zdaje si~ przekraczac mozliwosci kodyfi
kacji . Prawo jako poznane i sformulowane jest zawsze "mniejsze", 
ubozsze od swej podstawy w rzeczywistosci. 

Z dr ugiej strony uznanie doswiadczenia "zewn~trznego" chroni 
etyk~ przed subiektywrzmem, przed zamkni~ciem si~ w sferze 
pr zezyc, nada je ·jej szersze i wyrazniej spoleczne zabar wienie. 
Wsp6lny calej ludzkosci zdrowy rozsqdek (common sense) ma po
przez to dQswiadczenie sw6j udzial w budowaniu etyki - ten fakt 
ulatwia porozumienie mi~dzy ludzmi w tak waznej dziedzinie jakq 
jest war tosciow anie etyczne. 

Legalizm i subiek tywizm (skonkretyzow any np. w etyce sytu
acyjnej) to dwie postawy skr ajne, z kt6r ymi Milose i odpowiedzial
nose chce si~ u porac i kt,6rym przeciwstawia propozycj~ "wyjscia 
wyzej", ponad rzekomq sprzecznosc. 

Uwzgl~dnienie doswiadczenia typu schelerowskiego sprzyja kon
taktowi etyki z tym, co aktualnie dzieje s i~ w czlowieku, i poprzez 
to umozliwia pas jonu jqcy i pr aktycznie w azny dialog mi~dzy tym, 
co w ieczne, i tym , co dzisiejsze. 

Scheler zdawal sobie spraw~ z histor ycznej zm iennosci ethosu, 
sw iata w artosci. Pewne w artosci stanowiq w nim jak gdyby trwale 
wsp61czynniki. lnne natomiast w r 6zn.ych epokach zmieniajq sw6j 
sens i stanow isko w hierar chii. 

Mozem y si~ zgodzic z m etafizyk am i, ze porzqdek kosmosu jest 
ni ezmienny - niemn iej ethos, j ak o swiat wartosci poznanych, b~

dzie si~ zmieniac, bo nasze poznanie zm ienia gl~bokosc. Te zmiany 
gl~bokosci (i zm iany aspektu - tez nieunikn ione, bo kazda epoka 



409 MIARA MILOSCI 

przynosi inne doswiadczenia historyczne II mUSZq wywierae wplyw 
na l(sztaltujqcy siE: wciqz na nowo obraz swiata wartosci, a tym 
samym i na konkretnq trese norm . Moze nie powstajq normy czy 
nakazy etyczne z gruntu nowe - ale wystE:pujq miE:dzy nimi nowe 
relacje, zmienia siE: uklad zaleznosci, co · innego wysuwa siE: na 
pierwszy plan. Czasem mozna to zauwazye n awet na przestrzeni 
lat kilkunastu: poszczegolne "cnoty" nie bez przyczyny wychodzq 
z mody lub odwrotnie - wchodzq na wszystkie usta. Te "nie
modne" nie przestajq siE: l iczye - nadal mUSZq bye i Sq praktyko
wane, bo Sq warunkiem calosci, pelni zycia etycznego - ale by
tujq w cieniu tego , co zarysowuje siE: jako "ideal etyczny na dzis", 
co nadaj e ton i barwE: wysilkom i poszukiwaniom . Tak widzie 
l ismy juz lata wiernosci, m~stwa , autentycznosci - teraz na spos6b 
P awlowy pierwsza zdaje siE: bye milose pojmowan a jako wyjscie 
napr zeciw drugiem u czlowiekowi, jedyna sil:a tw6rcza i zbawcza. 

Akceptujqc niezmienne zasady nie musimy wyrzekae siE: histo 
r ycznej zmiennosci ich konkretnych ujE:C i zastosowan - to oczy
wiste. Tnva zasada "szanowae kazdego czlowieka" - ale w bardzo 
wielkim stopniu zmie.nily siE: uczynki, jakich wymaga od nas jej 
stosowanie. Zmienily siE: w tak wielkim stopniu, ze wlasciwie mu
simy na nowo odkrywae jej sens. Bez tego odkrycia zasada ·stanie 
siE: pustym schematem, og61nikiem bez tresci. 

UwzglE:dniajqc oba rodzaje doswiadczenia, kladqc pewien akcent 
wlasnie na doswiadczeniu typu schelerowskiego - Ks. Bp Wojtyla 
moze i m usi pisae wlasnie 0 milosci wsp6lczesnej, bo taka milose 
jest pr zedmiotem jego obserwacj i w obrE:bie doswiadczenia dusz
pasterskiego, kt6re uznaje za jedno ze zr,6del swojej ksiqzki. W M i 
losci i odpowiedzi alnosci dokonu je siE: jakas - moim zdaniem bar
dzo znamienna - konfrontacja tej wsp6lczesnej milosci i zasad 
wywodzqcych siE: z analizy obiektywnego porzqdku rzeczywistosd 
i na nich opartych, zasad tak ogolnych, ze mogq obowiqzywae 
zawsze, ze mozna im przypisae zas i~g kosmiczny. 

Przyj rzyjmy siE: ter az tej konfrontacji. 

II. MI ARA O SOBY 

Porzqdek obiektywny i porzqdek przezyc spotykajq siE: w stwier
dzeniu, ze c z lo w i e k j e st 0 so b q. • 

Tomistyczna an tropologia filozof iczna m owi 0 czlowiek u j ako 
o com posi tum duchowo:'cielesnym, akcentu jqc jednose i niepowta

\I P or. L ouis K. D u pr e , Pozytk i f Hozofii w!as ciw i e u zy te j , " Zna k" 
nr 92/ 93, (1962) . 

.. 
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rzalno§e kazdego takiego compositum w ramach wspalnej ludzkiej 
natury. Kazdy czlowiek - wi~c i ten oto czlowiek - jest zasad- , 
niczo razny od wszystkich pozostalych, jest sob q. Nie jest tylko 
jakqs sumq raznych elementow powtarzalnych - jako byt sta
nowi calosc, jednose, sub s tan c j~. Dzialanie osoby - w mysl 
zasad metafizyki - jest proporcjonalne do jej bytu, okreslone 
przez niq samq. Okreslone jej naturq (ludzkq) lecz takze jej indy
widualrrosciq. Z tej racji dzialanie osoby cechuje wolnosc i swoista 
autonomia. 

Uznanie i afirmacja faktu, ze czlowiek jest osobq, prowadzi do 
przekonania, ze czlowiek powinien bye traktowany jako osoba, 
z poszanowaniem jego osobowej niepowtarzalnosci, autonomii, wol
nosci. 12 Angazujqc osob~ wobec osoby mHose nie powinna prze
kreslae czy tez naruszae zadnego z praw osoby. Jest to podstawowa 
zasada klasycznego "personalizmu", personalizmu, 0 jakim mozna 
mowie u sw. Tomasza, mimo ze termin ten w jego dzielach nie 
wyst~puje. 13 

W spospb zblizony do klasycznego (w tym punkcie) sformulo
wal zasad~ personalizmu Kant: Osaba moze bye tylko celem dzia
lania - nigdy jego srodkiem. 14 

W Mitosci i odpowiedziaZnosci znajdujemy sformulowanie po
dobne: Nie wolno uzywae osoby. 

Nadal jestesmy tu w porzqdku obiektywnym, ale juz wychylamy 
si~ jakby na spotkanie tego, co dane jest w przezyciu. Bo wlasnie 
przezycie zwlaszcza prawdziwie gl~bokie przezycie milosci - poz
wala doswiadczye, ze osoba jest wartosciq i ze b~dqc wartosci!l 
i "dobrem dla",pozostaje jednoczesnie alteri incommunicabilis. 
Najscislejsze zjednoczenie osob nigdy nie jest zjednoczeniem calko~ 
witym, jest tylko spotkaniem - ~kni~cie na "dwoje", odr~bnosc 
"ty" i "ja" trwa. Calq istotq wychodzimy naprzeciw drugiemu, 
ale nie mozemy stae si~ nim, stae si~ jednym, choe do tego wlas
nie dqzy milose. 

Dqzenie do tego, by "stanowie jedno" oscyluje mi~dzy pragnie
niem poddania si~, zniwelowania siebie jako osoby, i pragnieniem 
zdobycia, opanowania drugiej osoby. Oba te pragnienia Sq skiero
wane przeciw temu, co w porzqdku obiektywnym stanowi dobro 
przeciw autonomii osoby. A na plaszczyznie subiektywnej - reali
zacj a ktaregos z tych niszczycielskich pragnien' oznacza bardzo 
powazne skrzywienie calego wzajemnego stosunku - skrzywienie 
naruszajqce milose. 

12 Por. wtadyslaw S t r 6 Z e w ski, Etylw aftrmacjt, "Znak" nr 89, (1961). 

13 Por. Ks. Bp Karol W 0 j t Y I a, Persona!tzm tomistyczny, "Znak" nr 83, (1961) , 
14 Por. Halina B 0 r t now s k a, Humantzm t etyka, "Znak" nr 87, (1961). 
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Metafizyka wskazuje na jednose jako na kres milosci, jej wypelnie
nie, terminus ad quem. Tak pojmowana jest nawet milose kosmicz
na - ta, ktora u Dantego rzqdzi ruchem gwiazd. W milosci rozumia
nej tak, jak jq pojmowali scholastycy, jest miejsce na dynamizm, na 
dzialanie: doskonale urzeczywistniona jednose nie jest martwa 
zawiera w sobie wielose, trwa w niej jakies wewn~trzll'e krqzenie, 
wymiana dobr, istniejq relacje... Teologiczna wizja Trojcy 8w. na
wiqzuje do filozoficznego modelu jednosci doskonalej dosko
nalosciq zycia a nie bezruchu . 

Podobnie i najscislejsza jednosc mi~dzyludzka oparta na milosci 
nie rna charakteru statycznego i nie przekresla odr~bnosci osob 
raczej jq wykorzystuje, czerpie z bogactw z tq odr~bnosciq 

zwiqzanych i od niej nieodlqcznych. Jednose mi~dzyludzka reali
zuje si~ w procesie dawania i przyjmowania zakladajqcym i fakt 
dwoistosci i fakt wzajemnego ciqzenia ku sobie. Zadnego z tych 
faktow nie mozna wyeliminow.ae bez naruszenia tego, co stanowi 
racj~, a nawet wi~cej: bytowy fundament jednoSci. 

Milose . ludzka musi bye m i ~ d z y osobami. Aby mogla lqczye, 
trzeba aby przelamala barier~ podmiotu. Ma bye wyjsciem na
przeciw drugiego czlowieka - a nie czekaniem na to, by go wchlo
nqe w siebie, zamknqe we wlasnym wn~trzu, lub by dae si~ po
chlonqe rezygnujqc z wlasnej wartosci i godnosci. Czlowiek rosnie 
przez milose dlatego, ze dzi~ki niej przestaj'e bye zamkni~ty, i tylko 
wtedy rosnie, gdy rzeczY;Wiscie si~ otwiera. 

Kazde dzialanie dotykajqce osoby powinno bye dzialaniem skie
rowanej ku niej milosci - inaczej narusza jej prawa. Dobru nalezy 
si~ milose, a osoba jest wlasnie dobrem. W porzqdku obiektywnym 
norma personalistyczna - norma milosci osoby - jest bezposred
nim uzasadnieniem przykazania milosci. Zresztq i w porzqdku prze
zycia "prawdziwa" milose utozsamia si~ z najgl~bszym szacunkiem 
dla praw istoty kochanej . Tylko ze prawa te nie Sq ujmowane 
w kategoriach og6lnych i nie moglyby pomiescie si~ w nich bez 
reszty: prawa czlowieka - tego oto najblizszego czlowieka - to 
nie jakies prawa gwarantowane takim czy innym kodeksem, to 
j ego prawa, prawa wlasne i niepor6wnywalne z prawami in
nych ludzi, a uzasadnione fakt€m, ze to wlasnie ten czlowiek, i taki 
jaki jest. Milose budzi poczucie, ze nie ogarniamy w pelni bo
gactwa drugiego czlowieka. 1m scislejsze zespolenie, tym zywsza 
swiadomose tajemnicy. Niespodzianki i rzeczy niepoj~te odslaniajq 
si~ w miar~, jak wzrasta wzajemna przejrzystose; bezposredni, 
intymny kontakt wciqz na nowo rozprasza zludzenie, ze si~gamy 
dna. A jednak dno istnieje, i one tez - niepoznane, niedotkni~te
jest przedmiotem milosci, wychodzqcej naprzod, wiE:kszej niz poz
nanie. 

http:wyeliminow.ae
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Zywe, konkretne poznanie przedmiotu milosci narzuca sumieniu 
rol E; tw6rczq: kier ujqcy siE; mHosciq czlowiek nie potrafi dzialae 
wedlug recept gloszqcych "tak a tak nalezy post~powac", "st'ld 
dotC!d wolno". Milose nie potrzebuje reeept - to nie znaezy, ze 
odbywa si~ bez zasad. Zasady ksztaHujqee milose wyrastaj'l z jej 
istoty. Norma person alistyczna nie ogranicza milosci, ona j'l wy
raza . Poszanowanie osoby - zaznaczmy to jeszcze raz - n ie jest 
tylko poszanowaniem czlowieczenstwa (uznaniem za dobro tego, 
co wsp6lne ludziom jako ludziom), lecz obejmuje calose osoby, 
a wi~c wszystko, co jest w niej bytem, cechy, wartosci indywi
dualne. Powiedzenie "to tez czlowiek" to w pewnych sytuacjach 
duzo, ale nie dosye. Chyba i.e wzbogacimy jego tr ese 0 wniosek 
pelniej odbijajqcy trese normy personalistycznej: "to tez czlowiek 
a wi~c, podobnie jak ja mam prawo bye sob'l"tak i on ma prawo 
bye sob'l" . 

N awet zlo i braki dostrzezone w drugim czlowieku S'l w pewien 
spos6b jego wlasnosciq. To nie znaczY,- ze mamy si~ z nimi godzie. 
OwszEm , trzeba, by nas pobudzaly do dzialania zmierzaj'lcego ku 
ich uzupelnieniu. Z czym innym natomiast trzeba si~ godzic, choc 
to czasem nielatwo. Musimy zaakceptowac fakt, ze dary b~dq 

przyjmowane na spos6b tego, kto je przyjmuje. Naprawa, uzupel
nienie br ak6w , jest pr ocesem wewn~trznym , dokonuje si~ tak , jak 
n a to pozw ala struktura dr ugiego czlowieka w obr~bie jego indy
widualnosci. J esli, j ak tego chcemy, ten drugi czlowiek zmqdrzeje, 
to wlasnq mqdrosciq, jesli przyb~dzie mu ..cierpliwosci, to bye 
moze ta cierpliwose b~dzie wyglqdala jak m6j niepok6j, jesli 
uwierzy, to swoj 'l a nie mojq wiarq. I tak wlasnie jest dobrze. 
Wszelkie "po mojemu" jest pr zeciwne m ilosci. Milosci prowadzqcej 
stopniowo do tego, ze w wielu (ale nigdy we wszystkich) dziedzi
n ach zycia wsp61nota zdobywa wlasny styl, osoby dzialaj'l i prze
zywaj'l zgodnie, "po naszemu". . 

o tym aspekcie norm y personalistycznej m6wi~ szczegolnie 
duzo, bo przynosi on moze najwi~cej pr aktycznych konsekwencji 
w plaszczyznie milosci i odpowiedzi alnosci. P rzemyS1any do konca 
pr owadzi, j ak m i si~ zdaje, do gruntownego przeredagowania 
t r adycyjnej etyki. Nie zachodzi potrzeba zmiany zasad, lecz bardzo 
w azny proces aplikacji, stosowania zasad zaczyna wyglqdac inaczej. 
Dochodzimy do w niosku, ze zasady nie wystarcza jq, nie dyktuj'l 
wprost, co m amy czynie h ie et nunc, ze tylko w n ajog6lniejszym 
zarysie pokazuj'l dobro, jakie mamy realizowae.. . To dobro musimy 
sami za k azdym razem odkryw ae w konkrecie. Di alog sumienia 
i r zeczywistosci nie jest dzi~ki zasadom wyeliminowany. Uformo
wana poprzez zasady (tez wywodz~ce si~ z porzqdku rzeczywistosci, 
z porzC!dku bytowego, ale sformulowane dzi~ki zbiorowemu wy
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silkowi ludzkosci) swiadomose moralna jest tworczym, aktywnym 
elementem psychiki ludzkiej. 

Niewqtpliwie prze:i:ywamy obecnie jakis okres renesansu sumie
nia. Prze:i:ywamy go chyba wszyscy, jakby niezale:i:nie od typu 
wyznawanych poglqdow filozoficznych. Wychodzqc z pozycji "ultra
-wsp6lczesnych" przeciwstawia si~ sumienie normom obiektywnym, 
bo j akoby naruszajq one jego autonomi~. Postawilam cudzys16w 
przy okresleniu "wsp6lczesne pozycje", bo ten bunt przeciw lega
lizmowi w imi~ drugiej skrajnosci - subiektywizmu - wydaje 
mi si~ w istocie zjawiskiem ju:i: cokolwiek wczorajszym. G!~bsze 
i subteln iejsze analizy prze:i:ye etycznych (dotakich analiz si~g ajq 

pr~dzej czy p6:i:niej wszystkie kierunki filozoficzne zainteresowane 
etykq) wskazujq zar6wno na pot r z e b ~ nor m jak i na fa k t 
a u t 0 n om i i sumienia. 

Milose wspolczesna jest wdzi~cznym przedmiotem wszelkiego 
rodzaju gl~bokich analiz : wr~cz prowokuje do nich poprzez sw6j 
ksztalt i miejsce, jakie zajmuje w kulturze. 

Odeszlismy daleko od milosci lekkiej, bez znaczenia, milosci-gry, 
milosci-ozdobnika na marginesie :i:ycia. Sprawy czysto seksualne 
bywa jq wpr awdzie traktowane rozr ywkowo, nieodpowiedzialn ie, 
jako cos, co sarno przez si~ . niewiele - alba nic - nie znaczy. 
(Choe i tu wcale nierzadko spotykamy nut~ powagi - od ponu
rego, demonizu jqcego determinizm u plci [jak w szt ukach Ten
nessee Williamsa] do tryumfalnej, choe pr zepojonej poczuciem 
tr agizmu, apologii seksualizmu). Lecz milose niemal z reguly 
uzna je si~ za spraw~ najwyzszej wagi, w niej widzi s i~ szczy toWq 
szans~ :i:ycia, czynn ik porzqdkujqcy i nadajqcy sens istnieniu 
s tqd tylko krok do przyj~cia pelnej odpowiedzialnosci za m ilose. 

Milose, kt6ra jest sprawq tak bardzo powaznq, pot rzebu je miar y , 
norm y i jednoczesnie potrzebuje tez przezwyci~zania m iary 
chyba zawsze milose byla jednoczesnie zgodq, n astawaniem ladu 
i buntem. To znaczy, i e do jej istoty nale:i:y bye dramatem. 

- I slusznie chyba krytycy wsp6lczesnosci (jak np. u nas ostatnio 
Toeplitz w "Tw6rczosci" 15 podkresla jq, ze w swiecie, w kt6rym 
wszystko wolno, w swiecie "bezgrzesznym", nie posiadajqcym 
miary etycznej , ten dramat jest coraz mniej mozliwy. Zgoda na 
wszystko pozbawia nas wszelkiej wlasnosci - warto nad tym 
zdaniem odprawie dluzszq refleksj~. Ma ono sens nie tylko w kwe
stii stosunku czlowieka do swiata. Anarchia wewnqtrz czlowieka 
takZe przynosi skutki tragiczne, odbiera caly smak zyciu. A wi~c 
nawet z pozycji hedonistycznych musi bye uzn ana za zjawisko 
niedobre. 

15 P or. Krzysztof Teodor Toe p 1 i t z, Komentarz do erotyzmu w ji!mte, 
"Tw6rczosc" nr 11 (208), 1962. 
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Dowolnosc sumienia, ealkowity subiektywizm w pojmowaniu jego 
roli i funkeji musi prowadzic do anarehii. Wolnosc a dowolnosc 
wolnosc to zywy, nieskr~powany kontakt z rzeezywistoseiq. Do
wolnosc to poddanie si~ przypadkowym impulsom wbudowanym 
w nas przez takie ezy inne "slepe sHy". Wolnosc zdobywa si~ 
w dowolnosc popadamy z lenistwa ezy ze zm~czenia. 

Toeplitz pokazuje przekonywajqco, ze przynajmniej w sferze 
m Hosci calkowita dowolnosc nie uszcz~sliwia czlowieka. W poszu
kiwaniu dramatu sztuka wsp6lczesna ucieka si~ do przedstawiania 
przezyc milosnych w kontekscie perwersji, coraz to bardziej wy
myslnych: tylko tam mamy jeszcze do czynienia z poczuciem 
normy i tylko tam jest jeszcze przeciw czemu si~ buntowac w imi~ 
osobistej, niepowtarzalnej i nieusankcjonowanej spolecznie mi
losci.16 Drugi pr qd wraca do milosci zwyklej, normalnej i w niej 
odnajduje autentyczny dramat - a wraz z nim i napi~cie mo
r aIne, swiadomosc zla i grzechu. Ten prze'wr6t w widzeniu arty
styeznym jest bardzo doniosly. Oznacza on definitywne porzucenie 
mitu "zyeia ulatwionego", w kt6rym miloM: byla co najwyzej 
pas jonujqcym eksperymentem z pogranicza dociekan fizjologiczno
-psychologicznych i niewybrednej rozrywki. Okazuje si~, ze w re
alizujqcej si~ nowej epoce zycie ulatwione bynajmniej nie jest 
powszechnym faktem - ludzka psychika stawia zdecydowany 
op6r wszelkim pr,6bom wyzwalania jej z Nt etyki. Zycie jak 
dotqd nie zostaio ulatwione bez reszty, a wi~kszosc ludzi korzy
stajqcyeh z daleko idqcych ulatwien i zyjqcych w atmosferze 
pclnej swobody obyezajowej nie pragnie dalszego post~pu w tym 
kier unku. 

Toeplitz, jak si~ zdaje, jest przekonany, ze normy Sq potrzebne, 
a b y by lop r z e c i w c z e m _u s i ~ bun tow a C. Takie sta
nowisko budzi sprzeciw - a jednak czujemy, ze tkwi w nim 
jakas racja. Zapewne, buntownicy z temperamentu potrzebujq 
norm, aby ieh bunt nie byl tylko niemilym szamotaniem si~ ze 
sobq. Zewn~trzny, us.talony obiekt buntu dziala integrujqco. Do 
tego troch~ dziecinna przekora kaze odczuwac satysfakcj~ dopiero 
wtedy, gdy buntowniczym poczynaniom towarzyszy swiadomosc 
lamania prawa, przekraczania przykazan (czasem jest nawet w a.ine, 
o kt6re konkretnie przYKazanie ehodzi - chcialoby si~ jak naj
dokladniej zgl~bic rozmiary grzeehu i zdefiniowac scisle jego 
naturE: ). Niemniej trzeba przyznac, ze takie skrupuly i rachunek 
sumienia na opak to zjawisko troch~ elitarne, a troch~ niepowazne. 

16 Por. Stanislaw L e m, Lolita czylt St awrogin i B eatry cze, "Tw6rczosc" 
nr 8 (205), 1962. W tym samym artykule znaj dujemy tei; bardzo ciekawe uwagi 
na temat art ystycznej kleski, do jakiej prowadz'l proby opisu przezyc sek
sualnych. 

http:losci.16
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A przeciez nie intelektualisci udziwnieni, lecz zwykli dorosli ludzie 
maj'l miee zdolnose przeiywania pelni milosci. Trudno si~ zgodzie, 
aby milose miala bye zarezerwowana tylko dla osob w okresie 
dojrzewania (ktory co prawda w swym aspekcie psychologicznym 
coraz bardziej si~ przedluia). 

Mil:osc i odpowiedzialnosc widzi "przeiyciow'l" i szcz~sciodajn'l 
funkcj~ norm inaczej - ale problem buntu i przezwyci~iania 
norm nie jest w tej ksi'lzce wymini~ty. Subiektywizm (krancowy) 
nie uznaje potrzeby norm. Legalizm bardzo upraszcza spraw~ : 

zachowanie przepisow etycznych wymaga ofiar, niemniej w osta
tecznym rozrachunku, tu lub tam, przynosi szcz~sc ie . 

Milose i odpowiedzialnose kaze respektowae normy obiektywne 
a jednoczesnie wychodzie ponad nie. 

Nie wszystko wolno. Milose jest ograniczona wymaganiami 
swego przedmiotu i mozliwosciami podmiotu. Te wymagania i gra
nice mozliwosci nie S'l wyl'lcznie konsekwencjami egoizmu czy 
tez a prior i przyj~tych zasad. Przynajmniej niektore z nich maj'l 
ooiek tywne podstawy - w·strukturze i w jakosciach podmiotu 
i przedmiotu. Kaidy z nas moze kochae i moze przyj'le milose 
tylko wedle siebie. 

Skor o m iar 'l milosci jest troska 0 dobro osoby - konkretne, 
indywidualne jej dobro - to norma nakazuj'lca wypelnianie tej 
wlasnie miary sarna niejako potwierdza swoj'l wlasn'l niewystar
czalnose i niezupelnose. Bo dobro to jest z koniecznosci niedefi
niowalne. Nawet najbardziej szczegolowe normy mog'l je okreslie 
tylko w pewnym przybliZeniu, wskazuj'l kierunek, ale nie zary
sowuj'l ksztaltu realizacji. 

W tej wlasnie niezupelnosci norm ogolnych lezy zal'liek dra
m atu - autentycznego dramatu zwyklej codziennej milosci. Kon
kretne dobro drugiego czlowieka nigdy nie jest nam znane w pelni. 
Chcqc zachowae miar~ milosci wci'lz potykamy si~ 0 tajemnic~ 
i 0 wlasne ograniczenia. St'ld nieodl 'lczne od milosci, nawet naj
bar dziej udanej - cierpienie, konflikty. Konflikty dramatyczne 
w swej istocie choe bardzo proste, czasem az trywialne w scenerii. 
"Czego ona wlasciwie chce?" "Co on sobie wyobraia?" Takie py
tania zadajemy sobie nie tylko w zwi'lzku z celem i programem 
iycia. Na ogol chodzi 0 dzisiejszy wieczor, 0 t~ niedziel~, 0 dro
biazgi, odruchy. Tylko ie u podloia, gdyby si~gn<!e bardzo gl~boko, 
znalezlibysmy wlasnie to: tajemnic~ drugiego czlowieka, bardzo 
podstawowe onentacje i potrzeby - nieprzepiknionose, z ktorq 
musimy si~ pogodzie. A tak chcielibysmy bye widziani na wskros, 
tak potrzebujemy wspoldzialania i zgody drugiego czlowieka na 
to, czym jestesmy. To wlasnie powinno bye uznane i kochane 
choe sami nie umiemy tego okreslie. 
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Istniejq konflikty powierzchni - ale jesli jest ich bardzo duzo, 
jesli wciqz powracajq, to kto wie, czy nie wyrastajq z "jakiegos 
niedostatku mHosci osoby? Niedostatku, zwiqzanego bardzo cz~sto 

z brakiem zgody na nieuniknionq tajemnic~. Akceptujemy tylko 
to, co jestesmy w stanie zrozumiee - a przeciez milose osoby 
musi przer astae poznanie. I moze je przerastae. Czlowiek jest 
zdolny do milosci osoby, niedoskonaiej moze, ale prawdziwej. 

Rozwiqzywanie konfliktow milosci jest tworczym zadaniem su
mienia. B ardzo cz~sto zadaniem ponad sHy. 

Dlatego milose wspolczesna , ta ktor a rna ·ambicj~ bye milosciq 
oso by - jest na ogol smu tna. Stracilismy zdolnose rezygnacji, 
pogodnej zgody na niedoskonalose wszelkiej realizacji. A moze 
r aczej ta zdolnose jest tak naduzywana, ie przynajmniej w zakresie 
pr awa do doskonalej m ilosci nie ch cemy juz z niczego rezygnowae. 
Chcem y czegos bardzo wielkiego. Nie rna co ,ukrywae: wypelnienie 
miar y milosci jest rzeczq tak wielkq, ie ludzkimi silami to nie
mozliwe. Tylko Bog t~ miar~ wypelnia i nie latwo Go nasladowae. 
Zwlaszcza gdy "niedowierzqcy" n ie posiadamy w Nim wyraznego, 
odczuw alnego opar cia, 

W Milosci i od powiedzialnosci cien smutku jest wyrainy. Po
siadaj~c doswiadczenie duszpasterskie tr udno zachowae w sercu 
i w um ysle nietkni~ty m it rozowego chrzescijan stwa. Doswiadcze
nie - sehelerowskie doswiadezenie tego, co ak t ualnie odbywa 
s i~ w ludziaeh - pokazu je, ze milose, ktorej korelatem jest odpo
w iedzialnose za osob~ - taka miiose jest trudna, r zadko si~ udaje. 
Ale taka milose nie m usi bye punktem wyjscia - jest raczej 
w yzn aczonym, wybranym kresem drogi. Za to orientacja na takq 
milosc: jest potrzeb na od poczqtku, aby nie mylie z niq tego, co 
jest" tylko rozblyskiem uezue ezy zamaskowanym egoizmem. 

Do najpi~kniejszyeh i jednoezesnie na jbardziej i yciowyeh stron 
Mitosci i odpowiedzialnoSci nalezq te, na ktorych autor ' probuje ' 
zar ysowae drogi milosei, jej wzr ost, doj rzewanie, roznorodne formy, 
etapy (przede wszystkim r ozdzial II, "Osoba a milose"). 

I w tym rozdziale ksiqzka pozostaje "studium etyeznym": To 
nie jest poradnik dla narzeezonyeh ani szkie rekolekeji przed
s lubn yeh. Niemniej te refleksje Sq bardzo bliskie iy'cia, mogq sta
nowie konkretn q pomoc w odszukaniu siebie, w owym si~gni~eiu 
do gl~bi wlasnego stosunku do drugiego ezlowieka. 

W Milosci i odpowiedzialnosci nie rna naiwnego optymizmu 
a le nie jest to tei ksiqzka ponura. Stanowisko autora wobee pro
blemu milosei i malzenstwa jest antytezq postawy jansenistyeznej 
ezy maniehejskiej. Milose osoby z natury otwiera si~ ku Bogu: Bog 
jest w niej potrzebny i nie odmawia obecnosei. Aby byla spra
wiedliwq w oezaeh Bozyeh, milose musi bye miloseiq osoby. Ale 
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k azda milose moze stae si~ takq milosciq, w tym celu nie musi 
w yrzec si~ swej psychofizycznej ekspresji przynoszqcej radose 
i z:adow olenie. Korzen ewentualnego zla nie lezy w "materialnosci" 
czy cielesnosci przezyc milosnych - lecz w egoizmie. 

III. MAt.ZENSTWO A RODZINA 
.... 

Problem egoizmu stawia n as wobec zagadnienia relacji mi~dzy 
m alZenstwem i rodzinq. 

J"uz na wst~pie artykulu wspomnialam 0 tendencjach sprowa
dzajqcych etycznq problematyk~ malZenstwa do pr oblem atyki 
rodziny, tak jakby z chwilq powstania rodziny malzenstwo mialo 
si~ w niej roztopie 17. Na plaszczyznie milosci i odpowiedzialnosci 
m alzenstwo jest przede wszystkim zwiqzkiem dwojga os6b, ich 
trwalym zjednoczeniem, opartym na milosci. Malzenstwo rozrasta 
si~ w rod:.o in~ - ale jednoczesnie trwa jako jej jqdro 0 wlasnej 
str ukturze. Nie jest podporzqdkowane rodzinie w tym scnsie , aby 
bez niej n ie mialo racji bytu. Lecz z drugiej strony, gdyby mal
zeristwo pozytywnie wykluczylo szansf; stworzenia rodziny, to 
mogloby to nastqpie tylko kosztem milosci osoby. 

Z pierwszq tezq - 0 "samoistnosci malzenstwa" - milose wsp6l
czesna godzi si~ entuzjastycznie. Przyznanie malzenstwu pewnej 
zasadniczej autonomii w ramach rodziny uwalnia malzonk6w od 
tego, co niezyczliwi nazywajq "katolickq hipokryzjq". Brzydki 
epitet, ale n ie pozbawiony pewnych racji - istotnie malo kto 
z narz:eczonych m,6glby szczerze zlozye "deklaracj~ programowego 
k atolika zakochanego": 

"Kocham ciebie rozumem i wolq, 
uczucie mam na drugim planie, 
pami~tam, ze gl6wn ym naszym celem 
jest dzieci dobre wychowanie" 18 

Nakaz usuni~cia w cien milosci malZenskiej na r'zecz obowiqzk6w 
rodzi nnych wydaje sif; i zb~dny i jakos nieludzki. Taka ofiara , 
weale nie jest potrzebna, a nawet moze bye szkodliwa. 1m praw
dz:iwsza i zywsza mMose malZenska, tym lepsza i zdrowsza milose 
rodzinna, od tej pierwszej r6zna i osobna, choe z niq niesprzeczna. 
Dzieci, na kt6re przelewa si~ milose nieodwzajemnianq aktualnie 
przez wsp6lmalzonka, wcale nie Sq szcz~sliwsze od dzieci rodzicow 
posiadajqcych "wlasne zycie". Dzieci tez Sq osobami i nalezy im 

17 ·Por. Andrzej WI e low i e y ski. Wypowtedz w dyskusjt, "WiElz". nr 7/8, 
1962. 

18 Tekst z inscenlzaejl satyrycznej ulozonej przez Student6w KUL. 

Znak - 4 
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si~ iycie nieobciqzone nadmiarem milosci matczynej czy ojcowskiej 
(ktora w tych warunkach zwykle jest nieco chorobliwa i kr~pu
jqca, traci swojq specyfik~, dystans, obiektywizm). Nie chodzi tu 
tylko ;; uczucia czy formy ich wyrazu - nawet milosc oszcz~dna 
pod tym wzgl~dem moze jednak byc ci~zarem, bo wciqz stawia 
dziecko w ognisku cudzej uwagi, za gorliwie czuwa , za wiele si~ 
spodziewa. 

W pewnym sensie dla rodziny jest niedobrze, gdy g16wnym 
celem rodzic6w staje si~ posiadanie dzieci wzgl~dnie ich "dobre 
wychowanie". Milosc i odpowiedzialnosc bardzo przekonywajqco 
pokazuje, ze pod plaszczykiem takiej niby to "arcykatolickiej" 
postawy moze kryc si~ gl~bokie naduzycie praw osoby ludzk;iej. 
Zdaj~ sobie spraw~, ie bardzo latwo :lIe zrozumiec to zdanie. 
Piszqc w ten spos.6b nie chc~ usuwac na drugi plan prokreacji 
jako celu malzenstwa, celu, ktory wedle nauki Koi c;ola jest 
"pierwszorz~dny". 19 

Ustalona w katechizmie hierarchia cel6w - przeciw kt6rej men
talnosc wsp6lczesna tak si~ buntuje - jest hierarchiq porzqdku 
obiektywnego. Zycie ludzkie w malienstwie rn a byc z niq uzgod
nione - jako carosc. Przezycia aktualne nie odzwierciedlajq tej 
hi.erarchii - i pr6ino byloby si~ 0 to starac. W pr aktyce raz ta, 
raz inna funkcja m alienstwa wybija si~ na pierwszy plan. Przecho
dzenie od jednej do drugiej, przy czym pozostale nie Sq pozytywnie 
wye1i.minowane, lecz trwajq "w podtekscie", jest zjawiskiem nOf 
m alnym. 

Nie trudno pogodzic si~ z istnieniem .hierarchii obiektywnej, 
jesli prawidlowo rozumie si~ spos6b jej istnienia i obowiqzywania. 
Wyjasnienia, jakie znajdujemy w Milosci i odpowiedzialnoki, 
mogq przyczynic si~ do zaakceptowania hierarchii obiektywnej 
takie i przez ludzi niezdolnych do uzgodnienia z niq swoich prze
:lYc: 20 hierarchia ta nie ingeruje bezposrednio w przezycia, ie 
nie chodzi w niej 0 przezycia, lecz 0 celowosc niezalei nq od nas 
samych, 0 porzqdek kosmiczny, w kt6rym mamy si~ pomiescic. 
W tym wlasnie kosmicznym porzqdku istnienie utozsamia si~ 

z dobrem. Istnienie os6b jest dobrem szczeg61nie wysokiej klasy 
i dlatego to, co d iT.ecte sluzy istnieniu, zajmuje w hierarchii 
obiektywnej miejsce bardzo wysokie. 

Cz~sto powtarza si~ zdanie, ze Kosci61 stawia miloM: w mal
i enstwie na drugim miejscu - po prokreacji i trosce 0 potomstwo, 
a przed zaspokojeniem potrzeb seksualnych. 

10 Cele malzenstwa wedle katechizmu to : 1. Procreati o pro!is (rodzenie ])0
tomstwa) . 2. MutUum adiutorium (pomoc wzaje mna.). 2. Remedium concupi 
scen tiae (zaspokojenie potrze b seksualnych). 

20 Par. Milosc i odpowiedzia!nosc, Rozdzial -I - Uwagl koncowe . 

• 
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Ks. Bp Wojtyla slusznie przypomina, ze norma personalistyezna 
i jej zaehowanie (milose osoby) nie jest eelem instytueji malzen
stwa. Norma ta rna bye zachowana w malzenstwie i poprzez 
malzenstwo. Milose osob, jako zasada zyeia, jest ezyms nadrz~dnym 
wobee jakiehkolwiek szezegolowyeh eelow, ktore ludzie mogq 
sobie stawiae ezy to indywidualnie ezy w ramaeh wspolnoty mi~
dzyosobowej. 

Cel malZenstwa okreslony przez kateehizm jako mutuum adiu
torium (wzajemne wspomaganie sifi) to tylko jedna z form, w ja
kieh rna si~ wyrazae milose osoby, forma bardzo wazna - moze 
szczeg6lnie wazna dzisiaj. Milosc wsp6lezesna na ogol nie doeenia 
sensu prokreaeji - moze lepiej powiedziee, ie tego sensu nie 
rozumie ezy wrfiez nie widzi. Biologizm jest jej obey, odeszla tei 
od prostej spontanieznej akeeptaeji tego, co naturalne - troehfi 
moze dlatego, ze jasniej zdajemy sobie sprawfi, jak trudno roz
strzygnqe, co jest naprawdfi naturalne. 

Moze dlatego w przezyciaeh tak bardzo wysuwa sifi na pierwsze 
miejsee poszukiwanie przyjazni, jednosei, zaufania, "bycia razem" 
w obeym i wrogim swieeie. Nie patrzee samemu w cieI]lnose ... 
Dla wielu ludzi malzenstwo jest jedynq niezastqpionq okazjq 
powrotu do wsp6lnoty ludzkiej . Dzi~ki milosei malienskiej (z ealq 
jej speeyfikq fizyeznego zespolenia) odkrywa si~ drugiego ezlo
wieka jako realny byt, jako rzeezywistose wobee naszej wewnfitrz
nej transeendentnq. Oezywiseie nie kazda miloM: osoby musi bye 
miloseiq malzeilskq. Czlowiek jest stworzony do wielu milosei 
bardzo r:oinyeh (C.S. Lewis w swej najnowszej ksiqzee wylieza ieh 
eztery - ale kazda mieni sifi bogaetwem odcieni i form 21). Kazda 
milose powinna bye zorientowana na osob~. Malzeilstwo moze bye 
szkolq milosei osoby - powinno niq bye. Sqdzfi osobiscie, ze 
i w tym (a nie tylko w prokreaeji) lezy jego spoleezne i "istnie
niowe" znaezenie. 

Prokreaeja sluzy istnieniu, dlatego obiektywnie jest "na pierw
szym miejseu". Ale i subiektywnie, w obrfibie samej wsp6lnoty 
malzenskiej, spelnia bardzo waznq funkejfi - otwiera t~ wspolnot~ 
(nie niszezqe jej). W spos6b najprostszy i najbardziej naturalny 
ehroni jq przed egoizmem we dwoje. W kategoriaeh metafizyeznyeh 
prokreaeja najglfibiej wyraza istotfi milosci osoby; wzajemne ob
darzanie sifi bardzo wielkim dobrem, mozliwe dzifiki tej wymianie 
wsp6ltworzenie niewymiernego dobra nowej osoby. Ludzka jednose 
otwiera sifi tu ku wspolpraey z Bogiem. 

Bardzo to ladnie - ·powie trzezwy ezlowiek wsp6lezesny - ale 
co ta mistyka rna wspolnego z poez~eiem si6dmego dzieeka pijaka 

21 C. S. Lew r s, The Four Loves, Harcourt Brace & Company, New York 
1960. W najblitszym czas1e kSillzka rna ukazac sill tak:i:e w jllzyku polsklm. 
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i kobiety wr~ez zezwierz~eonej na skutek ciZw igania q~zaru po

nad sHy? Pi~kno prokreaeji - nie waham si~ uzye tego wyra

' zenia - nie zmienia fak tu , ze moze ona bye eiE~zkim wykroezeniem 

przeciw milosei osoby. Akeentowanie etyeznego znaezenia pro

kreaeji w ma:izenstwie n ie ma nie wspolnego z propagowaniem 

nieodpowiedzialnej rozrodezosei. 

Prymat prokreaeji w hier ar ehii obiektywnych eelow malzenstwa 
nie powinien bye utozsamiany z bezwarunkowym kultem wielo
dzietnosci. Nie podobna ustalie optymalnej ilosci dzieei w ro
dzinie - rozstrzygni~cie te j sprawy zalezy od bardzo wielu ezyn
nikow. Oezywiseie ezym innym . jest rozsqdne planowanie r odziny 
(mozliwe przy pomoey metod zgodnyeh z postulatami etyki) 
a czym innym tzw . birth control w ywodzqca si~ z zasad neomal
tuzjanskich. Spokojne, rzeczowe i gl~bokie przemyslenie etyeznego 
aspektu prokreacji jest palqcq konieeznoseiq ehwili. Era zywio
lowosci min~la zapewne bezpowrotnie. 

MHosc i odpowiedzialnosc rozpatruj e problem malzenstwa i ro
dziny w kontekscie milosci osoby ktory tu jest kontekstem 
podstawowym i najwainiejszym. 

HaIina Bortnowska 
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"MUCHY" - DRAMAT 0 LUDZKIM 
ISTN IENIU 

JESLI chce si~ wlasciwie zrozumiec literackie dziela Sartre'a, 
musi si~ przebrnqc przez gqSZCZ mysli Ii termin6w ,zawartych 
w jego stricto sen su filoZiofioznych pismach. SpraWia przedstawlia 
si~ troch~ t ak, j ak gdyby te ostatnie powstawaly w okresie 
doj rze wan1ia danego problemu, aby w koiicu , juz n apisane, zna
lezc swoj drugi, tym r azem zwi~zly, jlasny i sprecyz OlWany (na ile 
pozwaia jego fiIo,zofia) wyraz w dzielach literatury pi~knej . Nie
mni ej jednak Zinajomosc filozoficznego zaplecza jest niezb~dna, 
jesli nie chce si~ w,pasc w zawsze grozqcy inter pretacjom dziel 
literackich subiektywizm. Subiektywizm czy,telnika dodany do 
subiektywi.zmu slamego Sartre'a mozezrodzic nowe, cniez!l1 ane 
Sartnowi k oncepcje 

Muchy Sq dram atem 0 ludzkim is t n i e n i u, czyli 0 w 0 1>'10

~ c i. Nie mozemy tutaj roz\Yodzic s i~ szczegolowo nad zw iqzanymi 
z n it! zagadnieniami. Zresztq m amy nadziej ~ powrocic do nich przy 
innej okazji. Dla naszych celow ograniczymy sip, do bardzo k rot
kiego p rzedsta-wie!l1i<l slal't rGIwskiej IHozofii wolnosci, opierajqc si~ 
przede w szystkim na jego L'et7'e et Ie neant 1 oraz L'existentia
l isme est un humanisme? 2 

Calq rzeczywisto.sc Sartre podzielil na by t i is t n Ii en i e. 
Byt j e s It. 1st n i e j e tyIko czlolwiek , scisIej m owiqc s w i ado
m 0 s C. By,t jest tym, co znajduje sli~ poza swiadomosciq, co nie 
posiada iadnej reI.acji do czegos zewn~trznego wzglp,dem siehie, 
a wi~c czyms, co nie jest swiadomosciq; 0 czym nie moina powie:' 
dziec, ze jest takie Iub inne, czemu nie przysluguje (weWlllp',trznie 3) 

1 J.-P. So , L'etl°e et le neant, Paris 1943, Ga llimarcl. 

\ 2 J.-P: So, L'existentialisme est un humanisme? Paris 1960, Nagel. 


3 M6wimy ,,\vewnt::trznieH dlatego, ze ~hviadolnOSCJ a wi~c COS zewnt;trznego 
dla bytu, moze mu narzucac pewne okreslenia. 

http:rzeczywisto.sc
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zadne detenninujqce okreslenie, co ani nie d~iala, ani nie zacho
wuje si~ biern'ie. Byt j e s ,t. Nic wi~cej nie moi emy pO'Wied~ec. 
Sarire nazywa go en-soi. 

W swria't bytu en-soi, w jego "harmOOli~" - zlam~t wprowadza 
swiadomosc. Ona w nim dziala,a ponlie,waz jest w 0 1nos c i II, 
za,chowuje ' s~~ 

jak drzazga w dloni, jak klusownik w dworskich Iasach (.. . ) jak 
i.ntruz. 4 

Ta swiadomosc, cwo cogito Kiartezjusza, stanowi podstaw~ 
i punkt wyjscia dla calej filozofii Sartre'a. 5 Nazywa jq on pour
-soi . 

Pour-soi me jest wolne, lecz jest wolnosciq. Nie rna w nim 
niczego, co by niq nie bylo. 

Ja jestem swojq wolnosciq.6 
Co to znaczy? Wydaje si~ na podstawie Vetre et Ie neant, ze 

w stwierdzeniu tym kryjq si~ dwa zagadnienia scisle zresztq ze 
sobq zwiqzane. 

Jak wiadomo filozofia Sartre'a stanowi zaprzeczenie substancji 
w czlowieku. Odrzuca jq jako CDS, co uniemo.z1,iwia rdizialanie 
i post~p a Wii~c Ii mornlnose. Zr6dlo odrzucenia lezy 'w utozsa
mien:iu poj~cia substancji z poj~ciem by-tu rozumianego na spos6b 
Parmenidesowy jako identycznose ze samym sobq, jako cos, co wy
klucza wse:elkiego rodzaju dualizm, oraz jak10 Tzecz. Byt dla 
Sarire'a jeSit substa'l1cjq. Swiadomose, j.ako ie jest .i n n a od 
bytu, nae moze niq bye. Stqd prosty wniooek, ze jest n i e b y ,t e m
- n ,i cos c i q 7 (Ie neant). Swiadomosc is t n i e j e, m owi Sartre, 
to znaczy, ie 'nie tkJwi w iadnej substancj.i, ale jest do niej z ze
wnq'trz niejako przyC!l:epiona i nie moima jej sohie pomyslec bez 
tego "przyczepienia si~" do bytu. Swiadomosc: jest jego swiado
mosciq, jego intencjq. Niczym wd~cej. Idqc d,alej powiemy, ie 
jest d z i al ia ni e m, kt6re nie tkwi w zadnym "dzialajqcym"; 
nie rna d ZliJalajqceg.o, jest tylko dzia~anie . Tstnieje rnysl, nie 
rna nikogo, kto by jq myslal. Zwr6emy uwag~, ze IW tym przy
pomi.najqcym Bergsona przeciwstawiendu czl'owlieka sw,iatu I"zeczy 
S wi.a d 0 m '0 s e (c ,z 1 0 wi e k) z n 'a j d u j e ,s i ~ P '0 z a IZ rn 1a
n q. Zmieniajq si~ przedmioty, kt6rych ona jest intencjq, pozo
stajqcq zawsze tq samqpod wzgl~dem sWiojej struktury ontycznej. 

