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ZNAK 

""ES'~CZN 'K 

Rok XXV Nr 223 (1) 
STYCZEN 1973 

KRAK6w 

KS. MARIAN JAWORSKI 

OSOBA LUDZKA JAKO PODSTAWA 
STOSUNKU DO BOGA 

WPROWADZENIE 

W artykule 1 tym chcemy rozpatrzyc byt ludzki jako osob~ , a na
stE:pnie pokazac jak poje,cie osoby ludzkiej warunkuje rozumienie 
religii, jezeli przez religiE;, najog6lniej biorqc, bE;dziemy za sw . To
maszem z Akwinu okreslac odniesienie czlowieka do Boga 2. Sze
r zej rzecz u jmujqc, mo:i:emy p-owiedziec, ze chcemy zwr6cic uwagE; 
11 a odcinku problema.tyki osoby ludzkiej , w jakim stopniu a ntropo
logia fi lozoficzna lezy u podstaw rozumienia religii, stanowi jej 
zasadE; "hermeneutycZlIlq", a nawet w okreslonym sensie kry te
r ium jej wartosci. 

I Artykul ten s tanowi poszerzonq wer sj(! wykladu z cyklu: Pods t au:y swia t o
p og!qdu chrze§cijanskiego wygloszonego w kosciele sw. Anny w Krakowie, w ra
l:1 ach duszpasterstwa akademickiego. POf. Znak nr 213. - R6wnoczesnie nawiqzuje 
on, ale tylko cz~sciowo do opublikow anego przeze mnie artykulu : Cz! ow i ek a B6a. 
w: 	Logos i Ethos (Krak6w, 1971, 115-128). 

'·"reIigio proprie importat ordinem ad Deum", S. Th., 2 II, q. 81, 1. 



2 KS. MARIAN JAWORSK I 

In:spira'cjq dla naszych rozwazan b~dq poglqdy Romano Guardi
niego, zawarte przede wszystkim w dziele Swiat i osoba.3 Uwzgl~d
nimy r6wniez - w miar~ naszych potrzeb - stano·wiska innych 
wsp6lczesnych autor6w tak, aby mozliwie najpel<niej zostal uwi
doczniony religijny wymiar egzystencji czlowieka, bez poznania 
ktorego religia b~dzie pozbawiona swej wlasciwej podstawy, co z ko
lei prowadzic moze do przedstawiania jej jako zagrozenia auten
tycznej egzy'stencji ludzkiej, Boga jako projekcji nieszcz~sliwego 

sumienia, alba innych podobnych uj~c. 
Majqc powyzsze na wzgl~dzie, wypada nam od razu uprzedzic 

naszych czytelnik6w, ze stanowisko to nie rna ni·c w;sp6lnego z ja
kqkolwiek formq subiektywizmu religijnego i nie oznacza wcale 
zakwestionowania klasycznych rozumowych dr6g prowadzqcych do 
stwierdzenia isbnienia Boga, juko podstawy prawdziwosci religii. 
Przeciwnie: chodzi nam 0 pr6b~ ukazania bytu ludzkiego jako by
tu z n atury religijnego (z natury swej otwartego a nawet zwr6co
nego do Boga ), co n3. sw6j spos6b wyrazala stara formula: anima 
naturaliter christiana, jesli ujmiemy jq szerzej, w tym sensie, ze 
zawiera w sobie twierdzenie 0 czlowieku jako 0 "homo animal re
ligiosum". 

CZtOWIEK JEST 05081\ 

W bycie ludzkim mozemy wyroz11lc rozne jego a.spekty i "war
stwy". I tak np. wyrazem tego bytu jest j~z)'1k, kt6ry jest czyms 
zupelnie innym niz u zwierzqt 4; czlowiek jest bytem-w-swiecie, 
co oznacza, ze nie jest on wyizolowanym podmiotem, zamkni~tq 

monadq, a le posiada ilStotne odniesienie do swiata. W. A. Luijpen 
podkresla, ze to "konkretne myslcnie fenomenologii egzystencjal
ne j zasluguje na uznanie za to, ze przywrocilo czlowiekowi jego 
miejsce \" swiecie i dokonalo opisu owego swiata jako swiata ludz
bego. Fenomenologia egzystencjalna nie izoluje czl,owieka od swia
ta, ale m6wi 0 nich jako 0 jednosci obustronnej zaleznosci".5 Czlo
wiek'owi przysluguje wlasciwe mu dzialanie. Oznacza ono jego sa

6morealizacj~ i hU'manizacj~ swiata . Zaklada byt ludzki jako 
wolny? 

, W ydane we w spolnym tomie: Rom a no Guardini, Kon!ec czasow nowozytnych, 
Swiat i osoba, Wolnosc-taska-los, Krakow 1969. 

'Por. Joseph M oller, Cztowiek w swl ecie, ZaTYs antTopologii jitozojicznej . 
Paris 1963, 29 n. 

, W. A. Luij pen , Fenomenologi a egzystencjalna, Warszawa 1972, 220. 
• j . w., 47. 
7 Kard y n a l K arol Wojty la, Osoba i czyn, Krakow 1969, 120 n ; Molle r, dz. cyt. , 

37 n. 
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Kiedy jednak chcemy wyrazic byt ludzki jako jednosc i kiedy 
chcemy ujqC jego specyficznosc, odr~bnosc w stosunku do swiata, 
a przez to samo swoistq "zamlmi~tosc", t o wtedy zwykle poslugu
Jemy si~ terminem osoby. - "Jedy,nie czlov.Tiek jest osobq. Nie ma 
takiego zwierz~cia, kt6re mogloby byc osobq. I n ikt nawet nie p o
mysli 0 tym, by termin «osoba» odniesc do jakiegos zwierz~cia".8 

Wlasciwe poj~cie osoby bylo nieznane starozytnosci. Wplyw 
Objawienia chrzescijanskiego na uksztaltowanie si~ rozumienia 
czlowieka jako o.So.by zdaje si~ nie podlegac zakwestionow aniu. 
Guardini tak pisze: ,,0 He si~ nie myl~, czlowiek w starozytnosci 
nie posiadal jeszcze wlasciwego poj~cia osoby - zdaje si~ nawet, 
ZE: poza Objawieniem nie moZma go w og61e znalezc".9 Szczeg61nq 
rol~ inspiracyjnq w ksztaltowaniu si~ poj~cia osoby odegraly spo
ry teologiczne, scisle chrystologiczne i trynitarne na przelomie III 
i IV w. 

Termin "osoba" moze i faktycznie jest jednak r,ozumiany r6znie. 
Nowoczesne myslenie sklania si~ do utozsamia'l1ia poj~cia osoby 
z poj~ciem postaci, indywidualnoSci lub osobow-osci, wzgl~dnie 

przechodzi nad skonczono.sciq osoby i ujmuje jq w ka tegorii osoby
.absolutu.10 

U,j~cia te nie wydajq si~ adekwatne. Wypada zaznaczyc, ze osoba 
ludzka obejmuje sobq, zawiera niejako w sobie wszystkie wyzej 
wyodr~bnione warstwy, ale si~ do nich I1je sprowadza. 

Owszem, czlowiek jest postaciq. Ale jest to najnizsza warstw8. 
bytu osobowego. Wskazuje ona na czlowieka, 0 ile elementy jego 
t rwania pozostajq ze ,sobq w zwiqzkach strukturalnych i funk,cjo
nalnych, 0 ile jest "czynls uformo\vanym", jako jednosc, w stosun
ku do reszty rzeczy. 

Drugq warstw~ bytu osobowego czlowieka stanowi indywidual
nosc. "Indywidualnosc jest czyms zywym, 0. ile stanowi zamkni~tq 
jednosc strukturalnq i funk,cjonalnq". VV t en spos6b "to, co zywe 
wyro.znia si~ od zespolu rzeczy w og6Ie". 

Jednos,tka jest okreslona przez swoje "centrum", kt6re rue jest 
p rzestrzenne lecz iywe. Mozna je okt'es!ic jako "wn~trze". Sfera 
wn~trza warunkuje zywe indywiduum w nim samym. Dzi~ki niej 
o.dr6znia si~ 0110 od swiata i nadbudowuje przeciwstawiajqcy si~ 
m u wlasny swiat otaczajqcy. Dzi~ki niej r6zni si~ one takze od 
gatunku i okresla siebie - w przeciwienstwie do niego - jako 
swoistq wartosc. "Plrzejscie mi~dzy wn~trzem istoty zywej i przy

• j. W., 54. 

, Swiat i osoba, 177. 

" j. w., 177-178. 
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porz'!dkowanym jej swiatem zewn~trznY'm dokonuje si~ poprzez 
spostrzezenie zmyslowe i jej wiasn,! aktywnose".l1 

Trzeciq warstw~ bytu o.sobowego stanowi osobowose. Poj~cie 

o:sobowosci jest owocem czas6w -nowozytnych. Zdaniem Guardiniego 
warst"wa osobowosciowa r6zni si~ od warstwy scisle osobowej. Oso
bowose sprowadza si~ do postaci zywej indywidualnosci 0 ile jest 
ana okre310na przez ducha. W niej wn~trze staje si~ wn~trzem 

swia domosci samego siebie i gl~biq chcenia, a talcie dzialania i two
rzen ia. Przez to !Sarno czlowiek rOimi si~ zasadniczo od zwier zqt. 
Wlasciwa swiadomosc jak i chcenie wyst~pujq dopier o u czlowieka. 
"Wlasciwa swiadomosc - zauwaza Guardini - wyst~puje dopiero 
tam, gdzie spostrzezenie jest przepraco'-wane duchowo i pr-owadzi do 
uj~cia sensu, albo tam, gdzie od same,go poczqtku jest .nastawione 
no. ujmowanie sensu". Wprawdzie w spostrzezeniach zwierzqt rna 
miejs ce r6wniez uchwycenie sensu pewnego, nie jest on jednak 
u jmowany jako taki, a.ni rozumiany. 

Podobnie rna si~ z gl~bi,! chcenia. We ,wla8civv'yrn sel1$ie wyst~

puje ona dopiero u czlowieka wtedy, "gdy do glosu dochodzi narzqd 
pobu dzony do oceny charakteru wartosci przedmiotu lub spelnienia 
postulatu zrozll'mienia Isensu sytuacji i ujrnuje t~ ,va1't08e jako obc
,,,;j Cl zujClcCl samq ,w sobie, zajmuje stanowisko wobec niej i z tej 
pozycji przyst~puje do dzialania". Ze szczeg61nq czystosciq wyst~pu

je to na jayv tam, gdzie chodzi 0 wartose 0 charakterze normatyw
nym (0 kazdorazowy moralny obowiqzek). 12 

Trzecim elemen tem, rkt6ry tworzy wn<;trze czlowieka jest sfera 
dzialania i tworzenia. Pomi~dzy niCl a jak,!kolwiek produ'kcjq zwie
rzqt zachodzi jakosciowa r6znica. Guardini upatru je wlasciwy cha 
rakter dzi2Jania i tworzenia nie w dqzeniu do osiqgni~cia celu, ale 
"w kierunku osadzenia czegos w bycie ,po to, by byl:o", "by uja w
nie pewien sens" (czyste dzielo sztuki, symbol). Tw6rczose jest 
ckreslona przez sens. 

Osoba we 'wlasciwym sel1lSie ,oznacza wi~cej, anizeli to, co oznacza 
osobowose. No. czym ana polega? 

Zanim odpowiemy no. Ito pytanie, zwr66my uwag~, ze "horyzont" 
pytanb 0 osob~ jest zasadniczo odmienny od horyzontu pytan sta
wianych zar6wno w stosunku do wszy,stkich rzeczy poza czlowie
kiem, jak i pytan dotyczqicych poszczeg61nych warstw, kt6re sk1o.
dajq si~ no. rzeczywistcSe bytu ludzkiego. 0 ile te pytania przy
biera jq postae: "co to jest"? - toO 0 czlowieka jako 0 osob~ zaha
czarny dopiero wtedy, kiedy py.tamy: "kto to jest"? Odpowiedz zas 
brzmi: "ja", lub w for,mie sprawozdawczej: "on". - Kardyna l: 

lJ j. \v' l 168. 
" j . w., 170-171. 

http:aktywnose".l1
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Wojtyla pisze: "J~zyk potoczny dy~ponuje tutaj lapidarnym a za
razem dosadnym wyrazeniem za,imkowym: 0 sob a - to "k t 0 s". 
Ow zaimek jest kapitalnym znakiem semantycznym, natychmiast 
bowiem wywoluje skojarzenie, a w nim porownanie i przeciwsta 
nieJ;lie do "COS".13 

Otoi osoba "jest istotq obdarzonq ksztaltem, gl~biq i tworczym 
duchem, 0 ile ... tkwi w sob i e sam e j i sarna 0 sob i e stano
wi". 14 Element konstytutywny osoby stanowi wi~c to, "ie jestem 
jed no ze s () b q, ie tkwi~ w sob i e, ze mam nad sob q wladz~. 

Fakt ten rozwija si~ w przedstawionych poprzednio zwiqzkach: 
w spoistosci postaci, W wewE~trznosci zycia, w uwarunkowanych 
duchowo wiedzy i chceniu, dzialaniu i t worzeniu. To wszystko, to 
jeszcze nie jest osoba ; to racze j to, ie we wszystkim tym czlowiek 
t k wi w sam y m sob i e".15 P odobnie wypo,wiada si~ na temat 
os.oby Kardynal J. Danielou: "Poj~cie osoby bowiem nie zn aczy 
nic innego, jak doskonalose bytu, ktory istnieje sam w sob i e na 
jak imko1wiek stopniu doskonalosci, jakq posiada".16 

Co jednak bliiej znaczy to "tkwienie w sobie", "bycie samemu 
w s,obie" , "przy'naleienie do samego siebie"? Trzeba starae si~ wy
dobye roine aspekty znaczeniowe tego, 3.by przyblizye sobie du
chowy oglqd osoby. 

Fonmuly te, choe z roinymi odcieniami wyraiajq najpierw toz
samose oSdby z tym, co w swych odmianach i formach wyraZa jO} 
zaimki: "ja", "on", ,.ktos". Stwierdzajqc, ze ja "tkwi~ w sobie"; 
"jes tem jedn() ze sobq", stwierdzam, ie "ja" jestem "ja", niczym 
innym, nie daj~ si~ sprowadzic .?ni odniese do czegokolwiek. Nie 
moina postawie zadnego znaku toisamosci ,pomi~dzy mnq a czym
kolwiek poza mnq. - Czy stwie'rdzenie tego rodzaju tozsamosci 
mowi nam duio? Pozomie, na poczqtku wydaje si~, ie niewiele. 
W rzeczywistosci, kiedy reflektujemy nad tymi okresleniami, w y
razajq one, ie "osoba jest faktem, ktory wciqZ na ,nowo budzi 
egzystencja1ue zadz,iwienie. Jest najbardziej oczywistym z wszyst
kich faktow - w najbardziej doslow-uym znacze,niu: zr()zumiee, ze 
ja jestem ja, jest dla mnie 'samo przez si~ zrozumiale' i uzycza 
swego charakteru kazdemu innemu stanowi rzeczy. Zarazem jed
nak to, ie ja jestem, jest czyms zagadkowym i nie dajqcym si~ 

wyczerpae; ie nie mog~ bye wyparty z siebie nawet przez n ajza
ci~tszego wraga, tylko przez siebie, a nawet nie przez siebie same
go; ie nie mog~ bye zastqpiony nawet przez najszlachetniej..szego 

" Osoba i czyn, 76. 

" Swtat i osoba, 176. 

" j. w., 181
" B6g i my, W s t ron ~ Chrystusa, Krak ow 1965, 50. 
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czlowieka; ze ja jestetm centrum istnienia, bo to jestem ja , i tak
ze t y nim jestes i ty istniejesz tu - czy istnieje mozliwose roz
swietlenia tej tajemnicy rozgrywajqcej si~ w duchu?" 17 . 

"Tkwienie w sob i e", "przynalezenie tylko do siebie" wskazuje, 
ze osaba jest tym samym jedynosciq, niepowtarzalnosci'l . ,pwa 
p elnia (jaka odpowiada poj~ciu os·oby) to nie tylko konkretnose, 
to juz raczej jedynose i niepowtarzalnose" - stwierdza Kardynal 
Wojtyla. Na podstawie tego faktu Guardini zapytuje: "Czy wystar 
czy dla ustalenia elementarnej formy porz'ldku policzye osoby? 
i ci'lg nie: "Mozna policzye postacie, jednostki, osobowosci - czy 
mozna jednak zachowuj'lc :i'stot~ osoby, powiedziee sen.sow nie : 
'dwie osoby'? Mozna powiedziee 'jedna przyjazn', 'jedno malzen
stwo'; wtedy domniemywamy osohoWq dwoja'kose, kt6ra kryje si~ 

p od jednq przekraczaj'lcq siebie, z gory pom yslanq .postaciCj 
al e dwie osoby? Tu myslenie napotyka na opor. W tym kierunku 
otwiera j'l si~ zadania, jakie staw ia lu dzka godnose. One wymaga 
jq tak wielkiego duchowego wysilk u, morainego pogl~bienia i egzy
stenc jaIne j powagi, ze czlowiek cofa si~. Lekcewazy sobie spraw~, 

przeocza osob~ i zachowuje si~ tak, jakby tylko z indywiduami, 
cz~sto nawet tylko z fizy.cznymi pojedynczymi jednostkami".18 

Osoba, jako byt, kt6ry istnieje w sobie i przynalezy do siebie, 
negatywnie znaczy, ze nikt w swoim wlasnym bycie nie moze bye 
zawlaszczony przez zadn'l instancj ~ nie moze bye przez zadnCj in
Ii'l osob~ w ykorzystany, Jecz sam dia siebie jest ceIem; nikt nie 
moze zajqe miejsca drugiego. Kazdy odpowiada za s iebie.19 -

Guardini obrazu je to dalej w sposob nast~puj Cj cy: "Mog~ zye 
w czasie, w kt6rym panuje niewolnictwo, a wi~c w ustroju, gdzie 
jeden czl()wiek kupu je drugiego i rozporzqdza nim. Ale nabywca 
sprawuje wladz~ nie ,nad osobq, Iecz jedynie nad istotq psychofi
zycznq, i to przy zasto~owaniu opacznej k artegorii: traktuje j'l mia
nowicie na rowni ze zwierz~ciem . Sarna osoba natomiast wymyka 
si~ owej re lac ji, jaka wynika z zawlaszczenia".20 Osoba i tylko 
osoba stanowi 0 sobie. 

Zatrzymajmy si~ jeszcze chwiI~ nad tym aspektem znaczenio
w yrn bycia osob q: osoba stanowi 0 sobie. Z jakqkolwiek rzeCZq 
wiqz~ jakies znaczenie, sens i w ten podstawowy sposob stanowi~ 
o n iej. (Cos jest dla m nie drzewem, drog'l , kaw'l itp.). W stosunku 
do osoby jest to niemozIiwe. Osoba sarna stanowi 0 sobie, nada
j'lC sens calemu swemu bytowi i kazdej swej czynnosci. Czym i ja

17 Swiat i osoba, 182. 
" j. w., 181. 

II j . w., 176-177. 

.. j. w., 176. 


http:zawlaszczenia".20
http:siebie.19
http:jednostkami".18
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kie jest moje spojlrzenie - dec"yduj~ ostatecznie sam. Czyz Chry
stus m6wiqc 0 r6znym spojrzeniu na niewiast~ i 0 "sercu", z kto
rego wychodzq dobre i zle czyny, nie wyrazil tej prawdy w obra
zowy sposab? Czy nadanie religijnego sensu mojej egzystencji mo
ze zalezee od kogos innego niz ode mnie? W tym tez znaczen.i.u: 
stanowienia 0 sobie nalei:y przede wszystkim rozumiee. wolnose 
osobowego bytu ludzkiego. 

Zbier:omy raz jeszeze: tkwi~ w sobie, przynalez~ do siebie, sam 
dla siebie wi~e jestem ceIem, sam stanowi~ 0 sobie - oto, co 
\V spos6b istotny wyznacza byt ludzki jako osob~. 

MIIiDZYLUDZKIE RELACJE OSOBOWE 

Okresienie w ten sposob osoby ludzkiej nie ow aeza jednak, ~ 
ze jest ona bytern abso,lutnym, nieskonczonym, nie wehodzqcym 
w :ladne relaeje. Byt ludzki, jak juz zauwazyliSmY, posiada swoiste 
odniesienie do swiata, jest bytem-w-swiecie. Rownoezes.nie \v tym 
swiecie spotykam inne istoty ludzkie. I:..atwo mozna zauwazye, ze 
stosunku do innyeh istot ludzkich nie mozna sprowadzie do stosun
1;:u, jaki mam do rzeczy. StEld rodzEl si~ pytania: Jaki jest moj sto
sunek do 'innych, na ezym on polega? Co l:qezy ezlowieka z inny
mi? A przede wszystkim, ezy odniesienie do drugiego czlowieka 
jest tylko sprawq faktu, nast~ps.twem tego, ze istnieje wiele istot 
ludzkich, ezy tez stanowi istotny aispekt osobovYego bytu czlowie
ka? Innymi slowy: ezy mozliwosc is.tnienia osoby jest uzalezniona 
od istnienia poza niq innyeh osob? Scislej - jak zapytuje Guardi
ni - . czy osoba moze istniec, jesli nie pozostaje w relaeji "ja" do 
innej osoby, kt6r2. ze swej strony stanowilaby jej "ty", lub przy
na jmniej gdyby nie istniala mozliwosc, by inna osoba mogla bye 
jej "ty".21 Sartre s,toi na stanowisku, ze relaeja: "ja" - "ty" jest 
czyms fakty,eznym. Marcel, Heidegger, Guardini - kazdy na sw6j 
sposob utrzymujq ze relaeja do "ty", koegzysteneja stanowi istot
ny aspekt osobowego bytu ludzkiego. "Wspolbycie - stwierd za 
Heidegger - jest egzystencjalnym skladnildem konstytutywnym 
bytu-w-swiecie. Wspolistnienie ukazuje si~ ja,ko swoisty spos6b by
cia jestestwa, n3 !dore napotykamy wewnqtrz swia.ta. 0 ile byt 
ludzki w ogole jest, przysluguje mu sposob bycia wespol z innymi. 
Nie mozna tego pojmo,wac jako lqeznego rezultatu wyst~powania 
wielu 'podmiotow'." 22 

2t j. w., 186. Zob. r 6wn. Luijpen, dz. cyt., 221-223. 

.. cyt. za Luij penem, j. w., 304. 
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Guardini n a podstawie analizy stosll'nku "ja " - "ty" doehodzi 
do stwierdzenia, :i:e jest on nieodzowny dla osoby ludzkiej, a wi~e, 
ze nie ma mowy 0 istnieniu o.sobowego "ja" bez mo:i:liwosei i ko
niecznosei odniesienia do kogos drugiego jako "ty". 

Zapytajmy zatem, kiedy ma m iejsee relaeja "ja" - "ty", a na
st~pnie, ezy jest ona mo:i:liwa i koniec~na zarazem dla bytu ludz
kiego jako osoby, ezy jest tylko faktyezna. 

Swiat, w k t6rym zyj ~, m6j swiat jest r6wnoezesnie naszym swia
tern. Odkrywam znaczenie swiata dla siebie; moja egzysteneja jest 
zr6dlem znaezen, kt6re tworz,,! moj swiat. Ale w tym moim swie
d e napotykam na znaczenia, kt6ryeh nie jestem zrodlem. "Moj 
swiat - jak pitsze W. A. Luijpen - odsyla, mnie do :lrodel zna
.ezen , More nie Sq mojq egzystenej q. A jed<nak znaczenia te nie Sq 
'niczym~dla-mnie' . Sq one rownie:i: znaczeniami dla mnie, jakkol
wie-k w innym sensie niz dla i,nnych egzysteneji. Moj swiat zatem 
na jwidocmiej <nie jest wyIqeznie moim swiatem, twoj swiat nie 
j est tylko rtwoim, leez swiat egzysteneji jest naszym swiatem. 
A le ezlowiek i swiat twor zq jednosc obU'stronnej zale:i:nosei. A wi~c 
t o, ze swiat-dla-~nnyeh-egzysteneji ma zna,ezenie rownie:i: dla mnie, 
{)znaeza, ze egzystencja moja jest k 0 e g 'z y s t e ne j q z inn y m i 
e g z y s ten e jam i. (podkr. moje). Moja obecnosc w sw iecie jes t 
wspolobecnoseiq, moje spotkanie ze swiatem jest naszyrrn spotka
niem, moj swiat jest naszym swiatem".23 

Co odslania n am ten fakt naszej koegzysteneji? Czy mowi nam 
(;OS n a temat tego, co jest najbardziej swoiste dla bytu ludzkiego 
(ton. 0 mHosnej wspolnocie mnie i eiebie) i ezy mowi 0 istotnym 
st rukturall!ym aspekeie egzysteneji osobowej. - Wbrew Sar tre'owi, 
Biswangerowi, za kt6rymi zdaje si~ isc W. A. Luijpen,24 sqdzimy, 
ze wskazuje na jedno i drugie. Koegzysteneja w 'swej n a jbardziej 
e lem e-ntarnej formie, w ktorej uwzgl~dniam znaezenia, kt6ryeh sam 
n ie jestem i rodlem, zakla!da przecie:i: istnienie (i potwier c1zenie za
r a ze-m) innych jako os6b i mimo wszystkieh mo:i:liwyeh n adu :i:yc 
n ie pozwala na traktowanie ieh ealkowieie jako rzeczy. Koegzy
stencja ozna eza wi~c w sp6listnienie osob. Czy uwzgl~dnienie jed
nak w ten Isposab innych jak o os6b, uwzgl~dnienie ich osobowej 
przestrzeni egzystencjalnej jest tylko dostrzee:eniem pra wdy bytu 
ludzkiego, ezy te:i: jest wyrazem zaczqtkowej formy milosci? 
Wydaje si~, :i:e ta,k! Wszystkie w najdojrzalszej formie ro zwini~te 

m ilosci zakIadajq t~ podstawowq f.orm~: pozostawienia i udzielenia 
za razem przestrzeni komus, "aby w niej mogl dojsc do znaczenia 

U j . w., 221
.. j. w., 222-223. 


http:swiatem".23
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eel, do jakiego przezmaczona jest osoba" .25 - Stosunek wi~e "ja " 
"ty" uwzgl~dnia osoby. Jest przeciwienstwem stosunku: podmiot 
przedmiot, stosunku w ktorym rzeezy Sq dla mnie, a ja jestem ich 
uzytkownikiem. 

Czym jest ten stosunek dla mnie, dla drugiego "ty", a wi~c dla 
osoby. Czy 'stanowi 0 jej pe1ni? czy swiadczy 0 tym, ie zasadtniczo 
osoba ludzka Tlie moze istniec w odosobnieniu, ze istotnq pozycjq 
ezlowieka jest dialog? 

Na pytania te nalezy odpowiedziec twierdzqco. Wlasciwy stosu
nek osobowy: "ja" - "ty" stanowi 0 pelni osoby. Nie jest dla niej 
zagroi eniem, nie pozbawia jej egzystencjalnej przestrzeni. Zauwaz
my, nawiqzujqc do tego, cosmy powiedzieli na temat znaczen 
w swiecie, ktore nie Sq mojq egzystenejq, ale Sq r6wniez znacze
niami dla mnie. Jak to jest moiliwe? Na jakiej drodze to si~ dzie
je? Jedna osoba komunikuje, przelcazuje sw6j "swiat", swoje zna
ezenie drugiej osobie, a to oznacza, ,ze otwiera si~ drugiemu. Tylka 
na te j drodze mog~ na:prawd~ poznac swiat drugiego i jego sam e
go. Oznacza to ubogacenie dla tego, kt6ry w ty m uczestniczy . 
Rownoczesnie okazuje si~, ie poznanie drugiego nie jest n igdy 
sp rowadzeniem jego do rz~du rzeczy. Sartre myIi si~, gdy uwaia, 
ie poznanie uprzedmiatawia osob~, egzystoocj~. Poznanie d rugiego. 
ktore nie jest uczestniczeniem w jego "objawianiu si~", ukazaniu 
si~, nie jest prawdziwym poznaniem drugiego jako osoby , ale pro
bq uczynienia z niego mego projektu. 

Uboga cenie, kt6re dokonuje si~ w ten spos6b, pomi~dzy jednq 
osobq, kt6ra si~ ot'vviera i drugq, ktora uczestniczy w jej egzysten
cji, moie si~ dokonac jednak tylko wtedy, gdy "ja" uczestniczqce 
w ukaza niu si~ drugiego a'~ceptuje go, czyli zezwala na jeg.o istnie
nie. Pozornie zachodzi wi~c paradok:salna sytuacja. 1m bardziej si~ 

cofn~ pozostawiajqc przestrzen dla manifestacji egzystencji drug ie
go, tym bardziej otrzymuj~; im bardziej zas zechc~ ograniczye po
le jego istnieTlia, b~d~ traktowal go jako rzecz, jako m6j projekt, 
tym bardziej zafal:szuj~ rzeczywi'stose wspolistnienia i zuboi~ swo
jq egzystencj~. 

Jak mozna zauwazyc, relacja osobowa wprowadza zasadniczC! 
zmian~ w podmiocie. Tkwiqc w sobie, przynaleiqc tylko do siebie, 
stan{)wiqc 0 sobie, dostrzegam na tej plaszczywie swojq 'Wsp61n o
t~, communio z innymi ja, ktore Sq dla mnie "ty", i dla ktory ch 
ja staj~ si~ ieh "ty". Relacje te nie dadzq si~ sprowadzie ani por6w
nac z zadny,mi innymi relaejami. Relaeje te lqczqc mnie z drugi
mi, rownoczesnie bardziej anizeli caly swiat rzeczy doprowadza jq 
do wyrazistosci "ja". Poniewaz ty jestes "ty", ja jestem "ja". 
W pelni nie mogibym bye "ja", gdylby nie bylo :ladnego "ty". 
Jesli to sobie dobrze uswiadomi~, wtedy musz~ stwierdzic, ze dz iE!

http:osoba".25
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ki re1acji: "ja" - "ty" osoba osi'l,ga pelni~ swego sensu, ze choeby 
nie doszlo do zadnego faktycznego spotkania, to od strony onto1o
gicznej biorqc, oso'ba nie moze istniee w odosobnieniu.26 

To, ze drugie "ty" IStano'wi pierwotnie 0 pelnym . seooie osoby, 
mozemy uwidocznic jesZJcze w nast~pujq'cy sposob. Bez moz1iwosci 
i koniecznosci odniesienia "ja" do "ty", a wi~ hez istotowego wpi
sania "ty" w "ja", jakieko1wiek faktyczne sp-otkanie z drugq osobq 
byloby spotkaniem "niemym", mur niezrozumialosci i zagrozenia 
bylby :lie do przebycia, Sartre miatby rracj~. Jeszcze dobitniej: oso
bowe spotkanie byloby niemozliwe, kazdy bylby tylko osobq dla 
siebie, a dla drugiego "rzeczq". Takie uj~cie sprzeciwia si~ do
swiadczelniu egzystencji 1udzkiej. Fakty doswiadczenia ·autentycz
nych stosunkow "ja" - "ty", ich eidos, wskazujq na ontycznq stru
ktur~ osobowego bytu lud2)kieg,o, w ktorym tozsamose "ja" nabie
1'a pelnego znaczenia przez odnie,sienie (i sui generis przeciwsta
wienia) do "ty". Podsumujmy te rozwazania jednym zdaniem 
'wzi~tym od Kardy,nala Da'nielou: "Sarno slowo 050ba, greckie pro
sopon, oz,nacza, ze osaba ma wlasnq postae, a jcdnoczesnie, ze jest 
zwrocona ku innym".27 

RELIGIA OSOBOWI\ RELACJI\ CZtOWIEKA DO BOGA 

Refleksja nad rzeczywistosciq bytu ludzkiego pozwala nam na 
stwier dzenie : odnajdujemy siebie jako osoby, jako byty tkwi'l,ce 
w sob ie, w ktorych zawarta jest mozliwose i koniecznose odniesie
nia do drugiego "ty". Odnajduj~ siebie jako osob~, to zna.czy, ze 
ten byt jest w "moich r~kach", ale ja nie jestem jego hodlem. 
Takze zadne zwiCjzki ze swiatem, tak nieodzowne dla mnie, nie Sq 
zrodlem dla mnie jako osohy. Rowniez stosunki rni~zy{)sobowe nie 
tworz'l, mnie jako osoby, tylko jq zaJdadajq. Stqd rodzi si~ pytanie, 
dotycz'l,ce ostatecznej zrozumialnosci osoby: co stanowi jej hodlo, 
fu ndament. Sk'l,d jest osoba? 

Uswi:.l.domienie sob ie, ze ja jestem "ja" w pel,nym sensie dzi~ki 

drugiemu "ty", ze ontologicznie rzecz biorqc nie mog~ istniec 
w odosobnieniu, a row,noczesnie, ze ludzkie "ty" nie tworzy mnie 
jako takiego, ale juz za!dada , muszE; przyjqe, ze u podstaw m ego 
bytu osobowego, mego "ja" znajduje si~ "Ty" absolutne (Abso
lut - jako Osaba), k tore mnie konstytuuje i dzi~ki ktoremu ja 
jestem wlasnie "ja". Jesli "ja" osobowe nie moze bye w pelni zro

,. Swiat ! osoba, 186-187 . 

.. j. w., 189. 


" B6g t my, 52. 
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zurniale bez "ty", pelnia jego zrozumiainosci zawiera si~ w abso
lutnym "Ty".28 

Wskazuje to na sposob, w jaki pochodz~ od Boga, w jaki Bog 
mnie stwarza. Wychodzqc od rzeczy skonczonych i dochodzqc do 
Hoga jako Najwyzszej p.rzyczyny nie b~dzie mi nigdy dana specy
fika mojej zaIeznosci jako osoby od Boga. Co wi~cej: jeieli ujrP.~ 
mojq zaleimosc od Boga na wzor zaleinosci rzeczy skonczonych, 
zafalszuj~ mojq reIacjfl do Niego i Jego dzia lanie stworcze wzgl~
clem mnie. Wtedy nie b~dzie miejsca na wolnosc ludzkq.29 Kiedy 
jednak wychodz~ od analizy rzeczywistosci osobowej, kiedy racj~ 
jej by,cia jako osoby odnajduj~ w absolutnym "Ty", wtedy dostr ze
gam, ze jej stw.orzonosc polega na ustanowieniu jej w bycie jako 
osoby, jako jedynego, niepowtarzalnego "ja" w calej jego godn osci 
i wolnosci. To zas oznacza, ie Bog "wzywa jCj., by stala si~ jego "ty" 
scisIej, ie On siebie samego okresla jako "Ty" dia czlowieka .~ 'J 
Na tej podstawie mozemy powiedziec, ie moje istnienie jako "ja" 
polega w istocie na tym, ze Bog jest moim "Ty".31 

Tego rodzaju uj~cie osoby okresla si~ jako religijne poj~cie oso
by. Nie wydaje si~ ono wlcale chybione - jak to zdaje si~ dornnie
mywac. J. Moller. Oczywiscie autorzy, ktorzy reprezentujq to sta 
nowisko (m. in. Buber, Gua,rdini, Tillich) uwzgl~dniajq doskonale 
problematyk~ fiIozoficznq. Ale czy rna to oznaczac, jak zdaje si~ 
sugerowac Moller, ie filozoficzne poj~cie osoby jest przeciwstaw
ne religijnemu pojflciu osoby i jeieli w tym drugim "ujmuje si~ 
Boga jako osob~ pierwotnq, a czlowieka jako osob~ odpowiadajqcq 
(powolaniu Bozemu), to poglqd ten da si~ uzasadnic ostatecznie ty l 
ko teologicznie, tzn. ze stanowiska Objawienia".32 Po tym, co z.o

. staIo powiedziane poprzednio na temat ostatecznej zrozumialnosci 
ol;oby ludzkiej, koniecznosci przyj~cia absolutnego "Ty" i sposobu 
pochodzenia osoby ludzkiej od Boga, stanowisko Mollera jest dla 
nas nie do przyj~cia. Przyjqc stworzonosc czlowieka i nie uwzgl~d
nic w tym, czym on jest, a wi~c w osobie, wlasciwej podstawy je
go odniesienia do Boga, a wi~c wlasciwego wyrazu jego zaleinosci, 
jest niekonsekwentne i niepelne. Nie tylko w aspekcie bytowosci 
psychofizycznej czlowieka winniSmy odczytywac jego odniesienie 
do Boga, ale takie w jego :hycie osobowym. Ponadto, bez uwzgl~d
nienia mozHwosci i konieczuosci relacji osobowego "ja" do abso

.. Tu znajduje siE: tez wedlug nas proble:n odrE:bnej drogi do Boga, ktory za 
punkt wyjscia bierze faktycznq strukturE: bytu osobowego czlowieka. Zagadnienia 
tego nie sposob jednak w tyro miejscu szerzej omawiac. SygnaJizujemy je, by 
zwrocic uwagE: czytelnlka. - Por. rown. m6j artykul: Czlowiek a B6g, 121. 

" Zob.: W. A. Luijpen. dz. cyt.• 78. 
" Swiat t osoba, 196. 

11 j. w., 195 • 

.. Czlow!ek w Awtecie, 60--1ll. 
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lutnego "Ty", religia ezlowieka jako faktyczna odpowiedz czlowie
ka na poworanie go przez Eo-sIde "Ty" poz,bawiona bylaby swej 
ontologkznej podstawy, i jako taka dla jego bytu niekonieczna, 
a nawet niezrozumiala. 

Czyz zresztq sam Moller nie dochodzi do tego rozpatrujqc ukie
runkowanie bytu osobowego na transcendencj~, i ezy przez to sam 
sobie nie przeezy? Czytamy u niego: "Transeendencja oznacza 
przekraezanie. Pewne przekraczanie dokonuje si~ w bycie osobo
wym juz przez wychodzenie ku drugiemu czlowiekowi i konkret
nym by tom. Ale w takim przekra.czo.niu daje ~nac 0 sobie dalsze 
przekraczanie skierowane ku bytowi w og6le. Wlasnie wtedy, gdy 
zastanawiamy si~ nad nastawieniem czlowieko. na drugiego czlo
wieka i no. swiat, musimy si~ spyto.c, czy takie nastawienie i ko
munikaoja Sq w zasadzie mozliwe, jesli nie tkwiq korzeniami w ja
k iejs podstawowej lqcznosci. A to. lq cznosc podstawowa wskazuje 
zn6w no. wewnqtrzludzkq komunikacj~, poniewaz byt ludzki jest 
skoQIlczony i pozostaje skonczony i poniewaz nawet cala pot~ga 

osoby nie potrafi usunqe tej skonczonosci; raczej stale na nowo j'l 
potwierdza. Wszelka reduk cja tut.aj zawodzi . Redukcja do materii 
jest niemozliwa. Wlasnie przez to, ze materializm dialektyczny 
u znaje r6znk~ mi~dzy materiq a swiadomosciq, stawia on w rze
ezy samej pod znakiem zapytania gloszony przez siebie zwiqzek 
tej r6znicy z materiq. Tylko jedna silo. moze tu bye uzasadniona 
mianowicie to., kt6ra kryje w sobie mozliwose duchowego i mate
r ialnego bytu. - W ten spos6b byt ludzki jako punk t wyjscia 
i centrum oznacza wprawdzie z jednej strony wielkosc czlowieka 
w zestawieniu z wszystkim, co w swiecie nie jest czlowiekiem, 
z drugiej jednak strony k ryje w sobie wskazywanie czlowieka poza 
s iebie. Czlowiek jest centrum, bo jest czyms naj doskonalszym, gdy 
ehodzi 0 mozliwosci bytu na tyro swiecie. Ale czlowiek nie jest 
czyms osta tecznym, bo jego mozliwose bytu poz,osta je mimo wszyst
ko ograniczona·. Czlowiek nie jest wszechmocny i nie moze takim 
si~ stac. Zresztq nawet gdyby czlovviek mial si~ dalej rozwinqc 
w jakiegos nadczlowieka, to i taki nadczlowiek pozostalby skon
czony i nie stalby si~ nigdy czyms absolutnym. - W otwarciu si~ 
ezlo'wieka na drugiego czlowieka kryje 'si~ otwarcie na cos wyz
szego. Przed czlowiekiem st.aje zadanie realizacji tego otwarcia si~. 
P ytanie, w jaki spos6b czlov,dek to potrafi, jest powaznym proble
m em filozoficznym, kt6ry na1lezy do antmpo.}ogii filozoficznej, 
2 jednoczesnie wybiega poza jej granice. Pytanie to wybiega poza 
g ranice antr.opologii filozoficznej, poniewaz czlowiek jest istotq, 
kt6ra wykracza poza granice siebie samej".33 

.. j . w., 65-66. 
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Tyle Moller . Zapytajmy w zwiqzku z jego wypowiedziq, zwla
szcza na,wiqzujqc do ostatniego zdania: czyz wlasnie zdanie sobie 
sprawy z charakteru wy-kraczania peza samego siebie, nie prowa
dzi nas .do ab,solutnego "Ty"? i czyz dlatego w ybieganie antro polo
g ii poza siebie, nie w skazuje, ze antropologia filozoficzna rozwiq
zuje si~ ostatecznie w teologii naturalnej? a wszystk,o razem na 
swoj spo,sob nie po.twierdza, ze filozoficzne poj~cie osoby ludzkiej 
moze bye zarazem religijne, jesli si~ uwzgl~dni jej osta tecznq zro
zumialnosc w absolutnym "Ty"? - Naszym zdaniem, na podstawie 
tego cosmy .mowili 0 mozliwosci i koniecznosci odniesienia os obo
wego "ja" do absolutnego "Ty", nc.lezy stwierdzic, ze czlovviek ja
ko osoba jes t bytem religijnym. Wyznacza to sposob jego pochodze
nia od Boga i gwarantuje jego wolnosc. Ontologiczna religijnose 
osoby ludzkie j (w,pirsanie w struktur~ mego by,tu osobowego boski2
go "Ty") wbrew temu, co si~ m oze wydawae, nie znosi wi~c bytu 
lud;Qkiego ja:ko ''loinego, al2 - jak widzielismy - w pelni go 
ustanawia. Faktyczna zas egzy;stencja, w ktorej u rzeczywistnia s i~ 

osoba lud~ka, potwierdza jej wolnosc w stanowieniu 0 sobie. 
Zauwa imy najpierw, ie religijny wymiar egzysten cji relig ijne j 

czl-owiek a zarowno od strony Boga ja,k i od strony czlowieka roz 
grywa si~ zawsze w kategoria ch intersubiek tywnych a n ie przed
miotowych, a wi~c w kategoriach, kt6re uwzgl~dniajq osoby . P o
znanie Boga p rzez czlowieka nie ma nigdy charakteru "urzeczowie
ni a Go", spro\vadzenia Go do rz~du p rzedmiotow, ale wiCl,ze sis 
zawsze z kategoriq "objawienia" 34, a wi~c z kategoriq, Idora jest 
wlasciwosciq podmiotu. Bog za wsze objawia s i ~ , ukazuje si~, 

w tym tez sensie "zawierza" si~ czlowiekowi. ,,\Vkroczenie" w ten 
spoosob Boga w swiat czlowieka nie jest wi~c w pierws zym rz~dzie 
zawladni~ciem czlowiekiem, ale oddaniem si~ Boga czlowiek owi. 
Bog jako Osoba Gdkr ywa samego siebie jako i rodlo sensu, odkrywa 
swoje stanowienie 0 sobie, w stosunku d 0 k to r e go c z l o w i e k 
p o z 0 s t a je w 0 1 n y. Sartre nie odkrywa prawdziwego stosunku 
czlowieka do B oga. W swej aktualnej egzystencji stanowi~ 0 sobie. 
Mog~ zaakceptowac boskie "Ty", a "vi~c religijny wymiar mojej 
egzyst encji, ale mog~ go t akZe odrzucic. - Rowniez Bog poznaj qc 
mnie, nie u rzeczawia mnie, nie czyni mnie przedmiotem. Nie jestem 
czyms dla Boga. Bog (Mary mnie powolal ontycznie jako osob~) 
odnajduje mnie jako o'Sob~, Idora Is1;ainowi () sobie, ktora przez to 
jest zrodlem znaczenia dla siebie. 

W ten spos6b czlowiek jest z jednej strony, ontologicznie rzecz 
biorqc, jako osoba istotq religijnq, Bog ontycznie stanowi jego 
pier.wotne "Ty", z drugiej zas strony, rownoczesnie jest on tw6r

.. Zob.: A. Lang, Wesen und Wahrheit der Religion, MUnchen 1957, 82. 
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Cq religii egzystencjalnie poj~tej; od niego zalezy, on stanowi, czy 
Bog istnieje, czy nie istnieje dla niego jako absolutne "Ty", on od
powiada na boskie slowo swoim ludzkim rozumieniem (w tym tez 
znaczeniu kazdy rna swojego Boga) i swojq wiernosciq. Inaczej si~ 
wyrazajqc, jesli stworzenie czlowieka p.alega na ustanowieniu go 
jako osoby, jako "ja", i okresleniu si~ Boga jako "Ty" dla czlow ie
ka, to nie jest to podporzqdkowanie czlowieka Bogu w formie jego 
zatraty, ale jest to ontyczna jego afirmacja (dzi~ki "ty" jestem 
przede wszystkim "ja"), ktora z kolei stanowi Ipodstaw~ mozliwosci 
szczegolnej afirmacji siebie, swego "ja" przez to, ze Bog sta,je si~ 

moim "Ty". 

RELlGIJNY WYMIAR OSOBY LUDZKIEJ 

A PROGRAM ATEIZMU 


W tego rodza ju stosunku, pomi~dzy osobq ludzkq a Bogiem, ja
ki staralismy si~ zaprezentowac wyzej, zostaje zasadniczo rozwiq
zany egzystencjal,ny problem zagr.ozenia czlowieka w ramach tzw. 
calkowitego przenikania go przez spojrzenie Boga. 

Jak zatem mozna wyUumaczyc wspolczesny ateizm postulatywny 
tego typu, jaki reprezentuje np. Kirylow w Biesach Dostojewskie
go, Nietzsche czy Sa.rtre? ZwykIe Zrodla jego upatruje si~ w bl~d
nym ujmowaniu Baga jako kogos "innego", a wi~c na podobien
stwo stosunkow rni~dzyosobowy!ch, z tym, ze Bog jest tym "iI1J1ym" 
podniesionym do nieskonczonosci, ktory calkowicie opanowuje 
czlowieka nie pozostawiajqC mu tym samym Zadnej przestrzeni 
egzystencjalnej. Tak sqdzi tez Guardini. W przypadku. gdy ujmu
je si~ Boga jako kogos "innego", pod ktorego wszechmocnym 
spojrzeniem stoi czlowiek, to wtedy - jego zdaniem - rodzi siE;: 
alte.rnatywa: On alba ja..- W odniesieniu jednak do Boga tego 
rodzaju uj~cie jest bl~dne. "W stosunku do kazdej istoty obowiq
zuje twierdzenie: jesli ktos nie jest mnq, jest 'innym'. W stosunku 
do Boga twierdzenie to Inie rna sensu; ito, ze ono nie rna sensu, 
wyrab zarazem istot~ Boga". I dodaje Guardini, mowiqc 0 ateiz
mie, ktory powstaje przeciw okreslonej religijnosci: "W relacji, 
o ktorej mowilismy, Boga czyni si~ 'Innym', najwi~kszym z wszy
stkich, a wi~c Tnnym' w sposob bezwzgl~dny. Jesli jest nim, czlo
wiek musi podjqc stra'szliwq walk~ 0 wyzwolenie; Nietzsche mial
by racj~".35 I tak wlasnie ujmuje Boga Sa·rtre: "JeSli Bog istnie
je, to jest On 'kwintesencjq innego', poj~ciem 'innego' rozwini~ym 
do najdalej po,suni~tych granic, mimo ze On sam nie jest ni~dy 

"Swiat t osoba, 106 por. r6wn.: L. Leahy, L'tneluctable Absolu. Comment 
poser Ie pTobl~me de Dieu, Paris 1964, 76. 

http:racj~".35
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'wobec - innego'. Patrzy On bowiem na mnie i na nas, lecz ja nie 
mog~ patrzee na Niego. Jestem wi~c w Jego oczach przedmiotem, 
jakims 'wobec-innego', kt6reg.o rue moina wyzwolie. Jes!i B6g ist 
nie,je, to nie mog~ bye SaJlllym sobq, nie mog~ bye 'wobec - Isiebie', 
b 'id~ zawsze tylko 'wobec-innego'. B6g jednak nie istnieje. Nie mo
ze on istniee,poniewai czlowiek istnieje jako 'wobec - siebie' ".36 

A wi~c u :h6del ws,p6lczesnego ateizmu postulatywnego odnaj
dujemy okreslonq form~ a ntropomorficznego pojmowania Boga 
i Jego stosunku do czlowieka. 