Z braku substancjal'l1ego podloza nie mozna powiedZliec, ze 

4 J.-P. S ., Muchy, w Dramaty, WarsUiwa 1956, PIW, s. 99, ti. J. LisowskI. 
Wsz'ystkie cytaty z Much 5q wedlug tego wydania. 

5 J.-P. S., EH, s . 63 i n . 
6 Muchy, 5. 100. 
7 Widzimy wyraznle, ze nie chodzi tutaj 0 niebyt w znaqzeniu n!hHum 

absolutu1l1, ale 0 inn 0 5 C od b ytu (sar trow skiego). Jest to pierwiastek platonski. 
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w swiadomosci majduje SIi~ jakak<Jlwiek ,tresc Old nleJ niezalezna. 
Nic jej (sWliadOimosci) od wewnqtrz nie determirnuje. Ona jest 
pierwsz.a. Nazywajqc jq za Sartrem e g z y s t e ·n c j q :zrozumiemy 
najistotniejsze znaczenie tezy: agzystencja wyprzedza esencj~ 

(istot~). Jesli czlOlwiek najpierw jest swoim isbniem.iem , kto,re 
dopier o po±niej sarno z siebie stwarza swojq is't'ort~ czyli tresc 
(tzw. sw,iai przedmiOlto.w), musimy powied.ziec, ze ozlo,wiek jest 
wolny. Nrie rna w n i m oowiem niczego, co moglooy narzucic 
mu jakiekol'w[ek pr:awa i Ifeguly postE?PCIWanria. Nie ma w nim 
zadnej "natu ry". 8 - Pomi~dzy jego czynami nie 'is1rnieje zadna 
"ciqglosc". Czlolwiek nie posia,da, jak mow,i Orestes, ws~om!l1ien. 

Kazdy czyn stanowi zamkrniE;tq dla siebie calosc, posiJadajqcq petnq 
autonromi~. Kazde poszczegolne cogito tworzy nqwy sWJi·at z no
wymi prawami wamymi ,wylqczn.ie tylko dl,a Itego f.ak1tu, z kto
r ym razem zatistnialy. Jeden czyn nie moze przekazy'wac drugiemu 
czyno,WJi iJaooych dPolecen". 

To jest jeden aspekt santrowskiej ,wolnosoi - uwolnienje czlo
wieka od substancji, a co za tym irdz'ie, i()d natury Ii rozbicie go 
na szereg czynow, ktore naiW1zajem dla siebie stanrowiq hetero-nomit; 
zag,raz'a'jqcq wolnosci. Poprze.dni czyn dla -naS't~pnego nue jest ni
czym WJi~cej jak tylko by1em, do kitorego "przyozepiJa si~" aktualna 
mysl-czyn. 

W tym Sltosunku "przyczepiania si~" do bytu, z·arowno do ore
steso,wskich "wspomnien" jak i do calkOlwioie poza nami bytujqcej 
rzeczywistosci, miesoi si~ drugde zagadnienie wolnosci - U'wol
nienie ad he,teronomii. 

Kiedy patrzymy na lezqce na stole pioro i kalamarz, nie mozemy 
powiedziec, ze kalamarz "cierpi" na brak "pi6rowatosci". I od
wrotnie. Ani pi6roani kalamar'z nie Sq swiadome sw:ojej innosei. 
One Sq. To my jestesmy swi.adomi ,ich .wzajemnej innosoi, one nie. 
Sartre mowi , ze mi~dzy piorem a kalamarzem listnieje relacja 
zewn~trzna. Rzeoz prnedsta-w'ia si~ intaozej, kiedy chodzi 0 n as z 
stosunek do tego np. piora ezy kalamarza. My jestesmy swaadomi, 
ze jestesmy i'nni. Za 'kazdym razem, kiedy sw.iadomosc nasza jest 
sw.iadomosciq czegos - a jest niq zawsze - 'p r z e z y w fa m y 
1 po z n a j em y swojq odr~bnosc :i innosc. 9 Jestem limy od x 
a w.i~c jestem bra k i e m x . Jestem w tym znaczeniu zaprze

8 Sartre uzaleznia istnienie natur od umys!u nawlqzujqC w tym, moze nle
swiadomle, do filozofil sredniowiecznej. Poniewaz nie rna Umys!u, nie moze 
bye w cz!owieku natury~' Por. EH, s. 22 . 

9 Swiadomosc czegos Sartre nazywa conscience positionneLLe, czyli swiado
rnosciq two r Z q C q przedmiot (I p 0 Z n a j q c q wtornle), a 5wjadornosc sleble 
jako swladomosci tworZqcej p rzedrniot - conscience non positionneLle de soi. 
W tej druglej nie kryjll si<: elementy poznawcze. Qna jest tylko p r z e z Y' c 1 e rn 
slebie jako wolnosc!. 

http:wylqczn.ie
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czeniem "brakujqcego". Nie jestem tym lub tamtym! Sartre na
zywa ten si-osunek swia,domosci do (dlanego) bytu s t 0 sun k i e m 
w e wn ~ t r z n e j neg a c J 1. 

Swiadomosc pojawia si~ w sWliecie jako N i e, co w zasadz6.e 
nie utoisamiil' ,si~ z bUiI1ltem. 10 Chodzi tu raczej 0 brak pozytyw
nych Ziwiqlzkow z rzeczywistosciEj poz,aswiadomo·sciowq. Jeieli za
tem stosunek swiadomlQsoi do bytu lIlie opiera si~ na niczym 
pozytywnym a wylqczn1ie tylko na negacji (czyli zaprzeczeniu 
tozsamosci), swi adcmosc, konkluduje Sartre, musi byc niezalezn a 
od wszystkJiego, co nie jest niq, przynajmniej w tym znaczeniu, 
ie nie m usi si~ kierowac niczym zewn~trznym wzgl~dem siebie, 
zarowno poprzednimi swoimi czynami (wspomnieniami), jak 
i innymi swiadomosciami, ostatecznie Bogiem. Nie·zaleinosc od 
Boga stanowi d rugi aspekt sartrowskiej wolnosoi. 

Sartre odnzuca Boga a priori . Jedynq racjl~ przemawli,a jqcq z'a 
Jego nieistnieniem widzi w niemozliwosci pogodzenia swojego 
poje:aia wolnosci z poj e:ciem StwOtcy, od ktorego bylibysmy za
leini (naszym zdaniem, niezgodnosc ,t a niewyklucza deizlTIu), 
oraz w niemoi liwosci syn tezy l'en-soi-pour-soi, jakq musialby byc 
Bog. Pominqwszy kwesti~ , czy Bog jest tq syntezq, mozemy tylko 
tyle powiedziec, ze na gruncie S1amej fii ozofii Sartre'a jest on a 
celem, do ktorego dqiy czlowiek. Innymi slowy niemoi1i wy jest 
ten Bog, jakim pragnie si~ stac czlo<wiek. Wydaje si~, i e korzenie 
a teizmu 8artre'a tkwiq gdzie indziej . Swiadom osc ma char ak
ter intencjonalny. Cab jest nakierowana w stron~ bytu. K 
niemu wychodzi. Jest "sw itadomosaiq k u ... " Ale w tym inten·cj o
nalnym wychodzeniu w stron~ bytunast~puje cos, co nie p{)zwala 
d o<trzec do zamie1'zonego celu - do samego bytu. Na drodze staje 
wytworzony ("stwoI'Zony", jak chce Sa1'tre) przez swiadom osc 
p r zed m i 0 t czyli tresc. Zespol wytworznnych przez czlowiek a 
pTzedmi'ot6w SaTtre nazywa S w i ate m (I e monde) 11. Swia t 
ten 'posiada charakter semantycMlY, niezaleznie od tego, czy 
Sart1'e itego chcial czy nie. W n~m iyjemy. Jest on od lIlas 
swiadomosci - calkow:icQe zaleiny. SWl1adomosc go stworzyla , 
swiadomosc moze go zmienic· a nawet zlIliszczyc. I n ikt nie moi e 
jej robic z tego pOWlodu zarzutu. Nie rna bowiem iadnej hete·." 
ronomii. Mamy wpraw dzie sklonnosc do hipostazowania " naszych 
wytworow w takie lub inne tabu, k tore ulat wiaj q mam zycie wy
tycz,!-jqC linie:poste:powania, ale sklonnosc t a prowad.zi do za
falszoWlania rzeczywistosc.i. "Swiat" jest n asz, mysmy go stwo

10 J.-P. S., EN, s. B5. 
11 Kalamarz jako kalam arz jest nim tylko dla swiadomosc.i. To jest wlasnie 

p r z e d m jot. 

http:prowad.zi
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rzyli. On ma nam sluzye, nie my jemu. Oczywiscie l,atwie,j jest 
bye, m6wi Sartre, niewolnikiem, wygodniej jest miee "racje": 
uspraw;iedliw,ienia (w :znaozeolliu motywacji), niz zye ciqgle w abso
lutnej wolnosoi, nie dopuszcza jqcej zadnych iJnnych motyw6w 
poza tymi, kt6re Itk'Wiiq immanentollie w s,amym czynie' (czyli 
utoi sami<ljq si~ z nim samym) i wszystko, }bsoIutnie wszystko, 
brae nasw6j rachunek. Zycie z racjami s tano'wi z,aprzeczenie 
wo1nosci. Zycie bez racji jes,t wlasaiwym zyoiem, lub, jesli ktos 
woli, tak zwanq aut e n t y c z n q p 0 s taw q 12. Postawa au
ten:tycz,l1'a, ustawic.zne "na nowo" stwar.zanie wartosci-ozyn6w, dla 
nich samych ·a ollie dla czegos uprzednio poznanego, nastr~cza 

duze trudnosci, poniewaz wymaga zycia poza "s wi ate m", 
zawsze na zewnqtrz. 

Nq wygnaniu. Wolnose to wygnanie. ( ... ) Obey samemu sobie, 
wiem. Poza naturq i przeciwny natu?'ze, pozbawiony jakiegokol
wiek usprawiedliwienia nie oezekuj~ znikqd 1'atunku i wiem, ze 
w nikim nie znajd~ ueieezb. (...) skazany juz jestem na to , aby 
nie uznawae innego prawa nii wlasne (.. . ) musz~ ise wlasnq drogq. 
Bo ( ... ) ja jestem czlowiekiem. 

W Drogaeh woZnosci znajdujemy jeszcze bardziej przerazliwy 
obnaz ludzkiej syltuacj i. 

Moje r~ee : dystans nie do wymierzenia, kt6ry objawia mi swiat 
rzeczy i oddziela od niego na zawsze . Nie jestem niczym, nie mam 
11 ic. 'Tak sam o nieoddzi elny od swiata jak swiaHo, a jednak wy
gnany, jak swiaUo przeslizgujqee si~ nad powierzehniq kamieni 
i wody, ale nie nigdy mnie nie przyezepi i nie osadzi na mielii nie. 
Na zewnqtrz. Po:w granicami swiata, poza przeszloseiq , poza mnq: 
wolnose to wygnanie, a ja jestem skazany na wolnose. I coz ja 
poczn~ ze sobq? .. . Jestem woZny po nic ... Ani jednego znaku na 

i. 13niebie, czy na ziem'
Wobec tak poj~tej wolnosci-swiadomosci, czyli na gruncie filo

zofii Sartre'a wobec siebie samego jako pewnej struktury nie
zalei.nej od tresci, jeszcze inaczej wobec swojego i Still i e n i a, 
mo;i;liwe Sq trzy postawy: alba si~ przyjmie na swoje barki jego 
ci~zar (Orestes) - mozna s,i~ zalamae (Elektra), albo sd~ wierzy 
w heteronomi~, w wytworzone przez siebie hipostazy (Iud w Ar
gos), albo si~ w nie lIlie 'Wlierzy, tale udaje si~, ze si~ wierzy, czyli 
zamienia si~ zycie w "gr~" (Ajgistos),. Zaz,wyczaj oj os>tatni, jesli 

12 Potocznie terrnin p 0 s taw a aut e n t y ,c z n a przyjqt si~ w trochll innym 
znaczeniu, jako zycie w szczeroscl. Wszystko zalezy od tego, w zglildern jaldej 
rzeczywistosci rna sill OWq szczerosc zachowae. U Sartre'a nalezy bye szczerym 
wobec swojej struktury, kt6ra n ie zalezy od zadnej tresci. Nalezy' zye spon
tanicznie . 

13 t. II, S. 397. 
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nie Sq t c h 0 r z a m Ii, ktorzy bojq si~ zye bez racjli, to Sq des p 0

tam i, pod ktorych tyrani~ poddajq si~ "wierzqcy". Skutki przed
st.aWlia,jq si~ fatalnie dla lobydwu strOO1. Klamstwo bowiem n.ie 
moze pozostae bez ,odpowiednich konsekwencji. Klit.ajmestra siG 
zali, ze wlecze za sobq sWlojq zbrodi1Ji~ 1 chociaz juz nie wie, czy 
ona jq popelnila, czy nie, ci~zar jej jeSit i b~dzie jednak()!Wy. Aj
gistos zas wyznaje jej: 
Zm~czony jestem. Od pi~tnastu lat dzwigam na ramionach 

skruch~ catego narodu. Od pi~tnastu lat ubieram si~ jak strach 
na wr6ble. Te czarne suknie w koncu zafarbowaly mi dusz~ na 
czarno. (...) w calym miescie nikt nie ma tak1ego smutnego zycia 
jak ja. 

Ajgistos zapomiina, ze 'Slam ,wymyslil: lripostalZ~ "umarlych" 
i sw,ojej 'zbroldni. Pr,zypomilna mu ,0 Itym Klitajmestira: 

Przeciez sam wymyslites te bajki dla ludu, zapomniates juz 
o 	 tym? 

Ajg1stos odpowiada: 
Prawda. No, widzisz, jaki jestem zm~czony! 
Sklonnose do hipostazowania swoich wlasnych wytworow 

plynie z ch~ci ulatWlienia sobie zycia przez wprowadzenie don 
ladu. Lad stanowi zap r z e c zen i e wolnosci. Jedni chcq go 
llIa,rzucae (wlad1cy, w dra,macie Jupiter i Ajgistos), inni chcq mu si~ 
podporzqdkowae IZ lenistwa alba raczej 'Z nieswiadomosci swojej 
wiOlnosdi (Iud W Argos). Jeszcze linn!i rozprawiajq si~ z nim w du
chu prawdy (Orestes). 

Swiadomose wolnosc.i posiadajq tylko Ajgistos (moze Klitaj 
mestra) or,az Orestes. I to Sq w dramaoie Slartre'a wlasoiwi part 
nerzy heteronomii - Boga. KlitajmestH idz,ie za Ajgisltem, Elektra 
za sWOiim ma<rzeniem 0 Orestes'ie ·i ' zemscie, ktora nie daje s~~ 
pogotdizie z wolnosciq, poniewaz zawiera w sobie motywy ii zresztq 
sarna jest mo,tywem. 

Swiladom wolnosoi ludzlkiej jest Bog. 
Bog jest lri'pos;ta,Zq WytWOfZOll1q przez czlowieka. Kazde pokolenie 

pr,zejmuje Go ad poprzedniego, albo stwarza Go sobie na noWlo. 
Tref':e skladajqca si~ na jego poj~cie Jlloze bye rowa: jakas sila 
nadprzyrodz1oll1a, panstwo, grupa s poleczna ILtp. Zalezy, w co si~ 

zhipost'a'zuje ludzka 1~s:knota za absolutem, za heteronomiq. Zycie 
ludzkie w swiojej zas'adiniczej osnowie polega na zajmowaniu po
sta:wy wlZgI~dem tego lub innego boga. Mozemy powiedzfree, ze 
Muchy Sq dramla'iem 10 posta,wach wobec ,takiej lub liIl1nej hetero
nomii, iostrutecznie Iwo<bec' Boga, pOll1liewaz Wiszyistkie heterOll1omie 
Go zakladajq, 
Tez~ Sartre'a 'wydaje si~ mozemy uchwycie w nast~pujqcym 
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zdaniu: jeslii listnieje jakas heteronomia, to rnusi istniee Bogi od
Wlrotnie, jes1i nie rna Hoga, nie rna zladnej heteronorn~i . Wedlug 
Sartre'a wszelka hetel1onomia niszczy doszcz~tnie czlowieka, po
niewaz niwelude jeg'o woln.ose. Dlatego twierdzenie 0 llIieist<l1lieniu 
Boga pl'zyjmuje za prawdz;i,we. 

Jezeli Bog istnieje, czlowiek jest nicosciq. Jezeli czlowiek ist
nieje... 14 

W zalozeniu teistycznyrn czlowiek rnoglby bye co najwyzej 
z jaw i ski e rn. 

Mirno wszystko jednak dr~czy c,zla,wie'lm - Sartre podkresLa 
ten fakt z calyrn naciskiern - pragnienie oparcia si~ 0 cos zewn~trz
nego, przekraczaJqcego .tkwliCjce IW nirn mozliwoSCii. autoJllOjmii. 
Wobec tego faktu rnusi si~ z,ajqe jakiies stanoWlisko. 

Pow,iedzieHsrny wyzej, ze wyeiqgajqc wniosek z calej filozofbi 
Sartre'a rnozerny stwierdzie, ze istniejq trzy rodzaj e ludzi: ci, 
ktorzy wierzq w oos po,za sobq, ei, ktorzy ,nlie IWliffi'zq w nk, lecz 
Z tych lub innych powodow udajq IWjar~, oraz oi, ktorzy nie wierzq 
w nic poza SWlOjq swli:adornosciq - wolnosciq (.nie rnieszae z ego
izmem!). Wtych ,irzech postawa'ch zamykalaby si~ galeria "typow" 
istnien ludzkich, ~edlug sugestlii francuskiego filozofa, la wedlug 
nas caly dramart ludzkiego istnienia, jego wahania ipornylki. 

W Argos wie!1zy Iud. Nikt 'wi~cej. Z,rodlo jeg'o wia,ry lezy w ska
chu - zgodniez :t,eoriq Sartre'a - przed samDitnosciq, przed 
brakiem ,opa'rcia .i bnanliern wszysrt;k,iego na swoj wlasny rachu
nek. Ratunk'iem ,i pociechq dla niego Sq "wyrazne wytyczne" , 
wszystko jedno skqd pochodzqce. Lud w Argos jest porbo,i;ny 

poboznosciq zrodzonq ze strachu. 
Pot-rafi podporzqdkowae si~ kazdemu rozkazl()wi, byleby tylko po
chodzil z zewnqtrz a 11Iie ,od niegro samego. C h c e s Ii ~ bowiern 
podporzqdkowae. Mi.al ffio:i:nosc 'zbunrtowlania ,si~ przeCJiwk,o 
zbrodni, a jednlak nie zhuntowal sj~. Zg,odzil si~ na rnord popel
niony na Agarnemnonie Ii na zal Istqd plymqcy (z'al plyn,ie stqd, 
ze 11Iie j 'a popelnilern dany czyn, lecz bylern tylko narz~dzJiern, 
jesli mozna tak ,pow,iedziee, w r~kach moty,w6w. We mnlie ' nie 
rna mDitywow, gdybyrn IZiaiern j a popel'l)Jil dany czyn, polpel
nilbyrn go bez motylw6.w. Na tyrn polega sprawczose 'w fil'Ozofii 
SaTtre',a) dlatego tylko, zepI."'zeciwstawienie si~ bylo niewy
godne - wymagal-o oparoia si~ 0 siebie samego. 

Lud w Argos dombila sabie doswojego tchorzoot,wa "etyk~" 
uspnarwiedUwiajqcq jego post~powanrie. T,worzy etyk~ str,achu 
i pozorow, kto,ra spelnj,a wprawdzie swoj dorainy cel - rratuje 
Iud rprzed klOl1sekwencjarni sprzeciwu - ,ale w mrnia·n sprowadza 

14 J.-P. S., Diabel i Pan B6g, w "Dialogu", n. 9, 1959, S. 67, tl. J . Kott. , 
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nan zgub~ w 'postaoi rozbicia i znllszczenia osobow:osci. Maika od 
kolebk,i powtarna swojemu d ziecku: 

Trzeba si~ bardzo bac, m6j kochany. Tylko 'I.e ten spos6b mozna 
tvyrosnqc na uczcitvego czlotvieka. 
Dobro to 

(...Jzgiqc kark. Stulic pysk. M6wic co chwila: "Przepraszam" , 
"Dzi~kuj~" . 
c,zyli stale w isiec niejako ll1a czyms lub na kills innym od siebie. 
Jesl:i ktos zdradza drugiego, kllamJe pustymi gestami przyjazni 
czy milosci, poniewaz nie ma odwag'i na szczerosc. 

P1'awda, zdradzalam go, ja,k moglam, ale kochalam go, stara
lam si~ umilic m u zycie; nigdy si~ niczego n ie domy§lal umie
1'aJqc rzucH mi w ierne spojrzeni/e wdzi~cznego psa. 

Zaklamanie i strach powoduje, ze Iud w Argos 
bliski stu,l si~ mem u sercu, 

wyznaje despota-Jupiter, pon'iewaz 
strach i nieczyste sum ienie rozkosznq w ydzielajq w on dla bos

k ich nozdrzy. 
Czlowiek w edle Sal'tre'a n ie m ialby "nieczystego sumienia ", gdyby 
n ie zyl w zaklamaniu. Sam s i~ robi n ieczystym z chwilq p r z y
z w o le n ia n a z a I za popelniony czyn. 

L ud w Argos zaluje. NieWlazne jest za co. Wazny jest tylko zal , 
kt6r y n ie podlega zadnej I{}cenrie . 0 wszystk,o mozna It en Iud 
oska'r zac z wyjqtkiem samego zalu; wszystk ie inne grzechy mozn a 
znalezc w rej estlfze przest~pstw wyznawanych w spowiedziach 
publiczn ych - r ozrywkach n arodowych. Nie przeszkadzajq mu 
one w niczym, ow szem, p omagJajq dzi~ki zwiqzanemu z nimi za
lowi uzyskac J owiszowq lask~. Na kazde wyzn an ie lurdzkie 

zgrzeszylem, sto tysi~cy razy zgrzeszyl;em, jestem kloak q, ust~

pem... 
despota-Jupiter wykrzykuje: C6:?: to za mily czlowiek! 
P ochwalq tq, majqcq bardzo k r6tkie nogi, :zadowalajq si!; tch6rze. 

Sprytny Ajgistos I'izucil podwladnym s w 6 j mo'rd jlak ochlap, 
na kt6ry oni, spragnieni "spokoju ", rzucili si~ jak psy. Ten 
ochlap daje im pewmosc, co majq !wbic, czyli to, co Sartre nazywa 
porzqdkiem moralnym. Rol~ czynnilka organizujqcego odgryw a 
zal- skrucha , trawiqce ich wyrzuty sumienia symbolizowane 
przez muchy. Dlatego zal w "moralnym pomqdku" miasta Argos 
nie stanie si~ nigdy zr6dlempoprawy ,i oczyszczenia. OCiZyszczenie 
r6wnaloby si~ z[])iszczeniu samego porzqdku. Jesli chce si~ posiadae 
pewrnosc , musi s'i~ zye w zalu. Pew nos c i w 0 I nos c w y
k 1 u c z a j q S i ~ w z la j em n i e. ZalS'tano,wU n.iejako zaplat~ 
za pozostall1ie w bagrnie swoichgrzech6w, czyli czyn6w, kt6re chce 
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si~, aby byly grzechami. Warto 2iwrocie uwag~, ze skrucha, cho
ciaz w mysl f ilozof iri. Sarke'a jest aMem wolnosci (czIowiiek jq 
wybiera), sta je si~ jej zgubq. Jest to wolnose, k tora popelnHa 
S'amobojstwo z "umilowan ia porzqdlku". 

Samobojcy z Argo s wierzq wyIqcZinie w "boga m uch i smierci". 
Bog t en moze, jak juz powriedzielismy, przybierae ,rozne formy.. 
Z k azdej idei mozna zrobic Jupitera, pod warunkiem ze Ajgistos 
znajdzie lud podatny na swojq m ilose do ladu, ·to maczy taki Iud, 
k tor y .zapomnial, ze jest w oln y, lalbo raczej nie chce bye w oln y. 

Ajgistos, powiedzielismy, jest sWliadomy, ze czlowiek jest wolny, 
lecz od tej swiadomosci bardziej przenikn~lo go umilowanie po
rZqdku i ladu. Swliadomose wolnosci uwolniia go od wyrzutow su
mienia. 

Ja ich nie odczuwam, i w calym miescie nikt nie ma tak iego 
smutnego zycia jak ja. 

Bo Ajg,iSltos zrobil z siebie by t, to znaczy wypelnil swojq 
"przezroczystose" (wyrazenie z L'iHre et le neant na oznaczenie 
wolnoki) racjami. Zabil przez to zycie , k tore tliloo sj~ w nim tak 
dlugo, jak . dlugo bylo w nam chocby jedno m iejsce wolne od 
t resciOlWej racji. Zamiast zycia zrodziha si~ w ,uim pustynia. 

(...) gdy patrz~ w siebie , widz~, ze jestem tak samo niezywy 
jak Agamemnon. Mowilem, ze jestem smutny? To nieprawda. Pu
stynia nie jest ani smutna ani wesola. Jest tylko okrutnie bez
wzgl~dna. Co ja bym dal, zeby choc raz moc zaplakac. 

Despota z Argos udaje, ze posiada jakiies racje, ,i dlatego nie 
moze naprawd~ zalowae swoich czynow. Udawane racje rodzq Ii 
tylko udaw,any iJal. Oschlosc serca przemieIlJia si~ w wewn~trznq 
pustyni~, przedstawianqpodwladnym w postraci oazy. Ajgistos 
wie, podobnie jak JupiteT, ze lud.zie Sq wolni, ale chcqc utrzymac 
si~ przy wladzy rolYi z tego "bolesnq" tajemnic~, ktora wytwarza 
p()mi~dzy nim a Jupiterem braterst wo. Prze·z pi~tnascie 1at oszu
kuje Iud, aby moc panowae. Zmusza go, jesli zachodzi tego po
trzeba, do zalu, do uznania he,teronomii - ,wa.runku ,swo'jej wla
d.zy. Robi ze spoleczeilstwa calosc funkcjonujqcqodpowaednlio do 
narzuconych mu przez siebie zadrail. Nar.zuca mu w tym celu siebie 
jako "wykladn:i~" Jowiiszowego prawa. G r a. Udaje, ze wiierzy 
w bajki, More sam wymysl,il, a wobec spoleczeilstwa post~puje 
tak , jak gdyby wolnosc nie byla ludzroim prawem, ' ale u&t~pstiWem 
ze strony iwladzy ,na rzecz podwladnych. Zasad nicze py.tanie, jakie 
sobie zadade, "co czlOlwiek rna r·obie?" oraz br,ak drug.iego pytania, 
k,tore pOlwtinielIl sobie lZadaWae, "k,im czlowiek jest?", ujarzmiajq 
podwladnych do 'tego s.topnia, 'iz nJiemozliwym staje si~ p()mIi.~dzy 
n~mi samymi Ita~i stosunek, ktory by nie byl odhiciem ich stc
sunku do niego - wiadcy. 
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"Zla wJara" (Ia mauvaise foi) 'zmie.nia jeg'o struktur~ we
wn~t!TZIIlq. Wyryty pl'Ze.Z ntiego w myslaehpodwIadnyeh jego wla
sny obraz rykoszertem pOIWI'Iaea do :rriego. 

Ale sam padlem ofiarq tej gry. Widz~ juz siebie tylko tak, 
jak oni mnie widzq. Pochylam si~ nad studniq ich dusz - mo} 
obraz, tam w gl~bi studni, odpycha mnie i przyciqga zarazem. 
( ... ) ja juz niczym innym nie jestem, jak tylko strachem moich 
poddanych. 

Jupiter pr:zyehodzi mu nla porno<: z pocieehq: 
Zm~czony jestes, Ajgiscie, ale nie masz powodu si~ skarzyc. 

Ty umrzesz. Ja nie. I dopoki ludzie zyc b~dq, skazany jestem 
na .ten taniec przed nimi. (, .. ) Samismy si~ skazali. Bo ta sama 
nami<:tnosc w nas plonie. Ty lubisz lad, Ajgiscie. 

AjgiSitos odpo'wiada: 
lJad. Tak, to prawda. Dlatego uwiodlem Klitajmestr~, dlatego 

zabHem krola. Chcialem, aby lad panowal i aby przeze mnie 
panowal. 0 , straszna to i boska nami~tnosc! 

Jupiter: 
Nie stac nas na innq. Ja jestem bogiem, a tys si~ urodzH na 

krola. (. ..) 
Skutki zabawy w wi1ar~ w hetel'on:omi~ 'Sq takie same jak 

skutki rzeezywistej w niq wiary a moze jeszeze gorsze. Ajgistos 
i ulegla mu KHtaJjrnestm przedstawiJajq ru,jln~ ludzkiej egzystencj,i. 
Wszystko eierpienie wyrylo si~ na ieh twarzaeh, kt6re straeily 
swojq swieiJosc i mlodl()sc. Otaeza ieh brak milosei. Jupiterow,j ona 
na 'nic,ale ,ez~owie,kow,'i? 

Ajgist,o's zali si~ JupiJte'l'00wi: 
(...) Popatrz, cos ze mnie uczynH niesprawiedliwy boZe. 
( ... ) Jestem jak pusta skorupa. Jakis owad wygryzl mi wn~trz-

nosci, anim si~ spostrzegl. 
Na c·o Jupiter po<:iesza goO st!Wierdzeniem: 
Nie masz znowu powodu si~ skarzyc - wszyscy krolowie sq 

tacy. 
Anli ,tI"ioch~ lIlie Sq g,orsi ,od sw.ojego stw6rey - Jupitera. 

Wr~C/Z lo\dwtr<otnie. Sam JupiJter zwra{;a Ajgistowi uwag~ na ten 
sz.ezeg61. 

(...) pierwszq zbrodni~ ja sam popelnHem stwarzajqc ludzi 
smiertelnymi. Wam, zbrodniarzom, niewiele juz zosta.lo do ro
boty. CM mogliscie? Smierc waszym ofiarom zadawac? Gdzie 
tam. One juz nosily jq w sobie. Co najwyzej przyspieszaliscie 
nieco jej przyjscie. 

Czy Ajgiistos moze ,odejsc Old Jupi1era? TeoretyczlIliie talk, ale 
pmktyezll1'ie motj1lwem o<dejscda bytby iJal, co IlIDlOWU Z!I1Jiszczyloby 
jego wolnosc (oezywiscie t~ sartrowskq). Dlatego Ajgistos, kon

http:zosta.lo
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sekw:entnie do zalozen Sa'rtre'a, nie lodejdzie od swojego pana 
hipostazy swoich mysli - Ii b~z;ie dalej m~czye ,si~ wydrqza
niem coralZ wii~&zej pUSltki w sobie Ii w swoich podwlacmych, 
az do ~upelll1eglo uSUlIli~.ia autonomii na rzecz heteronomi,i (Sartre 
nie w.iJdz<i zadlllej mozliWlosci symbiozy ,tych dwoch poj~c). 1., 

Niestety - lIla szcz~scie! - ideal despotow nie jest osiqgalny 
z winy s·amego Jupitera. Popelnil on bow:iem jeooq .zbl"iodni~ 
(czyli blqd) stwarzajqc czl'OWieka, mi.anowicie ,t~, ze stworzyl go 
czystq wolnosc.iq. Ludzie Sq WIOlni, chooiazby nie w'Jedzieli 0 tym. 
Zawsze groz·i niebe2lpieczenstwo, ze wolnlOse wybuchnie w kims 
i wtedy nie b~dz,ie sposobu nawet wytyczye jej koryta. 

JupLter bylby ,absoluta1ie bezr.adny (i de facto ltaki jest), gdyby 
nie to, ze istnliejq ludzie, kto.rzy usilujq podtrzymae heteronomi~. 
Razem, zwiqlzalIli "bolesnq" tajemnicq, ()sta,tecznym zrodlem ich 
k,l~s'ki, przyst~pujq natychmiast do dz.i.alania. Na rozkazy Jupitera
-desport:y staje despoltla-Ajgistos. 

AJgiscie, stworzenie moje I bracie maj smie7'telny. W imi~ tego 
ladu, ktoremu obydwaj sluzymy, rozkazuj~ ci,' kaz pojmac 07'e
stesa i jego siostr~. 

Ajgistos pyta: Czy ani sq niebezpieczni? 
Jupiter: Orestes wie, ze jest wolny. 
Ajgis-tos: 
Wie, ze jest wolny. Wi~c nie wystarczy go zakuc w kajdany. 

Wolny czlowiek w panstwie jest jak owca parszywa wsrod stada. 
Zarazi cale krolestwo i zrujnuje moje panowanie. ( ... ) 

Jupiter: 
S~oro wolnosc juz raz wybuchla w duszy cztowieka, nic przeciw 

n'iemu bogowie nie mogq. Jest wtedy sprawq samych ludzi, innych 
lv.dzi - ich tylko, niczyjq wi~cej - czy puscic go majq wolno 
czy udusic. 

Orestes rZQlca swojq ide~ wollllosoi, czyH siebie, wstrOlI1~ ludz,i, 
Rzut ten I~ostal mu podykttowainy przez jego stosunek do bardzo 
gl~bQlklO poj~tej heterOll1iOmii - do Boga. Gdyby ,juz tak rzecz brae, 
to raczej Ajgislta aruze]i Orestes'a nazlWlalibysmy .atei5'tq. Ten osta
tni nieodirlZuca tisrtmrrenia Boga, leez odrzuca Go j a k 0 nOT m G 
dla ludlZlcieg'o post~poiWa!l1lia. Ajgistos ostatecznie nie Wlierzy 
w Bo,ga. OTestes eas nieinteresuje si~ Bog,iem; nie chOiW,a w ·swoim 
seTCU iJadnej ura'zy do Niego. Moze }akiis smutek ba·rdzo podobny 
do ,smutku samego Boga drqzy jego istiIlJienJe. 

Orestes przechodzJi eWlolucj~ od w 01 nos c i 0 d... dow 0 I
nos c 'i k u... Woln'oSe egzystencjalistyczIlla ipolega na mOiliwosci, 

15 Warto zastanowit si~, crLy nie mamy tutaj do czynienia ze sprzecznosci~. 

Jesli "gra" jest aktem wolnooci, to usuwanie autonomii musi byt pozorne. 

http:wolnosc.iq
http:uSUlIli~.ia
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j akq jest ezlowiek, powiedzen ia on ·i e zastanemu swiatu oraz na 
moi liwosei wprowadzania w istmiejqCC\ rzeezywistosc eiqglyeh 
zmi an . Wolnasc ta stanowi stwierdzenie, ie nie rna niezego, co 
byloby niezmienne. Wskutek tego nic nie moie obowiqzywac na 
stale. Czio,wiek jest wolny od... wszystlkiego. J est j e d n a k 
d z i a 1ani e m i j ako taki z ICl w S z e angaiuje si~ w cos, czy 
tego chce ezy TIlie. Sartre, k torego metoda badania polega n a 
opisie, robi z tego f ak tu obowiqzek (angaiowan ila si~) . Tylka 
zaang ai owa1ny ezlowiek moie i rna prawo powiedziec is tniej qcej 
rzeezywistosei n i e. Niezaangai owany przeehodz,i ob ok niej bez 
milosei i bez nienawisci, n ie ,odc1aje si~ niczemu "bez reszty". 

Narzuca si~ pyt anie; ezy w takim raZlie czlo,wiek n ie b~dzie 
z a w s z e, ezy tego ehee ezy n ie, zaangaiowany? Jezeli jego 
s t r uk t ur a jest teg-o rodzaju, i e niemozliwe jest, aby m ojjna jq 
sobie bylo pomyslec n iezaangaio,wanq \V cos ? Wolnose SaI'Tt re 'G 
jest, eheialoby si~ powiedziec, tak sarno jak swiadomosc intenejo
nalna. J esli tak, to pod wzgl0,dem "fo'rmy" dzialanJia nie rna wol
nosci . od... jest tylk>o' w olnose ku... nieokreslOoTIIa przez iaden 
przedmio,t dqienia. I G Wolni jestesmy 0 d t res e i dzial.ania, 
n igdy od jego formy. 

Zachodzi obawa , oii ezlolW'iek wolny od tresei nie bar dzo b~dzie 
wolny w kaidym wypadk u stwierdzic, ie c'ztery plus cz,tery daje 
osiem. Wlasnie ta jego w olnose stoi na przeszkodzie. Orestes musi 
z t ego samego powodu stale odehodzic. Nie jest na tyle wolny, 
aby moe pozostac przy jednej prawdziwej tresei. 

Wy,rzueony prze,z rodzin~ i przez spoleezenstwo Orestes wyr6s~ 
i wyehowal si~ b ez iadnyeh zlwiqzkow ,i ,zooowiqzan. Obea mu 
jest zarowno milose jalk i nienawise. Pedagog wyzw olil go od 
wszystk·ieh wierzen. ZostawB go ~ims bez rodi:~ny, bez ojezyzny. 
bez z,awodu, bez wspomnien; k ims gotowym poswJ~eie si~ klaidej 
spraw,ie w przek onaniu, ii iadnej nie naleiy si~ poswi~eae , po
n iewai jesJt s'i~ wylqeznie tq myslq 'teraz, kt6rej nie obowiqzujq 
anli "wspomnienia", ani zewn~1;rzna rzeezywistose. Jest sj~ ich 
pustkq, kims oderwanym od nieh, wygnanym. Orestes zarzuea 
Pedagogowi: 

Obdarowales mnie wolnosciq prz~dzy, ktorrt wiatr z paj~czyn 

zrywa i chwieje w powietrzu 0 kilka metr6w 'Tt,-1d zi:emiq. (...) za
wieszony jestem w powietrzu. 

Tymezasem 
Kochajqc ezy nienawidzqc trzeba oddac si~ bez reszty. To pi~k

ne, taki czlowiek stojqcy mocno, obydwiema nogami na ziemi, 

16 Nawet ideal, do kt6rego d<\zymy, !'en-sot-pour-soi, nle determinuje d<\
zenia zadn<\ tresciq. Kazda bowiem moze siE: w nim zmiescic. 
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pe!en szlachetne.i i gorqcej krwi, ktory pewnego pi~knego poran
ku addaje si~ milosci czy nienawisci, wraz z sobq oddajqc swojq 
ziemi~ i swoj dom, i wspomnienia. A ja kim jestem i C02 dae 
mog!?! Zaledwie zyj~: ( ... ) Zna!em uczucia z!udne i zwiewne jak 
opar y, ale obce mi sq prawdziwe nami~tnosci zywych ludzi. 

Pustka, brak ,zaang,azowan'ia si~, albo Lnaczej ,zaangaioWianie Sli~ 

w ten br,ak, a co za tym idzie niemoinlOsc pOiwiedzen ~a swiatu 
n i e stajq si~ dla Orestesa oi~zarem nie do zniesienia. Nie moze 
bowiem odpowiedziec sobie il1a dwa pytani,a : s k q dp r z y b y
w a? alba do kogo ezy do ezego nalezy, ,oraz d 0 k q d m a i S c? 
Sq ehwile, w kt6ryeh zaluje,ze nie rna na wlasnosc nawet pokuty, 
ktara by mu dala p r z e s z los C tym samym wytyezyla 
p r z y s z los C. 

Ona przynajmniej mojq by by!a. 
Chee pozbyc siE; ..szez~seia", -jakie daje "wolnosc prz~dzy", na 
rzeez jakiegokolwliek zakorzeil1ien~a. 
Chc~ odzyskae swoje wspomnienia, swojq ziemil?, swoje miejsce 

wsrod mieszkancow Argos. (. ..) ja chc~ bye cz!owiekiem skqds, 
czlowiekiem wsrod innych ludzi. ( ... ) jak Lise w gqszczu listowia, 
jak drzewo w les ie. ( ... ) Ja chc~ bye tym niewolnik i em. 

Z braku .przynaIe:inosei do kogos ezy ezegos Orestes staje bez
radny Iwobee ,pytania 0 k,ierunek swojej drogi. 

Nikt na mnie nie czeka. Chodz~ ad miasta do miasta, obey za
rowno innym ludziom, jak i sobie, a one otwi.erajq si~ przede mnq 
i zamykajq za mnq, niewzruszone i spokojne jak tafLa wody. 

Orestes ucieka przed k,onsekwenejq. Zadnej nie chee przyjqc, 
poniewlaz zadna nie Iplyniie z popr.zed~ajqeego jq aZyil1u ani z "for
my" jego d~i!alant1a. Kazdy swaj akt ,widzi w doskonalej 8UJtonomii 
i absolutnym absUTdzie. Wydaje si~, ze jest to do szczytu dosko
nalosci doprowadzoil1e urzeozyw1s.tnlieil1!ie poj~ed.a wolnoscti.. Dla 
Orestesa jest rzeczq obo,j~tnq, co zrobi, ezy Iraozej 00 stworzy, 
byIeoy tylko w ogale cos Zlrobil. Przypomirnajq si~ slowa lZ Vetre 
et Ie neant: . 

il arrivera que le quietisme de l ' ivrogne solitaire I'emportera 
sur l'agi,tation vaine du conducteur de peuplesP 
Wybar zlalezy od sto'pnia usw~adomienia 1B, od ,spon1Janicznosei, 
jakq w ostateeznym rozraehunku jest wolnosc Orestesa, ezyli od 
,,jJak?", kt6're nie zalezy od nieglO (j est e m d z i a 1 ani em). 

J esli zatem Orestes ku prze:razeJniu Pedaglo'g,a ehee ezeglos do
k OfI1 ac, aby wreszeie pozbyc si~ tego ei~zaru, jakim Ijest w ogale 
brak ai~ialru, Ito uleg.a t~sknocie za tresoiq uprZediIliq do s,wojej 

17 EN. s. 722. 

18 Tamze. 
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egzystencji, poddaje siE: sklonnosci do hipostazowania. Chce wresz
de bye "wsr6d swoich", wST6d ludu z Argos. 

Widzisz, gdyby byl ta1:<;i cz yn, kt6ry by mi pozwoIil stanqe wS1'ad 
nich, gdybym za cen~ zbrodni nawet magl zagarnqc ich pami~e, 

strach i nadziej~ , aby zapelnie pustk~ mega serca, gdybym w iym 
celu musial wlasnq matk~ zabie... 

Moze odszedlby Orestes 'Z Argos nie zosta,wiajqC w nim niczego 
ze siebie anli ,nkzego z ,niego nrie biorqc na da}szq drogE:, gdyby nie 
jego siostra, Elektra. Zrobilo mu si~ jej zal. 

Elektra zyje 'w oczekiwaniu na Orestesa, M6ry stosownie do jej 
wia,ry rna przyjse i 'pomscie smiereich ojca a przede wszysltkim 
jej zelzone zyc,ie. Orestes wedle niej musi ,~walie zmienaw,id.z.onego 
przez niq Jupi,tera ,;swoim wielkim mieczem". Od zaranrla jej zy
cia ,zzera jq nienawiSe,podobnie jak miesz'kancow Argos - strach. 
ElekJtna nrie jest wolna jak Orestes. Dna mal1zy ;Q odplaceniu zlem 
'za zlo, Orestes - Illie. 

Jezeli p6jdziesz za mnq, Elektro, dowiesz si~ , ze mozna pozqdae 
takze innych rzeczy, nie przestajqc bye m~drcem. 

Orestesa wychowalo inne miasto. Kiedy wyjawil siostrze, kim 
jest, Wiywol,al w Illiej razczarowanie; Orestes nie moze bye takim 
pi~knym, slabym duchem! 
Podpor~ jej egzystencj'i stanowili Ajgistos i Khtajmestr,a jako 

pnzedmi,oty nienawisci. Mia1a w nd'ch ,zewn~trzneoparcie dla sie
hie. 'l1a nienrawise posi,adal,a charakter marzenia, podobnri-e jak jej 
radose i pok6j dla ludzi i szcz~scie rolnika, 

kt6ry stqpajqc po swojej ziemi mysli: "Slonce swieci!" 
Po zab6jstwie matki i ojczyma zmarla moja nienawise. ' 
Zostala a ,rnczej ujawillila si~ gllliezdZqoa si~ w niej Ipus,tk,a, ktcra 
nie daje zadnego <oparcia. Opano!wuje jq strach przed... sku.t k a
m i 'mcwdersltwa. Bo t<o nie ana popelnila ten czyn. ' Nie ona by1a 
jego s t w 6 T C q. Motyw zemsty "malizonej" odebral jej spraw
czose, 'a g d z ii e n'i e mas p raw cz 0 sci (j a chc~, j ,a ro
bi~!), tamp 10 jaw i as i ~ z a l. 

Ja si~ nie czuj~ wolna. Czy maglbys sprawie, aby odstalo si~ to 
wszystko? Stalo si~ cos, czego naprawie juz nie podobna. Nic jui: 
nie zmieni tego, ze na wieki pozostaniemy mordercami naszej 
matki. 

Nad EleMrq majq juz w1adz~ muchy. Ob1icze jej wkr6tce stanie 
.si~ podobne do oblicza Khtajmestry.19 Z t q chwilq, kiedy we
wn~trznie zl,arna1a Sri~, kiedy uz<nala, ze to nie 'ona jest sprawcq 
zab6jstwa, z ,tq chwilq 5ta1,a si~ ,w Ii rn n 13. "B6g much i smierci" 
wykorzystuje dogodny dla siebie moment i ofiarowuje jej SlWOjq 
lHose. 

19 Klitajrnestra bei sill tak:i:e tylke skutk6w czynu. 

http:Khtajmestry.19
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Biedne dzieci. I na co wam pn:y szlo? Gniew i litose walczq 
w moim sercu. Mozesz wstae, Elektro, przy mnie nie zrobiq ci [mu
chy] nic zlego. Co za przerazajqcy widok! Wystarczylo jednej 
nocy! (... ) Gdzie si~ podziala twoja w iesniacza ~wiezose? ( ... ) Oto 
teraz jestes strz~pem czlowieka . 0, dumna, szalona mlodosci! 

Elekka pada przed nim na kola,na Ii blaga 0 zmilo.wanie. Orestes 
JlIatomiast ,odrzuca milosierny gest Jupitera, poniewaz wie, ze spel
nil swoj czyn i ze ,tem czyn byl wlasciwy. Byl bcwiem i jest jego 
w olnosciq. Obciqzyl si~ nim, aby moc zejse do miasta. P'opeinil go 
nie z zemsty, ale aby z ab ie despot~ trzymajqcego Iud w Argos 
w· ciqglym strachu i wyrzutach sumienia. 

N ie jestem zadnym w inowajcq i nie zmusisz mnie do pokutowa
nia za cos, czego za zbrodni~ nie uznaj~. 

Najpodlejszy jest ten, co skruch~ czuje, 
Ten czyn pok aze mu teraz drog~, kto,rq rna ise i ktora jedna mu 

zo.stala. WprawdZlie nie wie, dokqd cma prowadZli, ale wie, ze ona 
jest jego dTogq i niczyjq wi~cej. Teraz moze rozmaw1ac z Bogiem. 

Rozm owa Orestesa z Jupiterem przypcmina prze,z swo1jq <atmo
sfer~ i swoje il'lat~zeollie zapasy J oba z Jahwe. Bog smiercii much 
roztacza przed br,a,tem Elektry wizj~ swiata, w Morym jedYil'lq rze
czyW:istose stanowi Dobro .i Harmomia. Zlo jest 'w nim o:dblaskiem 
bytu, jego Ipozorem i zludq. 20 

(...) caly tw6j wszechswiat nie potrafi mnie przekonae 0 mojej 
w inie. Jestes wladcq bog6w, Jupiterze, wladcq kamieni i gwiazd 
i wladcq morskich fal. Ale ludzmi nie w~{. dasz . 

Eo czlowiek jest ,wolny Ii jesli jest sW1i.ad om tego, to tkwi w swiec.ie 
Dobra i Harmoollii 

(, ..) jak drzazga w dl-oni, jak klusownik w dworsk ich lasach. 
Jupite!I' iszermuje chalej swoimi I1acjami. 
Dalem ci wolnose po to, bys mi sluiyl. 
Orestes ollie za.przecza: 
Bye moze, ale teraz obrocila si~ ona przeciw tobie, i nic nc to 

nie mozemy poradzie ani ty, ani ja. (... ) Nie jestem (mil panem, ani 
n iewolnikiem swojej wolnosci. J a jestem swojq wolnosciq, Zaled
wies mnie stworzyl, juz przestalem do ciebie nalezee. 

Rowmoczesn:ie Bog przestal bye usprawiedliwieniem dla czlowie
ka . Niebo stalo si~ 'pusrt:e, bez Zla i Dobm. Zabr<aklo kogos, kto 
m oglby rozkazywae. Cz10wiek z0'5ta1 sam. Jego W1o.Jnose sta1a sli~ 
samo1tnosciq. 1m kto jest bardziej wolny, tym wi~kszla jest jego sa
motnose i wygnanie poza wszystko, co posiada jakqkolW1iek trese. 
On jq dopiNO stwarza (dla sdebie tylko!). Wolnose to wygnanie! 

20 jw, s . 99 i n , Nb. Sartre nie rozr6znia dobra ontologicznego od dobra 
moralnego, 

http:swiec.ie
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.Jupiter ,rzuca na szal~ ostatniq :kJart~ - "udanq" milose. 
Wroc mi~dzy nas. Wroc, widzisz, jaki jestes samotny, nawet two

ja siostra ei~ opuscila . Pobladle§, l~k ci rozszerzyl zreniee. Czy 
myslisz wyzyc? Trawi eiebie zlo nieludzkie, obey samemu sobie. 
Wroc - jam jest zapomnienie i uspokojenie. 

Lecz i t~ ka.l't~ - zrobionq pcd ewangeli~ - Orestes odrzuca. 
Obey samemu sobie. wiem. Poza naturq i przeeiwny natul"ze, 

pozbawiony jak iegokolwiek usprawiedliwienia nie oezekuj~ zni
kqd ratunku i wiem, ze w nikim nie znajd~ ueieczki. Ale nie wroc~ 
pod twoje prawo: skazany juz jestem na to, aby nie uznawac in
nego prawa niz w~asne. (.. .) Bo, widzisz.. ja jestem czlowiekiem, 
Jup iterze, a czlowiek winien sam sobie TYC drog~. (...) 

Jupiter nie majqc juz nic do dania wyznaje Orestesowi swojq 
nienawise do ludzi wolnych. I przegrywa. Or estes odpowiada mu 
z wyzyn swojej wolnosci . 

Ja ciebie nie nienawidz~. Co mnile i tobie, boze? Przeplywamy 
obok siebie nie dotykajqc si~ jak .dwa okr~ty . Ty jestes bog, ja 
jestem wolny: jednako samotni jestesmy i jednakowe nasze prze
razenie. Skqd w iesz, czy ja nie cheialem znalezc w sobi,e skruchy 
podczas tej dlugiej , nie koftezqcej si~ nocy? Skruchy. I snu. Ale 
niezdolny juz jestem do skruchy. I spac nie potrafi~. 

Za progiem tej nocnej rO Zlpaczy zaczyna si~ ,nowe zyoie. Mowa 
o 	nim wydaje si~ zbyt no'wa i zbyt gorszqca. 

Zbyt nowe, zbyt gorszqce wydajq (...) si~ twoje slowa 
stwierdz.a Jupiter. Orestes wie 0 Itym az za dobrze. 

I mnie tez, Jupiterze. I gardlu moiemu. ktore te dzwi~ki wyda
je, i j~zykowi, ktory je w slowa uklada. Z trudem rozumiem sam 
siebie. 

W Orestesie bowiem na,stqpila (a przynajmniej m1ala nastqpic 
w mysl zamierzeii Samre'a) zmiana. Opuscil go Bog i mlodose. 
Oproznione przez nich miejsee zaj~la wolnosc, ktorq uswruadornil 
sobie z szybkosc.iq pi,oruna, jak sam wyznaje. I to jest f.akt, nad 
ktorym Ore&tes nie rna wladzy, przyna.jmniej w swoim wlasnym 
przekonaniu. 

Orestes-wolnose czegokolwiek si~ dotk,nie, burzy. EIeM~~ ogra
bia z marzeii i ze spokoju. 

Zabrates mi wszystko, okradles zebraczkt: . 
Lud w Argos IlJapawa przeraieniem, za co Iud chce go zabie. 

Orestes bow,iem zabl'al mu jego skruch~ a tym samym jeg,o po
rzqdek moralny. Zburzyl "porzqdek paiistwa, lad dusz", Iprzed 
czym 'przestrzegal go Jupi,ter. Sam zas odchodziwst'awiajqc Iud 
sam na sam z jego wolnosciq, ktorej kazdy stanie si~ pastwq, bo 
nJikt nie wLie, co z iIliq ,poczqe. Nic ~i~cej nie umie dae Iudowi 'w za
mian za odebra,ny mu zal. 

http:szybkosc.iq
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Ukochana moja, to prawda, zabralem ci wszystko i nic ci nawet 
w zamian dae nie mog~. 
Jedy.ne, co moze iill pow,iediiec, to, ze 

wszystko jest tutaj nowe, wszystko do rozpocz~cia na nowo. 
W,szystko nalezy robic od nowa, to 'lnaezy eiqgle na nowo siebie 
szulkac. Nalezy isc t '1 drog'1 przed siebie, ollie wiadomo dok'1d, ale 
w kazdym razie 

na poszukiwanie nas samych... Po tamtej stronie rzek igor Jest 
jakis Orestes i jest jakas . Elektra, ktorzy na nas ezekajq. Trzeba 
b~dzie ich szukae eierpliwie. 
Jakis Orestes i jakas Elektra to nie imnego jaktylko ideal, do kto
rego ezlowiek dqzy, a ktorym jest synteza bytu i swiadomosci, tzw. 
l'en-soi-pour-soi . Urzeezywistnienia nigdy nie bE:dzie, poniewaz owa 
boska symbioza za,wier a w sobie sprzee'lnosc. Pasja, ktora nas peha 
w skonE: "idealu", jest bezuzyteCZtna. 

Ainsi la passion de l'homme est-elle inverse de celle du Christ, 
car l'homme se perd en tant qu'homme pour que Dieu naisse. 
Mais l'idee de Dieu est contradictoire it nous nous perdons en vam; 
l'homme est une passion inutile. 21 

Orestes musial odejsc ('odwrotnie nil; Ajgistos), konsekwentnie 
do swojej swiadomosci-wolnosei. Gdyby byl po,zostal, stalby si~ 

rlrugim Ajgis,tem, wykladnikiem jakiejs idei-tresci. Bo alba sta
nqlby Tazem z ludem, wolnym od Ajg.ista, od wszystkiego, co 
kTE:puje z zewnqt,rz, wobee anarehii, albo - pomimqwszy rzadroie 
wypadki "stworeow", ktorzy dany porz'1dek przyjmujq "w wolnosci" 
st\WiTzajqe go tym samym na noWlO - musialby siE: 'ldeeydowacna 
ograniezenie go dla "pozytku" ealosei. Trudno bo,wiem wyobrazic 
sobie, aby wszysey w Argos eheieli tego samego. Ogranl ezenie zas 
nastqpiloby na jakiejs Ztasad7Jie, co rowrnaloby siE: przyjE:oiu hetero
nomii. Dlatego Orestes wolal odejsc, niz narazic siE: ne "nieauten
tyemose" . 

ezy zaangazowanie si~ Orestesa w Argos spowodowalo jakqs 
zmianE: w nim samym, jak to zdaje si~ sugel'owac Sar,tre? Wydaje 
si~, ze nie. DlJaezego? Dlatego, ze Orestes-swiadomosc jest zmie
rzaniem ku ... , ezyIi zawsze na moey swojej ontyeznej struktury 
bE:dzie w cos zaangazOIWany. A poniew,az .jest wolny od tresci 
i nie rna nawet nadziei, ,aby siE: w niq jako w cos pew neg 0 

zaangazowal, w kazdq bE:dzie wkladtal tyle sarno sereH; to znaczy 
tyle, ile poz'woh mu jego spontanicznosc lub, mowaqe do koilea, 
kaprys. Rawnie dobrze Orestes magI siE: zaa1ngazowac w iune 
miasto. W nim samym a1'ie nast'l-pilaby zadDia 7.miana. Orestes
swiadomosc znajduje si(i poza zmianq. Zmieniajq siE: jedynie 

21 EN, s.708. 
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przedmiolty ~ego intencji. Nie waime jest, ku czemu 'zmierza, ale 
ze w og6le ku czemus zmierza. 

Odszedl w przekonaniu, ze zrobil ludowi w Arg.os dar z wol
nosci. Dar powinien otwier.ac obdarowanemu ,nowe mozliwosci, 
w pr,zeciwnym bowiem wypadku robi go niewolni,kiem. Wolnosc 
Orestesa da,je czlowieklOwti. wszystk,ie mozHwosOl z tym, i.e za
klada w nich bmk ws'zelkiej walI-iosci. Wszystkie Sq dobre,to 
znaczy ollijtak1ie. Wybieraj, a ,tw6j wyb6r nada im wartosc. Czlowlek 
stwarZia Wla.rtosci, czlowiek ich n Ii e po z n a j e (w @1aczeruiu re
ceptywll1ym). Czy Oresltes podniosl przez to godnosc czlowieka, 
jak chce Sarire? Az zanadbo Ii dlatego goO w praktyce ponizyl. 
Orestes wybiera "na slepo" a zatem kieruje nim jak,as sila, nad 
kt6r'l nie rna wlasciwie wl1adzy. Czy mozna wtedy jeszcze m6wic 
o wyborze? 

Wszystkie osoby w dramaoie zyj'l w ,,'Zlej wierze". Orestes jeden 
nie. Czy napmawdE:? Czy p 'r zed m i 0 t y, caly ich swiat, 'w kt6rym 
zyje, i kt6'ry oddziela go od rzeczY'Wlilstosci (od bytu), nie S'l przy
padkiem takimi samymi hipostazami, jakimi zyje lud w Argos i ja
kie tWlOO"zy dla niego Ajg'istos? Wszystkie osoby w dramacie 
Sartre'a, olla mocy jego fHo'zoficznych za!ozen, zyj'l 'w n ,iezgodzie 
ze samym sobq. i, nawet Orestes, ten autentyczny Orestes, jest 
niepr awdzi,wy. Bo czlowiek jest ollie tylk,o form'l, ale takze i tresci 'l . 
I moze od niej naleiJalohy zaczynac antropologioc.zne rozmyslania. 
Nie rna czystych Ajgistow ani czy,stych Orestes6w. W ka:i:dym 
Ajgiscie z,najduje si~ cos z Orestesa i cos z ludu w Argos 
i w kiazdym Orestesie jest cos z Ajgista i z "tchorlia" i w k:a:i:dym 
"tchorzu" .z Argos miesci si~ jakas czqstka Orestesowa i Ajgi
sbowa. Ponadto, - i to jest najW1a:i:niejsze - jesh ozlolwiek Jest 
pragnieniem, mowi'lc j~zykiem Sartre"a, czegos poza sob'l , ja
kiegos zewlIl~trznego oparcia, bez kt6rego wpada 'w sprzecznosci 
i zamienia si~ w pustYil1i~, ,to nie moma przejsc obok Itego faMu 
oboj~tnie. Najpierw nalezaloby wydostac ,siE: ze swiata 'w! a
s in y c h 'P r zed m i 0 ,t 0 w a nast~pnie iszukac przedmiJotu swo
jego pragnienia juz w samej 'TZeczywistosci. Moze siG okaie, ze 
jest Olll bldski czl,owiekowd. a Iskrucha-<pokUJta <Hie Ultozsamia si~ 

z pokazywaniem swiatu swojej rzekomej "kloaki" wewhE:trznej, lecz 
z ustawiczn'l z m ian 'l swojego zycia, z ci'lglym zblizaniem siE: 
do celu. Orestes 1d'lcy inn'l dlTog'l straoil kontakt i zgodnosc z rze
czywistosci'l , jak kazdy zwyczajny wyznawca idealizmu. Wbrew 
pozorom wisi w powietrzu porywany wiatrem z krzaka na krzak 
jak prz~dza, w ktorej wid.z~al symbol swojej wolnosci niezaan
gai:owanej. 

Stanislaw Grygiel 

http:otwier.ac
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TEODOR PARNICKI 


JEZELIBY kto chcial scharakteryzowae Parnickiego jednym okresle
niem, to m6g1by cale jeglo dzielo od Srebrnycn Orlow przynajmniej 
ai do Nowe j Basni, odarabskiej His~pa'11lii, Wloch, Niemiec i Polski 
w idzianych oczyma Irlandczyka, az do tolteckiego Meksyku oglqdanego 
przez Wiking6w, okreslie jako malowanie -z odleglosci. Gdy kaze nam 
patrzec oozyrna sWioi~h bohate;r6w .na opisywaiIle pnzetl s~ebie swiaty, 
to wybie;ra tak obcy;ch tym s·Wiiawm, ,ze kh pocz,ucie odleglosci udz..iela 
si~ i nam. Bodaj, ze w tym wywolywaniu poczuoia odleglosc-i prrzy 
jednoczesnym zachowaniu realnosci pr~edmj,ot6w lm"yje si~ ta niesa
mowitosc, !m6ra udel1Z'a czyieIDik6w w styl'll Parn!icltiego. Osiqga on 
jq przez wspomnienia przywolywane z czas6w dawno minionyeh, przez 
blask rnajesta'bu olsruew.ajqcy dzwi~kiem tytu16w, fascynujqcy oddaJa
niemmi~zy nosicielem mades1latU' a -resztq ludzi, cnocia,z pl1zE!'lwnu
jemy si~ cz~sto, ze Parruidkli sy,pie nam zl,otym piaskiem w oozy, a na 
stoltcy majestatu zas ia:da rrilcose. Tak j~st w wypac1kiu swi~teglo ma
jestatu cesarskiego Ottona III w Srebrnycn Orlacn - ukazywanie 
sw;i~tosci rruajestatu jest iIl!a·rz~dziem toohniiki pisarsikiej. TaltLm samym 
naJl1Z~~em jest wypowl-adlalnie si~ bohatelrow w j~zyktu i.m obeym, 
najcz~scie.j w utkocha:nej .przez autora grec·e, Ii ich .ciqgle zastanawla
nie si~ nad wlasciwym sposobem wyrazenia w tym j~zyku swojej 
mysli. 

To wzbulWainie wrazenia ,odleg}osci, wJ~cej, to upajalllie si~ od
leglosciq, jest w dzielaeh Parnickiego zawsze, (stqd historyeznosc jego te
matyki), ale tozwija si~ technika za pomOCq' kt6rej on je osiqga. W Srebr
nycn Orlacn ta odleglosc nie jest jeszcze takq bezmiernq, jakq staje si~ 
p6zniej. Dla Irlandczyka Arona kontynent europejski nie moze bye ani 
w cz~sci tak obey, jak dla Grek6w czy Irlandczyk6w Chiny, a dla 
WikLng6w Meksyk W caly,ch Srebrnycn Orlacn w jednym tylko kr6t
kim momeneLe scena wyda·I'Zen oddala si~ od nas znaC1J11ie ba;rdziej, 
nii gdyby nas o d 'Illiej pl1zedZlielal Slam tyLko Ar<>n, a P.a,rl1l1elci po raz 
pierwszy sta.je si~ tym, kim jest w .s:wy:oh dzielach p6zniejszych 
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to gdy ze wsPOIrl!nien d'ZJednnych Ottona wyrnuTlz.a si~ podobna do 
koszmarnegJo snu opowiesc 0 z·amordowaniu bizantyjskieg.o cesarza. 
Dwa swiaty najbalrdziej dalek ie dla doroslego Icz!o·wlieka na ja,wie, 
·to sWtiat wspomnien dziedlnmych i swiat snu. Parnkki jest ma!a:rzem 
ich ·obu. Nawet wyobrazeniJa je·go bohater6w, zywione prze,z nich Ina 
jawie, majq charakter maI1zen senny.ch lub dzjieci~cych. Tak Heralis 
chl'ze~cijarruka marzy, jak b~d'lde jezdzila po niebie zapr~zonym w pur
purowe !alb~dz.ie powozem nlamie,stn~ka Eghptu, a hra.bi-a Ka·rionu l~ka 
si~, 'czy jego si osltrzem:ica Ii rkocha,nka lZarraizem lJ'lJie rUlrodzi zamiast 
dziecka szczeniqt, w wype~rrieniu r·zuconej nan przez mordowanych 
Zyd6w klqtwy. Jak to c:z~sto drzieje ,si~ w snarch, Inad idyllicznosciq 
przewaza tu koszmar. Pokirewienstwo mi~dzy snem i m item czyru 
z Parnirokiego ,tw6rc~ mit6w - pr;zepy,szme jest w pierwszym tomJe 
Twarzy ksi~zyca opowiadalIl.ie 0 czaorze, z Ikt6rej pilQ Ormuzd i Aryman 
zawierajqc Z SQbq .pnzymierze, kt6rego zaden z nich nie IZiamierzal do
chowac dluzej niz przez czas przylozenia ust do brzegu czary. Za
razem styl Par:nickiego jest prawie Izawsze prozaioczmy, cz~sto nde
zmiernie sUrchy, lIlaslad:u.jq,cy styl dokument6w uI1Z<;d:owych. Pr·zypomina 
si~ jak PapieZ Gerbert .sylwester mowi do mlodego Arona, ze gdyby 
sty! jego byl rta:kd jark jego wYrObraznia, to bylby rOn najwi~kszym 

poetq rod czaSrU WiirgiHursza. Ta pl"ozaicZlllosc, W rp6zIlliej,szych jego 
dzielalch a 'PI1zede wszystkim fIN Twarzy ksi~zyca, przejawi.aljqc si~ juz 
w wYlobraz.ni, spra'wria, ze mit ,pI1zeobI1azi srl~ w science-fiction, ze uzyj~ 
tu tego ba.rbaI1zynskiego w pols,jQim j~zYlku wyrazu. Bogowie okazq 
si~ ludzmi, kt6nzy zyjqC na planecie starszej nii: nas.za ziemia os iqg
n~li juz wyzszy stopien rozwoju a z ziemiq wchodzq w kontakt za 
pomocq skom:pHkowanYlch mechaJn1izmow. Tak przynajmruiej wyobra
zaj q ich sobie ich czciciele. Ten sam proces uprozaicznienia przemieni 
patetyczny majestat wladcow---;pomazancow w karykaturalny maje
stat bilz:antyoj,skich urz~dndkow, jak przeswietny nadZloI'ca swi~tej sy
pialrui - s,zpicel Chryz.aHusz. 

Staezanie si~ w koszmar widoczne jest tu tarkze w charakt·erystyce 
bohate,row. Sen lI1ieraz najpiElikniiejsze .obI1a;zy rzesz,peca prz.e,z dakis s,zka
radny szczegol - najszlachetniejsi z nich miewajq chwile, w ktorych 
wzbudzajq lWstr~t. Szlachetny, nieZldolny do .pod,losci Chosmes wyda1je 
swojemu jenoowi rozkaz IZgJWalcenia n'iewol,nky Deipili; uosobieniie 
lurdzkiego ;i zawodowego oboWliqzku, SteI'aejusz, prawnlk, Ikitory larrue 
swojq karler~ prilez obron~ iIlriewinnYlch, uWiklude si~ w p.olircyjne 
intrygi, a w koncu w 'fiord na ·osta·tnim nbroncy ·Rzymu Aecjuszu. 
Wrazenie rdziwnosci pot~gJuje si~ przez to, ze wa,lk·i, rjakq w dUSilY 
ludzkiej toczy dobro ze zlym, Parnicki niemal ze nie zna. Czlowiek, 
kt6ry nie posiada nawet zludzenia panowania nad sHami wynurzajqcymi 
~i~ z jego podswiadomosd, czy Ichoc.by ,tylko Izludze'~ia . orientowantia 
siE: W lIlich, musi w ikQnou poczuc si~ sam sobie· Ziupelnie abcym 

http:Ichoc.by
http:wYlobraz.ni
http:opowiadalIl.ie
http:alb~dz.ie
http:senny.ch


441 TEODOR PARNICKI 

t<1 jest war,urnkiem, aby sarrnemu dla :?Iiebie stae si~ 'przedmiotem nauko
we go badania. Totez wielkim zainteresowaniem Parnickiego jest 
psychoanalilz,a - na}oz~sciej jaiko ,iruterpretaoja snu. Palpiez Gerbert 
Sylwester, gdy kochanika ces'a,rza Ottona a bi.z'antyjska agentka opo
wiada mu sw6j sen, w kt6rym luo;mik w bilzlantyjskbm strojti' godz.i 
w cesa'r.za, wl1dizi w tym obrazie Imimowolne ostrzezenie. Wszystki"! te 
pow,iesci, gdy pa:tr1zee na nie pod pewnym ka,tem widizenia, wydaja, 
si~ ,romansami kryminalnymi, w kt6rych psychoanali2a stanowi klucz 
do rOz,wia"Zlania Iz,ag-adki. Intryg;a !tak skompHk'owa1na, ze trludno w niej 
si~ zgubic, pmyozy>nia s,j~, Ija1k wszysbko u Parnickiego do z,wi~ks'zenia 

dystansu mi~dzy IczyJtem'ilkiem ,a pI'lzedmlatem. 

,Tednak klasyczny temat wszelkiiej tragedLi, walka bohatera z losem, 
pozostaJje, musi wi~c autor miee swoja, korucepcj~ lasu. Nie mozemy 
spociziewae s'i~ od niego wyobrazenia losu jako_sily pokrewnej Ananke 
czy silom gwiezdnym. Ananke, choe wyroki jej przez swa, niezrozu
mialose cz~sto bUldza, bunt, .jest sila, 'etyc7Jna" kt6ra kar,ze wszelka, 
hybris, slowo, kt6re wsr6d innych swoich znaczen oznacza takze 
nieludzkose; gwiazdy, w ukladzie, jaki tworza, w momencie urodzenia, 
ksztaUuja, los 'zewln~wzny, ale ':z;a:razem ksztattuja, psychik~ ad we
wna,trz, nie jest wi~c los przelnie dany ozy\ms d1a duszy obcym. 
Dopiero cz~owiek Illowozytny :tworzy koncepoj~ losu joaiko sily obcej 
sobie. To Napo>leon w ,rOlZ.l1lQIWie z Goethem p owtiedz.ia:i, ze dz isdaj fa tum 
to jest pOllityka. To Ill!apoleonsikie poj~cie Ioou odlnajdujemy u Par
n Lckiego. Niikt go nie wypOlW1ia.da wyraznj.ej, niz bohaterka Slowa 
i Ciala Mark<ia, gdy pisze do Orygenesa, ze gdyby nie ona, nie wie
dzialby' nawet, co to jest .chI"'Lescijanstwo, gdyz gdyby rue jej wplyw 
na ces'aiI1za Kommodos,a, zgi'n~1iby ct, kt6rzy go 0 nim ,pouczyli, i Ory
genes pisza,c do Markii, ze nikomu po Chrystusie tyle co jej nie 
zawdzi~cza, przyznaje jej slusznosc. Gdy ojciec Orygenesa uwi~ziony 

przez '1ntry,g~, kt6rej sprawozynria, jes,t inna kobieta, ponosi m~zen
stwo, a Orygenes chroniony przez nielogicznosc prawa zapewnia
ja,cego bez,pieczens-two ,tym, ,ktMzy si~ ur,odzilli w chrzescijanstwie, 
uswiadamiany przy tym przez Marki~ - w calej potwornosci swego 
polozenia - 0 s.eksualnyeh jak'oby pobudkach ISiwajej dlzialalnosci, 
w rozpa1ezy sam sd~ kastruje, to i tu losem sa, polityka i kobiety. 
A najcz~sciej bezposrednia sprawczyni losu jest narz~dziem w r~kach 

wrog6w. Ten swJ,at daleki jest s,wiatem g,roZillym, jak gro:bne dla 
ludz.i jest WSoz.ystko, co obee i nie(l)na'ne; i ,najbardziej koszm,arne ze 
wszystklieh niebezpieczenstw - zguba z r~~i tych, kt6rych si~ kocha, 
nie jest jego bohaterom os,zcz~dlz.one. Jest obraz, kt61ry powtarza si~ 

u Parniokiego rae po ["az, a z,a kaidym razem z.apowiada CO,g przer,a
zalja,cego - to ko.bie,ta ida,ca boso. Bosa, jest ·cesa[",21Orwa Teofanta, 
gdy 'Otw.1C!ra drrnwi, kt6rymi m chwil~ do komna!ty jej m~za wtargna, 
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mordeax:y, bPsymJi ru:>gami m:~ai:dzy 1lw·ame lezq(!ych ~udrz.i Markia 
w snie kooh,ajqcego ~q , a prneciezrueiud:mr.o 'obawiajqcego si~ jej 
Sabinusa. Swi~ty Romuald w Srebrnych Orlach gromiqc zwyczaj cho
dzen'La boSio mola, ze dJoitk,ni~cde si~ nagq stOPq ziemi wiqze e. silq 
w naJgJ~bslZej 'is.tocie S'Wojej rueozystq, jrakq jest pnzy.roda. W tych 
samych Srebrnych Orlacho w:iele wymow:.niej ,ruz RiOmuald przemawia 
przp.ci'W .'WYldawantiJu siebie na ~lliP ~nstyiliktom, jaiktie daje pre.yroda, 
.syn ChrOibrego, Bezprym, gdy zacie.rajqc lZ rzadowoleni·a r~e tlumaczy, 
dlaczeg,o whi,j3iIllie Ina paJ mJodej de.:i.ewozyrny ,IlIie jest pril.eciwne 7)wy
czajowym rprawom. Czlowie:k, gdy locHeglosc 'mi~dzy nim a swmtem 
rornie,zaozyna coraz ba'rdrziej odczu'WaC rprrzY'rod~ jako cos nie tylko 
obceg,o S'obie ·ale i demoniozmeg,o. I gdy ,papiez Grrze.go.rz V wYTzuca 
swi~temu NiJU.SOW1i, ze bJizs,zym mu jest pohratymca Grek, ,nil:i: czlo
wiek obey mu krw,iq, gdy obaj 'P3pieze, i Gl1zegoI1z i Sy1!wester, na 
wszelkie poozU1cie s olidraJr!nosci ()1parte Ina wsp61.nocIe <k.rwi patrzq jak 
na grzech, a AriOn zapytany "0 kraj Irodz.irmy odpow,iada, ze Qdkqd 
zostal mnichem, p1rllestalo dlan istIlliec to, 'CO ,byI<o prrledtem, ,00 prnez 
wszystkich lnich mow!i. WiStr~t do prawa krwi, jako do pt1aW<3 przy
rody. T,aki jest sposob rPatrzen~a rbohaterrow Parnidoiego - ' ,z peWJI]osciq 
nasunie si~ pytanie, czy i jego samego. Na to odpowiedziec mozna tylko, 
ze kto malude rz. ta,k wie1.kiego oddalema, ,ten, choc oz~sto moze mowic 
przez 'll!sta swaich bohaterow i rcz~sto 'Pl1Zyzm.3/WaC <im slusznrooc, nie 
m'oze si~ jedrnak 'utozsa,miac z nimi berz: reSZlty. Jak daleko ibywa nie
kiedy od rpoglqdow s·w<oich bohrater6w i jak iIlJieob<Oj~tne ,Sq mu sUy 
przyrody, to pokarzaI Parnicki dopiero w Twarzy ksi~zyca. W ,pierw
szym tomie tej pow[esci, a raozej 'W pierwszej oz~soi tego 'powJescio
wego cyklu, powtarza si~ ciqglle motyw dzieci podrzuconych 'i zamie
nion)'lch. Slysrzymy tez cicrg;le, ·a je'st to £Hozo£ia pnzypomirnajqca rracZiej 
Gombrowicza, ze oboj~tne, kto kim jest, a wazne tylko, za kogo kto 
si~ rna i za kogJO g>o majq inDi, a~e 'UJaiPr,a'Wd~ jest ,inaczej. Wszyscy 
ciIl'.IIliemarni .po1iomrJrowie bandyty i oprawcy Ra,gona rue ma,jq w srOb<ie 
ni.c ·z sUy Ii drapiemo8ci zal'ozycie,la T'OOU, jedylHY- ktory wziql po nim 
i 'Wol~ Ii. berlLtosno8c, to jeg;o syn pI1awdizl'Wy IGaudiusz II, p6zniejszy 
cesa'I1Z RrzymrU J :ZIwy:oi~z:ca Got6w. To p,Qldob~eirstwo chalrak:terow przy 
przc<pasci, jakq '&pl1aw.il gen1Jusz i lllieod.lqczna nd genius!Z.u wj'Obraznia, 
przypomina podobieilstwo i rozJnic~ mi~drzy Fryderryldem Wi:elkim 
a jego ojcem. A i w Srebrnych Orlach choc uniwersaliista Gerbert 
Sylwester wydaje s!i~ rneC!lnil~iem aruiOOrra, to jednak u:noszq'C sli~ w slwle
cie koncepcji oderwanych ponosi kl~sk~ od sil rzeczywistych, ktorych 
docenic nie JUmie, a M6rymi Sq !n:arodowe dqzen:ia &ZJCzep6w ru.emiec
kich. 

Maz:na rpowiedziec 00 jedno, bohalierow:Le ,tyich powiesci Sq to lud7.ie, 
ktorym <to, 'CO si~ 'nailYiWa glosem ~rwi, ,me mowi nie, bqdz ,obcy '8wia
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tom swoich rod2!icow mieszancy, bqdz bezdomni tulacze jak Aron, 
ktory ,,,ojca nie znal, matki nie pami~tal", i niemal wszystkich ich 
cechUije obcoM: WQbec "obyozaju praojeow" Ii uniwN·s.alizm. stqd Ila.

interesowanie P.arIllickiego uniiWersalistyc;'!nq ,i pnzelamujqCq obyczaj 
praojcow reJ.igdq, preede Iwszystkrim chr:zescijans,tiWem w pier,wszej 
epoce jego roIZW01jU, Ii. ulIliw,ers'aldsrtyc:mlq pans1wQwosciq, a 'zwlaszcza 
wro.gq w5zelkiemu oby~zajoiWj panstwowoSciq totalita'rlIlq schylkowego 
Rzymu i Bizancjum. Zdawaloby si~, ze w takiej wizji historii nie ma 
miejsca dila bo[eslaW'Olwsk:ied Polski z jej baI'dzo niezroZnicow,alIlymi 
i bl1sk~mi sobie mies,Zlkanc,ami i z Ipan.stw.em ,za.Jedwie wy.choda:q,cym 
ze stad~'UJffi ~IemielIlnego. W rzeciy samej Parnickri prymitywu nie ro
zumi e i lIlie Ilubi - pozbaiWiony 'WslZelki~j sympad;H opis opier,ajqeych 
s'i~ Rzymianom iliryjskich g6raU W Twarzy ksi~zyca §wiade:zy, jak 
daleko odbiegl on od epoki romantyzmu. Totez w Srebrnych Ortach 
ukaZiude lIlie ~ierwo'tnespo~ec,zen·stwo plemierune, a prz.y,byszow ze 
swiata, ktorych sprowadzil do sdebie Bolesl!aw, 'aby mu z plemion 
j rodow stworzyli Polsk~. Unamuno pisze, ze jednose Hiszpanii wbar
dzo wielk im stopniu tWOI'Zyli cud;roz..iemcy na s]ruz.bie his!panskich 
krolow, ktorzy ;z:asym'i.!owadi s~~ dosltatecznie, aby si~ pocZiue Hiszpa
nami, ale przeciez nie tak, aby meSc stae si~ Kastylijczykami czy Ara
goilczykami. Totez nic bardziej ·nie swiadczy 0 zrozumieniu przez Par
nickiego histo[';1i, ndti: pr;z:edsta'W"Jen>ie !przez IIlIiego, jak pansltWio Boleslawa 
budujq te same obce plem,ionom slowianskim, uniwersalistyczne 
z swej natury sHy, ktore budowaly cesarstwo Ottona. 

Kto oz.yta P,aJr,nickiego IUiWaznie, ten .oie moze miee wqtpliwosci, 
ze ,czy opisuje Dal staf.OzyrtaJ.ose, eZlY sredru1owiecze, ,to Zlagadnienia 
jego bohaterow Sq naszymi. Uniwersalizm, zalamywanie si~ obyczaju 
praojcow, alIlali00wamiie re1Hg.id ,p.od kqtem jej ·s pole cZlltej tresci 
ma to na sobie znami~ naszej epoki. Ale aby b~dqc tak historycznym 
bye tak wspolczesnym, na to trzeba uchwycic zagadnienie zywe 
dla wszystkich epok i zywe nie w sposob ponadczasowy jak pro
blemy metafizyczne, ale w sposob historyczny. Oddalani~ si~ czlowieka 
od przyr.:x!y, powJ~ksza.rue sd~ dYIStansu mi~dzy ,n1ma j<Illnymi 1udzmi 
jest .tresciq calej h1storili. Raz powolniej ,a If'az sZYlociej, aue niepowstrzy
manie ,posuwa s,i~ !pI'O!Ces s!labni~ia 1ej ,pot~gi, ~t6ra ozlonk6w ple
micnia czy naredu czyni bliskimi sobie. a ktorq jest obyczaj , Jezeli 
ludziem staI1Ozytnosci szkuika czynila pi~knym ,swd!at , w Imtorym zyli, gdy 
nam poz.wala tY1liko lIla moment lZ.apmnirrlac 0 .oaszym, bylo tak dlatego, 
ze to obyoZlaj .uC'zyq ludzi, jak sp.iewac i tanezye ,j ,oz<labiac domy, tak 
jak jest jeszoze i dzLsdaj w jaik.ichS rua,jlba,rdz.iej zalcof'anych lZaikqtkach 
swiata, Mozna tez znaleze kamien probierczy, ktory pozwoIi wyprobo
wac kazdq epok~ i kazdq ,multur~, .na ]le ,tnstynkw Wina lqozIl!ose po
mi~dzy ludzmi w niej ·trwa. B~d7lie .oim lnieZldol,nose ,posiadania po
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dwojnej prawdy, innej [La wlasny uzy,tek 'a i1nnej ·w wystqpieniach 
pubHcZIllych. W okresie wojny trzydziestoletniE' j Kepler ,przestrz~gajqe 

jedneg'o z dOl1adeow carskkh, a·by rue dawal k'ieI1owac sobq -astrologom, 
pis aI, 'ze 'chodaz 'l1:i!k:t .si~ do tego nie pnzyZlna, to niejeden zabierajqe 
glos na raJdzie cesa.rskiej opiera nla horoskopalCh podawane przez siebie 
plany. TymcZlasem Grek Ina wYlTocznie, sny i 'llIlaki powolywal .s ' i~ ,i Ina 
radz:ie 'Wojennej i lIla zgromad 7leni.u ludowym i w sqdme. Dlatego ezto
wiek nowozytny posiada t~ smutnq zdolnosc rozszezepiania swojej 
osobowosci, kt6rej Grek ami !!lie :anal, ani by nie zrozumial. 

Na.rody nigdy nie lI1oz;stawaJy ,si~ ch~tnie z , Iobyc~ajern Iprao,jcow". 
Dzieje jego iatracania si~ Sq dziejami wielkich cierpien, olbrzyrnich 
ofiar ponosz,onych w Ijego obrcmie i nietistannych ,a 'nie zawsze swiado
mych kornprornis6w:, w kt6rych ,ratujqc to, ,co 'ratoWiac si~ dalo, wyrze
kano Sli~ tego, co by'llo ju.:i: pI1zezarte '00 wewnqtrz i stanowilo prze
sz:kod~ dla 'oca:lerria resZlty. 

Jest w Slowie i Ciele PI1zepyszma scena, ,jedyna moze w calej lite
raturze swiata - scena rozmowy mi~dzy papiezem a herezjarchami, 
o ktorej opowiada nam po latach MaI1kia , 'daleka swym rozrn6wcorn 
nie ,tylko 'pr,zez odlegl,osc c.z;asu, jaka jq dzieli od chwJJli, W ,kt6r ej 5i~ 
z nirni lZet1m~la, ale i pI1Zez calkowi,t q, tak Ibezwzgl~dmq, ze ,tylko dla 
niej sarnej ll1iedostrzega}'nq, obcose wiObec 'chr,zescijanstwa. Jedynyrn 
w t e j scenie, ktory wzbudza szacunek, jest papiez, jedyny wsrod tych 
ludzi Rzymiarnrn, ltwardy, Ibezwzgl~dny, nie ·odst~pujqcy ani ,0 ewierc 
kroku od tego, co rna za sluszne. Wobec jego sHy hellenizujqcy gnostyk, 
chociaz jak kazdy gnostyk jest klasycznym duchowym mieszancem, 
wydaje si~ dworakiem. Wobec spokoju papieza, prowadzenie .dyskusji 
przez jeg::> przeciJwrrik6w, to j,a["ma.roZlne WYlk16canie si~. Tu ,raz jeszcze 
OOslarni,a nam si~ ,inny P ,arnicki. 

Nie lZapominajmy 'wresz.cie, 'ze ,jest Parnkki Polakiem i ernigrall1tern, 
dzisiaj rnieszkancem Arneryki Lacinskiej. Tam, gdzie on zyje, wraz 
z wykr,uszalIliem si~ obyc,zarju ,praojc6w ,iSe rnusi zapomina,nie przez. 
dzieci j~zyka rodzic6w, zatrata samego poczucia odr~bnosci. Skarga' 
Chaza,ra, ll1iedobi,tka rozpro·s,w[-lego iludu, ze I() "kr6lestwa Chazar6w 
pot~dze i chwaIe" wnuk jego nawet pami~tae nie b~dzie, rzuca tra
giczny den na calq tema'tyk~ Prar";nickieg,o. Motto z. S~pa SzarzyI1sk'iego. 
ktore dal Slowu i Cialu "COZ b~d~ czynil w tak straszliwym boju, wqtly, 
ni'eba'czny, 'roz'dlwojony w sobie" charakterY7.Ulje samego aJUtora. 
W,prawdlzie tW tym samym Slowie i Ciele iuka:wje si~ w opowiada
niach bohaterow ' ipostac Wysokiego, parlyjskiego ksi~cita, kt6ry na
wracal ChLny lIla buddyzm Ii ()zujemy, ze rn6g1by on zyctu ,ty,ch boha
ter6w 'Wjroc.ic sems, ale takie, ze z chw.i1q jeg,o Ipojarwienia si~ z bliska 
stracH:oby sell1s prawie wszy.stko, rOo 'oni m6wiq :i czyniq. Dlatego 'slowa 
lVIarkJ..i: "Moze nikt (l nas ntgdy nie jest na'Pra.wd~ wIa'dny zroz:umiec 
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swego wlasnego s<toslunku do tamtego swlata" paziostanq zaslonq, rza 
ktorq ukrywa siEl to, co u Parni1ckiego, jak u ka!idego wielkiego pisana, 
jest ,najwazniejslZe. 

NaprawdEl wielka sztuka nie zachElca do dyskusji. Schopenhauer po
wiedzial, ze wobec ar,cydZliela jak Wlobec mona,rchy nLkt pierwszy nie 
osmiela siEl zabi'erae glosu . Tu jednak nie mozna ,powstflzymae siEl ad 
zapytania. skqd te powracajqce z uporazywosoiq na,tr~tne j mysli pro
blemy mieszanc6w i uniwersalizmu. Czyzby dlatego, ze do stawiania 
ich mnusza polozenie, w jakim 'obe,onie znajduje siEl l,udzkose? Alez 
sarna historyoz.na koniecroose p obudzic do tworzenia moze chyba tylko 
grafomana. Zdaje siEl, ze chodzi tu 0 cos zupelnie innego. Mieszaniec 
w swiatach s,woi>ch rodzicow 'lye nie moze, m;u1s1i wiGc stworzyc swiat 
nowy. Nieufnosc wobec niego pochodzi z obawy, 'le gdy zadaniu temu 
nie sprosta, bEldzie jak ka'ldy wykolejeniec 'zawadz,al w zyciu innym. 
Nadzieja, jakCj ',on wzbudza w Pa<flnickim, jest, ozy to swiadomie czy 

.nieswiadomie "nadz,iejCj tworczosci". 

Zenon Szpotanski 
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·WAClAW FAJANS 

KONFLIKT FRANCUSKO-ANGIEL
SKI NA TLE WSPOLN EGO RYN KU 

DONO$NYM echem rozbrzmiala po calym swiecie deklaracja wy
gloszona na konferencji prasowej w polowie stycznia br. przez Ge
nerala de Gaulle'a w sprawie przystqpienia Anglii do Wspplnego 
Rynku. Po wielomiesi~cznych, zmudnych pertraktacjach, rokujq
cych uzasadnione nadzieje powaznych ust~pstw ze strony Anglii na 
rzecz osiqgni~cia kompromisowego rozwiqzania tej wysoce skompli
kowanej kwestii, wypowiedzial si~ General de Gaulle w spos6b 
ostry i kategoryczny za przerwaniem dalszych rokowan. Argumen
tacja jego opierala si~ na zalozeniu, ze Anglia nie moze bye zali
czana do kraj6w europejskich w scislym tego poj~cia znaczeniu, ze 
jej struktura polityczno-gospodarcza posiada typ swoisty, odr6znia
jqcy jq zasadniczo od kraj6w Wsp6lnego Rynku, ze pomi~dzy niq 
a pozostalymi negocj atorami istniejq organiczne rozbieznosci spec
j alnie w zakresie spraw rolniczych, ze wreszcie wi~zy' lqczqce 
Angli~ z krajami Wsp6lnoty .Brytyjskiej ksztaltujq w spos6b spe
cyficzny jej polityk~ gospodarezq. Stqd wniosek, ze wrota prowa
dzqce do Wsp6lnego Rynku mogq - zdaniem Generala de Gaul
le'a - bye dla Anglii otwarte jedynie pod warunkiem jej calkowi
tego, bez zadnych zmian i zastrzezen, podporzqdkowania si~ klauzu
lorn Traktatu Rzymskiego, zawartego 25 marca 1957 r . pomi~dzy 
obecnymi szescioma czlonkami Wsp6lnego Rynku, kt6re to ,klauzule 
majq stopniowo, do r. 1970, doprowadzic do zharmonizowania po
lityki gospodarczej tych kraj6w we wszystkich dziedzinach i zreali
zowac zasad~ ekonomicznej i politycznej unifikacji Europy Za
chodniej. 

Motywy, kt6re przytacza General de Gaulle w celu wykazania 
slusznosci swego sprzeciwu, nie wytrzymujq jednak krytyki. Ujmuje 
on elementy, kt6rymi operuje, jako zasadniczo przeciwstawne, 
gdy tymczasem r6zniq si~ one wzajemnie tylko skalq swego nasile
nia. J'est rzeCZq bezspornq, ze rolnictwo odgrywa w struktul'ze go
spodarczej Anglii rol~ bardzo skromnq: stosunek produkcji rolnej 
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tego kraju do jego ogolnej wytworczosci wynosi zaledwie 4' /2%. 
Ale wszak analogiczny stosunek wynosi w Niemieckiej Republice 
Federalnej i w Belgii, ktore S'l czlonkami Wspolnego Rynku nieco . 
ponad 7%. Roznica nie jest bynajmniej tak znaczna, aby uspra
wiedliwic uznawanie Anglii za typ odr~bny ·ze stanowiska gospo
darczego. To samo dotyczy kierunkowosci eksportu. Wedlug sta
tystyki Organizacji Narodow Zjednoczonych, odnosz'lcej si~ do 
roku 1958, odbiorcami w ywiezionych z Anglii towarow byly w 78% 
kraje lez'lce poza Europ'l zachodni 'l . Ale Francja kierowala w tym 
czasie 650/ 0 swego ogolnego wywozu rowniez poza Europ~ zachod
ni 'l , Wlochy 540/0, a Niemiecka Republika Federalna w 1961 okolo 
60%. Tak wi~c nie tylko dla Anglii, ale tez dla czolowych panstw 
WspolnegQ Rynku kraje wschodu oraz kontynentu amerykanskiego 
i afr ykaiiskiego, a nie Europa zachodnia, byly glownymi rynkami 
zbytu eksportowanego towaru. 

Co si~ tyczy stosunkow Anglii z krajami Commonwealth'u, spe
cjalnie Kanad'l , Australi'l i Now'l Zelandi'l , ktorych interesy w za
kresie eksportu artykulow rolnych S'l najbardziej zagrozone od 
strony Wspolnego Rynku, to stwierdzic nalezy,ie mocne zwi'lzki, 
l'lcz'lce ongis owe kraje z Macierz'l, rozluznily si~ w ostatnich cza
sach bardzo powaznie i nic nie wskazuje na to, aby siE: mialy po
nownie zaciesnic. Wszystkie te dawne posiadlosci brytyjskie uprze

~myslowiaj'l si~ szybko i strzeg 'l zazdrosnie swego rodzimego mlo
dego przemyslu przed konkurencj'l zewn~trznq, rowniez angielsk'l,. 
przy pomocy barier celnych. Kanada, ktora nadal eksportuje do 
Anglii wielkie ilosci zboza, kieruje swoje zapotrzebowania w dzie
dzinie artykulow przemyslowych glownie ku Stanom Zjednoczo
nym. Wplywa na to z jednej strony s'lsiedztwo geograficzne obu 
krajow, z drugiej okoliczilOSC, ze Stany Zjednoczone Sq obecnie 
glownym irodlem, z ktorego Kanada czerpie tak bardzo jej po
trzebne kapitaly. Z kwoty $ 35 miliardow, reprezentuj'lcej ogol 
prywatnych, dlugoterminowych inwestycji Stanow Zjednoczonych 
za granic'l , przypada na KanadE: prawie $ 12 miliardow, tj. 33%. 
Rzecz oczywista, ze tak silne skojarzenie finansowe obu rynkow 
pobudza w bardzo znacznym stopniu ich wzajemn'l wymianE: to
warOW'l. 

Dla Australii byla Anglia jeszcze w roku 1937/38 odbiorc'l 55%. 
jej ogolnego eksportu. W r. 1961/62 stosunek ten skurczyl si~ do 
19%. W tymze czasie eksport Australii do krajow Azji i Oceanu 
Spokojnego wzrosl z 24% do 53%. W ostatnich latach wskoczyla 
Japonia na pierwsze, poprzednio przez Angli~ zajmowane miejsce 
jako odbiorca australijskiej welny, PErspektywy eksportu do 
Australii angielskich artykul6w inwestycyjnych rowniez nie przed
stawiaj'l si~ korzystnie, jako ze przywilej bezclowego wwozu tych 
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artyku16w do Australii, z kt6rego dotychczas korzystala Anglia, rna 
bye w niedlugim czasie rozciqgni~ty na wszystkie inne kr aje, co 
powaznie wzmoze zdolnose konkurencyjnq Japonii w tym zakresie. 
To wlasnie kruszenie si~ tak scislych ongis wi~z6w gospodarczo
finansowych, lqczqcych kraje Commonwealth'u z Angliq, niewG\tpli
w ie sklonilo jq do podj~cia zabiegow 0 zespo1enie si~ z Wspolnym 
Rynkiem, ktor y przedstawia szerokie mozliwosci pobudzenia jej 
niepokojqco slabnqcej ekspansji handlowej. 

General de Gaulle dyskwalifikuje Angli~, jako potencjalnego 
czlonka Wspolnego Rynku, ze wzg1~du na jej zwiqzki z krajami 
zamorskimi i na jej rzekome, da1eko idqce wzgl~dem nich zobo
wiqzania, trudne do zharmonizowania z zasadami funkcjonowania 
tegoz Rynku. A jednoczesnie nie rna Gen. de Gaulle zadnych za
strzezen, aby Francja, b~dqca pelnoprawnym czlonkiem Wspolnego 
Rynku, miala bardzo scisle powiqzania gospodarcze i finansowe 
z licznym ugrupowaniem mlodych panstw afrykanskich, jej daw
nych kolonii, ktore Sq i b~dq zasilane przez niq kapitalami inwesty
cyjnymi i dla ktorych wywalcza ona od swych partnerow rozmaite 
koncesje gospodarczej natury. Di.fficile est satiram non scribere! 