B6g nie jest jednalc osobq Tz~du osoby skonczonejpodniesionej 
tylko do maximum, nie jest w konsekwencji "innym", ani tez mi 
rownym. - U podstaw czlowieka lezy stworzye akt Boga. "Ener
gia tworcza J ego aktu czyni mnie mn O! samym. Dzi~ki temu, ze On 
zwraca ku mnie ,powoluj,!cq mnie moc swej mitosci, staj~ si~ sobq 
i tkwi~ w sobie samym. Moje wlasciwosci majq poozqtek w Nim, 
.a nie we mnie".37 - Bog zatem jest zasadq toisamosci osobowej 
czlovvieka - dodajmy a nie z.rodlem jego aliena cji. 

Przenikania Boga, a tym samym Jego Wszechmocy w stosunku 
do czlowieka nie moina wi~e pojmowae ani na sposob za jmowa
nia calkowitej przestrzeni egzj'1Stencjalnej czlowieka, ani tei na 
sposob sto3unku do innych stworzen nierozumnych, ale jako moe 
llstanawiajqcq w bycie osob~ ludzkq. "Gdy Bog mnie widzi, to nie 
jest tak jak w6wczas, gdy jeden czlowiek patrzy na drugiego. 
skoncw na istota na skonczonq istot~; spojrzenie Boga s twarza 
mnie. Poj~cie Innego nie .rna tu wi~c iadnego sensu".38 

Guardini zauwaia ponadto, ie wprawdzie nie mozemy si~ obejsc 
bez poslugiwania si~ poj~ciem "Innego" w odniesieniu do BOg<l, 
rownoczesnie jednak musimy sobie uswiadomic , ie poj~cie "In
nego" wlasciwie naleiy wyeliminowae. Poj~cie stwa rzania, kt6re 
\vyraia relacj~ Boga do czlowieka, rna dwojaki sens: raz. ze czlo
wiek r zeczywiscie jest osadzony we wlasnym bycie, nast~pnie jed
nak i zarazem, ie B6g nie jest kims "innym" obok niego, lecz jest 
<lbsolu tnym zrodlem jego bytu i jest mu blizszy niz on sam sobie.3\} 

R. Coffy krytykujqc Sartre'a wlasnie za to, ie dla niego Bog 
jest tylko "Innym", ktory patrzy na mnie i przemienia mnic 
w "dla - innego" , wprowadza dlatego na okreslenie Boga w sto
s unku do czlowi~ka tenmin, ie jest On "Wszystkim - Innym". 
"Bog nie jest czlowiekiem 0 wy,olbrzymionych do ostatecznosci 

" R. Coffy, B6g niewterzqcych, Paris 1967, 75-76. 

" Swtat t osoba, 106• 

.. j . w., 106 • 

.. j. w., 107. 
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wymiarach. - stwierdza on - Jest On w1asnie 'W,szystikim -
Innym', tym, k t6ry nie jest czIowiekiem".4o 

Wraz z Guardinim i innymi zgadzamy si~, ze opisana forma 
ateizmu antropomorfizuje poj~cie Boga i jego stosunek do czlo
wieka. Ale to nie jest wszys1Jko! U podstaw ateizmu pastulatyw
nego, ktarego glawnym reprezentantem po· stronie egzystencj a
lizmu ateistycznego jest Sartre, lezy przede wszy,stkim bl~dne uj ~
cie sta3unkaw mi~dzyO'sobowych lll'dzkich, przeniesionych nast~p

nie na stasunek Boga do cz1owieka. Pastarajmy si~ to uwidacznic. 
W osob~ ludzkq wpisana jest relacja do drugiego "ty". Relacja 

ta nie jest wi~c czyms tylko faktycznym, jak chce Sartre. Auten
tyczne "ty" nie moze tym samym mnie zagrazac, ale jeszcze bar
dziej determinuje mnie jako osobowe "ja". To nie relacje mi~dzy

()sabowe zagraza jq cz1owiekowi, ale ich wypa czenie, k iedy tra k
tuje si~ asoby ludzkie na spos6b przedmiot6w. I tak wIas'nie uj
muje je Sartre. Jego bawiem zdaniem cudze spajrzenie przemienia 
mnie w rzecz (me cho.si fie). Stqd tez jego okreslenie: "Piek1a, tv 
inni " . - Pod Wszechmocnym zas i przenikajqcym calkowicie spa j
rzeniem Boga nie rna juz mowy w og61e 0 istnieniu osaby. 
J esli jedna-k, jak to' przedstawiane 2Osta1a wyzej, stosunek oso
bowy nie jest stosunkiem zawlaszczenia, ale pazostawia przestrzeIl, 
tak "aby w niej magI dOijsc dO' znaczenia cel, do jakiega przezna
czona jest osoba ", lub jak to utrzymuje Heidegger: poznawac t o 
pozostawic istniejqcega w bycie, i jak to uzupeinia Dondeyne: 
poznawac, to czynic go wolnym w stosunku do mnie i czynic mnie 
wolnym w stasunku do niego,41 - to w spos ab analogiczny, ale 
pierwotnie, (tm. od ktarego b~dq czerpac swe padobienstwo nie
doskonale te wlasnie stosunki), b~dzie si~ to adnosi1o do Boga jako 
"Ty" czIowieka. Przenikanie Boga i Jego '¥szechmoc nie ozna czajq 
zagrozenia absolutnego. Posiadajq o.ne zawsze chamkter stw6rczy, 
ezyli ustanawicmia w istnieniu, a w przypadku osoby ludzk iej 
stwarczy akt powol<l11ia, czyli obdarzenia walnosciq samostano
wienia, nie tylko w sensie poz,ostawienia wolnej przestrzeni egzy
stencjalnej, ale w jej ustal!1owieniu. 

DOPOWIEDZENIE 

Wydaje si~, ze antropologiczny punkt wYJsc1a, ktary uwzgl~dni-· 
lismy w naszych rozwazaniach nad zagadnieniem relacji religijnej 

" B69 n iewierzqcych, 77. 
" A. Dondeyne, L'experience prephiLosophique et les conditions anthropologi

ques de I'affirmation de Dieu, w: L'existence de Dieu, Tournai 1963, 163-165. • 
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cZlowieka, ubogaca i otwiera nowe perspektywy, w porownaniu 
z tradycyjnym, czysto kosmologicznym podejsciem do rzeczywis
tosci stworzonej. Nie sqdzimy przy tym, by spos6b i kierunek ba
dan w obu podejsciach byly sobie przeciwstawne. I w jednym 
i drugim przypadku chodzi 0 anaIiz~ rzeczywistosci bezposrednio 
nam danej. Analiza jednak rzeczywist.osci osoby Iudzkiej odslania 
nam w perspektywie swej ostatecznej zrozumialnosci szczeg6Iny 
zwiqzek pomi~dzy niq a Bogiem. Gdy - zaIeznie od r6znych 
aspektow bytu bezposrednio nam danego poza rzeczywi:stosciq 
czlowieka - ujmujemy Boga jako Niezmienne zr6dlo ich zmien
nosci, czy dynamizmu spraw,czego, to skonczonosc osobowego bytu 
Iudzkiego prowadzi nas do Absolutnego .,Ty" jako jego ostatecznej 
podsta\vy bytowej. Przyczynowanie stworcze Boga posiada tuta j 
specyficzny charakter.42 

Odkrycie ffiozliwie peIne tej reIacji wyznacza caly charakter 
egzystencji oSoobowej : wielkosc, godnosc, wolnosc i moiliwosc pel
nej realizacji. Na tej podstawie r eligia jest realizacjq wlasnej oso
bowej tozsamosci, poj~tej w spos6b najbardziej pierwotny. 

Ks. Marian Jaworski 

" Przyj~eie an tropologieznego punktu WYJSCla, seisle osobowej struktury by
tu, do ktorego istotnych element6w nalezy odniesienie do "ty", posiada r6wniez 
szezegolne znaezenie w kwestii poznawalnosei natury Bozej. "Domaga si~" bowiem 
analogicznej struktury w Bogu, a wi~c zalozenla wlelosci osob i stanowi w ten 
sl'osob nle tylko 0 mozliwosei ale i 0 "racjonalnosci" wiary w Boga - Tr6je~. 

Przez to sarno stanowi przezwyciElzenie skrajnosci deizrnu i konsekwencji, jak!e 
niesie on ze sObq. 

2 - ZNAK 
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FILOZOFIA 
I LUDZKIE SPRAWY CZlOWIEKA 

Gdybysmy prag.n~1i uchwycic dzisiaj jakis .znamienny dla w,sp61
czesnej fi:lozofii spos6b rozprawiania ,0 czlowieku, trzeba by zwr6
cic uwag~ nie tyle na osiqgane w niej wyniki, He na metod~ ich 
uzyskiwania. Metod~ t~ trzeba by rp rzy tym pojqC dose: szewko. Sw,! 
specyfik~ Izawdzi~cza ona rprzede wszystkim ostatecznemu .celowi, 
k t6ry zamierza osiqgnqc. Chodzi ,0 ta, by 0 czlowieku i jego spra
wa ch m6wic j~zykiem wyprowadzonym wprost z doswiadczenia 
czlowieka, by irozumiec czlowiek.a przez to, co najbardziej ludzkie. 
Troska 0 autonomi~ j~zyka jest wyrazem przekona nia, :i:e czl,owiek 
jako byt nie daje si~ sprowadzic do :i:adnej innej niz ludzka kate
gorii istnienia. Nalezy :w m6wieniu 0 czlov.rieku operowac takim j ~

zykiem , kt6ry by t~ niesprowadzalnosc w yrazal i potwierdzal. 
Dqznosc in daje si~ obserwowac niej ako od s t rony negatywnej, 

mian owicie w krytyce, z jakq wsp61czesna a ntro:pologia wyst~uje 
pod a dresem antropologii tradycyjnej. Narz~dziem owej krytyki Sq 
dwa poj~cia: 'Poj ~cie reifikacji i poj~cie uprzedmiotowienia . An
t ropol<Jgii tr2dycyjnej zarzuca si~, ze jest a ntrop ologiq reifikujqcq 
i uprzedmiotawia jqcq. Zarzut r eifika.cji jest adresowany przede 
wszystkimprzeciw Kartezjuszowi, zarzut uprzedmiotowienia prze
ciw psychologii wywodzqcej si~ z ducha pozytywizmu, g16wnie 
z asocjacjonizmu. 

Ka rtezjusz odkrywlSzy w slynnym "cogito ergo sum" pierwszq za
sad~ swej filozofii , zapytal:, jak wiadomo, 0 to, czym jest o,statecznie 
owe ., cogito", scislej "ego ;cogito". Odpowiedz br~miala: jestem 
"rzeczq myslqcq; ale, co to jest? Jest to rzecz, ktora wqtpi, pojmuje, 
t w ierdzi, przeczy, chce, nie chce, a takze wyobraza sobie i czuje".1
"r ten spos6b Kartezjusz, jak bez trudnosci zauwazamy, dokonuje 
p r zeniesienia poj~cia .rzeczy, stosowanego do opisu swiata zewn~
trznego, na ludzki swiat wewn~trzny. Czlowiek ~ostaje wyobrazony 
"na obraz ipodobienstwo" rzeczy. Zatraca si~ jego specyfika. Widzi 

1 Dascartes R ., lHedytacje 0 p!erwszej fHozoJii , PWN, 1958, s. 36. 
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to dzisia j szezeg6lnie ostro Heidegger. Kartezjanski model mysleni"l. 
o ezlowieku, pisze, "przeszkadza wzio,e pod spojrzenie ontologicznie 
i w spos6b wlaSciwy zaehowania Dasein" .2 Znamienne Sq tutaj slo
wa "przeszkadza wzio,e pod spojrzenie". Heidegger odrzuea karte
zjanski model jw; na samym wstEipie badan nad ezlowiekiem jako 
cos, co zanim okazalo si~ z gruntu bl~dne, juz ujawnilo metodologi
eZllq bezplodnosc. 
Poj~cie uprzecimiotowienia zrobilo ,karierE; dzi~ki Sartre'owi, a le 

w filozofii wsp6lezesnej odegra1o ono SWq rolE; juz wezesniej, pod 
koniee ubieglego wieku u Bergsona, w pierwszej jego praey po
swiEieonej badaniom bezpos.rednieh danych swiadomosei, w kt 6rej 
krytyka asoejaejonizmu zajmuje jedno z gl6wnyeh miejsc. Psyeho
Iogia asoejaejonistyezna dzielila (kawa1kowala - jak m6wi Berg
son) swiadomosc ezlowieka na szereg element6w sldadowyeh: w ra
ienia, wyobrazenia, deeyzje, poznania, uezueia itd. Do tak uformo
wanyeh element6w stooowaia nastE;pnie prawa asoeja.eji. Chodzilo 
o to, by pokazac, w jaki spos6b pojawienie siE; w swiadomosei je
dnego elementu, pociqga za .sobq wystClpienie drugiego. Dla swoieh 
potrzeb psyeho1ogia ta skonstruowala odpowiedni jEizyk, kt6ry p od 
wzglE;dem swej struktury upodohnil siE; do jEizyka przyrodniezego. 
I n a tym polegal jej blqd. Ludzka swiadomosc jest naprawdE; inna. 
Bergson pisal: "W miar~ jak dro,zy si~ w glo,b, w mial'~ jak Ja staje 
si~ samym sobo" owe stany swiadomosci przestajo, ustawiae si~ je
den obok drugiego, natomiast nawzajem si~ przenikajo" zlewajq 
w jedno i uzyskujq zabarwienie od calej reszty. W ten spos6b k azdy 
z nas ma sw6j wlasny spos6b koehania i nienawidzenia i ta niena
wise i ta milose odbija caZa, jego osobotvose. Jednakze j~zyk okresla 
te stany przy pomocy tych samych sl6w 'U wszystkich ludzi, jest on 
10 stanie ustalae wylqcznie aspekt obiektywny i nieosobowy m itosci, 
nienawisci i tysio,ca uczue ozywiajo,cych dusz~".3 Glos Bergsona nie 
byl odosobniony. Wtkr6tce dolqczq do niego fenomenologowie: PHin
der, E. Stein, Max Scheler ze sw'! praCq 0 zludzenia'ch samopozna
nia, i wielu Lnnyeh. Bergson i Scheler, mimo r6znic na innyeh od
cinkach filozofii, w jednym siE; zg3dzali: ze prawdziwym proble
mem nie jest to, jak siE; to dzieje, ze ezlowiek narzuca swiatu subiek
tywne formy swej swiadomosci (Kant), ale to, w jaki spos6b po-
zwala na to, ze formy swiata 'zewnE;trznego narzucajq mu siE; na je
go wrasnq swiadomosc. Oddajmy raz jeszcze glos Bergsonowi: "Psy
chologia wsp61czesna zajmuje si~ szczeg6lnie szeroko tym, by usta
lie, ze spostrzegamy rzeczy poprzez pewne formy zapozyczone z na
szej wlasnej konstytucji. Tendencja ta uwydatnila si~ szczeg6lnie 

• Sein ILnd Zeit, ,TUbingen 1967, s. 97. 
• Essai SILT !es donnees immedlates de In conscience, Oeuvres, 1959, s. 108-109. 
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od czasu Kanta ... Wydaje si~ nam, ze jest tu miejsce na postawienie 
problemu w sposob odwrotny: czy najbardziej rzucajo,ce si~ w oczy 
stany naszego Ja, ktore - jak sqdzimy - ujmujemy bezposrednio, 
nie so, najczl?sciej spostrzegane poprzez pewne formy zaczerpni l? te 
;::e swiata zewn~trznego, ktory zwraca nam to, cosmy upl'zednio od 
n iego wzi~li".4 

Tak wi~c rodzi si~ za:mia1' mozliwie adekwatmego movvienia 0 czlo
w ieku j~zykiem w peini ludzkim, bez reifikacji i bez uprzedmioto
wienia. Aby jednak to byro mozliwe, trzeba wpierw uchwycic czl,G
wieka jako takiego w jemu wlasciwym czlowieczeil.stwie. W tym 
celu nalezy zapytac, ktore z doswiadczeil samego Isiebie czlowiek 
uwa za za najbardziej wlasne? W ktorym odnajduje lub wierzy, ze 
odnaj dzie SWq specyfik~? Trudno tuta j wchO'dzic w szczegoly 1'oz
n y ch odpowiedzi. Sp1'6buj~ zatrzymac si~ na trzech, na tych mia
nowicie, na More zdajq si~ wskazywac Husserl, Heidegger i Ricoeur. 
J ednoczesnie chcialbym zwrocic uwag~ na nie wyczerpujqcy charak
ter tych odpowiedzi. W tej kwestii wspolczesna filo zofia cz{owiek a 
przekr acza dopiero pierwiSze progi. 

1. S tanowisko Husserla wymaga komenta1'za. Przede wszystkim 
H usserl nigdy nie wyrazal zami aru uprawiania tzw. "filozofii czlo
wieka". Jego tralliScendentalna fenomenologia byla probq budowa
nia podstaw filozofii i podstaw teoretycznych wszelkiego naukowe
go myslenia. Jest jednak faktem, ze w r ealizacji swego programu 
rozpoczy;nal od czlowieka a scislej od jego swiadomosci . Widac to 
szczegolnie ostro w Me dytacjach Kart ez janskich. Sq one wlasnie 
dzi~ki temu "kartezjanskie" , ze podejmujq pr6b~ 'bar dziej adekwat
nej analizy .kartezjallskiego Cogito. W efekcie cala fenomeno,logia 
jest tam poj~ta jako teoretyczne badanie w ramach sfery opisanej 
przez trzy poj~cia: ego cogit o cogitata. "Ego cogito" to swiadome 
siebie Ja. "Cogitata" to sfera zj awisk, kto1'e Ja 'Sobie ja kos uswia
d<l mia. Jestesmy zatem zamkni~ci w obszarze samych siebie . 

COZ uzna H usserl za specy fi cznie ludzki rys czlowieka? Nie odpo·· 
wia da jqc na to pytanie w prost, ale pr zy okazji badan n ad i'stotq 
swiadomosci, Husserl da najpierw do zrozumienia, ze jest n im i n·
t en c j on a 1 no s C. Ale czym jest intencjonalnosc? Ostateczna od
powiedz Hu sserla jest taka : intencjonaln08c polega na tak1m skiero
waniu si~ swiadomosci w stron~ przedmiotu,ze konstytuuje si r:; 
w niej sen s przedmiotu. Mozemy zatem powiedziec: ,czlowiek dla 
Husserla to Ja zdolne do konstytuowania sensu. 

St wierdzenie, ze do "istoty" czlowieka m lezy zdoln08c konstytuo

• Dz . cyt., s. 146. 
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wania sensu przedmiotowego, jest qparte na calkiem w gruncie rze
ezy banalnych obserwacjach. Swiat otaczajqcy czlowieka jest zbu
dowany z przedmiot6w, ktore dla nas majq jakis sens. Cos rna dla 
nas sens bycia stoleJm, cos innego sens bycia krzeslem, jeszcze cos 
i nnego sens bycia :dzielem literackim, domem, czlowiekiem bliskim, 
ezlowiekiem dalekim, bratem, robotni·kiem itd. Sens jednego przed
miotu zaz~bia si~ z sensem innego przedmiotu: st61 jest stolem 
w relacji do krzesla, krzesf.o w relacji do stolu, pi6ro w relacji do 
p apie ru, papier w relacji do pi6ra, a wszystko razem wzi~te w rela
e ji do czlowieka, kt6ry pojmujqc znaczenia przedmiot6w jest w sta
n ie pisae, siadae lub wstawae z krzesla, stawiae na stole ksiqzki, na
ezynia, kwiaty. Gdzie konczy si~ granica sensu, tam zaczyna si~ bez
sens . Ale be:asens to ta'ki:e ostatecznie jakis sens, sens niezrozumialy, 
n iemoi!Iiwy do poj ~cia. Jak sens jest sensem wylqcznie dla j akiejs 
swiadom osci t ak bezsens jest bezsensem wylqcznie di a kogos, kto 
"nie jest w stanie pojqe". Sens p020staje t akZe w jakiejs relacji do 
bytu. Je,st ,rodzajem zwierciadla, po.przez kt6re czlowiek spoglqd a 
na to, co jest. Bye bytem dla czIowieka to nic innego jak miee sens 
bytu. Sens ani nie przYfSlania bytu, SJni go nie za st~puje , tak sarno 
z reszt q jak by t nie przYlSlania ani rue zast~puje sensu. PQj ~cie sen
S li oznacza, ze byt jest ro~atrywany rue "sam w sobie i dla sieb ie", 
ale 0 tyle, 0 ile pozostaje w jakiejs relacji do swiadomosci. Scholas
tycy m6wili: ens et verumCC}llverttmtur. W husser,lowskiej wizji sen
su Sq obecne j akies odlegle wspomnienia starej za-sady scholasty,k6w ,5 

Powstawanie sensu w s"riadomosci ludzkiej jest u warunko wa ne 
dwojako: subiektywrnie i obieMywnie, budowq swiadomosci i fak
t ern wrazen. Dbtego nie mozna powiedziee, ze czlowiek tworzy 
sens. Husserl tak napraw:d~ ,nie mowi. Stosuje tuta j inne slowa: 
<'ZIomek k 0 n s ,t y t u u j e sens. Poj~cie kOl1'stytucji zawiera mo
ment tw6rczosci i moment b iel'l1osci. Aby ukorutytuowae sens, trze
ba odebrae wra.zenie. Ale ukonstytuowany sens jest zawsze czyms 
wi~cej niz wrazeniem. Gdy w razenia informujq mnie np. tylko 0 je
dnej s t ronie p rzedmiotu przestrzennego, sens 'kaze mi ob jqe calose, 
gdy te dochodzq do mnie ty lko w czasowym "teraz", sens odsyla 
mnie do przeszlosci i przyszlosci. 

Czyrnze jest w tej wizji czlowiek? Gdzie lezy rdzen jego czlo
w:ieczenstwa? 

Rdzeri czlowieczenstwa zdaje si~ lezee w transcendentainym (p o
zasmatowym) Ja, kt6re jest podmiotem konstytuowania si~ sensu 

• w tym punkcie wy!ania siE: zagadnienie ideaJizmu Husserla. Zaga dnieniem 
tym nie mogE: sie: tu szerzej zajmowac. Zainteresowanych odsy iam do mojej 
prac y pt. " Ingarden - Husser!: sp6r 0 istni en!e sw!ata", zamieszczonej w w yd. 
? bior owym "Fenomenologia Romana Ingardena", PWN 1972. 
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otaczajqcego nals swiata i sensu poszczegolnych, w.chodzqcych w je
go sklad przedmiotow, ludzi, wspolnot, dziel sztuki. techniki itd. Je
dllym z nich jest sam czlowiek poj~ty jako ta'k lub inaczej znaczq
cy skladnik owego swiata, na ktorym jest on lekarzem, Irzemieslni
kiem, ksi~dzem, robotni-kiem. Jedynie transcendentalne Ja wyrasta 
poza i ponad Swiat, jako tajemnicza rzeczywistose "z innej ziemi". 

II. Na mysli Heideggera ,ciqzy w spo'sob szczeg6lnie znaczqcy wizja 
niebezpieczeiistwa reifikacji. Aby temu niebezpieczerustwu ujse, 
Heidegger rezygnuje w opisieczlowieka z 'kartezjaiiskigo poj~cj a 
substancji i z wszelkich innych poj~ tradycyjnej metafizyki. Tuta i 
lezq cz~sciowo Zrodla \Specyfiki j~zyka, jakim si~ posruguje. Model 
substancji zbudowany z idei przypadlosci i ich egzystencjalnego 
podmiotu wydaje mu si~ modelem, w ktorym gubi si~ znamienna dl a 
ludzkiego istnienia wewn~trzna czasowose. Czlowiek je,st przenik
ni~ty czasem. Trze.ba zhudowae taki model, 'W ktorym prawda t a 
wystqpilaby w calej jaskrawosci. Heidegger si~ga do poezji. W jed
nym z sonetow do orfetlszo. Rilkego znajdujemy formul~: "spiew 
to istnienie". Heideggerows ka wizja czlowieka zaczyna si~ upodab
niae do polifonicznej melodii, wlasnie do piesni. Jak polifoniczna 
piesii jest ukladem k ilku melodii, tak czlowiek jest zl:ozony z wielu 
"sposobow istnienia", "egzystencjal6w", ulozonych warstwowo je
den nad drugim. WariStWq podstawowq jest troska . Jak melodia, 
piesii jest przenikni~ta czasem, tak ludzkie ,bye" jest budowane 
przez strumieii plynqcego przezeii czasu. Dzielo Heideggera wyraza 
to w samym tytule: "Sein und Zeit". 

Pisalem 0 tym na innym miejscu: "pie§n tworzy si~ z chwili na 
chwil~, swq tozsamosc zawdzi~cza nieustannym nawiqzaniom do 
przeszlosci i ciqglym wybieganiom w przyszlosc. Pelni~ osiqga do
piero wtedy, gdy pr,;::estaje istniec. Od samego poczqtku ciqzy nad 
niq akord smierci, kt6ry jq koiiczy. Piesn jest z istoty 'historyczna'. 
'dziejowa', jest zwiqzkiem c:zasu i nicosci, zarazem jest i nie jest. 
Ontologia pie§ni, w kt6rej czlowiek spiewa samego siebie, jest zbu
dowana na paradoksie. Bo tej piesni, ktorq jes,t czlowiek - ... 
nikt nikomu nie gra. Jest to najtragiczniejsza z piesni. Nikt czlo
wieka nie spiewa, nikt do konca nie slyszy, nikt nigdzie nie ocze
kuje". I·stnienie ludzkie jest "sein zum Tode" - istnieniem w stron~ 
srnierci. 

Oczywiscie por6wnanie czJowieka, z piesniq, ktorego tu dokonuje
my, to r2czej zabieg literacki niz scisla analiza. Na takq analiz~ nie 
mozemy sobie jednak teraz pozwolie. Jest ono jednak 0 tyle przy
datne, bo ukazuje dlaczego "w egzystencjalizmie nagle nowego zna
czenia nabierajq takie s,Zowa, jak: czasowosc, nicosc, historycznosc, 
dziejowosc, prawda, odpowiedzialnosc, autentycznosc itd. One to 
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okazujq si~ bardziej nieodzowne do opisania ludzkiego bytowania ni± 
.:;lowa dotychczasowe, zaczerpni~te z metafizyki §wiata zewnt?trzne
go, jak 'wlasno§C', 'substancja', 'akt', 'mozno§C', 'materia', 'forma'." 6 

Rdzeniem Dasein, melodiq wiodqcq w piesni, ,kt6rq jest czlowiek, 
jest troska. Wszystko jest przenikni~te troskq. Tro'ska znaczy, ze 
"czlowiekowi w jego bytowaniu chodzi 0 wlasne bytowanie". Czym
ie jest to "wlasne bytowanie", 0 kt6re czlowiekowi chodzi? Odpo
wiedzi Heideggera Sq tu zasadniczo tylko formalne . Autentycznie 
w lasny spos6b bytowania osiqga si~ w jakiejs formie Tadykalnej 
s tan 0 w c z 0 sci. Czlowiek patrzy ,w twarz wlasnej smierci i w1a
snej winie, kt6rej ,sens lpolega na ucieczce w swiat rzeczy, bierze za 
t~ win~ odpowiedzialnose no. swoje barki, osiqga jakqs prawd~ 

o w1asnych 'wymiarach, akceptuje jq, akceptuje siebie, jakim jest, 
s taje s i ~ sob Cj. Decyzja egzystencjalna tworzy w nim jego Ja, 
jego - jak [lisze Heidegger - S € l ib s t. To "Selbst" zna'czy, ze jest 
si~ sobCj , znaczy Ja, kt6re stalo Isi~ .sobCl. I w tym "bydu sobq" cz1o
wieczeil:stwo czlowieka osiqga sw6j pelny wymia·r. 

III. P rzejdzmy do P. Ricoeura. Swe filozoficzne pomysly rozwij a 
on w trzytomowej Filozofii woli. W centrum uwagi staje problem 
Iud z k i c h w y m i a row w 0 11 nos c i. Dopatrywanie si~ w wol
n osci .pierwiastka, ktory czlowieka czyni czlowiekiem, nie jest zu
p elnie nowe. Na progu naszego wieku przypomnial 0 tym sam 
H. Bergson. P.roblemem jest dopiero to, co si~ rozumie pod poj~
ciem wolnosci. W filozofii wspo1czesnej panuje !pod tym wzgl~dern 
dose szeroka rozmai,tose poglCjdow. Sartre sqdzi, ze walnose cz1o
\',-ieka jest iwolnosciq absolutnq, jakCl Kartezjusz przypisywa1 Bogu. 
KsiCjzka Ricoeura jest rodzajem posredniej polemiki z Sartrem . J2j 
podstawowym ·ce-lem jest szukanie Iud z k i c h wY1ffiiar6w wolnosci. 

Ale to nie sarna Jwr..cepcja wolnosci sprawia, ze mysl Ricoeura 
staje si~ myslq oryginalnq. Ricoeur rozpoczyna swe rozwazania od 
fenomenologii wolnosci ludzkiej. ktora jest wolnosciq ograniczonq, 
wolnosciq iSP~tanq. Prawd~ 0 ludzkiej wolnosci nalezy oglqdae przez 
podwojny Ipryzmat: pryzmat doswiadczenia winy i pryzma t nadziei 
wyzwolenia spod winy. Na ludzkiej wolnosci k la dzie si~ cien pier
worodnego upadku. "Wina ma charakter mroczny, absurdalny, 
pisze. Wina nie jest zadnym skladowym elementem fundamentalnej 
ontologii czlowieka, ktory by spoczywal na tym samym poziomie co 
motywy, wladze, warunki i ograniczenia; ona pozostaje w eidetyce 
czlowieka jako cialo obce...".7 Jesli tak, to w jaki spos 6b zrozumiee 
to tajemnicze ,przejscie Iczlowieka, kt6re powtarza si~ w iIlim od 

• J. Tischner, Egzystencja t wartoiic, "Znak", 217-218 (1972), str. 91!}-920. 
7 L'homme fat!!tbLe, PhiLOsophie de !a voLonte, t. II, Paris 1960, s. !}-10. 
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wiekow, przejseie od stanu niewinnosci do stanu ,winy? To, ze ezlo
wiek moie upase, rozumiemy. Jest wszak bytem skonezonym. Ale 
mozliwose upadk1u nie tlumaezy faktu upadku. Jark si~ to dzieje, ie 
nie robi dobra, ktorego pragnie, a ezynizlo, kt6.rego nie pragnie? 
Rieoeur proponuje, by 0 odpowiedz poprosie czlowieka, kt6ry wy
znaje SWq win~. Wyznanie winy doehodzi do glosu przede wszyst
kim w wielrkieh tekstaeh miltyeznyeh ludzkosci, w mitaeh sumero
-akadyjskieh, judeo-ehrzeseijanskieh, greekkh. Wyznanie winy jest 
tam wyrazone j~zykiem rsymbolicznym. Czlowiek nie dysponuje j ~

zykiem a dekwatnym do opisu swej ,winy. Wyznajqe natur~ swej 
winy, czlowiek opowiada mity, a opowiada je j~zykieun symbolu, 
usilujqc w ten ,spos6b nie ty1ko wyrazie swe doswiad ezenia, leez 
t akie je zrozumiec: Wyznanie winy jest bowiem zawsze polqczone 
z wyznaniem nadziei wyzwolenia spod winy i z wskazaniem sposo
b6w owego uwolnienia. Mity upadku i mity wyzwolenia Sq od siebie 
nieodlqczne. 

Tak wi~e zrozumiee tajemnie~ ezlowieka, tajemnie~ jego ludzkiej 
wolnosci, to zrozumiee sens wielkiej mitologii ludzkosci, w kt6rej 
i tylko w kt6rej dana jest ezlowiekowi opo\viese 0 mroku jego zla. 
Ricoeur rozpoezyna SWq filozofi~ fenomeno1ogiq, Konezy jq nato
miast hermeneutykq mitu , kt6ry okresla jako "poetyk~ woli" , Zrozu
miee ezlowieka to zrozumiee tragieznq "poetY'k~ Iudzkiej woli". 

Wolnose ezlowieka u Rieoeura jest wolnosciq inkarnDwanq, wol·, 
noseiq w ciele. Ludz.lde Ja to Ja w ludzkim dele. Rieoeur kontynu
uje w swej filozofii nie tylko tematyk~ mitu, kt6rq na gruneie nie
mieekim 'rozpO'cz~li ideaJisci a gl6wnie Hegel, leez takie tematyk~ 
francuskiej filozofii ciala. Ciaro 1udzkie prawie nieobecne w tran
s cendentalnej filozofii Husserla a w kaidym razie zasadniczo Dbee 
tra,nseendenta1nemu Ja, ignorowane ta,kze przez Heideggera, tutaj 
staje si~ elementem skladowym Ja i, C{) za tytm idzie, nieodrCjeznym 
tQwarzY>5zem dramatu winy i nadziei ,wyzwo1enia z niej. 

Przeeiwko wszystkLm trzem !pr6bom rozwijania autonomieznej fi
10zofii czlowieka moznaby wyta'ezac raine a<l.-gumenty, przytaczaj C! C! 
na popareie krytyki mn6stwo mniej lub bardziej szezeg610wyeh 
analiz. Niespos6b wchodzie tutaj w gqszez tylch spraw. Wo1albym 
raczej podzielie si~ 'wraieniem og61nym. Wnikajqc bowiem coraZ 
wszechstronniej i gl~biej nie ty1ko w liter~, ale przede wszystkim 
w atmosfer~ duehowq wymienionych propozycji, czlowiek ma, jak 
si~ zdaje, prawo oczekiwae, ze w propozyejach Ityeh odnajdzie sa
mego siebie. Oczekuje. ze wizja HU!sserla, Heideggera czy Rieoeura 
dotknie w nim tego, co w spos6b niejasny odczuwa jako za'sadnicze, 
jego wlasne, ludL1k:ie. Czy te oezekiwania !si~ sprawdzajq? Bez wqt
pienia cz~eiowo talk. Niemniej w kazdym przypadku, a najbardziej 
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moie w przypadku obraz6w rysowanyeh przez Heideggera, uderza 
ezlowieka wraienie jakiejs obeosei. J akby cos nie zostalo dopowie
dziane do kon ea, jakby zatraeila si~ gdzies druga strona przed
miotu, pow"'ita l nowy m .odel, model bez wCltpienia inny nii tradyeyj
ne, do kt6rego jednak ·weale nielatwo si~przystosowae. Czlowiek 
w swej eodziennosei nie jest t ransce-ndentalnym Ja. Jego eodziermct 
t roska nie jest tei zazwyezaj troskq 0 jego wlasne bytowanie, leez 
{) cudze ludzkie sprawy. Moze najbliiszy prawdy jest Rieoeur, gdy 
m6wi 0 wolnosei sp~tanej. Ale tragizm tego isp~tania nie jest nam 
d any na co dzien, leez przy okazji stosunkowo rzadkich "doswiad
czen granicznych". Jaik wyglqda ezlowieczenstwo ezlowieka w jego 
codziennosci? Kt6ry wymiar ezlowieka pozostal tu niezauwaiony 
lub nie dose wszeehstronnie rozwini~ty? 

Aby przynajmniej ·W wielkim skr6eie odpowiedziee na to pytanie, 
spr6bujmy raz jeszeze przyjrzee si~ trzem wymienionym wyzej pro
p ozyejom. To prawda. ie Sq one zasadniczo r6ine. Niemniej w kai
dej z nieh pojawia si~ jeden element wsp6Lny, na kt6ry wskazuje 
s16wko Ja. Na pewnym poziomie swego filozofowania m6wi 0 nim 
Heidegger, mowi Rieoeur, u Husserla rniem.al od samego poczqtku 
stoi ono w centrum ,zainteresowania. Znow trzeba powiedziee, ie 
t rzy omawiane koneepcje proponujq nam trzy r6ine poj~eia Ja. 
U Husserla Ja ,to transeendentalny (pozaswiatowy) podmiot konsty
t uowania si~ sefioSU swiata, u Heideggera Ja to po prostu "Selbst", 
J a-ten-sam w ezasie i przestrzeni, ukonstytuowany przez egzysten
e jaLnq "deeyzj~ stanowezosci", u Ricoeura wreszcie J a jest wzi~te 
wraz z eielesnoseiq, kt6ra jest jego losem. Mimo tej roiniey znaczen, 
intencjonalny wskainik Jderunkowy zdaje si~ zwraeae w jednq i t~ 
samq stron~, "IN stron~ dos·wiadczenia ego t y e z neg o. Sprobujmy 
poJse za tym wskainikiem i za pytae, jaki sens ma dla nas nasze 
wlasne doswiadezenie egotyczne? Czym ostatee~nie jest to Ja, kto
r ego natur~ usiluje si~ opisae tak roinymi formulami? 

Zastanawiajqe ·si~ ealkiem pobieinie nad naszym wlasnym do
swiadczeniem egotyeznym, jestesmy uderzeni jego n ieokreslonos
ciq i jednoczesnie jego apodyktyeznosciq. Trese Ja jest plynna, jej 
graniee Sq niejasne, nie bardzo wiadomo, jak daleko si~ga ona 
wszerz i jak da leko sh~ga w glqb. Bywa t ak, ie slowkiem J a okres
lamy siebie wzi~tych 'wraz z cialem (np. ja spaeeruj~), kiedy indziej 
dokonujemy subtelnego przeciwstawienia wlasnego Ja naszemu 
cialu a nawet ealej osobie, gdy np. m6wimy: zastana wiam si~ n ad 
moim .losem w swiecie. Wtedy Ja - podmiot refleksji zdaje si~ bye 
r oiny od Ja - osoby tak lub inaezej zaangazowanej w iycie. 
G. Marcel wskazywal na r6:i:nice mi~dzy "bye" i "miee". Gdy za
stanawiam si~ n3.d moim .losem w swieeie, o'soba , 0 k torej mysl~, jest 
m 0 j q osobq, ja m a m t~ osob~, ale w tym wlasnie momeneie sam 

http:rniem.al
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jestem kims wi~cej a moze nawet kirns innym. Husserl mowi, ze J a 
jest zdoine do rozszczepienia si~ i to rozsz,czepienie si~ nie jest 
przejawem jakiejs patologii, przeciwnie jest warunkiem normalne
go zycia w swiecie, warunkiem refleksji nad sob'l, warunkiem au
tokrytycyzmu. Mielismy wyzej przyklady trzech roznych koncepcji 
Ja. Zdawaloby si~, ze koncepcje te si~ wykluczaj'l' ze trzeba nam 
wybrae mi~dzy nimi lub rozejrzee si~ za ,czwart'!. Tymczasem praw
da zdaje si~ bye inna: kazda z tych koncepcji opi'Suje jakiS auten
t yczny fragment naszego zycia egotycznego. Jest tak wlasnie, ze 
w pewny ch okolicznosciach Ja jest Ja somatycznym (cielesnym). 
\ 'i innych jest tym, co Heidegger opisywal s16wkiem Selbst, a jeszcze 
w innych jest a w kazdym razie moze bye tym, co HusserI okreslil 
ja,ko Ja t ranscendentalne. Jedno wydaje si~ jednak konieczne dia 
w szelkiego mozliwego Ja: ono musi bye jakos siebie swiadome. Nie 
rna J a bez samoswiarlomosci Ja. Nie jest to oczywiscie swiadomosc 
r eflek3yjna, 1ecz sam 0 s w i ado m 0 S c (konscjentywnose), im
ma nentne;. Ja, b~dqca sposobem jego by towania. Gdyby Ja utraci lo. 
samoswia domose, staroby si~ co n ajwyzej Ty, On, Ona itd . Ty, On, 
Ona to Sq Ja pozbawione momentu samoswiadomosci. Powtorzmy 
raz jeszcze: nie rna Ja bez samoswiadomosci Ja. 

P6jdzmy jeszcze krok daIej w ana1izie naszego doswiadczenia ego
tycznego. Raz jeszcze zvnocmy uwag£: na jego zmiennosc, nieokre
slonosc, niejasnosc a z drugiej strony na jego niezbywainosc, ko
nieeznose, apody ktyeznosc. Ja moze si~ rozszezepiac, ale nie moze 
znikn'lc. Nawet gdy si~ budz~ po gl~bokim snie, wiem , ze to osta
tecznie nie kto inny, 1eez wlasnie Ja spatem. Zapytajm y, czym jest 
wyznaczony ow zagadkowy mechanizm przemian naszej egotycz
nosci? Jakie odczucia wehodz'l tuta j w gr~? Trudno bowiem przy
.i'lc, ze jest on catkiem ,chaotyczny, zdany bez reszty na przypad
kowe okolicznosci. 

Najpierw sprobujmy ustalic nazw~. Oto:i proces konstytuowania 
si~ w swiadomosci takiej lub innej postaci naszego Ja nazywam 
procesem ego t y c z n e j sol ida r y z a c j i. Proces przeciwny. 
doprowadza j'lcy do zmiany po'siaci Ja nazywa m egotycznq des 0 

1ida r y z a c j q. Mozemy wyr6znic, jak powie:dzielismy, 'co naj
mniej trzy r6ine doswiadczenia J a. Doswiadczenie takiego lub in
nego Ja jest uwar.u'l1kowane procesami solida ryzaeji i desolidary
zacji egotycznej. I tak Ja "st.'lje si~" Ja somatycznym, to jest J a 
scis,le zwiqzanym z doswiadczeniem eiala, gdy w szczeg61nych oko
licznosciach zycia dojdzie do egotycznej solidaryzacji z cialem, c:> 
rna np. miejsce w przypadku ludzi pracujqcych fizycznie. Powsta
nie Ja transcendenta,lnego, kt6re cialo rna jako "prze'cimiot" bada
nia, jest uwarunkow2.ne 'desolidaryzacjq z Ja somatycznym a solida
ryzacjq z czystym podmiotem poznania. Podobny mechanizm ,do,

http:uwarunkow2.ne
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prowadza do powstania J a osohowego, zwiClzanego ze swiadomosci Cl 
{)soby. 

Solic:l3ryzacja egotyczna, iktorej znaczenia niesposob rue doeeniac, 
s tanowi szczegolny przypadek husserlowskiej rkonstytuej i sensu. 
Czym roini si~ ta forma Ikonstytucji od k onstytucji w ogole? C.ly 
tylko tyro, ie w poprzednim przypadku tym, co bylo ukonstytuo
wane, byl s ens przedmiotowy a tuta j konstytucji podlega sens pod
miO'towy, wlasnie Ja? Rzecz w tym, ze nie tylko. Dotyka my tutaj 
sprawy boc:l3j najdonioslejszej . Odpowiada jClc na pytanie 0 specy
fik~ tej formy konstytucji, ktorq jest solidaryzaeja egotyczna , za
m ierzamy przyblizyc odpowiedz na inne ,pyta'nie, na pytanie 0 to, 
cc: w czlowieku jest najbardziej ludzkie . Z odpowiedzi tej winna 
si~ wylonic odpowiedz na pytanie 0 zrodlo owego charakterystycz·· 
nego poczucia obeosci, z jakim reaguje czlowiek na widok wyi ej 
<l mowionych wizji jego struktury . Czym zatem jest ostatecznie 
u warunkowa na egotyczna solidaryzacja? Odpowiedz brzmi : d o
s wi a d c zen i e m w a T t 0 S.Ci. \Vraz ·z t '1 .odpowiedziq otwiera 
si~ nowa dziedzina nauki 0 czlowieku. Jest niq aksjo10gia czy li teo
r ia wartosci. W aksjologii, scislej zas w uznawanym przez aksjo
logi~ fa k c i e doswic:dczania w artosci b~dziemy odtqd poszuki
wac specyficznie ludzkiego rysu czlowieka . 

Aksjologia pojmowana jako n auka 0 wartosciach i 0 sposobach 
przezywania i doswicdczania wartosei przez .czlowieka jest naukq 
stosunkowo mlodq, jesli oczywiScie nie liczyc jej prekursorow. Wla
sciwie moiemy 0 niej mowic dopiero pod koniec wieku XIX 
u H. LOltzego. Wysunql on slynnq i n ader kontrowersyjnq tez~ do
tyCZqCq sprawy istnienia wartosci. Sqdzil, ie nie ma sensu pytac 
() to, czy wa rtosci istniejq czy nie istniejq, lecz wylqcznie 0 to, czy 
majq wainosc, ezy jej nie m ajq. Potem pewne pomysly, no i sam 
temat, podj~li neokantysci a glownie H. Rickert. I wreszcie fenome
nologowie. Tutaj teoria w artosci znalazla swych przedstawicieli 
W osobach M. Schelera, D. von Hildebranda, R. IngaJrdena i cz~scio
w o samego Husserla. Pod wply"vern analiz Schelera p rzyjE;lo siE; 
dzielic wartosci na cztery ,podstawowe grupy: wartosci teg,o, co 
przyjemne i nieprzyjemne, wartosci witalne, wartosci duchowe (do
bro, pi~kno, prawda) i wartosci Sacrum. Wartosci istniejq obiektyw
nie, choc nierealnie. Sq nie~rnienne i bezwzgl~dne. Zmienny 
i wzgl~dny bywa jedynie 'sposob odczuwania wartosei. Odczuwanie 
wartosei rna (!harak ter e:mocjonalny, ale emocji nie n alezy ipojmo
wac w sensie plytkiego sentymentalizmu. 1m wyi,sza wartosc, tyro 
gl~biej jest ona przez czlowieka odczuwana. Czlowiek dysponuje 
samoistnq in tuicjq wartosci. Intuicja ta u Schelera n osi nazwE; pre
ferencji. 

Swiat czlowieka to swiat wielorakich wartosci. Niesposob wska
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zac na jakis taki O'bszar swiata, kt6ryby byl absolutnie wolny od 
aksjologicznych zabarwien. W swiecie czlowieka istniejq miejsca, 
w kt6rych wartosc jest umiejscowiona irodlowo, np. pi~lme dzielo 
sztuki. Ale wartosc tym si~ odznacza, ze promieniuje na swiat, ktory 
o:toi w jakims zwiqzku z niq, np. skrawek papieru zyskuje wartosc, 
gdy okaze si~, ze jest to bilet uprawniajqcy do wstt;PU na wystaw~ 
dziel sztuki. Nie wszy'stko w swiecie czlowieka rna charakter bycia 
wartosciq zrodlowq. Niesposob jednak wskazac na jalds fragment 
ludzkiego swiata, Jctoryby byl zupelnie woIny od bijqcych ze zr6
del aksjologicznych promieniowan. 

Wsr6d wszystkich odczuwanych przez czlowieka wartosci szcze
g6lne miejsc2 zajmujq tzw. wartosci osobiste osoby. Osoba styka
jqC sit; z tymi wartosciami rna swia domosc tego, ze jest bezposred
ni o, on[1 a nie zD.dna inna, "powolana" do "sluzenia" lub "realizo
.vania" wrasnie tych wa rtosci. 'Vartosci osobis·te wnOSZq w sfer~ 
wartos2i swoj wlasny porzq,dek, wyrazajqcy 'sit; np. m omentem "do
raznosci", kwalifikujqcym niektore wartosci. Zazwyczaj wartosci 
osobiste osoby Sq "najwazniejsze", "najbardziej dorazne", na jbar
dziej "doniosle" itd. Reszta wartosci, chociazby obiektywnie wyz
szych, poz.ostaje, gdy idzie 0 "doraznosc" ich realizaeji, gdzies w cie
r.iu poza nimi. \V obszarze promieniowania wartosei osobistych Ja 
osobowe dokonuje prawdziwej ekspresji siebie. Pole ieh promienio
wania je.st dla osoby polem ujawniania prawdy 0 sobie. 