Jest rzeczq zastanawia jqcq, d1aczego General de Gaulle poslu
guje si~ w swym rozumowaniu argumentacjq wqtpliwej wagi, 
skoro moze on wysunqe przeciwko Anglii, jako ewentualnemu 
swemu partnerowi w ramach Wspo1nego Rynku, inne, nader po
wazne ze stanowiska interesow Francji obiekcje, uzasadniajqce 
jego opozycj~ w stosunku do pewnych roszczen AngliL Obiekcje te 
wyplywajq z sytuacji, w jakiej znajduje si~ ro1nictwo francuskie. 

Ludnose tolnicza Francji korzysta w niewsp6lmiernie slabszym 
stopniu anize1i inne warstwy spoleczenstwa ze wzrostu dobrobytu 
1at ostatnich, mimo ze udzial produkcji rolnej w ogolnej wytwor
czosci francuskiego gospodarstwa narodowego waha si~ w granicach 
17-18%, czyli wynosi czterokrotnie wi~cej anizeli w Anglii. Ten 
wysoce ujemny nie tylko z punktu widzenia gospodarczego, ale 
rowniez spoleczno-politycznego stan rzeczy jest wynikiem braku 
odpowiednio pojemnych rynk6w zbytu d1a francuskich produktow 
ro1nych. Pr~znose wytworczosci ro1nej wzrasta we Francji w tern pie 
bardzo szybkim, zarowno w dziedzinie zb6z, jak mi~sa, mleka, jaj, 
warzyw, buraka cukrowego itd., a to w konsekwencji wielkiego 
post~pu technicznego, stosowanego przy eksploatacji gospodarstw 
duzych i srednich. Tak np. ilose traktor6w, ~dqcych w uzyciu, 
wzrosla na l>rzestrzeni lat 1948-1962 z 68000 do 800 000, kom
bajn6w z 1 160 do 60 000, spozycie nawozow sztucznych potroilo si~ 
od r. 1938. W r . 1960 produkcja ziarna byla 0 20% wi~ksza anizeli 
przeci~tna 1at 1956/58, wytw6rczose cukru wzmogla si~ 0 500/0. 
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Wedlug ostatnich obliczen stopa wzrostu wydajnosci produkcji rol
nej we Francji si~ga obecnie 4112% rocznie, wobec czego przewi
duje si~, ze og61ne zwi~kszenie wytw6rczosci w tej dziedzinie 
w okresie 1959-1965 wyniesie 300/0, gdy tymczasem chlonnosc 
rynku wewn~trznego w zakresie artyku16w rolnych wzmoze si~ 

tylko 0 21%. Nic dziwnego, ze przy tak wielkim nadmiarze podazy 
ceny produkt6w rolnych Sq niskie, a dalszy ich spadek moze za
grazac oplacalnosci rolnictwa. Juz w latach 1961-1962 uzyskiwane 
przez producenta ceny za pszenic~ wynosily we Francji £ 27 - za 
ton~, zas w sqsiedniej Niemieckiej Republice Federalnej £ 37. 

W tym stanie rzeczy zagadnienie uplynnienia nabrzmiewajqcych 
nadwyzek rolnych drogq eksportu wysuwa si~ we Francji na czolo 
problematyki gospodarczej. Jednak rozwiqzanie tego zagadnienia 
napotyka tymczasem na nieprzezwyci~ione trudnosci ze wzgl~du na 
hiperprodukcj~ artyku16w zywnosciowych w calym szeregu kraj6w 
oraz na stosowanq w szerokiej skali w stosunku do tych artyku16w 
polityk~ subwencji panstwowych oraz preferencji wzgl~dnie ogra
Biel en importowych. J ezeli chodzi 0 obecnych czIonk6w Wspolnego 
Rynku, to og61na wartosc importowanych przez nich z Francji pro
dukt6w rolnych wynosila w r. 1961 zaledwie $ 375 mIn.; z kt6rych 
okolo 60% przypadalo na Niemieckq Republik~ Federalnq. Istot
nym, poniekqd decydujqcym dla interes6w rolnictwa francuskiego 
ujsciem dla nadwyzek jego wytw6rczosci byloby udost~pnienie mu 
bez zadnych ograniczen najchlonniejszego w caIej Europie rynku, 
jakim jest Anglia. Totez Francja jest ze wzgl~dow gospodarczych 
najzywiej zainteresowana sprawq przystqpienia Anglii do Wsp6l
nego Rynku, ale tylko 0 tyle, 0 ile przystqpienie to b~dzie doko
nane scisle na warunkach ustalonych w Traktacie Rzymskim 
z 1957 f. dla obrotu artykulami rolnymi. W tym wlasnie punkcie 
scierajq si~ rozbiezne interesy Francji i Anglii. Dqzeniem Anglii 
jest przeforsowanie w pertrrtktacjach 7.e skonsolidowanq juz grupq 
6 panstw pewnych koncesji na rzecz kraj6w tzw. bialego Common
wealth'u, tj. Kanady, Australii i Nowej Zelandii, specjalnie w za
kresie zapewnienia im, chocby w czasie przejsciowym do 1970 r. 
zbytu na rynku angielskim ustalonych z g6ry kontyngent6w pro
dukt6w zywnosciowych. Francja odrzuca kategorycznie te zqdania, 
kt6re moglyby pozbawic jq na szereg lat najistotniejszych korzysci, 
jakie spodziewa si~ osiqgnqC z uczestnictwa Anglii we Wsp6lnym 
Rynku. 

Ale czemu nalezy przypisac tak brutalne zerwanie przez Gene
rala de Gaulle'a pertraktacji brukselskich' i manifestacyjne odstq
pienie od dalszych pr6b kompromisowego rozwiqzania sprawy, 
prob, przy kt6rych mogi on z pewnosciq liczyc na poparcie ze 
strony pozostalych pi~ciu partner6w jego slusznych zqdan? Odpo

• 
Zn~k - 6 
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w iedzi na to pytanie szukac nalezy nie tyle w obiektywnych 
przeslankach, ile raczej w usposobieniu i metodach dzialania Gen. 
de Gaulle'a. Od samego poczqtku swego wystqpienia na arenie po
lityki mi~dzynarodowej, a wi~c od zarania II Wojny Swiatowej, 
dal on si~ poznac jako partner niezwykle ci~zki, nieugi~ty w swym 
dqzeniu do wytkni~tych sobie ce16w. Daje si~ do niego lacno za
stosowac francuskie okreslenie : un mauvais coucheur - zly szlaf
k amrat. Pami~tniki Churchill'a i jego wlasne dajq plastyczny obraz 
tych wiecznych w czasie wojny uraz i swar6w pomi~dzy nim, 
reprezen tujqcym wolnq Francj~, a Stanami Zjednoczonymi i Angliq, 
k torym nie m6gI on w6wczas i nie moze jeszcze obecnie darow ac 
traktowania go na emigracji jako biednego, trudno strawnego 
krewnego oraz niedopuszczania go do uczestnictwa w zjazdach 
i naradach, na kt6rych podejmowane byly postanowienia, doty
CZqce dalszego prowadzenia wojny i uregulowania spraw 5VJ ato
wych po zwyci~skim jej zakonczeniu. 

Oczywiscie, przy swej zr~cznosci polemicznej nie omieszkal Gen. 
de Gaulle wyzyskac na SWq korzysc w obecnym konflikcie z An
gli q pewnego slabego, aczkolwiek formalnego punktu w je j po
zycji jako stron y przeciwnej! W poczqtkowej fa zie per traktacj i, 
dotyc;::qcych utworzenia Wsp6lnoty W~gla i StaH, jak r 6wniez prq 
p6zniejszych zabiegach szesciu panstw Europy Zachodniej ° rozbu
dow~ tej organizacji we Wsp6lny Rynek, trzym ala s i ~ Anglia ma
nifestacyjnie na uboczu, odmawiajqc swego uczestnictwa w tej 
imprezie, na k t6rq spoglqdala z pewnq nieufnosciq i kt6rej nie. ro
kowala powodzenia . Ze wzgl~d6w taktycznych i poniek qd konku
rencyjnych za;nicjowala ona powolanie do zycia Europejskiego 
Zwiqzku Wolnego Handlu, do ,kt6rego p02:a niq pr zyst i.lpiIy: Szwe
cja, Dania, Nor wegia, Szwajcaria, Austria i Portugalia. Dopiero 
gdy sk utecznosc tego Zwiqzku ze stanowiska gospodar czego okazala 
si~ slaba, zwlaszcza w por6wnaniu z r6wnoczesnymi osiqgni~ciami 
Europy zachodniej, zdecydowala si~ Anglia na zmian~ front u i za
cz~!a kolatac do bram Wsp6lnego Rynku. A poniewaz otwarcie tych 
bram podwaza niekt6re bardzo skomplikowane i specjalnie dla 
Francji doniosle klauzule rolnicze Traktatu Rzymskiego, kt6r ych 
uzgodnienie pomh;:dzy 6-ioma obecnymi partnerami zosta}o doko
nane kosztem dlugotrwaiych i mozolnych przetarg6w, przeto trudno. 
si~ dziwic, ie perspektywa ponownych zmudnych uklad6w oraz 
pewnych, bqdz co bqdz, ust~pstw ze strony Francji spotyka si~ 
z ostrym oporem Gen. de Gaulle'a. 

Ale Gen. de Gaulle jest wielkim ryzykantem, kt6ry juz nieraz 
w swej dlugiej karierze politycznej stawial wszystko na jednq 
kartG. T~ jego cech~ podsyca niewqtpliwie okolicznosc, ze hazard, 
na kt6ry si~ z calq swiadomosciq decydowal, byl w wielu wypad

• 
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kach uwienczony powodzeniem. I obefnie r6wniez, zrywajqc uklady 
br ukselskie, ryzykuje on gr~, ktora moze wciqgnqc kraje zachodu, 
nie wylqczajqc samej Francji, w odm~t ci~zkich powiklan gospodar
czych i finansowych. Lecz Gen. de Gaulle, znajqc wag~, jakq przy
wiqzuje Anglia do sprawy swego przystqpienia do Wsp6Inego 
Rynku i Iiczqc na jej gotowosc do daleko idqcych ust~pstw, probuje 
przyprzec jq do mum i wymoc na niej takie koncesje na rzecz 
kompromisowego rozwiqzania konfliktu, ktore zapewnilyby fran
cuskiemu rolnictwu osiqgni~cie korzysci, b~dqcych warunkiem jego 
bytu i r ozwoju. Na teJ przeslance opiera si~ wedlug wszelkiego 
prawdopodobieiis twa gr a Gen. de Gaulle 'a. 

* 
Tmdnosci gospodar czo-finansowe Anglii pogl~biajq si~ istotnie 

coraz bardziej i Sq zrodlem uzasadnionej ze wszech m iar troski 
rZqdu. Post~py zycia ekonomicznego nie podqzajq za tempem osiqg
ni~c w tej dziedzinie innych kraj6w Europy zachodnie j. W okre
sie 1955-1960 wzrosla gIobaIna wytworczosc btto w Anglii 0 12010, 
w Niemieckiej Republice FederaInej i we Wloszech 0 33010, zas 
w pozostalych krajach obj~tych Organizacjq Europejskiej Koope
racji Ekonomicznej przeci~tnie 0 22010. Specjalnie niepokojqca jest 
stagnacja eksportu, b~dqcego podwalinq rownowagi gospodarcze j 
kraju i trwalej wartosci funta sterlinga w stosunku do innych 
walut. Eksport Anglii zwi~kszyl si~ w Iatach 1953-1960 obj~

tosciowo 0 28010, natomiast we Wloszech 0 180010, w Niemieckie j 
Rei>ublice FederaInej 0 1560/0, w Holandii 0 92010, a w calym swie
cie, z wylqczeniem krajow 0 strukturze socjalistycznej, przeci~tnie 
o 50010. Powodem tak niefortunnego stanu rzeczy w Anglii byl 
wzrost kosztow produkcji, dystansujqcy post~py w dziedzinie w y
dajnosci pracy i podrazajqcy ceny towarow eksportowych. Indeks 
tych cen podskoczyl w Anglii w okresie 1953-1960 0 10010, zas 
w Niemieckiej Republice FederaInej tylko 0 2010, a w Szwajcarii 
sp,adl nawet 0 4%. Bilans wymiany towarowo-uslugowej Anglii 
z zagranicq, ktory w Iatach 1958 i 1959 wykazywal salda dodatnie 
w kwotach £ 349 wzgl. £ 115 mIn., zamykal si~ w Iatach 1960 
i 1961 niedoborami w wysokosciach £ 288 wzgl. £ 70 mIn. 

Struktura ekonomiczna Anglii wymaga radykaInej rekonstrukcji 
w imi~ zahamowania procesu kurczenia si~ jej roli w swiatowej 
grze sil gospodarczych. Poziom zycia spoleczenstwa angielskiego 
jest zbyt wysoki w stosunku' do istniejqcych mozliwoSci. Rynek 
wewn~trzny pochlania za duzq cz~sc og6Inej wytw6rczosci, po

-, 	zostawiajqc za malq do dyspozycji eksportu. Niekt6re przedsi~
biorstwa a nawet gal~zie przemyslu, ktorych efektywnosc jest nie
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" dostateczna, winny ustqpic z placu, zwalniajqc spozytkowywane 
elementy produkcji dla wytw6rczosci bardziej oplacalnej z punktu 
widzenia og6Ino-gospodarczego. Dopuszczenie do nieskr~powanej 

konkurencji towaru zagranicznego rozwiqze ten drazliwy problem. 
Sztuczne podtrzymywanie wegetuj qcego rolnictwa drogq stosowa
nia olbrzymich subwencji budzetowych, kt6re wypaczajq calq struk
tur~ cen, jest sprzeczne z logikq ekonomicznq kraju 0 swiatowym 
zasi~gu w ymiany handlowej. Zglaszane cz~sto przeciwko likwidacji 
tego systemu zastrzezenie, operujqce argumentem 0 nieuniknionej 
i ·znacznej zwyzce cen artykul6w zywnosciowych, a zatem i kosz
tow utrzymania, kt6rq ta likwidacja pociqgnie za sobq, nie wytrzy
mlije krytyki. Zniesienie tych subwencji, obciqzajqcych budzet 
kwotq £ 250-300 mIn. rocznie, umozliwi rzqdowi przeprowadze
nie powaznej redukcji niektorych podatk6w, przede wszystkim 
akcyz, co ze swej strony moze odpowiednio odciqzyc budzet do
mowy szerokich mas spoleczenstwa. 

RZqd angielski spodziewa si~ opanowac stopniowo, w ram ach 
swej przynaleznosci do Wspolnego Rynku, przytoczone, a n ie
w qtpliwie jeszcze i inne trudnosci, dlawiqce obecnie zycie ekono
miczne kraju. Ale jezeli Gen. de Gaulle okaze si~ istotnie nieugi~ty 
w zqdaniu niedopuszczenia na jakichkolwiek warunkach Anglii do 
Wsp6lnego Rynku, lub tez jezeli Angba nie wykaze z tych czy in
nych powodow tej ust~pliwosci, do ktorej, zdawaloby si~, sklania jq 
jej sytuacja i na ktorq , jak mozna mniemac, liczy Gen. de Gaulle... 
co wtedy? Czy mozna przypuszczac, zeby Anglia zdala si~ z rezy
gnacjq na lask~ losu i zaniechala -wszelkich usilowan wydostania 
si~ z matni? Bynajmniej. Dqzenie, zgola zrozumiale, do utrzymania 
si~ na powierzchni pchnie Angli~ na drog~ zastosowania wszel
kich, nawet najdrastyczniejszych srodk6w, majqcych na celu zwi~k
szenie zdolnosci konkurencyjnej jej artykulow eksportowych na 
rynku mi~dzynarodowym oraz zapobiezenie znaczniejszej i dlugo
trwalej deficytowosci bilansu platniczego. Prawdopodobienstwo jest 
wielkie, ze si~gnie ona do reglamentacji dewizowej w w~zszym lub 
szerszym zakresie, do kontyngentowania importu, a przede wszy
stkim do bodaj ze najskuteczniejszego i najszybciej dzialajqcego 
srodka, jakim jest dewaluacja waluty. 

o He jednak znaczniejsze obnizenie zewn~trznej wartosci funta 
sterlinga wzmocni niewqtpliwie na okres dluzszy pozycj~ ekspor
tOWq Anglii, 0 tyle spowoduje ono rownoczesnie gwaltowne za
klocenie sprawnosci funkcj~nowania mechanizmu finansowego 
w swiecie zachodnim. Nie nalezy zapominac, ze funt angielski jest, 
mimo swego wyraznego oslabienia, w dalszym ciqgu drugq naj
popularniejszq obok dolara U. S. A. walutq mi~dzynarodowq, ze za 
posrednictwem funta reguluje si~ jeszcze obecnie 30-35010 obro
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tow miE:dzynarodowych. Kryzys waluty, tak inocno zakorzenionej 
w psychice finansowej i w praktyce gospodarczej ogromnej cZE:sci 
swiata, moze gwaltownie podwazyc zaufanie do walut innych 
przodujqcych pailstw zachodu, nie wylqczajqc dolara, ktorego moc 
i tak kruszeje od lat kilku. W og6le wrazliwosc poszczegolnych 
walut na wszelkie zmiany w systemie pieniE:znym krajow odgry
wajqcych wybitniejszq rolE: w wymianie miE:dzynarodowej jest 
obecnie znacznie wiE:ksza, anizeli jeszcze w niedawnej przeszlosci. 
Przypomnijmy sobie, jak gwaltownie zareagowal funt angielski na 
dokonanq w marcu 1961 skromnq, bo zaledwie 50/o-owq aprecjacJE: 
marki zachodnio-niemieckiej i guldena holenderskiego. W dzisiej 
szych warunkach bardzo slabego, w stosunku do potrzeb swiato
wego obrotu gospodarczego, doplywu zlota do rezerw bankow cen
tralnych ze wzgl~du na wzmagajqcq siE: tezauryzacjE: tego kruszcu, 
ewentualne zahamowanie, chocby nawet cZE:sciowe, dotychczaso
wych funkcji funta sterlinga i dolara j ako walut miE:dzynarodo
wych moze wstrzqsnqc podwalinami calej struktury ekonomicznej 
swiata zachodniego. 

Czy Gen. de Gaulle sqdzi, ze uda si~ Wsp6lnemu Rynkowi wraz 
z Francjq wyjsc obronnq rE:kq z burzy, ktorq sam rozPE:tal? 
Prawdopodobniejsze jest przypuszczenie, ze przy swym wyostrzo
nym zmysle mE:za stanu i swej przenikliwosci potrafi on w porE: 
wycofac siE: z ryzykownej gry, ktorej kontynuowanie grozi obez
wladnieniem Wspolnego Rynku i pozbawieniem Francji tych wszel
kich korzysci gospodarczych, jakich ten Rynek moze jej przyspo
rzyc nawet w wypadku pewnych ustE:pstw na rzecz interesow 
AngliL Do ustE:pstw tych moze zresztq zmusic Gen. de Gaulle'a 
solidarne stanowisko pozostalych czlonk6w Rynku, ktorzy kate
gorycznie domagajq siE: dopuszczenia Anglii i kt6rzy, w razie dal
szego oporu Francji, mogq zastosowac wzglE:dem niej srodki odwe
towe, godzqce w zywotne interesy skojarzonych z niq mlodych 
pailstw afrykailskich. A na domiar doswiadczenie jeszcze swieze 
uczy, ze Gen. de Gaulle mimo swej zawziE:tosci potrafi w niesprzyja
jqcych okolicznosciach cofnqc siE: z zajmowanej linii ataku na odpo
wiedniejsze pod wzglE:dem taktycznym pozycje. Wszak walka z re
woltq algierskq prowadzona byla przez niego poczqtkowo pod ha
slem: l'Algerie franc:;aise, zas w koilcowej swej fazie pod nieco 
zmienionym haslem: l'Algerie algerienne. Moze okaze siE:, ze nie 
byl to ostatni odwrot w karierze politycznej Gen . de Gaulle'a! 

* 

Bl~dem byloby sprowadzac konflikt Gen. de Gaulle'a z Angliq 

Wspolnym Rynkiem tylko do mianownika czysto gospodarczego. 
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Nie ulega zadnej w~tpliwosci, ze we wdrozonej przez siebie akcji 
kieruje si~ Gen. de Gaulle r6wniez wzgl~dami scisle politycznej 
na tury. Jego nie zabliznione od czasu w ojny urazy w stosunku do 
Stan6w Zjednoczonych i Anglii, jego ostro manifestujqcy si~ przy 
kazdej sposobnosci odruch buntu przeciwko jakiejkolwiek pr6bie 
obcej ingerencji w sprawy bytu paiistwowego Francji, a jedno
czesnie wyg6rowana ambicja w kierunku obj~cia przez Francj~ 
kt6rej on, de Gaulle, uwaza si~ za uosobienie - kierowniczej roli 
w zunifikowanej Europie, jego dqzenie do niedopuszczenia do 
jakiejkolwiek supremacji Stan6w Zjednoczonych czy Anglii w grze 
sil europejskich - wszystkie te elementy 0 charakterze prestizowo
politycznym lqcznie z gospodarczymi staly si~ przeslankami to
cZqcej si~ obecnie walki. Ale celem artykulu niniejszego jest 
wylqcznie naswietlenie aspektu ekonomicznego omawianej sprawy. 
Wnikni~cie w cale ' kl~bowisko towarzyszqcych jej rozgrywek poli
tycznych, zbadanie tej istnej puszczy litewskiej nie jest moim 
zadaniem. Bo... "Kt6z zbadal puszcz litewskich przepastne krainy?" 

Waclaw Fajans 
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Paryz, niedziela 9 wrzesnia 

Msza sw. wieczorna w kosciele St.-Severin. Kosciol "nowej fali". 
Wyrzucono (niewielkiej zresztq wartosci) retabulum oItarzowe i usta
wiono m asywny drewniany stol. Przed nim, jak w wielu swiqty
niach protestanckich, ogromny bukiet kwiat6w. Ekumenizm nowo
czesnych wn~trz koscielnych - katolickich i protestanckich - jest 
j uz faktem dokonanym. W jednych i drugich wyakcentowane Sq 
t rzy punkty: oltarz, ambona, chrzcielnica. Co si~ przez to wyraza? 
T~sknota? Przeczucie? Zapowiedz jednosci? 

Msza dialogowana, twarzq do wiernych, udziwniona. Duzo si~ 

mowi ("jacys Francuzi wymowni...") z ambony. Ludzie przyjmujq 
komuni~ Sw. stojqc. Nie trzeba przeceniac zewn~trznych gestow. 
Wazniejszq sprawq jest, zeby czIowiek naprawd~ wyprostowal si~ 

w Kosciele - w tym sensie, jak mowi sw. Pawel: "Nie bqdzcie 
n iewolnikami ludzi". To nie to, co boskie, przygniata nas w Kos
ciele, ale co ludzkie. Element ludzki, "stary Adam", zadufany w so
bie, wierzqcy w nieomylnosc swego rozumu i doskonalosc insty
tucyj, ktore r a z n a z a w s z e ustanowil. Bog jeden wie, ile 
pelagianizmu tkwi w tym fantastycznym przywiqzaniu do wszy
stkiego, co czlowiek sam wytmyslil i zainwestowal w Kosciele. Re
formatorzy Kosciola zawsze mieli wielkq ufnosc i wiar~ w sil~ 
Laski, otrzqsajqcej ze siebie sprochniale formy. Tym samym ozna
cza si~ aggiornamento J ana XXIII, optymistyczne i peIne nadziei. 

25 wrzesnia, Fryburg 

Alez to g~sta ksiqzka, Ci Panowie Leszczynscy! J ak si~ powoli 
czyta! Kto inny zrobilby z tego kilka powiesci i kilkanascie nowe
lek i jeszczeby mu zostalo na dnie sporo tej zawiesistej materii . To 
calkowicie Swiadomie zamierzona Silva 1'erum, "gdzie mozna wypel
nic takze wstecz, te pl.l,ste stronice, ktore dla jakichs powodow pozo
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staly milczqcymi pauzami. Ale wypelnic je trzeba tak, aby jak
kolwiek bardzo odmienne we wszystkim innym, w jednym harmo
nizowaly ze starymi, to jest aby nieswiadome, slepe, choc niekiedy 
peIne blasku, trwaly w niewiedzy dalszego ciqgu i w tej niewiedzy 
o sobie , ktoni. nieodlqczna bywa od chwili nie oSqdzonej jeszcze 
i bezpieczniej, tak jakby «jestem» bylo dla niej juz pelnym uspra
wiedliwieniem". Pisze to Malewska we W s t ~ pie', ale uderza 
mnie nie tyle donioslosc tej wypowiedzi dla poznania tajemnic 
warsztatu powiesciopisarza historycznego, ile jakas aktualnosc oso
bista : 

Czytam t~ ksiqzk~ siedzqc w sloncu. na poludniowym stoku Bea
tenbergu, widzqc w dolinie Interlaken zniebieszczale przez odda
lenie jak oba jeziora, i wszystko: - to miejsce, Szwajcaria, to slo
neczne popoludnie - podarowane czy ukradzione tej przepelnionej 
wydarzeniami i decydujqcej jesieni, wszystko wydaje mi si~ nie
oSqdzone i bezpieczne, tu 

Gdzie si~ w t~czowe ubiera kolory 
Jungfrau, i slonce zlote ma pod sobq; 
Gdzie we mgle jelen przelatuje skory; 

To Slowacki; ale i Panowie Leszczynscy bywali w niedalekim 
Bernie, w tym samym przecie kantonie. Potem wracali do Polski 
i wspomnienie moze takiego dnia, jak dzisiaj, zabierali ze sobq na 
drog~. 

Czy Malewska nie wyposazyla ich a posteriori w zbyt rozbudo
wanq swiadomosc? Przeciez oni Sq niepokojqco wsp6lczesni w tym 
wszystkim, co mowiq i myslq. Ba, ale kazda sztuka jest nam wspol
czesna, jesli jest wielkq sztukq - na gruncie plastyki nie zapo
minajmy 0 ksiqzce Maudita: 40.000 ans d'art moderne. Malewska 
zresztq spostrzegla sama wspolczesnosc swoich bohater.ow : "Ci wIas
nie ludzie, ktorzy tutaj mowiq i dzialajq, na ogol byli bardzo swia
domi siebie - i w tym, a moze i w niektorych innych rzeczach, sku
zynowani z nami - lecz prawie kazdy z nich mylnie przypuszcza1, 
ze udalo mu si~ 'cos, co udac si~ nie moglo: trafnie pokierowane 
do celu zycie w slusznym i nieznanym swiecie. Ow swiat istnia1, 
i afirmowal siebie oraz swojq slusznosc z takq smialosciq, ze to 
juz wowczas przestraszalo wielu". 

Sluszny i niezmienny swiat, podskorny egzystencjalny l~k... Lu
dziom XVII wieku, po klarownej eurytmii renesansu, swiat wydal 
si~ napowrot tajemniczy, ciemny i pelen zagadek, figura misterios~ 
o ktorej mowil Pino. Panowie Leszczynscy zaczynajq si~ za pa
nowania Zygmunta III w XVII wieku. My nie jestesmy pewni slu
sznosci naszego swiata, a 0 jegozmiennosci i kruchosci poucza nas 
kazdy wi~kszy swiatowy kryzys, wywolujqcy widmo atomowej za

http:bohater.ow
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glady. To, co nas lqczy z kuzynami z XVII wieku, to swiadomose, 
ze i nas "niesie gl~bia l~ku i samotnosci". 

Z bohaterow ksiqzki Malewskiej najbardziej spodobal mi si~ 
Andrzej Leszczynski, syn Rafala. Andrzej byl naprawd~ poetq, 
choe nie ulozyl nic takiego, co nadawaloby si~ do spiewania wie
czorem na sniegu po wlasnym slubie. Poza tym bywal cz~sto oszo
lomiony, zamyslony i "pelen rzeczy obok", zwlaszcza gdy "czy
tal palec Bozy na pi~knych twarzach... i nigdy nie czul si~ blizej 
Boga, niz gdy patrzyl na t~ czy innq pi~knose, urok czy dosko
nalosc czlowieka". Wzruszajqce jest ito, ze w porownaniu z bra
tern Boguslawem okazal si~ przykladem nieudanego zycia - pa
trzqc z perspektywy spraw publicznych - tak, ze nie bylo nawet 
o. czym pisae na epitafium w farze w Lesznie. 

Jego milose do Anny, stosunek do Boga, religii i Kosciola - to 
chyba najbardziej osobiste kartki Panow Leszczynskich. Te wqtki 
zresztq splatajq si~ - milose do umarlej zony prowadzi Andrzeja 
do wszystkich zagadnien drugiej strony zycia. 

I do kosciola: "Wiedzial juz wlasciwie, i za niego jakby bylo po
stanowione, ze trzeba mu pozostae w tym kosciele, wsrod ludzi, 
ktorzy schodzili si~ wiasnie, z cichym skrzypieniem odswi~tnych bu
tow, cisi,powaini. Wlasnie wypadl tu jakis pogrzeb, wiejski, ubogi. 
Dzieci i kobiety plakaly, ale nic nie wymykalo si~ w nicosc i nikt 
nie zostawal w nieludzkiej pustce". 

Jeszcze przed przejsciem na katolicyzm poczul si~ czlonkiem 
Kosciola: "Jest w znajomym jakby od zawsze, pelnym obcych, 
prostych, smierdzqcych, ale tez jakby znajomych ludzi, kosciele; 
otwartym, pelnym smiecia i kurzu oraz zloconych aniolow, w do
sye okropnym, koniecznym kosciele". 

6 pazdziernika 

75 rocznica urodzin Le Corbusiera. Przeglqdam notatki i zdj~
cia z wiosennej pielgrzymki do Ronchamp. Po zwiedzeniu Audin
court, gdzie najwi~ksze wrazenie poza witrazami LE~gera zrobHo 
na mnie baptysterium Bazaine'a, zblizamy si~ do Trouee de 
Belfort. Krajobraz beznami~tny, ziemia bezbronna. Trouee, 
dolina 30 kilometrowej szerokosci, zawarta mi~dzy Wogezami 
a Jurq, otwiera na przestrzal drogE: z zachodu na wschod. TE:dy od 
wie~ow szly wszelkie mozliwe inwazje: Celtowie, rozne barbarzyn
skie plemiona, wojska cesarskie w dobie wojny trzydziestoletniej, 
armie roku 1870 i obu ostatnich wojen. Przy kazdej z tych okazji 
burzono kapliczkE: Matki Boskiej Wysokiej (N.-D.-du-Haut) . 

Po raz ostatni zbombardowano jq w roku 1944. W przeszlo dzie
si~e lat pozniej na tym samym pagorku zbudowal nOWq kaplic~ 
Corbusier. 



458 ' JANUSZ ST. PASIERB 

Widac jq z daleka wsrod tego zielonego pejzazu, k tory jak 
lagodna melodia wznosi si~ i opada. Biala, obla bryla kaplicy 
jest w niej jednq z nut. Jest niq tak dlugo, dopoki nie podejdzie 
si~ z parkingu na plac od strony prezbiterium, bo wtedy wszy
stkie linie, ktore wydawaly ,si~ wychodzic i powracac do ziemi, 
podrywajq si~ niespodziewanie. Bialy monumentalny dziob okr~tu 
przeciwstawia si~ ostro wzgorzom, zieleni i chmurom, Podrywa si~ 
do lotu wywini~ty do gory dach, dzwigajqc za sobq wszystko. 
Start. Wniebowstqpienie. 

W srodku jest przytulnie i radosnie. Nie dziwi~ si~ kapelanowi, 
ze chcqc si~ popisac akustykq kaplicy intonuje Exsultet. Ksiqdz jest 
zresztq jak najbardziej de choc, choc gruby i nieksztaltny, jak oko
liczne wzg,6rza, jak sam BaHon d'AIsace; jeden z tych ksi~zy, przez 
k torych przeplywa strumieiJ. pi~knosci, choc sami pozornie nie 
Sq pi~knosciq. Mowi mqdrze, z milosciq, 0 tej architekturze, 
o jej funkcji duszpasterskiej. To jest architektura sluzebna 

i wie, do jakiej sluzby zostala powolana. Wie, ze miala tu 

powstac kaplica pielgrzymowa, a nie katedra, kosciol para

fialny, czy klasztor. Funkcjq sanktuarium pielgrzymkowego jest 

przyjqc, skupic i rozeslac na powrot pielgrzymow: Jest praktyczna: 


. poniewaz nie ma tutaj wody, dach sluzy jako zbiornik, przekazu

jqcy deszczowk~ pot~znymi zygulcami do podziemnej cysterny. 

A zarazem jest poetyczna, transcendentna, powiedzialbym nawet: 
transcendentalna. To jest dom Bozy, a nie artystowski figielek. 

Chlopaki przyglqdajq si~ ksi~dzu, ktory wydaje si~ im egzal
towany, a ja biegam dookola i obwqchuj~ kosciolek. Duzo widzia
lem udawaczy, i to wielkiej k lasy, a juz szczegolnie 'uczulony 
jeste~ na poboznq frazeologi~ . 0 Corbusierze m6wiq zle j~zyki, 
ze chcial si~ tu popisac i olsnic caly swiat. Niewqtpliwie to mu 
si~ udalo, ale nie w sensie zadziwiajqcej sztuczki, a przez odkry
cie wielkich i prostych prawd. Ta architektura jest prawdziwa 
j ak ziemia, woda, drzewa i chmury. I jest prawdziwa w sensie 
religijnym: stanowi Znak. 

Czytalem kiedys w "Etudes" artykul 0 Ronchamp. Jakiez prze
razenie ogarn~lo autora artykulu, gdy zobaczyl ten kosciol z zew
nqtrz i a fortiori gdy wszedl do srodka: gdzie tu plan, gdzie os, 
gdzie symetria, gdzie porzqdek?! Coz to za kosciol i w ogale, czy to 
kosciol?! 

Znamy to przerazenie. Znamy ten bol wczorajszych katolikow 
i wspolczujemy. Naprawd~ i po chrzescijansku. Wyrosli oni i zo
stali wychowani w przekonaniu, ze w kosciele trzeba geometrii, 
linii prostych i rygoru. Oraz analogicznego klimatu duchowego: 
Kosciol jawil im si~ jako organizacja, nie organizm. Boze swi~ty, 
wiele mozna by 0 tym pisac... Moze mamy to juz szczesliwie poza 
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sobq? Moze juz do przesz10sci nalezq takie np. seminaria duchowne, 
gdzie praktycznie wcielano w zycie zasad~ starego Fryca, ze zol
nierz powinien bardziej bac si~ w1asnego oficera , niz wroga? Poza 
tym: ten nieszcz~sliwy uniformizm duchow y ... Gdyby Pan B6g 
byl tego samego zdania, co owi "wychowawcy", m6g1by za1atwic 
caly problem chrzescijanskiego wychowania a priori: drobnostkq 
przeciez by10by dla Niego urzqdzic rzeczy w ten spos6b, zeby 
ludzie przychodzili na swiat w ortopedycznym gorsecie, a nie 
z kr~goslupem w s rod k u. 

W1asnie piszqc 0 Ronchamp Hans Urs von Balthasar podkreslil 
swobod~ planu, gi~tkosc linii, symbolizujqcq wed Ie n'ego wolnosc, 
jakq Duch sw. daje dzieciom Bozym. Et lapis iste in signum 
ten kamien, ten beton w Ronchamp stanowi Znak, ktory mowi 
nam, jak wazna jest w Kosciele sprawa wolnosci. Kazdy dobry ka
tolik jest got6w upominac si~, modlic i cierpiee za w 0 1nos c K 0 s
c i 0 I a - w ydaje si~, ze z pontyfikatem Jana XXIII i Soborem 
nadszedl czas przypomnienia, ze nier6wnie wazniejszq, bo wew
n~trznq spr awq, jest kwestia w 0 1 nos c i w K 0 sci e 1 e: "Chry
stus was wyzwolil, nie bqdzcie niewolnikami ludzi". Prawdziwa 
sztuka zawsze wyprzedza wydarzenia, gdyz zywi si~ przeczuciem. 
Sztuka dworska, sztuka kierowana oklaskuje zwyci~zc6w i zwy
ci~stwa ex post. Dlatego jest plodem, ktory umiera juz w lonie 
matki i martwy przychodzi na swiat. 

Prawdziwa sztuka rna charyzmat proroczy. Tak jest w Ron
champ. 

9 pazdziiernika, Zurych 

Na lotnisku w Kloten spE:dzilismy kilka godzin z Turowiczem, 
lecqcym do Rzymu. Przy okazji zobaczylismy biskupa lotewskiego 
lecqcego na sobor z sowieckim paszportem. 

W ciqgu ostatnich dni dworce morskie, lotnicze i kolejowe wi
dzialy wielu podr,oznikow soborowych. Sobor Watykailski II jest 
pierwszym soborem, w sluzbie kt6rego stanE:lo naraz tyle nowych 
srodkow komunikacji: samoloty, radio i telewizja. Glosy obliczac 
b~dq mozgi elektronowe. Mozna by tu doznac uczucia dumy: patrz
cie, jaki nowoczesny jest Kosciol! Ale bogactwo srodk6w tech
nicznych nikomu dzis nie imponuje. Wazne jest to, co si~ m6wi 
i mysli, a nie, jak si~ to transmituje. Wazne jest to, dokqd si~ 

zmierza, a nie to, czym si~ jedzie. 
Mamy biskup6w grajqcych w pilk~ noznq, zakonnikow wyst~

pujqcych na estradach, katolicki automobilizm i katolicki twist 
to wszystko bardzo ladnie, to wszystko mozna jednak robic i bye 
czlowiekiem przedwczorajszym. Pluszowe kanapy z fr~dzlami, wsty

.dliwie usuniE:te z mieszkail, gdzie krolujq najrozniejsze "pikasy", 

• 
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kryjq si~ dzisiaj wysoko: na strychach i w glowach wielu z nas. 
Jest wielkq pociechq dla serca wiedziee, ze biura watykanskie 

pracujq rownie wydajnie jO'k amerykanskie General Motors, ale 
miarq nowoczesnosci Kosciola b~dzie odpowiedz na pytanie: czy 
w dzisiejszym swiecie jest on fermentem, plomieniem, solq ziemi 
i miastem zbudowanym na wzgorzu, czy jest sumieniem naszego 
globu, czy budzi sumienia? 

11 pazdziernika 

o godzinie 8.30 EUrowizja rozpoczyna transmisj~ z otwarcia 
soboru, nadawanq przez wloskq RAL Amerykanski satelita tele
wizyjny TELESTAR przekazuje jq bezposrednio do Ameryki. 

W malej wiosce w kantonie Argau siedzimy przed telewizorem 
w kilka osob: matka i brat szwajcarskiego gwardzisty, ktory kilka 
miesi~cy temu zaciqgnql si~ do sluzby w Watykanie, Hans-Peter, 
pastor ewangelicki z Zurychu i ja. 

Pastor, bardzo ekumenizujqcy, jest oczarowany wspanialosciq 
scen zjawiajqcych si~ na ekranie. Splendor, skrytykowany nast~p
nego dnia przez niektorych katolickich korespondentow, budzi jego 
zachwyt i aprobat~. Kazdy ceni to, czego nie rna . 

Przechodzi procesjonalnie poltrzecia tysiqca ojcow soborowych. 
Wreszcie kamery chwytajq Papieza, jak schodzi w kapie i mitrze 
po monumentalnych schodach i zbliza si~ do Portone di Bronzo. 
Wyglqda, ze bardziej jest zaambarasowany schodzeniem po scho
dach w tym ci~zkim stroju, niz samym soborem: twarz jego wy
razlil spok,oj i ufnose. Zrobil, co mogl, i zaufal Lasce. Sobor si~ 
zaczyna. Kosci zostaly rzucone. Chyba Bog nie pozwoli, zeby 
tyle ludzkich nadziei i ufnose tego "slugi slug Bozych" miala bye 
zawiedziona. 

30 pazdziernika 

Wywiad we fryburskiej "Liberte" z jednym ze szwajcarskich oj
cow soborowych. Widae z niego, ze potwierdzila si~ przewidywana 
geografia koscielna: najbardziej zachowawczy Sq Wlosi (z wyjClt
kami, jak kardynalowie Lercaro i Montini, biskup Guano i inni), 
Hiszpani~ i Amerykanie Polnocni, co do ktorych takie ·same prze
widywania czytalem w pazdziernikowym numerze "The New Yor
ker". 

Widac rowniez, gdzie znajdujq si~ w tej chwili osrodki najbar
dziej zywe. Jak bylo do przewidzenia, znajdujq si~ one w kra
jach, gdzie docenialo si~ i docenia znaczenie teologii , dociekan 
teoretycznych, od ktorych tak sklonni Sq uciekae wszyscy urze
czeni przez szybkie i bezposrednie dzialanie praktyczne. Nic na to 
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nie poradzimy: na poczqtku zawsze musi bye slowo. Najlepsza 
praktyka rodzi sit: z najglt:biej przemyslanej teorii. 

13 listopada 

Panowie Leszczynscy to r6wniez ksiqzka 0 Polsce. Nie tylko 
dawnej; i im dalej w las (Silva rerum - ipsis·sima verba autorki), 
tym wit:cej analogii. Wszystko to rzutuje mi na czytane r6wnocze
snie studium 0 Brzozowskim Czlowiek wsr6d skorpion6w i re
akcjt: n a nie ze strony Wielkiego Mistrza Witolda. 

E u r 0 p a i Pol s k a r6zniq si~ jak francuskie wino i polski 
mi6d (Parnicki w Srebrnych orlach przeciwstawia poludniowemu 
winu p6lnocne piwo) : "Polski mi6d braterstwa szlacheckiego 
pisze Malewska - wydawal sit: potem nieco mdly. Cit:zkawy. 
Pod koniec takiej uczty w Polsce obrzt:dowe nieco, obowiqzujqce 
zbr atanie przyoblekalo sit: w cialo : w policzek spotnialy, w pi
jacki uscisk jakiegos sClsiada, czt:sto paskudeusza cale zycie nie
cierpianego, z kt6rym rozczulony wymieniasz port:czenia afektu 
i placzClc wyznajecie sobie wzajem winy. Po lekkim winie fran
cuskim przeciwnie, mialo sit: ochot~ ukluc mniej milych szyder
stwem, zbyt chytrym pokazac, ze Sq glupcami. A to wszystko 
beztrosko i bez zamiar6w". 

Das ewig polnische? A moze slowtanskie w og6le? Po kryzysie 
kubanskim, na Kremlu, na przyjt:ciu z okazji rewolucji pazdzier
nikowej Chruszczow podszedl z kieliszkiem do ambasadora ame
rykanskiego i powiedzial: 

- Nie mozemy sit: kochac, lecz powinnismy sit: calowae i sciskae 
sobie rt:ce. 

Ta jesien nauczyla ludzi, a nawet polityk6w, ze wszyscy sie
dzimy na tej samej gal~zi i skoro k tos zabiera sit: do jej pilowania, 
wyciqgajCl sit: ze wszystkich stron dziesiqtki rqk, zeby go pow
strzymac, z Soborem i Papiezem na czele. Sprawdza sit: przepo
wiednia Daniela Bella z Teorii spolec~enstwa masowego: narody po 
okresie dependence i walce 0 independence dochodzq do zrozumie
nia i praktykowania interdependence, wsp6lzaleznosci. Oby tylko 
wyciqgnit:to z niej najbardziej istotne wnioski - dotyczqce to
lerancji, wsi¥>lpracy i poszanowania indywidualnych i zbiorowych 
wolnosci ludzkich. 

15 listopada 

Panowie Leszczynscy to ksiqzka 0 Polsce XVII wieku, 0 tym 
osobliwym kraju, ojczyznie dwunastu narod6w, 0 "najtrudniejszym 
w swiecie ustroju", gdzie "milsza byla niebezpieczna wolnosc niz 
bezpieczna niewola". KsiClzka pelna jest smaku siedemnastowiecz
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nej polskosci: parlamentaryzm polski, sejmy konczqce si~ poznq 
nocq przy jednej swiecy, lunatyczne; ludzie robiqcy polityk~ 
i kariery ("W Rzplitej pochlebcy nie robiq kariery. Ale dogodni 
krolowi robiq, chociazby ich krol nie kochal"), wreszcie najwiE:kszy 
przed dwudziestym wiekiem spor ideowy w ' Polsce: katolicyzmu 
i reformacji - wszystko to zyje w Panach Leszczynskich wlasnym, 
prawdziwym zyciem. Zmieniajq si~ ludzie i mentalnosci, ale trwa 
klimat, ktory pomimo spi~e i stare, ani na chwil~ nie przestaw al 
hamowac praktycznych konsekwencji ideologii, ich drapieznosci . 

Ksiqzka 0 tolerancji polskiej . Brzozowski sqdzi surowo rodakow 
za brak z m y s lui d e 0 log i c z neg 0 , za zast~powanie "m y
s I i" "t 0 war z y s k 0 sci q". "Z jakim panskim spokojem 
pisze - z jakq pansk q dezynwolturq sqdow klepano tu po ra
mieniu idee i ludzi. Pasjansowy m~drzec, lub nudzqcy si~ pomi~dzy 
jednq i drugq partyjkq, jednq a drugq budq jarmarczn q, m~czen
nik n arodowy z usmiechem poblazliwym przyglqdal si~, gdy syn 
jego wstawal z glowq rozpalonq od dziel Darwina, albo Buckle 'a". 

Jestem po stronie Wielk iego Mistrza Niekrzyzackiego Witolda, 
ktory opowiedzial si~ za ojcem, przeciw synowi: "Tak! popieram 
staroszlacheckq nieufnosc ito, ze teorie Sq «niezyciowe») wszystko 
w ogole, co nie pozwala przezywae zanadto mysli" . 

ezy zresztq idee nas podniecaly niedostatecznie? Gdzie na swie
cie - poza Amerykq Lacinskq - majq ludzie dzis jeszcze tyle 
pasji do "pryncypialnych" dyskusji!? Tyle, zesmy n a wielkie szcz~
scie n i e k t or y c h konsekwencji praktycznych, jakie d u c h 
c z as u dyktowal, z ideologii nie wyciqgali. Na calym swiecie 
plon~li na stosach rozni kacerze i heretycy, a Poiacy - z podzi
wem totius orb is urzqdzali w Toruniu z protestantami colloqium 
cha.ritativum. .' 

Pan Lisola z L eszczynskich, posel cesarski "z latami przywykl 
zupelnie, ze tu n a naboi enstwie sejmowym w katedrze sw. Jana 
zajmuje obok niego wysiedziane stale miejsce jakis kalwin, kto
rego by w Hiszpanii spalono (w Anglii tez moze) a z Austrii wy
gnano. Kardynal Aldobrandini, zanim zostal Klemensem VIII, cos 
pol wieku temu, zasiadal przy stole pertraktacji z kasztelanem 
rawskim Gostomskim, heretykiem, i takiej nabral do niego sym
patii, ze z Watykanu przypomnial kasztelanowi proroctwo swoje 
i zaklad: jesli ja zostan~ papiezem, to ty katolikiem". 

Nie dose, ze sami niq przezarci, jeszczesmy nawet szlachetnych 
cudzoziemc6w, ba, jak widac, nawet kardynal6w i papiezy, swojq 
" towarzyskosciq" zaraiali! 

Autor Czlowieka wSrod skorpion6w zarzuca "poczciwemu" pol
skiemu hreczkosiejowi, ze to on bil palkq Zydka-garbuska i pa
IiI kresowe cerkiewki ,w okresie mi~dzywojennym. Nie, nie! To 
nie byl "towarzyski" hreczkosiej, to byl szczeniak zarazony ideolo
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giq, "myslq", i to zachodniq. Il y a des pensees et des pensees . 
Dlatego nie mozna si~ zgodzic na danie pierwszenstwa reprezentu
jqcej "mysl" ideologii przed tak elementarnym nakazem i y cia 
spolecznego, jakim jest tolerancja. Dlatego kardynal Alfrink w dy
skusji nad schematem De ecclesia powiedzial, ie swiat nie czeka 
na to, co Kosciol chce mu powiedziee 0 swoich prawach, ale co 
rna do powiedzenia na temat wolnosci sumienia. Tego samego 
zdania byli rowniei kard. Konig i Ritter. 

Myslenie rna kolosalnq przyszlosc, na to zgoda, ale to, co wy
myslone, podlega jui osqdowi. Nie wypada on dla wszystkich dok
tryn i ideologii zbyt pozytywnie, nie tylk o gdy si~ je rozpatruje na 
seminarium historii filozofii czy socjologii. Miliony ludzi zostaly 
wymordowane w imi~ najroiniejszych "izmow" i to tei chyba si~ 
liczy. 

Nui - my tedy, bracia Polacy, odrzuciwszy z serca wszelkq mega
lomani~ narodowq, podzi~kujemy pokornie Bogu ojcow naszych 
tolerancyjnych za wielkq lask~ "towarzyskosci" i za to, ie ucho
walismy si~ jakos ' od konsekwencji ekstremow ideologicznych 
przez tak liczne wieki. Uchowalismy si~ nie tyle przez nadmiar 
rozumu, ile, rzec moina, wr~cz przeciwnie: przez intuicyjnq nie
ufnosc do konstrukcji myslowych, jakie cz~sto karmiqcych si~ , jak 
upiory, krwiq swych ludzi. 

Dzi~ki temu historia nasza nie wyglqda stosunkowo najgorzej 
na europejskim tIe. 

Chwala ci, sarmacki czerepie rubaszny, ies wi~zil w sobie mysl 
anielskq (nb. diabel, jak wiadomo z katechizmu, tei jest aniolem 
i to dose wys'okiej rangi, tyle ie upadlym), ktora w dziejach in
nych, bardziej intelektualnych lotnych i pryncypialniejszych n a
rodow, urzqdzala fajerwerki z iywych ludzi, noce sw. Bartlomieja 
czy innych dlugich noiy. 

Czesc ci nie tylko duchu, ale i brzuchu polski, w kt6rym jesli 
co kruszalo, to miod albo piwsko (Santa Piva di Warka!) teste 
Pan Zagloba: "Strasznie mi to piwsko burczy w iywocie, a im 
wi~cej sera tym wi~cej burczy", a nie ideologiczne . diably: 

lucyper prawicowego odchylenia 
belzebub drobnomieszczanskiego nacisku 
bafomet inteligenckiego zam~tu. 

Nie znalismy niestety dokladnie wielu doktryn, ale tez i nie 
mielismy, dzi~ki Bogu, zbyt wielu doktryner6w. Europejskie no
winki wpadaly wprawdzie do nas' zawsze z duzym halasem (lu
bimy nowosci, "co Francuz wymysli, to Polak polubi", "Pawiem 
narod6w bylas i papugq" - d propos, dlaczego biedny paw zrobil 
tak niefortunnq karier~ w ikonografii chrzescijanskiej - od kata
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kumb, gdzie jest jeszcze ~ymbolem niesmiertelnosci po nowozyt
no8(:, gdzie stal si~ symbolem pr6znoSci? To ostatnie Uumaczy sw. 
Franciszek Salezy, biskup genewski: kiedy paw chce wypasc jak 
najlepiej, podnosi w g6r~ . i rozposciera ogon jak wachlarz. Nie
stety eo i pso odslania odwrotnq stron~ medalu), nie tyle moze 
z halasem co pluskiem, marszczqc na chwil~ pogodnq tafl~ naszego 
poroslego rz~sq i szuwarami narodowego jeziorka i ploszyly zaby, 
ktore wnet jednak podejmowaly sw6j liryczny choral, tak wnikli
wie opisany przez najwi~kszych naszych poetow. 

5 grudnia 

Wyjazd do Rzymu. Pociqgi zawalone mnostwem walizek i pa
czek : robotnicy wloscy, pracujq~y sezonowo w Szwajcarii, j adq do 
domu. K~dzierzawy, rudawy blondyn, z ci~zkq twarzq cezara ze 
schylku imperium, czyta przeklad wloski "T rag e d i i" Seneki. 
Ma ze dwadziescia lat i jest fryzjerem . Rozmawiamy 0 Toistoju, 
Dostojewskim, Faulknerze, 0 van Goghu i nowych filmach. Takze 
o religii, poniewaz jest swego rodzaju komunistq. 

6 gTudni a, Rzym 

Zaraz po przyjezdzie jad~ na plac sw. Piotra, by lyknqc soba
rowej atmosfery. Po dr odze zderzenie tramwaju z samochodem, 
pr.owadzonym przez znajomego ksi~dza . Zderzenie to tez forma 
spotkania, nieraz jedynie mozliwa. 

Na placu, nie umowiwszy si~ z nikim, spotykam calq II}as~ lu
dzi: ks. Houtart, ostatni raz widzi anego na lotnisku w Rio, Je
rzego Turowicza z aparatem fotograficznym, w ktorym w decydu
jqcych momentach konczy si~ film, wreszcie z ulicy Conciliazione 
(kazde miasto musi miec gdzies swoj MDM i Rzym m a go wlasnie 
tutaj) wylania si~ idqcy b r z e g i e m c i e n i a rzucanego przez 
ogromny baskijski beret Ekscelencj a Jerzy Zawieyski. 

o wizycie Zawieyskiego u Papieza pis ali wszyscy nikt natomiast 
nie pisal, ze autor Rozdroza wybral si~ na krotkq wycieczk~ do 
Pompei. Zamieszkal w skromnym hoteliku i, jak Pan Bog przykazal, 
oddal paszport w recepcji. 

Kiedy nast~pnego ranka wychynql na swiat, zauwazyl w hotelu 
niejakie ozywienie, biegania i szepty. Od drzwi jego "numeru" 
poprzez schody zbiegal az na ulic~ purpurowy chodnik, a przy 
drzwiach wejsciowych pr~zylo si~ dwoch okazalych karabinierow 
z pioropuszami na trojgraniastych kapeluszach... Municypalnosc 
pompejanska zaalarmowana przez dyrekcj~ hoteliku uczcila w ten 
sposob przebywajqGq incognito u stop Wezuwiusza cz~sc kolektyw
nej glowy PRL. Kazdy jak widac z tego ma szans~ przezyc swoje 
o d w i e d z i n y pre z y den t a. 
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'l grudnia 

Na mszy soborowej w obrzqdku chaldejskim .w bazylice sw. 
Piotra. Jest to 36-a, ostatnia kongregacja generalna pierwszej sesji. 

Zaczyna si~ dokonywae pierwszych podsumowan. a konczqcej 
si~ sesji swiadczy moim zdaniem najlepiej to, ze uchwalono na niej 
tak niewiele i ze tyle i tak wszechstronnie w czasie niej dysku
towano. 

Zwolaniem soboru Jan XXIII zaskoczyl Kurj~ Rzymskq i resztt: 
swiata. ad tej chwili niespodzianki potoczyly si~ jedna za drugq. 
Jednq z nich - i bardzo pocieszajqcq - byl przebieg tej pierwszej 
sesji. Jej owocem jest stworzenie nowego i adekwatnego obrazu 
Kosciola. Sesja dokonala odkrytia Kosciola nie tylko dla niekato
lik6w, ale przede wszystkim na wlasny uzytek. ad dawna Kos
ci6l n ie przezywal procesu tak intensywnego poznawania samego 
siebie i uswiadamiania sobie swego poslannictwa w stworzonych 
przez wsp6lczesnose perspektywach. 

W czasie tej sesji padly sformulowania bardzo zasadnicze i spot
kaly si~ z aprobatq wi~kszosci ojc6w soborowych. Do nich zaliczyl
bym pott:pienie klerykalizmu i pr zerost6w prawniczych w patrzeniu 
na struktur~ i zycie Kosciola oraz odzegnanie si~ od nie tylko ana
chronicznego, ale wprost smiesznego, 'barokowo-romantycznego 
stylu koscielnego, kt6ry trafnie nazwano t r i urn f ali z me m. 

Doszedl do glosu nurt ewangelicznej pokory i milosci. W wy po
w iedziach wielu ojcow zobaczylismy nowe oblicze Kosciola, biorq
cego na siebie odpowiedzialnosc za caly swiat ludzi, ochrzczonych 
i nieochrzczonych, nie przypominajqcego 0 swoich prawach i nie 
domagajqcego siE; ptzywiIej6w, ale pragnqcego sluzyc ludzkosci za 
wzorem Chrystusa, kt6ry nie przyszedl, aby mu sluzono. 

W tym duch'.1 spojrzano r6wniez na zycie wewnqtrz Kosciola. 
, 

W Kosciele - powiedzial jeden z ojc6w soboru - nie rna wy
raznego podzialu na dwie klasy: rozkazujqcq i sluchajqcq. Wszyscy 
wezwani Sq d 0 p 0 s lug i wan i a. 

Postulujqc decentralizacj~ wladzy koscielnej podkreslono r6wno
czesnie, ze nie idzie 0 tworzenie jakichS prowincjonalnych Waty
kan6w. W parze z d~centralizacjq musi p6jsc kolegialne podejmo
wanie decyzji przez biskup6w poszczeg6lnych kraj6w czy konty
nentow. Ani przez chwil~ nie mozna trade z oczu problemu jedno
czenia chrzescijan i ewangelizacji Swiata. 

Podkreslano wszystko to, co lqczy: biskup6w z papiezem, kapla
n6w z biskupem, laikat z duchowienstwem, co lqczy katolik6w 
.z innymi chrzescijanami i ze wszystkimi ludzmi majqcymi prawo 
do chrzescijanskiej . milosci: wymieniono przede wszystkim zyd6w 

mason6w, nie zajmujqcych antyreligijnej postawy. 

Znak - 7 

i 
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8 grudnia 

W osta tniej chwili dostalem bilet na uroczyste z.akonczenie pierw
szej sesji sobo·ru. Papiez przychodzi bardzo blady, dopiero po 
ukonczeniu mszy sw. Jest bielszy od swojej sutanny. Usiluje prze
mawiae podobnie jak wczoraj, z silq i wigorem, ale glos mu wi
docznie slabnie. Chyba caly swiat modli si~ dzisiaj 0 jego zdrowie, 
od dawna chyba tyle nici sympatii i tyle nadziei nie skupilo si~ na 
osobie zadnego z papieiy. 

Rzadko ktor y z nich byl Pontifex w 1ak doslownym i etymolo
gicznym tego slowa znaczeniu: budowniczym mostow. W ciqgu swego 
niedlugiego pontyfikatu Jan XXIII zbudowal ich wiele w roznych 
kierunkach, przyjroujqC za zasad~, ze trzeba dzis lqczye, a nie dzie
lie czy odcinae si~ od kogokolwiek. 

Siedzimy malq polskq gromadkq i czujemy to samo co miliony 
ludzi w kraju, ktorzy sobor przezywajq tak intensywnie i tak 
bardzo pokochali tego Papieza. Jesli sobor byl odkryciem Kosciola, 
to byl takze zaskakujqcym odkryciem Kosciola w Polsce. Kato
licyzm polski mial wszelkie szanse odosobnienia, zycia w getcie, 
jakiejs zgubnej "samowystarczalnosci". To, co Hennelowa pisala 
w "Tygodniku" 0 "Czuwaniach Soborowych", co pisaly setki i ty
siqce ludzi w listach do swoich biskupow biorqcych udzial w so
borze, bylo rewelacjq: zyjqcy na uboczu i zaj~ty wlasnymi spra
wami katolicyzm polski okazal ogromne przej~cie si~ sprawami 
Koscioia Powsze£hnego i dal temu wyraz w nieustannej modlitwie 
za sobor i Papieza. Chyba nigdzie na swiecie zainteresowanie 
soborem nie przybralo formy tak gl~boko religijnej. 

Dlaczego tak si~ staIo? Niewqtpliwie obsluga prasowa, zwlaszcza 
"Tygodnika Powszechnego" dzialala bez zarzutu (dostalem list 
z Sao Paolo, gdzie "Tygodnikowi" przyznaje si~ palm~ pierwszen
stwa przed wieloma pismami katolickimi zagranicznymi) i ludzie 
w Polsce 0 soborze wiedzieli bardzo duzo. Ale na tak wielkie 
zainteresowanie wplyn~ly na pewno takze pewne elementy ogolnej 
natury psychologicznej. Bye moze, ze przej~lismy si~ tak bardzo 
tym soborem, poniewaz jego klimat w jakims sensie "wychodzi 
na nasze". Sobor ma charakter pojednawczy, niedoktrynerski, lq- -
CZqcy - te zas wlasciwosci stanowiq charakterystyczny rys polskiej 
umyslowosci i kulturY. . 

Podswiadomie moze ucieszylismy si~, ze to, co u nas bylo 
praktykq, plynqcq z tak pot~pianej przez Brzozowskiego "towa
rzyskosci", staje si~ dzis na swiecie przedmiotem ideologii, pro
gramem. 

Dyskusja nad schematem teologicznym, w czasie ktorej po stronie 
grupy "wolnosciowej" stanql Papiez, udowodnila, ze nadzieje, 
jakie ludzie w Polsce i na swiecie lqczq z soborem, Sq uzasadnione. 
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W przemowieniu na zamkni~cie pierwszej sesji, cierpi'lcy i chory 
Papiez znalazl dose sily, zeby cztery slowa powiedzieebardzo 
dobitnie i z tak'l sil 'l, ie zrozumieli je nawet niezbyt biegli w la
cinie. Byly to slowa: Sancta lipertas filiorum Dei. Swi~ta wolnose 
dzieci Bozych. 

25 grudn ia 

Na pasterce w Santa Maria Maggiore, gdzie dzis jest statio. 
Na schodach bazyliki od strony prezbiterium, gdzie niegdys palono 
pot~pione ksiqiki, kobziarze z Abruzzow, ktorzy na t~ noc prze
niesli si~ tu pewnie z Piazza Navona, becz'l w kolko ci'lgle t~ 

samq rzewn'l kol~d~ Tu scendi dalle stelle. 
Msza mowi 0 tajemnicy Swiatla - lucis mysteria. Naprawd~ 

obchodzimy dzisiaj swi~to swiatla, ktore swieci w ciemnosciach, 
ktorego nie ogarn~ly ciemnosci - ani wypelzaj'lce z mozgu, ani 
te z serca. Nie zmogly go przez dwadziescia wiekow ciemnosci 
zewn~trzne, ani, co jest jeszcze cudowniejsze, te, ktore dzis jeszcze 
zalegaj'l krypty, boczne kapliczki i strychy Kosciola. 

Przychodzi mi na mysl rozmowa z prawoslawnym obserwatorem 
("To nie jest szcz~sliwy tytul - mowil - my nie jestesmy obser
w atorami, to nazwa dobra dla dziennikarzy i fotografow, my 
jestesmy wschodni'l cz~sci'l Kosciola Powszechnego" - podkreslil 
kilka razy. Dobrze, a coi powiedziee 0 tym, ze taki sam tytul 
otrzymal jedyny - i to przez Sekretariat dla Spraw Jednosci 
zaproszony - swiecki katolik, Jean Guitton? Czy istnieje cos ta
kiego jak Kosciol Obserwuj'lcy?), ktory dlugo rozwodzil si~ na 
temat, jak Papiei Jan XXIII tram na cz~stotliwose odbioru 
Kosciola Wschodniego: 

- Papiez nie jest ant y. Papiez jest pozytywny. Wszystko, co 
jest ant y, jest w jakis sposob zakorzenione w Antychryscie. Wy 
zachodniacy wygl'ldacie na ludzi, ktorzy mysl'l, ze najwainiejsz'l 
rzeczq jest si~ przeciwstawie. Ze wystarczy bye przeciw ciemnosci, 
ieby zrobilo si~ jasniej. Tymczasem w tym celu wystarczy po 
prostu zapalie swiatlo. I jeszcze jedno; jest takie stare przyslowie 
chinskie: "Cie~nosci calej ziemi nie S'l w stanie zgasic jednej 
pal'lcej si~ swiecy". 

Janusz St. Pasierb 
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WSROD KSIf\ZEK 

MILOSC-ODPOWIEDZIALNOSC 

Wspolczesna literatura katolicka na temat mHosci i mal:ieilstwa jest 
bardzo obszerna i bardzo zroznicowana. Zroznicowana przede wszyst
kim gatunkowo. Obok pozycji ksiqi:kowych (ukazuje si~ ich kilkaset 
co roku) istniejq liczne periodyki poswi~cone wylqcznie sprawom 
malzeilstwa i rodziny, wszystkie pisma popularne za wierajq stale dzialy 
tych spraw, a miesi~czniki i kwartalniki 0 charakterze religijnym czy 
spoleczno-kulturalnym omawiajq co jaltis czas ich okreslone aspekty 
w numerach specjalnych. 

Bardzo r6zne Sq tez same sposoby podejocia do tematu i, co WClz
niejsze, sposoby jego pojmowania. Mozna powiedziee nawet, ze w li
teraturze na temat milosci i malzeilstwa odzwierciedlajq si~ glowne 
tendencje obecne dzis w katolicyzmie i reprezentowany jest caly 
wachlarz postaw od awangardowych do zachowawczych. Odnosi si~ to 
szczegolniej do oceny ·rzeczywistosci i wartosci ziemskich, do rozu
mienia moralnosci (jest wersja bardziej legalistyczna i negatywna 
i bardziej pozytywna, stawiajqca glownie na personalistyczne zaanga
zowanie), oraz do stanowiska wobec wspO'l:czesnych nauk oczlowieku 
(niektorzy autorzy ignorujq je zupeinie, lub wyrazajq si~ 0 nich nawet 
z lekkim przeltqsem, inni wykorzystujq czasem doraznie ich techniki 
i argumenty, inni wreszcie wychodzq w swych refleksjach z ich punktu 
widzenia i probujq wlqczye ich poj~cia i odkrycia w katolicki zmysl 
moralny). 

W wielu pracach z zakresu teologii pozytywnej probuje si~ na 
przyklad okreslie na nowo, w skali wartosci religijnych, zwyklq, natu
ralnq miloSe ludzkq, malzenskie i rodzinne role m~zczyzny i kobiety 
(zmodyfikowane dzis w kierunku egalitarnym i personalistycznym przez 
przemiany kultury), oraz sens i trese ich psychofizycznej wspolnoty. 
I te oceny nie Sq bynajmniej jednaltowe. Odzwierciedlajq bqdz t~ 

orientacj~, kt6ra akcentujqc przede wszystkim eschatologi~ widzi ra
czej walk~ ze zlem w swiecie nii dobro swiata, bqdz tez kierunek, 
ktory akcentuje Wcielenie i kt6ry widzi swiat dobrym, a zlo przede 
wszystkim w marnowaniu czy ignorowaniu przez czIowieka tej po-" 
tencjalnej dobroci. 

Z podobnego zrodia pIynq roznice widoczne w teologii moralnej. 
Sq autorzy, ktorzy koncentrujq si~ gl6wnie na apologetyce zakaz6w, 
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na skrupulatnym precyzowaniu ich sensu i zakresu, oraz na tym, 
z jakich pobudek religijnych i w jakim duchu winnismy znosic 
nieuchronne dopusty wszelkiego wspolzycia, plynqce z niedoskonalosci 
natury. Inni chcq przede wszystkim odpowiedziec na pytanie, jak 
uczynic s tosunki mi~dzyludzkie lepszymi, szcz~siliwszymi, sprawiedliw
szymi, zakladajqc implicite, a nieraz tez explicite, ze tego wlasnie 
i tego raczej niz znoszenia dopustow zyczy sobie Bog. 

Ten ostatni typ refleksji moralnej kladzie tez zwykle wi~kszy na
cis!;: na stosunek osob niz na stosunek pojedynczych czyn6w do poje
dynczych norm. WiE;kszym zlem wydajc si~ na przyklad w tej pcr
spektywi,e stale ignorowanie przez m~zczyzn~ uczuc, przezyc, czy zdro
wia zony, niz sporadyczny "grzech ciala" przeciw czystosci czy prze
pisom 0 regulacji urodzin , plynqcy raczej z bezradnosci wobec porywu 
chwili czy ci~zarJl sytuacji, niz z oboj~tnosci serca na Najwi~ksze 

Przykazanie. 
Tematyka milosci i malze11stwa we wsp61czesnej mysli katolickiej 

ilustruje wi~c tu tendencje indywidualistyczne i personalistyczne. Indy
widualizm, kt6remu zarzuca si~, mi~dzy innymi, sklonnosc do senty
mentalizmu w stosunkach z Bogiem, a formalizmu w stosunkach 
z ludzmi, widzi nieraz powolanie chrzescijanskie glownie w unikaniu 
wykroczen skodyfikowanych. Personalizm widzi je raczej w optymal
nym odzewie na sytuacje zycia, nigdy nie dajqce si~ skodyfikowac 
bez reszty. W ocenie stosunk6w mi~dzyludzkich (milosnych, ale tez 
sqsiedzkich, kolezenskich czy rodzinnych) indywidualista zapyta wi~c, 

ezy nie zrobil ezegos zlego, co mogloby obciqzyc jego dusz~ (i b~dzie, 

prawdopodobnie, pzawowal si~ w sumieniu 0 swe roine formalne 
racje), a personalista zapyta, czy zrobil wszystko dobre, co mogl zr obic, 
i b~dzie to mierzyl nie tyle racjami formalnymi, co faktycznymi po
trzebami i caloksztaltem sytuacji drugiego czlowieka. Tu zresztq wla
snie lezy jeden z wielu potencjalnych punkt6w styku moralistyki 
chrzescijanskiej i nauk 0 czlowieku, ktore powiedziec umiejq niejedno 
o tych faktycznych potrzebach, oraz 0 Bach i reperkusjach sytuacji, 
ujmowanych przez formalne tylko racje i normy zbyt jednowymiarowo, 
zbyt sta tycznie. 

Jasne jest, ze personalistyezny, "zaangawwany" sposob myslenia 
o moralnosci, reprezentowany przez powaznq ez~sc refleksji katolickiej, 
nie moze deprecjonowac zadnego z aspektow i wyraz6w ludzkiej mi
losci, ktora jest sytuacjq najbardziej zobowiqzujqcq z mozliwych; 
w zadnej bowiem nie mozna dac tyle dobra, leez w zadn: j takze wy
rzqdzic tyle krzywdy. Wla§nie dlatego jednak, ze iaden aspekt mHosci 
nie moze bye deprecjonowany, zaden tez nie moze bye postawiony 
w miejsce wszystkich innych. "Grzechy ciala", tam gdzie Sq grzechami, 
to po prostu zaniechanie lepszego dla czegos, co jest wzgl~dnie lub 
pozornie dobre, to niewzi~cie pod uwag~ calej sytuacji, wszystkich 
potrzeb psychieznych, fizycznych i duchowych drugiego czlowieka. SCi 
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wiE)c one symptomem nie dose lojalriego, nie dose szeroko i daleko
wzrocznie zaangazowanego stosunku do osoby (jednym z symptomow; 
bo rzadko jest to symptom jedyny, a niekoniecznie nawet musi bye 
glowny). Ale nie Sq samoistnym, wystarczajqcym kryterium negatyw
nym moralnosci wspolzycia i mHosci. 

Podkreslie trzeba zresztq, ze cala lub prawie cala mysl katolicka, 
bez wzglEldu na omawiane tu roznice orientacji, zmodyfikowala juz 
bardzo radykalnie swe nastawienie do szostego przykazania. Nie zawsze 
wprawdzie stawia je - jak siE) czasem slusznie postuluje - na szostym 
miejscu wflrod nakazow Bozych, lecz powiedziee mozna smialo, ze na 
ogo} przestala stawiae je z obsesyjnym uporem na miejscu pierwszym, 
i ze moralnose w refleksji wspolczesnej nie oznacza juz (jak w niekto
rych srodowiskach europejskich sprzed pol wieku) jedynie braku mysli, 
mowy i uczynkow 0 charakterze seksualnym. 

Tendencje i przesuniE)cia akcentow, widoczne w powaznych pracach 
teologicznych, znajdujq naturalnie odbicie w znacznie bardziej popu

'larnej literaturze, zarowno informacyjno-problemowej, majqcej na celu 
poglE)bienie wiedzy religijnej, biologicznej i psychologicznej katolikow 
swieckich, jak i w tej takze, stale rosnqcej, ktora stanowi po prostu 
praktyczne poradnictwo w sprawach sercowych i malzenskich. 

Literatura ta rna tez jednak innq interesujqcq cechE). Jej swobod
niejszy, bardziej pUblicystyczny niz teologiczny charakter sprawia, ze 
odzwierciedla ostrzej rozmaite poglqdy wSpOlczesnych nauk 0 czlowieku, 
ktore zaczynajq dopiero zdobywae sobie prawo obywatelstwa w po
waznej refleksji religijnej sensu stricto, choe od dawna juz zadomowil:y 
siE) na dobre w potocznym mysleniu zwykl:ych ludzi. 

Sarna juz zresztq ogromna liczba ksiqzek 0 charakterze mniej lub 
bardziej popularno-naukowym na tematy uwaZane do niedawna za 
seisle osobiste i dostElpne co najwyzej dla konfesjonalu, komentarza 
bliskich przyjaciol: i intuicji literatury piE)knej, odzwiereiedla rosnqcy 
w powszechnym , odczuciu zakres kompetencji specjalistow i zapotrze
bowanie na ich porady. ZjawiskCl to rna niewqtpliwie swoje dobre 
i zle strony. W kazdym razie warunkuje' juz dzis bardzo wyraznie 
i formy i metody i - w coraz wi~kszej mierze - same sposoby my
slenia katolickiej pedagogiki wspolzycia. 

Oprocz prac 0 charakterze mieszanym, to jest takim, ktory lqczy 
wyklad doktryny, rady praktyczne, oparte na scholastycznej psycho
logii, oraz obscrwacje, techniki i terminy zaczerpniE)te juz ze wspol
czesnych n a'tik 0 czlowieku, istnieje tez coraz wiE)ksza ilose ksiqzek 
o mHosCi i malzenstwie, ktore Sq z zalozenia analizami psychologicz
nymi czy socjologicznymi w dzisiejszym sensie. Istnieje tez (glownie 
we Francji i w Belgii) jeszcze inna szkola myslenia 0 tych zagadnie
nia·ch. Nazwac jq mozna szkol:q personalizmu bioJogicznego czy ewo
lucjonistycznego, probuje bowiem dopracowae siE) etyki wspoliyeia 
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w oparciu 0 specyfik~ gatunku "czlowiek" i do okreslenia tej specy
fiki posluguje si~ danymi biologii, neurofizjologii m6zgu i psychologii 
por6wnawczej. Podobnie jak psychologowie czy socjologowie katoliccy, 
autorzy tej grupy dochodzq do nakaz6w fnoralnosci chrzeslcijanskiej 
startujqc z pozycji nauk laickich i sugerowanej przez nie laickiej etyki. 
Majq wi~, opr6cz innych wartosci, t~ takze, ze stwierdzajq pewnq 
plaszczyzn~ minimum dla dyskusji 0 etyce z ludzmi niewierzqcymi, 
i plaszczyzn~ takq zresztq swiadomie postulujq. 

Pozycje, kt6re b~dq tu om6wione, wybrane zostaly jako ilustracje 
roznych typ6w najpopularniejszej literatury 0 milosci i malzenstwie. Sta
nowiq tez one, jak si~ wydaje, fragmentarycznq oczywiScie, lecz wy
mown~ dokumentacj~ r6znorodnosci stanowisk i r6znorodnosci wply
wow we wsp6lczesnej refleksji katolickiej. 

TEOLOGIA MORALNA 

August A dam, The Primacy of Love (Prymat milosci), Cork 1960 
Mcrcier Press. 

Autor wychodzqc z zalozenia, . ze pytanie "co wlasciwie rozumiemy 
przez moralnosc?" lezy u samych podstaw wszelkich kodeks6w post~
powania, a takze warunkuje w ogromnej mierze swiadomosc religijnq, 
analizuje w swej ksiqzce miejsce "grzech6w ciala" w doktrynie i w po
stawach katolickich. 

Najbardziej interesujqce Sq chyba trzy rozdzialy ksiqzki: "Problem 
seksualny w historii mySli chrzescijanskiej", "Katolicka koncepcja mo
ralnoSci" i "Wnioski dla duszpasterstwa". W pierwszym z nicb autor 
przedstawia doskonale udokumentowany zarys genezy i ewolucji skraj
nego dualizmu ducha i ciala, kt6ry lezy, jego zdaniem, u podstaw 
ciasnej, falszywej i zaklamanej "moralnoSci", stawiajqcej nie tyle juz 
nawet grzechy, co "skandale" przeciw szostemu przykazaniu w cen
trum etyki i niemal w centrum religii. Manicheizm - purytanizm 
pietyzm to linia poglqd6w stawiajqcych wymagania zbyt malo ,reali
styczne, by byly wykonalne, i wymuszajqca tym samym w spolecznej 
skali zaklamanie lub zgola chorobliwe reakcje maniakalne. 

"Nic nie ilustruje lepiej owej podwojnej buchalterii wewn~trznej, 
czytamy, niz interpretacja sz6stego przykazania. Gornolotnq frazeologiq 
usprawiedliwic mozna wlasciwie wszystko - procz skandalu. Spo
leczenstwa, kt6re potrafily wymyslec poblazliwe eufemizmy dla wszy
stkich bez wyjqtku swinstw, pod tym wzgl~dem byly nieublagane. Pa
trzono z koniecznosci przez palce na rozne »male nieregularnosci«, gdyz 
musialy si~ one dziac, ale patrzono tak pod warunkiem, aby odbywaly 
si~ »przyzwoicie«: przy zamkni~tych drzwiach". . 

Ciekawe jest spostrzezenie autora, ze antypurytanskie w zasadzie 
reakcje epoki Oswiecenia, z jej kultem ,naturalnego rozumu, odrzucily 
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wprawdzie uduchowione intencje tradycji manichejskiej, lecz zacho
waly jej zaklamani! praktyk~. Tyle tylko, i.e to, co bylo 'nieuniknionym, 
lecz tez niezamierzonym kompromisem, stalo si~ aprobowanym jut 
otwarcie modelem post~powania. "Idealem epoki stal si~ czlowiek 
porzqdny w sensie spolecznej i towarzyskiej . poprawnosci oraz umie
j~tnosci zycia wedlug mqdrosci tego swiata... W tym punkcie wla~;nie, 

w akcentowaniu zewn~tr:wej poprawnosci i zewn~trznego honoru, 
purytanie XVI w., pietysoi XVII w., kawalerowie XVIII w. i nawet 
liberalowie XIX w. Sq w najzupelniejszej zgodzie mimo wszystkich 
roznic, . jakie ich dzielq". 

Autor przyznaje, ze "trudno zaiste dziwic si~ reakcji naszych wla
snych czasow na t~ calq klamliwq i smiesznq fasad~ z plesniejqcej 
tektury, ktora osmiela si~ uzurpowac miano moralnoki. Trudno si~ 

dziwic, ze tak wielu uczciwych a tylko niecierpliwych ludzi uznalo
w koncu za moralniejsze przep~dzic takq moralnosc na cztery wiatry, 
niz udawac, ze jq biorq serio... " 

W dalszej cz~slci "Historii problemu seksualnego w chrzescijanstwie" 
autor probuje wyjasnic, czemu falszywa moralnosc pozor6w, koncen
trujqca si~ obsesyj~ie na szostym przykazaniu, gdyz w tej wlasnie 
dziedzinie najlatwiej 0 "skandal", przesiqkla tez do katolicyzmu, kt6ry 
w swej doktrynie zwalczal przeciez zar6wno lini~ manichejskq, jak 
etyk~ bez Boga. Stalo si~ tak, zdaniem niemieckiego teologa, gl6wnie 
z dwu powodow: pierwszy z nich to klimat kontrreiormacji, klimat 
niezdrowej konkurencji. "Chodzilo 0 to, aby nie wyglqdac czasem na 
mniej zarliwych od . przeciwnik6w... Nie tylko protestantyzm ale tez 
pietyzm, naturalizm i racjonalizm mialy swe reperkusje w katolickich 
sposobach myslenia... Czlowiek poczciwy poczciwosciq tylko tego swiata. 
filantrop troszk~ nabo±niej przybrany to idealy katolik6w epoki Oswie
cenia . I oczywislcie postawy takie musialy z czasem doprowadzic do 
swoistego k ultu moralnosci seksualnej czy raczej towarzyskich tabu na 
ten temat, z pomini~iem wszystkich innych cnat". 

Drugi powod "obsesji sz6stego przykazania" w wielu srodowiskach 
katolickich to powszechna w tej wlasnie dziedzinie liberalizacja oby
czajaw, ktora ' zacz~la wyst~powac juz po pierwszej wojnie swiatowej. 
A. Adam podkresla wielokrotnie, ze nie jest celem jego ksiqzki ne
gowanie potrzeby przeciwdzialania energicznie temu zjawisku, . lecz 
jedynie zastosowanie si~, "czy c~sto jeszcze przyj~ta forma kontrataku 
jest ·skuteczna i przede wszystkim 0 ile jest poprawna i wlasciwa 
w swietle autentycznej doktryny katolickiej". 

Analizie tego wlailnie autentycznego stanowiska doktryny poswi~

cony jest rozdzial 0 katolickiej koncepcji moralnosci. Jest on niezmier
nie cenny juz ze wzgl~du na literatur~ i dokumenty zgromadzone przez 
a'utora z ogromn'l skrupulatnosci'l i obalaj'lce w wielu wypadkach 
bardzo utarte mniemania co do pogl'ld6w niektorych OJcow Kosciola 



473 ZDAnZENIA - KSI1\ZKI - LUDZIE 

czy slynnych kaznodziejow, oraz co do prawdziwego sensu wielu cy
tatow z Pisma Swi~tego. Cz~sto gloszone tezy, ze "czystose jest kro
10Wq cnot", lub ze "nie rna wykroczen b!ahych tam, gdzie chodzi 
o 	szoste przykazanie", zostajq w ten sposob powaznie podwaione. 

Wiele miejsca zajmujq oczywiScie tezy sw. Tomasza. Bardzo ciekawa 
jest tez analiza poglqdow sw. Bernarda, uwaZanego powszechnie za 
glosiciela prymatu czystoxi nad wszelkimi innymi cnotami. Jak wy
kazuje dr Adam, przypisywane sw. Bernardowi zdanie, ze "kto pozwala 
si~ opanowae przez pych~, grzeszy tylko na sposob aniol6w, kto ulega 
chciwosci, grzeszy jak czlowiek, ale kto dopuszcza do siebie nieczyste 
Zqdze ciala, grzeszy jak zwierz~", nie bylo w og6le nigdy i nigdzie 
uzyte przez "miodoplynnego nauczyciela", a jego autorem jest naj
prawdopodobniej slynny kaznodzieja dworski Bourdaloue. 

"Sw. Bernard, czytamy, milujqc nade wszystko cnot~ pokory, powra
cal wciqz i wCiqz do ostrzezen przed pychq, ktorq uwazal calkiem 
niewqtpliwie za jedno z najwi~kszych niebeZipieczenstw dia duszy, 
a rue "tylko" za grzech aniolow (co byloby nielogiczne juz w zalo
zeniu, bo straszliwy upadek Lucyfera nie magI bye konsekwencjq 
blahego wykroczenia). Poniewaz wlasnie czystosci towarzyszq nieraz 
grzechy przeciw milo sci w sqdzeniu bliznich i przeciw pokorze w Sq
dzeniu siebie (wspolczesna psychologia tlumaczy to nieuswiadomionq 
potrzebq kompensaty czy nieuswiadomionej agresywnoS'ci), sw. Bernard, 
chwalqc dziewictwo, przestrzegal zawsze przed tym niebezpieczenstwem 
piszqc: "Czystose bez milosci jest jak lampa bez oliwy. Usun oliw~ 
a plomien zgasnie. Usun milose a czystose przestanie bye nadobna... 
Dziewictwo jest cnotq godnq pochwaly, lecz jeszcze potrzebniejsza 
jest pokora". 

Koniecznose rozumienia - i sqdzenia spraw seksualnych w pelnym 
kontekSicie chrzescijanskiej moralnosci najmocniej jednak wyst~puje 

w ksiqzce dra Adama na tle Ewangelii. 
Oto niektore jego uwagi: "Naszym elementarzem, nie tylko w dogma

tyce, ale tez w duszpasterstwie, jest Ewangelia. Prostytucji poswi~ca 
Ksi~ga Ksiqg stosunkowo bardzo malo miejsca, a w kazdym razie 
na kazdq wzmiank~ 0 niej przypada dziesiqtki przestrog przed hipo
kryzjq i przed brakiem mHosci blizniego ... Nie jest z pewnoSciq przy 
padkiem, ze wszyscy bez wyjqtku grzesznicy, ktorych ukazuje nam 
Ewangelia jako skruszonych i pelnych szczerej woli 'poprawy, to ludzie, 
ktorzy majq na sumieniu grzechy przeciw czystosci, a nigdy ci, ktorzy 
Sq winni braku mHosci jak zawistni, zarozumiali faryzeusze, do kto
rych mowil Zbawiciel; "zaprawd~, zaJprawd~ powiadam warn, ze celnicy 
i wszetecznice uprzedzq was do kr6lestwa niebieskiego..." Wysuwany 
cz~sto argument, ze ewangeliczne nawrocenia dotyczye mogq tylko 
"wyjqtkowo skruszonych" grzesznikow, jest dose ryzykowny. Kiedy 
wejdziemy raz na takq drog~ rozumowania, potrafimy z czasem uznac 
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za wyjqtek kazdy niedogodny db nas ustEi'J} Pisma Swi~tego... Nie tylko 
doktorzy i faryzeusze odczuwali rodzaj zazenowania wobec bezgranicz
nego, prawdziwie boskiego wspolczucia, jakie Zbawiciel okazywal 
grzesznikom "zblqkanej mHosci". Rowniez dziS' istnieje ciasna, krotko
wzroczna mentalnose, ktorej dobroe Chrystusa wydaje sill nieco "niepe
dagogiczna" i ktora jest sklonna opatrywae Ewangeli~ nieskonczonymi 
"ale" i "jezeli"... Juz zresztq w IV i V wieku skrybowie zakonni wygo
towali sporq ilose odpisow Ewangelii sw. Jana , w ktorych opuszczona 
zostala historia cudwloznicy... Sw. Augustyn slusznie oskarzal takich 
"pedagogow" 0 slabq wiarll, a sw. Tomasz i sw. Bernard rozumieli 
znacznie lepiej od nich realizm pedagogiczny Chrystusa, gloszqc, ze 
grzechy ducha Sq znacznie niebezpieczniejsze niz grzechy ciala, wra
stajq bowiem gl~biej w naturll czlowieka, Sq trudniejsze do wykrycia 
i powodujq znacznie bardziej rozleglq i zdradliwq korozj~ milosci". 

A'Utor atakuje tez poglqd, jakoby nasza epoka miala bye znacznie 
gorsza pod wzgl~dem obyczajow, niz epoki minione. Przytaczana jej 
obron~ znowu wiele dokumentow. Okazuje sill mi~dzy innymi, i:e juz 
w sredniowie~zu Berthold z Regensburga pisal: "dziS zaledwie kurc~ 
wykluje sill ze skorupy, juz doma.ga si~ prawa bycia nieczystym". Nie 
trzeba tei: zapominae, ze, jak ·podkresla niemiecki teolog, "wiele zja
wisk - czy nawet grzechow wspolczesnosci plynie w gruncie rzeczy 
z glodu milosci. Nie umiejqc jej znaleze, swiat dzisiejszy szuka jej 
sUbstytutow na drogach niebezpiecznych czy wr~cz zlych..." 

Dr Adam, jak to widae wyraznie z caloksztaltu jego uwag ,(ktorych 
jeden aspekt zostal tu uwypuklony), nie zamierza bynajmniej minima
lizowae szostego przykazania. Uwaia Jlo prostu, ze stawianie czystosci 
ponad milosciq ze strachu, ze w przeciwnym razie czystosc moglaby 
bye niedoceniana, prowadzi do ryzyka znacznie willkszego; do tego, 
.ie niedoceniana bye moze w praktyce moralnej i kaznodziejskiej bardzo 
jednoznaczna odpowiedz Ewangelii na pytanie, ktore z przYkazan jest 
najwazniejsze. "Chrystus powiedzial, ja,k pami~tamy, ze brzmi ana: 
»blldziesz mHowal Pana Boga twego ze wszystkiego serca twego... 
·a bli:imiego swego jak siebie samego«. A ollie: »nie cudwloi;«, czy »za
chowac czystose«... Jesli tedy najci~i;sze Sq grzechy przeciw mHoflci, 
muszq one bye pi~tnowane jako takie i w rachunku sumienia chrze
scijanina i w calej dzialalnosci duszpasterskiej, a nie tylko w do
raznych kazaniach ~ Nie znaczy to, Ze trzeba traktowae grzechy przeciw 
czystosc.i lekko, trzeba zwalczae je rownie gorliwie jak zawsze, Sq 
bowiem zawsze grzechami przeciw przykazaniu milosci w szerokim 
kontekscie. Ale byloby wiellcim blEldem, gdyby ktos byl mniej surowy 
w stosunku do innych grzechow, nieraz wazniejszych. Jasne jest, zda
niem niemieckiego teologa, ze obowiqzkiem chrzescijanina i przede 
wszystkim duszpasterza jest i§C w slady Chrystusa, nawet kiedy opinii 
publicznej nie schlebia taka droga i nawet kiedy trzeba na niej 
podjqe niepopularne zadanie demaskowania .wielu "poczciwych" cnot. 
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A. Adam wychodzi, jak widzimy, z perspektywy raczej eschatolo
gicznej. Szuka zla i dyskutuje 0 tym, ktore jest mniejsze. Nie szuka 
wartosci ..przedreligijnych" (jak siE: dziS mowi), ludzkiej, naturalnej 
mBosci i jej seksualnych wyraz6w (i dlatego zresztq, bye moze, jest 
az tak liberalny wobec "grzech6w cial"a"). Nie szuka tez punktow styku 
z laickq, spol:ecznq etykq, lecz przeciwstawia jq bardzo 'ostro moral
nosci katolickiej, ak.centujqc jej intencjonalizm i jej pewien indywi
dualizm. Chociaz wi~c opowiada siE: za harmoniq tomistycznq a prze
ciw dualizmowi, cialo, jego sprawy i reperkusje srodowiskowe i spo
leczne tych spraw, to dla niego wciqz "zlo" i "swiat" tyle ze "zlo" 
mniejsze niz inne niejako zdetronizowane a "swiat" i jego "poczci
wose" jakby uczciwsze dzis po ludzku niZ dawniej . Dualizm nie jest 
wiE:c wlasnie przezwyciE:zany, i w tym sensie zaliczye mozna nie
mieckiego teologa do bardziej tradycyjnej szkoly mySlenia. 

Mimo to jestzupelnie niewqtpliwe, ze ksiqzka jego wnosi do 
refleksji katolickiej elementy tworcze i wspolbrzmiqce z jej nurtami 
najbardziej awangardowymi. Takim elementemjest przede wszystkim 
smiala i konskwentna analiza ducha i mysli chrzescijailskiej w jej 
pierwotnych zrodlach (jak wiadomo, wlasnie "nowatorzy" Sq pod tym 
wzglE:dem najwiE:kszymi "tradycjonalistami") i koncentracja na duchu 
a nie na literze. Nie co innego lecz taka wlasnie koncentracja byl:a 
istotq ozywczej, rewelacyjnej dla tak wielu ludzi, atmosfery pierwszej 
sesji Soboru. 

Drugq bardzo wspolczesnq cechq "Prymatu mHosci" jest postawienie 
przcz autora spraw seksualnych w szerszym kontekscie moralnosci 
wsp6lzycia, ujE:cie ich jako jednego z bardzo wielu wyraz6w mHosci 
lub braku mBosci. Wlasnie tak widzi je dzis nie tylko awangardowa 
moralistyka chrze8cijailska, ale tez caikiem laicka nauka 0 czlowieku. 
Nawet najbardziej "przeseksualizowana" literatura popularno-naukowa 
Zachodu przestala dawno przypominae podrE:czniki dla hodowcy-sa
mouka (jak to niestety bywa z popularyzacjq tego tematu w Polsce) 
i stawia zagadnienie wspolzycia fizycznego w bardzo szerokim kon
tekscie rozmaitych emocjonalnych i nawet socjalnych stosunk6w ludz
kich. 

Podkreslie wreszcie trzeba, ze A. Adam, jakkolwiek nie proponuje 
wprost pozytywnej koncepcji czystosci, to jednak bardzo smialo przy
gotowuje dla niej grunt, burzqc i kompromitujqc ..wersj~ negatywnq" 
dose glE:boko jeszcze gdzieniegdzie zakorzenionq. KsiqZka jego, ktora 
jest wlasciwie polemikq z jednq ze zlych tradycji na bardzo jeszcze 
tradycyjnym gruncie, stanowi wiE:c rodzaj akcji pionierskej: oczyszcza 
pole c!Ia tworczej rekonstrukcji chrzescijailskiej mySIi 0 milosci 
i 0 czystosci w swietle na nowo dziS odkrywanej Ewangelii i zarazem 
w swietle nowo-odkrytych praw i mechanizmow ludzkiego wspolzycia. 
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PORADNICTWO TYPU TRADYCYJNEGO 

George A. K e 11 y, The Catholic M:Lrriage Manual, (Katolicki pod
rE:cznik malzeilstwa), New York 1962, Randsom House; The Cat/wlic 
Youth's Guide to Life and Love (Przewodnik po ;iyciu i milosci dla 
mlodziezy katolickiej), New York 1961, Randsom House; Gustav 
Lie d e r b a c h, When a Catholic marries (Gdy katolik zawiera mal
zeilstwo), Wisconsin 1962, Bruce Publishing Co ; C. C. Mar tin d ale, 
SJ, The Difficult Commandment (Trudne przykazanie), London 1960, 
The Manresa Press. 

Ksiqzki powyzsze reprezentujq starszq szkolE: katolickiego porad
nictwa w sprawach malzeilstwa i szostego przykazania (choe napisane 
Sq w bardzo wspolczesnym, dziennikarskim niemal jE:zyku). Ten typ 
poradnictwa ma swe zalety i ma tez wady. Zaletq jest z pewnosciq 
jasny, racjonalny wyklad doktryny katolickiej, poparty argumentami 
z prawa naturalnego; jest niq duza liczba praktycznych, a nie zawsze 
dobrze znanych, informacji 0 przepisach koscielnych (dotyczqcych np. 
malZenstw mieszanych, separacji itp.) i jest niq wyrazna tendencja do 
demitologizowania spraw plci, do sprowadzania ich do wymiaru jed
nego z elementow ladu moralnego i ladu zycia. Obowiqzek uswiado
mienia seksualnego stawiany jest wszE:dzie bardzo jednoznacznie 
i mozna by nawet sqdzie, ze nie przedstawia on juz w ogole problemu 
dla katolik6w, gdyby nie to, ze stawiany bywa z tak polemicznym 
naciskiem. W wielu srodowiskach trzeba wi~c, jak widae, weiqz jeszcze 
zwalczae w tej dziedzinie bardzo silne opory i rola publikacji, ktore 
nie szokujqc zbytniq awangardowoseiq - majq w tych srodowiskach 
zaufanie, jest z pewnosciq bardzo duza. 

Do zalet poradnikow tego rodzaju zaliczye trzeba wreszeie ito, 
co jest zarazem pewnq ich wadq: doM: indywidualistycznq jeszcze, 
dose przedawnionq w swych uj~ciach psychologicznych idose jedno
stronnq pedagogik~ "silnej woli, niezlomnych zasad i unikania pokus". 

Optymizm, zdrowy sens i hart ducha w ujmowaniu spr:fw, ktore 
nasza kultura ma sklonnose mitologizowae dzis na nowo, traktujqc 
je bqdz z sentymentalnym, bqdz z popularno-naukowym fatalizmem, 
majq z pewnosciq w zasadzie duzq wartose wychowawczq. Wartose 
ta jednak nie zawsze chyba doeiera do czytelnika wspolczesnego. 
Dzieje siE: tak dlatego, ze klasyczna pedagogika, ktora jq najcz~sciej 

reprezentuje, wydaje sill dziS zbyt optymistyczna i zbyt pesymistyczna 
zarazem. Zbyt optymistyczna, bo nie bierze pod uwagll calej zlozonosci 
naszej psychicznej aparatury, a szczegolnie potEigi, chcialoby siE: rzec 
przebieglosci, jej strefy emocjonalnej, ktora podstawia nierzadko pod 
"silnq wol~" i "niezlomne zasady" bardzo r6zne, czasem chorobliwe, 
a czasem zgola niechrzescijailskie tresci. I zbyt pesymistyc!na, bo 
wierzqc czasem dose -bezkrytycznie w jednoznacznose i racjonalnosc 
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motywacji ludzkiego rozumu, wierzy zarazem za malo czlowiekowi: 
za malo od niego wymaga, za malo stawia na drogie mu i zrozumiale 
wartosci ludzkie, zanadto ehce go chronic przed pokusami swiata, a za 
malo uczy angazowac si~ po linii milosci w ow swiat, napierajqcy 
przeciez zewszqd i nieuehronny. 