Talc wit;e refleksja nad proeesami egotycznej solida ryzacji do
prow adzila nas do odkrycia al{lSjologicznego wymiaru czlowieka. 
Umozliwila ona jednoczesnie wysunit;cie odpowiedzi na pytanic. 
ktore z doswiadczen egotyeznych jest najbardziej podstawowe. Idqc 
w glqb po linii aksjologicznego doswiadczenia siebie, dochodzimy de> 
fenomenologicznego przeczucia siebie jako pewnej, absolutnie swo
istej wartosci. Warunkiem mozliwosci konstytuowania sit; takich 
ezy innych odmian Ja jest J a a k s j -0 log i c z n e. Ja aksjolo
giczne jest Ja pierwotnym swiadomosci. Znaezy to, ze Ja doswiad-· 
czone jako J a pierwotne n i e j est rea I n y m b y tern, lecz 
war t 0 sci q. Realne istnienie czlowieok.a stanowi mniej lub bar
dziej udanq probt; renlizacji tej wartosci. 

Dopiero doswiadczenie J a aksjologicznego ozywia wszystkie te 
struktury i modele, w ktore zamykali czlowieka HusserI, Heidegger 
ezy nawet Ricoeur. Ja transcendent..qlne staje si~ abstrak cyjnq kon
strukcjq dopoty, dopoki nie uchwycimy zwiqzku, jaki is tnieje mit;
dzy jego konstytuowaniem si~ a dqzeniem czlowieka do osiqgnit;
cia ,prawdy 0 wlasnej sytuacji w swiecie, prawdy, ktora wszak jest 
jednq z wartosci. Troska, 0 ldorej m6wi Heidegger, jest tylko dla
tego troskq, poniewaz czlowiek troszczy si~ w niej 0 cos, co juz 
uprzednio odczuwa jako wartosc. Podobnie jest ze sprawq winy i na
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dziei. Wina i nadzieja \vyzwolenia z winy - to dwa dozna!llia, Ikto
rych jedynq pelnq rc.cjq jes.t czucie wartosci: tych, kt6re zostaly na
ruszone, tych, kt6re trzeba od nowa urzeczywistnic, a przede wszy
stkim tej, M6rq dla samego siebie jest sam czlowiek. 

Gdybysmy chcieli teraz w jednym zdaniu odpowiedziec na pyta
nie 0 istot~ "czlowieczenstwa w czlowieku", trzeba by powiedziec: 
ludzki wymiar czlowieka wyznacza w nim odczucie jego wlasnego 
aksjologicznego J a i wsp61dane z tym odczuciem doswiadczenie 
swiata w jego aksjologicznym wymiarze. 

Na zakonczenie chcialbym kr6tko dotknqc jeszcze jednej sprawy. 
Zachodzi pytanie, w jakirri stosunku zarysowane we wsp61czesnej 
filozofii koncepcje cz!owieka pozost ajq w stosunku do tego, co po
zostawila nam w spadku klasyczna ant ropologia chrzescijanska? 
Nie mozemy wchodzic w szczeg61y, niemniej mozna pokusic si~ 0 za
rysowanie generalnego zr~bu. 

Najpierw wy:daje si~, ze calkiem jednoznacznym probierzem jest 
tu kryterium reifikacji. Kryterium reifikacji sygnalizuje daleko po
suni~tq odr~bnosc metod. Rzeczywiscie, dla :klasycznych metod b a
dawczych tomizmu odkrywane tutaj regiony czlowieka po prostu 
n ie istniejq. Tomizm maze te regiony ewentualnie zaakceptowac ex 
post, ale ich sam z siebie swoimi wlasnymi metodami badawczymi 
pozytywnie wY'kryc ani wyanalizowac nie potrafi. W zasadzie cata 
metafizyka czlowieka, w ktorej 0 czlowieku mowilo si~ j~zykiem 

rnetafizyki og61nej, podpad3. pod zarzut reifikaeji lub uprzedmio
towienia . Niemniej sprawy nie Sq carkiem jednoznaezne. Byloby 
bowiem uproszezeniem, gdybysmy ,;ve wszyst-kim, co 0 ·czlowieku 
m6wila tradyeja filozofiezna, widzieli samq ty.lko reifikaej~ a weale 
nie eheieli jej widziec w niekt6rych teoriaeh proponowanyeh przez 
filozofi~ dzis. Ostrzegajq nas przed tym sami fenomenalogowie, gdy 
twierdzq, iz metody fenomenologii opisowej 'byly obeene zarodko
wo w filozofiaeh poprzedzajq'eyeh a fenomenologia rozwin~la je 
ty1:ko w spO's6b systematyezny i krytyezny. 

Nie wi~c dziwnego, ze w niektorych tezach filozofii czlowieka 
a nawet fenomenologii dajq si~ od.1uyc slady tez tradycyjnych. 
YVspomnialem 0 Husserlu i zasadzie "ens et verum eonvertuntur". 
Powszeehnie wskazuje si~ na ideE: intenejonalnosci, ktorq HusserI 
zawdzi~eza wlaSnie seholastykom. W r~kopisaeh Husserla znajdujq 
si~ wnikliwe .malizy zagadnienia niesmiertelnosci Ja transeenden
talnego. Ale takie tak kontrowersyjna sprawa, jakq jest teoria kon
stytucji sensu, nie wisi w prozni. J esli jui pozostac przy samym sw . 
Tomaszu, to widzimy w niej jakies elementy jego teorii abstrakcji, 
a w kazdYIffi razie elementy jego wizji rozumu praktycznego. Wie
my, jakie znaczenie przypisywal sw. Tomasz celom i motywom 
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dzialania etycznego. Cele i motywy nie byly niczym innym, jak 
czynnikiem wspolwyznaczajqcym sens etycznej czynnosci czlowieka. 

Niemniej to nie sw. Tomasza nalezaloby traktowae jako postac 
syrnbolicznq dla wspolczesnej filozofii ,ezlowieka. Jest niq bez wqt
pienia sw. Augustyn. Juz sama idea, by m6wie 0 czlowieczelllstwie 
ezlowieka, 0 jego upadku i wzlocie, 0 calym jego dramacie istnie
n ia j~zykiem VI' pelni ludzkim, zdradza swe augustynskie ,pocho
dt enie. Mysl 0 niespokojnyrn sercu czlowieka, ktore moze ukoie 
tylko spotkanie z Bogiem, znalazla SWq kontynuacj~ z jednej strony 
w koncep cj ach ludzkiego poznania emocjonalnego, np. "przez ser
ee" u P ascala i ,.przez milose" u Schelera, a z drugiej w generalnej 
wizji czlowieka jako istoty gdzies pielgrzymujqcej (Hegel, Bergson, 
T. de Chardin, Marcel i in.). Analizy wewn~trznego poczueia cza
su, tak doniosle dla Husserla i Heideggera, s,! wprost kontynuacjq 
b adan augustianskich. W teorii poznania Heideggera odzywa n a
w et augustynska koncepcja poznania przy ,pornocy "swiatla". Trze
ba jednak podkreslic na korzysc wspolczesnej filozofii czlowieka, ze 
je j zainteresowanie czlowiekiern 'llie jest rezultatem jakiejs po pla
tOllSku p ojmowanej pogardy dla materii czy dla d ala. Zaintereso
wania czlowiekiem rodz,! si~ przeciez dzis, w wieku sukce.s6w czlo
wieka w dziedzinie podboju rnaterii. W tej sytuacja refleksja nad 
czlowiekiem stala si~ koniecznosciq chwili. Trzeba nam dzis gl~biej 
zrozumiec czlowieka i to nie tylko dlatego, ..ie czlowiek nadal jest 
niezgl~bion,! tajemnicq, ale takze dlategQ, by swiat, na ktorym czlo
wiek zy je, pewnego pi~knego pora nku nie wylecial w p owietrze. 

J6zef Tischner 
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ATOMY I LUDZIE · 
ANTROPOLOGIA W FIZYCE EPIKURA 

Dla uczczenia pmfesora 
Jana Patocki z Pmgi 

Epikur sw.ajq filozofi~ teoretycznq zaczerpnql od Demokryta. Po
dobienstwa byly tak uderzajqce, ze nie mogly ujsc uwagi. Robiono 
mu z tego zarzut juz w starozytnosci, okreslajqc go jako filozofa 
nieoryginalnego, epigona. Co wi~cej, jako plagiatora, poniewaz nie 
tylko si~ nie przyznawal do tak zasadniczego i generalnego zapoiy
czenia, lecz smia! twierdzic, ze nie mia! w filozofii iadnego nauczy
ciela i swojq doktryn~ stworzyl zupelnie sam. - A jednoczesnie, 
opierajqc si~ na atomistyce abderyckiej, wprowadzil do niej zmiany 
tak htotne, ie one r6wniei nie mogly pozostac niezauwazone. Ale 
takze i z tego czyniono mu zarzut, i to 0 wiele powainiejszy; w sta
roiytnosci poglqd na prawo autorskie byl: bowiem inny nii w cz<!
sach nowszych, do wlasnosci w tej dziedzinie nie przywiqzywano 
przesadnego znaczenia i nie uwaiano za post~pek zdroiny ani opa
trzenia wlasnego utworu imieniem kt6regos z nie zyjqcych ju i i nie 
mogqcych zaprotestowac Wielkich, Homera, Herodota, Platona, An~

kreonta (stqd klopoty pozniejszych filologow z ogromnq litera turq 
apokryficznq), ani wlqczenia do dziela wydanego pod w!asnym imie
niem calych partii z dziela cudzego (takie praktyki, dosyc pospolite, 
wytykali sobie nawzajem tylko wrogowie swiatopoglqdowi, np. scep
tycy oszalamiajqco plodnemu Chryzyppowi, natomiast w samej 
szkole stoickiej nie dyskredytowaly one bynajmniej podziwianego 
mistrza). W zmianach, ktore Epikur wprowadzil do fizyki Demokry
ta, widziano dow6d nie jego samodzielnosci i oryginalnosci, lecz jego 
nieudolnosci i wr~cz ignorancji: wszystkie jego odst~pstwa od wiel
kiego poprzednika mialy wynikac z niezrozumienia trudnej, praw
dziwie naukowej doktryny abderyckiej. Najdobitniej zostal ten sqd 
sformulowany u Cicerona w De finibus 1: "W swojej nauce 0 przy

1 I 6, 17 i 21. Tlum. pol. W. Korna towskiego w: M . T. Cicero, P;sm a fil o~oficz

ne, t. III, Warszawa 1961, S. 172 i 175. 
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rodzie, ktorq najwi~cej si~ szczy ci, jest on [sci!. Epikur] calkowicie 
zalezny od kogo innego. Powtarza twierdzenia Demokryt.a, niewiele 
w nich zmieniajqc, w dodatku zmieniajqc tak, iz to, co chce p opra 
wie, moim przynajmniej zdaniem - psuje... I tak wszystko , co zmie
nia, psuje, a wszystko, co zatrzymuje bez zmiany, na1eiy "r caiosci 
do Demokryta". 

Do tych trzech zarzutow, ktore d1a nas bylyby juz dostatecznie 
ci~kie, zeby skompromitowae uczonego i fi10zofa, dochodzil jeszczc; 
zarzut czwarty: eklektyzmu. \V naszym odczuciu jui; sam ten za1'zut 
ostatni bylby druzgocqcy dla mys1iciela uwaZajqcego si~ i uwazane
go przez uczniow za tworc~ szkoly; natomiast d1a starozytnych, kto
1'zy kierunek oficja1nie nazywa jqcy siebie eklektycznym u wazali za 
rownie dobry i uprawniony jak inne kierunki i 'ktorzy w ogole nie 
przywiqzywali zbytniej wagi do czystosci doktryny (jak 0 tym 
swiadczq dzieje Akademii Platonskiej czy Stoi) , mial on znaczenie 
drugorz~dne.Otoz t~ przez siebie rzekomo zepsutq fizyk~, czyli fi
lozofi~ przyrody demokrytejsk q mial Epikur, zdaniem jego kryty
kow, polqczye z etykq rowniez nie wlasnq, lecz zaczerpni~tq od 
Arystypa. Takze i ten zarzut sformulow.any jest bruta1nie u Cicero
na, az jeden z rozm6wcow dia10gu czuje si~ zmuszony zauwa,zye: 
"Zaprawd~, calkiem prawie usunqles Epikura z rz~du filozofow! " 2 

Sam Cicero nie byl bynajmniej wrogiem nauki Ogrodu, w swych 
dia.logach filozoficznych oddawal glos jej reprezentantom na rowni 
z przedstawicielami innych szkol i byl t akze tym czlowiekiem, ktory 
przyczynH si~ do opublikowa nia poematu Lukrecjusza, a 0 zapozy
czenia, eklektyzm i odst~pstwa nie mogi miee pretens ji on wlasnie, 
ktory w tych rzeczach raczej celowal. Niemniej opinie i oceny przez 
niego nie tyle ferowane, co 1'efe1'owane, mialy przetrwae stulecia . 
Aczko1wiek pozniejsi wrogowie Epikura - a mial ich, jak wiado
mo, liczniejszych i bardziej fanatycznych niz jakikoJwiek inny fi
lowf starozytny i pod tym wzgl~dem porownae go mozna tylilw ze 
Spinozq i z Karolem Marksem - zwalczali go zasadniczo nie za brak 
orygin alnosci lub za rewizjonizm w stosunku do Demokryta, leci 
za przypisywane mu, siusznie lub nieslusznie, poglqdy, a wi~c za 
ateizm, materializm, wulgarny sensualizm, immora lizm, hedonizm, 
deter minizm (wprawdzie "niekonsekwentny", niemniej jednak nle 
dajqcy si~ pogodzie z teleo.}ogiq i teologiq) i w zwiqzku z tymi oskar
ieniami nawiqzywali przede wszystkim do antyepikurejskich argu
mentow stoikow i P1utarcha - a wi~c niejako do krytyki "z pra
wej strony" - jednakze i oni, jak juz sam Plutarch zresztq, azeby 
swojq krytyk~ dosolie i unaukovvie, dodawa li rowniez argumenty 
czerpane z Cicerona , a wiqc argumenty k1'ytyki "z lewej strony" 

I Tamze, s. 178 (De fin. I 8, 26). 
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("jezeIi juz si~ jest materialist'l , to przynajlmniej orygina;l'llym, nau
kowym i konsekwentnym, jaik Demokryt"). 

Przez czas dlugi obroiicow zn.ajdowal Epikur w zasadzie jedynie 
wsr6d wyznawc6w, a tylko sporadycznie takze wsr6d generalnie mu 
niaprzyjaznych stoikow (mianowicie w okresie Nowej Stoi) i jesz
cze bardziej mu w swej wi~kszo§ci wrogich Ojcow Kosciola. Ale 
z wyj'ltkiem rzymskiego poety Lukrecjusza, dla ktorego mistrz uko
chany byl nie tylko przewodnikem zycia, lecz najwi~kszym uczo·· 
nym - nie tYilko "princeps vitae rationem invenit" 3, lecz wytluma
czyl "omnem rerum naturam" 4 - i ktory z calym naciskiem pod
kreslal jego oryginalnosc i nowatorstwo we wszystkich dziedzinach, 
takze w fizyce (wci'lz spot)11kamy w De rerum natura, gdy mowa 
jest o Epikurze, okreslenia takie, jak primus, princeps), ludzie Epi
kurowi przyjazni, a nawet jego wyznawcy, bronili przede wszystkim 
epikurejskiej fiIozofii praktycznej, etyki, a nie fLIozofii teoretycz
nej, fizyki i teorii poznania. 

W nowszych czasach Gassendi, ktory zapoczlltkowac mial reha
biIitacj~ i renesans epikureizmu i zaj'll si~ cal'l doktrynll, nie tylko 
etyk'l , dostrzegajllc zwi'lzek eudaimonizmu z atomistykll, nie podj'll 
zarzutow antyepikurejskich wyst~puj'lcych w tekstach Cicerona, 
azeby na nie odpowiedziec i przed nimi swego ulubionego filozofa 
obronic. Dla Oswiecenia franeuskiego atomistyka staroiytna jest 
doktryn'l homogenicznll, w kt6rej nie ma wiElkszych r6inie miEldzy 
Demokrytem i Epikurem. Zarz,uty "ciceronian'skie" nie S'l oezywis
cie podtrzymywane, ale tez nie zostajq odparte. Po proSJtu przestajq 
byc aktualne; Sq traktowane jak stary jakis spor w rodzinie, w ge
nerallllie sympatyc:z.nej rodzilIlie atomistyezno-materialistyc:z.nej, naj
swietniej reprezentowanej przez Epikura, jak wasn, do ktorej nie 
warto wraeac. 

Wroci do tej sprawy Hegel, azeby - powtorzyc i usankcjonowac 
zarzuty sformulowane u Cicerona i dodac do nieh jeszeze jeden za
rzout, w jego oczach najciElzszy, a kt6rego przedtem nikt nie stawial 
Epikurowi, oskar,zonemu wlasnie 0 przyziemnosc, naiwny empiryzm 
i wie.Ie innych grzeehow, tybko nie 0 ten, mianowicie zar,zut abstrak
cyjnosci. Dla Hegla sprawa stosunku Epikura do Demo'kryta byla 
zresztq marginesowa i nieistotna. Odkrycie pod koniee XVIII w . 
fragmentow traktatu 0 przyrodzie (Peri phys.eos), kt6re u filoilogow 
i historykow fiIozofii wywolalo pewne ozywienie zainteresowania 
epikurejskq fizykq i kwestiq jej zwillzku z atomistykq abderyckq, 
zupelnie uszlo jego uwagi. Przed Heglem historiografia filozofiezna 
nie byla naukq 0 szerszym oddzialywaniu, to on dopiero mial jej 

• De TeTum natur a, V 9. 
• Tamze, V 54. 

3 - ZNAK 
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nadae patos historiozoficzno-ideologiezny i charakter zywej aktll
alnosci. 

Nie jest sluszne powtarzane nierzadko twierdzenie, jakoby Regel 
w swojej Historii fHozofii potraktowal Epikura zdawkowo i nie
eh~tnie, i to dlatego, ie zarzucal mu materializm i ateizm. Prze
ciwnie, jesli M~drzec Berlinski mimo zasadniczej krytyki oddawal 
ta.kie sprawiedliwose M~drcowi Atenskiemu, to wlasnie jako filo
zofowi O§wiecenia, myslicielowi, kt6ry chcial wyswobodzie swych 
wsp6lczesnych od przesqd6w religijnych i duchowi ludzkiemu za
pewnie autonomi\i i wolnose. Zarzueal mu natomic:st nienaukowose 
jego filozofii, stanow!qcq jego zdaniem regres nie tyle w stosunku 
do Demokryta, bo to mniej go interesowalo, co w stosu'nku do Ary
stotelesa, w ktorym widzial uwienczenie mysli greckiej, oraz subiek
tywizm i abstrakcyjno.se. 

Przypominajqc te zarzllty, trzeba oczywiscie pami\itae, coo zna
czyly one w j\izY'ku RegIa. A nade wszystko parni\itae 0 tym, ie 
byly one skierowane nie tylko przeciw Epikurowi, lecz rowmez 
przeciw wspolczesnym mu szkolom sceptykow i stoikow. Regel bo
wiem pierwszy spojrzal na epikureizm historycznie, i to w sensie 
niejako podwojnym: po pierwsze: umieszczajqc go i interpretujqc 
w jego czasie fiJozoficznym ; historycznym, po Arystotelesie i po 
Aleksandrze Wielkim, w ezasie, w ktorym wspolistnial on, choe nie 
na zasadzie koegzystencji, lecz walki, ze stoicyzmem i sceptycyz
mem, i po wtore - wbrew wielowiekowej tradycji, dla ktorej spor 
mi~dzy tymi trzema kierunkami byl podnadczasowy i rozgrywal 
si\i w niezmiennym swiecie idej - ujmujqc je wszystkie jako po
staw~ filozoficznq uwarunkowanq historyeznie i dlatego zasadniczo 
jednorodnq, a roinicujqcq si~ dopiero wtornie. Wspolnq postawc!, 
jakq zaj~ly te trzy szkoly, mimo ie w szczegolowych metodach, ar
gumentach i wnioskach tak odmienne i zwalczajqce si~ nawzaJem, 
byla wedle RegIa postawa swiadomosci nieszcz~sliwej, kt6ra utra
ciwszy substancjalnq wi~i ze swiatem, nie mogqc si~ z nim pogo
dzie i w nim si\i odnaleie konkretnie, czujC!c si~ przez swiat odtrq
cona i zdradzona, wycofuje si~ do siebie samej w zludnym przeko
naniu, ie tam znajdzie sil~, ,kt6ra pozwoli jej nie tylko siE: ostae 
i zdobye niezaleinose wobec swiata, ale mu siE: przeciwstawie i nim 
zawladnqe. Zawladnqe - myslq. Ale ta mysl rzekomo suwerenna 
okazala si~, zdaniem Regla, naprawdE: bezsilna, poniewaz byla 
abstrakcyjna - czy bE:dzie to abstrakcyjna og6lnosc, jak u stoikow, 
ezy abstrakcyjna jednostkowosc, jak u sceptykow i epikurejczyk6w. 
Z powodu tej swojej abstrakcyjnosci nie moze ona wyjse poza samq 
siebie, ani gdy 0 wszystkim wqtpi, ja k w seeptycyzmie, ani gdy 

http:abstrakcyjno.se
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wystt;puje z pretensjq do wiedzy absolutnie pewnej, jak w d.agma
tyzmie stoickim i epikurejskim. 

Hegel bardziej si~ interesowal Stoq i Nowq Akademiq, poniewai 
te kierunki Iatwiej dawaly si~ historycznie osadzie w "swiecie rzym
skim", stanowiqcym w jego koncepcji historiozoficznej wlasciwq 
kolebk~ swiadomosci niesz<;z~sliwej, nii epikureizmem, ktory mimo 
ii wydal Lukrecjusza, jako dO'ktryna nie podlegal ewolucji, jak 
tamte szkoly, i zachowal pi~tno greckie, a jeieli latynizowal si~ 

w stopniu znaczqcym dla swiadomosci powszechnej, to tylko w swej 
wersji popularnej, nie si~gajqcej tooretycznych korzeni. Ale chac 
nie leialo to bynajmniej w jego intencjach, zrobie mial dla uaktual
nienia epikureizmu wi~cej moie nii kiedys Gassendi, a na pewno 
wi~cej nii Schelling, kt6ry w mlodosci entuzj.azmowal si~ filozofi q 
Ogrodu i napisal nawet Epikurejsk.ie w-yznanie wiary. Ukazal bo
wiem epikureizm nie ja.ko jeszcze jedno wyspekulowane stanowiskC' 
filozoficzne, przyj~te n8. mocy sic iubeo swego tworcy, a podtrzy
mywane przez irraejonalny pietyzm uczni6w, nie jako poglqd da
jqcy si~ Iatwo obalie, jesli przyjmie si~ poglqd inny, lecz jako filo
zofi~ zakorzenionq w swojej cpoce i odpowiadajqcq jej potrzeoom. 
Stqd byl jui tylko jeden krok do przyjrzenia si~ bliiej tej epoce, 
na kt6rq Hegel patrzyl, jak powie historyk Droysen, "z lotu ptaka", 
do dokladniejszego odczytania jej potrzeb i wysnucia stqd wnio
skow takie dla interpretacji i oceny nauld Epikura. Sam Hegel 
tego kr-oku nie zrobil, jemu spieszno bylo w opisie w~drowki Welt
geista, Ducha dziej6w, przejse od zmierzchu swiata antycznego do 
chrzescijanstwa. Ale zrobili go jego uczniowie. . 

Na innym miejscu pr6bowalam przedstawie genez~, charakter 
i rozw6j zainteresowania epokq hellenistycznq w iyciu umyslowym 
Niemiec lat 1830-ych i 1840-ych. Rol~, jakq w rehabilitacji i rene
sansie he1lenizmu odegral Droysen - hist.oryk, kt6ry byl uczniem 
Hegla - niedawno opisal i przeanalizowal Benedetto Bravo 5. Tu
taj zajm~ si~ tylko jednym aspektem tego zagadnienia, mianowicie 
nowym odczytaniem epikureizmu, jakie na przelomie trzeciej 
i czwartej dekady XIX stulecia przedstawil mlody, bardzo wowczas 
mlody Karol Marks w swojej dysertacji doktorskiej, majqcej Z:l 

temat R6znic~ mi~dzy demokrytejskq a epikuTejskq filozofiq przy
rody 6. Nie b~d~ si~ przy tym dIuiej zatrzymywae nad kwestiq ide
alistycznej wykladni Epikura, kt6ra w Dysertacji odgrywa zreszttl 
rol~ zasadniczq. Mlody doktorant, bardzo jeszcze daleki od marksi
7mu, uwaial mianowicie i pr6bowal dowiese, ie u Epikura mate

• Phllosophte, hlstoi re, phtlosophte de t'histolre, £tude su r J. G. Droysen, hi
storten de t'antiqldte, Ossolineum 1968. 

• Wyd. MEGA I 111, Frankfurt/M. 1927; Hum. pol. 1. Kronskiej , Warszawa 1966. 

http:Epikurejsk.ie


36 IRENA KROti!SKA 

rialistyczna byla tylko "forma egzoteryczna", sarna ekspresja dok
tryny, natorniast jej "forma refleksyjna, subiektywna", jej rze
czywista intencja, byla radyolmlnie idealistyczna, tylko ze filozof 
nie umial jej wyrazie inaczej, jak w kategoriach i obrazach mate
rialnych. Ta niezgodnose, wr~cz sprzecznose intencji i ekspresj{ tlu
maczye ma w ostatniej instancji zar6wno odst~pstwa Epikura od De
mokryta, jak i pozornq, zdaniem autora, niekoherencj~ jego doktry
ny, a kulrninuje ona i niejako eksploduje w epikurejskiej "teorii 
meteor6w" (fizyce cial niebieskich) i w nauce 0 "wielosci przyczyn", 
gdzie materialnose, przyroda, zostaje ostatecznie zdegradowana i za 
negowana. Interpretacj,a ta, jak staralarn si~ to wykazae, analizujqc 
DyseTtacjt:~ jest nie do utrzymania. Sam Marks po itej pr&bie mlo
dzienczej nigdy juz do niej rue wracal i porzucil nawet zamiar oglo
szenia swej pracy drukiem ' . - Tutaj idzie mi jednak nie 0 caly 
tok interpretacji MarksowS'kiej i wszystkie jej konkluzje, lecz 0 u!ka
zanie niekt6rych jej motyw6w i irnplik2.cji, istotnych dla rozumie
nia epikureizmu i w jego epoce, i w latach jego XIX-wjecznego re
nesansu, i dzisiaj. ' 

Nie bylo wlasnq intuicjq Marksa dopatrywarue si~ analogii mi~
dzy sytuacjq Grecji po smierci Arystotelesa i :po rozpadni~ciu si~ 

imperium Aleksandra a sytuacjq Europy po kl~sce Napoleona i po 
smierci RegIa, ani pr6ba wyciqgni~ia z tej ana,logii wniosk6w dla 
aktualnych zadan filozofii i jej stosunku do rzeczywistosci. Swia
dornose tej analogii naleZala do ducha czasu. Nie on tez pierwszy 
spojrzal na epok~ hellenistycznq nie tylko z punktu widzenia swo
ich czas6w, lecz takZe poprzez Oswiecenie, wiqzqc jq w ten spos6b 
nie tylko z jej p6zniejszym oddzialyw!-miem, z jej przyszlosciq, ale 
i z jej przeszlosciq, z Grecjq klasycznq, bo i ten motyw wyst~powal 
i u mlodoheglist6w, i u Droysena. Ale jego bylo dzielem wylqcznym 
zinterpretowanie i wyeksponowanie w tej nowej perspektywie wla
snie epikiUreizmu, kierunku, kt6ry Iud-ziom z jego kr~gu (takZe jego 
6wczesnemu przyjacielowi, Brunonowi BaiUerowi) wydawal si~ 
mniej interesujqcy historycznie i mniej aktualny niz inne prqdy 
hellenistyczne, zwlaszcza stoicyzrn 8. 

Jak dla RegIa, jak dla Brunona Bauera, jest epikureizm dla 
Marksa jednq z f.orm filozofii samowiedzy - mianowicie filozofiq 
abstrakcyjnej samowiedzy jednostkcwej. Ale tym stwierdzeniem 

, Pierwsze, niepelne wydanie nysertacji, ktora zreszbj rue zachowala siE: inte
gralnie, ukazalo siE: w r. 1902 ( w opracowaniu Mehringa) 1 bylo wznawiane w 1913 
i 1923. Pierwsze wydanie peine i krytyczne w MEGA j. w. 

• Bruno Bauer interesowal siE: stoicyzmem z jego "samowledz'l og61n'l", kt6r'l 
widzial w nim Hegel, a za nim jego uczniowie, i jego etyk'l , poniewaz upatry
wal w nim zasadnicz'l przeslankE: chrystianizmu, kt6remu odmawial tym samym 
charakteru religii objawionej. 
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Marks si~ rue zadowala. Zadaje sobie pytanie, na czym polegala tej 
epikurejskiej samowiedzy jednostkowosc i abstrakcyjnosc, zupelnie 
wsza'kie odmienna w zaloieniach i wnioskach od postawy wsp61
czesnych sceptykow, i jak t,o si~ stalo, ze Epikur po budulec teore
tyczny 'dla swojej doktryny si~gnq1 do Demokryta, filozofa Hellady 
klasycznej i greckiego Oswiecenia, nie probujqC wykorzystac hi
storycznie 0 tyle blizszych osi Clgnif:,!c Arystotelesa, i ze z drugiej 
strony, wlqczajqc do swego systemu atomistyk~ abderyckq, wprowa
dzil do niej zmiany tak istotne, jak uchylenie determinizmu w fi
zyce, a w teorii poznarua przyj~cie radykalnego empiryzmu i ser.
sualizmu, obcego Demokrytowi, wedle ktorego zmysly Sq zludne, 
a prawd~ mo-2na poznac jedyrue rozumem - jeie'li w og6le poznac 
jq moina, bo jak czytamy w jednym z jego aforyzm6w, "ukryta 
jest bardzo£l~boko " . 

Taki sposob .postawienia zagadnienia sprawia, ie problemem cen
tralnym staje si~ dla Marksa nie etyka Epikura, le'cz jego fizY1~a , 
i ze pelnq aktualnosc uzyskuje dIan dawno zdawaloby si~ zapom
niana sprawa stosun:ku Epikura do Demokryta i kwestia oryginal
nosci i koherencji jego doktryny. Tym samym musi on wrocif, 
i . faktyczrue wraca do starych, "ciceronianskich" zarzut6w Stawi8
nych Epikurowi, azeby zbadac ich zasadnosc. Wynikiem tych badan 
b~dzie pelna rehabilitacja Epikura, ktora tez byla ich celem. Quod 
erat demonstrandum. A iarliwosc, z jakq mlody obronca polemizuje 
z argumentami i swiadkami oskarienia, tych ostatnich, zwlaszcza 
Demokryta, nierzadko krzywdzqc, stqd si~ bierze, ze idzie mu ni2 
ty1ko 0 ,prawd~ historycznq i teoretycznq, lecz 0 problem aktualny 
i praktyczny. W czasach, w ktorych i dJa ktorych Marks pisal swojC! 
rozpraw~, w owych latach narastHjqCej w P1'usach reakcji i rozdar
cia szko1y heglowskiej, zawiedzionej w swoich nadziejach na har
moni~ doktryny i rzeczywistosci i nadejscie ery "ufilozoficznienia 
polityki", starozytny epikureizm jawil mu si~ jako pewien wzo1' 
i jednoczesnie - ostrzezenie. Wz6r sytuacji, gdy filozofia, czujClc 
si~ zdradzona i bezposrednio zagroiona przez swiat, kt6ry sarna po
magala budowac, rozumiec i usprawiedliwiac, nie akomoduje si~, 
lecz wyst~puje przeciw niemu. A ostrzeienie przed szukaniem wyjsc 
tak lub inaczej eskapistycznych, przed emigracjq wewn~trznq. 

Zarzutami stawianymi Epikurowi "z prawej strony", a wi~c 
oskad:eniami 0 ateizm, plaski hedonizm, immoralizm itp., Marks 
zajmuje si~ rowniei, nie tyle jednak w samej dysertacji, kt6rq 
przedstawil w kwietniu 1841 r. uniwersytetowi w Jenie i na ktorej 
podstawie uzyskal tytul doktora filozofii, co w tych partiach, ktore 
dopisal pozniej, gdy przygotowywal SWq prac~ do druku (do czego 
zresztq, jak wspomniano juz wyzej, nie doszlo) : w przedmowie, 
w aneksie i w doda tkowych przypisach. Nie znaczy to, ieby do ich 
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refutacji przystqpil dopiero pozniej lub zeby przywiqzywal doniej 
mniejsze znaczenie. Przeciwnie, w tym okresie, gdy batalia kry
tyczna mlodoheglistow, z ktorymi czul si~ wowczas solidarny, kie
rowala si~ przeciw Kosciolowi, i to juz nie tYllko katolickiemu, ale 
i protestanckiemu 9. Epikur byl mu sprzymierzencem przed~ wszy
skim jako filozof Oswiecenia i krytyk religii, ten, ktory wedle slyn
nej pochwaly Lukrecjusza pierwszy z Grekow i pierwszy z ludzi 
smiertelnych "tollere contra est oculos aus'Us, primusque obsistere 
contra" 10. Ale rehabiHtacj~ epikureizmu jako filozofii laickiej prze
prowadzili juZ przedtem materialisci francuscy, a potwierdzH jq 
takze Hegel. Wprawdzie i w tej kwestii Marks mial cos do powie
dzenia od siebie, cos nowego, mianowicie polemik~ z antyepikurej
skimi pamfletami Plutarcha polqczyl z atakiem na monachijskiego 
Schellinga, na teistow i pietystow, i wzmocni! feuerbachowskCj kon
cepcjCj alienacji religijnej, ale to nie nadawalo si~ do przedstawie
nia konserwatywnie usposobionemu uniwersytetowi w Jenie. Cho
ciaz dewizq KaroM Marksa nie bylo nigdy ani spinozjanskie Caute, 
ani kartezjanskie Larvatus prod eo, wolal z przedstawieniem tych 
mysli zaczekae do uzyskania dyplomu, ktory byl ostatecznie for
malnosciq, potrzebnq jednak z wielu wzgl~dow. Nie tylko zycio
wych (przelamanie oporow rodziny narzeczonej, Jeeny von West
phalen. przez uzyskanie statusu i stanowiska uniwersyteckiego), 
lecz wlasnie po to, by mogi z calq energiq i skutecznie przystqpie 
do bataEi przeciw reakcji . Przypominal mu 0 tym nieustannie przy
jaciel, Bruno Bauer, ponaglajqc do jak najszybszego zal.atwienia 
sprawy doktoratu, ktory umozliwi mu dzialalnose na uniwersytecie 
(mial to bye uniwersytet w Bonn, na kt6rym sam wykladal), je
dynym, jak pisal, terenie, na ktorym moze jeszcze rozwijae si e 
i walczye mysl wolna (rachuby B. Bauera i Marba mialy okazac 
si<~ plonne, pierwszemu niebawem odebrano veniam docendi, a drugi 
nigdy jej nie otrzymal; jak wiele razy w dziejach, polityka i p oli
cja nie zatrzymaly si~ przed sU1.cownymi progami uniwersytetow). 

W Dysertacji Marks zajql si~ wi~c przede wszystkim zarzutami 
stawianymi Epikurowi "z lewej strony", a zatem kwestiq naukowej' 
i historycznej zasadnosci jego doktryny i jej oryginalnosci w sto
sunku do Demokryta. Na pytanie, dlaczegci Epikur, dla ktorego na
prawd~ wazna byla tylko filozofia czlowieka, antropologia, zajql 
si~ przede wszystkim filozofi q przyrody, fizykq, i dlaczego, chcqc 

• Ewolucjo;: stosunku mlodohegllst6w do protestantyzmu (i do panstwa pruskie
go) przedstawla Ryszard Panasiuk w: Filozofia i panstwo. Studium mys!! poH
tyczno-spolecznej lewicy heglowskiej i mlodego Marksa 1838-1843, Warszawa 1967. 

10 De rerum natura I 6~7. W przekladzie A. Krokiewicza 0 rzeczywistosci, 
Wroclaw 1958, s. 4: ..Pierwszy watyl sio;: ... wzniesc [przeciw niejj oezy i pierwszy 
sIan'll do walnej rozprawy". 
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stworzye system obejmujqcy calose wiedzy <0 rzeczywistosci, nie 
opart si~ na imponujqcej konstrukcji stworzonej przez Arystotelesa, 
lecz si~gnql do filozofa starszego, przezwyci~zonego juz, jak si~ wy
dawalo, przez Platona i przez Stagiryt~, odpowiedz, ktorq sugeruje 
rozprawa Marksa, brzmi: dlatego, ze jego swiadomosc filozoficzn(! 
byla swiadomosciq atomistycznq. Swoje atomistyczne odczucie sy
tuacji historycznej i spolecznej, dezintegracji swiata hellens'kiego, 
poczucie jednostki osamotnionej i zagubionej w chaosie wyda rzen, 
nad ktorymi nie panllje, w kt6rych nie widzi sensu ani celu, ani 
Etalego miejsca zapewnionego dla siebie, ani znikqd pomocy, Epi
kur transponuje na rzeczywist(n~e fizycznq, na calq przyrod~. 

Odpowiedziq stoikow na utrat~ wi~zi spolecznej i panstwowej, 
ktorq odczuwali nie mniej silnie niz epikurejczycy, niz wszyscy lu
dzie myslqcy owych czasow, 'byl kosmopolityzm: prawdziwq ojczy
znq czlowieka, uczyli, nie jest jego panstwo, jego polis, lecz swiat 
caly, swiat rozumiany nie jako suma obszarow kulturowo-,politycz
nych (jak u wspolczesnych im cynikow i jak w nowozytnym poj~
ciu kosmopolityzmu, ktore zresztq ostatnio przechodzilo r6Zne me
tamorfory), Iecz jako wszechswiat, kosmos. Ten kosmos, jak juz 
sarna jego nazwa grecka sugeruje, musi bye uporzqdkowany, miee 
sens i ceL Uzyskujqc wglqd w ten porzqdek nadrz~dny, kt6ry od
slania fiU si~ jako porzqdek zarazem deterministyczny i teleoaogicz
ny, m~rzec stoicki przeprowadza proces generalnej teodycei i kos
modycei. Nie boleje nad utratq obywatelstwa w sensie swiadomej 
i aktywnej przynale:i:nosci do tradycyjnej polis., poniewa:i: czuje siG 
w zamian za to obywatelem universum. Co wi~cej, jako kosmopolita 
potrafi znalezc sobie miejsce w najbardziej nawet nieprzyjaznym 
swiecie otaczajqcym, poniewaz takze jego zlo i nierozum widzi jako 
cz~se integralnq i tyro samym usprawiedliwionq uniwersalnego do
bra i logosu, a wi~c i w nim czuje si~ u siebie, a nie obc,o, moze 
w nim uczestniczyc i dzialac: "M~drzec b~dzie si~ zajmowac poli
tykq, chyba ze mu okolicznosci na to nie pozwolq", zaleca s\'.'oim 
u('zniom Zenon z Kition. Nigdy, nawet w warunkach £aktycznej 
niewoli, nie grozi rou zniewolenie, poniewaz pojql, ze pratvdzitva 
Ulo lnosc polega na zrozumieniu k oniecznosci i jej akceptowaniu 
zawsze, nawet gdy jest najsurowsza: "Ducunt volentem fata, nolen
te rn trahunt". 

Inaczej Epikur. Takze ion, choc naprawd~ obchodzi go tylko 
sytuacja i powolanie czlowieka, zwraca si~ do swia ta przyrodnicze
go - poniewaz po syntezie dokonanej przez Arystotelesa filozof nie 
magI jui, jalc kieclys Sokrates. powiedziec, ze "niczego go nie na
UCZq okolice i drzewa, tylko ludzie na miescie" 11 , Ale szuka w nim 

11 Pla to, Ph aedr " 230 D ; w tll1m, W. Witwickiego: Platona F ajd r os, Wa rszawa 
ID58, s. 43. 
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nie jakiejs przeciwwagi niestalosci urzqdzen ludzkich i osamotnie
nia jednostki, jak stoicy, rlecz ich wytlumaczenia i potwierdzenia. 
I rzeczywiscie znajduje w nim to sarno, co w swiecie spolecznym: 
nie kosmos, porzqdek, lecz chaos, nie zespolenia i wi~zi racjonalne, 
lecz kaprysnie powstajqce i z jaki,chs niewiadomych przyczyn zno
wu si~ rozpadajqce skupiska atom6w w prozni. Jedynym elemen
tern stalym i niezniszczalnym w tej powszechnej bezcelowej zmien
nosci i przemijainosci jest atom - cZqstka universum najdrobniej
sza i zarazem najpot~zniejsza. Pojedyncze atomy i pr6znia, atomy 
poruszajqce si~ w prozni, atomy uderzane przez inne atomy i przez 
skupiska atomowe, podlegajqce juz to atrakcji, juz to repulsji, juz 
to wchodzqce w sklad gromad, juz to znowu si~ rozprys.kujqce i sa
motne - oto epikurejski obraz wszechswiata, utworzony na tej sa
mej zasadzie, ktora zdaje si~ rzqdzie swiatem Iud~kim. Atom - po
jedynczy czlowiek, proznia - pustka spoleczna. ato zasadnicza ana
logia mi~dzy swiatem historii i swiatem przyrody, jaka narzuca si~ 
Epikurowi. 

Epikur - wbrew Heglowi i wbrew tezie Dysertacji, przypisujqcej 
mu nastawienie radY'kalnie ,,·antyprzyrodnicze" - na tyle byl je
szcze czlowiekiem Grecji klasycznej, ze nie odczuwal roznicy jako
sciowej mi~dzy pustkq chla czlowieka i pustkq w przyrodzie, r02:
nicy, ktorq my wyraznie czujemy 12. Totez jego propozycjq ofiaro
wania czlowiekowi, ktory przestal czue siE! obywattelem swojego 
panstwa-miasta, innego, trwalszego obywatelstwa, nie b~dzie, jak 
u stoik6w, kosmpolityzm, lecz, jesli wolno ukue taki termin od 
kenon - proznia, pustka, - kenopolityzm. Jednostka, kierujqc 
wzrok od nieprzejrzystego dIet niej swiaia spolecznego ku univer
sum przyrodniczemu, nie zostaje wlqczona, wintegrowana w jaJds 
lad wYZszego rz~du, jak w koncepcji stoickiej, lecz utwierdza si'~ 
w swoim totainym osainotnieniu: czuje si~ jak atom, dia ktorego 
jedynym obszarem istnienia i ruchu, a takze, jak si~ okaze, wolno
sci, jest pustka, to kenon. Ta postawa atomistyczna wyrazi si~ takie 
w epikurejskim wskazaniu praktycznym, Jakie roznym od stoickie
go: "M~drzec nie b~dzie si~ za'jmowae politykq, chyba ze go oko
liczncsci do tego zmuszCJ,". Oraz w dewizie Epikura: Lathe bioSCLS, 
Zyj w ukryciu. 

" T<: r6znic<: wyrazil poeta Miroslav Holub w Gr anicach pu st k i : " Pus tka za 
czyna si<: tam, doklld siegajll granice czlowieka. Granice czlow ieka jako zasady 
pOl'z~dkujllce i okreslajllce, tego, kt6ry widzi i uklada plany przeciw entropi! r ze
czy martwych. Granice czlowleka rozszerzajll si<: i zw<::i:aj'l. pulsujll jego energill. 
I wieksza pustka jest tam. gdzie kiedY8 byl czlowiek, ni:i: tam, gdzie go nlgdy nie 
bylo. Nie s'l puste miedzygwiezdne przestrzenie. ale nie ma pustki straszniejszej. 
jak opustoszaly dom. I opustoszala mysl. Obserwujllc gw iazdy . odczuwamy pustke, 
kt6ra n!e od n!ch pochOdzi" (z tomiku poezji Holuba A l'ko!!, Praha 1969, S. 27). 
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Atomistyezna WIZP universum, odpowiadajqca atomistyeznej 

swiadomosei antropologieznej Epikura, w spos6b naturalny kazala 

mu zainteresowac si~ doktrynq Leukippa i Demakryta 13. Poruewaz 

naprawd~ wazna byla dla niego filozofia ezlowieka, a nie filozofia 

przyrody, rue mialby skrupul6w przed przej~ciem po prostu ato 

mistyki abderyckiej jako teoretyeznej podbudowy dla swojej antro

pologii. Totez nie pragnienie nryginalnosci, u starozytnyeh, jak juz 

o tym byla mowa wyzej, w og6Ie slabsze niz u nas, aru tez ignoran

eja w materiach jak na owe czasy seisle naukowy,eh, kt6rq impu

t <owali mu krytyey wsp6lczesni, ale rzeezywista potrzeba filozofiez

na kazala mu wprowadzic do nauki Abderyt6w zmiany tak istotne. 

ze z pelnym prawem mogl swojq atomistY'k~ uznae za doktryn~ no

Wq i wlasnq. 


W swiecie demokrytejskim, skladajqeym si~ z atom6w i prozni. 
nie bylo transeendentnej, ruedocieezonej dla czlowieka celowosci, 
nadziemskiej wladzy boskiej, i nie bylo tez smierci, ,lecz tylko sku
piarue si~ ,lub rozpryskiwanie niezniszczalnych, niesmiertelnyeh 
at omow, wywolujqce tworzenie si~ lub rozpadanie zniszczalnyeh 
i przemijajqeyeh skupisk atomowych ; nie bylo wi~e tyeh dwoch 
najwiE;ikszych powodow "bojazni i drzenia", l~ku, od ktorego Epi
kur ehcial uwolnie ezlowieka. Ale nie bylo w nim wolnosci, kt6ra 
w przeswia'dezeniu Epikura stanowila najistotniejszy atrybut ezlo
wieczenstwa, leez panowala "nieublagana konieeznose", powszeehna 
mecharu'styczna przyezynowose. Atom, jesli mial bye przyrodniezym 
kore1a.tem jednostki ludzkiej, musial bye atomem swobodnym, r Zq
dzqeym si~ takze wlasnym prawem, a nie tylko podleglym pow
szeehnemu prawu przyezynowosci. Dlatego Epi'kur, zaehowujqe de
mokrytejski determinizm 0 tyle, 0 ile byl on wymierzony przeciw 
kreaejonizmowi i teleo,logii, a wi~e UCZqC, podobnie jak Abderyci, 
ze "ruc niepowstaje z nkzego i w nie si~ nie obraca" 14 i ze rue 
si~ nie dzieje z jakiejs wyzszej woli ani dla jakiegos wyzszego celu. 
leez wszystko rna swojq przyezyn~, i to przyczyn~ materialnq 15, 

naruszyl i w pewnym stopniu zanegowal determinizm przez to, ze 
do struktury rzeezywistosci wprowadzil parenkliz~, ezyli odchyle
nie - rue uwarunkowany i nie dajqcysi~ wytlumaczyc przyezyno
wo swobodny ruch wlasny atomu. Antropologiezny sens tej przy.. 
rodniczej innowacji Epikura byl oczywisty dla jego rzymskiego wy

" Wprawdzie Eplkur nigdy nie powolywal siE: n a Leukippa i ponoe utrzym y 
wal nawet , ze taki fHozo! w ogoJe nie Istnial , ale przejmujqc atomistykE: D emo
kryta przejmowal rowniez tym samym dziedzictwo mysli Leukippa . 

.. Dc rC'rum natura I 265-266 i w wlelu innych miej scach. 
;, Tego punktu doktryny epikurejskiej, bardzo waznego, Marks w swojej Inter • 

pretacji nie docenia, czy tez w rE:cz go pomija, widzqc u Epikura totaine zan ego
wanie d eterminizmu przyrodniczego. 
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znawcy i kontynuatora, dla Lukrecjusza, kt6ry tez wyrazil go ra
dykalnie, z calq silq i intuicjq poety: parenkliza (parenklisis), pO 
ladnie clinamen, owo suwerenne "prawo atomu" (lex atomi), ktore 
"rozrywa lailcuch przeznacZJenia" (rumpit foedera fati), jest w swie
de przyrody tym, czym jest dla czlowieka, "w naszej piersi" (in 
p€ctore nos.tro) - wolnose 16. 