Bardzo cenne nieraz (i w wersji anglosaskiej tym ccnniejsze przez 
niezawodne poczucie humoru) rady, jak uniknqc grzechow przeciw 
czystosci, czy jak uniknqc rozkladu pozycia malzenskiego, uCZq, jak 
b~dzie latwiej nie zrobic czegos zlego, ale nie uczq wlasciwie, kiedy 
czystosc jest czyms dobrym tez w ludzkiej skali warto'Sci, nie UCZq, 
ze malzenstwo rna nie tylko trwae i rodzic dzieci, ale tez bye czyms 
coraz lepszym, sprzyjac optymalnemu rozwojowi osob. 

C. C. Martindale pisze, ze bardzo dobrze robi "na czystosc" zwie
dzie klinik~ chorob wenerycznych. Pomijajqc psychologiczne przeciw
wskazania takiej "profilaktyki", stwierdzic trzeba, ze jest ona bardzo 
znamienna. Czystosc, w uj~ciu autora, na tym istotnie polega, by si~ nie 
nabawic jakiegos klopotu: zrpazy na duszy, ciele czy honorze istoty 
racjonalnej. A nie na tym, by uczynic lepszq wielkq milosc nie roz
trwaniajqc siebie na byle jakie milostki, i nie na tym. nawet, by nie 
sprawic klopotu uczuciowego czy zyciowcgo drugiej osobie. 

Kiedy mqz zaczyna ehodzic na telewizj~ do bezdzietnej sqsiadki, 
"ktora rozmawia inteligentnie 0 spektaklaeh, bo rna czas ezytac 
ksiqzki", nalezy, zdaniem G. Liederbacha, "przeorganizowac wieczor 
i uniemozliwie mu te wizyty", gdyz jest jasne, ze mqz nie rna racji 
post~pujqC tak nieroztropnie. Autor zaleca nawet przytomnie zatrwo
zonej zonie wypicie wieczorem czarnej kawy, "bo absolutnie nie nalezy 
zasypiae w czasie pogadanek, ktore interesujq m~za". Ale nie rna 
wcale mowy 0 tym, ze cos gl~biej nie gra i nie gralo zapewne od 
dawna w malzenstwie, w ktorym ludzie nie majq sobie zupelnie nic 
do powiedzenia, w ktorym kobieta jest tak przem~czona, ze bez czarnej 
kawy "leci z nog", a mqz nie zdaje si~ tego dostrzegae. Nie rna mowy 
o tym, ze do sqsiadek zaczyna si~ zwykle chodzic, gdy ezegos istotnego 
brak w domu, i ze procz "przeorganizowania wieczoru", by utrudnic 
zlo, nalezaloby, bye moze, przeorganizowac cos gl~biej we wspolnym 
zyciu, by bylo lepsze. 

To, ze bardzo wiele poradnikow katolickich nie zawiera jeszcze 
ani uj~c personalistycznych malZenskiej wspolnoty, ani doraznych 
chorby punktow styku ze wspolczesnq wiedzq 0 ludzkiej psychologii, 
nie znaczy oczywiScie wcale, ze Sq one bez wartosci. Nie trzeba po 
prostu szukae w nich "wszystkiego", lecz traktowac ieh mqdrosc 
i bardzo nieraz zdrowy, rzeczywiScie zdrowy, rozsqdek jako uzupel
nienie czy pozytecznq przeciwwag~ sposobow myslenia naszych dnL 
W tym sensie mogq si~ one bardzo przydac wlasnie katolickiej awan
gardzie. Nie trzeba takze zapominac 0 tym, jak , post~powa jest w grun
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cie rzeczy ich rola, gdy ocenimy jq w zestawieniu z obecnym jeszcze 
(nie ludzmy si~!) klimatem pseudo-religijnych obsesji i pseudo-reJigaj
nego zaklamania. Kazda prawdz'iwa ewolucja wymaga ruchu w calym 
ukladzie, a nie tylko w jego czo16wce, i w tej perspektywie, rozsqdna 
i trzezwa pedagogika, operujqca jeszcze dose: klasycznymi sposobami 
myslenia, okazuje si~ operatywniejsza nawet niz awangardy, oddzia
lywuje bowiem na najbardziej statycznq i najwi~kszq zwykle liczebnie 
cZE;sC spolecznosci katolickiej. 

PORADNIKI TYPU "MIESZANEGO" 

Marcel-Marie Des mar a i s, OP., La clinique du coeur (Klinika 
serca), 2' tomy, Montreal 1962, Les Editions du Levrier; Camille 
Des to u c h e s, Une femme repond d des femmes (Kobieta odpowiada 
kobietom), 2 tomy, Paris 1962, Les Editions du Cerf; E. R. G r 0 v e s, 
Marriage (MalZenstwo), New York 1961, Henry Holt Co; Charles Hugo 
Do y I e, Cana is for ever: Counsels for before and after marriage 
(Kana jest na zawsze: Rady na okres przedmalzenski i malzenski), 
New York 1960, Doubleday Image Books; John L. Tho mas, SJ., 
Man'iage and Rh,ytm (Malzenstwo i rytm - wstrzemiE;zliwosc okre
sowa), London 1960, Sands & Co; J. F. She e d, Marriage and the 
Family (Malzenstwo i rodzina), London-New York 1960, Sheed & Ward. 

Wszystkie wymienione tu pozycje majq charakter praktycznych 
poradnikow (choc 0 ksiqzce Sheeda powiedziee trzeba od razu, ze jest 
ona tez czyms znacznie wi~cej. Jest po prostu dobrq i mqdrq ksiqzkq 
o milosci). 

"Klinika serca" i rady "Kobiety dla kobiet" to poradniki bardzo 
popularne i odpowiadajqce przewaznie na pytania stawiane dose 
naiwnie. To, ze autorzy rozpatrujq w nich drobniutkie sprawy codzien
nego dnia w bardzo przystE;pnej formie, nie znaczy jednak, ze czyniq 
to, "aby zbye". Przeciwnie, bezpretensjonalne "babskie rady" C. De
stouches zdradzajq w istocie duzq znajomosc psychologii mlodziezy 
(tom 1) i doroslych (tom 2) i glE;bokq kultur~ teologicznq, a M. M. De
smarais (kt6rego ksiqzki osiqgnE;ly poltoramilionowy naklad) jest psy
chologiem zawodowym i widac doskonale, ze nim jest, choc w porad
nictwie swej "kliniki" uzywa wylqcznie potocz;YCh slow i najprostszych 
przyklad6w z sqsiedzkich pogwarek. 

"Malzenstwo" i "Kana" to pozycje na nieco wyzszym poziomie 
intelektualnym. Zakladajq one u czytelnika nie tylko pewnq znajomosc 
terminologii teologicznej i psychologicznej, ale tez glE;bsze i szersze 
zainteresowanie problemami milosci i malzenstwa. Nie Sq to juz spisy 
doraznych rad na dorazne klopoty, lecz swoiste kodeksy PostE;powania, 
zawierajqce motywacje religijne i psychologiczne oraz wskazowki co 
do szeregu sytuacji typowych. 
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"Malzeilstwo i rytm" to w edlug sl6w autora "ksiqzka 0 mora·lnych,. 
biologicznych i religijnych aspektach r egulacji urodzin m etodq okre
sowej wstrzemi~zliwosci ". Aspekt moralny omowiony jest jednak tak 
szeroko, ze uznae jq naleiy po prostu za prac~ 0 katolickie j koncepcji 
malzeilstwa, ze szczegolnym uwzgl~dnieniem problemu prokreacji. 

Ksiqik~ Sheeda nazwae mozna "poradnikiem " tylko dlatego, ze 
zawiera tak wiele r ealistyczne j , dowcipne j mqdrosci i i e uczy widziee 
na nowo tyle beznadzie jnie bezbarwnych sytuacji. W tym sensie jest 
tei zresztq poradnikiem kazda dobra powiese psychologiczna. "Malzeil
stwo i rodzina" to rodzaj eseju 0 ryzykowne j przygodzie zyciowe j 
i religijnej , jakq stanowi powolanie m a!zeilskie i malzeilska wspolnota . 
Odnosi si~ to szczegolnie do rozdzialu trzeciego 0 "egzystencjalnym 
aspekeie mal:i:eilstwa". Dwa pierwsze rozdzialy - ,,0 naturze plei" 
i ,,0 malzeilstwie w swietle prawa Boga" - Sq racze j wykladem dose 
juz spopularyzowanego na Zachodzie stanowiska tomistycznego, wy
kladem i ywszym zresztq i eiekawszym niz wiele innych. 

Wszystkie te pozycje egzemplifikujq typ popularnej literatury ka
tolickiej, ktory nazwalismy "mieszanym". Lqczq one , nieraz bardzo 
dobrze, pewne cechy dawniejszej pedagogiki (takie na przyklad jak 
racjonalizm, optymizm, antysentymentalizm) z postawami i metodami 
nowszymi. Mal:i:eilstwo jest w nich najcz~sciej przedstawiane nie· 
z punktu widzenia zlych rzeczy, ktorych trzeba uniknqe, lecz racze j 
jak powo!anie, stanowiqce sarno w sobie wartose i wymagajqce pozy-· 
tywnej realizacji. Inna rzecz, ze wielu autorow (np. Doyle, Desmarais,. 
Groves) rozumie trese tego powolania wylqcznie niemal jako maksy
malnq adaptacj~ ("jak wytrzymae razem mimo wszystko"), nie postu
lujqc jeszcze rozwoju czy post~pu osobowosci. Czyni to juz jednak 
Sheed, ktory pisze mi~dzy innymi: 

. "Jest ca!kiem specjalna okropnose w malzeilstwie dwu bezmyslnosci, 
tak zupelnych, ze juz nie tylko nie mogq rozmawiae, ale nawet sen
sownie bye cicho razem... Bywajq osobowosci tak rozrzedzone i nijakie, 
ze ich ma!zeilstwo po prostu nie moze trwae: nie majq woH dawania 
siebie i zresztq nie majq niemal siebie , wi~c c6z majq . dae? Wiernose 
bylaby chyba cudem w taklej sytuacji. Ale nawet powyzej az tego· 
stopnia zerowosei - coz wi~kszose z nas rna do ofiarowania partnerce 
czy partnerowi? Przyznajmy, ze mniej niz malo. Prawdziwy problem 
malzeilstwa jest tez najcz~seiej ten: jak zrobic cos ze zwiqzku dwojga 
nicosei, lub w najlepszym razie niedostatecznosci? I doprawdy zadzi
wiajqco cz~sto udaje si~ cos zrobic. Jest w malzeilstwie jakas moc, 
ktora nie tylko spaja osobowosci, lecz je zag~szcza, czyni bardziej 
substancjalnymi... Nciwet osobowosc najbardziej wiotka nabiera ciala. 
gdy zmuszona jest uwzgl~dniac tak czy inaczej drugiego czlowieka. 
Cos si~ zaczyna dziac, jakies elementy zaczynajq si~ scierac i przez to, 
sarno jest si~ juz bardziej osobq niz przedtem..." 
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Jak widzimy, juz zestawiwszy kilka ksiqzek podobnego w zasadzie 
typu, stwierdzie mozna bardzo znaczne r6znice postaw, co swiadczy 
niewqtpliwie' 0 fermencie i ewolucji w poglqdach, kt6re uwazane Sq 
czasem za statyczne i monolitowe. 

Z coraz powszechniejszym (choe, jak widzimy, niejednakowym) poj:
mowaniem malzeilstwa jako powolania lqczy si~ bardziej niz dawniej 
dynamiczna koncepcja mHo sci i wsp6lzycia. I ona zresztq tez nie jest 
jednakowa u wszystkich cytowanych autor6w. Desmarais, Doyle czy 
Groves zdajq si~ sqdzic, podobnie jak K. Stern, ze "nikt si~ nie rodzi 
z dojrzalq zdolnosciq kochania i ze musimy myslee zawsze 0 mHosci 
w kategoriach ewolucji, rozwijae si~ w jej kierunku przez cale zycie". 
Ale zdolnose t~, t~ ewolucj~, rozumiejq gl6wnie jako uczenie si~ sztuki 
(i cz~sto sztuczek) adaptacji , a najwyzej juz jako stopniowe dojrze
wanie emocjonalne, w uj~ciu wsp6lczesnej psychologii ("Dojrzalose" 
w tym sensie znaczy po prostu "niezaleznoslC uczuciowa"'- co nie jest 
zresztq jednoznaczne z niezdolnosciq do uczue i przywiqzan). 

Sztuka i sztuczki adaptacyjne , zalecane przez wsp6lczesne porad
nictwo, Sq bez wqtpienia bardzo pozyteczne i bardzo trzezwe. Trudno 
zaiste wyobrazie sobie praktyczniejszq modlitw~ 0 to, by "Kana byla 
nLl zawsze" (mimo wszystko), niz ta, kt6rq proponuje Doyle: 

Boze, daj mi dose rozumu, by si~ godzie 

z tym, czego i taknie zmieni~. 


Dose odwagi, by zmieniae wszystko, co si~ da. 

r dose mqdrosci, zeby to zawsze odr6zniac. 


Wedlug zalozenia autora "Kany" szanse ewentualnego malzenstwa 
rozpatrywae nalezy zawsze pod kqtem wlasnych mozliwosci 'adaptacji 
do cech partnera czy partnerki (ten punkt widzenia charakteryzuje 
w og6le poradnictwo zachodnie i jest tak akcentowany, ze - jak to 
slusznie podkreslajq ostatnio krytycy - kazde wlaSJciwie malzenstwo 
musi wyglqdae na "niewykonalne" na tIe takiej lektury). Pod kqtem 
adaptacji uj~te Sq tez wszystkie porady Doyle'a (podobnie jak Grovesa 
i Desmarais): . adaptacja domowa, seksualna, socjalna , ekonomiczna, 
adaptacja glosu, adaptacja do zlych humor6w... 

Podkreslajqc celnie i dowcipnie znaczenie rzeczy malych, autor 
zaleca przeprowadzanie co jakis czas "adaptacyjnego ' remanentu": 
"Najlepiej, dla zlagodzenia atmosfery, urzqdzie to w jakiS dzien szcze
g61nie zobowiqzujqcy do dobrej woH, na przyklad w rocznic~ slubu. 
Po wymianie prezent6w, uroczystym obiedzie i solennym przyrzeczeniu, 
ze nikt nie b~dzie si~ zloscic, nalezy zrobic przeglqd malych (i duzych, 
lecz uwaga gl6wnie na male!!) rzeczy irytujqcych (zazdrose? krem 
na twarzy w nocy? ani chwili samotnosci? dqsy? mokre r~czniki na 
podlodze w lazience? pokr~tne aluzjR i wymyslne szpileczki zamiast 
m6wienia wprost, 0 co chodzi?)..." 
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Idea "remanentu", kt6rq sugeruje autor amerykaiiski, przywodzi na 
mysl inny podobny pomysl: francuskie malzeiistwa z ekip Notre Dame 
(z kt6rymi zwiqzany jest slynny miesi~cznik "L'Anneau d'Or") majq 
tez w swym statucie obowiqzek spokoJnych, zasadniczych rozm6w 
o zyciu i 0 sobie (devoir de s'asseoir). Wsp6lna obu tym radom jest 
troska 0 zachowanie gl~bszego kontaktu, uzasadniona z pewnosciq, bo 
w malzeiistwach wsp6lczesnych zadziwiajqco szybko zanika zwyczaj 
rozmawiania ze sobq 0 sobie i zadziwiajqco cz~sto si~ zdarza, ze m'lz 
i zona m6wiq 0 sprawach naprawd~ osobistych poza domem. Ale na 
tym koiiczy si~ analogia. Gl~bsze por6wnanie obu "remanent6w" wy
kazuje bowiem duze r6znice i w ich zakresie i charakterze. Doyle'owi 
chodzi tylko 0 to, by usprawnie sztuk~ wytrzymywania razem, usu
waj qc to, co przeszkadza w wytrzymywaniu, i jest to operacja bardzo 
pozyteczna (tym bardziej, ze autor podaje tez przewidujqco przeciw
wskazania: wylicza typy osobowosci, z kt6rymi ten rodza,i rozmowy 
nie wyjdzie i nie rna na celu go pr6bowae). Natomiast "remanent" 
ekip francuskich dotyczy jut nie tylko samej techniki wytrzymywania, 
lecz oceny przebytej drogi i drogi do przebycia. "Czy i jak wyko
rzystalismy zdarzenia i sytuacje dla naszego rozwoju, dla naszej 
wsp6lnoty, w czym poszlismy naprz6d, w jakim kierunku musimy 
g16wnie pracowae" - takie mniej wi~cej Sq postulowane pytania. 
I jest jasne, ze ilustrujq one inn'l nieco koncepcj~ malzeiiskiego po
wolania: rozw6j sztuki adaptacji jest tu tylko jednym z element6w 
rozwoju os6b, i ten rozw6j jest dynamicznym idealem, wedlug kt6rego 
mierzy si~ sukces czy porazki malzeiiskiej wsp6lnoty. 

lVIysl St. Exupery'ego, ze miloS(: musi bye dqzeniem razem w ja
k ims kierunku, jeSli nie rna bye falszywq naZWq na przemijajqce 
nieuchronnie zakochanie, nie jest zapewne obca tez adaptacyjnym 
koncepcjom powolania malzeiiskiego. Kierunkiem dqzenia (tak jak 

. i 	dla ekip Notre Dame) jest tu w ostatecznym rozrachunku zbawienie, 
osiqgni~cie nieba. Ale wlasnie to zbawienie jest inaczej pojmowane. 
W k oncepcjach adaptacyjnych polega ono na unikni~ciu zla: zdrady, 
k16tni, rozbicia m alzeiistwa, i autorzy radzq, jak to najsprawniej zrobie. 
Koncepcja personalistyczna natomiast zaklada "osiqganie nieba przez 
spelnienie ziemi" i dlatego postuluje optymalny rozw6j ziemskich 
takze, humanistycznych cech osobowosci jako koniecznq kierunkowq 
malzeiiskiego powolania. Nawet wi~c w czysto praktycznym porad
nictwie i nawet w dziedzinie zycia najscislej prywatnego odzwiercie
dla jq si~ dzis dwie g16wne orientacje katolicyzmu, kt6re w swych 
wersjach teoretycznych wydawae si~ m ogq dose abstrakcyjnym spo
rem teolog6w. I jest rzeczq ciekawq, ' ze bardziej uduchowione, bardziej 
maksymalistyczne w swych zalozeniach ekipy Notre Dame majq w za
sadniczym mysleniu 0 malzenstwie szerszq plaszczyzn~ styku z hu
manizmem laickim niz w~ziej pragmatyczne, bardziej na poz6r nowo

Zna.k - 8 
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czesne w swych technikach i terminach poradnictwo adaptacyjne. 
Moze wi~c po prost.u gl~bsza i trudniejsza wersja religii rna zawsze 
wi~cej do powiedzenia wszelkim autentycznym idealom ludzkim niz 
jej wersje ulatwione? . 

Koncepcja personalistyczna, ambitniejsza i bardziej dynamiczna niZ 
koncepcja sprawnego przystosowania moze jednak i chyba nawet musi 
korzystae ze sztuki i ze sztuczek adaptacji. Aby dqzye razem w jednym 
kierunku, trzeba najpierw m6c razem wytrzymae, a ze, jak to pisze 
Sheed, "czlowiek jest istotq zachwycajqco wprost nieprzystosowanq 
do malzenstwa", trzeba uczye si~ wytrzym"ywae. W sytuacji, w kt6rej 
wiedza 0 zasadniczych proccsach i mechanizmach trudnosci wsp6lzycia 
przestala dawno bye domenq doraznych intuicji pisarzy, i weszla 
w sklad dost~pnej kultury powszechnej, trudno nie zgodzie si~ z po
glqdem ,Doyle'a, ze "ignorancja w mali:enstwie, tak jak w kazdej 
innej zyciowej karierze, jest niewybaczalna". Dlatego jednostronne 
czasem recepty poradnictwa adaptacyjnego stanowie mogq doskonale 
i pozqdane uzupelnienie personalistycznych postulat6w, slusznych 
w zasadzie, lecz w formach tak czasem szczytnych, ze umyka im 
wlasciwie najzwyklejsza rzeczywistose. 
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Jak to widac juz z samych tytul6w wyliczonych prac, autorzy 
majq inny punkt wyjscia niz w omawlanych wyze j poradnikach. Nie 
poslugujq si~ tylko dorainie receptami czy .chwytami psychologicznymi 
dla uczynienia znosniejszym wsp6lzycia ludzi i ulatwienia przez to 
wykonalnosci przepis6w katolickich, lecz rozpa trujq to wsp6Izycie 
w swietle psychologii,. by od jej strony, z jej terenu , dojsc do punkt6w 
styku z refleksjq moralnq i religijnq chrzescijanstwa. 

Jak to podkresla wielokrotnie i bardzo chyba trafnie dr Vogel, 
pe rspektywa taka nie minimalizuje bynajmniej katoJickich postulat6w 
milosci i odpowiedzialnosci, lecz ukazuje niejako "nowy ksztalt- do
broci, cierpliwosci, sprawiedliwosci, wsp61noty ludzi". J est to nawet 
bez w qtpienia ksztalt znacznie bardziej zobowiqzujqcy ni~ sam tylko 
kodeks formalnych racji. Kazdy , kto zetknql si~ bodaj powierzchownie 
z psychologiq i socjologiq wsp6lczesnq, wie jak gl~bokiej rewizji 
naszych ocen, n aszych cn6t, calych naszych postaw wobec ludzi i sie 
bie wymaga takie zetkni~cie i jak wiele stawia problem6w intelek
tualnych naszemu mysleniu 0 wie rze, odpowiedzialnosci, milosci czy 
naturze ludzkie j . 

Referujqc psychologiczny aspekt , na jrozmaitszych prawidlowosci 
i trudnosci wsp6lZycia (wymienieni tu autorzy reprezentujq rozmaite 
szkoly i trudno omawiac ich poglqdy szczeg6Iowo), poradnictwo scWe 
psychologiczne uczy nie tyle sprawniej znosie drugiego czIowieka, eo 
gllibiej go rozumiec. Reprezentuje ono, by dye. analogii z medycyny, 
nie t yle post~powanie objawowe co diagncstyczne. Autorzy pr6bujq 
pokazac nam, jaki lancuch przyczyn i skutk6w, si~gajqcy nieraz az 
w strefy podswiadomosci, sklada si~ na reakcj e i zachowania, kt6re 
przepisy moraIne kazq nam klasyfikowac jako nieprawidlowe i, co 
gorsze, przepisy te pozwala jq nieraz w praktyce na te j klasyfikacji 
poprzestac, opierajqc jedynie na nie j nasz stosunck do drugiego czIo
wieka. 

Oraison, Vogel, Nuttin podaj q bardzo wiele cennych praktycznie 
i tym samym zobowiqzujqcych kIuczy nie do klasyfikacji moralnej, 
lecz do zrozumienia zachowan, kt6re kwitujemy nieraz Iatwym (i nam 
samym ulatwia jqcym bardzo wiele) twie rdzeniem, ze ktos jest "nie
znosny", alba "nie rna racji". Klucze te pomagajq tez w rozszyfrowaniu 
sytuacji, uwazanycJ:J. cZGsto za zlo konieczne Iub, co gorsza, bezna: 
dziejne (a wi liC zwalniajqce od wszelkiego wysilku) i w tym r6wniez 
sensie stanowiq podarunek klopotliwy dla tendencji faryzejskiego 
formalizmu, obecnych w kazdym z nas - nieskorych do zaangazowa
nia, ale zato skorych do pot~pien. 

Nie mozna oczywiscie strescic tu w calosci zarys6w psychologii 
wsp6lczcsnej, jakie podajq wymienieni autorzy omawiajqc typowe 
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niedole ludzkiego wspolzycia. Trzeba wi('1c przedstawic przykladowo 
par('1 tylko zagadnien. Bardzo interesujqce Sq na przyklad wyjasnienia 
dotyczqce mechanizmow i tla stressu. Pojawiajqce si('1 nagle w pierw
szej jego fazie tendencje agresywne, obrazliwosci, podejrzliwosci, nie
uzasadnionego poczucia krzywdy, oraz wyst('1pujqce w drugiej fazie 
regresj e i nawet depresje: samotnictwo, mizantropie, zamykanie si~ 

w sobie, widzi G. L. Vogel jako typowe skutki "takiego splotu wy
magan sytuacyjnych i zyciowych, ktory przerasta wydolnosc wrazli
wosci czlowieka i jego psychicznych zdolnosci przetwarzania". Poniewaz 
zwykle reakcje srodowiska na pierwszq, agresywnq faz('1 stressu Sq 
krytyczne i dorzucaj q do sytuacji j-uz i tak "nad stan psychiczny" nowe 
cisnienia i komplikacje, faza druga jest rodzajem rezygnacji i ucieczki 
przed wszelkimi wymaganiami w ogole. Poczucie malej wartosci 
i grozne czasem depresje to w istocie wciqz dalszy ciqg tego samego 
procesu: ucieczka przed sytuacjami nad stan wydolnosci, uzasadnianie 
tej ucieczki przed sobq i "palenie mostow", przez ktore mogq czlowieka 
doscignqc wymagania zycia. I logicznym dalszym ciqgiem bywa takze 
rozpaczliwy gest zabezpieczenia ostatecznego: niezrozumiale, niepoj ('1te 
na tIe tak zwanej sytuacji obiektywnej "samobojstwo bez powodu". 

Stress, ktorego opis podaje psycholog niemiecki, lecz 0 ktorego 
roznych przejawach w malzenskim wspol:i:yciu wspominajq wszyscy 
wymienieni autorzy, jest szczegolnie interesujqcy z dwu wzglEl dow. Po 
pierwsze - jak to si('1 CZElsto podkresla - jest on rzeczywiscie jednq 
z typowych chorob epoki. W sytuacji nad stan, w sytuacji psychicznego 
przeciqzenia zyjq juz, jak wiadomo, z wielu przyczyn male dzieci. 
Zyjq w niej, w epoce masowego i nieraz z koniecznosci zbyt przyspie
szoncgo awansu, ogromne masy ludzi na stanowiskach przerastajqcych 
ich dojrzalosc i kompetencje. Zyj q w niej zarowno w krajach na do
robku, jak w krajach wyscigu posiadania, zywiciele rodzin i czasem 
w jcszcze wi('1kszej m ierze ich zony. Malzenstwa wspolczesne, stawiajqce 
sobic zazwyczaj znacznie wyzsze wymagania emocjonalne, niz to bywalo 
dawnie j, a zarazem zmuszone tworzyc wlasciwie od zera kodeksy 
i style wspoliycia w calkiem nowych kulturalnie warunkach, Sq w sy
tuacji stressu juz z przyczyn obiektywnych, nie mowiqc 0 subiektyw
nych ... Sq w nie j wreszcie wszyscy wlasciwie ludzie po prostu ambitni, 
tym bardziej, ze przedawnienie dziel mySli ludzkiej i nawet calych 
pokolen, ktore je tworzq, nast('1puje dziS w niczwykle szybkim tempie. 
Stress jest wi('1c zjawiskiem, ktorc, w roinych oczywiscie nasileniach, 
wyst('1puje wlasciwie nagminnie. I jednoczesnie jest zjawiskiem, ktore 
pogl('1bia, zwykle bezwiednie, zyczliwe subiektywnie i wedlug swojej 
najlepszej wiedzy sprawiedliwe srodowisko. Rzecz w tym, ze owa "naj
lepsza wiedza" nie - jest juz, jak s i('1 okazuje, najlepsza. I chyba naj
wyzszy czas, aby chrzescijanska moralnosc milosci blii niego zacz('11a 
akcentowac bardziej , nii to dotqd czyni, "niewybaczalnosc ignorancji" 
tego, co 0 bliznim mozna juz dziS wiedziec. 
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Drugim ciekawym szczegolnie dla mysli religijnej aspektem stressu 
(jak zresztq w jakiejs mierze caiej wspoiczesnej refleksji psycholo
gicznej) jest to, ze zasadniczy biqd, z ktorego wywodzi si~ juz caly 
wadliwy proces, polega zawsze na braku dose odwaznego idose szcze
rego spojrzenia na siebie i swoje sprawy. Psychologowie mowiq, ze 
jest to brak "akccptowania i dogi~bnego, pozytywnego przepracowania 
sytuacji". Mysl powracajqca tak cz~sto u Zawieyskiego 0 nieuchronnych, 
msciwych nieraz powrotach spraw, ktorych si~ w sobie nie zaiatwHo 
do konca, nie zalatwHo prawdziwie, obecna jest, w skodyfikowanej 
naukowo formie, we wszystkich niemal glownych problemach prak
tycznych psychologicznego poradnictwa. . 

Autorzy cytowanych tu ksiqzek piszq na przykiad 0 ziej msciwosci 
przymusu, nawet wewnE;trznego, to jest takich sytuacji, w ktorych 
pewne dqzenia czy reakcjc (wola afirmacji, wladzy, zaznaczenia siebie, 
agresywnose, pragnienia seksualne) Sq stale represjonowane. Choeby 
nawet dzialo siE; tak z pobudek najszlachetniejszych, lecz bez od
waznego zrozumienia i akceptowania siebie, swych prawdziwych ogra
niczen, prawdziwcj przeci~tnosci, skutki na diugq met~ b~dq zle i prze
jawiq si~ nieuchronnie bqdz w wadliwosci stosunkow z ludzmi, bqdz 
w zachowaniu ogolnej rownowagi wewn~trznej. "To, co zrepresjono
wane, nie ginie", powiedziai Freud, a wspoiczesna psychologia dodaje,.. ze jedyny sposob, aby cos w osobowosci "zgin~io", to "przerobie to": 
dostrzec, przyjqe i uwzglE;dnie pozytywnie. Bl~dne kolo stressu na 
przykiad przerwae mozna tylko zabiegiem, ktory przypomina inteli
gentnie poj~ty, prawdziwy rachunek sumienia, choe nie 0 wykroczenia 
w nim glownie chodzi, lecz 0 slabosci, ktore trzeba uznae, i wlqczye 
w wewnE;trznq i zyciowq gospodark~. Trzeba powiedziee sobie: tym 
a tym sytuacjom nie umiem 'sprostae dlatego i dlatego. Jest to trud
niejsze (bo w istocie wymagajqce wi~cej pokory), niz powiedzenie 
sobie, ze nie umiem w ogole nic i nic nie chc~ (bo taki juz jestem 
wykolejony i wyjqtkowy). I trzeba takze wyciqgnqe zyciowe konse-:
kwencje z prawd, ktorym spojrzalo si~ w oczy: umiee rezygnowae, 
poddawae siE;, przyznae, ze si~ nie daje rady... Wydaje siE;, ze refleksja 
chrzescijanska 0 ladzie sumienia, 0 odnowie starego czlowieka, nawet 
o felix culpa znaleze tu moze niejeden punkt styku z myslq wspol

cl\esn<\ i niejednq perspektywq nowych czy tez uj~tych na nowo wska
zowek praktycznych. Rowniez krytyka chrzescijan (nierzadko wsrod 
nich samych spotykana) moglaby chYQa bye trafnie i sprawiedliwie 
skorygowana przcz wiedz~ 0 msciwosci dqzen represjonowanych. Jest 
z pewnosciq pewien kwasny gatunek swiqtobliwosci, szczegolnie dzi~ 

nielubiany, pewien rodzaj "chrzescijanskiej mHosci" czy "chrzescijan
skiej troski", od ktorych wolaloby si~ niemal nieslodzonq pogardliwose, 
zwyczajnq niech~e, niespowite jedwabiami szpilki... Ale moze byli
bysmy mniej nielitosciwi dla tego typu niecalkiem udanych cnot, 
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gdybysmy znali lepiej tlo wi~kszosci zwichni~c psychicznych i pa

mi~tali, ze stanowi je wspolna nam wszystkim, tak czy inaczej , trwoga 

przed spojrzeniem w oczy calej prawdzie 0 sobie i podj~ciem jej 

tworczo, choc jest tylko taka, jaka niestety jest. 


Ciekawq cechq refleksji 0 malzenstwie, wychodzqcej z psychologii, 

jest jej dialektyczne, rozwojowe widzenie problematyki rodziny. (Wielu 

autorow wspomina 0 charakterystycznych cyklach zyciowych wspol

zycia) . Jest to cecha rownolegla do rrtyslenia psychologicznego w ogole. 

Samq osobowosc i sarno zdrowie psychiczne pojmuje si~ dziS juz nie 

jako pewne stale, mniej lub bardziej zgodne z normq, lecz jako proces 

rozwojowy. Poj~cie "normy" jako aprobowanego zespolu zachowan 

zast~puje tez w coraz wi~kszej mierze poj~cie "idealu osobowosci" , 

do ktorego ow rozwoj zmierza . Za pozytywne cechy tego idealu przyj

muje si~ (znow dynamicznq!) zdolnosc i ch~c tworzenia i realizowania 

coraz wyzszych skali wartosci, przy coraz wi~kszej swobodzie w orga

nizowaniu srodowiska wewn~trznego. Znowu wi~c nie chodzi 0 jakiS 

okreslony i zamkni~ty "typ docelowy" i nic dziwnego, ze katoliccy 

psychologowie przedstawiajq i oceniajq malzenstwo i jego problemy 

jako wspolnq drog~, a nie jako sarno trwanie razem czy sarno unikanie 

wykroczen i wypelnianie obowiqzkow. 


Marcel Eck probuje na przyklad zdiagnozowac trudnosci pozycia ..pod kqtem tego, czy cele obojga malzonkow Sq ' naprawd~ wspolne, 
i wykazuje, ze w praktyce zwykle wspolne nie Sq . Oraison widzi mal
zenstwo jako przymus tam, gdzie dqzenia nie si~gajq w istocie poza 
samq przyjemnosc (bqdz seksualnq, bqdz wygody zyciowej czy zaspoka
jania glodu afirmacji) i Sq wobec tego krotkometrazowe: nie rna mety 
dalekiej, ktora bylaby wspolna, i przeto kazda przyjemnosc konku

.rencyjna, dost~pna poza malzenstwem lub sprzeczna z jego interesami, 
stwarza sytuacj~ przymusu. 

W odroznieniu od prac dawn'iejszego typu i od omawianych wyzej 
poradnikow, prace psychologiczne 0 milosci i odpowiedzialnosci odzna
czajq si~ bardzo powaznym trakto:w-aniem problemu rol m~skich i ko
biecych. Autorzy bardziej tradycyjni sugerowali stary model tych 
r61 jako jedynie dobry i jedynie realny. Poradniki typu "mieszanego" 
uwzgl~dnialy juz wyraznie fakt, ze na skutek przemian cywilizacyj
nych role te - takze w strefie psychologicznej - znacznie si~ zmo
dyfikowaly . Poprzestawaly one jednak na udzielaniu rad, jak lagodzic, 
czy wymijac, wynikajqce z tego trudnosci. Psychologia katolicka, jak 
rowniez spora cz~sc problemowej publicystyki, stara si~ dzis uchwycic 
dokladniej, co si~ konkretnie zmienilo i jakie wzorce czy idealy de
terminujq oczekiwania ludzi zawierajqcych malzeilstwo. Znowu - tak 
jak . w wypadku celow - okazuje si~, ze te wzorce cz~sto nie Sq 
jednakowe i co wi~cej role zyciowe i emocjonalne, jakich si~ pragnie 
od partnera czy partnerki, zmieniajq si~ w roznych fazach cyklu 
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rodzinnego i w roznych sytuacjach zyciowych. Psychologia natrafia 
wi~c tu na jeden z wielu punktow styku z socjologiq. 

Wymienione tu przykladowo prace 0 wplywie, jaki wywiera na 
wspolZycie malzenskie industrializacja (A. Michel), miejskie warunki 
mieszkaniowe (P. Chombart de Lauwe), brak tradycyjnego podzialu 

. kompetencji i autorytetu "glowy domu" (Blood i Wolfe), nowe i coraz 
g~stsze powiqzanie ze spolecznosciq otaczajqcq (J. Goode) nowe oraz 
dodatkowe role kobiety (A. Myrdal, V. Klein) ilustrujq bardzo szeroki 
i prowadzony dziS w skalach mi~dzynarodowych nurt badan nad wply
wem czynnikow obyczajowych, ekonomicznych, polityc~nych i ogolno
-kulturalnych na ksztaltowanie si~ rol malzenskich i calego stylu 
pozycia. Psychologia patrzy na malzenstwo jako na ewolucj~ dwu 
osobowosci, ujmujqC kontekst zyciowy i wewn~trzny tego rozwoju 
znacznie szerzej, niz to czynila pedagogika introspekcyjna dawniejszego 
typu. Socjologia natomiast jeszcze ten kontekst poszerza: malzenstwo 
w jej ujE:ciu jest ewolucjq najmniejszej ludzkiej grupy w powiqzaniu 
z innymi, coraz szerszymi grupami" i z uwarunkowaniami przez nie 
tworzonymi. 

Z licznych dzis bardzo prac porownawczych na temat obyczajowosci 
Wschodu i Zachodu oraz historycznych 0 przemianach ustroju i_ ko
deksow malzenskich i rodzinnych wynika jasno, ze wiele obecnych 
trudnosci rOdzin typu nUklearnego stanowi nieuchronnq (i w jakiejs 
mierze zapewne przejsciowq) cenE: dwu wartosci stosunkowo w nich 

"' 	 nowych: szacunku dla indywidualnych praw i potrzeb osoby, oraz 
zasady egalitaryzmu. 

Sytuacja malzenstw wspolczesnych, w ktorych wzorce zachowan 
i kodeksy postE:powania (a wiE:c oczekiwane i realizowane role) nie 
Sq dane z gory przez nienaruszalnq tradycj~, lecz Sq plynne, bardzo 
uzaleznione od doraznych bodzcow emocjonalnych i srodowiskowych, 
i nieraz niejasne dla samych zainteresowanych, jest niewqtpliwie 
sytuacjq trudnq, lecz tez tworczq. Wzorcow zastanych jest wlasciwie 
bardzo malo. Element6w warunkujqcych zachowania jest bardzo duzo, 
lecz· Sq to elementy w coraz wiE:kszej mierze poznawalne. Wynajdy
wanie wlasnego ksztaltu i kodeksu wspolzycia musi wiE:C bye stalym 
ryzykiem, ale moze tez bye - i, gdy si~ je serio bierze, musi bye 
stalym poszerzaniem horyzontow. By cos wiedziee 0 sobie, malZenstwo 
wspolczesne musi bye otwarte na swiat, i musi dowiedziee si~, przy 
okazji, jak dalece decyzje czy prace zawodowe, na pozor nie majqce 
nic wspolnego z niczyim zyciem prywatnym, rzutowac mogq posrednio 
na bardzo znajome radosci i niedole innych, podobnych malzenstw. 

Ksztalt moralnosci, nawet sam ksztalt najprywatniejszych spraw 
czlowieka, traci wiE:c twarde zarysy grudki, ktorq mozna miec i zamknqc 
w dloni. Zaczyna przypominac raczej uciekajqce wszerz kr~gi wokol 
grudki rzuconej w wod~, rzuconej, "zaangazowanej" w zycie. I miloM: 
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ludzka, ktorq wielu wulgaryzatorow (nieraz z wr~cz przeciwnych prze
slanek) probuje sprowadzae do przezycia seksualnego oraz do jego bez
posrednich pochodnych, i odpowiedzialnose, rozumiana jeszcze cz~sto 

jako dose wqski kodeks formalnych i praktycznych zobowiqzan, uzy
skujq dzis coraz gl~bsze i szersze konteksty. Niepowtarzalne, prywatne 
hic et nunc kontaktu dwojga ludzi wrasta na naszych oczach w siee 
coraz rozleglejszych wspolzaleznosci i nabiera zarazem dialektycznej 
perspektywy : staje si~ gestem, w ktorym si~ zbiegly nieprzeliczone 
przyczyny i ktorego, reperkusje zatoczq kr~gi 0 niezmierzonym pro
mieniu. Mowi si~ czasem, ze nauki 0 czlowieku odzierajq milose ludzkq 
z jej tajemnicy, z jej magii. Ale czyz nie odzierajq jej przede wszyst
kim z dwu nieprawd, ktore najcz~sciej niszczq magi~ i tajemnic~: 

z sentymentalizmu i z ignorancji? I czy nie dajq w zamian innej ro
mantyki, choc ich techniczna terminologia przeslania jq i maskuje? 
Moze refleksja humanistyczna zrobilaby dobrze, gdyby, zamiast si~ 
dqsae, tej wlasnie romantyki poszukala? 

ZAGADNIENIA SEKSUALNE 

Joseph Cardinal Sue n ens, Un probleme crucial: amour et 

ma'itrise de soi (Problem kluczowy: milosc: a panowanie nad sobq) , 
Paris 1962, Desch~e de Brouwer; Stanislas de L est a pis, SJ. La li
mitation des naissances (Ograniczenie urodzin), Paris 1960, Spes; 
Dr St. Vi n c e n t, La grande joie d'aimer (Wielka radose kochania), 
Paris 1962, Julliard; Pierre Hen r y, Morale et vie conjugale (Moral
nose i iycie malienskie), Paris 1961, Ed. du Cerf; Marc 0 r a i son,' 
L'union des epoux (Zwiqzek malzonkow), Paris 1962, Fayard, Dr Paul 

" 	 C h a u c h a r d, La ma'itTise sexueUe (Samokontrola seksualna), L'equiti
bre sexuel (Rownowaga seksualna), Le progres sexuel (Post~p w dzie
dzinie seksualnej), Paris 1959, 1960, 1961, Editions du Levain; Bio
logie et morale (Biologia i moralnosc), Paris 1959, Mane; Lucien 
Gall i en, La sexualiU (Seksualizm), Paris 1961, Presse Universitaire 
de France, CoIl. "Que sais-je?". 

Wymienione pozycje majq kilka bardzo waznych cech wspolnych. 
Wszystkie Sq probami pozytywnego uj~cia sprawy regulacji urodzin 
i ta wlasnie, cz~sto dziS dyskutowana, sprawa stanowBa prawdopo
dobnie bezposredni powod ich napisania. Ale wszystkie Sq tez czymi 
wi~cej niz obronq metod okresowej wstrzemi~zliwosci, a nawet mozna 
powiedziec, ze nie 0 t~ obron~ przede wszystkim chodzi. Chodzi glownie 

z zaloienia 0 obron~ kultury seksualnej w ogole. 
Autorzy pojmujq t~ kultur~ jako bardzo cennq wartose ludzkll 

i postulujq jqZ pozycji nie tylko etyki chrzescijanskiej, rozumianej 
jako postulat milosci najwyzszej klasy pod kazdym wzgl~dem, ale tez 
etyki calkiem naturalnej, wychodzqcej z biologicznej specyfiki czlo
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wieka i z zalozenia, ze moraIne jest dla nas to, co jest zgodne z ce
chami wyr6zniajClcymi gatunek "Czlowiek" w przyrodzie i stawiajClcymi 
go w czol6wce ewolucji. 

Odnosi siEl wiElc wrazenie, ze sprawa metod regulacji urodzin, sta
wiajClc refleksji katolickiej okreslony, palClcy problem do rozwiClzania, 
przyspieszyla krystalizacjEl calej wsp6lczesnej postawy wobec spraw 
plci i wi~cej nawet - calej koncepcji malzenstwa. 

Tematem centralnym wszystkich wyliczonych tu prac jest etyka 
seksualna. Po okresie swoistego minimalizowania calej tej dziedziny 
przez pedagogikEl katolickCl (co, jak widzielismy wyzej, bylo zdrowq 
reakcjCl na obsesyjnose pedagogiki dawniejszej, a takze na niewqtpliwe 
przeseksualizowanie psychologicznej literatury laickiej) obserwujemy 
wi~c dzis proces dowartosciowania plci przez nOWq moralistykEl, trak
tujqCq jq z nowym zainteresowaniem i z wiElkszq niz dawniejsza po
wagq. Nie jest to juz moralistyka negatywna, fragmentaryczna. sto
sunek seksualny, w jej ujElciu, nie jest ani "zlem", dopuszczalnym 
w malZenstwie jedynie pod warunkiem, ze mu przyswieca cel pro
kreacyjny, ani tez faktem, 0 ktorym nalezaloby jak najrzadziej myslee. 
Przeciwnie, jest czyms co jest dobre sarno w sobie i to tak dalece, 
ze wlasnie mysl 0 "sztuce kochania", wlasnie "edukacja do milosci" 
jest, zdaniem cytowanych autor6w, przeslankq czystosci przedmalzen
skiej i calej pedagogiki tej czystoscL Pedagogika ta nie rna uczye, 
"co zrobie, by nie zajmowae siEl plciq", l ecz przeciwnie, jak juz 
w okresie przedmalzenskim przyswoie sobie celowo i trzezwo jak naj
wiElkszq wiedzEl 0 wlasnej fizjologii i mechanizmach przelqczen psycho
-fizycznych oraz sztuk~ wladania wlasnymi rcfleksami seksualnymi. 

"Bez, pelnej i jasnej znajomosci rawego psychofizycznego ja, bez 
umiejEltnosci regulowania i kontrolowania swych odruchow, slowem 
bez wladania sobq w dziedzinie akcji i reakcji plci, nie rna naprawd~ 
udanych i maksymalnie zadowalajqcych stosunk6w seksualnych", twier
dzi neurofizjolog mozgu, dr Chauchard. 

W innej jego pracy czytamy: "SprawCl calkiem zasadniczCl, kluczOWCl 
dla udanego po ludzku malzenstwa, jest wyszkolenie wlasciwej czlo
wiekowi mozliwosci regulowania i opanowywania przez mozg odru
chow seksualnych, tak aby nie bye niewolnikiem slepych automatyzmow, 
w ktorych zapomina siEl 0 drugiej osobie i ktore stanowiCl akt seksualny 
nie na poziomie czlowieka, tylko na poziomie szympansa... Istnieje 
wciClZ przesCld, ze jestesmy pod wladzq automatyzmow i ze mozemy im 
przeciwdzialae tylko za pomOCq techniki czy chemii. Juz metody bezbo
lesnych porodow czy terapeutycznych relaksow (ktore zawdziElczajCl 
wiele umiejEltnosciom Wschodu) wskazujCl, ze moze bye inaczej. Z cza
sem zrozumiemy bez wCltpienia, ze czlowiek, w przeciwienstwie do 
zwierzClt, rna olbrzymie strefy niezdeterminowania , dowolnosci , ze 
olbrzymia wiElkszose naszych zachowan, w tym zachowania seksualne, 
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to post~powanie nie czysto instynktowne, lecz wyuczone. Zrozumiemy, 
ie uczymy si~ lesc, spae, odpoczywae, i ze opanowywanie wlasnych 
postaw, oddechu, odczue, nieodzowne dla zdrowia psychomatycznego, 
jest tez sekretem edukacji seksualnej godnej czlowieka... Juz przed 
slubem ludzie muszq wi~c, z pelnq wiedzq co i dlaczego robiq, przygo
towywae si~ w celowej i samowychowawczej czystosci do miesiqca mio
dowego, kt6ry dzisiaj (jest to wszak sekret poliszynela) stanowi z re
guly zalosne fiasko.... 