W mechanice epikurejskiej, gdyby byla ona konsekwentnie me
chanistyczna i miala tlumaczye tylko procesy zachodzqce w przy
rodzie, atom, jako posiadajqcy atrybut ci~zkosci, powinien spadae 
w dol po linii prostej, a jesliby mial ten prosiopadly kierunek swe
go ruchu 'zmienic, to jedynie pod wplywem zderzenia z innymi ato
mami lub skupiskami atomowymi albo repulsji, a wi~ pod przy
musem zewn~trznym 17. Taki mechanizmnie uzasadnialby przeto, 
zastosowany do swiata lud:llkiego, wolnosci indywidualnego czlo
wieka, lecz wlasnie jego ZJdete,rminowanie, czyli zniewolenie: przez 
prawo powszechne nie b~dqce jego wlasnym pl'awem (prawo przy
czynowosci) oraz przez innych ludzi (inne .atomy) i przez skupiska 
ludzkie (aglomeraty atomowe). A i samo prawo ci~kosci, kazqce 
mu spadac pionowo w dol, choc przysluguje atomowi jako takiemu 
i 0 ,tyle jest swoistym, wlasnym prawem atomowym, przysluguje 
indywidualnemu atomowi na rowni z kazdym innym atomem; nie 
wynika z jego swobodnej decyzji i woli, lecz zostalo mu nadane 
przez jego atomowq natur~ 18. Totei Epikur czuje si~ zmuszony ob
darzyc atam ponadto ruchem calkowicie spontanicznym, nie uwa

,. De rerum natura II 254, 279. 
17 Obdarzenie atomu ci<:zarem bylo nota bene innowacjq wprowadzon'l do ato

mistyki przez Epikura w wyniku j Ej krytyki, przeprowadzonej przez Arystotele
sa - czego autoe Dyskrecji nie dostrze!(l. U Demokryta ci<:zar n ie naiezy do 
pierwotnych jakosci atomu, i w jego universum nie rna spadania, " dolu" ani 
"gory"; atomy, poki nie wciqgnie ich wir (dine), p<:dzq bezladnie we wszystkkh 
kierunkach. 

Wedle Marksa, ktory W tym czasie, zafascynowany Epikurem i nastawiony 
idealistycznie, Demokryta w ogole nie docenial, jedynie Epikur byl "fiiozofern 
swoich czasow", natomiast Demokryt byl "przyrodnikiem", ktorego nie intereso
waly sprawy iudzkie. Tymczasem wydaje siE:, ze takze w fizyce Demokryta do
strzec mozna inspiracjE: antropologicznq i historyczno-spolecznq. W jego wizji uni
versum atomy Sq sklocone i zwalczaja siE: nawzajem, zawieraja,c dorazne przymie
rza przeciw innym atomom i gromadom atomowym , podobnie jak wiecznie sklo
('eni i podzieieni na zwalczajqce siE: frakcje obywatele w klasycznej polis greckiei, 
klora nie byla bynajmniej takq harmoniq i takim dzielem sztuki, Jakim widzial 
jq Hegel, a za nim jego uczniowle. Charakteryzujqc stosunki wzajemne atomow, 
Demokryt uzywa okresienia stasidzein (Dieis, Democr. A. 37), k16re jest okresie
niem politycznym, oznacza stan cewoity, zamieszek, wojny domowej. Na ten 
aspekt antropoiogiczny fizykl Demokryla zwrocil uwagE: W. K. C. Guthrie, A Hi

• story of Greek Philosophy, vol. II, S. 401. 
18 Takq interpretacjE:, bardzo interesuiqclI, prawa ciE:tkosci w koncepcji Epi

kura dal dopiero autor Dysertacji. 
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runkowanym przez nic innego, wczesniejszego ani r6wnoczesnego, 
ruchem przeciwstawiajqcym si~ powszechnemu zdeterminowaniu, 
a takze swoiscie atomowemu prawu ci~zkosci. 

Tym ruchem wlasnym; indywidualnym i spontanicznym jest pa
renkliza atomu - odchylenie drobne, nieznaczne, lecz wazkie w kon
sekwencje. Dzi~ki niemu, dzi~ki temu aktowi wolnosci, w kt6rym 
Cliom sam zmienil kierunek nadany sobie przez swojq gatunkowq 
natur~ i przez prawo zewn~trzne, przestaje on bye biernym ogni
wem w lancuchu przyczynowym i w pewnym stopniu, na pewien 
czas, okresla si~ sam. Na to, co go spotka po dokonaniu parenklizy, 
nie moze juz miec wplywu i nie moze tego przewidziee, poniewaz 
inne atomy r6wniei mogq si~ wlasnowolnie odchylae, a formujqce 
sip, coraz to nowe skupiska atom6w, podlegajqce prawom mecha
nicznym - bo moznose uchylenia si~ spod tych praw przysluguje 
tylko indywidualnym atomom, a nie atomowym ag.lomeratom 
muszq pr~dzej czy p6Zniej wciqgnqe go w sw6j wir alba winny spo
sob, przez uderzenie, zepchnqe go z drogi, kt6rq sam sobie wybral. 
Ale przez t~ jednq chwil~, kt6ra jest \viprawdzie niczym wobec 
wiecznosci wszechrzeczy, lecz dla atomu jest wainiejsza nii jego 
niezniszczalnose i wiecznose, byl wolny: sam podjql decyzj~, sam jq 
zreaIizowal i znalazl si~ sam wobec proini. I ten akt wolnosci b~
dzie m6gI zawsze powt6rzye, ilekroe po dezintegracji i rozproszeniu 
si~ nowego Sku.p1skaatomowego, k,t6re mOCq przyczyn mechanicz
nych musi go kiedys na czas pewien wchlonqe, ale tei sarno musi 
si~ kiedys rozpase, b~dzie mu nadany ruch samotnego spadania. 

Podobnie indywidualny czlowiek - cZqstka najmniejsza, a.le naj
wainiejsza w swiecie historyczno-spolecznym. Nie moie on zmienie 
biegu rzeczy w ska/Ii nie tylko dla niego samego dostrzegalnej i da
jqcej si~ obliczyc ani zapobiec temu, by wir powszechny jui to 
wciqgal go, jui to odtrqcal. Ale dana mu jest moinosc - w jakichS 
szczeg6lnych sytuacjach i momentach, nieuchwytnych od zewnqtrz, 
,;nee regione loci eerta, nee tempore eerto", jak powie poeta 19 

uchylenia sip, od naporu swiata decyzjq wlasnej wolL Parenkliza 
at·omu, praelementu wszechswiata, jest materialnym, przyrodni
czym, a wi~c w rozumieniu Epikura naukowym wytlumaczeniem 
i dowodem istnienia wolnej woH; Epikur bowiem, wbrew mlodzien
czej, idealistycznej interpretacji Marksa, nie tylko nie chcial zde
gradowae i zanegowae przyrody, lecz w niej wlasnie szukal po
twierdzenia swojej doktryny wolnosci i byl przeswiadczony, ie 
prawdziwy spok6j wewn~trzny i niewzruszonose ducha, prawdziwa 
ataraksja, musi bye oparta na wiedzy, i to wlasnie wiedzy przyrod
niczej , na fizyce. Dlatego tei tak si~ upieral przy swoim dogmatyz-

It Lukrecjusz, De reTtlm natura II 259-60, 293. 
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mie - w greckim, historyczno-fhlowficznym tego slowa znaczeniu, 
w ktorym oznacza ono przekonanie 0 istnieniu prawdy i 0 mozli
wosci jej poznania i wyIozenia, dlatego tak gwaltownie zwalczal 
wszelkie formy agnostycyzmu i sceptycyzmu i nie mogi przejqc od 
Demokryta jego pesymizmu poznawczego. Adiaforia gloszona przez 
wsp6Iczesnych mu sceptyk6w, praktycznie dajqca moze czlowieko
wi takq samq niewzruszonosc wo'bec urderzen swiata i losu, jak epi
kurejska ataraksja, byla dla niego nie do przyj~cia, poniewaz byla 
oparta nie na wiedzy, lecz na rezygnacji z wiedzy. Wqtpienie i nie
pewnosc - dowodzH nieznuzenie - uniemozliwiajq spok6j ducha, 
ten warunek niezb~ny suwerennej wolnosci czlowieka. (Tak samo 
zresztq uW.fl,zali stoicy, druga obok epikurejczyk6w hellenistyczna 
sz-koia dogmatyczna, tylko ze ich doktryna przyrodnicza byIa, zda
niem Epikura, falszywa, a obiecywana przez nich apatheia, wolnosc 
od nami~tnosci, wzruszen, l~ku i cierpienia, nie byla prawdziwq 
wolnosciq, lecz uleglosciq wobec koniecznosci, czyIi najwi~kszym 
zniewoleniem). 

Czlowiek, atom spoleczny, czerpie swoje prawo do wolnosci 
z praw rZqQzqcych w przyrodzie, rna jednak t~ przewag~ nad ato
mem fizycznym, ze moze siebie swojq wolnosc u8wiadomic. Dzi~ki 
samowiedzy zdolnosc do parenklizy - to, co dla atomu przyrodni
czego jest tylko jednq chwilq, jak moment transportu dla wi~znia, 
kt6ry "prosi, by go przeniesiono ze starej celi, ktorej nienawidzi, 
do nowej, kt6rej dopiero nauczy si~ nienawidzic" 20 - dla czIo
wieka maze stac si~, a dla epikurejskiego m~drca faktycznie si~ 
stanie kondycjq trwalq i niezbywalnq. Dzi~ki filozofii - to znaczy 
dzi~ki doktrynie Ogrodu, bo swojq nauk~ uwazal Epikur za filozo
fi~ pierwszq i jedynq - raz poznawszy moilliwosc odsuni~cia si~ 

od wiru spolecznego, uchylenia si~ od kierunku, jaki mu wyzna
czajq slepe wydarzenia historii, czIowiek indywidualny b~dzie si~ 

uchylal zawsze, chyba ze do jakie-gos uczestnictwa "okolicznosci 
go zmuszq". Ale takze i wtedy zostaje mu mo:i:nosc uchylenia si~ 
duchowego, izolacji wewn~trznej, a w sytuacjach granicznych 
uchylenia si~ ostatecznego, ostatecznego powrotu do pr6zni, jakim 
jest swobodnie wybrana smierc. 

J ak atom przyrodniczy w akcie spontanicznej parenklizy jest 
sam wobec pr6zni, tak czlowiek swojq wolnosc realizuje i utwier
dza w ten spos6b, ze traktuje swiat otaczajqcy tak, ja1kby byl 
pusty. Wszelkie wi~zi spoleczne Sq dIan r6wnie przypadkowe i nie
trwale, jak dorazne skupiska atom6w, kt6re w kazdej chwili mogq 
si~ rozprysnqc w pr6zni. Jedynq wi~ziq, ja'kq nie tylko dopuszcza, 

.. Por. Franz Kafka, Aforyzm 13 (Nowele I minlatury, Warszawa 1961, s. 372). 
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Iecz postulluje i ceni, jest swobodny zwiqzek z wybranymi, tak jak 
on indywiduaInymi, odchylajqcymi si~ i woInymi atomami ~ 
przyjazn. "Przyjazn jest najwi~kszym ze wszystkich dobr, jakimi 
oQdarza nas mqdr06c dla zapewnienia szcz~scia przez cale zycie". 
"M~'rzec ' potrafi si~ przeciwstawic Iosowi i nigdy nie porzuci przy
jad ela" 21. 

"Wolnosc nie jest ,powrotem do pustki, Iecz istnieniem w spo
lecznej calosci. Wolnooc nie jest regresem ad integracji i okresle
nia, Iecz jest urzeczywistnieniem wyeszych form zwiqzku. I za
Ieinosci" - m6wi dzisiaj poeta.22 Ale dla Epi'kura wolnosc byla 
tym wlasnie: powrotem do pustki. Byla to wolno~c negatywna, 
wolnosc od swiata, a nie wolnosc w swiecie, "wolnosc od istnienia, 
a nie wolnosc w istnieniu", jaik to formuluje autor Dysertacji 23 . 

BiorqC Epikura w obron~ przed wszystkimi zarzutami, jakie mu 
stawiano w starozy,tnosci i w czasach nowszych, MaI1ks przyznaje 
mu najwyzsze cnoty filozofa: autentycznosc, czyli prawd~ subiek
tywnq, oraz wyczuwanie i wyraianie ducha czasu, swojego czasu, 
czyli prawd~ historycznq. Widz'!c w nim postac egzemplarycznq 
dla epoki zmierzchu ant)11ku, poniewai: wyrazil i pot~pil wszystkie 
jej sprzecznosci bezwzgl~dnie i radykalnie, a rue usilowal ich 
usprawiedliwiac i czlowieka z nimi pogodzic, jak stoicy, ani ba
gatelizowac, jak sC€iptycy, w tym sensie stawial go za wz6r filozo
fom wsp6lczesnym. Ale jednoczesnie ostrzegal przed epigonizmem, 
przed przejmowaniem jego wynik6w w czasach zupelnie innych, 
bogatszych 0 doswiadczenia i przemyslenia shlileci, a przede wszyst
kim francuskiego Oswiecenia i filozofii RegIa. Wolnosc, k t6rej 
mozna zazywac tyliko "w prywatnym swiet,le lampy", w epikurej
skim Ogrodzie Iub w ogrodzie uprawianym przez Kandyda, nie za
stqpi tej wolnosci, kt 6ra bylaby doswiadczana takze "w sioncu 
og6Inym i powszechnym". W tym .sensie epikureizm byl szcz~sciem 
tylko "dla swoich czasow" 2,1 . 

Ale z drugie j strony nauka Epikura rna cos do zakomunikowa
nia taki e inym czasom, kaidej epoce. Albowiem jesli nie rna wol
nosci w jednostkowej samowiedzy, w indywiduaunym czlowieku
-atomie, nie zreali~uje si~ wolnosc w swiecie. "Gdy mamy przed 
sobq indywiduum wystraszone i skurczone, w6wczas mimo woli 
oglqdamy si~ za radq i pomoc,!, nie wiemy, czy sami w og6le je
szcze iyjemy, i boimy si~ wlasnej zatraty. Ale na widok smialego 
skoczka za,pominamy, czym jestesmy, c:rujemy si~ uwzniosleni niby 

" Diogenes Laertlos, ~ywoty I poglqdy slynnych jilozOf6w, Warszawa 1968, s . 656 
I 642 (ks. X: Epi kuT) • 

.. Miroslav Holub w cytowanym wyzej tomiku A~koli , s. 69. 

.., Wy d. MEGA, s . 40, w y d . polskle, s. 83. 

.. Wy d. MEG A, s . 133, w y d. pol., s . 249. 

http:poeta.22
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jakies pot~gi ogolne i oddyehamy smielej" 25. Wolna, suwerenna 
tls.mowiedza ezlowieka jest "b6stwem najwyZszym", poza ktorym 
i ponad ktorym nie ma bostw innyeh, a "najwznioslejszym swi~tym 
i m~ezennikiem w kalendarzu filozofieznym" jest samotny na ska
Ie Prometeusz, ktory Hermesowi wyslanemu przez Zeusa z misjq 
sklonienia go do posluszenstwa odpowiedzial, "ie swojej nieszez~

snej doli nigdy rue zamieni na jego sluialstwo" 26. Prometeusz, 
ktory nie dal si~ upokorzyc i zniewolic, byl wolny tak, jak ezlo
wiek-atom u Epikura: wolny tylko wewn~trznie, wolny od swiata, 
a nie w swieeie. Ale wyzwolenie "prywatne" jest pierwszym i ko
nieeznym warunkiem wyzwolenia "publieznego", odezuwanego tak
ie "w sioneu ogolnym i powszeehnym". I ehociai parenkliza ato
mu rue zapewnia wolnosci w swieeie, to dla wolnosei w swieeie 
potrzebna jest takie parenkliza atomu. 

Irena Kronska 

przedwiosnie 1969 - jesien 1972 

!5 W y d . MEGA, s. 121. w y d. pol., s. 224-225. Owym indywiduum wystraszony m 
jest w t ym kontekscie pobozny krytyk epikureizmu, Plutarch, a s mialy m skocz
kiem - epikurej ski poeta Lukrecjusz. 

" W yd. MEGA, s. 10, wyd. pol., S. 9. 



WIEStAW SZYMONA OP 

YVES CONGAR 
TEOLOG W SlUZBIE LUDU BOZEGO 

Yves Congar skladajqc posmiertny hold K. Barthowi powiedzial 
rn. in., ze geniusze na ogol dopiero z perspektywy wiekow ukazuj4 
nam si~ jako pot~zne samotne szczyty na rowninie. Przez wspol
czesnych sobie nie mogq bye wlasciwie ocenieni ze wzgl~du na brak 
koniecznego w tyrn wypadku dystansu, niejednokrotnie ZM i sarno 
dzielo, choe istotnie na miar~ geniusza, nie zdqzylo jeszcze wydae 
wszystkich owocow. Jesli jest to sluszne w odniesieniu do tych, co 
odeszli, trudnoSci stajq si~ jeszcze wi~ksze, gdy chodzi 0 ludzi zy
jqcych i, tak jak Congar, wrazliwych na wspolczesne prqdy i go
towych zawsze zmodyfikowae swoje poglqdy w imi~ wi~kszej wier
nosci prawdzie. Nie tylko brak tu perpektywy czasu; sarno dzielo 
nie zostalo jeszcze doprowadzone do konca. W Polsce nazwisko Con
gara, od dawna nie obce w~zszernu gronu specjalistow, stalo si~ 

powsze(!hnie znane dopiero w latach Soboru, kiedy to Congar obok 
Rahnera, Schillebeeckxa i innych czolowych pionierow odnowy 
w Kosciele byl nie tylko jednyrn z wielu ekspertow soborowych, 
lecz teologiem, ktorego wklad wplynql w sposob istotny na kieru
nek obrad w Auli i to we wszystkich niemal dyskutowanych naj
wazniejszych problemach. Mimo tego rozglosu, mimo odbytej kilka 
Jut temu podrozy po Polsce, zycie i osobowosc Congara jak i zasad
nicze wytyczne jeg.o teologii nie Sq u nas szerzej znane. Celem po
nizszych uwag jest ulatwienie nieco dokladniejszego zapoznania si~ 
z Co.n.garem, czlowiekiem i teologiem *. 

Ur. 13.IV.1904 r. w Sedanie z rodzkow nalezqcych do srodowiska 
drobnomieszczanskiego, jako najmlodszy z czworki rodzeilstwa, Yves 
otrzymal staranne wychowanie religijne w duchu surowosci i patrio

• Oparte S'l one w duzej mierze na monografii J. P. Jossua. Le Pere Conqar. La 
!hllologle au service du Peuple de Dieu (Cerf 1967, s. 276). Autor jej, dominikanin, 
jest uczniem i przyjacielem Congara. 
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tyzmu, wlasciwych wtedy temu srodowisku. ad wczesnego dziecin
stwa wpajano mu przekonanie, ze autentycznego szcz~scia naleiy 
szukae w sumiennym wypelnianiu obowiqzk6w. Mysl zostania ksi~
dzem zrodzila si~ w nim juz w 15-tym roku zycia, na tle pewnego 
poczucia samotnosci i l~ku oraz przeswiadczenia, ie nie stoi na wy
sokoSci zadania. Podobny stan psychiczny wracal zresztq u niego 
we wszystkich decydujqcych momentach jego zycia. Na dnie jego po
wolania kaplailskiego i zakonnego lezalo od poczqtku pragnienie na
wolywania ludzi do nawr6cenia, cos wi~c bardzo dominikanskiego. 
Po dw6ch latach malego seminarium i roku sluzby wojskowej Yves 
wst~puje do Serninarium. Na progu nowego zycia odczuwa wahania, 
wydaje fiU 'Si~ ono :zJbyt ciasne i zamkni~te, jego zastneienia budzi 
r6wniei pojmowanie 'zycia duchowego niemal wylqcznie jako kon
sekracji i separacji od swiata. Trzyletni pobyt w Seminarium to 
okres studi6w filozoficzny,ch, wtajemniczanie si~ wsw. Tomasza, 
kontakt z jego doktrynq ale zarazem poznanie i umilowanie osoby. 
Slucha tu wyklad6w Maritaina i Blanche'a, nalezy do k6lka miIos
nik6w sw. Tomasza, w kt6rym ustalonym autorytetem komentatora 
cieszy si~ Jan od sw. Tomasza, zas konferencje i rekolekcjedaje 
najcz~sciej o. Garrigou-Lagrange. Z czasow Seminarium datuje si~ 
jego zainteresowanie a potem zachwyt pi~knem liturgii, kt6rej cale 
bogactwo i urok mogl podziwiae biorqc ,cz~sto udzial w nieszpo
rach opactwa benedyktynskiego w Conques. Rok 1925 to data jego 
wstqpienia do zakoa1U dominikanskiego. Po roku nowicjatu 
w Amiens skierowany zostaje do Kain-la-Tombe w Belgii, gdzie 
dominikanie francuscy po wygnaniu z Francji zorganizowali dom 
studi6w znany pod na~Wq Saulchoir. Tomizm, z jakim si~ tupo
nownie styka, rna nieco odmienny ,charakter. Gardeil, Lemmonnyer 
Mandonnet, Roland-Gosselin, a zwlaszcza Chenu nadali od samego 
poczqtku temu osrodkowi znami~ history,cyzmu. Dzi~ki szeroko za
krojonym studiom biblijnym i patrystycznym, a zwIaszcza medie
wistycznym badaniom kierowanym przez Gilsona, osiqgnql on wy
sokq kultur~ historycznq, zyskujqc rownoczesnie pewien dystans 
w stosunku do tomizmu Szkoly. Jego intelektualizm byl szcz~sli
wie r6wnowazony przez cechujqcy go od poczqtku zapal apostoiski, 
przejawiajqcy si~ m. in. w zywym kontakde utrzymywanym z mi
sjami dominikanskimi. W tym okresie na intelektualnej formacji 
Congara zawazyl w szczegolny sposob wplyw 0 10 lat starszego 
w Zakonie o. Chenu. On to glownie rozbudzil w nim zainteresowa
nie historiq, nie tyle typu erudycyjnego co pod kqtem jej przy
datnosci w rozwiqzywaniu wsp6lczesnych problemow. 

Dose wczesnie zarysowuje si~ zasadniczy kierunek badan mlode
go teologa. Otrzymawszy 25.VII.1930 r. swi~cenia kaplanskie przy
st~puje niebawem do opracowywania tezy lektmskiej i wlasnie 
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jako temat obiera zagadnienie jednosci Kosciola. Od nast~pnego ro
ku, w zwiqzku z przeniesieniem si~ o. Chenu do Ottawy, obejmuje 
wyklady wst~pu do teologii. W tym czasie zapoznaje si~ blizej 
z myslq modernistycznq, przede wszystkim z poglqdami Loisy, ko
rzystajqc zas z przerwy w zaj~ci:lch w Saulchoir doksztalca siG 
w Instytucie Katolickim w Paryzu, gdzie ucz~szcza na wyklady 
teologii -protestanckiej i socjologii. Nawiqzuje kontakty osobiste 
z teologami ikalwinskimi, ,Z'apoznaje si~ blizej z Mounierem. Wraz 
z o. Chenu i o. Feret podejmuje zamiar iIla,pisarua historii teologii, 
plan ten jednak, wskutek r6znych przeszk6d, nigdy nie zostal zrea
lizowany. Od poczqtku swej dzialalnosci naukowej Congarokazuje 
si~ bardzo plodnym pisarzem, publikujqc jeden za drugim artykuly, 
m. in. tak powazne jak Theologie dla DTC w 1938 r. Po o. Chenu 
obejmuje redagowanie Revue des Sciences. W r. 1937 ukazuje siG 
pierwszy tom zainicjowanej przez niego ekIezjologicznej serii "Unam 
Sanctam" pt. Chridiens desunis. Par~ lat p6zniej ukazuje si~ inne 
powazne dzielo z zakresu teologii Kosciola, Esquisses du mystere 
d(~ l'Eglise. 
Wyt~zona praca naukowa nie przeszkadza mu byc otwartym na 

aktualne sprawy Kosciola i swiata. Angazuje si~ w dzialalnosc 
duszpasterskq, nawiqzuje kontakt z JOC i Action Franc;aise, rosnie 
w post~pie geometrycznym ilose wyglaszanych przez niego co roku 
kazan, konferencji i rekolekcji. Wybuch drugiej wojny swiatowej 
przerywa brutalnie jego prac~. Zmobilizowany, nast~pnie wzi~ty 

do niewoli, przez niemal pi~c Iat jest pozbawiony mozliwosci bar
clziej intensywnej pracy. Nie byl to jednak, przynajmniej pod pew
nym wzgl~dem, czas stracony. W okresie niewoli pogl~bia si~ w nim 
zaszczepione juz w ('zasie studiow zrozumienie koniecznosci kon
taktu ze swiatem. W jednym z. jego list6w obozowych czytamy: 
"Nigdy odtqd nie Ib~d~ juz m6g1pisac tak, jaklby nie bylo Iudzi 
cierpiqcych, pewne prace typu akademickiego staly si~ odtqd dla 
mnie niemozliwe". Po uwolnieniu rzuca si~ znowu w wir dzialaIno
sci naulmwej i duszpasterskiej. Zar6wno z teoretycznych przemy
slen, jak i z kontakt6w z kwitnqcym bujnym zy,ciem pra,gnq'cego si~ 
reformowac Kosciola FraiIlcji powojennej, rodzq si~ nowe dziela, ze
by wyliczyc tylko najwazniejsze: Vraie et fausse reforme, Saeerdoee 
et lateat, Mystere du Temple, Jalons pour une theologie du lateat, 
Le Christ, Marie et Z'Eglise. Mimo podj~tych na nowo w 1945 r. 
wyklad6w w Saulchoir pozostaje mu dosyc wolnegoczasu, by po
sunqc si~ nieco w realizaeji drogiej mu do poczqtku idei stworzenia 
teologicznego traktatu 0 Kosciele. 

Niebawem jednak pojawiajq si~ nowe czynniki, kt6re sprawiajq, 
ie dzialalnosc jego, choc nie przerwana calkowicie, zostaje przyha
mowaiIla. Jeszcze przed WOjiIlq Congar, m . in. ze wzgl~du na swe 

4 - ZNAK 
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zainteresowania ekumeniczne i lansowane przez siebie haslo powro
tu do :hodel w teologii i iyciu Kosciola, byl podejrzany i uchodzit 
za niebezpiecznego w niektory,ch kolach. Od 1947 r. caly klimat 
nieufnoQsci, ostrzezen i karnych interwencji, jaki wowczas panowa! 
w Koociele, sprawil, ie CongaI' napotyka na coraz wi~ksze trudno
sci. ZdeeydoQwany okazywae zawsze pelnq lojalnose wobec przelo
zonych, zmuszony jest prosie 00 zezwolenie na wszystkie formy swej 
dzialainosci, coraz ,cz~sciej spotyka si~ z odmowq i musi rezygno
wac nawet z publikaeji niektorych prac. Zmuszony opuscie w 1954 
roku zagroione w swej egzystencji Saulchoir, przebywa najpierw 
jako rezydent w domu Szkoly Biblijnej w Jerozolimie, potem czte
ry miesiqce w Rzymie i rok w Cambridge, ciqgle pozbawiony pra
wa wykladania, odsuwany od a!ktywnej pra'cy, zostaje wreszeie 
w 1956 r. zaproszony przez bpa' Webera, ordynariusza Strasburga, 
i tu pod jego opiekq .moie rozwill1.qe intensywnq dzialalnose duszpa
sterskq: wyklady, rekolekcje, konferencje, kazania. 

Wraz z pontyfikatem Jana XXIII przychodzi rehabilitacja i od 
razu 110wa seria przygotowywanych od lat publikaeji. Wkrotce po 
zapowiedzi Soboru CongaI' zostaje mianowany konsultorem Komisji 
Przygotowawezej, nast~pnie ekspertem Komisji Teologicznej Sobol'll. 
Zarowno Jan XXIII jak i Pawel VI okazujq mu liczne dOWoody 
zaufania. Usuwanie w cien , i skazywanie na milczenie ust~pujq 

nagle miejsca zaproszeniom i propozycjoQm wspolpracy tak licznym, 
ze trudnym do zrealizowania. Ten okres dzialalnosei Congara jest 
moie najlepiej znany tym, ktorzy sledzili z dnia na dzien przebieg 
Soboru. Smialo moina powiedziec, ie jego tworezy wysilek przy
ezynil si~ do lepszego zrozumienia i ust~wienia wszystkieh wiel
kieh temat6w Soboru: eklezjologii, ekumenizmu, laikatu, kaplan·· 
stwa, misji i Tradyeji. Bylo to moiliwe oezywiseie w pierwszym 
rz~dzie dzi~ki jego aktywnemu udzialowi w praeaeh komisji i pod
komisji, 0 szybkim przyjmowaniu si~ jego idei zadeeydowaly jed
nak rowniei zaufanie oQbu papieiy, jego postawa w okresie trud
nosei przed Soborem oraz niezliezona ilose konfereneji i dyskusji, ' 
w ktoryeh wziql udzial w toku samego Sobol'll. Dla tego niezmor
dowanego pracownika na roli Boiej bylo wielkq pocieehq widziec, 
jak ziarno rzue.ane eierpliwie od trzydziestu lat zaezyna wreszeie 
kielkowac i wydawac owoee. Zaraz po Soborze obejmuje kierow
ni·etwo kilkunastotomowej serii tekst6w i komentarzy dokument6w 
soborowyeh. Wydaje tei od lat przygoQtowywanq histori~ eklezjolo
gii. Doprowadzona tylko do r. 1967 bibliografia jego publikacji 
obejmuje prawie tysiqc tytulow. Jui tylko symboliezne znaezenie 
w procesie rehabilitaeji ma jego powr6t wiosnq 1968 r. do Etiolles 
pod Paryiem, od 1937 r. siedziby Saulehoir. Wobee jego stopniowej 
likwidaeji przenosi si~ do Paryia i tu w ·konwencie sw JakubCl , 

http:rozwill1.qe
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mimo ciqgle pogarszajqcego si~ stanu zdrowia, nie przerywa swej 
dzialalnosci: 

II 

Poznanie czlowieka, a wi~c srodowiska, w ktorym wyrosl i ktore 
uksztaltowalo jego osobowose, jego powolanie, studiow i kierunku, 
jaki sam pragnql nadae wlasnemu zyciu, umozliwia pelniejsze zro
zumienie jego dziela. W przypadku Congara jest to tym wazniejsze, 
ie ci, ktorzy nie znajq go osobiscie, lecz tyl'ko popr,zez fragmenty 
jego dziel, jesli wr~cz nie przez krzywe zwierciadlo polemiki, jaka 
si~ w pewnym okresie wokol niego wytworzyla, majq cz~sto falszy-' 
we 0 nim poj~cie, przedstawiajqc go sobie nie jako czlowieka od
danego sluzbie Ewangelii, gl~boko zakorzenionego w Tradycji, ile 
raczej jako suchego intelektualist~, ezy tez nowatora i rewolucjo-. 
nist~. 

Congar okreslil sam siebie jako "Celta z Arden" i to pochodzenie 
wycisn~lo niezatarte pi~tno na jego temperamencie i usposobieniu, 
Twardy, nieco nawet szorstki, porywczy i latwo si~ zapalajqcy, 
umiejqcy jednak dobrze ukrywae swojq wrazliwooe. Kierujqcy si~ 
na co dzieil odruchami i fantazjq, lecz narzuconym sobie dobrowolnie 
drobiazgowym pragnieniem zarowno zaj~e jak i chwil wytchnienia, 
Nie bez odrobiny uszczypliwosci ktos 0 nim powiedzial, ze kocha 
czlowieka, trudniej mu jednak przychodzi kochae okreslonq osob~. 
W przeciwieilstwie do swego wspolbrata i mistrza o. Chenu nie po-. 
siada daru spontanicznego ujmowania sobie ludzi. W zyciu co·
dziennym w klasztorze braterski, czuly na potrzeby innych, drz\vi 
jeg() zakonnej ,celi Sq zawsze dla wszystkich otwarte. Pewnq suro-. 
wose plynqcq z bezwzgl~dnej wiernooci prawdzie, zarowno w ba-. 
daniach naukowych jak i w pracy dydaktycznej, lagodzi w nim 
wielki takt osobisty i prosta dyskretna milose. 

Srod()wisko, z ktorego pochodzil, przyczynilo si~ rowniez do tego1 

:i.e Congara, wbrew dose rozpowszechnionemu mniemaniu, cechuje 
ogromne przywiqzanie do tradycji. Umilowanie przeszlosci zostato. 
w nim ugruntowane rosnqcym z latami przekonaniem, ze cala spus
cizna dziejowa, jakq dziedziczy, jest istotnym czynnikiem ksztaltu
jqcym terazniejszose i ie bez gruntownej jej znajomosci nie spo
sob zrozumiee terazniejszosci. Jego szacunek i przywiqzanie do tra-. 
dycji dalekie Sq jednak od ciasnego tradycj()nalizmu. Holduje on 
zasadzie, ze - zwlaszcza w teologii - od najswiezszej tradycji na
leZy odwolywac si~ do najgl~bszych i najbardziej autenty.cznych 
jej warstw. W tym tei kontekscie nalezaloby chyba r·ozumiec sto
sunek Congara do sw. Tomasza. Moze si~ to wydac zaskakujqce, 
gdy chodzi 0 tak post~powego teologa jak on, niemniej prawd? 
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jest, ze od czasu formacji sw. Tomasz pozostal dla niego najwi~k
szym Mistrzem i wzorem w teologii. Doktor Powszechny jest dla 
niego teologiem rzeczywistosci, ktory swe krotkie zycie poswi~cil 
czytaniu nowy,ch autorow i dialogowi z wszystkimi "innymi" swojej 
epoki. Sw. Tomasz to realizm, to otwarcie, to cierpliwe i pelne 
szacunku doszukiwanie si~ ziaren prawdy nawet u odrzucanych 
<lutorow. Przyznaje, ze to, co rna najlepszego w swej intelektualnej 
formacji, zawdzi~cza Tomaszowi. Jeszcze po Soborze wyrazal niejed
nokrotnie opini~, ze i na przyszlosc Tomasz pozostanie najlepszym 
przewodnikiem w koniecznej i zasadniczej odnowie teologii. 

Podtytul wydanej 0 nim ksiqzki trafnie oddaje jednq z najbar
dziej rzucajq.cych si~ w oczycech Oongara: wola oddania calego 
swego zycia w sluzb~ innym. Oddania przede wszystkim niespozytej 
energii tworczej, oraz mrowczej samotnej pracy od 7-ej godziny 
rano do lO-ej wieczor, od 40-stu lat, z regularnosciq z-egara, w po
koju zastawionym regalami i meblami, na ktorych pi~trzq si~ 

ksiqzki, czasopisma, fiszki, rozmaite dossiers, olbrzymia korespon
dencja. Ai. do ostatnich lat bez nowoczesnej technkznej organizacji 
pracy, bez sekretarza i pomocnikow i... nie majqcy ochoty zmieniac 
tego prymitywnego rzemieslni.czego ·systemu. Mimo posuwajqcego 
si~ paralizu, ktory od paru fat przykul go do wozka (by umoZli
wic mu poruszanie si~ po calym klasztorze, przed jego powrotem 
do Saulchoir zainstalowano tu wind~), zdecydowany nie odrzucac 
w miar~ mozliwosci zadnej propozycji, nie odmawiac zadnej pros
bie, czy to chodzi 0 napisanie artykulu, czy 0 wygloszenie jakiejs 
konferencji, czy udzial w zjezdzie. "OOZ chcecie, to przeciez moja 
robota w Kosciele!" - zwykl mawiac. Zmuszony przez to ci,!gle 
odkladac na pozniej realizacjE"; drogiego sobie dziela systematycznej 
odnowy calej teologii Kosciola i rozpraszac SWq tworczq energi~ na 
tysiqczne drobne prace i, zwla:s~cza od Soboru, nieustanne podroze. 
Przekonany jest, ze takq wlasnie rna wyznaczonq do spelnienia roll; 
w boskim planie zbawczym i ze takie jest jego powolanie. Bo Con
gar rna gl~bokie poczucie swego powolania do doktrynalnej sluzby 
Ludowi Bozemu. T~ wlasnie postaw~ g.otowosci sluzenia na kazcle 
zawolanie i w kazdej potrzebie mial przede wszystkim na mysli je
den z jego prawoslawnych przyjaciol nazywajqc Congara zYWq iko
11q sw. Dominika, a posrednio i Koociola katolickiego. 

Szczegolnie ulubionq przez Congara postaciq jest sw. Jan Chrzci
del. Postawa prekursora Chrystusowego, dzieci~cia chodz,!cego 
przed obli.czem NajwyZszego i przygotowujqcego Mu sciezki, jest 
mottem jego zycia, jak sam si~ kiedys zdradzil. Na co dzien skromny, 
czasem az niesmialy i zal~kniony, zwlaszcza gdy stawal przed no
wymi waznymi decyzjami, gdy chodzilo 0 realizacj~ tego powo
lania, dawal wielokrotnie dowody nieustraszonej odwagi, cierpli
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wosci i wytrwalosci. Na te dwie ostatnie cechy naleiy ZWrOCIC 
szczegolnq uwag~. Moie dzi~ki wysokiej kulturze biblijnej, jakq pO
siada, drogi mu jest bi,blijlllY obraz z'iama i siania. Rolni.'k, ktory 
sieje ziarno powierzajqc je ziemi i sloncu, wie dobrze, ie nast~pnie 
musi cierpliwie czekae i pozwolie dzialae przyrodzie. Podobnie mi
sjonarz, apostol, nauczyciel winien miee wyczucie niezb~dne.go 

okresu dojrzewania i niejednokrotnie musi zadowolie si~ rzuceniem 
ziarna, niepewny czy doczeka si~ dostrzegalnych owocow swego 
trudu. Wiemy, ie proba dlugiego oczekiwania nie byla Congarowi 
oszcz~dzona. Do przetrwania najci~iszych chwil dopomoglo mu 
przede wszystkim gl~boko zakorzenione w nim poczucie obowiqzku 
oraz posluszenstwa i lojalnosci -w:obec przeloionych. I cos wi~cej 

jeszcze, co moie lepiej wyrazic jego wlasnymi slowami wyj~tymi 
z przedmowy do Chretiens en dialogue. "Krzyi jest warunkiem 
kaidego swi~tego dziela. W tym, co dla nas jest krzyiem, dziala 
sam Bog. Jedynie t q drogq docieramy do pewnej autentyczIlosci 
i gl~bi naszej egzystencji. Krzyz jest ,cenq, bez ktorej iadne ludz
kie przedsi~wzi~cie nie rna powagi ( ... ). Tylko ten, kto cierpial za 
swoje przekonania, zdobywa pewnq sH~, pewnq niezaprzeczalnq 
wartooe i zarazem prawo do szacunku i posluchu. ( ... ) Jesli wyszed
lern zwyci~sko na plaszczyinie duchowej, a w koncu po prostu jako 
czlowiek, to tylko dzi~ki pelnernu przyj~ciu Krzyia i samounicestwie
niu" . Gdy w r. 1945 odczytano mu przykrq decyzj~ 0 zakazie wy
kladania, obecni przy nim w tym momencie wspolbracia uslyszeli , 
jak wyrwalo mu si~ z ust: "Za Kosciol tl'zeba oddac wszystko". Mi
mo bolesnych doswiadczen, za ktore wini! system w Kosciele, za
d':::rv,:al pogod~ i wiar~ w iycie. ,,2ycie jest silniejsze nii wszystko 
inne, one Zlatriumfuje nad wszystkim" - zwytkl powtarzae. Te'raz, 
kiedy cieszy si~ powagq, kiedy otaczany jest kr~pujqcymi goeza
sem zaszezytami, wszystkie te dowody uznania przyjrnuje ze skr.om
noociq zawsze cechujqcq prawdziwq wielkosc. 

Wi2rnose wlasciwie poj~tej Tradyeji wcale nie wyklueza pew
negb reformatorskiego profetyzmu, wr~cz przeciwnie, te dwie po
stawy wzajemnie si~ siebie domagajq. Glownym zrodlem profetyz
mu Congara jest, jak si~ wydaje, jego bezwzgl~dne umil,owanie 
p rawdy, stawianej ponad wszystkie autorytety ludzkie, oraz synow-· 
skie przywiqzanie do Kosciola. Czy ofiejalne autorytety gloszq jakqs 
prawd~ ezy nie, w niczym nie zmienia to samej prawdy. OczywiScie 
n ie naleiy zbytnio ufae sobie samemu, ani tei zbyt pospiesznie wy
ciqgae wnioskow, totei Congar, zanim opublikuje swe dziela, zwla
szeza te zawierajqce bardziej kontrowersywne tezy, p oddaje je OSq
dowi swyeh przyjaciol, prosi 0 rad~, nie odrzuca wskazowek. Nie
mniej pewny jest, ie to nie autorytety tworzq prawd~, lecz prze
ciwnie, 'one same winny bye oSqdzane w swietle prawdy. Zrozu

http:niezb~dne.go
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mienie tego usuwa w znacznym stopniu strach, plaszczenie si~ 

i wewn~trzne zwichni~cia. Rodzi wolnose chrzescijanslq, t~, do kt6
rej wyzwolil nas Chrystus - prawo do gloszenia wlasnych przeko
nail Iub milczenia, ale bez tch6rzliwego wycofywania si~. Wiernos(: 
prawdzie wymaga zawsze duiej odwagi, a szczeg6Inie wtedy, kie
dy w jej imi~ trzeba podwaiae gl~boko zakorzenione i powszechnie 
uznaw ::me pewni·ki i kiedy za nimi stojC! wysokie autorytety. Con gar 
p r zez swojq odwag~ i ducha wolnosci ustawia si~ w linii swieiej tra
dycji dominikanskiej , przedluiajqc szereg takich postaci }ak Lacor
daire, Lagrange i Sertillanges. Druga cecha, miloSe do Kosciola, s,pra
wia, ze Congar, nawet jesli IkrytY'kuje pewne przejawy zycia KoScio
la , takie w najtrudniejszych okresach swego zycia, ani na chwil~ 
nie waha si~ pozostae wewnqtrz Kosciola, cierpiqc z powodu naj
mniejszych jego bra1k6w, walczqc 0 to, by oblicze jego bylo coraz 
batdziej ewangeHcme. W jednej ze swych osta tnio wydall1ych ksiq
zek tak wyraza swe uczucia wzgI~dem Kosciola: "Jestem niezmiernie 
wdzi~czny Kosciolowi za to, ie mi dal iycie i ze w calym tego slowa 
znaczeniu wychowal mnie do porzqdku i pi~kna (.. .). Kooci61, moje 
domowe ognisko, byl bezpiccznym i zacisznym miejscem dia mojej 
wiary i modlitwy". 

Congar nie jest czlowiekiem, kt6ry by mimowolnie tworzyl le
gend~ wok61 wlasnej postaci. Nie b~dzie si~ prawdopodobnie opo
wiadae anegdot na jego temat. Przesadq moie byloby tei twierdzie, 
ze teologia jego stanowi nowq epok~, choe Sq tacy (nie tyllw kato
licy), kt6rzy twierdzq, ie data ukazania si~ Chretiens desunis sta
nowi granic~ dwoch epok udzialu katolikow w ekumenizmie. Z ca
lq pewnosciq moina jednak stwierdzic, ze zar6wno osoba Congara 
jak i jego dzielo nie mogq pozostae niezauwaione. Poznawszy cz1o
wieka przyjrzyjmy si~ z kolei zasadniczym wytycznym i elementom 
jego dziela. 

III 

Zdecydowana wola sluzenia ludziom wywarla zasadniczy wplyw 
na ukierunkowanie i charakter teologii Congara. Dzielo jego wy
roslo z aktualnych potrzeb, ze zrozumienia systuacji w Kosciele 
i Kosciola w swiecie. Okolo 1930 r., a wi~c w okresie kiedy Congar 
zaczynal pisae, na Zachodzie Z<1 cz~to coraz jasniej zdawae sobie spra
w~ z rozmiar6w dechrystianizacji kraj6w tradycyjnie chrzescijan
skich. Nie chodzilo jui tylko 0 jakis wewn~trzny problem Kosciola 
katolickiego, lecz 0 zadanie domaga jqce si~ zmobilizowania sit 
wszystkich chrzescijan. W tej wlasnie diagnozie religijnej sytuacj i 
8wiata nalezy szukae genezy ekumenicznego a zarazem eklezjolo
gicznego powolania Congara. Do dzialalnosci ekumenicznej byl on 
niejako predysponowany juz od dziecka. Urodzony i wychowany 
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w srodowisku tradycyjnie protestanckim szybko zetknql si~ z prak
tycznymi problemami wynikajqcymi z podzialu chrzescijan. JlIZ 
jako 10-letni chiopiec miewal "teologiczne" dyskusje z rowiesni
kiem, synem miejscowego pastora. Pozniejsze lata, a zwlas:bcza stll
dia w Saulchoir, lIczuIily go na wspolczesne problemy Koscioia i je
go teologii. Jego ekumeniczne powolanie skrystalizowalo si~ przed 
swi~ceniami kaplaiiskilffii przy rozwazaniu 17-go rodzialu sw. Jana, 
oraz przy opracowywaniu tezy 0 jednosci Kosciola. Bardzo szybko 
zrozumial on, ze ekumenizm nie moze bye pojmowany jako wqska 
specjaIizacja, lecz ze jest on istotnym wymiarem wszelkiej rzeczy
wistoSci koscielnej, ze domaga si~ on nadto rownoczesnego prze
ksztalcenia mentalnooci, reformy i nawrocenia do Ewangelii we 
wszystkich wspolnotach chrzescijaiiskich i ze musi on ise w parze 
z odnowq biblijnq, liturgicznq i eklezjologicznq. Chodzi po prostu 
o obrocenie Kosciola 0 kilka stopni wokol jego wlasnej osi, tak by 
znalazl si~ on w pozycji mozliwie najbardziej zgodnej z innymi 
chrzescijanami w jeszeze wi~kszej niz dotychczas wiernosci jedy
nemu Zrodlu i naszym wspolnym irodlom. Wynika stqd koniecz
nose przemyslenia na nowo co.lej teologii Kosciola i jego zycia we 
wszystkich aspektach. Przede wszystkim zas nalezy zaczqe od sie
bie, od pracy na wlasnym podworku. 

Congar posiadal niezb~dne warunki, by stanqe do takiej pracy. 
Przede wszystkim chcial i potrafil sluchae innych. Przekonany byl, 
ze podstawowym warunkiem kazdego owocnego dialogu jest oso
biste przeswiadczenie, ze elementy prawdy mozna znalezc takZe 
u innych i ze nalezy je przyjqc, gdziekolwiek by si~ znajdowaly. 1n
nymi slowy - postawa autentycznego katolicyzmu, nie tyle w sen
sie geograficznym co idqcego w glqb. Z Saulchoir Congar wyniosl 
zwyczaj niezadowalania si~ danymi z drugiej r~ki i sprawdzania 
swej wiedzy u zrodla. Lata 1932-40 to okres podrozy, kontaktow 
i sluchania innych. Wszyscy niemal, ktorzy w tym czasie cos zna
czyli w ekUim€iIlizmie, zarowno katolky jak protestanci czy pra
woslawni, byli informatorami Congara. W Niemczech zapoznaje si~ 
z kr~gami luteraiiskimi, w ParyzlI, Chevetogne i Amay odwiedza 
teol,ogow prawoslawnych, jedzie do Anglii, by tam na miejscu za
poznae si~ z problemami Kosciola anglikanskiego. Utrzymywal 
scisie stosunki m. in. z Grati€ux, Beauduin, Lialine Couturier, naj
wybitniejs~ymi owczesnymi pionierami ruchu ekumenicznego, nie
ch~tmie z,resztq widzialIlymi ,przez oficja'lne kola. W swej dzialalnosci 
.ekumenicznej spotyka si~ tez z K. Barthem, w ktorym widzi przysz
lose teologii protestanckiej. Od 1934 r. Congar jest juz na tyle 
znany i ceniony, ze moze pozwolie sobie na nowe inicjatywy eku
meniczne, glownie organizowanie zjazdow i spotkan teolog6w przed
stawicieIi r6znych wyznan. W Vie IntellectueHp zamierza calq serip. 
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artykulow 0 tematyce ekumenicznej. W r. 1935 zapowiada now'! 
kolekcj~ Unam Sanctam, Iktora odegra ogrOIDillq rol~ w rozwoju 
ruchu ekumenicznegoO. Chociaz z racji zewn~trznych Congar w swej 
dzia~alnoOsci rna do {!zynienia przede wszys1lkim ,z protestant-ami, nil' 
pomija tez okazji kontaktow z Prawoslawiem, w przekonaniu, ze 
i one mogq wzbogacic jego teologi~. Sam przyznaje, ze tym spotka
niom zawdzi~cza wi~kszq wrazliwosc na aspekt kosmiczny i wspol
notowy Kosciola, oraz przezwyci~zenie przesadnego konceptualizmu 
laciilskiego. Poswi~ca wiele czasu wyswietleniu historycznych i teo
logicznych czynnikow stopniowego oddalania si~ Wschodu az do 
calkowitego odlqczenia si~ od ZachoOdu. 

W wyniku licznych i roznorakich kontaktow z bracmi odlqczo
nymi Congar coraz cz~sciej widzi si~ zmuszony poddawac rewizji 
utarte schematy myslowe, poszerzac dotychczasowe kategorie teolo
gkzne w imiG wi~kszej wiernosci prawdzie, nawracac si~ do Ewan
gelii, jak sam lubil si~ wyrazac. Umacnia si~ w nim przekonanie, ze 
jego wlasne poslannictwo w dziele zjednoczenia chrzescijan polegac 
b~dzie na wyprac,owywaniu doOktrynalnych przeslanek reformy jego 
wlasnego Kosciola. W realizaeji tego powolania musial natrafic na 
przeszkody i trudnosci. Anegdoty,czny tylko posmak rna przestrach 
superprotestanekiej gospodyni O. Culmanna zgorszonej wizytq gor
liwego dominikanina i zaniepokojenie, ezy aby te kontakty nie SCI 
niebezpieczne dla ortodoksji jej pana. Gdy jednak Congar uzys
kuje od przelozonych pozwolenie na ucz~szczanie na wyklady teo
logii protestanckiej w Paryzu, decyzja ta wywoluje ,oburzenie i zgor
szenie jego wspolbraci, a nawet interpretowana jest jako pierwszy 
krok na drodze doO apostazji. W r . 1937 owczesny sekretarz Stanu, 
kardynal Pa-celli, odmawia 'fiU ,pozwolenia no. udzial w :konferencji 
ekumenkznej w Oksfordzie w chal'1lJkterze obserwatora. Za tym 2)0.

kazem posY'Paly si~ wkr6tce da:lsze decyzje, ktore w latach 50-tych 
zmusily Congara niemal do calkowitego rnilczenia i przerwania bez
poSredniej dzialalnosci ekumenicznej. B~dzie toO okres wyt~zonej 
pracy nad budowaniem solidnych podstaw poszukiwanej jednosei. 
Skoro ekumenizm to przede wszystldm odnowa idqca w gl"b, Con
gar poswi~ca wi~kszosc wysilkow tworzeniu odnowionej teologii 
Kosciola. Stara si~ on dotrzec do najgl~bszych roznie teologicznych 
lezqcych u samych hode! rozlamow w chrzescijanstwie i widzi je, 
szczegolnie w wypadku protestantyzmu, YI odmiennym pojmowaniu 
tramscendenc}i i immanencji Boga, a w konsekweI1eji w taikim ro
zurnieniu zbawienia, ktore - w imi~ absolutnego i niezaleznego 
charakteru dzialania Boga w swiecie - wydaje si~ odmawiac ezla
wiekowi wszelkiej formy wspolpracy. Odrzucanie instytucji, autory
tetu i Tradycji okazuje si~ juz tylko konsekwencjq specyficznego 
ujmowania religijnego stosunku mi~dzy Bogiem i czlowiekiem .. 
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Rzecz znamienna: usuni~cie SiE) Congara od bezposredniej dzia
lalnosci ekumenicznej i zaj~cie si~ eklezjologi'l okazalo si~ nieod
wracalne. Bezposrednio przed Soborem i w czasie jego prac gl6w
nym polem dzialalnosci Congara b~dzie odnowa teologii Kosciola. 
W mi~dzyczasie uformowal si~ zreszt<j w Kosciele katolickim caly 
zast~p nowych szermierzy ekumenizmu, kt6rzy mogli zast'lpic pio
nier6w. Zainteresowanie, jakie Congar od pocz'ltku przejawial dla 
problem6w Kosciola, bylo zreszt'l scisle zl'lczone z jego powolaniem 
€kumenicznym. 0 powiqzaniu tym zadecydowaly w pierwszym rz~
dzie nie przeslanki intelektualne, co raczej sarno iycie. 2yj'l'c w Kos
ciele, rozumiejqc i kochaj'lc go, Congar pragn'll zarazem gl~biej 

wnikn'lc w jego tajemnic~ i odnowic tf(}ch~ jego oblicze. Zastawszy 
w teologii "ba:rokow'l" wizjG Kosciola z przewagq element6w jury
dycznych, ,postawil Isobie za cel odwr6cic kierunek wielowiekowej 
ewolucji, prowadz'lcej do skostnialego systemu poj~c, przez nawr6t 
do wczesniejszej Tradycji. W realizowaniu tego ambitmego dzieh 
wiele dopomagalo mu umilowanie historii i wyczucie history,cznego 
chara\kteru wszystkich zjawisk. W teologii ulatwia ono odkrycie zr6
del wielu aktualnych trudnosci oraz odnajdywanie najgl~bszych 

warstw skarbca Objawienia ukrytych i czekaj'lcych tylko na wydo
bycie, by tchnqc nowe zycie. A wi~c wielkie haslo powrotu do 
zr6del. Ta wlasnie inspiracja leiala u podstaw rozpocz~cia serE 
Unam Sanctam. 

Do nowego pe1niejszego poj~cia Kosciola Congar dochodzil r6z
nymi drogami: przez analiz~ istotnych element6w rzeczywistosci 
Kosciola, badajqc rozmaite znaczenia, jakie w ciqgu wiek6w przy
bieralo slowo Kosci61, wreszcie studiuj'lc r6ine nazwy Koscio1a. Jest 
rzeCZq niemoiliw'l przedstawic tu chocby w streszczeniu wyniki jego 
batdan, ogranj,czymy si~ wi~c do wska'zania ki1Jku zasa.d!IDczy'ch, 
w przekonaJIliu samego Cong:lra, orientacji. To, co od razu rzuca si~ 
w oczy, to nieustanne dqienie do mozliwie pelnego wykorzystania 
danych Objawienia. Congar nie idzie za przykladem niekt6rych teo
log6w buduj'lcych nowe traktaty wok6l jednej wybranej idei. Ta
kie konstruk2je, choc z pewnosciq pozwalaj'lce na dokladniejsze 
analizy, przedstawiaj'l zawsze niebezpieczel1stwo zubozenia tresci 
Kosciola. W teologii Congara odnajdujemy rozpracowane cale bo
gac.wo obraz6w i symboli Kosciola zawartych w Objawieniu, a wi~c 
przede wszystkim: Lud Bozy, Cialo Chrystusowe, Swi'ltynia Ducha 
Sw., wsp6lnota, spoleczenstwo i sakrament. Ostatecznie Congar uka
zuje nam Kosci61 jako wsp6Inot~, ktora otrzymuje iycie Boie za po
srednictwem instytucji nadaj'lcej jej okreslonq ,struktur~ i calko
wide mu podporz'ldkowanej, staj'lc'l si~ w ten spos6b Ludem ochrz
czonych zd'liaj'lcym poprzez wieki do zbawienia swiata, oraz Cia1em 
Chrystusowym, w kt6rym rozlewa si~ Duch Sw. uwewn~trzniajqcy 
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Jego dzielo. Stan uduchowienia i interioryzacji wlasciwy Nowemu 
Przymierzu nigdy nie osiqgnie pelni na ziemi, poniewaz czklwiek 
zostal zaproszony przez Boga do udzialu w dziele zbawienia swiata 
jako istota cielesna, spoleczna i niedoskonala. Struktura tj. element 
instytucjonalny w Kosciele jest konieczny jako widzialne przedlu
zenie posrednictwa i wladzy Chrystusa, jest tez rzeCZq normalnq, 
ze caly ten aparat b~dzie zawsze do swi~tosci powierzonego mu de
pozytu dorzucal ograniczenia i obciqzenia plynqce ze slabosci ludz
kiej - i to nie tylko w osobistym zyciu jej przedstawicieli, lecz 
takze na plaszczyznie samego sprawowania funkcji wynikajqcych 
z tych struktur. 

Poza calkowicie relatywnym charakterem instytucji (w sensie jej 
bezwzgl~dnego podporzqdkow:mia tajemnicy zbawienia ludzi, kt6rej 
sluzenie jest jej jedynq racjq bytu na ziemi) jest spraWq istotnq, aby 
struktury Kosciola mialy takq konkretnq form~, kt6ra czynilaby je 
przejrzystym i czytelnym znakiem tego zbawienia i Ludu w jego 
najbardziej charakterystycznych przymiotach. Congar ukazuje szcze
g610wo aplikacje tych og6lnych zasad nie tylko do wladzy apostol
skiej w og6le, lecz obszernie omawia kaplanstwo powszechne i mi
nisterialne, wsp6lzaleznosc mi~dzy kolegialnosdq i prymatem itd. 
W traktowaniu tych trudnych i kontrowersyjnych temat6w uderza 
zwlaszcza zr6wnowazenie poszczeg6lnych skladnik6w jego eklezjo
logii. Zdecydowane podkreslenie element6w chrystologicznych i an
tropologicznych, roli Dwcha sw. i cha,ryzmat6w w KoSciele wcale 
nie prowadzi u niego do pornniejszania klasycznej koncepcji roli in
stytucji, wladzy i prawa. Nawracajqc do wczesniejszej i pelniejszej 
Tradycji Kosciola Congar krytykuje jedynie p6zniejsze przeakcen
towania jednych element6w ze szkodq dla innych. Raz jeszcze pod
kreslic nalezy, ze dla Congara tradycja i reforma wcale nie stan-owiq 
koniecznej alternatywy, lecz dwa konieczne bieguny, dwa uzupel
niajqce si~ wymiary Kosciola w jego ziemskiej fazie. Poswi~cil on 
wiele miejsca, zwlCl.szcza w Vraie et fausse reforme wykazaniu 
zgodnosci tych poj~c. Istotne znaczenie przypisuje odr6znianiu 
w Kosciele Instytucji (Slowo, sakrament, wladza) i instytucji kos
cielnych stanowiqcych konkretnq jej realizacj~ ksztaltujqcq si~ nie 
tylkio pod wplywem Ducha 8w., ale i ludzkiej slabosci i stqd ciqgle 
dornagajqcej si~ reformy. Innym podstawowym wyznacznikiem jest 
tu wyciqgni~cie wniosk6w z faktu, ze dzielo zbawienia nie dokonu
je si~ w jednym momencie, lecz rozciqga si~ na calq histori~. Ziamo 
Boze zlozone na poczqtku nie moze wydac pelnego owocu tu na zie
mi lecz tylko cz~sciowq realizacj~. 

Do udzialu w realizacji planu Bozego powolany jest nie tylko 
Ider, lecz wszyscy czlonkowie Kosdola. Congar zdecydowanie od
rzuca czysto negatywnq definicj~ laikatu, odnajdujqc w najgl~b-
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szych warstwach Tradycji istotne elementy konstytuujqce status 
hiika w Kosciele. A wi~c przede wszystkim przynaleznosc do Ludu 
Bozego na mocy salm-amentu chrztu stanowiqcego podstaw~ brani::! 
odpowiedzialnosci i angazowania siE: w Kosciele w charakterze 'czlon
ka peln()prawnego, a nie jako osoby niepelnoletniej. Drugim nie mniej 
istotnym czynnikiem lwnstytutywnym laika jest jego rola w swie
cie, w pozytywnym sensie calego zespolu odpowiedzialnosci stojq
cych przed czlowiekiem jako stworzeniem Bozym. To boskie powo
lanie do zaj~cia si~ sprawami tego swiata odroznia laika od kleru, 
ktory ze wzgl~u na specjalnq sluzbE: Slowu winien za,chowac 
pewien dystans wobec niektorych spraw tego swiata. Congar szcze
golowo analizuje owe dwa elementy konstytutywne, oraz wynika
j<jce z nich zadania laikatu, najpierw w KoSciele potem w swiecie. 
W siosunku do swiata powolanie i dzialalnosc laika idzie dwoma to
rami: gloszenie slowa Bozego oraz obecnosc, praca i sluiba. Niezalez
nie od zr6inicowania powolan w Kosciele, a w konsekwencji roz
nych uzupelniajq,cych siE: funkcji i obowiqzkow, apostolstwo nie jest 
domenq zarezerwowanq wylqcznie klerowi, lecz obejmuje wszyst
'kich czlonkow Kosdola. Caly bowiem Kosciol jest misyjny w szer
szym tego slowa znacz€niu i wszyscy Sq w nim odpowiedzialni za 
gloszenie swiatu powierzonego mu Slowa. Najbardziej istotnq cechq 
drugiej formy dzialania laikatu w swiecie (praca, sluzba) jest Z3" 
szczepienie wartosci chrzescijanskich w ten sposob, by coraz wi~cej 
bylo w nim prawdy, wolnosci, sprawiedliwosci i wszystkich innych 
dobr autentycznie ludzkich i aby panowanie Chrystusa nad swiatem 
stawalo si~ coraz pelniejsze. 

Jak wyzej zwrocilismy uwagE:, punktem wYJSCla teologicznych 
badan Congara byla analiza wspolczesnej sytuacji religijnej swiat'} 
doprowadzajq<!a do stwierdzenia jeg,o daleko posuni~tej laicyzacji. 
Przekonany od samego poczqtku, ie odkrycie bogatszego, bardziej 
zywego, biblijnego i tradycyjnego poj~cia KoSciola jest niezbE:dne 
do promieniowania chrzescijanstwa w swiecie i do rozwoju ruchu 
ekumenicznego, stopniowo doszedl on do przekonania, ie i ta jego 
wizja musi ulec poszerzeniu w ,opareiu 0 coraz zYWSZq swiadomosc 
konkretnej realizacji planu Bozego i jego historycznego char,akteru. 
Te rozwazania doprowadzily Congara do kladzenia w eklezjologii 'co
raz silniejszego akcentu na Objawienie i wiarE:. W przedmowie do 
wydanej w 1964 r. Chretiens en dialogue czytamy: "Kosci6l to 
samo pojE:cie wiary i Objawienia jako jej korelatu, to idea Boga 
jako Boga Zywego, to nier,ozerwalna w Objawieniu judeochrzesci
janskim wiE:z teologii, antropologii i kosmologii, Bog Zywy, czlowiek 
i swiat. Glownq przeszkodq wspolczesnych ludzi na drodze wiary 
jest w rzeczy samej stwierdzany przez nich brak powiqzania miE;dzy 



60 WIESlAW SZYMONA OP 

wiarq w Boga czyli perspektywq jego Kr61estwa a czlowiekiem 
i ziemskimi rzeczywistosciami. -Nalezy jak najszybciej dojrzec 
i ukazae seisle wzajemne powiqzanie obu tych rzeczywistosci. B~ 
.dzie to najskuteczniejsza odpowiedz na wsp6lczesnq niewiar~" . Con
gar niejednokrotnie wyrazHl poglqd, ze wsp61czesny czlowiek bez 
Boga jest replikq na Boga bez swiata, oraz ze wsp61czesny ateizm 
wywodzi si~ w duzej mierze z przekonania, ze wszelka religra jest 
zubozeniem i unicestwieniem czlowieka. A wi~c od samego IXlczqtku 
.narzucala mu si~ z calq oczywistosciq koniecznose lepszego uj ~cia 
natury i zadan teologii. Jak wspominalismy, jeszcze przed wojnq 
napisal na ten temat obszerny artykul. Znana takze w polskim prze
kladzie jego publika,cja Ipt. Wiara i teologiaoraz 'ki'lka a·rtyku16w 
napisanych w .okresie posoborowym, swiadczq, ze problem ten pozo
stawal ciqgIe w centrum jego refleksji, a r6wnoczesnie dajq obraz 
ewolucji jaka si~ w nim dolmnala. Puniktem wyj-scia jego odpowiedzi 
na ten zarzut rzekomo alienujqcej funkcji religii jest nawiqzanie do 
tezy wsp61czesnej psychologii m6wiqcej, ze istotna struktura pod
miotu konstytuuje si~ m. iln . .przez ifelacj~ do irulych IXlcimiot6w. 
T~ powszechnq zasad~ nalezy odniesc r6wniez do stosunku mi~dzy 
Bogiem i czlowiekiem. Nie ust~pujqC ze stanowi'ska wolnosci aktu 
stworzenia i odkupienia, musimy jednak przyj qe, ze stwarzajqc 
.czlowieka, stajqc si~ czlowiekiem B6g objawia cos ze swej natury. 
Objawienie ukazuje nalm nie Bog.a aibstralkcyjnego, Iecz Boga P'rzy
unierza i laski. Teologia, kt6ra jest nie czym innym przeciez jak ref
Ieksjq nad Objawieniem, winna bye r6wniez teoIogiq Boga-z-nami. 
Bog Biblii jest Bogiem zywym, Zrodlem i ostatecznq miarq czlowie
ka nie tylko w jego istnieniu, jedynie bowiem przez odniesienie do 
Niego czlowiek moze zrealizow13e sens i pelni~ swego istnienia.Lnny
mi slowy czlowiek moze bye naprawd~ czlowiekiem tylko w lqczno
sci z Bogiem. Biblia ukazuje .naom zatem Boga jako transcendenltnego 
a zarazem immanentnego swiatu i czlowiekowi. Immanencja ta osiq
gn~la szczyt w tajemnicy Wcielenia. Bog stal si~ w spos6b tran
scendenty podobny do czlowieka i odtqd nasze poznanie Boga jest 
nierozlqczne od poznania czlowieka. W tej samej perspektywie na
lezy pojrnowae drog~ czlowieka do Boga: nie jako samotne wspi
nanie si~ do Townie samotnego - Absolutu, Iecz - za wzorem Boga, 
ktory schylil si~ ku czlowiekowi az do krzyza - wznoszenie si~ po
przez unizanie si~ w sluzbie drugiemu -czlowiekowi. 

Objawienie m6wiqc 0 Bogu mowi rownoczesnie 0 czlowieku, 0 je
go naturze i religijnym stosunku do Boga, nkazujqc go jako podmiot 
swiadomy i wolny, powolany przez Boga do wiernosei w realizacji 
osobistego powolania wyznaczonego mu w spolecznosci odia jej pel
nego rozwoju. Wezwanie Boze i odpowiedz czlowieka, oto dwa ele
menty skladajqce si~ na rzeczywistosc zwanq zbawieniem. Wlasciwe 
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poj~cie zbawienia nie moze abstrahowae od stworzenia, jest ono bo
wiem pelnq realizacjq mysli Bozej w stosunku do czlowieka, urze
czywistnieniem sensu jego istnienia, po prostu pelniq bytu zamierzo
nq przez Boga. ImpIikuje to przeSwiadczenie 0 niewystarczainosci 
tego zyda i nadziej~ zycia rprzyszlego. Nie ozna,cza to jednak ani po
mniejszania wartosci obecnego swiata, ani indywidualizmu. Zbawie
ne antycypowane juz tutaj oznacz? wspoiny wysilek Iudzkosci w na
dawaniu swiatu sensu wyznacwnego mu przez Chrystusa. Na poj
mowaniu zbawienia bardziej moze niz w innych dziedzinach odbBo 
si ~ u Congara zamilowanie do historii i umiej~tnose myslenia jej 
kategoriami. W praktyce przejawia si~ to w podkresianiu, ze Ob
jawienie nie zostalo dane czlowiekowi jednorazowo w postaci teore
tycznego systemu, lecz w,ploHo si~ w histori~ najpierw narodu wy
branego, potem Kosciola. Dzi~ki wielokrotnym interwen,cjom Bozym 
w swiede Iudzjkim historia jest od poczqtku historiq swi~tq . Wszeikie 
dzielo Boze jest historiq i 'rozwojem, odnosi si~ to zarowno do stwo
rzenia ja'k i od!kupienia. Wszyst'ko w planie Bozym zaczyna si~ ad 
malego ziarna, ldore kielkuje, rozwija si~ i wydaje owoc, dq.zqc do 
pelni. Zadtaniem teologii jest coraz gl~bsze wnikanie w tajemnice 
wiary, talk by mozliwie jasno uwidacznialo si~ kh wz'ajemne ipowiq
zanie w relacji do ostatecz.nego celu czlowieka ukazywanego przez 
caly Bozy plan Ilbawienia. T~ wewn~trznq jednose dal Obj:awieniu 
sam Bog majq'c na celu szcz~scie czyli zbawienie czlowfeka w lq,czno
sci Il Nim w Jezusie Chrystusie. Idealem w teologii :b~ziezatem mo
wie 0 tajemnicalCh Bozych w taki sposob, by gl~bo'kie zrozumienie 
sensu samych tych tajelImlic uzupelnione rbylo wyjasnieniem ich zna
czenia dla nas. Krotko mov,riqc antropologia ma bye istotnym wymia
rem kaidej prawdziwej teologii. 

Tak (lto przedstawialyby si~ w olbrzymim skrocie rozwoj i zasad
nicze linie teologii Congara. Wydaje si~, ze jego idee, z ktorych wie
le nie tak dawno jeszcze uchodzilo za rewolucyjne, stracily niemalo 
ze swego blasku i nie wydajq si~ juz zbyt oryginalne. To prawda. 
Ale to nie ujmuje w niczym jego wielkoSci . Teologi~ jego spotkal 
podobny los, jaki jest udzialem niektorych popularnych piesni reli
gijnych; znamy je i spiewamy, nie wiedzqc i nawet nie pytajqc, kto 
je stworzyl - staly si~ wlasnosci<! narodu. Podobnie i teologia Con
gara przenikn~la Kosciol i stala si~ wspolnq wlasnosciq Ludu Bo
zego. Trudno 0 wi~kszy sukces dla teologii, ktora chciala bye od 
poczqtku w sluzbie tego Ludu. 

Wiesfaw Szymona OP 



LUDMltA GRYGIEL 

HIERONIM SAVONAROLA 

"Se lui fu buono, abbiamo veduto a tempi nostri uno 
gmnde profeta; se fu cattivo, un uomo grandissimo." * 

Francesco Guicciardini 

W roku 1490 pod freskiem Ghirlandaia we florenckim kosciele 
Santa Maria Novella wyryto taki oto napis: Florencja pi~kna, szla
chetna dzi~ki swym zwyci~stwom, swym kunsztom, rzemioslu i bu
dowlom zazywa dostatku, zdrowia i spokoju. Zdanie to oddaje naj
lepiej dum~ i samozadowolenie Florentczyk6w z konca XV wieku. 
Oddaje r6wniez, bez cienia przesady, realml rzeczywistosc. Florencja 
6wczesna liczqca 90 tys. mieszkailc6w byla naprawd~ pi~kna dzi~ki 
tw6rczosci wybitnych artystow i bogata dzi~ki wieloletnim zyskom 
z handlu i bankowosci. Panujqcy wowczas trzeci z kolei Medyceusz, 
Wawrzyniec Wspanialy, potrafil wykorzystywac bogactwo i prestii 
republiki florenckiej. Sam niewiele jej tych bogactw przysporzyl 
i pot~ga finansowa wsp6lczesnych mu bankier6w, uzewn~trzniajqca 
si~ we wspanialych palacach renesansowych (Strozzi, Rucellai), 
opierala si~ na kapitalach nagromadzonych dawniej, a nie na wzra
stajqcych dochodach. Ekspansj~ kapitalu florenckiego zahamowaly 
rozne czynniki, wsrod ktorych wymienic trzeba (jako najwazniejsze): 
zakaz eksportu p6lsurowcow dla przemyslu sukienniczego z Anglii, 
najazdy tureckie oraz powstanie w innych krajach (szczeg6lnie we 
FJandrii) nowych bank6w, prowadzonych przez rodzime dynastie 
finansist6w. Lorenzo Magnifico nie byl kupcem ani oszcz~dnym 
bankierem jak jego dziadek, stary Kosma, lecz wytrawnym poJi
tykiem, koneserem sztuki i wyksztalconym mecenasem. Dzi~ki swym 
umiej~tnosciom dyplomatycznym i autorytetowi potrafil zapewnic 
spokoj i suwerennosc Florencji, a rownowag~ sil - srodkowej Italii. 
Totez slowa cytowanej inskrypcji trafnie i prawdziwie charaktery
zujq owczesnq sytuacj~ . kh autor jednak nie przypuszczal, jak szyb
ko przestanqbyc aktualne. Dwa lata pozniej umiera Wawrzyniec 
\Vspanialy, a jego syn nie potrafil obronic pozycji republiki flo
renckiej w Italii, ani utrzymac wladzy w miescie. Natomiast w 1'0

• "Je:ieli on byl dobry, widzielismy w naszych czasach wielkiego proro!ca ; jezeli 
byl zly, wielkiego czlowieka." 
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ku 1491 przeorem dominikanskiego klasztoru San Marco zostaje Fer
raryjczyk, ktory w pi~knej katedrze Santa Maria del Fiore b~dzie 
wolal: "To miasto nie b~dzie nazywane Florencjq lecz nikczemn<j, 
krwawq jaSikiniq ~b6jcow", b~dzie zapowiadal potop i nadejscie no
wego Cyrusa. I wlasnie ten dominikanin, Hieronim Savonarola, b~
dzie najwainiejszq osobq Florencji ostatnich lat XV wieku. Jego 
dzieje b~dq glownym tematem poniiszych rozwaian. Epoka, w kto
rej dzialal - ciekawa i przebogata - b~dzie jedynie tlem, przeblys
kujqcym gdzieniegdzie wsrod ciemnych barw portretu surowego 
mnicha. 

DROGA DO FLORENCJI 

Hieronim Savonarola urodzil si~ w Ferrarze w 1452 roku. Na jego 
formacj~ intelektualnq najwi~kszy wplyw wywarl dziadek, wszech
stronnie wyksztalcony lekarz nadworny ksi&iqt d'Este. On to kiero
wal lekturq wnuka i rozwijal jego filozoficzne zainteresowania. Sa
vonarola w latach swojej wczesnej mlodosci byl typowym przykla
clem zclolnego, wyksztalconego mIodzienca z dobrej ferraryjskiej ro
dziny. Z odznaczeniem ukonczyl medycyn~ w Bolonii, pi~knie gral 
na lutni, podkochiwal si~ w Laodamii (naturalnej corce bogatego, 
florenckiego banity Strozziego), a nawet pisal poezje. I wszystko 
wskazywalo na to, ie jego droga iyciowa wiedzie do wybitnego sta
!1owiska w zyciu publicznym, alba do uniwersyteckiej katedry, a nie 
do stosu 'na Piazza della Signoria. 

Nagly zwrot nastqpil wiosnq 1475 roku; Girolamo opuszcza nocq 
rodzinny dom - podczas, gdy domownicy bawili si~ na festynie 
organizowanym zawsze w dniu sw. Jerzego - i udaje si~ do Bolonii, 
gdzie prosi 0 przyj~cie do Zakonu sw. Dominika. Decyzja ta nie bylei 
wynikiem chwilowego unie£ienia, dojrzewala w nim dlugo. W ob
szernym liscie do ojca tlumaczy jq ch~ciq ucieczki od zepsutego, zde
moralizowanego swiata i uwo.ia jq za nieodwolalnq, bez wzgl~du na 
stanowisko rodzic6w; "swaim bolem nie powiE;kszajcie mojego, jui: 
i tak ogromnego." Rozczarowilnie do wielkoswiatowego zycia po
wi~k<.lzyla no. pewno !1ielaska dumnej Laodamii, 0 czym jui Savona
rola nie wspomina. Uczucia wyrazone w liscie pozegnalnym nurto
waly ga od dawna, skoro trzy lata przed wstqpieniem do klasztoru 
napisal piesn De mina mundi, kreslqc w niej obraz upadku moral
nosci i religijnosci. Obraz, ktory powracal we wszystkich jego poz
niejszych kazaniach. Pozostawiony w domu w noc sw. Jerzego trak
tacik Dispregio del mondo, utrzymany jest w tym samym nastroju. 
Napisany w nowicjacie utwor De ruina Ecclesiae uzupelnia poprzecl
nie, zamykajqc t~ swoistq trylogi~ 0 zepsuciu owczesnego swiata. 

W ciqgu siedmioletniego pobytu w bolOJlskim klasztorze Savana
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rola uzupeinil swe wyksztalcenie studiami teologicznymi,co zadecy
dowalo .0 cz~sciowym odejsciu od Arystotelesa na rzecz Biblii. Te
matem wszystkich jego ka'zail b~dq teksty Starego Testamentu, kt6ry 
tez uksztaltowal jego wizj~ Boga, surowego, karzqcego Boga Abra
hama i Izajasza. Swojq dzialalnoSc kaznodziejskq rozpoczyna Savo
narola w rodzinnej Fer<ra.r,ze w 1479 rdku. Wikr6tce je:dna1k przerywa 
jq wojna, ktora wybuchia w tejcz~sci Italii , i Savonarola udaje si~ 
do miasta swego przeznaczenia, do Florencji. 

Klasztor San Marco, ufundowany i wyposazony przez Kosm~ Me
dyceusza, nosH na sobie jeszcze pi~tno dzialalnoSci sw. Antonina 
(zm. 1459), ale niemile2Jdziwil przybysz-a, jesli chodzi 0 przestrze
ganie reguly i praktyki religijne. NietrudnQ si~ domyslee, jakie 
wrazenie na ascetycznym dominikaninie wywarlo sarno miasto 
peIne przepychu i zabaw. Kamodzieja za'raz w pierwszych kaza
niach wyrazil SWq dezaprobat~ wobec swobody obyczajowej Flo
rentczyk6w, ale najwi~ksze oburzenie wywolal w nim tryb zy.cia 
Wawrzyilca Medyceusza, 0 ktorym nawet uwielbiajqcy go Machia
velli pisal, iz "nadzwyczajny mial pociqg do uciech zmysIowych" 1. 

Zabawy na dworze Medyceusza byly bardziej wyrafinowane niz 
na ulicach miasta - oOOk turniej6w urzqdzano tam "kroto
chwilne", jakby powiedzial Machiavelli, imprQwizacje poetyckie 
i przedstawienia, a co roku w dzieil urodzin i smierci Platona (27 li
stopada) odbywaly si~ Teligijne niemal uroczystosci. Nic dziwnego 
wi~c, ze pierwsze kazania fra Girolamo nie znalazly wielu slucha·
czy, a lkzba ich z czasem zmalala do kilkunastu babek. Wielkq po
pularnoociq cieszyly si~ natomiast kazania augustianina, Ma riano 
da Gennazzano, niewiele odbiegajqce w formie od uczonych dysput ' 
na medycejskim dworze. Nie mogi z nim konkurowae Savonarola 
ze SWq Qkropnq wymowq (ferraryjski akcent musial irytowae Flo
rentczykow, uz.najqcych swoj toskailski dialekt za naj:pi~kniej,szy 

w calej Italii) , chaotycznq gestykulacjq i licznymi cytatami z Bi'blii. 
Nota bene ujawniona wowczas roznica i ukryta rywalizacja !mi~dzy 
dwoma kaznodziejami miala z czasem przerodzie si~ w jawnq wro
gose, szczegolnie u fra Marriano, -co z kolei nie pozostalo bez wply
wu na tragiczny final dzialalnosci Savonaroli. W roku 1487 kazno
dziej.a dominikanski op;uszcza Florencj~ na roikaz pr.zelozonych, 
inspirowanych bye moze przez samego Wawrzynca Medyceusza. 
Nast~pnecztery lata wypeinia mu kaznodziejska dzialalnosc 
w San Giminiall10 i w miastec2Jkach Lombardii. W czasie tych w~
drowek doskonali si~ sztuka oratorska Savonaroli oraz precyzuje 
si~ ostatecznie jego reformatorski pr{)gram. Tematyka kazan pozo

1 Zob. Nicco16 Machiavelli, Wyb6r ptsm, PIW ,1972 r . Historie f!orenckle , k s. VIII, 
s. 978-79 
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staje ta sarna - Stary Testament, Apokalipsa - ale zwi~ksza si~ 

liczba sluchaczy, rosnie slawa dominikanina. Wzrastajqcemu f.Ozglo
sowi oraz prosbie Pico della Mirandola przypisuje si~ za,proszenie 
Savonaroli do miasta nad Arnem przez samego Wawrzynca Wspa
nialego. Fra Girolamo z Bibliq i brewiarzem pod pachq wyrusza 
piechotq przez Apeniny, by latem 1490 roku wejsc do Florencji. 
Opowiadal pozniej, jak zm~czony w~drowkq zaslabl w drodze, 
a wowczas zjawil si~ tajemniczy nieznajomy, ktory nakarmil go, 
pocieszyl i towarzyszyl mu ai do f10renckiej bramy Sa'n Gallo. 
Tam ,poiegnal go 1S10wami: Pami~taj, abys uczytl1il to, do czego zo
stales poslany przez Boga. Wizje nie Sq czyms niezwyklym w zy
ciu XV-wiecznego mnicha, a tym bardziej w zyciu takiego wizjo
nera, jak Savonarola. Jakikolwiek jest stopien ich prawdopodobien
stwa, po:magajq zinterpretowac i zrozumiec pewne przezycia. Cu
downa przygoda Savonaroli wskazuje na to, iz wra-cal on do Flo
rencji z mocnym postanowieniem dokonania wielkich rzeczy, zrea
Iizowania swego programu naprCl.wy swiata. Potwierdzil to sam 
'N czasie procesu, mowiqc: "avevo in animo di far cose grande in 
Italia e fUQri" . 

Zaraz w pierwszych kazania,ch dominikanin zapowiedzial bez
kompromisowosc (jestem jak grad) i przedstawil glowne cele swe
go dzialania : obrona prawd wiary i zasad iycia chrzescijanskiego, 
odnowienie Kosciola, . nawrocenie niewiernych. Jako przeor San 
Marco rozpoczql dzielo odnowy od wlasnego klasztoru, zaostrzajqc 
regul~ i rezygnujqc z wszelkich dochodow poza jalmuznq i zarob
kami s:lmych braci. W 1493 roku uzyskal placet Aleksandra VI na 
odlqczenie San Marco i dw6ch innych klasztor6w od Prowincji 
Lombardzkiej. Sam zostal prowincjalem nowopowstalej Prowincji 
Toskanskiej. 

Surowa krytyka sposobu zycia Wawrzynca i jego otoczenia nie 
pozwalala na kontynuowanie tradycyjnej przyjaini mi~dzy kazdo
razowym przeorem San Marco a panujqcym Medyceuszem. Savo
narola niejednokrotnie czynil aluzje do niemoralnosci i bezbozno
sci medycejskiego dworu, a kiedys powiedzial wprost: Idzcie i po
wiedzcie Wawrzyncowi, aby czynil pokut~ za swoje grzechy, jako 
ze Bog chce go ukarae i jego bliskich. Bye moze ilustracjq tego ka
zania jest obraz, przypisywany Sandro Botticellemu, Adoracja M~
drcow - wsr6d adorujqcych Dzieciqtko jest dominikanin, nawolu
jqcy do pO'kuty stojq,cego obo'k czlowieka -0 rysach zblizonych do 
Wawrzynca. Autorytet kaznodziei musial bye juz w6wczas duiy, 
~kof.O nie znoszqcy sprzeciwu i krytyki Mectyceusz nie zabronil mu 
kazan, ani nie wyp~dzil z miasta, jak to uczynil nieco wczesniej 
z innym kaznodziejq , Bernardino dC'. Feltre. Mial dla SavonaroJi 
"troch~ szacunku" (jak to okreslil wsp6lczesny im Guicciardini), 

5 - ZNAK 

http:naprCl.wy
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a moze po prostu go podziwial. Wokol wzajemnych relacji mi~dzy 
Wawrzyncem a Savonarolq wytworzyla si~ ,cala legenda i trudno 
dziS dociec, jak to naprawd~ bylo. Te dwie niezwykle indywidual
nosci jakos si~· przyciqgaly i nawzajem fascynowaly . Wyrazem te
go jest wezwanie przeora San Marco przez umierajqcego Lorenza, 
dopuszczajqcego do siebie tylko najblizszych przyjaciol (Poliziana, 
Ficina i Mj.randol~) i osobistego lekarza, ktory usilowal ratowac 
wladc~ Florencji napojem ze sproszkowanych diamentow. Medy
ceuszowi nie chodzilo 0 spowiedz (mial przeciez osobistego spowied
nika) lecz 0 rozmow~.1a 

POLlTYK MIMO WOLI 

Wydarzenia, jakie nastqpily po smierci Wawrzynca Wspanialego, 
wciq.gtn~ly Savonarol~ w wir politycznej dzialalnosci. Zadecydowal 
o tym jego wielki autorytet w miescie oraz wlasciwa mu ch~e na
prawiania, uzdrawiania kazdej sytuacji. Jego impulsywna natura 
urodzonego dzialacza nie pozwolila mu poZlostae na uboczu. Tali:: 
wi~ prorok, nie przestajqc bye prorokiem, stal si~ po cz~sci poli
tykiem. Mowi~ po cz~sci, gdyz zawsze polityka byla dla niego mar
ginalnq sprawq. Potwierdzal to sam wielokrotnie w kazaniach 
i w ozasie procesu. Potwierdzil to rownie'z owczesny autor Historii 
Republiki Florenckiej, Gino Capponi, ktorego opini~ warto przyto
czye w calosci: "Mozna z calq pewnosciq powiedziec 0 nim [tj. 0 Sa
vonaroli - przyp. L. G.], ze nie lubil nigdy wtrqcac si~ w sprawy 
panstwowe i ze w utworzeniu rzqdu ludowego [1494 r. - przyp. 
L. G.] nie minI innego celu, jak dobro dusz i reform~ obyczaj6w. 

la Potwierdzaj'l to dwie wsp6lczesne wzmianki 0 wizycle Savonaroli u Waw· 
rzynca Medyceusza. Pierwsza - w liscie Poliziana : "Zaledwie odszedl Pico, kled y 
wchodzi do pokoj u Hieronim z Ferrary, mqz znakomity naukll i Swi!';tosclq, a taki e 
"."~panla!y glosiciel niebiansklej doktryny, napomina [Wawrzyiica], aby dochowal 
wlary, OW zas mowi, ze dochowuje jq nietknl!';tll : aby postanowil potem rye jak 
najbardzlej poprawnie : oczywl!lcie, odpowiedziat [Medyceusz] stanowczo, ze to 
uczyni: aby wreszcie zniosl smierc, jezeli zajdzie tego potrzeba , z rownowagi! 
ducha. Nlc zas, rzekl ow [Wawrzynlecl, przyjemniejszego, jeteli tak by sl!,; Bogel 
podobalo. OdchodzH jui: ten czlowiek, gdy Wawrzyniec rzek! - Hej, Ojcze, po
bJogoslaw, zanlrn od nas odejdziesz. Rownoczesnie, spusciwszy glow!'; i oczy, W po
stawle wlelklej poboimoscl, nalezycie I z parni!,;ci odpowiadal na jego slowa I mod
litwy, wzruszony jawnyrn juz placzem licznych przyjaci6l, chociai: nadal tego nle 
okazywal." Druga wzrnianka zawarta jest w li!lcie Carlo del Benino (mies2:cza
nina florenckiego, ktory, w pi!,;e dni po smierci Wawrzyiica tak pisal: "Byl u n ie
go [tj. Wawrzynca], tej nocy, gdy urnar!, brat Hieronirn z San Marco, z ktorej 
to wizyty odniosl wlelkq korzysc; rozmawia! z nlm dlugo, polecaj'lc sle jego rnod
Iitwom I z wlelklrn skutkiem prosil go 0 blogoslawienstwo" Cyt. wg. Roberto Ridol
fi , Studi SavonaroHani , Firenze 1935, s. 116 I 265. 

http:rozmow~.1a
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Byl kaznodziejq jakiejs idei, a nigdy organizatorem jakiegos planu 
[... J okazal si~ wielki w porzqdkowaniu pafJ.stwa florenekiego, leez 
nigdy nie staral si~ rzqdzie nim; by I pro r 0 k i e m t ego p a n
stwa i nigdy nie eheialby bye jego ministrem 
(podkreslenie moje) ... " 

Ale wr6emy do seenerii, w kt6rej przyszlo dzialae przeorowi San 
Marco. Smiere Wawrzynca Wspanialego byla wyraZnq cezurq 
w dziejach FIo.rencji. Tak oceniajq to historycy i tak r6wniez od
ezuwali to wsp61czesni Savonaroll Floren tczycy, dla kt6rych po
grzeb Lorenza byl nie tylko pozegnaniem wladcy (nie przez wszyst
kich Iubianego), lecz takze pozegnaniem pokoju i dobrobytu, swiet
nosci i rprestizu iI"epubliki. Zgodniez niepisanym prawem, wladcq 
Florencji zostal syn Wawrzynca, Piotr, kt6ry po ojcu odziedziczyl 
niestety tyJiko wady. Nie potrafil ju:i wplywae na zazegnanie 
konflikt6w we Wloszech ani utrzymae 'r6wnowagi lSil w miescie; 
upadla fikcj,a republlkanski,ego systemu, kryjqca od trzech pokolen 
faktycznq tyrani~ Medyceuszy. Kryzys wewn~trzny i nieudolna po
lityka zagraniczna spowodowaly oslabienie pozycji bankier6w flo
renckich w swiecie. Gdy Piotr Medyceusz zaczql si~ wiqzae z anty
francuskimi Sforzami, !kr6I francuski, Karol VIII, w 1494 roku na
kazal wyp~dzenie z Francji ' wszystkich finansist6w florenckich . 
W tymze roku wojska francuskie rozpocz~ly inwazj~ na P61wysep 
Apeninsiki, pod Ipretekstem zalatwienia sprawy sukcesji tronu 
w Neapolu. Po pierwszyeh sukcesach Francuz6w Medyceusz zmie
nil front; pospieszyl do obozu Karola VIII i bez porozumiewania 
si~ z Signoriq zawar! upokarzajq,ey traktat, oddajqcy kilka twierdz 
(m. in. Piz~) w r~ce Francuz6w. Na wiese 0 tym zadawnione nie
ch~ci wybuchly jawnym obuTzeniem - w miescie wybuchly roz
ruehy, inspirowane przez gl6wnych przeciwnik6w Medyceuszy 
(Bernardo RuceUai, Paolo Soderini, Piero Capponi), ale majqce 
charakter spontanicznego powstania ludowego. Piero Medici oraz •j€go dwaj bracia, Giovanni (p6zniejszy papiez Leon X) i Giuliano 
zostali wygnani, a wspanialy palac Medyceuszy - spIqdrowany. 
Oczywiscie system republikanski rdzialal nadal; wybrano nOWq Sig
nori~, a gonfalonierem sprawiedliwo.sci z05tal Piero Capponi. Oka
zal si~ on wielkim patriotq i nieugi~tym obroncq suwerennosci re
publiki. Potrafil swietnie wygrae przeciwko Francuzom ozywienie 
polityczne w miescie. Wyczucie nastroj6w ulicy pozwolilo mu na 
grozb~ Karola VIII, ze uzyje przemocy, odpowiedziee: W6wczas my 
uderzymy w dzwony. A oznaczalo to powszechne powstanie prze
ciwko najerozcy.2 

• Machiavelli skomentowal ten epizod humorystycznym epigr amatem: Lo stre
pitio dell'armi e dei cavalli non pote far, che non fosse sentita la voce di un 
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W tych czasach niepewnosri i rozruch6w ulicznych potrzebni by
Ii nie tylko wybitni politycy. Potrzebny by! cz!owiek wielkieg,o au
t orytetu, za kt6rym poszIi:by zar6wno poIity,cnni rywale Medyce
uszy, jalk i 'caly Iud nie biorqicy 'bezpos'redniego udzialu w rZqdach 
i rozgrywkach 0 wladz~ . CzIowiekiem tym m6gI !bye tyl'ko najpo
pularniejszy w miescie 'kazn<ldzieja - Hieronim Savonarola. Potrze
ba chwili promo'Wala go na duchowego przyw6dc~ Florentczylk6w. 
On sif; temu nie opart Przeciwnie - doskonale si~ poczul w tej roli 
i z wie'l:kq energiq za,czql wy:pelniae SWq lffiisj~, kt6rq rozumial tro
eh~ inaczej niz fIorencki Iud. Pierwsze wystqpienie polity.czne Sa
vonaroli to udzial w poselstwie Signorii do Karola VIII, kiedy t o 
L:adziwil kr61a przedstawieniem mu zadan, ja,kie B6g n akazywal mu 
spelnie we Wloszech (przeforsowanie odnowy Kosciola) . Podobne 
uwagi, a z czasem surowe napomnienia, towarzyszyly wszystkim 
spotkani-om (i Iistom) fIorenckiego kaznodziei z kr61em francuskim . 
Mimo sceptycyzmu wobec reIigijnych postulat6w dominikanina, 
kr61 sluchal go zawsze uwaznie i okazywal mu sza,cunek. Fra Gi
m lamo wyzyskal sw6j wpIyw na Karola VIII dla :door a Florencji 
m. in. to dzif;ki jego perswazjom Francuzi nie zlupiIi miasta i tak 
szybko je opusciJL Niewqtpliwie byl jednym z tych, kt6rym re
publika zawdzi~czala spok6j i suwerennose za cenf; niewielkiej kon
trybucji (Francuzi nie dotrzymali tylko jednej obietnicy - ni e 
zwr6cili twierdz). 

Dzialajqc rf;ka w rf;kf; z dyplomatami Signorii, Savonarola kie 
r'owal sif; nieco innymi motywami. Nieohcy by! IfiU florell'cki pa
triotyzm - cz~sto sif; do niego odwolywal - i wrodzone Floreni
(;zykom poczucie wolnosci . Niemniej dla niego byly to sprawy dru
gorz~dne. Jego program pace universQ.le byl pomieszaniem postu
lat6w sensu stricto politycznych z reJigijnymi. Miescila si~ w nim 
i neutralnosc w polityce zagranicznej (zresztq neutralnose niekon
sekwentnie rozumiana, gdyz oznaczajqca odmow~ udzialu w Iidze 
antyfrancuskiej przy jednoczesnym silnym poparciu dla Francu
zow) i za'Przestanie wallk frakcyjnych w miescie i - przede wszyst
kim - reforma ,obyczaj6w i Kosciola. Calq wypraw~ Karola VIII
nazywanego w kazaniach nowym Cyrusem - traktowal Sa vonaro·
1a jako kar~ zeslanq przez Boga na grzesznq ItaIi~, Gdy Francuzi 
zblizali si~ do Tosknnii, wolal we florenckim Duomo. ,,[ ...] 0 wszy
stkie miasta HaIii, oto nadszedl czas ukarania waszych grzech6w [... ] 
o Florencjo, Florencjo, Florencjo za twoje grzechy, za twojq sro
gose, za twoj q chciwose, za twojq rozwiqzlose, za twoje ambicjc 

Cappon tra tanti Ga lli." Zgielk bro ni i tupot koni, nie p o trafily zagluszyc glosu 
jednego Koguta wsrod tylu kur (gra slow Cappone (kogut) - Galli (k ur y , a tak
ze Gallijczycy). 

http:universQ.le
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przyjdq na ciebie liczne nieszcz~scia i liczne niepokoje [... ] 0 klerze, 
o klerze, 0 klerze z twojego powodu zrodzila si~ ta 'burza, 0 klerze, 
ty jestes gl6wnq przyczynq zla, z powodu twoi.ch zlych uczynk6w 
nadchcdzi burza" . Konsekwencjq takiej interpretacji najazdu Fran
cuz6w byly nadzieje, jaikie lqczyl 'kaznodzieja z 'Po'bytem Karola 
VIII na P61wyspie. 

Reformatorskie dqzenia Savonaroli wycisn~ly pi~tno na wszyst
kich jego poczynaniach politycznych, podporzqdkowaly je naczel
nej idei naprawy moraln-osci w calej Italii i odnowy calego Koscio
lao Niestety realizacji doczekaly si~ ty lko niekt6re propozycj e zmian 
w samej FJorencji . W latach 1495-97 prawie wszystkie kolejne 
S~gnorie byly iprzychylne Savonaroli i wprowO!dzaly w zycie refor
my sugerowane z ambony Santa Maria del Fiore. Taka byla geneza 
wprowadzenia (po raz pierwszy w dziejach Florencji) regularnego, 
dziesi~cioprocentowego podatku (Decima). Slabq stronq tego posta
nowienia byl fakt, iz opodatkowanill podlegal jedynie majqtek nie
ruchomy, a poza wszelkq kontrolq pozostawaly dochody z handIu 
j operacji bankowych. Pod wp1ywem fra Girolamo zlikwidowano 
naduzycia lichwiarskie, wprowadzajqc jednolity procent (5-7%) 
oraz jeden bank pozyczkowy, Monte di Pietil.3 Utwor.wno tez spe
cjalny trybunal apelacyjny, umozliwiajqcy obron~ przed wygna
n iem i .konfiskatq majqtku, co we Fr::l'ncji .bylo starym or~zeoffi wal
ki politycznej, Najwazniejsze i najcenniejsze pr,ojekty Savonaroli 
dotyczyly zmian ustrojoowych, ukoronowanych utworzeniem Rady 
Wi~kszej (Consiglio Maggiore) . Wszystkie te reformy (np. obnizenie 
cezury wieku i cz~stsza rotacja urz~dnik6w miejski.ch) mialy n a 
celu dopuszczenie do udzialu w rzqdach jak najszerszego og6lu oby
wateli w mysl sformlilowanej przez Savonarol~ zasady: La Signo
ria no, rna il popolo e signore. 