M~zczyzna, wychowany w przeswiadczeniu, ze potrzeba seksualna 
prowadzi nieuchronnie, a naJWet zmusza, do jej szybkiego, bezmyslnego 
i automatycznego zaspokojenia, m~zczyzna, kt6ry nie umie regulowac 
wlasnych refleks6w i kierowae nimi swiadomie, nigdy nie potrafi 
przystosowae si~ do rytmu kobiety, ani jej dae pelnego szcz~scia. Nie 
dajqc go zas -sam go r6wniez nie osiqgnie. Tutaj wlasnie j.est za
pewne zr6dlo tak cz~stej dzisiaj rzekomej ozi~bloSci kobiet, a taki;e 
niestalosci m~zczyzn, kt6rzy szukajq wciqz pelniejszego przezycia, nie 
wiedzqc, ze osiqgnqe je mozna tylko chcqc i umiejqc je dawae". 

Podobny jest tok myslenia kardynala Suenensa. Pisze on: "Zbyt 
cz~sto ograniczamy si~, jeSli chodzi 0 czystose, do edukacji negatyw
nej, do zakaz6w. Ot6z edukacja negatywna to najzwyczajniej brak 
edukacji, czyli niewychowanie, nieokrzesanie. I. wlasnie niewychowanie 
jest grozne, a nie wychowanie do milosci, edukacja wladzy nad sobq, 
by uczynie miloSIC lepszq... Lekarz ma dzis do odegrania rol~ ogromnej 
wagi. Wlasnie on moze dopom6c ludziom w przyswojeniu sobie sztuki 
wladania swymi refleksami, tak niezmiernie waznej we wsp61zyciu 
seksualnym". 

Jak w~dae juz z samego podejscia do sprawy stosunk6w seksual
nych, autorzy tej grupy ksiqzek 0 mHosci i odpowiedzialnosci uwa
iajq za niezmiernie wai;ny cel malzenstwa rozkwit os6b w "wielkiej 
radosci kochania". Na tle takiej koncepcji nasuwa si~ oczywiscie py
tanie 0 hiera,rchi~ ce16w. Jak wiadomo, wielu teolog6w stawia tak 
stanowczo i tak jednostronnie akcent na obowiqzku rodzicielstwa, ze 
rola zwiqzku seksualnego jako wyrazu wsp6lnoty i milosci dwojga ludzi 
wydaje si~ nieistotna, niemal nieistniejqca. Tymczasem i stan wiedzy 
i stan kultury wsp61czesnej sprawia, ze akt milosny przestal dawno 
utozsamiae si~ w praktyce i w S'wiadomosci ludzkiej z aoktem pro
kreacyjnym. Jest to niewqtpliwie fakt olbrzymiej wagi dla calej kul
tury, i jakkolwiekby si~ go ocenialo, trudno nie brae pod uwag~ jego 
istnienia. 

Autorzy, 0 kt6rych tu mowa, pr6bujq jak si~ wydaje wlasnie wziqc 
go pod uwag~. Nie kwestionujq oni naturalnie doktryny katolickiej , 
w kt6rej rodzicielstwo wymienione' jest na pierwszym miejscu wsr6d 
ce16w malzenstwa, lecz interpretujq jq nieco inaczej niz szkola tra
dycyjna. Ks. de Lestapis pisze na przyklad: "M6wiqc 0 pierwszym 
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celu malienstwa Kosciol mowi 0 prokreacji a nie 0 reprodukcji. Te 
dwa okreslenia nie Sq identyczne. Zwierz~ reprodukuje si~. Tylko czlo
wiek moie prokreowac, czyli tworzyc kontynuacj~ siebie. I tylko czlo
wiek wie, co czyni". Wie, a wi~c jest obowiqzany do myslenia 0 oso
bie, ktorej moie dac iycie; ale tei 0 konsekwencjach tego zycia dla 
innych osob. Wie, a wi~c jest obowiqzany decydowac, wybierac swia
domie akt prokreacji... 

W deklaracji episkopatu Francji z r . 1961 czytamy: "Celem pierw-
szym malzenstwa jest nie tylko rodzenie. Kosciol mowi: rodzenie i wy
chowywanie". Kosdol apeluje wi~c do rozumu i do poczucia obowiqzku, 
do hOjnosci w dawaniu iycia, ale tez do sumienia rodzic6w, aby 
w swiecie prawdziwej odpowiedzialnosci decydowali w obliczu Boga 
o 	 liczbie dzieci, ktore b~dq w stanie wychowac ..... 

..B~dq w stanie wychowac" znaczy, mi~dzy innymi, ze b~dq mogli 
to zrobic nie lamiqc siebie nawzajem, nie lamiqc milosci, ktora jest 
nieodwwnym wszak elementem klimatu wychowawczego. Troska 0 t~ 

kruchq i jakie dalekq od m~inego heroizmu milosc ludzkq przebija tez 
bardzo wyrainie w tekstach tych myslicieli wspolczesnych, ktorzy wa
loryzuj~ "wielkq radosc kochania", a nie tylko ewentualnooc prokre
acji, piszqc 0 zwiqzku seksualnym. 

oto slowa kardynala Suenensa: "Nie mamy prawa zqdac od ludzi, 
by trzymali si~ prawa, nie czyniqc zarazem wszystkiego, co w naszej 
mocy, by uczynic posluszenstwo moiliwym. Bywajq grzechy inercji 
intelektualnej, lenistwa mysli, ktore, w dzien sqdu, okaiq si~ z pew
nosciq ci~Zsze nii wiele grzechow slabosci... Nasz Pan wyrzekl slowa 
zadziwiajqce: jarzmo moje jest slodkie a brzemi~ lekkie. I te za
dziwiajqce slowa Sq prawdziwe. Kiedy ludzie stajq wobec brzemienia, 
ktore wydaje im si~ zbyt jui twarde, . )'/obec ci~zaru, kt6ry ich lamie, 
to nie prawo Zibawiciela jest powodem, lecz nasze wlasne nieprzygoto
wanie, na,sze lenistwo w szukaniu drog". 

Szuka si~ tez drog rzeczywiscie. Autorzy, ktorych tu omawiamy, 
sqdzq, ze lezq one wlasnie na linii wyiszej kultury seksualnej, ie 
"sztuka kochania" uczynic moze okresy wstrzemi~zliwosci rownie choc 
inaczej intymnymi i bogatymi seksualnie jak okresy pelnych stosunkow. 
Biskup Suenens pisze, ie "wstrzemi~iliwox okresowa dopuszcza calq 
gam~ zblizen fizycznych, poza refleksem koncowym i jest normalne, 
by takie zbliienia zajmowaly wtedy wi~cej miejsca. Polityka «WSZy
stko lub nic» da niewiele w tej dziedzinie". Rowniei inni wymienieni 
tu autorzy myslq w sposob podobny i traktujq "radosc kochania" jako 
wartosc bardzo isto-tnq dla malzenskiej wspolnoty. Jest to dla nich je-
den wi~cej argument na rzecz znajomosci siebie i umiej~tnosci wla
dania sobq w dziedzinie seksualnej . 

Stanowisko to bywa nieraz ostro krytykowane. Jak dotqd stanowi 
tylko propozycj~ i to balrdw dyskusyjnq. Niezaleznie jednak od tego, 
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jak b~dq ostatecznie ocenione tezy szczeg61owe, ogolna koncepcja 
milosci i odpowiedzialnosci w malzenstwie, jakq reprezentuje "perso
nalizrn biologiczny", jest niewqtpliwie cenna przez to chociazby, ze 
dzi~ki samej swej radykalnooci - charakteryzuje bardzo jasno glowne 
kierunki rozwoju refleksji katolickiej w tej dziedzinie. 

Kierunki te to wlasnie milose i wlasnie odpowiedzialnose. Milose, 
w malzenskiej rnoralnosci, staje si~ w coraz wi~kszej mierze dyrek
tYWq naczelnq i decydujqcq 0 rozwiqzaniach szczeg61owych, powie
dziee mozna nawet - jest zawsze w stanie szukania rozwiqzan najlep
szych. "Najlepszych" wlasnie ze wzgl~du na odpowiedzialnooc perso

~ 

nalistycznq za optymalny w danej sytuacji rozkwit osobowosci, a nie 
ze wzgl~du na odpowiedzialnose forrnalnq, liczqcq si~ jedynie z literq 
prawa, lub falszywie spirytualistycznq, to jest gardzqcq ludzkim szcz~s
ciern i jego srodkami ekspresji. Odnajdujemy wi~c znow, bardzo da
leko od sposobu myslenia A. Adama, "pryrnat mHosci" i szacunek dla 
rzeczywistooci ziernskich. To czego bronil nierniecki teo log zyskuje juz 
oto nie tylko postulowane przez niego prawo obywatelstwa, lecz pozy
tywnq rang~ moralnq i nawet religijnq. Droga do rozkwitu czlowieka 
jest drogq w kierunku Boga. Nieba szuka si~ w dqzeniu do jak naj
lepszego, pelnego spelnienia ziemi. 

"Odnosnikiem naszej rnoralnosci, pisze P. Henry, Sq bardziej cnoty 
niZ prawa. Cnoty Sq y.rlasciwosciami naszego ducha, ale w jeszcze wi~k
szym stopniu Sq silarni w nieustajqcyrn poszukiwaniu coraz pelniej
szego rozkwitu duchowego ja". 

A dr Chauchard twierdzi wprost, Ze trzeba przestae "izolowae po
szczeg6lne czyny popelnione w poszczeg61nych rnornentach po to, by 
pytac, czy jest si~ winnyrn czy nie. 

Rachunek surnienia rna dotyezyc milosci, ale milose nigdy nie jest 
statyczna. Musi rozwijae si~ i ise naprz6d. Gdy nie rosnie - zawsze 
maleje. Pytanie 0 stopien naszej winy brzrni wi~c: co zrobilern, by 
rnilosc rosla w innych i we rnnie. To, co sprawia, Ze rosnie mHoS(: 
Boga, czlowieka i siebie - jest cnotq. Grzech - to wszystko, co spra
wia, ze maleje". 

oprac. am 
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CZlOWIER I AUTOMATYZACJA 

Sledzqc w pr'asie i rochu wy'datwruh!'zym pozy,cje 0 prolblema.tyce 
gospoda'rczej niespos6b nie z·auwazyc, i.e illa :temat automatyzacjii pisze 
si~ comz wi~cej Ii ·cora,z. roz.~sciej. ROSnie krqg kraj 6.w obj~tych jej 
z.asi~giem i rosnie ilose mniej lub wi~cej zautomatyzowanych zakladow 
pracy, Rozwoj ten jest w Stwiecre wprawdz,ie bardzo nier6wnoffilierny, 
ale na tyle dynamiczny, ze mozna m6wie 0 nieodwracalnosci tego zja
wiska wkr'a!ozajq'cego ,zwolna :~ sfer~ wszelkiej pr.odukcji .j w wiele 
Innych dziedizi,n z)'lc1a. 

Znailly jest fakt w~elkiego I'OZIWoju aurtomatyrZl<lcji w Stam..ach Zjed
noczol1Y1ch, duzy kr;ok lIlaprz6d zrobila pod tym w,zgl~dem Niem[ecka 
RepubHka Federalna, Szwecja, Zwiqzek Radziecki ri szereg innych 
kraj6w posiadajqc)'lch trady,cje t echniozne. Polski przemysl Towniez 
wkracza na drog~ automatyzacj i produkcji. W maju ub. r. odbyla si~ 

w WiSle ,z udzialem 600 ,os6b 'og6lnopolska konfe'renoja na ,temat 
problem6w a.:.utomaty.za'cji. Oceniano dotychczas·owy stan jej rozwoju 
w kraju, wymienliano lPoglqdy d Oltyozq,ce .ZlagadnIien z ,tym .z,wiqz.:anych. 
Pastula·tem ko·n,cowym konfere'ocji 'byba potr-zeba opracowania kom
pleksowego programu wproCwadizarntia aJUtomatYlzacji na szerszq skail~. 

Tak wi~c Polsk·a powi~kszy griUp~ panstw stawiajqcych to lZagadnienie 
w pierwszYlffi szerregu czy=irk6w "r(lIZwoju gospodarozego. 

Niektor,zyalUJtorzy na1zywajq aUitom:atYlzalcj~ pflodukcJi - "drugq re
wolucjq pTlzemyslowq". PierwsZla rrewoJucja ,pr;zemysJ.owa - wywolana 
wynaleZliEmiem masz yll1y pa1r;owej i m echanrcz,nego krosna tkackiego 
pociqgn~la za sobq ogromne skutki gospoda rczo-spolecz.ne . Karl Heinz 
Stefan w swej ksiqzce pt. Techn ik der Automation twierdzJ, z.e druga 
rewolucja jes't ,znalOZillie .baJrdiz.iej gwaltowna, ·i brzemienna w wielo
rakie skutki aniieli pierws,l)a. 

Inny pOIgIlqd na to .zaga dnJenie - podobny w acerue slm<bk6w 
wyraza si~ w &twierdize·ruiu, ze automatyz,alcja Inie jest czyms nowym, 
gdyz wy.rast<a .orrganicZll1<ie z mechaJn~zaoji i udoskonalen w przemysle, 
a poniewa.z .pod wzgl~dem techniol)nym jest ona konsekwentnym roz
wojem 'obecnY'ch IUI1ZqcW:en, IZatcm jest ewolucjq 1. 

Dy.sIDu,towanie lila temart; trafnoSci 'tych de:£inicji wydaje si~ bye 
raczej IPflzedwczesne 'ZJwa,zywszy na falvt poczqtk.owego 'd!Qpiero (w skali 
swia.ta) stadi um l"OlWOj<U arutoma·tywlcii. (W Stanlach Zjedno'ownych 
w r. 1955 wi~ej niz .polowa wSlzys.tkich ur.zqdzen elektro:n:owych sluzyla 
do cel6w w;ojsIDewych i ,nalukowy,ch 2 - dowodzi ·to, jaik mloda jest Ita 

1 Automatlsierung wyd. Rationalisierungskuratorium der Deutschen Wirt
schaft (NRF) - str. 9. . 

2 K. H. S t e fan, Technik der Automation, str. 140. 
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galqz techniki w dlJiedzinie gospodarki). W jakikolwiek spos6b bysmy 
jednak nie traktowali zachodzqce przeobrazenia, to nie ulega wqtpliwosci, 
zc takie osiqgni~cia, jak obsluga hali fabryczne j przez jednego tylko 
czlow1elm,automat pnasujqcy iskladaj CjJCy 1000 pnzesaieradel 'na gO
dZlim; przy ObsfUidze 3-'osobowej, czy tez ffiaszyna do ·litczen~a 0 s.zyblk osd 
15.000 zInak6w na selmnd~ Sq ,z.lilpelnym przewlrotem poj~c nie tylko 
hw. zwyklego smie rteilni<ka. 

Mysl uWOIlnlienia cz!owleikaod oi~z~Fej pracy fdlzymmej Izrodz,ila sJ~ 

juz d.awno i byly podejmOW'<line pr6by jej uI'zecz)'iwiS!tnienia. Tak np. 
w r. 1784 O~iver EVians !zhuldowal w F.iladelfii mly;n ziboimwy ze (l,3Juto
matyzl()lwalnym ,obiegiem maiter,iJa.Ju, w kt6rym od momentu d ostawy 
zboza do mly;na a,i -do c hwili Ulz y;skarni,a go;towej ffiqkil nJe byla potr,zebrua 
:ladna pr3Jca ludzka ". 

DzisliJaj Inajbardziej wid0 ozny;mi skiutkam:i 'ZiautomatYi2.0w3Jnra pI1o;cesu 
ppodukcyj.neg;o S'l : ,zn3iCZII1,e zm:niejszeruie 'za,trudnierua pmy r6.wnocze
5·nym wzro,sc iJe produlkcji, lor3iZ rz,upebny IPra'wle ,za,rJfk tCi~Zlkiej pracy 
fizycznej. W nowoczesnej fabryce 0 zautomatyzowanej produkcji za
da,ni e pDaloownikia polega Iteraz p.nzewailll'ie na obserWOWaillQU praw,~dj;o

wego dzialania maszyn przy pomocy mechanizm6w kontroluj'lcych i na 
odipowiedn1m ,reag'QW3JnLu na optYlczlIle azy ,akusty'oZlne sygnaly. R6iny 
jest zakres tej pracy, od obslugi jednej maszyny do calego ich kom
pleksu. 0 pracy fizycznej nie mozna tu juz m6wie, gdyz 2:05tala ona 
zasiqp'i(Jna "pl1zez pr-ac~ ,m6zglU, U'lJupebnianq W pewnym sensie pnel!: 
auto.m3Jty, !kt6lfe nliekiedy same klorygujq przebieg pr,oduk<cj'i ~np. ,w fa
brykach wl6kienniczych w razie zerwania si~ prz~dzy nowoczesne 
agregaty same jq wi'lZq i na powr6t). 

W porowna'ITi,u Z pnodUikcjq IU3Jsmowq rozni<ca jest istJotna, gdyz 
o ile plfla'Ca P(fIZY tasm!ie. IchalfakteryiZluje si~ wy;kiony,wailliem ~ rownych 
octstE}pa'Ch ,czasu ,taiki!ch slamych oZYl1Joosci, bez kioniJeozrwsd wsp6:!
mysleruiJa, 'tio .ruaJdzor Ulnzqdizeii ,auJtomatYlOZmych wymaga Is,tale j koncen
tracji 'i Ulwa,gd w celu bez.bl~dnego ,re3igow3Jnia .na 'o.dbiemIlie bodzce. 

Zmliana ,I10diZ'ajlu i tresoi pracy pOCliqglD~ba za sobq 'Zasadni.c.zq zm LanE: 
profiilu kwali.fi1kacji pers.one'lu. WymaJgania kwaUf1kalcyjne 'stajq s·iE: 
tera,z zlllca'czJl1ilC wi~!klSze, pOlrualdtJo doty;chozasowe wiadomos'Ci i dosiWiad
czenie Ipraoolwniik6w pr:z..ewlaznJe pr,zestajq ,/pDocerutowae" w norwych 
waruJl1ka·ch IPrarcy. Sporo interesujq,cy,ch uwa,g 'na ten temait z,am'ie s~

czono we wspomnu'3Jnej Ijuz k·siqzce Automatisierung. KS'iqzka ta jest 
opracOIWaJJJiem dan-ych dotyrczglcy1ch stal1Ju i oddzialy,wa1ni,a aUit.omaty
z3Jc.ii, 'ulz ys~aJl1YIC'h 'w drod'Ze pewne,go .11o@aju '3Jnkiety od dw,usltu firm 
w Niemieok iJej Republi!ce Federa1lnej, posiadiajq1cych :zau1tomaty.zoIW3Jnq 
produkcj~. MlaterLaJy te z ebr-all1e W 19;'7 r. posbuzY'ly aUltorom !O!Prai(~o

wani-a do wY'P'!'oWiadlzenia pew.ny,ch uo.g61Jruien, mozliwy'ch" nasroutek 

3 Automatisierung ..... .. str. 10. 
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duzcj illosm wY'Polwiedtzi, mimo nlied~ug,Le~o sbosunkiowo 'Okresu dz ilelq
cego ich zebranie od zapoczqtkowania rozwoju automatyzacji w tym 
kraju. 

ZaUi1:omartYIZlOJWlarna Tabrylka rnus'i rniee personel 0 wys':Jk1ch t wszech
stronnych \kwIa;liHkarcj.a;ch. Niie wystarrcZia d!cty,chcza,sQ.Wla 'ZIl1.aj omose te
chnologiJ produk<cj-i. TTzeba jqul2iupe~l1iie poz:naniem zasad p'recyzyj
nej mechalruitki, ele:ktro echll1lik iJ i iJnnych. Zarutoma,tyrzO'W'alruie fabryki 
mUJsi wi~,c bye poplI"ZedlZ.one ,pr4,e5ZikO'leniem wY21nao~onej do pracy przy 
automa,tach ,lJalog'i (grupy ludzi). Jest to o'ozywiste, ze (lkwiqca w ludlZ
kiej namu,rze rui'eiCh~e dlo zmiaill ma rtu :okia,zj~ wYSltqpie W slpecjalnym 
na't~zeni!u . Fabryikarnoi nIemiec-ICY podkreslali, i. e ' odpowied.nilo ,WClZesne 
roz.p'ocz,~cie dio.s,zikarlania moze problem ten zIag,od:z:ie. 

Niech~tny s1Jos'\lJn2k do ,inoweg'o" 'PI1zejaw,ia si~ pnzede ws.zys tldm 
11 rob oltnik6w s,tar,S1zych, 2iW1aSlWZIa tych, k1t6ry'ch wysoiki,e k'W1alifiikacje 
majq SW~ z.radlo alIie W 'fiauce z,aWlodu, le'oz W wielkim doswiadczeniu 
mtbytym ,pIlZez dlugoletnie wylkany,wanie 'ok,resliolnej p,racy. Kwalifi
k acje u!ZYSlkane dl'ogq nauiki mogq bO'Wliem niejednokrobnie bye wy
kcrzystaille w peWinym stopruiu i na 1nnym sbarnowilslku pracy, Wlz,gl~d

nie ulatwiae doszkalanoie, natomiast umiej~tnosoi nabyte w czasie pracy 
na danym stanowisku Sq na innym bezwartosciowe, jeieli ten nowy 
proces :prarcy jest od popmedniego :Zlupelnie razny. Dlat.ego odpowia
daj qcy na ankiety wielokrotnic podawal{, ie star;;zych robotnikuw, 
7.wlas,ZiCiZ>a ItYlch, ktorzy w wy:kClnYWialnwu sWlej pracy dos,zli do wys'oikiej 
klasy, lillie pOlWlimJrw g,i~ przesuwae dlO pr,81cy w tych zauJtomatyJZ,oiWanych 
odd:zialach, k,t6<re siWym ohalfalk,te'rem 'z;upelJnie odbieg,ajq ()(] ieh sp,e
cja'lnosci. Balfd!ZiO ,broono j<oot wowozas przeZlwY'oi~lZye l~ik przed do
szk,oleni'em ,i pozntiejs,zq odlpowiecizhalnosciq Z!a urZqdlZell1ia, kt6rych 
istoty Ii dziJalan~a si~ ,nie ,I"OZlumie. 

Zautomatyzowanie zakladu przyjmowane bywa niech~tnie przez nie
ktorych robOltnlik6w rue ty'lklo j~l.'lm rzecz "lITowa", ale i rze WlZgIE;dtu 
na skaI~ :tnudnosci programu doozlkwalnwa. Tych, kit6rzy sqdzq, ie .l1!ie 
podolajq nauce lub nlowym o.bOWiq,Zlkom, nalparwa obawa rz.wolnienia · 
lub plI"Zesl1a1li~oia dio .pracy 'niesikomphlk,owanej, a~le irunej, k ,t6rej bE;dq 
si~ musieli takze od nowa uczye. Wielu robotnik6w ni~ potrafi pracowae 
w WlalfUJllkaQh srtalego napi~C'i,a u!W1algi. W kaidym wl~c wyp'adklu de
c)'lZje persona'line pnzy nbs,adZlie n'Owy:ch stcmowisk Iwinny bye d.okony
wane. zgodnie z wlasciwosciami i iyczeniami robotnikow. 

AwtomaftylWw1anie pr,o'C€s6w /Pifcldiukcyj1nYlch sl~Jj;yka ,s,i~ Irowruie:i. 
i z pozyty:wnym ?I1Zyj~iCliem wsr6d ZJalog,i Zla'kl.adu. Robotbnicy uwa.i.ajq 
przesunJ~cie rich na odc!in0'k zalutoma ty:zowany z.a obj<aW' wyroiruienia 
i uznaruia, s'Podiziewajq s:i~ podwyikli placi cieszy ,Lch pe,rspek:tywa 
l:iE'jszej PI1alCy. 

Wlz'r'ost p .oi1mzebnych k,waHHkacji nanowych stanowiska;ch wynika 
nie tylko a:e skiOmplJlrowamej ,a,parra,t.utr y b~dq'cej pod na,d.zorem obslu
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gujqcego. Zaut<lmaJtY'Ziowail1y by·wa .oz~sto caly cykl prodruikcyjny, 
a ,przeCliez obslUlgujqc y go .cz~sto jeden czlowiek byl s'pecja,ldstq tylko 
na jednym iZ d!OtycMZaSQwych octcill1rkow. lVLusi wi~ te·r.aJZ znac caly 
przebJeg p.nod,ukcji. 

Latwo slobie wY1obra!1Jic wJelkq odpowiedzialnosc, rktorq ooozuwa 
pracownik za,utomatyzo,wa.nego zaikla<du. Skla.dajq 5i~ na niq w naj
wi~kSlzej mier:ze k onieeznosc szybkiego ,podejmowania decyzji !i ko
ni ecz.nosc .teh t rafnok ,i, gdyi skut'ki tbl~dlllych I"ozsbrzygn:i~c Sq wi~ksze 
niZ gdziekO!lwiek. 

P ot.rzeba wyd'at nego ~wi~kSlZerria kwa1lifilkaoj<i dntYJCZY tezpraco
wnikow k onserwu,jqcych i remontujqcyc h za;~nstaloW;;lne iU'rzqdtzenia. 
Fachowosc tych ludzi nabiera specjalnego znaczenia w przedsi~bior

stwie, gdyi awaria jednego 'urzqdzenia unieI'uchomic mwe caly ich 
ZE'sp61. Niek-tore zaklady w Niemieckiej Republice ' FederaInej WlProwa
d zily osobny system premi.awania tej grupy pracowndk6.w, odw:rotnie 
praprocj oil1!~1ny d:o dlugosci pr.zestojow. 

"\'Vz.rastajq 'ogramnie wymaga nia w sbosunkiU do per,solllelu kiero
wniczego. Niezb~d;ni w tym zespale :inzynie!'owie, speojaJisoi od elek
troniki, eIek.trotechnLki i ,inni mu,sZq repreZenDQWaC tzw. wyiszy stopien 
fa·chowosd. Poja'Wia si~ zapotrzeb Oiwa'ruie na ,reprezentatnt6w w)"zszej 
matematyki - specjalistow od progr.amawatnia pI1Odukcj.i. Rosnq w sto
sunku do ekonomist6w wymogi 'zd olnosei organit:z..acyjnYch, szybkosci 
d ecyzji, trafno§ci przewidywania. Wzrastajqce zapotrzebowanie na fa
chowcowz wyzszym wyksZJtaltceniem nie wSlz~dzie z.najduje pakryoie 
w aktuaInym doplywie swlez)"ch kadr. Tak np. w N1emieck.iej Re.puib1ice 
FcderaInej, w kt6rej automatyzacja czyni szybkie post~py, w 1960 roku 
odczuwaillo bm,k a'z 40.000 ilniYllltier6w. Jest to problem tym tI1udruiejszy, 
ie !lowe s.pecjalnosci wyma'gajq przewairuie nowych specjalist6w ,i dJu
gich slbUldio.w. 

Widoczne zm;iany w strukitiUr,ze lZa:tnudtnieruia wyra.zajq 9i~ mi~dzy 

innymi wM,ostem ,llicz;by prac()lwn1k6w 'lllmysliQwy1ch. Ka.rl Heinz Stefan 
stwierdza w swej ksiqzce, ze zjawiskiem, kt6re w nowoczesnych zakla
dach juz ;na pierws.zy r'zut ·oka uwLdac znia ,zaszle .zmi>any jest fakt, 
ze "bialyinzynierski farbuch OO1'1lIZ bardziej wy;piera granatowy kom
binez.on". Jest to zIeSlZtq IZljaJwisko og6ln.ie wyst@ujqce w lzwiq'zku 
z rozwojem now:oClzesnej techillilki. A. Matejko w kwarla·Iniku "Studia 
Socjologiczne" nr 3/62 podaje w artykule pt. Wzrost liczby pracownik6w 
umyslowych, ze "przeci~tny rO'czny pr,zyrost z'atrudnien,ia po 11 w:oj,n<ie 
swiatowej .jest zna.cmie wi~kslZY wsr6d pracowrn:tk6w uiInyslowych ani
zeli wsr6d robotnik6w. Wynosil on np. w Niemczech Zachodnich 1,5010 
dIu p.ierwtSzych, a ty;lk,o 0,1% d'ra' drugich. AnaIog:iclme diane dla Sz.wecji 
wynoSllq 4,8% i 0,3%, z;as d1a USA 1,3% i 0,6010 4. W Ia!tach 1948-1956 

4 wg. Information, Ve,rein Deutscher Ingenieure, DUsseldorf 1957, nr 2. 
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grupa pracownirko;' umyslowych wzros la w pl1Zemysle NRF ai do 440/0, 
podczas gdy grup~ robotnik6w niewy.kwalifikowanych tylko 0 0,70f0. 
W USA w latach 1947-1959 liczebnosc pracownik6w umyslowych ulegla 
zwi(7kszeniu 0 380/0, podczas gdy og61ny przyrost zatrudnionych wyni6s1 
13,40/0. Najbar9ziej zwi~kszyla si~ w tym okresie gnipa wysoko wy
kwa'lif.i:kowanych specja'list6w (880/0), ktorych udzial wsrod ogolu za
tructn~onych wMosl ,z 6,60/0 na 10,90/0" 5. 

"W Zwiqzku Radziieckiro, w kraju 0 wy.jqtkowo s·zybkim rozwoju 
przemyslowym, tempo wZlrostu liozebnosci wysoko wykwalifikowwnych 
pracown ik6w jest oczywisoie bardzo duie. W Jatach 1913-1958 H
czeblllosc prac own;ik6w z wyiJszym wyksztalceniem wzrosla przeszlo 22 
r C1ZY a liczebnosc pracownikow ze srednim wyksztaIceniem 17AiWoo'olwym 
przesz!o 82 razy, przy ogolnym wzroscie zatrudnienia 4,2 razy". 

A. MatejIDo s>tw:ierdza wprawc1zie c1alej , ie ,;nie rtylko sam post~p 
technicZJIlY powodtuje wzrost liczebnosci pra,cownik6w umyslowych. Ten 
cstatni soisle si~ wiqie bowiem takie z rozbudowq wsz,elkiego rodzaju 
llsl ug spoJeoznych" - 'ale"'pI'zyjqC mOina, i e gl6wnq przyczynq poz.ostaj e 
r ozw6j teehtrtiki. 

Nie ulega wqt,pliwosci, ie jednym z doruoslejszych sku.tk6w Zlauto
ma tyzowan:ia produIDcji jest wielka poprawa wal"unkow ' pracy Ii Ijej 
be-zpieczenstwa i Ibez mala ca}kowite wyeliminowanie wypadk6w. Jui 
sam fakt od:iJzalowania pl"ac.o'wnika oct bezposredniego kOllltaktu z ma
szynq likwiduje mo:i:l1wosc doznan ia obraien cielesnych teg,o rodzaoju 
jak ;zranien ia, zmLeidielIllia czy nadwyr~ienia, ponadto konstrukcja 
urz'ldzeiJ. ma inny charakter i nie stwarza bezposrednich zagroien. 
'~l wieluwy:padkach maszyny za'Clipa,tr,zone Sq 'w 'automatyczne urZq
dzenia ,zabezpiec.z.ajqce, wykluczajqce wypadki w razJe nieostroinosci. 
Zmniejswne 'jeslt tei: !ZJIlaomie Izagroieniechorobami zawodowymi, gdyi 
nowoczesne ,urzqdzenia spraw~ajq , i e wysoka ,te,mperatura, pyly .i garzy 
nie majq dost~pu do pracownika. Rownoczesnie podkresJa si~ujemne 
oddz.iaJywanie zdrowo;line pracy przy z>Cliut.omaJty,z.owanych urzqd,reniach. 
Koniec.ZI11osc 'st.alej koncent.racji d goto,woSci do kojarzenia, oraz pew
nego rodzaju monotonia wywolujqca zm~czenie psychiczne. Jest one 
ponadto pot~go'waJne przez poozucie ,samotnosoi p:owodowa·ne wyst~

pujq:cym cz~sto oddaleniem od sqsiednich stanowisk pra'cy i wYlnika
jqcym stqd rbraikiem moimoSci rozmowy. Wydaje si~ ,jednakowoz nde
wqtpliwym, ~e ,cechy dodatnie przewaiajq tutaj nad ujemnymi. 

Poglqdy na temat roi;nor'a,Jci:ch ,eech i ,skutk6w tllJutomatyzacji mnoiq 
s j~ w tem.pie ~oz.umi'alym wobec wagi I~wiq~an~ch IZ niq :przemian. 
Ekonomiscd In,p. stwierrlza.jq, ie wymaga Ol1a tOg,romnYlch naiklad6w 
inwesiytCyjnYich, co silq ~c.zy WYZalacza rw jaJcis spos6b ,tempo jej 
rozwoju. K!onstaltwjq wys'Okq efektowno~c rtych linwes-tycji i ob[}iik~ 

5 wg, The American WOTkers Fact Book 1960, Washington 1960. s. 125. 
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koszt6w jednostkowych. Podkreslajq r6wnoczesmc niepokojqco wysoki 
koszt kazdo:r;azo,wej zm1'8Jl1Y asor.tyment.u pmdiukcji, wywolany wal'
tosciq skomplikowanych urzqdzen. A przeciez wyroby gotowe, ezy ieh 
elementy, c.z~sto si~ IMIldenilajq IW dos<tOiSOwaniu dopotrzeb Ii zgod.nle 
z coraiZ slzy'bslzym IPost~pem. Techatiik6w cieszy mi~dzy :innymi ipoprawa 
jakosd prodlUkcji, jak i zna10znie ogralIlJiozona ilose two brak6w. Jeden 
z zaklad6w ,w Niemie:ekiej Repuhliee Federa;lnej stwderdzil nawet 
zmniejszeuie s,i~ ,j,losci brak6w 0 70"10. 

S ocj OllogoWlie l{;onst'attujq zmQaJny w stnuk.tur.zesily roboczej, two
rze-nie sii~ n iowych ,zaWlOd6w, obumiemnie naekt6ryeh z do.ty,ehezaso~vych, 

koniecznosci tworzenia nowego typu szk6l itp. Wita si~ z ulgq wyzszy 
stopien bezpieczenstwa w praey, podkresla si~ satysfakej~ plynqcq ze 
wSlp61dzJialann,a z "mys:lqeymi" urzqdzendami, snuje si~ prozewidywania 
dalszego skra'c8Jnia dn.i.a ro!bocizeg,o jako w)"nik 'wielkiej wydiajnosci 
urzqdzeii. Nad wszyslbk.i.mi tymi WWi~ks7Josci optymistyozllymi akcen
tami uuosi &i~ jednakowoz peWlien den, Ikt6rego omowien,ie celowo 
zachowal1ismy ,na lwniec tych uwaig. Chodzi 0 kwesf)i~ ilosci zatrudnio
nych w zautomatyzowanych zakladach. Jak juz nadmienilismy, oddzia
lywanlie automa!tyza'CjJ ,ua tym pOilu jest jednoz,nraozne: 'W bezposreduiej 
proc1ukaji wzrosrtJOIWi wydajnosci :Ui!1zqdzen ,towarzy,szy wyirazny &padck 
zatrudlllienia. Rovpi~tosc 'Skul!k6w tego f,aktu jest jednakowoz z1I1a1czna, 
za lei.niie od wielu 'zl,oz.,onych czy,nnik6:w. Materiai y pub1ikow.ane w Nie
mieckiej Republ1ce Feder,a'lnej w tej dziedz~n'ie dajq 'na przestrzeni 
kilku lat I!mst~puj~cy obrarz: W 1956roku, pode·zas ,z,bie rania przez 
komiS\j~ rzqdowq danyeh 0 ,oddZ'ia,ly,waniu 'aJutomaJt)'lZaeji, stwierdzono 
w NRF fakt pel,nego ,zatrudrnienia. W przedkl,adanych raportach firmy. 
niemieekie wielokrotnie podkreslaly, ie zostaly zmuszone do zautoma
tyzowaJI1iia Ip!1odukeji przez bl'a,k sil roboozyeh . StwierdzanOo zara.zem, 
ze aUIDomatYlzacja diotye,zyla :w fabrykaeh przew,az.nie tylko ez~sd prze
biegu prodiukeyljl!1ego, w ,zWQqzku z c.zym w skal.izakladu z,mniejszenie 
za:trudnJienra nieby(!o wielk'ie, tym ba'rdizliej, ze r6wnocrzesniez a.ut,o
m<::tyzac.i'l nast~powalo zazwyczaj zwiElkszenie 'i poszerzenie produkcji. 
Dokonywane w efekcie redukcje uznane zostaly za nieznacznc, przy 
czym 'Z,wo,bnieni IZ l,atwosoiq o,trzymywa!1Ji praCEl w innych zakladach. 
Pl'Ze,prolWadwne w 1961 I"oku rw Niemi,eokliej Republice Federalne'j ba
dania ,n-ad SJpofeez,nymi ~kUitkami 'POostElPu technicmego potwierdizHy 
w kwes,t.iiJ .z,artiruJdil1~il11a 'poprzedn,j,e sp.ostr.z.ei.enia. Stw,ierdlZ.:ono .zmniej
szenie 'z.a.hmdniJonyX:h we wla'sdwym proeesie. produkcyjny:m, a 'Wizros t 
ila:kiowy peJ's'OnelJu po>trzebnego do wla,sci<wego IPl'zygatowa1ntia pro
dukcj:i J konserwaoj'i maszyn i urzqdzeii. Og61ny rqzraohlUnek wyka'zuj e 
oszczE;dJJlosci w 'LaJtrudll,iendu. I tym razem w wyo:iiku badiaiI podano, 
ze przedsiElloo'CYrstwa aluiOOmatYlzujq'C pI1odiukcj~ wzbu'dowutjq przewaznie 
jej zakres, co w wyniku og61nego rozrostu powoduje zazwyczaj wchlo

http:wszyslbk.i.mi
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ni(~cie pierwotnJICh na,clwyzek ludzlcich G. Na podstaIWie tych pubHkacji 
IJlo~na 'zatem p~zyjqe, ze do r okiu 1961 automatY,Zlalcja w Niemieckie j 
Republice Federalnej nie stanowila istotnego zagroi:enia w sferze za
trudnienia. Niepokojqce wieSci nadchodzq natomiast ze Stan6w Zjed'no
czonych Ameryki P61nocnej. Kraj ten posiadajqcy najwi~kszq Hose zauto
matyzowanych zakladow, w tym wielu 0 pelnej automatyzacji calego 
przebiegu produkcyjnego, doznaje juz zaburzen na rynku pracy z tego 
powodu. Ivon Olaeg, dyre-ktoo" Biura Statystyki Pracy Stanow Zjedno
czonych podlaI, ze z og61nej Hc~by ludeli majdujqlcych s,it; bez pracy 
w gTucliniu 1958 T. 1 million 250 tysit;cy roboltnikow stalo sit; bezro
bOlt nymi w wyniklu nowych udoskonalel1 t echl1JicZIllych i w zrostu wy
dajnosci 'pl'acy, a '\V'i~c w zmacz,nym st.opnLu ,na s,kutek automaty,zacji 7. 

RCSHqlCa licziba m6zg6w elektronowy,chi coraz doskonalszych elektryoz- · 
nycD i elektronowych maszy,Fl. biurowych poW'oduje redtvklcje Ulrz~dTI'i

k6w, skUltkle1TI czego nObuije si~ ,wzrost bezrobocia takze wsrod pra 
cownik6w 'umys~awych. "W.am o .tu ,zwrocie 'Uwag~ na jeden z czyn
nik6w wymienionych prZJez MHlsa, a mialnowiloie na ,stopniol\v'E\ ZTOW

nywa'llie Slit; szans ,praeownik6w lumyslowyeh 'oraz robotnik6w stania 
sit; bezroboronymi. Automat)'lzalCja prale biUlrow)"ch elimLl1Juje wielu Iu 
dzi jeszcOZe do 'lliedawna l1IieZibEidnyeh,.. CoraiZ bardziej niepokoi ame
rykanskkh pl'acownik6w umyslowyoh fakt, ze 'aJuct:omatyrzacja bii'Llr 
zmniejsza Izap,ot,rzebowauh! na umyslo.we sily ,r obooze, ktorych podaz 
rosnie przeciez rw Izwiq'Ziku z 'coraz wiEikszq J.iozbq ,~udzi majqcych dllii:e 
wyksztalcenie" 8. 

Przedstawione tutaj w ogromnym skr6cie oddzialywanie automaty
zacji na zatI1udnienric w dw6ch r6:imych kraja,ch ma na celu da,uie 
fragmentarycznego obrazu narastania skutkow w zaleznosci od stopnia 
roz.woju i walI"U1nkow ,wyj s.ciowych. We wspomnLanych zr6dlach ,z Nie
mieokiiej Repub1iJki Federa1lne j ioptymis-tYlcZJna ocena fakt6w ulZupelniallla 
-ies.t zasbrzezelliiem, ze auilxlmat)'lZacja rue wysz.la tam jeslZc.ze z pierw
szego sct:addJum 'l1ozwojlu i ze k();nsekwencje ijej ,wlProwadrzania z'azna
eZq ,si~ s11niej 'w ok!resie - p6z,Il!iej ~z~m. 

W Statnaoch Zjednoozonych aultomatyzowa,nie Wlielu dlZJeozjlll zycia 
gospodail"cze~o poszlo tak daleee napI1z6d, ze skut-ki tego wysltc\pUy 
juz wznac~nym nasileniJu. P.owa,znym .problemem staI0 srit; wit;e w tym 
kraju ,p l1zezJWycit;zenie wymien:iJoHy"lCh 'ujemny,ch ~kutk6w i strworzenie 
mozliwosC'i lZlatIiuda1ien~a dla tYlch, -kt6rzy w wy,uiku lau,toma:tYlZacji 
juz opuscili dotY1chozasowe miejsce pTaey, jak i dlla tych, k,t6rzy wobec 
coraz sUIIliej,sz.ego Il"OzwOiju Ite,chniki dQpiero Si~ w tej syrtJuac,ji znajdqa. 

Czy ,nie moi'na ,~altem ipows,zechnie stosClwae 'Zd:oby,ozy techniki? 

6 "PrzegI. lnf. Ekon." 1962, nr 3 wg. IFO Schnelldienst 17/ 62. 
7 L. Tan i e w ski, SpolecZne skutki automa.tyzacji, "Ochrona Pracy", nr 2/ 1962. 
e A. Mat e j k 0, op. cit., !itr. 227. . 
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Gdzie '=ajduje si~ 'Zloty srodek, ktory po~w()li rea1ia.owac post~py . 

bez stwar.zanr~a sytua<cj,i wymagajqcych srodkow zaradczych? Pyta'l1lia 
te nie .pozostajq w sw.iecie bez odpowiedm. Wydaje si~ jq trafn>ie ulj
mowac jeden z poglqdow L. Taniewskiego zamieszczony w jego wyzej 
cytowanym a,rtyku1e: "ana1i!Za zjawisk t owa,I1zyszqcych rO(lwojowi te
chniki prowadzi do IWniosku, ze spoleozenstwo, ktore s,tall"a sd~ ' rue 
dopuscic do .beZJI"obocia, powil1JIlo stale ~achowywac prawidlowe pro
porcje pomi~dzy zastos owaniem nowej techniki ,a w tym a>utomatY'laoji, 
i rozwojem produkcji, ~kroceniem czasu pracy i in." 

Stanislaw Woyszkiewicz 

EWANGELICKIE BRACTWO SW. MICHAlA 

W zyciu ekumenicznym, tak gorqco zalecanym przez pap1eza Jana 
XXIII, Ewangelickie Bractwo sw. Michala odgrywa szczegolnie do
nioslq rol~ 1. 

Bractwo to powstalo po pierwszej wojnie swiatowej. Gdy po ogolnej 
likwidacji wladzy ksiqzqt skonczyla si~ era niemieckiego Kosciola 
ewangelickiego opartego na partykularnym prawie panstwowym - era 
si~gajqca swymi poczqtkami okresu Reformacji, rozpocz'll si~ okres 
ewangelickiego Kosciola narodowego Niemiec. Wkrotce jednak, na po
cZqtku tego okresu poprzedzajqcego hitlerowskie przesladowania , nie
ktorzy ewangeliccy duchowni, teologowie i swieccy zauwazyli, ze sy
stem KOSciola ewangelickiego narodowego nie jest w stanie zaspokoic 
w dostatecznej mierze potrzeb religijnych ewangelickiego chrzescijanina. 

W 1922 f. W Angern kolo Magdeburga, a od 1923 r. w Berneuchen 
zbierala si~ grupa ewangelickich teologow, duchownych i swieckich, 
ktorzy doszli do przekonania, ze trzeba starac si~. by :i:ywe slowo 
oraz oddzialywuj'lca na wn~trze czlowieka forma kultu ksztaltowaly 
ewangelickie zycie religijne. Urzeczywistnieniem tych postulatow stalo 
si~ zalozenie Bractwa sw. Michala, w uroczystosc sw. Michala Archa
niola 1931 r. w Marburgu. Dwudziestu dwu czlonkow ewangelickiego 
Kosciola ukonstytuowalo to Bractwo, wsrod nich owczesny proboszcz 
koociola uniwersyteckiego, Bernard Ritter, oraz pozniejszy ewangelicki 
biskup Oldenburga, Wilhelm Stahlin. 

Bractwo obralo imi~ sw. Michala z mysl'l, iz obowi'lzkiem chrzesci
janskim jest walczyc przeciw mocom ciemnosci. 

1 por. Reinhardt Mum m (prob. ewang., dr teoJ.) An der Kirche Bauen, Was 
ist und will die ewange!!sche Michae!sbruderschaft, "Una Sancta" 1962, zesz. 1, 
s. · 24-43. . . 
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Wkrotce mysl ta zostala przez i3ractwo zrealizowana. W okresie 
hitlerowskich przesladowaii Kosciola ewangelickiego czlonkowie Bractwa 
znalezli si~ w czo16wce i szeregach Bekennende Kirche, ewangelickie'go 
Kosciola wyznajqcego, ktory przesladowaniorn stawial najpierw of'i
cjalnie, pozniej zas konspiracyjnie zdecydowany opor broniqc kosciel
nych praw. 

Po wojnie Bractwo sw. Michala moglo znow swobodnie rozwinqc 
SWq dzialalnosc. Nie jest ono zakonem. Przy okazji trzeba zwrocie 
uwag~, ze od pewnego czasu rowniez zycie zakonne w kosciele ewan
gelickim zapuszcza coraz gl~bsze korzenie. Do Bractwa nalezee moze 
kazdy ewangelik, ktory uczciwie chce wsp6lpracowae w urzeczywistnia
niu jego zadaii. DziS liczy ono okolo 700 czlonkow. Dwie trzecie to 
teologowie i duchowni, reszta zas to ludzie z wyksztalceniem akade
mickim, artysci, kupcy, rzernieslnicy i rolnicy. 

Czlonkowie spotykajq si~ w 21 konwentach w NRF, NRD, Austrii, 
Szwajcarii, Francji. Do Bractwa nalezq ewangelicy roznych Kosciolow, 
szczeg6lnie luteranie i kalwini. OJcern Seniorem Bractwa do roku 
1946 - kiedy wybrany zostal ewangelickim Biskupern Oldenburga 
byl znany ewa,ngelicki ijturgista, pastor prof. Wilhelm Stahlin. 

Juz na zebraniach w Berneuchen stwierdzono, ze zycie koscielne 
nalezy ozywie s~owem oraz impresywnq formq kultu. Postulat ten 
stal si~ glownyrn 'zadaniem Bra.ctwa. Wielu jego czlonkow, duchownych 
i teologow, poswi~cilo si~ akcji kerygmatycznej, zarowno przez glosze
nie kazaii bardzo wysokiej klasy jak i ich redagowanie. Nie mniej 
wysilku Bractwo poswi~calo i poswi~ca zadal'lliu drugiernu. Pastor Rein
hardt slusznie zwraca uwag~, iz drugie zadanie z yierwszego wyplywa 
organicznie: Kosci6l jest Kosciolem Slowa. Slowa gloszonego przez 
funkcj~ kerygmatycznq. Ale nie tylko. R6wniez Slowa aktualnie w nim 
zyjqcego jako Cialo Mistyczne Chrystusa. Z Chrystusern zas: spotyka 
si~ 'Nierni' w Kosciele w Sakramentach sw. Chrystus jest tajernniczq 
silq Kosciola. 