Republikanizm Savonaroli szedl w parze ze zdecydowanym po-· 
t~pieniem tyranii , utozsamianej z Medyceuszami. W tym punkcie 
swej doktryny politycznej dominikanski kaznodzieja jest kontynua
torem post~powego nurtu wloskiej mysli politycznej . Napisany na 
zyczenie Signorii Traktat 0 rzqdzeniu i rzqdzie w midcie FLo7'encji 
zawiera obszernq charakterystyk~ tyrana, sprowadzajqcego si~ do 
drobiazgowego rejestru wad szkodliwych dla spoleczenstwa. Reli
gijna argumentacja wraca r6wniez w Traktacie, kt6ry skqdinqd nie 
rna charakteru sredniowiecznego traktatu teologicznego 0 panstwie. 
Tak wi~c· tyran jest nie tylko zly i znienawidzony przez ludzi, ale 
l'owniez "pozbawiony laski bozej " , ci zas, ktorzy rzqdzq dobrze, 

, Idea Mo n te di Piela w ys t<:powala cz<:sto \V k a zaniach reformatorow; w 1462 
ta ld ba nk pows tal \V P erugii pod wplywem ka zan fra Be rnaba da Ferri, a w 
Waw r zync a Med yce usza proponowa l go franciszkanin Bernardino da Feltre (fran
c'iszkanin , za lozyci e l 12 Monti di Piela w r ozn ych miastach Ita lii), ale bez skutku) . 

http:miejski.ch
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najwyz.szq nagrod~ otrzymujq od Boga. Analiza poszczeg6lnych 
form ustrojowych doprowadza Savonarol~ do wniosku, iz rZqd lu
dowy (governo popolare) jest lepszy od jakiegokolwiek innego we 
Wloszech. S2Jczeg6'Lnie, gdy Chrystus jest jego glowq - do.daje na
tychmiast. Fra Girolamo stawia wysokie wymagania temu rzqdo
wi, majqcemu unaocznic dojrzalosc politycznq i moralnq obywateli. 
Hzqd ten powinien bye silny i bezwzgl~dny wobec wszelkich wy
kroczen przeciwko dobru publicznemu. Jednak pierwszym i naj
wazniejszym warunkiem doskonalosci rzqdu republikanskiego jest 
bojazn Boza (timor di mo), a dopiero p6zniej nast~pujq w hierar
chii takie cnoty jak: poszanowanie dobra publicznego, wzajemna 
mHose i tolerancja. Nawet suwerennose ludu i jego nienaruszalne 
prawo decydowania 0 losach Ojczyzny .rna swoje zr6dlo w Bogu 
i od Boga pochodzi - Iud jest niejako zast~pcq Boga w rzqdzeniu:l 

Demokratyczne tendencje i kult wolnosci Savonaroli zapewnily 
mll popularnosc, a nawet uwielbienie w miescie, gdzie zawsze zywy 
byl republikanizm i nienawisc tyranii. Jezeli dodamy do tego nie
zwyklq sil~ przekonywania plomiennego kaznodziei oraz nimb pro
roka , latwo zrozumiec, dlaczego Florentczycy dali si~ poniesc entu
zjazmowi, uwierzyli w SWq misj~ jako popolo di Dio i uznali swym 
najwyzszym wladcq Chrystusa-Kr6Ia. Poparcie dla programu poli
tycznego Savonaroli byto kr6tkotrwale i mialo - podobnie jak sam 
program - dwoisty charakter. Poparcie to bylo wynikiem przede 
wszystkim egzaltacji religijnej, a nie trzezwosci politycznej. Bylo 
jakby pianq wyrzuc;;mq na brzeg przez fale pokuty i zarliwosci re
ligijnej, jakie zalaly ll11iasto pod wplywem kazan Savonaroli. Z cza
sem. f ale entuzjazmu opadly, sceptycyzm wziql g6r~ nad fanatyz
memo W miar~ jak sytuacja polityczna zmieniala si~ na niekorzysc 
Florencji, pOZOrDq jednomyslnose za:kl6caly coraz smielsze glosy 
sprzeciwu. Gale miasto podzielilo si~ na kilka partii; obo'k stronni
le6w proroka, zwanych pogardliwie placzkami (piagnoni) i zdecydo
wanych jego wrog6w, tzw. wscieklych (arrabbiati) byla grupa nie
zdecydowanych (biali - bianchi) i starych zwolennik6w Medyceu
szy (szarzy - bigi). Po miescie krqzq ulotki i broszury pro- lub 
antysavonarolianskie. Te spontaniczne, niegramatyczne cz~sto pisma 
Sq ciekawq formq udzialu prostych ludzi w zyciu publicznym, 
swiadczqcq 0 ich wyrobieniu politycznym i autentycznym za;mga
z<Jwaniu w sprawy rodzinnego miasta. Tacy ludzie - mimo swej 
prostej i szczerej religijnosci - nie mogli p6jsc za najwi~kszym 
pror<Jkiem, jezeJi nie 'byJi gl~boko przekonani 0 slusznosci jego za
lecen. Savonaroli zas nie mogli bezgranicznie wierzyc juz w6wc;zas, 

• Zasad~ t~ precyzuje Savonarola w kazaniu z 11. II 1498 r: "K iedy m6wisz, :i.e 
naszym fundamentem jest Iud, nle odpowiada to prawdzie: to n ie Iud, ale tylkO 
B6g jest naszym fundamentem." 
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gdy aktualne realia polityczne swiadczyly przeciwko niemu, prze
ciwko jego proroctwom. Zmontowana przez papieza liga antyfran
cuska z powodzeniem przeciwstawiala si~ wojskom najezdzcy. Osa
motnieni i wyczerpani Francuzi po kl~sce pod Fornovo opuScili 
Polwysep, nie zwracajqc uwagi na zakl~cia i grozby dominikanina 
z San Marco. Byl to cios dla propagowanej przez niego profrancu
skiej polityki oraz koniec nadziei na przeprowadzenie reformy 
Kosciola przy pomocy Karola VIII. Po tym niepowodzeniu prestiz 
Savonaroli wyraznie zmalal. Przyczynila si~ dotego rowniez sytua·· 
cja w samym miescie, gn~bionym przez dzum~ i kryzys ekonomicz
ny, kt6rego przyczyn historycy dotqd nie wyjasnili. Florentczycy 
stopniowo przestawali ufac swemu Ikaznodziei, skoro zloty wiek 
pod panowaniem Chrystusa-Krola nie nadchodzil, z okolicznych 
wsi nadciqgali zglodniali wiesniacy, a ludzie marli setkami. Zm~
czeni i niepewni jutra nie ulegali juz tak latwo nawolywaniom 
swego "rozbrojonego proroka" (jak pogardliwie nazwal go Mac
chiavelli), ktory zalil si~ z ambony: ,,0 Florencjo, tyle razy ci~ wo
lalem! Dla ciebie, Florencjo, porzucilem wszystko i nie chc~ od 
ciebie nic poza tym, abys czynila dobrze i stala si~ miastem na
prawd~ chrzescijanskim. ° niewdzi~czna Florencjo, jezeli Turcy 
slyszeliby to, co ty slyszalas, czyniliby pokut~ za swoje grzechy. 
Tyle wolalem i tyle krzyczalem, ze nie wiem juz co powiedziec". 
Nastroje ulicy florenckiej - jak zwykle nastroje tlumu - ulegaly 
licznym fluktuacjom i ta przejmujqca skarga jeszcze nieraz wzru
szala ludzi zebranych w katedrze, jeszcze niera'z wynosili oni swego 
kaznodziej~ na r~kach, broniqc go przed wszelakimi atakami w mie-· 
scie i poza jego granicami. Jeszcze zanim rozlegly si~ na tej ulicy 
okrzyki: Niech umrze ten brat!, zanim wrzucono jego prochy do 
Arna, udale mu si~ zmienic na kr6tko oblicze miasta, uczynic re
nesanSOWq Florencj~ miastem pokuty i zaTliwej religijnosci. Nie 
ozna,c.za to - 0 czym ponizej - jakoby Zolliszczyl w niej wszystko co 
renesansowe. 

W dziedzinie reformy obyczajowej odni6s1 Savonarola najwi~ksze 
sukcesy - to by10 jego wlasciwe powofanie. Lata 1495-97, a wi~c 
okres jego najwi~kszego wplywu na zycie polityczne, byly jedno
czesnie okresem wprowadzania w zycie surowych zasad walki 
z przepychem, zeswiecczeniem zycia codziennego, zabaw i lektur. 
Byl to wlasnie okres wspomnianego juz uniesienia religijnego tlu
mow, wsr6d ktorych nie brakowalo wybitnych indywidualnosci . 
.Tedna z arystokratek parajqcych si~ piorem, Marietta Rucellai, tak 
opisywala Florencj~ w czasie, gdy wladcq dusz jej mieszkanc6w byl 
Savonarola: 

Un'arra di Paradiso 
questa cittiJ. pareva; 

http:ozna,c.za
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sendo ciaseuno unita, 
gran pace si vedeva.5 

Niemal cale miasto sluchafo i komentowalo kaumia fra Girolamo. 
Slynne z eleganeji Florentynki rezygnowal'y z diugich trenow, 
a strojille nakrycia glowy zast~powaly prostymi chustami. Kupey 
w 'kantorach pogrqzali si~ w lekturze Birblii. "Nie bylo nigdy we 
Floreneji takiej dobroci i religijnosci - ,pisze Gukciardini w Histo
'I'iach fLorenckich - jalk za jego [tj. Savonaroli] cza-s6w [ ... ] nie gralo 
si~ juz publieznie, a w domach - ze strachem. Karczmy staly zam
kni~te [... ] kobiety w wi~kszosci porzueily stroje nieskromne i lu
biezne, a ehlopey prawie wszyscy podniesieni zostali z licznyoh nie
przystojnyeh uczynk6w :ku zyciu 'swi~temu i obyczajnemu." Wspo
mniana 'na koncu ZJmiana zyeia ,ehlopeo.w, ezyli tzw. riforma dei fan
ciulli (1496 r.) to najbardziej konsekwentnie przeprowadzona refor
rna Savonaroli. Chmary wyrostkow bez specjalnego zaj~cia byly 
plagq florenckiej uliey tym bardziej, ze' mieli oni zwyezaj zabawial: 
si~ grq w kamienie, w czasie kt6rej odnosil rany niejeden przeeho
dzien. Sav'onarola z amb6ny nawolywnl ich do zmiany zyeia i po
swi~cenia si~ Bogu, a Domenicc da Pescip., najblizszy towarzysz 
Sav,onaroli, zeszedl pomi~dzy nieh i zorganizowal "milicj~ ehlopaez
kow". Faneiulli byli odt"ld wykonaweami wszystkieh zaleeen prze
ora San Marco, byli silq motorycznq "karnawal6w religijnych" 1496 
i 97 roku, kiedy t<o zamiast poehodow i maskarnd odbywaly si~ pro
cesje i misteria religijne, a zamiast sztueznyeh ogni plon~ly przed
mioty zbytku, zebrane przez tychze ehl<opaczkow. Z eZJasem jed
nak - paradoksalne i tragiezne - ci "zreformowani" faneiulli stali 
si~ uprzykrzonymi natr~tami wytwornyeh dom6w, symbolem fana
t.yeznego reformizmu Savonaroli, a nie - budzqcym wzruszenie 
zgromadzeniem przemienionych w anioly urwis6w. 

Wjszystkie przemia,ny w zyciu codzie)nnym Florencji, tak s>ponta
niczne i - wydawalo si~ - gl~bokie, znikn~ly bardw szybko. Ko
biety wraealy do Idejnot6w, a m~zczyzni do kart, gdy zmalal auto
rytet "rozbrojoneg<o proroka", gdy ludzie poezuli si~ zm~ezeni polm
t q i modlami. Bowiem posluszenstwo wobec surowego fra Girolamo 
nie bylo wynikiem radykalnej zmiany w sposobie myslenia prak
tycznych kupcow i wytwonnych dam, lecz przejaiWem kr6tl<!Otrwale
go uniesienia religijnego i teatralnej nieeo ekspiacji. Podobne na
~troje towarzyszyly zawsze dzialalnosci plo:niennyeh kaznodziej6w 
(Wincenty Ferrier, Jan Ka.p~stran) i zc:wsze gasly talc szybko, jak 
si~ zapalaly. Trudno si~ dziwic, ze taki sam przebieg miala "rewolu

'"Zadatkiem Raju wydawa!o si~ bye miasto; panowal wielki pok6j . gdyz 
wszyscy byli jednoSci'l" - Roberto Ridolfi, Vita di Girolamo Savonarola, Rom" 
]952, t. I, s. 195. 
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cja obyczajowa" w mleSCle Poliziana i Marsilia Ficina, w mlescie, 
gdzie szybciej niz gdziekolwiek indziej przezyla si~ sredniowieczna, 
eschatologiczna mentalnosc religijna. Oczywiscie nieprawdq jest, ja
koby Savonarola chcial przemienic Florencj~ w klasztor, ale zbyt 
rygorystycznie chcial realizowac pi~knq zasad~ prostoty zycia chrze
scijaitskiego, b~dqcq naczelnq ideq jegoO programu reiormatorskiego. 
W swoich pismach religijnych spokojnie przekonywal, na ambonie 
zas ponosila goO kaznodziejska swada i prorocze wizje. Wizje pory
waly sluchaczy, ale na krotko. Natomiast ludzie konca XV wieku, 
w dodatku mieszkancy centrum renesansowej kultury nie mogli na 
dluzszq met~ spelniac zqdania ustawicznej pokuty i modlow czynio
nych w trumie,na ·komend~. Genezq kl~s'ki Savonaroli ja1ko refor
matorabylo zderzenie si~ jegorygoryzmu i ·bezkompromisowosci 
z wybujalym indywidua'lizmem Flore'lltczy,kow. Indywidualizm, 
ktorego on zdawal si~ ,nie rdostrzegac, .nie byl wowczas cZYlIDs no
wym, ani specyficznym 'dla ,obywateli republiki nad Amem. Fra 
Girolamo uznawal wiel'kq Tol~ i ,autonomi~ jednostki, ale tylko 
w kontekscie spoleczenstwa; czlowiek rodzi si~ dla spoleczenstwa 
i panstwa - pi'sal w Traktacie . Nie liczyl si~ natomiast z dowar
tosciowaniem jednostki, jej wolnosci i niepowtarza.lnosci, ja1kie clo
.' onalo lSiE; \V renesansowej ant'r'Oipologii a tak.:i:e religiL6 

Jak widac SavonCl.rola nie mogl na stale zmienic charakteru Flo
r encji, a tym bardziej mentalnosci jej mieszkancow. Obok wspom
n ianych juz przyczyn wply{l~ly na to rowniez niEpowodzenia Sa
vonaroli-polityka. Chociaz sam nigdy si~ za polityka . nie uwazal 
(i naprawd~ nim nie byl) faktem jest, ze przez dwa przynajmniej 
lata "rzqdzH" republikq poprzez "placzkow" w 8ignorii oraz poprzez 
kazania. Wie1k~m s ukcesem i zasl:ugq przeo,ra San Marco byro wpro
wadzenie oOmawiany,ch powyzej reform ustrojowych, ktore okazaly 
si~ najtrwalszym, 0 ile nie najcenniejszym dziedzictwem jego "rZq
dow". Powolywano si~ l1a nie jeszcze na poczqtku XVI wieku, gdy 
reaktywowano republik~, ,a jej urz~dnikami zostali Iudzie z poko
lenia reformowanych ·przez Savonarol~ chlopaczkow. Z IIDniejszym 
powodzeniem ingerowal kaznodzieja w polityk~ zagranicznq - pro
pagowana przez niego filofrancuska orientacja nie przyniosla Flo
rencji wiele korzysci, powodujqc jej izolacj~ i niepotrzebne zaognie

. nie sto,>unkow z papiezem (panstwa biorqce udzial w antyfrancuskiej 
lidze nie uz&leznily si~ przez to bardziej od Aleksandra VI). Anga
zujqC si~ bezpoSrednio czy inspirujqc tylko polityczne przedsi~wzi~
cia, Savonarola zawsze mial na uwa·dze przede wszystkim "doObro 

• Chodzi tu gl6wnie 0 caly rllch devotio moderna, przyznaJ'lcy szeroki m~rgines 
dla indywidualnych kontakt6w z Bogiem - zob Jean Delumeall, La civilisation d" 
/0 Renaissance, Paris 1967, Arthaud, s. 165-166. 
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dusz i reform~ oby.czajow", zawsze najwo.zmeJsze dla niego bylo 
odrodzenie moraIne. Sprowadzanie do wspolnego mianownika poli
tyki i moralnosci bylo wielkim 'bl~dem fra Girolamo, powodujqcym 
wiele nieporozumien i sprzeciwow. I musialo doprowadzic do kra
chu. W spole·czenstwe wYl'Obionym politycznie i nie znOSZqcym zad
nej formy purytanizmu .czy fanatyzmu nie mogi si~ przyjqc utopij
ny plan dtta di Dio, powstaly z przedziwnego pomieszania politycz
nej dezorientacji z iarliwq reIigijnosciq.7 

Cytowane powyiej slowa Gino Capponiego wydajq si~ bye naj
bardziej trafnym okresleniem typu dzialalnoSci Savonaroli - rze
czywiscie nie byl on polity'kiem lecz "prorokiem" miasta nad Ar
nem. (Dla polskiego czytelnika nasuwa si~ analogia z naszym "pro
rokiem Sejmu i dworu", Piotrem Skargq). Kaznodzieja florencki 
mial w sobie wiele z izrae1skich pforokow - maZe si~ na nich swia
dornie wzorowal, skoro t a,k preferowal Stary Testament - szcze
golnie jesli chodzi () form~ wypowiadania si~. Te wlasnie cechy pro
roka, sila odzialywa'nia wlasnej OSQbowosci, zaangaiowanie w spra
wy polityki, a takze (nieprzypadkowy chyba) fakt, ii dzialal we 
FJorencji, wyroiniajq Savonarol~ (mimo podobnej problematyld ka
zan) sposrod Iicznych kaznodziejow w~dr·ownych. 

ZATARG Z PAPIE2EM 

o tragicznym finale dziejow Hieronima Savonaroli zdecydowala 
nie tylko sytuacja we Florencji lecz rowniei jego konflikt z Aleksan
drem VI Borgh}, zasiadajqcym na tronie papieskim od 1492 fOlku. Na 
watykanskim fresku Pinturicchia widzimy go, jako t~giego m~z· · 

czyzn~ 0 zdecydowanym spojrzeniu i wydatnym nosie. Postae t a, 
bogata i barwna - jak wszystkie postacie Renesansu - urosla 
przez wieki do miary symbolu. Symbolu demoralizacji i zeswiec
czenia papieskiego Rzymu, wyjasniajqcego latwo powstanie skom
plikowanych ruchow refonmacyjnych. Wydaje si~, ie ukazanie pn
pieza Borgii Ii tylko jako czarneg<o demona, sybaryty i rozpustnika 
nie jest calosciowq a wi~c prawdziwq charakterystykq tego niepo
spolitego czlowieka. Chyba zbyt wiele cech jego wlasnego syna, 
Cezara - typowego dla renesansowej !talii okrutnego kondotie
ra - przypisywano papieiowi. Sam fakt, ii Aleksander VI mial 
dzieci i faworyzowal je, nie dziwil specjalnie w XV stuleciu, nazy
wanym zlotym wiekiem bastardow. Wykrac.zanie przeciwko celiba

7 Po raz pierwszy bodaj w Europie Ewangelia sta ta siE: inspiracjq propozycji 
tistrojowych. Odtqd wiele ruch6w rewolucyjnych powotywa!o siE: na Pismo SwiE:te. 
Najblizszy (chronologicznie) Savonaroll przyk!ad to genewska republika K aJ
wina - zob. Henri Brugmans, L'Europe prend te targe, Paris 1961, s . 196 i 213· 
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towi nie bylo rzadkie nawet wsr6d nast~pc6w swi~tego Piotra.8 Ale
ksander VI przewyilszyl ich wszystkich ilosci q bastardow (7) i 1'oz
glosem skandaE. I wlasnie te skandale, intrygi i morderstwa dziwily 
i oburzaly. Dw6r papieza, pelen metres i przepychu, przypominal 
dwory udzielnych wladc6w swieckich 0 nienajwyzszym morale 
w dodatku. Fakty te kompromitujq zupelnie Aleksandra VI jako 
glow~ Kosciola swi~tego. Niemniej dla wi~kszosci wsp6Iczesnych 
nie przestawal bye 'Prawowitym papiezem, a poza tym byl dla nich 
r6wniez swieckim wladcq jednego z wloskich panstw.9 

Wiadomose 0 elekcji Rodrigo Borgii powitano w calej Italii kon
wencjonalnymi gratulacjami, lecz bez zdziwienia czy oburzenia. 
Nawet surowy fra Girolamo nie powiedzial nic przeciwko nowo·· 
obranemu papiezowi, chociaz wiele m6wilo si~ 0 objuczonych srebra
mi .koniach Borgii przed palacami najznaczniejszych elektor6w. Po 
swoim wyborze Aleksander VI zadziwil wszystkich przepychem 
zabaw, gloszeniem (i realizowaniem) szerokiej tolerancji dla Zyd6w 
i wprowadzeniem modlitwy Aniol Panski jako obowiqzkowej mo
dlitwy w intencji zwyci~stwa chrzescijan nad Turkami. Rodrigo 
Borgia (ur. w Walencji w 1432 1'.) wychowal si~ u boku swego wu
ja, don Alfonso, b iskupa Walencji, p6zniejszego papieza Kaliksta III 
(1455-58). Srodowisko, w jakim si~ wychowal (kontakty z Wincen
tym Ferrier), pozwalajq sqdzie jak najlepiej 0 charakterze jego edu
kacji i zarazem jest argumentem przeciwko zarzutowi Savona roli, 
ze papiez Borgia w og6le nie byl chrzczony. Chociaz dzi~ki wujowi 
latwo przechodzi kolejne stopnie koscielnej kariery, skonczyl pra
wo na uniwersytecie bolonskim. W rok po przywdzianiu tiary przez 
wuja zostaje wicekanc1erzem Kosdola i peini t~ funkcj~ w czasie 
pi~ciu pontyfikat6w. W ciqgu wielu lat pracy w Kurii kardynal 
Rodrigo BOl'gia stal si~ wytrwalym politykiem i swietnym znaw
Cq spraw Kosciola. Wsp6lczesny historyk florencki przypisywal mu 
wiele zalet m~za stanu, a wsr6d nich - umiej~tnoSc prowadzenia 
trudnych spraw. Wszystkie polityczne zdolnooci byly bardzo POZq
dane u papieza, kt6ry byl wowczas nie tylko najwyzszym Paste
rzem, ale takze jednym z partnerow w polityce europejskiej. 

Savonarola i Aleksander VI nigdy si~ nie spotkali, a ich kontak
ty, ich spory odbywaly si~ poprzez 'Korespondencj~ i posl6w. Po ,raz 
pierwszy wymienili listy w 1493 roku, kiedy to przeor San Marco 
prosil '0 zgod~ papieza na odlqczenie trzech klasztor6w (we Floren
.cji, Fiesole i Prato) od prowincji lombardzkiej i zgod~ t~ uzyskal. 

• Poprzednik Aleksandra VI, Innocenty VIlI, urzlldzal wielkie uroczystoSci 
Zokazj i ·zaslubin swego syna z corkll Wawrzyiica Medyceusza. 

• Jako Swieckiego wladcE:, chociaz niezbyt pochlebnie (mimo wielkiego podzi
wu ala Cezara) , charakteryzuje Aleksandra VI Machiavelli - zob. Mlkolaj Ma
chiavelli, Ks!qZ'l, OssoJineum 1968 r" przel. Wincenty Rzymowski, s. 50 i 77. 
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Przez nast~pne dwa lata brak jakichkolwiek informacji 0 ich wza
jemnych stosunkach. Przez owe dwa lata na pewno duzo 0 sobie 
slyszeli; glosne byly w calej Italii bale i p arady na papieskim dwo
rze, a w Rzymie lffiowilo si~ jui '0 kaznodziei fl.orenckim, 0 jego w i
zj,ach czarnego kr zyia i gradu spadajqcego na "nowy Babilon". Z am
bony w Santa Maria del Fiore padaly gromy n ::1 ksi~iy za i.ch nie
moraln05c, zaniedbywanie obowiCjzkow duszpasterskich i przesadnq 
admiracj~ dIe>. modnych lektur: "CieszCj swe uszy Arystotelesem, 
Platonem, Wergiliuszem i Petrarkq, nie zajmujqc si~ zbawieniem 
dusz." Pojawia si~ tei permanentny postulat wszystkich reforma
1.0row ,eligijnych - powrotu do swietnosci Kosciola pierwotnego, 
kiedy to " kielichy byly drewniane, ale za to pralaci -- ze zlota". 
Wszystkie te wypowiedzi odnosily si~ do kleru w ogole, nie bylo 
\V nich wzmianki 0 samym papieiu. I nie stanowily zadnej rewela
cji . Czyms nowym byl jedynie niezwykle gwaltowny ton kazan oraz 
ich profetyczna argumentacja. 

Zarzewiem konfliktu nie byla jednale krytyka duchowienstwa 
lecz profrancuskie sympabe dominikanina i jego uporczywy sprze
ciw wobec papieskich propozycji DrzystCjpienia Florencji do ligi. 
Aleksander VI - twol'ca i przywodca antyfrancuskiej koalicji -
poczul si~ urazony ja'kc zwierzchnik koscielny Savona·roli i jako 
polityk. Fra Girolamo wid9cznie to przeczuwal, skoro pierwszy na
pisal do pap,ieza dlugi list, uza'Sadniajqc SWCj orientacj~ pohtycznq . 
W odpowiedzi (21.7 .1495) Aleksander VI chwali przeora San Marco 
za jego apostolskq dzialalnosc na rzecz pokoju i naprawy obycza-· 
jaw. Jednoczesnie wzywa go do Rzymu w celu k 0 n fro n t a c j i 
.i ego p 0 g I Cj dow z d 0 k try n 1'1 K 0 sci 0 1 a. Tymczasem fra 
Girolamo admoV/il przyjazdu do Rzymu, tlumaczCjc si~ chorobq (nie 
byla ana zbyt ci~z.ka, skora codziennie glosil kazalJ1ie), 'obawCj przed 
f:mierciq z r~ki wragow w drodze i wreszcie ,konie.cznosciCj czuwa
nia nad rozpocz~tCj reformCj abyczajowCj we Florencji. Obie strony 
jaki widac - star:mnie ukrywaly polityczne lIwarunkowania swe
go PostE;powania , DIe> papieza wowczas najwazniejszy byl politycz
ny aspekt dzialabosci Savonaroli, :lIe od poczCjtku dostrzegal inne 
niebezpieczenstw3, plynqce z "apostolstwa" kaznodziei. Totez w kaz
dym piSmie A leksandr<>. VI do Savonaroli pojawia si~ - mniej lub 
bardziej ujawniane - podejrzenie 0 nieortodoksj~ i falszywe przed
stawianie proroczego powolania dominikanina. Savonarola p o 
pierwszym liscie przeslal papieiowi swiezo wydane Compendio di 
"ivelazioni, tlumac:zqc, ii nie mogl-by nic ponadto powiedziec. Dla
tego tez nie uwaza, aby jego podroz do Rzymu byla potrzebna. 
Dziwne, ie Savone>.rola, znajCjc swCj sil~ przekonywania, nie kwapil 
si~, by osobiscie u,pewnic pa,pieb 0 boskiej inspiracji swych pro
roctw. Wobec odmowy Savonaroli zrozumi!'lle jest 2niecierpliwienie 
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AIleiksandra VI, kt6rego zaczyna ponosh': temperament: w nast~pnym 
breve (8.9.1495 r.) nie na.zywa juz dominikanina ukochanym syneo.n 
leez "un certo Giro'bmo Savon:uob da Ferrara". Wypowiada tez ex
pressis verbis zarzut, stanowiC!cy cz~sc aktu oskarzenia w p6zniej
szym procesie - neguje boze poslannictwo i prawdziwosc proroctw 
kaznodziei, nie popartych Pismem Swi~tym ani cudamLlo Zarzuty 
uzasadniajC! koncowC! decyzj~ papieza (podj~tc! nie bez wahan) 
zawieszenie Savonaroli w dzialaln'osci kaznodziejsJciej. W odpo
wiedzi przeor San Marco zbija wszystkie za.rzuty contra se i prze
konal chyba papieza - przynajmniej cz~sciowo - gdyz nast~pne 
breve (16.10.) jest bardzo lagodne w tonie. Aleksander VI obiecuje 
cofni~cie zakazu gloszeni'a kazan, gdy tylko przeanalizuje wszystkie 
zarzuty po przyby-ciu Savonaroli do Rzymu lub - "jesli to byloby • 
naprawd~ niemozliwe" - po zasi~gni~ciu opinii czlowieka "pra
",ego". Z zimie przybyl do Florencji Delnomocnik papieza (prawdo
podobnie blogoslawiony Sebastian Maggi), kt6ry wydal jak najbar
dziej pochlebnC! opini~ 0 Savonaroli, po czym papiez wyrazil ustnC! 
L:god~ na kontynuowanie kazan. Fra Girolamo wraca wi~c na ambo

n~ i w jednym z pierwszych kazan podkresla swC! niezaleznose pro

roka nat~hnionego przez samego Boga: "Wszedlem na ambon~, aby 

powiedziec, ze nie poslal mnie zaden czlowiek ani zaden pralat, ale 

ze przemawiam w imieniu papieza papiezy, J ezusa Chrystusa 

i Swi~te.i Tr6jcy" . Niemniej wyczuwa si~ pewne zlagodzenie tonu, 

co widac w kazaniu 0 potrzebie papieza-reformatora, w kt6rym 

kaznodzieja wy-raia przekonanie, iz takze . Aleksander VI m6g1by 

bye swi~tym, gdyby tylko ze~hcial . 


Nie nalezy zapominae, ze byl to okres najwi~kszej populoarnosci 
Hieronima Savonaroli w mieScie nad Arnem ; liczba jego przy'boez
nej gwardii mlodych chlopc6w si~gala pi~ciu tysi~cy, nowicj-at San 
Marco zapelnil si~ synami :lrysto'krat6w, uczonymi i artystami , 
a Signoria astra zwalczala przeeiwnik6w proroka. Fanatyezne po
parcie wi~kszosci Florentczyk6w, ekscytacja wydarzeniami polityez
nymi i przekonanie 0 niezwykloSci swej misji wplywaly na atmo
sferE: kazan Savonaroli. Nie liczyl si~ on z zadnym autorytetem 
opr6cz Boga, a wlasciwie glosu Boga, slyszanego przez siebie. "Nie 
staram siE: szukac ludzkiej chwaly - wolal - nie ehcE: kapelusza 
ani rrvi1Jry: [... ] chyba tylko tej, kt6rC! dales swym swiE:tym .-~ • 
smierci." II 

10 Pozniejsza tradycja, gloryfiklli'lca Savonarol~, "wypelnila" ten brak; na po
cZ'ltkll XVI wiekll pojawily si~ trzy zbiory cudow przypisywanych przeorowi San 
Marco, a sw. Katarzyna de Ricci glosila. iz zostala dwukrotnie uzdrowiona d zi ~ki 

w~tawiennictwtl umt;czonego dominikanina. 
.. Ten passus s tal si~ pods taw'! dose rozpowszechnionego wsrod historykow prze 

konania. jakoby papiez zaproponowal oporne mu mnichowi, dla pozyskania go, 
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Nieugi~ta postawa kaznodziei drazrula coraz bardziej krewkiego 
papieza borY'kajq·cego si~ z trudnosciami polityoznymi, bardziej dla 
lIliego istotnymi niz reforma Kosciola. Pobyt Karola VIII we Wlo
szech - ·poza komplikacjami natury politycznej - oznaczal dla 
papieza ciqgle niebe~ieczenstwo zwolania soboru powszechnego, 
czego domagali si~ liczni zwolennicy reformy Kosciola, i oslabienia 
politycznego Panstwa Koscielnego. Totez Aleksander VI, silqc si~ 

na dyplomatyczny spok6j, pod~jmuje dalsze kroki w celu os~abienia 
pozycji swego najbardziej aktywnego przeciwnika. Mialo to spra
wic utworzenie nowej prowincji dominikanskiej, Tomailsko-toskan
skiej, obejmujqcej ~6wniez 1clasztory podlegle dotqid Savona.roli , jako 
prowincjalowi. Decyzja papieza wywolala calq fal~ protest6w ze 
strony przeora San Marco i jego wsp61braci. Fra Gil'olamo post~po

wanie papieza nazywal grq w szachy i udowadnial rueprawomoc
nose jego post~powania . W kaza'lliach corazcz~sciej czynil aluzje 
do prywatnego zycia Borgii, coraz cz~sciej przekonywal 0 shmzno
sci swego rueposluszenstwa wobec papieskich rozkaz6w. Papiezowi 
post~pujq·cemu niezgodnie z Ewangeliq trzeba powiedziec: "Teraz 
nie jestes papiezem, nie jestes Kosciolem Rzymskim - blqdzisz." 

Na wiosn~ 1497 roku sytuacja w miescie (koniec przewagi placz
k6w w Signorii) i na P61wyspie (kl~ska i wyjscie F·rancuz6w) zmie
nial si~ lIla nieikorzysc SavanalI'oli. Pojawiajq si~ pierwsze sympto
my tragicznego konca. Sam fra Girolamo zdawal si~ coS przeCZll
w ac - nie przemawial juz z dawnym zapalem, cz~sto wspominal 
o smierci. Tymczasem Aleksander VI po' wyjsdu Fl'ancuz6w poczul 
si~ pewniej i nie podejmuje juz zadnych dyskusji Z opornymi Flo
rentczykami, wyrzucajqc za drzwi ·ambasadora republiki, Alessandro 
Bracci (marzec 1497 r .). W otoczeniu papieza przewazaly 'llast roje 
zdecydowanie wrogie Savonaroli. "W catym Rzymie m6wi si~ 
o rum, ze jest dojrzalym heretykiem" - pisal w6wczas Mkhal 
Aruol do brata. "Trzeba b~dzie - dodawal - .abyza wszelkq ·cen~ 
zdecydowal si~ przybyc i prorokowac troch~ tutaj, a potem zosta
nie kanonizowany. r... ] Brat Mariano m6wi wiele zlego 0 waszym 
proroku." 12 Zaciekly przeciwnik florenckiego kaznodziei rzeczywi
scie agitowal 'bardzo ostro przeciwko niemu. W jednym z kazan 
w bazylice sw. Piotra wobec papieza i kolegium kardynalskieg10 
wolal: "Spalic, spalic Ojcze Swi~ty ten instrument diabla, spalic 
skandal calego Kosciola." Fra Ma'riano nie 'byl zresztq odosobniony 
w swej wrogosci wobec Savonaroli. 

kapelusz k ardynalski (zab. Giacinto Scaltriti, Savonarola, it vero contestatore, 
Torino 1970, Borla , s. 25). Brak jednak pewnych dOll'od6w na potwierdzenie tej 
hipotezy. 

1! Cyt. wg. Uoeuvre tttteraire de Mlchel-Ange, d'apr~s !es Archives ' Buona
rott ... , traduites par Boyer d' Agen, Paris 1911, Delagrave, s. 139. 
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W samej Florencji autorytet przeora San Marco wyrazme zma
1at Swiadczyo tym najlepiej uchwala Signorii, zakazujqca rnu dal
szych kazan. Prorok przestal bye nietykalny. Po ostatnim kazaniu 
(4 kwietnia) doszlo do forrnalnej bijatyki mi~dzy wiemymi placz
kami, a grupq mlodziencow z najlepszy<:h ,rodow (tzw. Compa
gnacei), zwalczajqcy.ch Savonarol~ od poczqtku jego publicznej 
dzialalnosei. U chwala Signorii wyprzedzila 0 dwa tygodnie podob
ne postanowienie Aleksandra VI. - rzqd miasta, w kt6rym do nie
dawna nie uezyniono nie bez zgody fra Girolamo, okazal si~ gm
liwszy w jego Zi\Valezaniu niz znienawidzony "Ie pape simoniaque". 
Z datl\ 13 maja 1497 roku wychodzi z kaneelarii papieskiej breve 
Cum saepe nummero, zawierajqce ekskomunik~ Savonaroli. Zarzut 
sklaniania si~ ku "bl~dnym nowosciom dogmatyeznym", wysuni~ty 
przed dwoma laty, zastqpilo "podejrzenie 0 herezj~" i "szerzenie 
szkodliwej doktryny". Bulla papieska dotarla do Floreneji dopiero 
w lipeu po groteskowyeh nieco perY'petiach. Ot6z posel, majqcy 
jq zawieze, zostal wybrany dose niefortunnie - nieco wczesniej, 
gdy Savonarola sprawowal "rzqd dusz" we Floreneji, Signoria 
skazala owego poslanca na wi~zienie, a potem na baniej~ za nazwa
nie poglqd6w proroka heretyekimi... Przeto trudno mu si~ dziwic, 
ze przybywszy do Sieny dlugo wahal si~, ezy ru szye dalej. Obok 
urazow osobisty.ch zadeeydowaly 0 tym zapewne takze wiadomosci 
o nastrojaeh w miescie nad Amem, gdzie wielu jeszeze czeila prze
ora San Marco jako swego wodza i proroka, a kolejna Signoria by
1a mu znowu przychylna i nie egzekwowala zakazu kazan. 

Zanim bojazliwy posel dot arl do Florencji, Savonarola - znajqey 
juz trese breve - pisze list do papieza i dwa listy-ulotki ",do wszy
stkich chrzescijan i wybrancow Boga". We wszystkieh tyeh pis
mach wyraia swe gl~bokie przekonanie 0 wlasnej niewinnosci 
i niewaznosei "podst~pnej" ekskomuniki opartej na falszywyeh 
oskarzeniach. 

Tok wydarzen zmienila - ,a w1asciwie zatrzymala jedynie 
nagla smiere ukochancgo syna Aleksandra VI, ksi~cia Gandii, za
mordowanego w tajemniezyeh okolieznoseiaeh latem 1497 raku. 
Tragedia ta spowodowala pewien zwrot w post~powaniu papieza 
i to nie tylko wobe.c Savonaroli, ktory przeslal rnu pi~kny, kondo
leneyjny list. Papiez Borgia przyrzekl publieznie, na konsystorzu, 
zmian~ swego trybu Zyeia i powolal komisj~ szesciu kardynalow do 
przeprowadzenia reformy dworu pa'pieskiego, a w dalszej perspek
tywie - ealego Kosciola. Przygnieciony nieszez~sciern, pozbawiony 
zwyklej energii, oddal spraw~ fra Girolamo tejze komisji kardy
nalskiej . Niedlugo jednak trwafaapatia i skrueha irnpulsywnego 
Rodrigo Borgii, niedlugo tez pozostal dboj~tny wobec o.pomego do
minikanina. Tym bardziej, ze ten ostatni rozpoezql szeroko zakro

http:osobisty.ch
http:zwalczajqcy.ch
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jonq agita.cj~ przeciwko ekskomunice, w ,czym popierala go cz~scio
wo Signoria. Papiez na razie ponawia tylko wezwanie do stawienia 
si~ Sav:maroli w Rzymie, zapewniajqc mu bezpieczeilstwo i obiek
tywne, sprawiedliwe (iustitia cum m isericordia) rozpatrzenie wszy
stkich w'ltpliwosci. Fra Girolamo odpowiada ogolnikowym, pokor
nym listem, wyrazaj'lcym nadziej~ na przebaczenie, gdyi bl~dy , 

ktore moze i popelnil, wynikaly z ignorancji lub nieuwagi. "Biegnt; 
do Wa,szych stop - pisal m . in. - prOSZqC, by moj krzyrk byl 
w kloncu wysluch;my, gdyi nie chc~ dluzej bye oderwany od 
owczarni." Papiez pozestal gluchy na ten "krzyk", a w centrum 
jego zainteresowania leialy nadal polityczne aspekty calego sporu . 
Potwierdzajq to 6wczesne pertraktacje Z Signori'l, od kt6rej doma
gal si~ poparcia dla swej antyfrancuskiej polityki i szantazowal 
Florentczyk6w wprowadzeniem Medyceuszy do mi,asta. W takim 
ukladzie Florentczycy w,oleli oczywiscie popierae Savonarol~, czyli 
jego polityk~ niezaleinosci . 

Wsr6d tych wahan i dyplomatycznych zabieg6w kaznodzieja flo
rencki zachowuje si~ tak, jakby ekskomunika w og6le nie istniala. 
"\V Hoze Narodzenie odprawia msze sw. i rozdaje komuni~ licznym 
w iernym, 3 W Trzech Kr6li przyjmuje tradycyjnq wizyt~ urz~dni
k6w Signorii, ktorzy skladajq dary i caluj'l dion przeora San Mar
co. Od lutego 1498 ,r . fra Girolamo podejmuje kazania i wszystko 
wra,ca do normy . Karnawal tego roku znowu uplyw'a na procesjach 
i paleniu vanita przy alwmpaniamencie canti spirituali. Placzkowie 
d ominowali znowu w miescie i w Pala"Zzo Vecchio. 13 Zambony ply
nq znowu slowa krytyki wobec papieza, a temat nowego cyklu 
(Exodus) pozwala snue ekspresywne por6wna'nia: Florentczycy to 
narod wybrany, a papiez - faraon-przesladow0a. Aleksander VI 
jest dose poblazliwy wobec takich wystqpien; w 'kolejnym breve 
Expectantibus nobis (9 marzec) przyznaje wielkie zaslugi kazno-· 
dziei dla republiki, ale zarzuca mu 'pych~, up6r i szkodliwq zuch
walose. Dorninikanin w lisde broni si~ starymi ,argtIDlentami, zas 
z ambony wola: "Ty wierzysz, Rzymie, ze mnie przestraszysz, ale 
ja si~ nie boj~ nikogo" alba zwraca si~ wprost do 'Papieza: "Jesli 
j a b~d~ m~czennikiem, ty :b~dziesz tyranem." 

1m smielsze byly wystqpienia ekskomunikowanego zakonnika, im 

d lu:lszy op6r Signorii - tym mniejsza cierpliwose Aleksandra VI. 

Dopieru gdy zagrozil uwi~zieniem kupc6w florenckich, dzial,ajqcych 


11 Placzkowie byli ju" tak pewni szczE:sliwego zakonczenia sporu 0 ekskomunikE:, 
zc mieli gotowy projekt medalu z br'lzU na czesc swego proroka: Z jednej strony 
wyryla byla glowa Savonaroli okolona napisem "Hieronymus Savonarola ordinis 
Preadicatorum doctissimus", a z drugiej rE:ka z mieczem wzniesiona nad Rzymem 
i cytat z kazania "Gladius Domini super terram cito et volociter." - Zob. Giovanni 
Soranzo, Il tempo di Alessandro VI papa e di fra Girolamo Savonarola, Milano 1960, 
s. 214. 

http:Vecchio.13
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w Rzymie, oraz 'koufiskatq ich majqtku, wladcy republiki .zdecydo
wali si~ zmienie front. Po dlugich, burzliwych debatach przeciwnicy 
Savonaroli przeforsowali uchwal~ zakazujqcq mu kazan i tym ra
zem surowo jq przestrzegali . W miescie dochodzi do glosu coraz 
wi~ksza opozycja przeciwko fra Girolamo, przeciwko jego wplywo
wi na polityk~ republiki. Gdy ponadto okazalo si~, ze profra.ncuska 
polityka nie przynosi zadnych korzysci, ze papiez nie b~dzie fo1'so
wal p'Owrotu JVIedyceuszy - zwqtpienie w slusznose post~powania 
Savonaroli i prawdziwose jego pmroctw zacz~lo przybierae charak
ter wyraznej niech~ci, a z cZC'.sem nawet wrogooci. Kroplq, ktora 
przelala kielich rozczarowan popolo fiorentino byla niepotrzebna, 
groteskowa proba ognia. 

Zanim do niej d05z10, Savonarola, odsuni~ty od ambony, w ciszy 
swej celi oddawal si~ gorzkim rozmyslaniom i. .. walczyl dalej z ftzy
memo Tym razem podjql bron pot~znq - rzucil haslo zwolania so
boru powszechnego poza papiezem i wbrew papiezowi. W listach 
do krola Francji, Hiszpanii, Anglii, W~gier i do cesarza niemieckiego 
uleazuje niebezpieczenstwo grozqce Kosciolowi ze strony skorum,po
wanego Ikleru i wzywa ich do pomoC'y przy zwolaniu soboru. "La na
vicella di Pietro e in pericolo" - powtarza w kazdym liscie. Kazno
dzieja przypomina swe osrnioletnie nawolywanie do pokuty i zapo
wiada gniew bo·zy. Bog nie moze pozwolie, by Kosciol mial takq glo
w~, jak papiez Borgia. W bnkluzji wszystkich listow pojawia si~ 

stwierdzenie: Aleksander VI nie jest papiezem. Na potwierdzenie 
swych za1rzutow Savonarola obiecywal przedstawie w odpowiednim 
czasie nieujawnione dotqd falety, a nawet - czynie cuda.14 

Nigdy nie spelnil tej obietnicy i nie uczynil tez zadose pragnie
niom zglodnialego cudow ludu Florencji. Wyzwanie do proby oguia 
wyszlo .od franciszkanina, Francesco di Puglia, ·a najwierniejszy 
Hczen Savonaroli, Domenko da Pescia publicznie wyrazil ch~c poj
scia w ogien na potwierdzenie prawdziwosci nanki swego mistrza. 
Po uzyskaniu zgody Signorii i Rzymu, 7 kwietnia 1498 roku na 
Piazza della Signori-a stant=:ly dwa stosy drewna, a po ich zapaleniu 
przejse mieli pomi~dzy nimi dwaj 'rywale. Zebraly Sit=: tlumy, przy
byla grupa franciszkanow z Santa Cr,oce. Natomiast z San Marco 
wyruszyla wielk'a procesja, prowadzona przez Savonarolt=: z Hostiq 
w r~ku. Teatralnosi: tej procesji i dlugie modly na placu zniecierpli
wily widzow. Zniecierpliwienie mslo w trakcie wielogodzinnej dy
skusji rni~dzy obu klasztorami; .franciszkanie nie zgodzili si~, by 
Ira Domenico wszedl w ogien 2 konsekrowanq Hastiq i zqJdaJi, by 
zdjql s2·aty "zaczarowane" ich zdaniem przez Savonarolt=:. Ulewny 

U Zob. R. P. Jourdain Hurtaud, Lettres de Savonaro!e aux princes chretiens 
pou)' !a reunion d'un conci!e, Paris 1900, S. 3. 

6 - ZNAK 
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deszcz przed wieczorem przerwal sp6r i uniemozliwil przeprowa
dzenie pr6by. Zqdny widowiska Hum rozszedl si~ rozczarowany. Na
st~pnego dnia, w Niedziel~ Palmowq, Savonarola wyglosil patetycz
ne, pozegnalne kazanie, W kt6rym m6wil 0 przygotowywaniu si~ do 
smierci za swoje "owieczki". Kazanie nikogo juz nie wzruszylo. Dla 
swoich sluchaczy fra Girolamo nie lbyl juz prorokiem lecz gabbadeo 
(oszukujqcym Boga). Wieczorem tego samego dnia Hum Florentczy
k6w, uzbrojonych w prymitywne rusznice i kamienie n apadl na kla
sztor dominikanski i wdarl si~ na ch6r, gdzie modlil si~ z bracmi 
"profeta disarmato". W czasie napadu wybuchl poz,ar w kosciele, 
a wielu zak()nnik6w odnioslo rany. W miescie plon~ly domy najbar
dziej zagorzalych stronnik6w Savonaroli, a jeden z nich, Francesco 
Valori, poni6sl smierc z r~ki rozjuszonych napastnik6w. W6wczas 
'wkroczyla Signoria, wysylajqc do San Marco uzbrojonych stra:ini
k6w z nakazem zaprowadzenia porzqdku i 'aresztowania Savonaroli, 
fra Domenico i fra Silvestro Maruffi. 

Konsekwencjq aresztowania byly dwa procesy cywilne, w kt6
rych oskariono Savonarol~ g16wnie 0 falszywe przedstawianie swej 
misji proroczej, a wlasciwie chodzilo 0 calq jego dzia~alnosc poli
iycznq, negatywnie ocenianq przez nOWq Signori~ , Wobec areszto·· 
wanych zastosowanookrutnq tortur~ wieszania na linie za skrzyzo
wane do tylu ramiona. Tortury zlamaly ,fizycznie slabego Savona
rol~ i zachwialy jego wiar~ w slusznosc swoich poczynan. Bez opc
r6w podpisal tekst zeznan sfalszowanych przez przekupionego n o
tariusza Ceccone. 

Papiez na wiadomosc 0 aresztowaniu braci nie ukrywal swej ra
dosci, ale od TaZU domagal si~ odeslania ich do Rzymu. Zqdanie to 
nie spotkalo si~ z aprobatq rzqdu republikanskiego, broniqcego swej 
niezale:inosci w sqdzeniu swoich obywateli. Na odmow~ wplyn~la 

r6wnie:i, wydaje si~, obawa przed wyjawieniem tajemi.1i<: zagranicz
nej politY'ki Florencji w czasie sledztwa. W koncu Aleksander VI 
ulegl i wyslal do Florencji dW6ch komilsarzy (kardynala Francesco 
Romolino i generala dominikan6w, Giovacchino Turriano) obdarzo- , 
nych "pienissima auctoritA", a jednoczeSnie spelnil innq prosb~ Si
gnorii, rezygnujqC na jej korzysc z dziesi~ciny na najblizsze trzy 
lata (przebiegli kUpcy!). Po przybyciu komisarzy odbyl si~ trzeci, 
eklezjastyczny proces, rozpatrujqcy stosunek Savonaroli do nauki 
Kosciola i jego glowy. R6wnie:i ten proces nie obyl si~ bez tortur 
i falszerstw, a zakonczylo go uzn~nie Hieronima Savonaroli za 
schizmatyka i heretyka i oddanie go do dyspozycji sqdu cywilnego. 
Ten ostatni skazal fra Girolamo i jego dw6ch wsp6lbraci na po
wieszenie i spalenie. 23 maja 1498 roku na Piazza della Signoria 
odbyla si~ egzekucja i zaplonql stos, po <!zym popioly dominikanow 
wrzucono do Ama. 

http:tajemi.1i
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Stalo si~ zadosc zqdaniu ludu, wolajqcego przy wjezdzie Romo

lina: Muoia frate, muoia! Czy stalo si~ zadoSc zyczeniom Aleksan
dra VI? Czy entuzjastycznie powital on stos we Florencji? Wydaje 
si~, ze nie. Wskazuje na to jego postawa 'w czasie trwania calego 
konfliktu i po smierci Savonaroli.15 I chociaz wszelkie "gdyby" 
w odniesieniu do przeszlosci jest nieuzasadnione, jedno nasuwa si~ 
tutaj nieodparcie - gdyby Hieronim Savonarola udal si~ osobiscie 
do Rzymu, nie stan~lyby szubienice pod Palazzo Vecchio.16 Nalezy 
zwrocic uwag~ na jeszcze jeden moment. Otoz finai calego procesu 
zalezal bardziej od rzqdu 'republiki niz od papieza. To wlasnie Flo
rentczycy zadecydowali ostatecznie 0 smierci swego kaznodziei. 
Konflikt z papiezem byl bardzo scisle powiqzany z fluktuacjq na
st rojow w miescie nad Amem i z sytuacjq politycznq we Wloszech 
i !l1ie moze bye tra:ktowany w oderwaniu od tyLch wqtkow historii 
Savonaroli. Ale nie moze tez bye uznany za jedynq i gl6wnq przy
czyn~ jej tragicznego konca. Nie mozna tez interpretowac tego za
targu jedynie w oparciu 0 analiz~ orientacji politycznych, gdyz 
byloby to zaw~ze.niem prowadzqcym do niepr,awdy. Choci:az 
bowiem polityczno-spoleczne uwarunkowania sporu z papiezem 
byly bardzo waZne, w gruncie rzeczy rozegral si~ on w duszy do
minikanina, zawiklanego w skomplikowane sytuacje i wlasne wa
hania. Wlasnie tam doszlo do konfliktu 'mi~dzy glosem papieza, 
nadchodzqcym z Rzyrnu, a glosem Boga, slyszanym w czasie samot
nych modlitw przed krucy~iksem Fra Angelica. Totez ostatecz
nym kryteriUlm oceny sporu Savonaroli z pa,piezem winien bye 
problem posluszeiistwa. Aleksander VI zqdal od Savonaroli abso
lutnego posluszenstwa, powolujqc si~ na sw6j urzqd nast~pcy 
Piotrowego. Z kolei mnich twierdzil, iz n i e m 0 z e wykonywae 
rozkaz6w niezgodnych z wolq Boga. "Jestem zawsze przygotowany 
do posluszenstwa KoSciolowi rzymskiemu - rn6wil w jednym 
z kazan - 0 ile nie rozkazuje przeciwko Bogu i przeciwko milosci." 
Potwierdzenie slusznosci swej argumentacji o raz post~powania znaj
duje u licznych Ojc6w Koociola i sw. Tomasza. Konkluzjq tego 'rozu
mowania j est fragme,nt Ikazania (16. III. 1496 T.), Ikomentujqcy zdanie 
z Dekretu Gracjana: Wyrok u pasterza trzeba si~ bae, bez wzgl~du n a 
to .czy jest sprawiedliwy, czy nie: "Wszelako rozumie si~ - m6wit 
Savonarola - ze jest to wyrok pasterza, a nie wilka [... J I jest na
pisane rpoza ty1n1, ze trzeba si~ bac, a [wyrokuJ nie wykonywac, 
[ ... ] Zresztq musisz wiedziec, ze Kosci61 m6wi prawd~, ze wyroku 

11 Giacomo da 8icliia, dllminikanin , pisze w 6wczas w jednym z Iist6w : "Papa, 
u t dicitur. non vult eius ltj . Savonaroli - przyp. L. G.] mortem" - cyt. za G. 80
ranzo, op. cit., S. 241. 

II Cyt owany powyzej lis t Michala Aniola kr'l ~yl po Florencji, jako propozycj a 
takiego wlasnie rozwi'lzania. 

http:Vecchio.16
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pasterza trzeba si~ bac. Chyba ze zawiera blqQ, ktorego nie moma 
tolerowac (errore intoHera'bile), poniewaz wtedy nie jest si~ zobo
wiqzanym do posluszenstwa." 

Powy:i:sze wywody nie przekonywaly wszystkich mu wspo1czes
nych, a tym bardziej potomnych. Ignacy Loyola, ktory cenil bardzo 
religijne pisma Savonaroli, pot~pial go za nieposluszenstwo i "du
cha krytyki" wobec papieza i dlatego te:i: zakazywallektury 
wszelkich pism florenckiego dominikanina.17 Spor Savonaroli 
z Aleksandrem VI probowano rowniez wy'korzystac przeciw'ko 
Eosciolowi rzymskiemu. Dzialo si~ tak w XVI wieku, gdy inni juz 
reformatorzy, w nieco inny sposob podj~li walk~ z demoralizacjq 
Vi Kosciele, powolujqc si~ cz~st<? n~. Savonarrol~, jako prekursora 
HeIol'ma1cji. Pozosta1osciq tej tradycji - jedynq chyba - jest pom
nik reformatorow w Wormacji, gdzie obok Lutra i Kalwina stoi 
zakapturzony przeor San Marco. 1H W poglqdach Sav.onar.oli nie bylo 
jednak niczego, co uzasadnialoby takie pokrewienstwo, a tym bar
dziej nasuwalo podejrzenie herezji. Jego opor wobec rozkazow 
Aleksandra VI nie byl negacjq prymatu papieza w kosciele lecz 
l:onsekwe!lcjq pot~pienia calego zla, jakie si~ szerzylo w Kosciele 
z powodu papieza Borgii (a takze i bez jego winy). Nie trzeba bylo 
specjalnego charyzmatu profetycznego, by to zIo dostrzec. Dostrze
gali je wszyscy wspolczesni, ale wi~kszosc pozostawala bierna. Pe
len energii i zapalu reformatorskiego fra Girolamo podjql walk~ 
z powszechnie uznanym zlem. Walk~ - jak zwykle u niego - bez-: 
kompromisowq, do ·konca. Motywy jego p.ost~powania byly szla
chetne, cele - trudne. Czy zdolalby cokolwiek osiqgnqc bez uporu 
i bezwzgl~dnosci? Czy zasluzylby sobiena podziw i pami~c, gdyby 
nie oddal zycia za swe przekonania? Ten .ostatni akard, smierc na 
szubienicy jest .najwi~kszym argumentem, ja'ki mogi dac, argume,D
tem zachowujqcym SWq silE: przez wield. Nie oddaje rSi~ bowiem :i:y-
cia w obronie kiJtku zdan wypowiedzianych w ferworze lmznodziej
skiego uniesienia. 

Przy takim ustawier1iu problemu - chyba najblizszym praw
dy - trze:ba przyz,nac racjE: Savonaroli, ktory nie mogi i11aczej po
stqpic, a'by nie popasc w k.onflikt z wlasnym sumieniem. Ale hi
storyk nie moze oceniac wydarzen Ii tylko kategoriami ze sfery 
prze:i:yc religijnych, mistycznych, lecz podejmowac trud opisu 
i prob~ oceny na podstawie zr6del jak najbardziej 'Zobiektywizowa
nych. W tym wypadku opis jest naprawd~ nieIatwy, a ocena wyjqt
kowo trudna. Zar6wno w irodiach XV-wiecznych, jak i w p6:i:.niej

17 Zob. Sw. rgnac y Loyola, Pi sma wybrane, Krakow 1968, WAM, t. 1, S . 662. 
"Zob. Rouard de Card , Jerome Savona roLe et La statue de Luther a' Worms, 

Paris 1867. 
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szej literaturze natrafia si~ na sprZeCZnOSCl 1 przejaskrawienici, 
z kt6rych trudno si~ wyzwolic, gdy si~ rn6wi 0 Hieronimie Savona
roli. Dlatego tez w powyzszych rozwazaniach znalaz1y si~ slowa 
podziwu i krytyki, oceny pozytywne i wqtpliwoSci. 

SAVONAROLA A RENESANS 

Niesamowita indywidualnosc Hieronima Savonaroli zawaiyla na 
dziej ach Florencji a t3kze Koscioh k0l1ca XV wieku. Nie spos6b je
dnak pominqc zwiqzk6w dominikanskiego kaznodziei z Renesansem, 
kt6ry wtedy wlasnie we Florencji wchodzil w apogeum swego roz
woju. Chyba dzi~ki zbieznosci czasowej i wplywowi tego nurtu n a 
S8.vonarol~ nie j€st on jednym z wielu sredniowiecznych kaznodziei 
w~drownych. 

Jego fo r macj a intelektualna odbiegala od humanistycznych ten
dencji, negujqcych dorobek s cholastycznej filozofii, chociaz w dziele 
0ckhama znalazla ona sw6j doskona1y i nowatorski wyraz. Ferrara 
czas6w mlod03ci Savonaro'li poz.ostawala pod wplywern renesanso
wych idei szk.oly Guarino z Werony. Mirno to nie sta1 si~ on wyz
naWCq programu studi a humanitatis. Wplyw uczonego w dawnym 
stylu dziadka okaza1 si~ silniejszy. Dopelnily tej edukacji uniwersy
teckie studia. Zetkni~cie si~ z Akademiq Plat'on&kq i florenckimi 
h umanistami nie zmienily mentalnosci Savonaroli, a jednak wzbo
gaeily go 0 nowe zainteresowania. 

Zamilowanie do literatury pi~knej nadalo pewny'eh s ubtelnyeh . 
odcieni akademickiej erudycji Savonaroli i wply.n~lo wyrainie na j~
zyk jego kazan, pelen obrazowych por6wnan i alegorii. Lektura Dan
tego, mi10sc do Laodamii, a potem rezygn:lcja ze swiatowego iycia 
i lament nad jego demoralizacjq byly inspiracjq i tresciq jego mlo
dzienczych poemat6w. Trzeba przyzn3c, iz poetq byl ba'rdzo mier
ny'll. Widac to szczeg6lnie w jego laudi spirituali, .pisanych ja~ko 

swego rodzaju protest wobec "niemoralnych" leez eleganckich Canti 
carnasdaleschi Wawrzynca Medyceusza i jego przyjaci61. Oto frag
ment jednej z piesni autorstwa przeora San Ma rco: 

"Amor, amor, arnore 
grida il tuo cuore con ogni vena 
Viva, viva in nostro core 
Cristo re, duce e signore. " 

Mimo ·swej miernej wartosci artystycznej l!twory te Sq cenne, jako 
do..<lkonale odzwierciedlenie ducha ascezy i zarliwej religijnoSci fra 
Girolamo i jego zwolennik6w. Poz·a tym staly si~ one wzorem db 
\Vielu poet6w zwiqzanych z San Ma.rco (brat Benedykt, Castellano di 
Pierozzo Castellani, B~rnardo Giambullani i Gil'Olamo Benivieni), 
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iworzqcych w konwencji nazwanej przez historykow literatury "po
esia savonaroliana". Najwybitniejszym poetq tego kr~gu jest Giro
lamo Benivieni, sklaniajqcy si~ do mistycyzmu znawca fi.lozofii neo
platoilskiej. W Hcznych sonetach, piesniach i barzolettach energicznie 
bronil reform Savonaroli. Piesni tego "trubadura" placzk6w, pot~
piajqce doczesny zbytek i nawolujl!ce do pokuty, towarzyszyly 
wszystkim procesjom i misteriom religijnych karnawalow. 

Swoje poglqdy na poezj~ wylozyl Savonarola w krotkim trakta
cie Apologeticus de ratione poeticae artis (napisanego pod wplywem 
dziela poety Ugolino Verino Carmen de christiana religione ac vitae 
monasticae joelicitate). Nie pot~pial poezji w ogole, lecz uwazal, iz 
powinna miee charakter chrzesc.i.jailski, wychowywae po chrzesci
jaiisku. Dlatego tez chwali bardzo Dantego, tworcow poematow apo
logetycznych i poboznych laudow, a wszystkich wspolczesnych na
sladowcow antyku nazywa falszywymi poetami. W przeciwieilstwie 
do nich nie przywiqzuje duzej wagi do formy.1 9 "Istota poezji opart a 
jest na filozofii, na mysli, bez ktorej nie mozna bye prawdziwym 
poetq" - stwierdza na koiicu. 

Wplywowi Savonaroli ulegli nie tylko poeci, . ale prawie wszyscy 
humanisci z dworu Wawrzyiica. Wielu z nich po kazaniach p'rzeora 
San Marco zmienia charakter swej tw6rczosci i swepost~powanie. 

Wielu z nich wstqpilo do San Marco, przywdziewajqc habit domi
nikaiiski z i"qk Savonaroli (Zanobi Acciaiuoli, Antonio Vespucci, Pa:n
dolfo Rucellai). Jeden z nich, Giovanni Nesi, porzucenie wzor6w 
klasycznych i przyj~cie zasad religii chrzescijaiiskiej jako normy 
zyciowej nazywa wewn~trznym wyzwoleniem. Jego wizjonerski po
emat Oraculum de novo saeculo (1496 r.) jest przedziwnym pomie
szaniem neoplatoilskich idei z naukami i atmosferq kazaii Savona
roli. Dominikanin, nazwany Sokratesem Ferraryjskim 20, przejql - 
~vedlug autora poematu - ze starozytnosci boskie natchnienie dai
moniona, ktory kieruje jego reform3.torskl! misjq. Powyzszy przy
klad jest bardzo charakterystyczny dla sposobu oddzialywania, 
a wlasciwie sposobu percepcji doktryny Savonaroli przez renesanso
wych ludzi piora. Oddzialywanie to ulatwila niewqtpliwie popular
noSe filozofii neoplatoilskiej, a szczegolnie jej nurtu sklaniajqcego 
siE: ku swoistemu mistycyzmowi. Lqczyla siE: z tym wiara w magi~, 

" " Nie potE:piam wiedzy re torycznej ani sztuki poe tyckiej - pisze Savonarola _. 
ani nawet ozdob jE:zykowych i poloru elokwencji, lecz pr6zny zbytek tych rzeczy 
u tych naszych poet6w, ktorzy Slj przekonan1, ze wszystko wledz'l, podczas gdy 
nic nie wiedzlj [ .. . ] i pysznilj siE:, lie znajlj wszelkie nauki, podczas gdy nie posia
dajlj nawet wiedzy poetyckiej (sclenza poetica). - Cyt. w g. Eugenio Garin, Ritratt! 
d t tlman!st!, Firenze 1967, Sansoni, s. 167. . 

to "Przywo!uje do m iasta i przywraca spo!eczenstwu fi1ozofiE: traktujljcq 0 oby
czajach" - pisze G. Nesi. Cy t. wg Eugenio Carin, FHozofla Odrodzenla we Wto
Bzech,Warszawa 1969, P'VN, s. 154. 

http:formy.19
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astrologi~, doswiadczenie "duch6w powietrznych" (Guicciardini). 
Kierownlk Akademii Florencldej, Marsilio Ficino, wierzy! w astro
logiczne przepowiednie, zmienial amulety i kamienie w pie.rscieniu 
w zalezno.sciod stanu swej duszy, a w podesz!ym juz wieku przy
jC}1 swi~cenia kap!aiiskie i napisal dzielo De Christiana religione. Jak 
widae, swiat Savonard}.i nie byl talk baiI1dzo przeciwstalWny swiatowi 
neoplatoiiczyk6w florenckich. Dlatego mozna przypuszczae, iz nie 
l'azilo ich wizjonerstwo dominikaiiskiego kaznodziei. Dlatego tez 
uleg! wp!ywowi jego pr-oroctw i Pico della Mirandola, i Poliziano, 
i sam Marsilio Ficino (p6iniej zresztq si~ go wyrzekl). Wzajemue 
kontakty nie pozostaly ibez wp!ywu na fra Girolamo i jego otoczenie. 
Stracony z nim Silvestro Maruffi, lunatyk obcujqcy z duchami 
i anio13mi, m6g1 r6wnie dobrze bye uczniem Ficina. Przeor San 
Marco studiowal· t ez na pewno P.latona, skoro w jednym z kaz:tii 
m6wH, jakby tlumaczqc si~ : "Takze i ja swego czasu uleglem terim 
bl~dowi i duzo studiowa!em dialogi Platona, ale pozniej, kiedy B6g 
mnie oswiecil, przesiewa!em wszystkie rzeczy." 

Najscislejsze wi~z.y {qczy!y Savonarol~ z Giovannim Pico della 
Mirandola. Spotkali si~ jeszcze w 1479 roku w Ferrarze i wszech
str·onnie wyksztalcony, slawny filolog i mozof, kt6remu nieobce 
byly awantury milosne i dworskie zabawy, uleg! fascynacji osobo
wosci~ fra Girolamo. Jego sugestii przypisuje si~ sprowadzenie Savo
naroli, miernego w6wczas kaznodziei, do wykwintnej, renesansowej 
Florencji . Trwajqca od smierci Pico przyjazii z p!omiennym mora
lizatorem miala wyrazny wp!yw na ewolucj~ duchowC} humanisty, 
czego wyrazem jest jego atak na astrologi~ napisany w okresie, gdy 
codiiennie bywa! w San Marco.21 Podobno ksiqz~ Mirandola nosi! 
si~ z zamiarem wstqpienia do San Ma rco, a chociaz nigdy tego nie 
uczyni!, kaza! si~ pochowae w dominikaiiskim h abicie. Savonarola 
zegnal go w kazaniu, zapewniajqc sluchaczy 0 uzyskaniu zbawienia 
przez swego przyjacieb. Zazylosc tych dw6ch ludzi, tak bardzo 1'6±
nych, a tak sobie bliskich moze bye symbolem caloksztaltu powiq
zaii Savonaroli z Renesansem. Pico to intelektualista, widzC}cy "zloty 
wiek" jako zjednoczenie wszystkkh ludzi poprzez oswiecenie umy
sl6w. Savonarola interesowa! si~ przede wszystkim moralnym, a cz~
sciowo i politycznym, aspektem reformy, przygotowujqcej zloty wiek 
harmonii i pokoju na ziemi. Pomimo tych r6mic lqczy ich ta sarna 
pasja walki z hipokryzjq i korupcjq, walki 0 pok6j i wolnose spo
leczeilstw (Savonarola) ezy jednostek (Mirandola). Nic wi~c dziwne
go, ie t ak dlugo trwa!a ta przyjazn, a Savonarola, raczej nieskory do 
pochwal, m6wil publicznie 0 Pica: "ingegno sole, e fu maggiore di 
Augustino" (umys! mial jak sloiice i wi~kszy by! od Augustyna). 

II Przesa d'l jest jednak twlerdzenie, jakoby Mirandola zostal uratowany od 
l1erezji dziE:kl "ojcowskiej oplece" Savonaroll - zob. G. Scaltriti, op. cit., s. 71. 

http:Marco.21
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W latach 1495-98 cala grupa humanist6w, zyjqcych przedtemna 
dworze i pod opiekq Lorenza Medici ulegla w rnniejszym lub wi~k-· 
szym stopniu oddzialywaniu Hieronima Savonaroli. Po wygnaniu 
Piotra Medyceusza przeor San Marco za 2 tysiqce florenow (uzyska~ 
nych ze sprzedazy dobr 'klasztornych) kupil wspanialq bibliotekc; 
Medyceuszy, ratujqc jq od rozproszenia (w 1497 .r. "Zakupil pozostala 
cz~sc). Posiadaj a,c takq b a zE; naukowq i takich sympatykow, myslal 
o stworzeniu w dominikailskim klasztorze centrum studiow oriental
l1ych z naukq j~zyka hebrajskiego, arabskiego i chaldejskiego. Oczy
wiscie, ze nie chodzilo mu 0 erudycyjne rozprawy i dyskusje, ale 
pr,zede wszystkim 0 wyksztah":enie kadry przyszlych misjonarzy. Jed
nak zainteresowania orientalne byly tak zywe wsr6d humanistow, 
ze trudno si~ dziwic ich czestym wizytGm w klasztorze. W ten spo
s6b spotkania w bibliotece i pi~knych kruzgankach Sa)l Marco staly 
si~ swoistq, przedziwnq 'k,ontynuacjq zebrail .przy stole Wawrzyil,cfl 
czy w ,ogrodzie Villa Carreggi. Ci salffii ludzie, zmienila si~ tylko oso
ba centralna i zmienily si~ tematy dyskusji, ktorych Hem byly 
f resiki Fra Angelica, a nie larr.pka plonqca ,przed popiersiem Platon<: . 
Idylla tej tzw. Accademia M3rciana przetrwala w tradycji mimo szu
bienicy i stosu, mimo zdrady wielu jej czlonk6w. W 'kilkadziesiqt lat 
pozniejkamedula Paolo Orlandi przedstawil w swym poemacie dal
szy ci'lg tych spotkail w scenerii niebianskiego palacu. 

Klasztor San Marco, gdzie zgodnie z zarzqdzeniem Savonaroli uczo
no nowicjU'szy rysunku, przyciC)gal rowniei: malarzy, ktorzy - po'
dobnie jak inni tworcy - dyskutowali tam, malowali, a cz~sto zosta
wali jaloo mnisi. Ci ludzie -0 wrazliwej, obrazowej wyobrazni bar 
dziej chyba nii: ludzie pi6ra przezywaU kazania Savonaroli. Przy
k ladem - Michal Aniol, ktory po jednym z 'kazan 0 nadchodzq'cych 
karach bozych uciekl z miasta i do konca zycia mial po"Zostac pod 
"nazeruem proroctw, do ktorychw·racal przez wspornnienia i lek
tun~ 22.Do koilca zy.cia przesladowala go obawa 0 wlasne zbawienie 
i zwiqzall1a z ni'l obsesja smierci zrodzona pod ambonq w Santa 
Maria del Fiore. Wplyw Savonaroli na tworcz-osc Buonarrotieg'o nie 
byl tak silny jak na jego psychik~. Niernniej to oddzialywaniu ira 
Girolamo 'Przypisac trzeba predylekcj~ Michala Aniola do tematow 
ze StaTego Testa:me.ntu i wreszcie genialnq wizj~ Sqdu Ostateczneg:> 
we ireskach Sykstyny. 

Obak Buonarrotiego sluchaczami i zwo1ennikami do.mini1kanskiego 
ka:modzi.ei 'byli: Sandro Botticelli, Lorenzo di Credi, Simone Crona
ca, cala dynastia della Robbi6w i wreszcie Bacci-o della Porta. Ten 

" Pod koniec zycia Michal Aniol "trudzil sif: nad pismami Savonaroli, dla kto
rego mial zawsze ogromny sentyment, przechowywal bowiem jeszcze w umysle 
swoim pamif:c jego zywego slowa." - Zob. Ascanio Condivi , 2ywot Michala Anio
la, PIW 1960, przel. Wladyslaw Jablonowski, s. 112. 
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;)statni, najbliiej zaprzYJazmony zprzeorem San Marco, po jego 
smierci zalfnknql si~ w Idasztorze w Prato, jako fra Bartolomeo i two
rzyl odtq.d dziela nOSZqce wyrazny slad proroctw Savonaroli (np. 
wizja sw. Bernarda). Nie jest wykluczone, ie wplynql w tym duchu 
na ml,odego Rafaela. Fra Bartolomeo jest tw6rcq najlepszego i za
pewne najwierniejszego portretu Hieronima Savonaroli. 

Najbardziej ewidentnym przykladem wplywu Savonaroli na iko
!10grafi~ jest radykalna zmiana w tw6rczosciSandro Botticellego po 
wysluchaniu kazan dominikanina. Od lat 90-tych nie ma jui w jego 
obrazach zwiewnych postaci kobiecych, swietlistej aury radosci, 
ador3cji ludzkiego, ziemskiego pi~kna. POCZqwszy od Piety, symboli
zujqcej pokutny nastr6j artysty, znikajq z jego tw6rcZ'osci "favole 
profane" rzucane na stosy przez bnatycznych piagnoni. Swiat anty'c.7.
ny wraca tylko w formie alegorii moralnych (Alegoria della Calun
nia).Boze Narodzenie powstale w 1501 roku (a wi~c w trzy lata po 
smierci Savonaroli) peIne jest ludzkiego niepokoju (sw. J6zef w po
zie rozpaczy), a postacie trzech ludzi obejmowanych przez anioly su
gerujq chyba uczestnictwo w ,chwale niebieskiej trzech straconych 
dominikan6w. Ilustracjq do kazania zapowiadajqcego kary jest 
Mistyczne u1crzyzowanie, kt6rego Hem jest panorama Florencji 
i spadajqcy na niq grad boiego gniewu. Botticellemu przypisu.ie si~ 
r6wniei ilustracje do wydanego na poczqtku XVI wieku dziela Sa
vonaroli Trionfo della croce, nie odbiegajqce zbytnio od wspomnia
nego Urzyzowania. Botticelli jui do konca iycia (+ 1510) tworzyl 
w tym duchu, wprowadzajqc sredniowieczne zupelnie akcenty 
w mallarstwo dojrzalego Renesansu. 
Savonarol~ lqczyly z re!l1esansowymi tw6rc::uni nie tylko osobiste 

kontakty lec"!: takie pewne podobienstwo poglqd6w estetycznych. 
Kaznodzieja w swoich pismach i kazaniach zostawil nawet wi~c~j 
teoretycznych rozwaian 0 sztur.e nii humanisci . Estetylka Savona
roli, choc bardzo zbliiona do neoplatonskiej, wychodzi poza niq, 
gdyi zawiera elementy arystotelizmu ignorowanego przez srodowis
ko florenckie. Jesli chodzi 0 poezj~, r6inice te sprowadzajq si~ do 
dwoch punktow: nietb~drnose logiki i wystarczalnosc przenosni (re
zygnacja z mowy wiqzanej) dla wyraienia mys li poety. W hierarchii 
pif;kna Savonarola najwyzej stawia dziela natury, jako emanacj~ bos
kiej mysli. D"liela sztuki natomiast Sq tym .pi~j{lniejsze, im lepiej od
dajq obeenose boiego pierwiastka w .naturze 23. Ma!larz w swych dzie

" Dziela sztuki "tym bardziej si~ podobajlj, im bardziej nasladujlj natur~ 
mowi w jednym z kazan , Ci, ktorzy chwallj jakis obraz, mowilj: - Wydaje sit:. 
zc te zwierz~ta zyjlj, a te kwiaty pachnlj." (cyt. wg. Mario Ferrara, Savonarola, 
L'infllLenza del SavonaTola sulla letteratuTa e !'arte de! Quattrocento, Firenze 1952, 
~ . 47). Jest w tym twierdzeniu wielkie pOdObienstwo do poglljdow wczesnych hu
manistow - np. Boccaccio mowil 0 postaciach z freskow Giotta, ze Sq pi~kne, jak 
zywe. 

http:przypisu.ie
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lach wyraza samego siebie, gdyz pl'.zedstawia wlasnq interpretacN 
dziel stW'arzonych p,rzez Boga. Pi~lcrlO czohvieka rna jeszcze my 
aspekt - odzwierciedla bogactwo duszy (tak sam'O twierdzil Miran
d'Ola). Konsekwencjq tej zasady jest sprzeciw wobec realizmu 
w sztuce 24. Zbiezn'Osci w estetyce Savonaroli i humanistow nie 
swiadczqbynajmniej '0 humanistycznej orientacji mnicha. P'Oglqdy 
te byly po prostu typowe dla tamtej epoki, ale nie byly tak bardzo 
nowatorskie. ani typowe dla humani7;ffiu. 

Dmowione tu wplywy i Tel~cje 'nie zmienily 'Oblicza Renesansu, 
lecz wpr'Owadzily do tego nurtu elementy wyraznie odmienne. Od
mienne - nie znaczy zupelnie przeciwstawne. Savonarola byl 
mimo wszystkie roinice - scisle zwiqzany z Renesansem i jego ewo
lucjq rozwojoWq. Jego smierc byla nie tylko bankructwem jego 
proroczych wizji i programu politycznego, ale rowniez kJI~skq mis
tycyzujqceg'O nurtu neopl.atonizmu, ktory d'Opiero w XVI wieku 
przybral f'Orm~ autentycznej religijnosci, a w koncu XV wieku byl 
manifestem programowym wielkiego humanisty - Pico della Miran
dola. Surowy, fanatyczny Sav'Onarola, '0 sredniowiecznej mimo 
wszystko mentalnosci, kontrastuje z atmosferq miasta, a nawet 
klasztoru z jego pi~knym wirydarzem i niebieskawo-rozowymi w to
nacji, a radosnie-spok'Ojnymi w lIlastroju freskami Fra Angelica. (To 
ostatnie porownanie sugeruje jeszcze innykontrast - pomiE:<izy 
dzielami sduki, powstalyuni pod wplywem Savonar'Oli, a tymi, kto
re inspirowal sw. Franciszek z Asyiu.) A mimo to uwielbialo go tylu 
prostych i uczonych ludzi, mimo to wspolczesni mu tworcy nowego 
prqdu kulturalnego nie wid'zi€lli przepasci mi~dzy swaim srod'Owis
kiem a pr'Orokiem z San Marco. Zasluga to lIlie jeg'O poglqdow lecz 
fascynujqcej, niepospalitej osobowosci. Potwierdza to sceptyczny 
zawsze Machiavelli, ktory 0 Bracie mowil przewainie z ironiq, ale 
napisal tei tak: "Dla ludu FI'Orencji nie wyd,awal si~ ani pro.stacki 
ani nieuczony [ ... ] Nie tChc~ 'OSqdzac, czy mowil prawd~ czy nie, po
niewaz '0 t a kim c z low i e k u n i e m'O Zn a mow i c b e z 
us zan '0 wan i a; (podkresl. moje) musz~ jednak powiedziec, ie 
wielu mu wierzyl'O nie widzqc w tym nic n i e
z w y k 1 ego (podkresl. :m'Oje). Jeg'O zycie, doktryna i sugestia, ja'kq 
wywieral, wystarczaly, by mu Wie11ZYc." 

Na tym tIe dyskusyjne i niezrozumiale wydaje si~ zjawisk'O sto
sow z przecimiotami zbytku (vanita), Jakie plon~ly z rozkazu Savo·· 
naroli. Stosy talkie byly naturalnym i n ieodlqcznym akcentem dzia

.. ..... maluj ecie postacie w kosciolach na podobienstwo tej lub innej kobiety, 
co jest bardzo niedobre i oznacza lekcewazenie boskich rzeczy. [ ... ] Myslicie, ze 
Maria Dziewica ubierala sit: w ten spos6b, jak wy to malujecie? M6wit: wam. ze 
chodzila ubrana jak biedaczka i tak zakryta, ze w idzialo s it: j edynie twarz." - Cyt. 
wg. M, Ferrara , op. cit., s. 49. 
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lalnosci kaznodziejow w~drownych 25. W przypadku Savonaroli pro
blem rna jednak nieco inne zabarwienie, bowiem Florencja nie byla. 
zwykIym miastem sredniowiecz.uym lecz centrum renesaznsowej 
kultury, a, co za tyrrn idzie, na stosy w~drowaly nie tylko bogate stroje 
i karty do gry ale rowniei ksiqiki i obrazy owczesny,ch tworcow. 
Obroncy dominikanina (Villari) utrzymujq, ii nie spIon~lo iadne 
arcydzielo. Trudno w to uwierzyc, a nie sposob dowiesc. Skoro ma
larze - jak np. Lorenzo di Credi - sami wrzucali swe szkice do 
ognia, a mIodzieiowa milicja konfiskowaia po domach rzeczy kwa
lifikujqce si~ na stos, to na pewno splon~lo wiele cennych obrazow. 
Skoro fra Girolamo surowo pot~pial nasladowcow antyku i "nie
moralnq" poezj~, to na pewno splonql niejeden utwor Boccaccia ezy 
nawet Petrarki. Savonarola nie zamierzal wa.Jczyc z Renesansem, ale 
przez palenie vanita przyczynil si~ w jakimS stopniu - bardzo nie
wielkim zapewne - do zuboienia jego dorobku. I wydaje si~, ze 
usprawiedliwic go mogq jedynie motywy inspirujqce stosy, a nie 
p r,zypuszczenie 0 miernej w artosci sp alonych dziel sztuki. Plomienie 
tych stosow pokazujq w jaskrawym swietle nonkonfol1mizm Savo
naroli, jego surowosc w walce z wszelkimi wadami owczesnego spo
Ieczenstwa. Eksponujq te cechy florencldego proroka, ktore okres
lajq go przede wszystkim jako wielkiego reformatora, a nie inte
lektualist~ negujqcego hasia Renesansu: jego duchowych pokre
wienstw szukac trzeba wsr6d taildch postaci jak: Joachim da Fiore, 
Arnold z Bresci i Giordano Bruno. Plonqce st08Y Sq jednq z form 
jego reformators:kiej dzialalnosci, a nie egzorcyzmami nad Rene
sansem.26 

Totei powyzsze uwagi nie mialy na celu przedstawienia Savonaroli 
jako dziwacznego humanisty leC'z jedynie pokazanie jego licznych 
powiqzan ze wspolczesnym nurtem kulturowym. Powiqzan, ktore 
nie pozwalajq na zaliczanie go doprzeiytkow sre'dniowiecznych w re": 
nesansowej Italii, a zmuszajq do uwania go za jeden z elementow 
Odrodzenia, pojmowanE:go szeroko, w caIej r6znorodnosci. Savona
rola nie chcial niszczyc Renesansu lecz podporzqdkowac go religii; 
chcial nakionic XV-wiecznych geniuszy, by m6wili 0 Bogu i Ewan
gelii. Tylko ze w tej wizji Boga i Teligii zasadniczo si~ mi~dzy sobq 
r6inili i wi~kszosc humanist6w odrzucila wizj~ fra Girolamo. Ci 
swieccy intele1ktualisci dalecy byli od zainteresawania si~ religiq 
i praktykami religijnymi w formie zaprezentowanej przez Savona
rol~. Jezeli si~ spotykali z Savonarolq, to nie dlatego, ze byli z nim 

IS Zob. J. De lumeau, op. cit., s. 159 i Johan Huizinga , Jesten srednl owiecza, 
Warszawa 1967, t. I, s. 41

II Nazywa je tak Louis Rougier w sweJ ksiqzce Le geni e de l'Occ!dent, Paris 
lD69, s . 148. W swych n iesprawiedliwych sqdach 0 Savonaroll idzie daleJ , twierdzqc, 
iz FJorencja Medyceuszy upadla z winy demagogicznej teokrac j i fra Girolamo. 

http:sansem.26
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jednomyslni, ale dlatego, ze kazdy z nich 'na sw6j spos6b szukal Bo
g a i r6znymi drogami do niego dochodzil. Obecnose wielu humanis
tow pod ambonq Savonaroli jest swiadectwem poszukiw.an i wahan 
tych ludzi, kt6rych zbyt -cz~sto uwaza si~ za ateist6w pogrqzonych 
w podziwie dla pi~kna otaczajq,cego swiata bez Boga. 

Dzi€je ocen i legendy posmiertnej Hieronima Savonaroli Sq r6w
Jlie skomplikowane jak dzieje jego zycia, Niedlugo po jego smieI'ci 
F lorentczycy zacz~li skladac kwiaty na miejscu, gdzie stala szubie
nica i stos, a w Prato, za przyczynq sw, Katarzyny de Ricci - au
torki Laud6w na czese Savonaroli, nazywajqcej go "niewinnym mE;
czennikiem" - powstal oorodek kultu przeora San Marco. W licz
nych p!"zekazach pisanych i tradycji ustnej utrwalalo siE; przekona
nie 0 swi~tosci fra Girolamo. Slawa jego czyn6w i swi~tosci baI'dzo 
szybko dotarla az daleko na Wsch6d,do Rosji, dzi~ki swi~temu m~
czennikowi Kosciola prawoslawnego Ma'ksymowi Grekowi.27 Ale nie 

17 SWit;:ty Maksym (1470- 1556), Grek z poehodzenia, w roku 1492 przyby l do Wloch 
(po studiach w Paryzu), biorqe udzial w zyeiu kultura ln ym Odrodzenia. Sluehaj ,!c 
kazan S avonaroli stal sit;: jego wielbicielem, wstqpil do zakonu dominikanow 
(1502), a le po dwoeh lataeh wyjecl1al do Greeji i przez jedenaseie lat byl w klasz·· 
1.0rze n a g6rze Athos. W r. 1516 wielki ksiqz~ moskiewski zaprosil go na sw6j dw6r , 
powierzajijc mu SWq bibliotek~. Maksym przetlumi1~zyl tam wiele ksiqg Iiturgicz
nych z greki na staroeerkiewny i zaproponowal wiele reform w Koseiele prawo
slawnym. Mimo zaslug padl oIiarq dworskieh intryg, zostal wygnany, a nastt;:pnie 
wi~ziony przez dlugie lata (1531-1551). Pozostawi! okolo 150 dziel, z kt6rych ir. 
teres uj e nas najbardziej traktacik 0 doskonalym zyciu zalconnym, gdyz z3wiera 
obszernq wzmiankt;: 0 Savonaroli . A oto fragmenty tego rozdzialu: 

" Florencja jest najpi<:kniejszym i najlepszym miastem, jakie widzialem w e 
Wloszech. Jest tam klasztor mnich6w, nazywa nych dominikananli J zas patrone~11 

ieh koseiola jest apostol i ewangelista, swit;:ty Marek. Ten kla~ztor mial jako swo
jego opata prawdziwego zakOlmika, Hieronima, Z urodzenia i doktry n y lacinskieg? 
J<atolika, lecz wypelnionego mqdrosciq i duchem Pisma Swit;:tego oraz innych 
l1auk, to znaezy filozoIii: ezlowiek swi~ty, natchniony bozym zapalem. WidZ'lC , ze 
jego miasto opanowaly dwie wady, wada rozpusty i wada niesprawiedliwoSci, pO
stanowil Hieronim, przez surowe napOmniel!ia inspirowane Pismem Swi~tym, udzie
He swym rodakonl wsparcia moralnego ~v niszczeniu zepsucia ich obyczaj ow. 
W tym celu zaczql kazania w kosciele swi~tego Marka. Tloczyli sit;: wok61 niege> 
liczni sluchacze, wsr6d kt6rych nie braklo roznych wieln1oz6w, pierwszych cby\va
teli miasta; przez wszystkieh byl kochany i proszono go, by kontynuowal swe ka
zania w katedrze. I ... ] i byla taka sita w jego slowie, ze wi~kszosc obywateli eheia
la isc za jego zbawiennq doktrynq, porzucajqc obyczaje lubiezne i nieczyste dJa 
c notliwosci i czystoscLII Dalej nast~puje opis dzialalnoSci i smierci Savonaroli , 
a 11a kOl1CU Maksym pisze: "Jesli 0 mnie chodzi, bylbym got6w, z radosciq calego 
serea, umiescic tycll trzech mnieh6w obok starozytnyeh obrone6w wiary, gdyby 
r,ie byli !acinnikami. Widz<: u tych swi~tych zakonnik6w, t<: sam'l, c o II s tarozy t
nych , gorliwosc w sluzeniu Jezusowi Chrystusowi, w pracy nad zbawieniem i dos
konaleniem wiernych. Nie s lyszalem tego od innye h , lecz widzialem na wlasne 
oezy, sluchajqc cz<:sto ich nauczania. I widz<: w nieh, jak tl staro:i:ytnych, nie tyl
ko gotowosc poswi<:cenia zycia za wiart;:, lecz takze t~ samq mqdrosc , tego sa
mego ducha, podobn'l umiejE:tnosc dociekania sensu Pisma SwiE:tego, podobnq zm:
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braklO' w tej legendzie innych (przyznajmy, mniej licznych) akcen·· 
t6w - PO't~pien SavonarO'U. 

Humorystycznq niecO' ilustracjq zmieniajqcegO' si~ stosunku potom
nych dO' kazn0dziei z San MarcO' jest fresk w dominikanskim klasz
torze w Prato, w kto.rym dzialala sw. Katarzyna de Ricci. Pr,zedsta
wia O'n umierajqcq mniszk~ (Oriett~), kt6ra w modlitewnym gescie 
wyciqga r~ce dO' zjawiajqcej si~ Mntki BO'skiej . Jednak O'wa Mat
ka BO'ska nie jest pi~knq MadO'nnq 0' subtelnej, owalnej twarzy 
ma duiy, O'rli nO's, a pO' bliiszym przyjrzeniu si~ latwo zauwaiyc 
pod warstwq faTby m~skCl brod~! TowarzyszCjce jej ,dwie PO'stacie ko
biece r6wniez majq m~skie rysy i zamalowane brO'dy. Bowiem autnr 
tego fresku kazal si~ modlic swiCjtO'bliwej mniszce do Savonaf0li 
i jegO' dw6ch wsp6lbraci, a pozniej, gdy opinie 0 PO'WieSZiO'nych do
minikaninach zmienily siE;', ktos inny przemalO'wal SavO'narol~ na 
Matk~ BO's'kq. 

Ten dylemat - kanO'nizO'wac czy PO't~pic - pTzeplata si~ dO' dzis 
przez tradycj~ ludO'wC\ i literatur~ naukcwq dO'tyczqcq SavO'naroIi. 
SavO'narO'la byl i jest nadal PO'staciC) kontrO'wersyjnq. Nie mO'zna m6
wic 0' nim bez podziwu i iSZCl<cul1'ku - jak wyznawal Nic.cO'16 Machia
velli - ale piszqc 0' nim, nie mozna tei unikJ1qc pewnych spl'zecz
nO'sci. I nie nalezy ich unikac, by nie zatracic caleg() dynamizmu 
i bogactwa OSO'bowosci fra GirO'lamo. W tym niezwyklym czlO'wieku 
nonkO'nfO'rmizm mieszal si~ z pokO'rCj, walka z kontemplacjq, a zde
cydO'wanie z wahaniem. Byl zakO'nnikiem () gl~bO'kiej religijnO'sci 
i przebogatym zyciu wewn~trznym, kt6ry w dzialaniu nie byl po
kQrnym mnichem lec?: surO"wym refO'rmatO'rem, walczqcym bez
wzgl~dnie 0' sluszne idee. I wszystkie wymieniO'ne cechy mUSZq si~ 

maleic w charakterystyce SavO'narO'li. Obserwujqc jegO' czyny i rO'z
myslajCjc nad jegO' wYPO'wiedZiiami nie mO'zna si~ zdecydO'wac na jed
nO' z O'kreslen, ktore PO'wyzej padaly - swi~ty, heretyk, niewinny 
m~czennik, niepO'sluszny mnich - kazde z nich wydaje \Si~ niewy
starczajqce lub niesprawiedliwe. Nie trzeba zresztq uzywac t'lk 
skrajnych sformulO'wan; dO'pierO' PO'mi~dzy tymi biegunami miesci 
si~ szerO'ka gama subtelnO'sci, zawierajqca cale roznO'rO'dne bO'gactwo 
i calq zlO'zO'nq prawd~ 0 SavO'narO'li. DlategO' tez nad kazdq probq 
oceny - calO'sciO'wej i jednO'znacznej - zawisnie to' "jesli" Guicciar
d iniego, jakO' ciClgla ,niepewnO'sc, a moze zaduma nad IO'sem XV
-wiecznego dO'minikanina. 

Ludmila Grygiel 

jomosc roznych nauk, przede wszyslkim u Hieronima. " C y t. wg. Pasquale Villar i , 
L a storia di Girolamo SavollarOla e de s1wi tempi. Firenze 1898, t. II, Appendice 
s . CCXCV-CCXIX. 0 samym Maksymie zob. NikoJas Zernov,WscllOdllie C h r zes
cijaitstwo, przel. J. S. Los, PAX, 1967, s. 116-117. 
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DOMINIKANIE W KULTURZE POLSKIEGO 
SREDNIOWIECZA 

Zakon Kaznodziejski, zatwierdzony zimq 1216/1217 roku przez pa
pieza Honoriusza III, powstal z malej grupki kaznodziejow zorgani
zowanej przez sw. Dominika Guzman dla gloszenia misji w polud-: 
niowej Francji oganni~tejruchem Katarow. Jak i inne zakony men
dykanckie wyrosl z dqzen do wl1:!czenia w nurt ortodoksji prqdow 
gloszqcych potrze'h~ nawrotu do ,chrzescijanstwa ewangelicznego; 
Zaangazowanie w dzialalnose duszpasterskq Kosciola wspolnot za
konow zebrzqcych, podejmujq-cych hasla ewangelicznego apostolstwa 
mialo istotne znaczenie dla gl~bszego zakorzenienia si~ chrzescijail
stwa wsrod szerokich malS sredniOlW'iecznego spoleczeilstwa. 

Dominikanie stworzyli jakby wzorcowy model duszpasterstwa 
mendykanckieg,o, nasladowany przez inne zakony. Nie 'hez nacisku 
papiest,wa p,rzyjql go nawet najliczniejlSzy zakO'n zebraczy - Bracia 
Mniejosi, 'ktorzy w intencji sw. Franciszka mieli bye Tuchem swiec
kich kaznodziejow - eremitow. Dominikanie od samego ,poczqt'ku 
mieIi wyraznie okreSlony chara'kter ewangelkznej wspolnoty kapla
now,~postolujqcej slowem i przY'kladem. Klasztory swe zatkladali 
wsrod Iiczmej i dynamicznej spolecznosci miast. Mieli tam szeroki.e 
pole dzialania, a otrzymane w zamian za prac~ duszpasterskq j-al
mui;ny zapewnialy utrzymanie konwentu programowo wyrzekajq,ce
go si~ wlasnosci. W orga'lliza'cji swego kaznodziejstwa nawiqzali do
minika..Tlie do zasad Teformy Ikleru i duszpasterstwa okreslony,ch 
przez papiez8. I'llnocentego III (1198-1216) i IV sobor l'aterans!ki 
(1215). Sobor ten w trosce 0 wY'ksztalcenie przyszlych ,kaplan6w na
kazywal zakladanie przyfkoscielnych szkol i orga'llizowanie u boku 
biskupa ekipy dobrze :przygotO'wanych ikaznodziejow. Kazdy 'k~asztor 

dominikailski Iffiial zas bye zespolem pr'zynajmniej 12 kaplanow ka
znodziejow i jednoczesnie szkolq, w kt&rej pod kierunkiem wyksztal
conego lektora bra-cia przez cale zycie pogl~bilajq SWq 'wiedz~ teoIo
giCZDq. Domini:ka'llie jednaik nie mieli zastqpic dotychczasowej struk
tury duszpasterstwa parafialnego. Ich zadanie mialo bye raczej takie, 
ja1kie sobie przypisywal sw. Pawel - "Nie postal mnie Chrystus, 



95 DOMINIKANIE W KULTURZE POLSKIEJ 

abym chrzcil, leozabym glosil Ewangeli~". (1 Kor 1, 17). W,pIyw 
Pawlowej formuly tapostolstwa na sw. Domini'ka i jego brad byl ta'k 
widoczny, ze niejednakrotnie m. in . i w Krakowie brad kaznodzie
jaw nazywano paulinami. 