Dlatego tez Bractwo duzo staraii wklada w ozywienie w Kosciele 
Sakrarnent6w i liturgii. Uzywa szat liturgicznych: alby, stuly, ornatu, 
dalmatyki i propaguje si~ uzywanie tych stroj6w w calym liturgicznyrn 
zydu ewangelickim. Niedzielne nabozeiistwo g16wne Bractwa, takze 
w mysl postulat6w majqce bye nabozeiistwem w calyrn ewangelickim 
Kosciele, to pewnego rodzaju ewangelicka Msza, - wedlug K. B. Rit
tera: Die eucharistische Feier. Die Liturgie der evangelischen Messe 
und des Predigtgottesdienstes, Kassel 1961. 

Msza sw. zasi to uobecnienie Ofiary Chrystusa. Teologowie i litur
gisci Bractwa reprezentujq ten sam poglqd na Msz~ sw., co Odo Casel 
OSB, tw6rca teologii mysterium. Ofiara Chrystusa wedlug liturgii 
i teologii Bractwa nie byla tylko jednorazowym wydarzeniern histo
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rycznym ani tei nie moze bye I?owtarzana przez liturga , ale odnawia 
si~ i uobecnia w ofierze Kosciola. 

Nast~pnym przejawem iycia llturgicznego Bractwa Sq modlitwy 
w okreslone godziny, pewnego rodzaju ewangelicki brewiarz, chociaz 
Br~ctwo zastrzeglo, by modlitw tych brewiarzem nie nazywac. Po 
m ysli ewaillgelickiej majq to bye modlitwy nie nakazane, ale wynikajqce 
z potrzeby ducha. Matutinum i Laudes czlonkowie Bractwa odmawiajq 
rano, poludniowe modUtwy to Tertia, Sexta i Nona, a wieczorne: Nie
szpory i Kompleta. Z modlitwami tymi winna si~ lqczyc medytacja. 

Jakkolwiek Bractwo nie jest zakonem, rna one SWq regul~. Stara 
si~ 0 wspolnq form~ modlitwy codziennej. Bracia, tak cZE:sto jak to 
mozliwe, biorq udzial: w naboienstwie eucharystycznym. Regula naka
zuje takze ducha skupienia, zdyscyplinowanie w mowie, pozywieniu, 
wyborze lektury. Materia, znana bratu ze spowiedzi, stanow~ przedmiot 
tajemnicy absolutnej. Nakazany jest takie post w odpowiednich na to 
porach roku koScielnego. 

Pierwsze zetkni~cie siE: z Bractwem to zazwyczaj goscina w kon,.. 
wencie. Kto podczas gosciny uswiadomil sobie, ie pragnqlby do 
Bractwa nalezec, moze prosic 0 przyj~cie na okres probny. W okresie 
probnym kandydat bierze udzial: w zyciu Bractwa w konwencie, rna 
swego specjalnego mistrza oraz pomocnika. Skoro po okresie proby 
zarowno Bractwo jak i kandydat przekonajq si~, ze kandydat winien 
do Bractwa nalei.ec, nast~puje uroczyste przyj~cie do Bractwa w uro
czystosc sw. Michala. Podczas przyj~cia nowy czlonek Bractwa otrzy
muje krzyz, oznak~ Bractwa, ktorq nosi tyIko w konwencie. 

Na wspalne zycie Bractwo klaJdzie wieIki nacisk. Nielatwe jest 
ono wprawdzie do zrealizowania. Czlonkowie Bractwa stojq na roi.nych 
posterunkach, koscielnych i swieckich, majq swe obowiqzki, duchowne, 
nieraz naukowe, rodzinne, a taki.e zawodowe. Niemniej kilka razy do 
roku czlonko.wie Bractwa z jednej okolicy zbierajq si~ w jakims kon
wencie najblizszym, by tam odbywae dluzsze ewiczenia duchowne. 
Punktem kulminacyjnym jest nabozenstwo eucharystyczne, codzienne. 
Poza tym odbywajq si~ wspolne modlitwy 0 okreslonych porach dnia, 
wyklady, dyskusje, czytania Pisma sw., wspolne medytacje. 

Szczegolnq uroczystosciq dorocznq jest dzien sw. Michala . Skoro 
to tyIko mozliwe, czlonkowie kilku konwentow gromadzq si~ wtedy 
w jednym konwencie. Konwenty z NRD gromadzq si~ na uroczystosc 
sw. Michala w konwencie w Garlitz. 

Poza oficjalnymi spotkaniami czlonkow Bractwa w konwencie 
okazja do wymiany mysli i wsp61!J.ych modlitw oraz cwiczeil rradarza 
si~ przy prywatnych odwiedzinach wzajemnych, cz~sto praktykowanych. 
Bractwo przywiqzuje do nich bar~zo wielkq wag~. Poza tym czlonko
wie Bractwa spotylmjq si~ w wielu grupach roboczych Bractwa, szcze
golnie teologicznych, liturgicznych i duszpasterskich. 

http:nalei.ec
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Dla prawidlowego rozwoju zycia wewn~trznego, kazdy cz!onek 
Bractwa ma swego pomocnika, ktory jest jednoczesnie jego spowiedni
k iem. 

Wielu z posrod czlonkow Bractwa pracuje naukowo i publicystycznie. 
Organem Bractwa jcst czasopismo "Quatember", pod redakcjq biskupa 
Stahlina. 

Z biegiem czasu po,wstaly inne bractwa 0 charakterze podobnym 
do Bractwa sw. Michala. Istnieje tez Bractwo mlodzieZowe sw. Michala, 
majqce na celu ewentualne przygotowanie do pracy w Bractwie w wie
ku dojrzalym. 

Bractwo pragnic sluzye sprawie ekumenicznej i na tym odcinku 
ma zaslugi szczegolne. Gromadzi ewangelikow wszystkich Kosciolow 
ewangelickich, przez co przyczynia si~ do jednosci ewangel'akiej. Jed
nose t~ zamicrza Bractwo budowae na 'zasadzie katolickosci Kosciola, 
na zasadach Pisma sw. syrnbolow Kosciola starozytnego, oraz Wyznail 
Rcforrnacji. 

Rzecz jasna, ze Bractwo rna malo stycznosci z Kosciolem prawo
s!awnyrn niernniej w duchu ekurnenicznym pragnie nawiqzywae z nirn 
kontakty, a w swym bogatyrn zyciu liturgicznyrn czerpie ze skarbnicy 
liturgii wschodniej. Z'nacznie zywszy niz z Kosciolem prawoslawnym, 
j est kontakt Bractwa z Kosciolem katolickirn. Czlonkowie Bractwa nie 
ty lko uczestniczq wraz z katolickimi bracrni w zyciu teologicz.nym, ale 
rowniez w zyciu liturgicznym, w rnodlitwie 1 ofierze. 

Z okazji ogloszenia przez papieza Jana XXIII Soboru Watykail
skiego Bractwo wydalo specjalnq odezw~, zach~cajqcq do modlitwy 
w intencji Soboru oraz wY'razajqcq ufnosc, ze Sobor przyblizy spelnie
nie ekurnenicznego celu. 

Ekumeniczne apostolstwo Bractwa w ogolnochrzescijailskiej pracy 
- -nad zjednoczeniern rna wartose bardzo wielkq. Bractwo poprzez szcze

golnie gl~bokq fo'rm~ chrzescijailskiego zycia koscielnego coraz bar
dziej jednoczy odd;z;ielone wspolnoty ewangelickie. Kontakty z Koscio
lern prawoslawnym z powodu oddalenia terytorialnego Sq nikle, lecz 
poprzez nawiq'zywanie do liturgii prawoslawnej oraz przez akcento
wanie zycia liturgicmego w zyciu koscielnym, do ktorego Kosciol pra
woslawny tak wielkq przywiqzuje rol~, Bractwo realizuje zadania 
ekumeniczne, rowniez na plaszczyznie ewangelicko~prawoslawnej. 

Szczegolnie jednak wielkq rol~ ekurneniczriq ,pelni Bractwo na od
cinku katolicko-ewangelickirn wprowadzajqc liturgi~ mszalnq i bre
wiarzowq na wzor liturgii ' katolickiej; organizujqc wzajernri.y udzial 
katolikow i czlonkow Bractwa w brackiej i katolickiej rnszy ttw. oraz 
propagujqc wspolnq katolicko-brackq akcj~ rnodlitewnq i prac~ teolo
gicznq. 

Kiedy Bractwo zacz~lo wprowadzae w zycie SWq podobnq do ka
tolickiej liturgi~, w Kosciele Ewangelickim odezwaly si~ glosy kry
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tyki, ie Bractwo zaczyna Kosciol ewangelicki katolicyzowac. Bractwo 
bronilo si~ przed tyrn zarzutern, a dziS oswiadcza, ze rnusialo wtedy 
szukac no~ych drog, ktore, jak si~ okazuje obecnie, nie byly bl~dne. 

Bractwo podkresla rowniez, ze skoro w pracy ekurnenicznej rnysli 
o realizacji jednosci KoS'ciola na zasadzie jego katolickosci, to nie chce 
przez to powiedziec, ze rna na rnysli przylqczenie innych Kosciolow 
do Kosciola katolickiego. Mocno chce stac na gruncie zasady, ze nie 
rnoina realizowac jednosci koscielnej przez przylqczenie wszystkich 
Kosciolow do jednego. 

Mirno tych oswiadczen Bractwa praca jego nie tylko w rnysli 
ekumenizrnu niekatolickiego, ale rowniez katolickiego rna swe doniosle 
znaczenie. . Ekurnenizm katolicki nie tyle kladzie nacisk na koniecznosc 
powrotu innych Koscio16w do Kosciola katolickiego, ile na koniecznosc 
wzajernnego wzbogacenia przez r6zne Koscioly swyrni chrzeocijanskimi 
dobrarni, celern doprowadzenia przez to do koscielnej jednosci. Bractwo 
realizuje ten postulat wzbogacajqc Kosci61 ewangelicki dobrarni kato
lickiej liturgii. R6wniez Kosciol katolicki ch~tnie si~ wzbogaca war
tosciami innych KOScio16w chrzeScijanskich, dotqd w katolicyzmie 
nieznanych. Nie zmieni swych dogrnat6w, bo przestalby bye sob Ej , lecz 
poza tyrn, dla wlasnego dobra , jak i dobra ekurnenicznego inne prze
jawy swego zycia stara si~ udoskonalac, a wi~c zmieniac. Zrozumienie 
tego postulatu ekurnenizmu katolickiego przez Bractwo sw. Michala 
uczyni jeszcze bardziej owocnq i jasnq, katolicko-ewangelickq wspol
prac~ ekumenicznq. 

Ks. Kazimierz Hoffmann 

• 



ZAPISKI NA MARGINESACH 


ZWIERCIADLO 

czyli 


ZYWY PORTRET 


Nadal pokazujqce czlowieka odpasc majqcego od szcZE:

sliwosci Blagoslawionych w Niebie SWiE:tych Panskich, 

tak widocznie reprezentuj~ce wszystkich Ludzi, okaze 

stan Duszy i postac ciala, z wielkim pozytkiem Wiernych 


Chrystusowych. 


z kopersztychami 


WYDANE 

Przez XiE:dza Fr. _Jakuba Kulczyckiego Missionarza 


Horodenskiego Ritus Graeco Uniti etc. 


Nakladem tegoz 

Na zqdanie wielu, drugi raz powtorzone 


w BERDYCZOWIE 

w drukarni 00. Karmelitow Bosych za przywilejem 


J. K. M. Roku 1806. 


Tak wyglqda strona tytulowa. Dodajmy, ze pierwsze wydanie Zwier
ciad!a ukazalo s~ w roku 1788, jak 0 tym swiadczy Imprimatur: Ber
diczoviae, die 7 Ianuarii 1788 r. 

Takie stare ksiqzeczki, kiedy przypadkiem wyloniq sit: z jakiegos 
oca~alego strychu czy po prostu z antykwariatu, bierzemy zwykle do 
r~ki z rozczulonym rozbawieniem. 1788 ... Ukazala si~ wtedy Sztuka ry
motw6rcza Dmochowskiego, KoHqtaj publikowal list Do Stanislawa Ma
lachowsklego, tlumaczono juz Noce Junga, dziela swoje drukowali Kra
sicki, Kniainin, Niemcewicz, uczony ksiqdz Kluk koiiczyl wydawa.c 
Dykcjonarz roslinny ... A Zwieroiadlo z Berdyczowa? Zapewne juz wtedy 
anachroniczna, dewocyjna ksiqzeczka dla prostaczkow? 

, , 
Nie poprzestawalbym jednak na rozczulonym (lub pryncypialnie obu

rzonym) rozbawieniu. Zadziwiajqce, jak wiele stron owczesnego zycia 
odbija owo zwierciadlo (ktore trafilo do mnie z dna starego kufra), jesli 
w nie trocht: tLwamiej spojrzec. A po drugie: glowna jego cz~sc, to· 1'a

chunek sumienia. Miejscami z pewnosciq zabawny. Ale jakzeby pit:knie 
hylo, gdyby dzisiejsi nasi "udzielni xiqz~ta, senatorowie, ministrow'ie, 
pelnomocni poslowie. hetmani, generalowie" a takze "pobereinicy, zeZu
ny, bialoskornicy, szklarze" robili od cza,su do czasu rachunek sumienia 
z takq ksiqzeczkq w r~ku. Kazdy z nas znajdzie w niej pozywne ziarno. 
I ·dlatego no. poczqtek wielkiego Postu przytoczyc chc~ rozne fragmenty 
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berdyczowskiego ZwierciadIa.Jesli l:,askawego Czytelnika potrafi ono, 
bawio,c, pouczyc, autor niniejszej rubryki uzna skromne swoje zadanie 
za spelnione. 

* 
Jeden, z pierwszych kopersztych6w przedstawia smier~ z koso, w p6l

przysiadzie na trumnie, otoczono, wieiicem czaszek, odzianych w naj
r6±niejsze - niekiedy wielce dostojne - czapki, korony, infuly. Wiersz 
obok glosi: 

Smierc gorzka jest grzesznikom, ,slodka sprawiedliwym: 

Chociaz na czas umarza, czyni potem zywym. 

Nie przepuszcza kazdemu, kto si~ tylko rodzi, 

Nie uwaza na godnosc i warty przechodzi. 

Nie miarkuje, ze ' dzieci~, ze mlody, ze stary, 

Jednym ci~ciem z nog zwala i tloczy na mary... 


W innej cz~sci Zwierciadla znajdujemy na tenze temat Statut nie
u chronnej dla ludzi smierci, przez S. Pawla w Rozdz. 9 do zydow opi
sany, ktory nast~pujqcym C?jczystym wierszem objasIliia si~. T u dwu
w iersze wedle zawod6w: np.: 

Kaznodzieja 
Wiem 0 tym, ze ludzie nie lubiq kazania 
Dlugiego, krotkoz mowi~, peIni~ smierci zdania. 

S ~ d z i a, 

S~dzia umierac musz~, smierc tak oSqdzila, 

Ta nie ludzka, lecz Boska sentencya byla. 


starzec zgrzybialy 
Smierc z~bata gdy wszystkich w scisIej trzyma ryzie, 
Tym bardziej dziad bez z~bow jej 5i~ nie odgryzie. 

Dialektyk 
Ze umrzec potrzeba, termin jest nieskryty, 
Nikt go z zyciem nie zlqczy, wi~c milcz~ jak wryty. 

Doktor 
Wszystkie z aptek recepty nic mi nie pomogq, 
Gdy smierc daia trucizn~ i przykrq, i drogq. 

Panna urodziwa 

Z kosq smierc si~ maluje, teraz i przed laty 

Bo z chwastem razem scina urodziwe kwiaty. 
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Pan nan i e u rod z 'i w a 
Z ktorq nie chcial przyjazni nikt miee dozywotniej, 
Smierc si~ dziS ze mnq zeni nad innych ochotniej. 

Baba zgrzybiala 
Ktoram w lecie i w zimie do ognia si~ miala , 
Smierc mnq ostyglq w grobie juz miejsce zagrzala. 

Sprawiedliwy 
Nie dbam choe mi smierc oczy cielesne zawiera, 
Bo sprawiedHwym bramy do Nieba otwiera. 

Moze te maksymy "ojczystym wierSzem" wydane, majq sWOJ wzor 
zagranicq, np. w Hiszpanii - sqdzqc chocby z niektor'ych zawodow (jest 
m. in. wierszyk dla "vice-reya"). Ale mniejsza 0 to. Patrzmy dalej. Na sa
mym koncu ksiqzeczki znajdujemy Zwierciadlo panien tegoz autora 
oprawione zostalo razem ze Zwierciadlem czyli zywym portretem, ale 
wydano je osobno, w Berdyczowie, 1796. Cz~se pierwsza zawiera w sobie 
pochwal~ dziewicy swiatowej, cnot~ i poczciwosc zachowujqcej, ( cz~se 
druga zawiera w sobie namowy natr~tnika lubieznego i odpowiedzi 
Damy, cnot~ i poczciwosc kochajqcej. 

Cot mowi ow natr~tnik lubieiny? Gto pierwsze jego slowa: 

NAMOWA: Grzech ten cielesny nie jest zadnym grzechem ci~zkim, 
smiertelnym, ale tylko malym powszednim. 

ODPOWIEDZ DAMY: Jezeli tylko jest malym grzechem grzech nie
Ilzysty, czemuz go sam Bog surowo zakazal w swoich przykazaniach, to 
jest szostym i dziewiqtym? .. (Dama odpowiada z regllly bardzo obficie, 
cytuj~ tylko drobne fTllgmenty). 

NAMOWA: Wszak to czyni si~ z osobliwsz~go powazenia Osoby 
twojej, z milosoi i przyjaznego przywiqzania, z affektu. 

ODPOWIED2: Znam si~ ja na tych farbowanych lisach. Powazenie 
takowe nie na co innego godzi, tylko na moje ponizenie, na hai:tb~ 

wiecznq przed Bogiem i przed ludzmi... 
NAMOWA: Juz ja ten grzech bior~ na siebie, ja zan odpowiadae 

bEld~. 

ODPOWIEDZ: Ale sprawiedliwy wyrok boski inaczej opiewa: kto 
grzeszy, ten b~dzie karany... 

NAMOWA: Wszakze niebo nie dla gElsi, przeciez i tam dostanq siEl 
ludzie. 

ODPOWIEDZ: Tocze i pieklo nie dla g~si... 

NAMOWA: Wszakze nikt nie widzi, rue dowie siEl zaden czlowiek, 
w cichosci to wszystko trzymae bEldziemy. 
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ODPOWIEDZ: Ah! Slepoto oczywista. Czyli:i: nie jest Bog przytomny, 
patrzqcy na wszystko? .. 

NAMOWA: Wszak:i:e si~ z sobq pobierzemy, b~dziesz mojq, tym 
samym ju:i: nam cos wi~cej wolno. 

ODPOWIEDZ: Tak to ka:i:dy na wszystko zle wyuzdany wolun
tariusz sobie post~puje, przywlaszczywszy sobie wolnose nad miar~, 

i nad pozwolenie od Boga: nie chce do przyzwoitego czasu nosie 
slodlciego jarzma cierpliwosci i umartwienia nieczystych chuci swoich, 
i nie uwa:i:a, :i:e przez to sarno dobrowolnie gorzej niewolnika, jak k on, 
jak wol, jak bydl~ u Swiata, Czarta i Ciala, jak w plugu chodzi... 

NAMOWA: Przysi~gam Bogu, je:i:eli nie szczerze kocham! Niech 
mnie B6g skarzef je:i:eli statecznie kochae nie b~d~ . 

ODPOWIEDZ: ...Zly i arcyzly zwyczaj nadaremnej przysi~gi!... 

NAMOWA: Przez ten sam up6r twoj pozbawisz si~ szcz~scia, kiedy 
'si~ nie chcesz znac na :i:yczliwej przyja:i:ni i na serdecznej ku tobie 
mHosci. 

ODPOWIEDZ: O! Szcz~scie! Szcz~scie nigdy zadosye oplakane, przez 
kt6re tak wiele zacnych dziewic do sromotnej przyszlo nieszcz~s1i

wosci... 
NAMOWA: Wszak tat czyniq i inni, za co:i: my nie mamy? Taki 

zwyczaj, tak teraz sobie wszyscy mlodzi post~puj q ? 

ODPOWIEDZ: Gdy si~ jedni wieszajq, drudzy sobie w leb strzelajq, 
ja nie mysl~ w ich slady wst~powae ... Oto klamiesz, i bardzo klamiesz, 
gdy m6wisz: :i:e tak wszyscy mlodzi post~pujq sobie... 

NAMOWA: Ja ci~ dobrze opatrz~, nie b~dzie ci na niczym zbywae, 
przyjmij:i:e tak szacownq serca mego ofiar~ . 

ODPOWlEDZ: O! Jak n~dzne i oplakane bywa opatrzenie owieczki 
zostajqcej w mocy dzikiego wilka! Czyli:i: to jest Isogo opatrzye dobrze: 
honor, poczciwose, lask~ Pana Boga niewinne j dziewicy wydrzee? .. M6 j 
drogi , ja 0 twoje opatrzenie nie dbam, bo wiem , :i:e u ludzi malej cnoty, 
krotkiej slawy, bywa wielka g~ba, dlugi j~zyk i wspaniale obietnice: 
w pustkach bywa najwi~ksze echo; i ka:i:de naczynie pro:i:ne rna huku 
i r ezonu wi~cej, ni:i:eli peIne; to wszystko na tobie si~ prawdzi... 

NAMOWA: Wszak to tylko zart, dla uCiechy i rozrywki pozw6lmy 
sobie ... Wszak:i:e j.a w tym nie mam :i:adnej zlej mysli, wszystko czyni~ 
z dobrego serca ... Wszak to nic nie b~dzie szkodzie, wszak to nie 
idzie _ 0 gardlo... 

ODOWIEDZ: Lepiej gardlo albo zycie stracie, ni:i:eli honor i pocz
ciwosc... 

NAMOWA: Moja M~demoiselle! B~dziemy odtqd nabo:i:nymi, i swiq
tobliwie odtqd :i:yc b~dziemy. 

ODPOWIEDZ: ... 0 bezbo:i:ne takie nabo:i:enstwo! Ktore jest obrzy
dliwosciq przed Bogiem... Ale ale, zadziwia mnie bardzo, :i:e na mojq 
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zdrad~ juz i francusk.iego j~zyka dobywasz: l\I[oja Mademoiselle, tym 
podobno dajesz poznac, ZC wiele j~zyk6w umiesz. Wiedzze przyjacielu, 
ze do mownosci, a nie do rozumu nalezy, w iele j~zyk6w umiec: kto 
jednym j~zykiem dobrze i rozsqdnie m6wi, jak by w szystkie umial. 

NAMOWA: Spowiadac si~ z tego i pokut~ czynic b~dziemy. B6g 
jest milosierny. 

ODPOWIEDZ: Ot6z to jest w nadziej~ MHosierdzia Boskiego grzeszyc. 
Wyst~pek ten jest jeden najwi~kszy z liczby grzechow przeciwko Du
chowi Swi~temu ... 

NAMOWA: Ej! Bo tez spowiednicy nadto wiele mowiq, nadto nas 
pieklem straszq bez- potrzeby, c.zyliiz temu .wszystkiemu trzeba wierzyc? 

ODOWIEDZ: 0 slepoto nigdy zadosyc nieoplakanaL.. 
NAMOWA: Niech kto co chce m6wi, to jednak od tego trudno wstrzy

mac si~ i naturze gwalt uczynic. 
ODPOWIEDZ: Niech m6wi kto co chce, to jednak wierzaj mi, moj 

natr~tniku, jest niezawodnq prawdq, ze czlowiek kazdy za pomocq laski 
Pana Boga moze si~ wstrzymac od tak plugawego wyst~pku, inaczej 
bowiemkazdy zlodziej alba zbojca tymby si~ mogl wym6wic: ze nie 
moglem si~ od knidziezy alba zab6jstwa utrzymac; ktora wymowka jako 
niechrzescijaiiska, tak ani przed Bogiem, ani przed swiatem uczynilaby 
gO- niewinnym. Wszak co si~ czyni dobrowolnie, moze si~ nie czymc. 
Nie narzekaj ty na natur~; jaka ona jest, dobra jest, tylko jq umiej 
i chciej dobrze, i na dobre, zazyc... 

NAMOWA: Wszak juz i rodzice Twoi na nas~ przyjazii zewolili, 
juz ja wszystko wyrobilem i wyprosilem u nich, wolno. 

ODPOWIEDZ: ... Glupiemu nie pomoze zadna zdrowa r ada, 
Bo si~ nie da przekonac, swoje glupio gada. 

Ten XVIII-wieczny podrywacz - czy na pewno tak bardzo rozny 
od swoich pozniejszych kolegow? Odpowiedzi damy - czy tak bar
dzo anachroniczne w tresci? Tempora mutantur? ... 

Ale to s~ wszystko marginesy. Przejdzmy wreszcie do tego, co 
1V Zwierciadle najwazniejsze: jest to mianowicie: 

ZBIOR 

NAJZACNIEJSZYCH 


I 

WSZYSTKICH STANOW LUDZI 

DOKLADNIE ZE~RANY. 


CZYM GRZESZYC MOG1\ I Z CZEGO SIE/ SPOWIADAC MAJ1\. 


...Grzeszy xiqz~ dziedzicznie, jezeli sam przez siebie uciemi~za pod
daiistwo, alba przez substytut6w swoich, podajqcy zal1tawnikom, dzier
zawcom, wsie, miasta, klucze, z ucieml~zeniem poddanych swoich 
dziesi~ciodniowq paiiszczyznq, a w tygodniu tylko dni szesc do pracy, 
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ze chlopek dni pi~c robiqc, kobieta drugie piE;C, i jednego dnia niedzieli 
lub swi~ta wypoczqe nie moze... Chlopek ubozuchny z kobiet q, dzieemi 
i czeladkq swojq muszq swi~tq gwalcie niedzielE;, lub swi~to uroczyste, 
z przyczyny onegoz, ze nie rna czasu kiedy sobie roli uprawie i za
siac, dla tak strasznego obarczenia i uciemi~zenia poddanych pail
szczyznq, musi dni uroczyste i swi~ta robie, azeby zaoral, zasial, ze 
bral z pola Ii zwi6z1 do stodoly , dla pozywienia dziatek, zony i cze
ladki, nocy bezsenne i dnie bez spoczynk u trwawiqc... Gdyby poddani 
uciemi~zonymi nie byli nadzwyczajnq pailszczyznq, dogodziliby i pana 
woli , i swoje poobrabialiby pola bez obrazy Majestatu Bosk;ego. 
Grzeszy tedy pan dziedzic, na strasznym Sqdzie Boskim oddac scisly 
rachunek b~dzie musial za nielitosciwosc nad bliznim i n~epomiarko
wania, bowiem oni Sq tylko opiekunami ich, a nie tyranami, i 0 zba
wienie dusz ich, a nie 0 pot~pienie starae si~ powinni... 

Grzeszy tedy x'iqz~, dziedzic, pan , gdy r6znymi podatkami zdziera 
poddanych swoich, nakladajqc na nich wielkie podatki, Czynsze, Dro
bie, nakazujqc Kury, Jaja, Kaplony, drogi daleklie, wywozy do spi
chlerz6w, statk6w, ze gospodarz biedny opuszczajqc dom, musi zostawic 
zon~ z dziatkami 0 mil trzydziesci i dalej zai>~dzajqc , nie zapytawszy 
si~ wprzod jego, przy czym zon~ i dziatki zostawi. A tak opuszczona 
kobieta z dziatkami, b ez omloconego i zmielonego zboza i opalu, zimrl.o, 
glad, chl6d z dziatkami cierpiee musi, a to Sq b~izni wasi dziedzice, 
panowie, a to Sq dobrodzieje wasi, kt6rzy to wszyscy z rqk ich zy
jecie, panoszycie si~, stroicie si~, bankietuj eoie, a chlopek biedny 
dzieil i noc 'pracujqc, niedosypiajqc bez spoczynk'-!, gorzej bydl~cia i ci~
zej robi na was panowie dziedzice , do krwawego potu czola ·pracuje 
na waszych arendarz6w, komisarz6w, rachmistrz6w, gubernator6w, eko
nomow, pisarz6w, karczmarz6w, zgola na wszystkich, na ksiE;dza , na 
organist~ , i· n n r6zne wyderkassy, sam si~ niszczqc z ostatniego, tak 
na zdrowiu jak i na majqtku ubozuchnym swoim, tyle uzywaj qc roz
koszy przy pracy swojej, ze podpiwszy sobie z biedy w karczmie po
t a '1cuje i zaspiewa: dana, dana, dana. 

Na tym nie koiiez~ si~ bynajmniej "grzeehy pan6w". Autor wraea 
do nieh raz jeszeze (ehociaz nie zabrzmi juz wi~cej pod jego piorem 
ton tak przejmuj~ey), eal'e dwie strony poswi~caj~c krzywdom 
ehlopskim: tu dostaje si~ szczeg6lnie komisarzom, ekonomom, pod
staroseim. Nast~puj~ grzechy dygnitarzy paiistwowyeh: 

Grzeszq senatorowie, jezeli w obradach sejmowych, ministrami b E;dqc, 
przy boku krolewskim w obradach interes6w waznych, tyczqcych siE; 
obrod i dobra ojczyzny i calosci Rzeczypospolitych , zm6wiszy siE; z po
stronnymi, osciennymi monarchami, potencj ami, b~dqc od nich przeku
pionymi datkami, 6fiarami udarowanymi, zlq radE; dajq monarsze swo
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jemu, dobrze myslqcemu 0 ojezyznie Ii poddanyeh swoieh na zg Llb~ 

kraju i ojezyzny... 
Grzeszq hetmani, wodzowie, generalowie pod wladzq wojska swoje 

majqey i nimi zarzqdzajqeymi, gdy na miejseaeh niebezpieeznyeh 
taktyki wojennej i planu nieinajqeyeh i nieumiejqeych, Iud niewinny 
jak baranki na rzez prowadzq, wystawiajq , z nieprzyjacielem znOSZq 
si~ ... 

Grzeszq feldmarszalkowic , generalowie itd . podkomendni, jezeli 
dyspozycji hetman6w, genera16w, wodz6w swoich nie sluchajq, jczeli 
do wojska bijqeego si~ nie dowiadujq, jezeli zoinierzy w zywnosc, 
w mundury, w obuwia nie opatrujq, jezeli gazy traktamentu ieh nie 
wyplaeajq, abcugujq, urywajq, bowiem na sumienie ieh zolnierz nagi, 
glodny, od komendy odrywac si~ musi, po wioskaeh rabuje, ostatnie 
ubogiemu mieszkaneowi wydziera, co ma w domu, co z ieh okazj i 
grzeszyc musi... 

Kapelani wojskowi grzeszq, jezeLi na plaeu si~ nie znajdujq, ran
nyeh smiertelnie nie dysponujq, bo z rqk ieh zguby i straiy dU 5ZY 
B6g dopominac si~ bE;dzie... 

Felczery, chirurgi itd. grzeszq smiertelnie, jezeli pleyzerowanych 
zolnierzy w lazaretach l1'ie opatrujq pilnie, medycyny przyzwoitej ich 
slabosciom nie dajq, ran nie obwijajq , zdrowszym pok arm6w zaka
zuj'l, przez co slabosciq bez pokarmu slabszymi ezyniq, i prawie 
z glodu umierae muszq, winni b~dq oddae raehunek Bogu za niedoz6r... 
Niedoskonaly medyk, doskonaly zab6jca . 

S~dziowie grzeszq oi~zko, kt6rzy to zwlok~ spraw ezyniq, korupej ~ 
uj!,;ci :od maj~tnych, ubozszym sprawiedliwosci nie ezyniq, winem 
glow~ zagrzawszy nad sprawq drzymiq, alba faworelll koligacji pokre
wieiIstwa uwodzqc si~ , dekretu nie przyspieszajq i ubozszych na strat~ 

wyciqgajq. A B6g ieh postanowil na to, aby sprawiedliwose ezynili 
i jaknajscislej w pokrzywdzenia ludzkie wglqdali i dekreta jaknaj
sprawledliwsze ferowali, pami~tajqe na to, co Zbawiciel powiedzia l, 
"sprawy wasze roztrzqsae i przesqdzac b~d~"... 

Rachmistrze jak ci~zko grzeSzq, gdy przez nieumiej~tnose dobrze 
rachunk6w wysadzeni na oblikwidaejq ekonom6w, lesniezyeh, podsta
roscieh tymbardziej raehuby nieumiejqeych, ze ieh wp~dzajq w deces, 
tysiqc6w, kroci6w, sta zlotych, nabial trzymajqeych w dlug wp~dzajq, 
a osobliwie, kiedy kt6ry przed rachunkami w r~k~ co nie wetknie, 
alba takowej wygody mu nie da , ubogim b~dqe, jaki potrzebuje, albo 
przez zlose, gdy si~ czego napiera, llIie daruje, jak to konika piE;knego, 
rzqdzika, p16tna, masIa, nabialu, syr6w, wieprz6w.. . 

Schodzimy coraz nizej po drabinie spolecznej, ksiqdz Kulczycki 
coraz cz~§ciej bywa z gramatykq na bakier, ale szczeg6lowa, go

'I'podarska znajomosc rzeczy nigdy u niego nie slabnie. Z obfitego 
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1ekstu wybierzmy kilka jeszcze zawod6w, zar6wno dLa ich barwnej 
rodzajowosci, jak i dla niezwyklych miejscami anaLogH (lub moze 
ciqglosci) historycznych, jak wreszcie dla obroku duchowego. Cy
taty zakonczymy w sferze estetyki: rachunkiem sumienia maLarzy. 

Koniuszy majqc pod swoim dozorem i wladzq stajennych stangre
t6w, furman6w, forysi6w, grzeszy bardzo, jezeli nie doklada pilnosci, 
azeby w stajniach bylo och~d6stwo, jezeli utrzymujq pod k onmi czysto 
podlogi i zloby z piasku cht':dozone Sq i umiatane, obroki z piasku 
wysiewane, przez kt6ry to niedoz6r z prochem obroki konie jedzqc, 
zdychawiczniec mogq, azeby konie codzien och~dozone byly, w c:zas 
podeslane regularnie, napojone codziennie... Stajenni cit':zko grzeszq, 
jezeli swojej powinnosci zadosye nie czyniq, koni dobrze nie doglqdajq, 
miasto zgrzebla widlami cht':dozq, spod koni gdy zza drabiny siana 
nawywalajq pod nogi ze nie podejmuje, bo bydlp, nie majqc rozumu 
wywl6czy i nogami tratuje, coby mogly zalozywszy mu tozsamo 
pozree, jest to z krzywdq pana i nieoszczt':dnosci'l slugi grzeszq wi~c, 
gdy obroki i siana z uszczerbk iem panskim wynoszq, przcdajq, bo 
byd1t':ta m6wic nie umiejq, nie mogq, krzywd~ ponoszq ... 

Grzesz~ podczaszy z piwnicznym, majqc do rqk wiernych oddane 
trunki, jako to wina, miody, portery, angielskie piwa, likiery i r6Zne 
w6cJki, gdy one bez potrzeby, bez woli panskie j, wydajq, sami po 
piwnicach i po stancjach zbytecznie zapijajq. Majqc wtedy w dozorze 
piwniczni trunki, powinni dae baczenie na oxesty, antaly, ankierki, czyri 
w nich trunki nie plesniejq, czyli Sq zdrowe obr~cze, czyli nie ciekq, 
czyli nie wietrzejq... 

Szafarze, klucznice, kuchark i grzeszq, gdy panskiego dobra, legomin 
nie oszczt':dzajq, legomiriy, sloniny, masla i sery na stront': bez wiedzy 
pana, pani wydajq, na st61 drugich przyjmujq, plac~ za to biorqc, 
co zwykli czynic kucharze z k ucharkami, bo opr6cz ubogich, sierot, 
kalik6w, nt':dznych, nie powinni szafowae dobrem panskim, majqc 
powierzone do szafunku sobie bez wyraznej woli panskiej, inaczej jm 
sit': nie godzi, kucharze z k ucharkami grzeSZq ci~zko, jeieli potrawy 
zbywajqce od pozywienia wylewajq w pomyje i przedajq tym, co 
karmiq wieprze, biorqc za to pieniqdze, alba gdy sami wieprze karmiq 
dla swego zysku, boby to zjadl ubogi, zglodnialy czlowiek, zont': dziatki 
majqcy, co oni w pomyje wylewajq ... 

"Opr6cz ubogich, sierot, kalik6w".... tym wolno wydac dobro 
pa1iskie "na stron~". Raz jeszcze znajdziemy podobny wyjqtek: 
kiedy mianowicie ks. Kulczycki omawia obowiqzki gospodarzy wzgl~
dem sluzby i sluzby wzgl~dem gosp6darzy, w6wczas pisze, ze sluzqcy 

nie powinni znajomym swoim nic z domu wydawae na stron~, bez 
wyraznej woli panstwa, bo do tego zadnego nie majq prawa, ani le
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gominy, ani sloniny, ani soli, ani bochenkami chleba, bo to ich nie jest; 
chyba i:e gospodarza, gospcdyni, nastqpilaby w tym wlasna wola; tako:i: 
pieniqdze, ktore biorq na ekspens domowy, kuchenny, majqc za tyle 
kupic, za ile ka:i:q, nie urywajqc sobie grosza, chybaby sluzyl u skqp
cow, sknerow, glod cierpiqc dla pozywienia, jaki grosz pozostaly na 
chleb urwali, bo sluis,cy i pracujqcy nie powinien glod cierpiec, a wier
nie sluzqc i pracujqc, i to wprzod u panow swoich dopomniec si~, ie 
zadcsyc w jedzeniu nie majq, i ie Sq cz~sto glodnymi u nich, a nareszcie 

tego nie czyniqc odprawic si~ od takich, dawszy slusznq przyczyn~ ... 

Oberlesniczy z 'Iesniczymi i gajcwymi, ci si~ gdy do spowiedzi swi~tej 
gotujq, powinni uwazac pilnic- w scbie ... jezeli za przegnile drzewa le
'zqce i gnijqce nie zabierali chlopom wolow, siekier, jezcli zabrawszy 
onym dobytck z wozami nie kradli ich cielesnie , pcniewa:i: te na pan
sIde kuchnie i opal niezdatnymi Sq, a chlcpek ubogi do domu wziqwszy 
moglby wbie mice opal, potrzeb~ domowq odbye tymi zgnilakami, 
jezeli zabrawszy bydlqtka chlcpu ubogiemu, gospodarzowi, glodem 
po dni kilka nie morzyly, bo coi: mu bydl~ winn~, ktore gospodarz 
do pracy trzyma, azeby nim cdrabiae panom panszczyzn~, wi~c bardzo 
grzeszq , gdy nieme bydlqtka glodem morzq, jezeli komu z tych zdarzy 
si~ zabrac woly, kcnie, powinny je karmic i poi(:, a nie znE;cac si~ 

i mscie nad niewinnym bydl~ciem, przez obowiqzek i milose chrzesci
janskq, a upcmniec si~ za dozor i pasz~ od wlasciciela 0 nadgrod~, 

jezeli jest w stanie, a jezeli ubogi, biedny chariak, pcwinien mu da
rowae, pon.iewaz pan przez to nie bE;dzie ubogim, jeieli tak nie czyniq, 
grze ~zq smiertelnie przeciwko mHosci bliiniegc i Bcga, i dusz~ SWq 
krzywdzq... 

o ZLYCH LUDZIACH DOBRA LUDZKIEGO PRAGN1\CYCH. 0 LI
CHWIARZACH, FANTY NA ZASTAW BIOR1\CYCH. 0 WYCIA,GA
J1\CYCH NADZWYCZAJN1\ PROWIZJ1\. 0 KARTOWNIKACH, SZU
LERACH. 0 ZLODZIEJACH, RABOWNIKACH, I NAJEZDNIKACH 
PO WSIACH, MI~TECZKACH, KARCZMACH I TAM DALEJ. 

Grzeszq ludzie ci~iko, ktorzy na dobra ludzkie pragnq, majqtek, 
zadnego do tych rzeczy nie majqc prawa boskim wyrokiem skazanego, 
jako to: suknie, futra i r6zne fanty, biorqc nadzwyczajnq prowizjq 
pienh:dzy na r6zne sprz~ty, srebra, miedz, cyn~, mosiqdz, suknie, plotna, 
futra i rozne fanty, od dukata po zlotemu i wi~cej biorqc, co biedny 
w ostatniej potrzebie, acz z wielkim uszczerbkiem musi na to pozwolic, 
chcqc . si~ w ostatniej biedzie ratowac, wi~c kilkorako grzech popelniac 
mogq ci lichwiarze, raz na zdzierstwo bliinich, drugi · raz gdy cudze 
zastawy majqc u siebie, jak to suknie, materie, salopy, bielizn~, far
tuchy, futra, chustki, w nich chcdzq , szargajq, lub do sposobnosci za
stawnika w calosci i czystosci nie konscrwujq... Do tego regestru 

Znak - 10 
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nalezq szulerzy, bankiery, kartownicy, zlodzieje, Iupicicy, zdziercy, 
oszukancy, ktorzy w kartach grajqc, potajemnie tuzy, dziewiqtki, asy 
wykradajq, karty wprzod sam na sam przejrzawszy, co jest w rE:ku 
poznajq, znakami swymi cechujq, widzqc u gracza pijanego pieniqdze 
i karty jakie ma poznawszy, forstljq stawkE:, do ostatniego zacieczonych 
w grze wyciqgajq, do ostatniej koszuli , zegarkow, sukien, pieriE:dzy 
zgrywajq. Sq to polityczni zlodzieje i milosci Boga i blizniego nie 
marq, a zdrada i podstE:p Sq grzechem smiertelnym krE:pujqcym su
mienie i duszE: i tacy , ktorzyby tak czynili, Sq obowiqzani do restytucji 
wszyscy, poniewaz fraus et dolus nemini patrocinatur. 

o WYCHOWANIU DZIATEK... 
Rodzice za blogoslawienstwem beskim doczekawszy siE: potomstwa, 

scisiy cbowiqzek zaciqgajq na duszE: swojq, jezeli 0 dobrym wycha
waniu, w bojazni Panskiej juz majqcy poznan ie, co jest zlego, a co 
dobrego, przeciwnego nie czynie, okolo kh starania i edukacji pier
wej staraj,! siE: miE:dzy . sobq 0 dzieci , nizeli pomyslq skqd je zywie, 
i edukowae blidq mogli na potem naplodziwszy dziatek dostatkiem , 
ani je wyzywie, ani edukacji przyzwoitej dae nie mogq, i miE:dzy 
sobq jak psy gryzq siE:, przeklinajq i dziatki gorszq, slow sprosnych 
dzieci UCZq, i miasto prowadzenia ich do dobrych obyczajow i blo
goslawienstwa Boskiego, przysposabiajq ich z malych lat, mlodosci 
wieku do Nieba nie prowadzq przez zle przyklady i obyczaje, ale 
do piekIa, w ktore i sami po nich za zle zycie i zgorszenie wpadnq , 
i tam goree wiecznie b~dq musieli. Rodzice doczekawszy siE: dziatek 
zrazu z mlodu do chwaly Pana Boga, do usza nowania starszych, do 
milosci blizniego nakianiae powinni, przestrzegae, zeby siE: dzieci 
mi~dzy sob 'I nie klocili, zlych slow, szpetnych, nie moWili, przeklel'l
stwa, zlosci, gniewu zabranialy, i karcily nieposlusznych rozgq , nie 
pi!;sciami i kulakami, bijac zaplecy dzieci~ , alba policzki malemu 
dzieciliciu wycinaj,!c. Roszczk'! Duch SwiE:ty dziateczki bie radzi , bo 
roszczka zdrowiu nigdy nie zawadzi... 

o NAJElVINIKACH, RZEIVIIESLN1KACH KAZDEGO KUNSZTU, JAK 
GRZESZYC lVIOGI\ .. . ' 

Grzeszq za najem dniowi lub tygodniowi, nieszczerze tym, od kto
rych do rcbienia najlitymi i ugodzonymi Sq, gdy robiq, aby im tylko 
dzien przebye, lub tydzien porobie nie pilnuj,!c roboty, do ktorej si~ 

podjql , jako ciesla dwa, trzy razy siekierq ciupnie, gdy nad nim nikt 
nio stoi, a razy dziesiE:e do szynkowni na .dzien biezy oglqdajqc siE: jak 
wilk, ktory porwawszy cielaka lub OWCE:, zmyka czymprlidzej do boru 
oglqdajqc siE:, czyli za nim pasterz z kqdlami psami nie biezy, co i mu
larze na fabrykach robi,!c czynie zwykli, grzeSZq tedy tacy rzemieslnicy, 
a bardziej jeszcze ich architekty, nie dajqc cZE:stej bacznosci na ich 
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robot~ murOWq lub drewnianq, bo ciesle niedoskonali w swoJeJ sztuce 
z majstrem ciesielskim lub mularskim zapiwszy si~, wiele szkody dla 
zlej miary przyniese gospodarzowi lub panu moze, a zwlaszcza gdzie 
jeszcze skC!Po 0 drzewo lub inne materialy do murow, budynkow, da
chow popsowae, a postrzeglszy po niewczasie ze zle, w nogi fugas 
chrustas nie czekajqc grzbietowej oprawy zmykajq ... 

Grzeszq stolarze, gdy do palacow, budynkow, drzwi, ramy, podlogi 
robiq z drzewa niewysuszonego dobrze, ktory to powinien podjq wszy 
si~ roboty znacznej drzewo miee suche, bo ten zrobiwszy z surowego,_ 
dobrze przez lato przynajmniej miee powinien w stusach na sloncu 
ulozone , on ledwie przez cz~se jednq przesuszone majqc, robot ramy, 
drzwi, lamperie i kwatery do okien, ktore porozsychawszy si~, lub 
nap~czniawszy , klej dobrze nie sciqgnie drzewa, a potem w podlodze, 
sufitach, la!TIperiach, drzwiach, okiennicach, ramy rozeschnqwszy si~ 

drzewa, czyni szpary, paCZq si~ ramy, szklo gwalt cierpiqc p'ikae musi, 
potem gcspe-darze szkodowae a szklarze slusznie profitowae b~dq, bo 
szklarz obwinionym bye nie moze, gdy tafle p~kajq z przyczyn suro
wegc drzewa. Tak si~ dziae zwyklo, grzeszq tedy tacy smiertelnie nie 
dbajqC, bo to jest z krzywdq blizniego, a wszelka krzywda blizniemu 
wyrzqdzona, i bqdzjakimkolwiek uczyniona sposobem rozmyslnie, 
wedlug teologow jest grzechem smiertelnym. Omnis in Juria (sic) de
liberate facta est peccatum mortale. 

Grzeszq malarze wezwani do przyozdobienia kosciolow swi~tych, 

palacow, budynkow, gruntu umiarkowanego dobrze nie dajqc, klejno 
lub olejno, albo na mur pod wapno swieze, ktoreby raz na zawsze 
wapno lub gips za swieza wciqgn~lo, ktore to farby ze sklepieniow, 
scian, oltarzow swi~tych i obrazow dla zlego gruntu padae musi wraz 
z pozlotq fangultowq, a stqd wielkq przynosi szkod~ i kcszt powtorny 
niewinny, za co nic tylko takowi partacze nagan~, ale i szkody za 
farby i zlcto powrocie powinni przez obowiqzek sumienia dobrego, 
bo to ktorzy tak czyniq Sq podobni do tych co skarbonki koscielne, 
sprz~ty do ozdoby lub oHary swiE;tej sluzqce zabierajq, nie wspomagajq. 
G rzeszq malarze, ze z przeslicznej Matki Boskie j obrazy i Swi~tyd1 
Pailskich malujq mqstra, nie b~dqc w swojej sztuce wydoskonalonymi, 
z krzywymi ustami i jaskrawymi oczami, dlugimi nosami, na wyszy
dzenie niewiernym wystawiajq, przedajq jak jakie straszydla, na co 
si~ nie powinni nieumiejqcy tej tak pi~knej sztuki podejmowae, podlug 
tego przyslowia: Nie podejmuj si~ piesku legawego pola, kiedy ci si~ 

nie nawialo w uszy wialru do sledzenia zwierza i kuropatw, prze
piorek, ani w~chu nie masz. 

Do druku podal 
Jacek Wozniakowski 
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