Nadsk polazony na intelektualne przygotowanie do Ikaznodziej
~twa rychlo zblizyl dominikanaw do uniwersytetaw. Bracia zapisujll 
si~ 11a studia w PaTYzu i Bolonii, studenci bakalarze i mistrzowie 
wst~pujC! w szeregi z·akonu. Nast~pca sw. Dominika na stanowisku 
generala zakonu, Jordan Sas, ktary sam wstqpil do zakonu jako 
bakalarz teologii, przez kilkanaScie lat swej dzialalnosci osobistym 
wplywe'll sprawil, ze 'ponad tysiqc osob z obu uniwersytetow przy
j~lo habit zakonny. Ukoronowaniem tego bylo uzyskanie na stale 
katedr nC! uniwersyteckich wydzialach teologii. Te zwiqzki z nowym 
wow,czas typem kultury, 'kulturq scholastycznq, otwarde si~ na pod
j~cie nowych problemow tnaukowych, dalo w rezulta:de dziela sw. 
Alberta Wielkiego i sw. Tomasza. 

Juz pi~c Ilat po zatwierdzeniu zakonu, jesieniq 1221 roku pierwsza 
grupa dominikanow przybyla do Krakowa, w roku 1225 powstaly 
dalsze klaszto.ry w Pradze, Wroclawiu, Kamieni'U Pomorskim, Gdan
.sku i Sandomierzu, uksztaltowala 'Si~ nowa prowincja zakonu obej
mujq.ca az do konca XIII wieku Polsk~ i Czechy. Na poczC!tku XIV 
vvieku, po wyodr~bnieniu si~ .prowincji aeskiej, ;pozostaly w pro
wincji polskiej obejmujqcej calosc ziempolskich z Pomorzem (takze 
zaodrzanskim) i Slq'Skiem oraz Prusy 32 klasztory dominikanskie. 
'V XIV i XV wieku siec ta ulegla pewnemu zag~szczeniu, a znaczna 
cz~sc nowych fundacji powstala na ziemiach ruskich i litewskich, 
tak, ze u progu reform30cji prowincja liczyla 63 lda'sztory. Francisz
kanie, ktorzy przybyli do Polski kilkanaS.cie lat po dominikanach, 
nie zdolali osiqgnqc takiej przewagi liczebnej, jak na Zachodzie, 
gdzie bylo przynaj'llniej trzykrotnie wi~cej Brad Mniejszych niz 
dominikanow. 

Szybkosc, z jakq dominikanie dotarli do Polski i tu si~ rozpow
szechnili, nie rna chyba odpowiednika w historii zakonow w Polsce. 
Trzeb a przy ty.m pami~tac, ze dzielo stworzenia prowincji dokonalo 
si~ g16wnie w oparciu 0 sily miejscowe polskie i czeskie -
JacJdem, bI. Cz€slawem i Henrykiem z Moraw na .czele. SwiadczJ 
to z jednej strony 0 duzej dojrzalosci Kosciola polskiego w tym cza
:li.e, a z drugiej 0 zapotrzebowaniu na zakon 0 charakterze apostol
skim. Byl to bowiem okres intensywnych reform podejmowanych 
w duchu gregoriailskitm i uchwal IV Sobo'ru Lateranskiego. Do czo
lowych zwolennik6w tych reform nalezal inicjator sprowadzenia 
dominikanow do Polski, ibi.skup krakowski Iwo Odrowqz (1218-1229), 
chyba najwybitniejsza postac owczesnego episkopatu polskiego, cz1o
wiek wyksztalcony, utrzymujqcy zywe kontakty ze srodowiskami 
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zachodnioeuropejskimi i pro.wdopodobnie wlasciciel pierwszego zna
nego nam .ksi~gozbioru pryWatnego w Palsce. Podobnego poparcia 
udzielili dominikanom biskupi innych polskich diecezji, a takze ksiq
z~ta. Wdominikanach, a pozniej w innych me!1dykantach widziano 
gorliwych pomoonikow w misji wewn~trznej i wsrod osciennych Ju
dow Prus, Litwy i Rusi. 

Szkola byla nieodlqcznym elementem zycia dominikanskiego. Kon
stytucje zakonu zredagowane w 1228 roku przypominaly, ze zakon
nicy powinni si~ uczye dniem i nocq. Wprawdzie dominikanie mogli 
bye przenoszeni przez wIadze zakonu i prowincji do roznych pod
leglych ich wladzy klasztorow, to jednak kazdy klasztor sam dbal 
o rekrutacj~ i poczqtkowo we wh).snym zakresie ksztakil mlodych 
zakonnrkow. Wlasciwym przedmiotem studiow byla poczqbkowo tea
logia, poniewaz do zakonu mazna byla przyjmowae kandydatow po 
ukonczeniu 18 lat zycia, a wi~c takich, ktorzy mieli za sobq pewien 
okres nauki. Studentom zapewniano odpowiedni czas i miejsce do 
pracy, najzdolniejsi zamias t we wspolnym dormitorium miesz·kali 
w pojedynczych ceJach, gdzie mogli spokojnie studiowac nawet 
w nocy. 

Z czasem przepisy zmienio.ly si~ i rozwijaly . Waznych zmian do
k onala Kapitula generalna w 1259 roku, ohradujqca z udzialem mis
trzow zalwnnych ze sw. Albertem i Tomaszem na czele. Wbrew 
pierwotnym ograniczeniom pozwolono organizowac w miar~ potrze
by trzyletnie szlwly artium, zwane studia logicae. Kapitula z 1261 
r oku !1akazala organizownnie takich szkol w prowincji polskiej. 
W drugiej polowie XlIIwieku, w zwi::jzku z wprowadzeniem do pro
gramu filo2Ofii Arystotelesa, zacz~ly tez powstawac w zakonie sikoly 
filozofii . Poczqtkowo mieli je konczyc kandydaci na mistrzow i lelk
torow, od poczqt·ku XIV wieku powinien jq ukonczye kazdy zakon
nik przed rozpocz~ciem studiow teo1ogii. Pod koniec XIII wieku ad·
stCjpiono od zasady, ze mlody zakonnik odbywa studia teologiczne 
w macierzystym 1k1asztorze. W jednym miejscu gromadzono k1ery
kow z wie1u k1as201'ow, i w ten sposob rozwinCjI si~ nowy typ szkol, 
szkoly partykularne teologii . Szkole konwen tualnej pozostala fun
kcja utrwalania wiedzy. 

W Polsce w momencie przyjscia dominikanow istnialy szkoly ko.
pitulne. Pod opiekq takich biskupow jak Wincenty Kadlubek i Iwo 
Odrowqz przezywala rozkwit szkola krakowska, gdzie zapewne 
ksztalciJi si~ pozniejsi dominikanie - Jacek, Czeslaw, czy Wincenty 
z Kie1c. Juz w XIII wieku powstajq szkoly parafialne. Biskup Iwo 
ufundowal takq szkol~ przy kosciele mariackim w Krakowie. W XV 
wieku tylko najubozsze parafie nie mialy wlasnej szkoly. Natomiast 
do konea XIV wieku trzeba bylo ,czekac na otwarde wydzialu teo
Jogicznego rprzy Uniwersytecie Krakowskim. Swoje szkoly pro
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wadzily tez inne zako.ny, zwlaszcza mendykanckie i kanonicze. 0 tym 
trzeba stale pami~tac, gdy b~dziemy przyglqdac si~ systemowi szko.I
nictwa dominikailskieg<>. 

W bardzo niekompletnych zr6dlach z XIII i XIV wieku spoty
kamy o.k. 150 bardziej wyksztalco.nych do.minikr-n6w, 0 czym swiad
CZq ich tytuly ,Iekto.rskie, 'studia zagraniczne, dzialalnose pisarska 
bqdz zajmowane przez nich o.dpo.wiedzialne stanowiska pro.wincja
16w, inkwizyto.r6w czy biskup6w sufragan6w. ObecnoSc wyksztal
co.nego lekto.ra byla na;jcz~sciej r6wno.znaczna z istnieniem tam szko
ly. Szczeg6lne miejsce zajmowal konwent krakowski , gdzie przez caly 
ten okres bylo przynajmniej po dw6ch Iekto.r6w. Pierwszym kierow
nikiem krako.wskiej szko.ly k<>nwentualnej byl wedlug Dlugosza lek
tor Henryk z Moraw. Jednoczesnie przebywal w kiasztorze krakow
skim Gerard .z Wro.clawia, dawny student paryski i pierwszy pro.
wincjal po.Iski oraz sw. Jace>k, 0. kt6rego studiach istnieje bardzo 
prawdo.Po.dobna tradycja. Po.trzeby szybko ro.zwijajqcej si~ prowincji 
sprawily, ze juz w XIII wieku i w innych klasztorch byly szkoly dla 
licznych uczni6w, zwlaszcza w Pradze, Wroclawiu, Gdailsku i San
domierzu, gdzie jak m6wi tradycja wST6d 49 zako.nnik6w, zamo.r
dowanych przez Tatar6w W 1259 roku, bylo 7 diakon6w i subdia
kon6w, 18 kleryk6w i 4 no.wicjuszy. 

o szkolach mi~dzyklasztornych informujq nas do.piero. zr6dla XIV
wieczne. Fragment akt kapituly prowincjalnej z ro.ku 1337/38, od
kryty w oprawie Po.dominikailskiego r~ko.pisu z Biblioteki Uniwer
syteckiej we Wroclawiu (sygn. I F 640), przyno.si wiadomose 0. trzech 
szkolach artium. W pierwszej z nich, (w zachowanym urywku nie 
rna nazwy miejscowood) Iektor Pio.tr z Kujaw mial wykladae 
Tractatus et a1·tem veterem. W s7.kole poznailskiej Iekto.r P ... miat 
wykladae podr~cznik staro.zytneg<> Prysciana. Z trzeciej szkoly do
chowal si~ jedynie spis skiero.wanych tam student6w. Bye mo.ze 
owi kicrowani przez kapitul~ studenci, juz ukoitczyli studia w par
tykularnej szko.le teologicznej Iub szkole filo.·zo.m, a w szkOlIe artium 
mieli Po.magal: Iektoro.wi. Taka kilkuletnia praktyka o.bowiqzywala 
bo.wiem przeznaczo.nych na lektor6w studentow przed wyslucha
n iem wyklad6w w Studium Generalnym. 

Drugi fragment akt kapitul, odna.Jeziony w innym r~kopisie tejze 
biblioteki (I Q 317), Po.chodzi z 1378 roku i zawiera wykaz wszyst
kich szk61 mi~dzyklaszormych w Palsce. Byly to 3 ISzlwly partykular
ne teo.logii w Kra;ko.wie, Wro.clawiu i Swidnicy o.raz szko.ly filozofii 
w Legnicy, Raciborzu, T,o.runiu i miejscowosci, kt6rej nazwa nie 
zachowala si~. W Krak<OWie, Wr'o.clawiu, Legnicy i Toruniu byly 
jednoczesnie szkoly artium. W tych 11 szko.lach nauczalo 16 Ie'kto
r6w. Istnienie szk61 partykularnych teo.Io.gii w pierw.szej polo.wie 
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XIV wieku jest poswiadczone przez jednoczesne wyst~powanie 

w tym czasie 2-3 lektorow we Wroclawiu, Krakowie i Plocku. 
Szkoly, 0 ktorych dotqd mowilismy, przygotowywaly zakonnikow 

do ich kapl:u'lskich i kaznodziejskich funkcji. Nauczycieli tych szkol, 
w terminologii zakonnej ~ lektorow, ksztalcily szkoly na wyiszym 
poziomie, z pelnym 4-5 letnim programem nauczania teologii, tzw. 
studia generalne. Pierwsze takie studium powstalo w Paryzu, gdzie 
dwie szkoly Uniwersyteakie byly stale prowadzone p,rzez dominika
now u sw. Jakuba. Dzi~ki tym zwiqzkom ustroj i program naucza
nia Uniwersytetu paryski~go znalazl ,odbicie w organizacji szkolnej 
dominikanow. Dalsze studia generalne powstaly w Bolonii, Mon
tepellier, Kolonii i Oxfordzie jeszcze przed 1250 rokiem. W roku 
1378 bylo juz 17 takich studiow, zazwyczaj scisle zwiqzanych 
z istniejqcym w danej miejscowosC'i uniwersyteckim wydzialem 
teologicznym. 

W jakiej mierze wypelniano przepisy wzgl~dem ksztalcenia lekto
row w prowincji polskiej w XIII i XIV wieku trudno orzec. 0 wy
jazdach studentow na zagraniczne studia generalne wiemy z kilku 
('zternastowiecznych przekazow zrodlowych. W 1337 roku kapitula 
generalna nakazala wyslanie szesciu studentow do Paryza, Kolonii, 
Bolonii, Tuluzy i Montepellier. W roku 1348 general skiero\oval 
Pawfa z Raciborza na studia do Moguncji. Odnaleziony fragment 
akt kapituly prowincjalnej z 1378 roku wymienia dwu studentow 
skierowanych do Magdeburga i jednego do Pragi. Znamy tez imio
na trzech braci 'skierowanych na studia zagraniczne przez generala 
Raj munda z Kapui (1380-1399) oraz czwartego studiujqcego wow
czas w Kolonii. Przechowywane w 'kancelarii prowincjalskiej na 
przelomie XIV i XV wieku formularze skierowan na studia zagra
niczne swiadczq 0 pewnej .powsz€C'hnosci tych wyjazdow, 

StudiUlm Generalne, wyz'szu szkola teologiczna ktora ksztalcila 
lektorow,otwarta dla uczniow z ,calego zakonu, byl,o czynnikiem 
.niezwykle waznym w zyciu pI'owincji. Na stworzenie takich osrod": 
kow wla-dze zakOll1u kladly wielki nacisk. Juz kapitula generalna 
z 1282 roku podj~la uchwal~) ktora jednak nie zdobyla wymag'l
nego potwierdzenia dwu nast~pnych kapitul, by wszystkie pra
wincje poza palestyD.'skq i greckq zorganizowaly u siebie takie stu
dium. W nast~pnych latach kapituly roznie modyfikowaly te pole
cenia, lecz na ich wykonanie trzeba bylo czekac jeszcze dlugie lata, 
Czas, kiedy kapituly podejmowaly swe uchwaly, byl w Polsce okre
sem w alk i niepokojow. Wsrod 150 promowanych do polowy XIV 
wieku na Uniwersytecie Paryskim dominikanskich mistrzow teologii 
nie spotykamy zadnego ,nazwiska z prowincji poJ.skiej. Spokojniej
sze czasy panowania Kazimierza Wielkiego tez wiele nie zmie
nily. Krol zrezygnowal z wydzialu teologicznego na organizowanym 
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przez siebie uniwersytecie, tym bardziej wi~c . nie bylo powod6w, 
by udzielil poparcia w sprawie utworzenia szkoly 0 charakterze 
seisle zakonnym. Tak~ pozytywnq rol~ odegral w Pradze w 1347 
roku Karol IV, ktory jednoczesnie z fundacjq Uniwersytetu z wy
dzialem teologicznym, zwrocil si~ do wladz zakonnych :z prosbq 
o otwarcie Studium Generalnego. 

Po smierci Kazimierza Wielkiego siedzi'hq trzech kolejnych pro
wincjalow byl przez 23 lata Wroc1aw. Wiqzalo si~ to z przodujqcq 
wowczas rolq kla'sztorow slqski,ch w prowincji. Bliskie zwiqzki do
miniikanow sIqskich z .praskim W)1dzialem Teologi'cznylffi i Studium 
Generalnym przyczynily si~ do znacznego ozywienia intelektualne
go i rozbudzily ambicje stworzenia wlasnego studium. Kapituly 
i prowincjalowie wyznaczajq braci do studiow pro gradu et forma 
magisterii, dzi~ki czemu w 1391 roku otrzymal promocj~ magister
skq Henryk z Brzegu Bitterfeld, a w roku 1394 - Franciszek 
Oczko. Tymczasem w Polsce zaszly wazkie wydarzenia polityczne-· 
obj~cie wladzy przez Jadwig~, jej slub z JagieUq i unia z Litwq. 
'Nzroslo znaczenie stolec:zmego Kra,kowa. Powstaly plany odnowie
nia Uniwersytetu, tym razem juz z Wydzialem Teologicznym. Wzgl~
dy panstwowe i 'koscielne nie pozwalaly, by wladze prowincji jed
nego z wazniejszych zakonow i najwazniejsza jego szk{)la znajdo
waly si~ poza granicami kraju. Slad negocjacji w sprawie przenie
sienia siedziby prowincji i otwarcia Studium Generalnego w Krako
wie za wieraksi~ga rachUinkowa miasta, ktora wspomina 0 darach 
honorowych wr~czonych w 1391 roku prowincjalowi dominikanska
now oraz Piotwwi Wyszowi, Janowi z T~czyna i Mateuszowi z Kra
kowa. Trzej ostatni Sq znani jako glowni tworcy planu odnowie
nia Uniwersytetu Krakowskiego. Prowincjal Piotr \,Tasserrabe, Nie
miec z pochodzenia, nie chcial ustqpic, dlatego interwencji kr6lew
skiej trzeba przypisac niespodziewane zwolnienie go z urz~du przez 
generala Rajmunda z Kapui w roku 1392. W konfIikcie tym stron
nictwo polskie popada cz~sc dominikanow slqskich, zwlaszcza mia
nowany wikariuszem prowincji Franciszek Oczko. On tez z,osta I 
w 1393 roku wybrany prowincjalem i przeniosl SWq 'Siedzib~ z po
""Totem do Krakowa. Jednoczesnie z uzyskaniem na kapitule gene
raInej w 1394 roku stopnia magisterskiego zostal tez zapewne mia
nowany ,regensem Studium Generainego w Kra/kowie. Niestety aIda 
tej kapituly nie zachowaly si~ i 0 erekcji studium wlasnie w tYlffi 
roku mozemy wnioskowae tylko z roznych posrednich przeslanek. 
Nastl;pna ,kapitula w 1397 roku polecila odprawie w calym zakonie 
msze swi~te w intencji Jadwigi i Jagielly. W tym czasie nie powsta
fa zadna nowa fundacja kIasztorna. Ten akt mogi bye wyrazem 
wdzi~cznosci zakonu za pomoc udzielonq nowej szkole generalnej. 

Bogatsze przekazy Zrodlowe, a zwlaszcza znane nam akta kapitul 
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prowilI1.cja.lnych z II polowy XV i lPoczqtkow XVI wieku umo:i:liwily 
dokladniejsze poznanie 'stnrktury szkolnictwa dominikanskiego 
w Polsce w tym okresie. Prowincjal i definitorzy obradujqcy na 
kapitule, wybrani sposrod najwybitniejszych czIonkow prowincji, 
mieli doskonalq swiadomosc, :i:e zakon ich "w pierwszym rz~dzie 
zostal powolany do slu:i:by bo:i:ej i studiow", jak to wprost stwier
dzili w uchwaIachz 1461 roku. Kapituly ,powolujq szkoly, mianujq 
w nich lektorow, kierujq 'braei na studia wy:i:szego stopnia, okres
lajq program nauczani::1. W tym 'czasie calkowity obowiqzek ksztal
cenia mIodzie:i:y zakonnej, z wyjqtkiem moze gramatyclJnego prze
j~ly na siebie szkoly mi~dzyklasztorne - filozofii i teologii. Z du:i:<) 
pewnosciq mo:i:na mowic 0 istnieruu w latach 1447-1468mi~dzykla
sztornych szkol w 26 oSrodkach. Nie wszystkie te szkoly dzialaly 
jednoczeSnie, wzmi·anki 0 innych mogi zatrzec czas, jednak przyto
czona tu liczba szkol jest w jakiejs mierze reprezentatYWll1a. W wi~
kszosci byly to szkoly tylko jednego typu, tylko wi~ksze klasztory, 
jak Wroclaw, Torun i kilka innych mialy jednoczesnie szkoly teo
logii i filozofii, w ktorych uczylo po kilku wykladowc6w. W Kra
kowie byly wszystkie szkoiy, ze Studium Generalnym na czele. 

Akta kapitul wymieniajq 6-13 wykiadowc6w kierowanych jed
noczesnie do Krakowa. Liczba student6w partykularnych mogla 
tam 5i~gac 20-30, na Studium Generalnym nie przewYZszala 10 osob. 
W sumie w klasztorze krakowskim byl spory osrodek sz'lwlny sku
piajq.cy 40-50 zakonnik6w - pr,ofesor6w i uczni6w. W calej pro
wincji liczqcej wowczas 1000-1500 zakonnik6w bylo jednoczesnie 
CO-70 lektorow aktualnie zaj~tych nauczaniem i 150-200 uczniow, 
a nadto kilkudziesi~eiu nowicjuszy. Utrzymanie tak znacznej liczby 
studiujqcych braei bylo du:i:ym ci~:i:arem dla klasztor6w, wi~c 

niektorzy przelozeni cheieli miec z nich doramy po:i:ytek. Wsrod 
zarzqdzen kapituly z 1465 roku spotykamy znamienne przypornnie
nie, by mIodzi zakonnky nie byli u:i:ywani do pasienia bydla. 

Program i formy nauczania byly seisle okreslone w calym zako
nie. Zgodnie ze scholastycznq metodq, podstawowq formq naucza
nia lbyla lectio, codzienny wykiad prowadzony przez odpowiednie
go lektora. Raz w tygodniu odbywala si~ pod kierunkiem lektora 
glownego publiczna dysputa. Utrwaleniu i sprawdzeniu nabytej 
wiedzy :slu:i:yly odbywany co kilka clni egzamin i codzienne powtor
ki. Do tego dochodziia w ka:i:dy piqtek konferencja religijna -col
latio. Lektorzy byli tez zobowiqzani do gl,oszenia kazan w koseiele. 
Nauczanie bowiem bylo u domilI1.ikan6w seisle zwiqzane z kaznodziej
stwem. Program wyklad6w mozemy poznac wprost dzi~ki uchwale 
kapituly prowincjalnej z 1429 roku. Lektor artium mial wykladac 
logik~ wedlug traktatu Pi-otra Hiszpana. Magister studentow wykla
dal filozofi~ naturalnq. Kursor mial skomentowac dwie ksi~gi Sen
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tencji Piotra Lombarda w ciqgu roku, a lektor teologii, mial w tym 
czasie przeczytac jednq calq ksi~g~ Biblii. Trzyletnie studia teologii 
w szkole partykularnej rozpoczynano dopiero po ukonczeniu filozo
t i i. Dwuletni p·rogram Studium Generalnego obejmowal 'W zasadzie 
ten sam zakres materialu lecz pogl~biony . Wykladowcq Pi.sma sw. 
byl tam regerrs st udiuun z tytulem magistra, czyli profesora te-ologii, 
a Sentencje wykladal bakalarz teologii. Magister student6w przera
bial z uczniami szkoly teologicznej przedmioty filozofi-czne . 

W szkolach filozofii komentowano pisma Arystotelesa. Poczqtko
wo fizyk~ i metafizyk~, po 1315 roku wprowadzono dalsze ksi~gi. 
W kodeksaoch biblioteki dominikan6w wroclawskich zachowaly si~ 
i r agmenty r~kopis6w z te.kstami Arystotelesa oraz komentarzami 
AI-berta Wielkiego i Tomasza. Z pierwszej polowy XIV wieku po
chodzi komentarz Piotra Polaka OP do Fizyki Arystotelesa, zacho
wany w r~kopisie Biblioteki J agiellon'skiej (1734). Od konca XIII 
wieku coraz wi~.ksze znaczenie zdo.bywala doktryna Tomasza z Ak
winu. Kolejne kapituly generalne zalecaly znajomose pism sw. To
masza, nakazywaly uwzgl~dniac ich problematyk~ w wykladach 
i dysputach. W roku 1342 uznano tomizm za oficjaInq nauk~ zako
nu. Biblioteki klasztorne byly zobowiqzane do gromadzenia dziel 
Tomasza. Klasztor Studium Gene;raln€go powinien posiadac ioch kom
plet. Najwczesniejsze 'W Polsce znane r~kopisy dziel sw. Tamasza 
pochodzq juz z konca XIII i poczqtku XIV wieku. Na poczqtku XV 
wieku, mgr. Jan Sczekna, n alezqcy do grona pierwszych profesor6w 
krakowskiego Wydzialu Teologicznego, z3lkupil od dominikan6w kra
kowskich Summ~ Contra Gentiles, iillusial to 'bye drugi egzemplarz, 
Iub .kopia sporzCldzona w klasztornym scriptorium. 

Powo13lnie wlasnego Studium Generalnego, wysilki zmierzajq·ce 
do podniesienia poziomu szk61 doprowadzily do nasilenia wyjazd6w 
na studia zagraniczne. Wyjazdy 'ITa studia, zdobywanie stopni nau
kowych odbywaly si~ pod scislq kontrolq wladz prowincji i zakonu. 
Dlatego wiadomos.ci 0 tych faktach znajdujemy zar6wno w reje
.s trach list6w general6w zakonu jak i w aktach kapitul, brak tych 
dokument6w w pierwszej :polowie XV wieku sprawil, ze dla tego 
okresu mamy tylko przypadkowe informacje 0 kilkunastu braciach 
studiujqcych za granicq. Dla pozostalych lat okresu przedreformacyj-
nego mamy akta 8 kapitul z lat 1447-1468 i 1483 ,oraz 8 kapituJ 
z Iat 1501-1519. Jednak i te zachowane Iisty wamy tylko z nie
zbyt dokladnych kopil, kt6rych autorzy dla uproszczenia sobie pra
cy skracali Iubzupernie opuszczali wykazy nieaktualnych juz na
zwisk. Jednak nawet te fragmentaryczne dane wskazujq na roz
miary wyjazd6w zagranicznych. Pi~e kolejnych kapitul w ciClgu 
dziesi~ciolecia 1458-1468 wydalo 46 skierowan do 11 studi6w za
granicznych. W tyro byly 23 skierowania na studia wloskie (Bo
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Ionia, P adwa, Florencja, Perugia) 15 do krajow niemieckich (Kolo
nia, Eriurt, Lipsk, Magdeburg, Wieden), 8 do Francji (paryz, Tu
luza). Lista braci studiujqcych za granicq w Iatach 1420-1520 obej
muje dzis ok. 175 znany.ch nazwisk. Mozna smialo powiedziec, ze 
na liscie tej 2lTIaIazla si~ jedynie cz~sc rzeczywiscie wyjezdzajqcych 
na studia. W calym zakonie bylo rzeCZq zwyczajnq, ze czIonkowie 
wyksztarconej elity nie ograniczali si~ do wysluchania wykIa.dow 
w jednej 'Szkole. Wnioskujqc z fragmentarycznie zachowanych da
nych z duzq pewno~ciq mozemy twierdzic, ze i w Polsce wi~kszosc 
z Iic~nej grupy wyksztalconych braci przewijala si~ takze przez 
studia zagraniczne. Oprocz aktualnie nauczajqcych lektorow byIi to 
tez zakonnicy, ktorzy po ikilkuletniej pra.cy w szkole obj~li stano
wiska lektorow konwentu, kaznodziejow, inkwizytorow, przelozo
nych. Studia i nauczanie byly bowiem dla po.}skiego dominikanina 
pierwszym etapem !Ila drodze zakonnej kariery. Ta liczna i ruchli·· 
wa grupa zakonnikow musiala wywierac wielki wplyw na charakter 
pracy apostolskiej zakonu u schylku sredniowiecza. 
Wi~kszosc studiujqcych za granicq dominikanow pochodzila z du

zych i zamoznych kIasztorow. Zdecydowany prymat dzierzyl tu 
\Vroclaw. Nic w tym 'Clziwnego. Wyslanie brata na s tudia pociqgalo 
za sobq znaczne koszta. Malym kIasztorom trudno byro si~ zdobyc 
na 1 florena, zwyczajowo wplacanego na koszt utrzymania zakonni
ka w konwencie studiow. Niewielu tylko braci wienczyro swe stu
dia stopniem naukowym, tu tez si~ liczyly koszta promocji. Niekto
rzy nie wracali juz do kraju, jak np. Dominik Mann z Legnicy, kto
ry w 1474 ro.ku immatrykulowal si~ na uniwersytecie Lipskim, n a
st~pnie przeniosl l.S i~ do Wiednia dla dokonczenia swy,ch studi6w na 
tamtejszym Studium Generalnym. W Iatach 1488-1490 wyst£:powaJ: 
jako kursor na wiedenskim Wydziale Teologicznym. Pozniej spoty
kamy go w Gratzu, skqd znow wrocil do Wiednia, gdzie do swej 
smierci w 1515 roku pelnil obowiqzki kaznodziei, i pozostawil po 
sobie r~kopisy pona'Cl 100 kazan. Wypadkikontynuowania studiow 
w kiloku osrodkach nie byly odosobnione. Ta:k: np. jeszcze w I polo
wie stuleda Mikolaj Fructus :studiowal najpie'rw w latach 1419/1420 
w Bolonii, lata. 1423/1424 sp~dzil n a studiach w Padwie, a w roku 
1427 wyslano go jeszcze do Kolonii. Sladem po tych studiach sO! 
zachowane do dzis dwa pr.zepisane przez niego r~kopisy. Inny do
minikanin,ktory zapisal si£: w dziejach prowincji pols'kiej, a zwla
szczakIasztoru wroclawskiego i pozostawil po sobie spuSclzn£: pi
smien·niczq, Maciej Hayn, studiowal najpierw w latach 1440-1443 
w Wiedtniu, nast~pnie 1443-1445 w Kolonii. Po powrocie do Wro
clawia pe1ni obowiqzki kursora tamtejszego studium, a w roku 1448 
zosta1 mianowany wikariuszem generalnym zreformowanego klasz
toru wroclawsikiego. Jednak jesz.cze w tym roku wraca do Wiednia. 

http:znany.ch
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by po rOkll udae si~ do klasztoru sw. Jakuba w Paryzu. Kapitllla 
prowincjalna obradujqca w 1450 rokll w Slupsku, w kt6rej uczestni
ezyl jako ,definitor, przemaczyla go na wyk}1adowc~ studium kra
kowskiego. Tam w 1454 zapisuje si~ na llniwersytet, na ktorym 
llzyskal promocj~ na bakalarza teologii. W Krakowie spotykamy go 
w ro,ku 1458. Ostatnie lata zycia sp~dzil we Wroclawiu. 

Wsr6d pi~tnastowiecznych dominikanow polskich nie brak takich, 
ktorzy wstqpili do zakonll z gwna studentow uniwersyteckich. 
W poczqtku XV wieku spotykamy w zakonie nazwiska osmiu by
lych student6w krakowskich. Systematyczne badania moze ujawni
lyby daLszych. Mgr Jan Melzer z Zqbko'wic, zaslu,zony regens Stu
dium Generalnego, w latach 1431-1433 prowincjal a pozniej wi
kariusz generalski dla przeprowadzenia reformy w klasztorze wro
dawskim, studia swe rozpoczCjl w Pradze, gdzie llzyskal magiste
rium artium i licencjat teologii. Po przeniesieniu si~ nacji niemiec
kiej do Lipska i stworzenill tam nowego llniwersytetll, Jan z Zqbko
wic byl w 1410 roku pierwszym promowanym tam magistrem teo
logii. Wkrotce potem wstqpil do dominikanow, zapewne w K r ako
wie lub Wroclawiu. Jako mistrz i regens studium przeprowadzil 
promocje dwu dominikanow, Piotra Wichmana w Lipsku (licencjat 
ok. 1423) oraz na uniwErsytecie krakowskim Hermana (licencjat 
1 doktorat ok. 1423). I po nim pozostaly pisma w bibliotece klasz
toru wrodawskiego. 

Przedstawione tu kariery wybitnych zakonnikow na pewno nie 
byly typowe nawet w grupie braci najbardziej wyksztalconych. 
Mniej znamy losy zyciowe i znaczenie w prowincji przci~tnych le
ktor6w. Wymykajq si~ tez z pola naszej obserwacji drogi, ktorymi 
wielu bardzo wybitnych dominikanow osiqgn~lo swe stopnie nau
kowe. Nic nie mozemy powiedziee 0 studiach jednego z najbardziej 
zasluzonych polskich domi:nikanow z drugiej polowy XV wieku -
Jakuba z Bydgoszczy, profeso'ra teologii, regensa Studium General-· 
nego i dlugoletniego prowincjala. 

Bardzo blado rysujq si~ w Krakowie, tak silne gdzie indziej, 
zwiqzki Studium Gene!falnego z miejscowym uniwersytetem. Pierw
szych sladow takiej wspolpracy mozna szukae na odnowionym 
w 1390 wku wydziale artium. Wiele danych wskazuje na to, ze jed
nym z mi:strzow tego wydzialu mogl bye dominikanin Mikolaj Ly
poldi. Bye moze tez rozpatrzenie roli mistrzow dominikanskich, 
Henryka Bitterfclda i Franciszka Oczko, pomoze ustalie, kto byl 
promotorempierszych hakalarzy i doktorow 'lla Wydziale Teolo
gicznym erygowanym w 1397 Toku. Cechq eharakterystycznq kf'l
kowskiego uniwersytetu Ibylta wyjqtkQWO ISlalba na nim pozycja za
konow. Do roku 1510 zapisalo si~ na uniwersytet tylko 36 domini
kanow, cystersi, fra.nciszkanie ezy karmelici mieIi nieco wi~cej stu
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dent6w. K,orzystniejszy obraz przedstawiajll listy dopuszczo.nych 
w tym czasie do wyklad6w bakalarzy i doktor6w teologii. Na liscie 
bakalarzy wsr6d 148 nazwisk widnieje 11 dominikan6w, a wsrod 
78 doktorow jest ich 6. W sumie na listach spotykamy 15 domini
kanow (dwoch uzyskalo w Krakowie obie promocje) a tylko 6 cy
stersow, po 3 karmelitow i augustianow i zadnego franciszkanina. 
Promocj~ pierwszego wymienionego na liscie doktorow dominika

nina Hermana przeprowadzil, jak juz wiemy, regens studium do
minikanskiego Jan z Zqbkowic. Bylo to zgodne z prawem i zwy
czajami zakonu, ktore mialy chronic przed samowolnym zdobywa
niem stopni naukowych przez brad. W 1415 roku zapisal si~ na 
uniwersytet krakowski i wplacil calq oplat~ jakis Jan de Franken
steyn (z Zqbkowic). Moze ten wpis byl warunkiem uznania przez 
uniwersytet uzyskanego w Lipsku tytulu? Oko1o roku 1440 ba,lca
laureat i doktorat uzyskal drugi dominikanin, Ulryk. W 1450 roku 
uniwer,sytet zgodzil si~ na proSb~ Jakuba z Bydgoszczy, irrkorporo
wac do Wydzialu Teologicznego zakon dominikanski z jego klaszto
rem krakowskim. Dzi~ki temu domini,kanie mogli na okreslonych 
warunkach uzyskiwac potwierdzenie zdobytych w zakonie stopni 
naukowych. Na tej zasadzie do grona profeso'r6w Wydzialu Teolo
gieznego zaliezono Jakuba z Bydgoszczy. W lata,ch pi~cdziesiqtych 
bakalaureat uzyskalo 4 dominikanow, a do roku 1490 nast~pnych 6. 
Na liscie doktorow widniejq jeszcze trzej dominikanie - Jan z Ra
dziejewa (ok. 1495), Mikolaj ze Znina (1509) i Albert z Ryczywolu 
(1510). We wszystkich wypadkach promoeji chodzilo raezej 0 uzy
skanie praw, jakie dawal tytul krakowskiego bakalarza ezy mistrza 
teologii, a nie obj~cie stanowiska na uniwersytecie. Mozna przy
puszczac, ze wszyscy zapisujqcy si~ na uniwersytet dominikanie po
siadali juz zaawansowane wyksztaleenie, wpis byl potrzebny im do 
uzyskania, bqdz nostryfikacji promocji. 

W roku 1456 powstal na terenie prowincji drugi uniwersytet 
w Gryfii (Greifswald) na Pomcrzu zaodrzanskim. Do rolcu 1475 za
pisalo si~ na ten uniwersytet 32 dominikanow w wi~kszosci z pro
wincji polskiej. W latach 1496-1501, w okresie rozluznienia wi~zow 
te-go klasztoru z Ipwwinicjq, w wyn~ku jego przystqpienia do obser
wanekiej K,ongregacji Holenderskiej, liezba zapisanych dominika
now spadla do 10. 
Narz~dziem pracy lektora i kaznodziei byla ksiqzka. Przede wszy

. stki:m Pismo sw. Glosowa·ny egzempl.arz Bib'lii, Sentencje Piotra 
Lombarda i podr~cznik Piotra Comestora - Historia Scholastica, 
mieli w mysl zakon.nych przepis6w zabierac ze sobq studenci uda
jqcy si~ na studia zagraniczne. Wracajq.c powinni przywozic z sob q 
"nowosci" teologkzne tamtego srodowiska. Juz najwezesniejsze 
przepisy zakonne nakazywaly gromadzenie ksiqzek we wspolnej bi-
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bliotece kI.asztornej. 0 obowiqzkach bibliotekarza i sposobie urZq
dzenia biblioteki i ~wiqzanego z niq scriptorium klasztornego pisal 
Humbert de Romanis, piqty general zakonu, w swojej instrukcji 
De officiis ordinis. Ze spalonej w 1460 i 1850 roku bibliotelki kra
kowskiej pozostaly rozproszone szczq1Jki. Natomiast szcz~sliwie prze
trwala do naszy.ch czasow znaczna cz~sc sredniowieczny.ch za:sobow 
biblioteki klasztoru wrodawskiego. Przechowywane dzis w Biblio
tece Uniwersyteckiej we Wroclawiu Izbiory podominikailskie liczq 
dzis ponad 300 sredniowiecznych r~kopisow i 137 inkunabulow 
z klasztoru wrodawskiego oraz 24 r~kopisy z innych klasztorow. 

Najstarszym .sladem klasztornego ksi~gozbioru jest przechowywa
ny dzis w Kopenhadze dwu..astowieczny r~kopis Ewangelii sw. Ma
teusza z zapiskq proweniencyjnq Z koftca XIII wieku: Hic liber est 
sancti Johannis ecclesiae majoris prestitus fratribus de sancto Adal
berto oraz dodatlkowq ruotatkq - Ecclesiae Wratislauiensis. Zmariy 
w 1268 roku biskup wroclawski Tomas,z I przekazal bibliotece do
minikanow caly swoj ksi~gozbior. Na stan biblioteki w XIII i XIV 
wieku rzucajq pewne swiatlo fragmenty dawnych r~kopisow zacho
wane w pozniej oprawionych kodeksach. W miar~ niszczenia, zaczy
tania starszych r~kopisow, lepiej zachowane strony oprawiono nD. 
nowo, a zniszczone wraz z niepotrzebnymi juz papierami wykorzy
stywano ja1ko makulatur~ do opraw. W ten sposob w opr.awach z.na
lazly si~ wspomniane juz fragmenty 3Jkt kapitul oraz fragmenty ka
talogu biblioteki sporzqdzonego mi~dzy 1451 a 1476 r,okiem. Naj
starsze teksty pochodzq z opoczqtku XV wieku. Wsrod zachowanych 

. kodeksow 3 Sq z drugiej pillowy XIII wie-ku, 6 z pierwszej, a -17 
z drugiej polowy wieku XIV, a reszta powstala w wieku XV. Wro
dawski medyk i autor dziela 0 szkolach i bibliotekach slqskich, 
,T. Kundmann, ktory w 1741 roku zastal u dominikanow ponad 400 
kodeksow sredniowiecznych, uznal ten zbior za najwi~kszy w biblio
tekach wlroclawskich. 

Odnaleziony fragment katalogu pozwala odtworzyc sposob roz
mieszczenia ksiqzek na pulpitach ustawionych w kilku rz~dach 

w sali bibliotecznej. Na kazdym pulpicie stalo od kilkunastu do 
ponad trzydziestu ksiqzek przytwierdzonych laitcuchami. Slady tej 
inkatenacji zachowaly si~ do dzis na oprawach, a wsrod wydatkow 
na rozbudow~ i urzqdzenie biblioteki w latach 1492-1495 znalazly 
si~ SUimy przeznaczone "pro clavis ad pu1pita librar.iae" oraz "pro 
catenulis ad libros". Katalog sporzqdzony podczas dorocznego skon
trum byl wykazem prz€chowywanych w Qlibliotece kodeksow, dla
tego najcz~sciej bibliotekarz wymienial jedynie tytul pierwszego 
z traktatow zapisanych w kodeksie , dodajqc czasem "et cetera plu
ra". Mimo trudnosci z powodu roznorodnej tresci traJdatow zebra
nych w jednym kodeksie starano si~ zachowac pewien porzqdek 

http:sredniowieczny.ch
http:naszy.ch
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r021mieszczenia kodeksow. Dwa pierwsze pulpity pr,zeznaczono na 
dziela SW. Tomasza z Akwinu, na dwu nast~pnych staly Sentenc je 
Piotra Lombarda z Komentarzami. Pismo sw. wraz z ~omentarza
mi zajmowalo cztery pulpity. Cz~sciowo zachowal si~ tez spis tytu
low z pr·awa kanonicznego i zbio·row Ikazusow dla spowiednikow, na 
nast~pnym pulpicie, oraz wy:kaz zgromadzanych na pulpicie stojq
cym ·po srodku sali zbiorow kazan i rozp,rawek. Na pozostalych pul
pitach musialy stae irm.e kodeksy ze zbiorami kazan, dziela histo
ryczne i hagiograficzne, tak przydatne w pracy kaznod'ziejskiej, oraz 
rozne rozprawy teologicnne i filozoficzne. Wiele r~kopisow wyszlG 
spod piora samych braci, wiele tei: zostalo przepisanych w klasztor
nym scriptorium. SCI wsrod nich cenne.materialy dotyczqce hist,orii 
klasztoru i prowincji polskiej. 

Tworczose pisarska dominikanow polskich przez cale niemal 
sredniowiecze rozwijala si~ ,z dala od dyskusji teologicnnych po
dejmowanych w owczesnych osrodka,ch zycia intelektualnego. Za
spokajala ona potrzeby ,duszpasterskie jak nigdzie indziej absorbu
jClce w Polsce Braci Kaznodziejow. Pogl~bienie swiadomosci reli
gijnej wiemych, wzrost ambicji lokalnych stolic biskupich spowc
dowaly wzrost zainteresowania kultem rodzimych swi~tych, wzbu
dzily ch~e posiadania wlasnego patrona. Sprawa ta lezala tez bar
dzo na sercu zakonom zebraczym, ktore w swym nauczaniu obficie 
czerpaly przyklady z zycia swi~tych. Przeciez to dominikanin, Ja
kub do Voragine, byl autorem Zlotej legendy. Niezwykle wazna 
dla Kr,akowa kanonizacja bi'skupa Stanislawa, kt6ra miala umocnie 
autorytet tej stolicy ksiCjz~cej i biskupiej, a w konsekwencji moze 
dopomoc w uzyskaniu korony krolewskiej i godnosci arcybiskup
stwa, zwiqzana jest scisle z imieniem dominikanina Wincentego 
z Kielc, autora dwoch zywotow Draz tekstow i melodii oficjum li
turgicznego 0 swi~tym. Wincenty z Kielc, wychowanek krakowskiej 
szkoly katedra l!l1ej, przed W!stClpieniem do zakonu - kapeJan bisku'
pa Iwona i Ikanonik kra,kowski, byl tez blisko zwiqzany z drugim 
OdrowCjzem !l1a Ikrakowskiej stolicy hiskupiej - Pr~dotCj, Iktory do
prowadzil do kanonizacji. W swych dzielach hagiograficZ!l1ych nie 
wniosl do opisu factum sw. Stanislawa niemal nic ponad to, co 
napisal przed nim mistrz Wincenty Kadlubek, ale za to przedsta
wil postae Stanislawa w Inowej perspektywie historycznej. Dzieje 
jego zycia, smierci i posmiertnego tryumfu powiqzal scisle z dzie
jami dynastii piastowskiej i Polski. J,ak rozsiekane cialo swi~tego 
rozpadla si~ Polska na dzielnice, i jak zr0810 si~ono pozniej w cu.. 
downy sposob, tak i krolestwo polskie odzyska SWq je-dnose. Ta 
koncepcja miala niezwykle wielki wplyw na Iksztaltowanie religij
nej i narodowej swiadomosci wspolczesnych mu i nast~pnych pc
kolen Polla,kow, wspada ich dClzenia zjednoczeniowe. Znalazla tez 
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odbicie w dzialalnosci polskich dominikan6w, przede wszystkim 
w swiadomy;m ogarni~ciu przez prowinicj~ p:dl:S'kq wszystlkieh ziem 
Polski piastowskiej, a w p6iniejszych wiekach 'w trwalych i sku
tecznych wysilkach utrzymania przy 'niej k ,lasztor6w na Slqsku 
i Pomorzu, 'co z wielkim uznaniem podkreslal Dlugosz. 

Mniejsze znaezenie mial 'iywot bt Juty napisany przez jej kie
rownika cLucho'Wego, biskupa ehellminskiego Henryka, a w lataoh 
1238-1240 prowincjala dominikan6w polskich. Ten Niemiec z po
ehodzenia SWq politykq na stanowisku biskupa nie zasluiyl sobie na 
wdzi~cwosc krzyiak6w. Mial tei pozostawic zaginionq dziS ,kronik~, 
w kt6rej odmiennie nii historiografia krzyzacka pr,zedstawil spra
w~ nadania Konrada oraz byl 'autorem tra'ktatu mistycznego. W pro
cesie kanonizacyjnym sw. Jadwigi ezynny udzial bral inny prowin
cjal, lektor Szymon. Dominikanie najprawdopodobniej spisali mi
racula biskupa Wernera w Ploeku. Wczesnie zatroszezyH si~ ° kult 
wlasnych slynqcych swi~tosciq brad. J eszcze w XIII wieku w Kra
kowie zaez~li spisywac miranda sw. Jacka oraz przekazali do og61
noza'konnego spisu swi~tych wiadomosc 0 Jaeku i bracie Wieie, 
pierwszym biskupie litewskim. Zapiski 0 eudach swiadezq 0 doj
rzalych poj~ciaeh ,religijnych ich tw6rc6w. Swi~ty jestposredni
kiem, patronem, sam zas cud dokonuje si~ mOCq ChrystusoWq. Jesl i 
nawet poj~cia te nie tkwily w swiadomosei samyeh wiernyeh, t o 
wskazujq one, w jakim ,kierunku sta-rano si~ t~ swiadomosc formo
wac. W polowie XIV wieku lektor Stanistaw wy.korzystal wykazy 
eud6w sw. Jacka w uloionym przez siebie Zywocie. 

Zainteresowania historiograficzne znalazly swe odbicie w prowa
dzonych w niekt6rych klasztorach, w Krakowie, Ploeku, na Slqsku, 
rocznikach. Wczesnie tez ZJacz~to notowac imi,ona Izmarlych braci, 
kt6re zachowaly si~ w p6zniejszej redakcji w Krakowie, Lwowie, 
Wroclawiu i Brzegu. Pracujqey w kurii rzymskiej dominikanin 
Marcin Polak, zmarly w 1278 wku jako arcybiskup nominat gnie
znienski, zn'any tez jwko prawni'k, n<:pisal KrDinik~ papiezy i ee
sarzy. Niestety niewiele wiemy ° wplywie tej kroniki na ksztalto
wanie si~ poglqd6w historyeznych, a ,przeeiei znajdowala si~ ona 
w kaidej wi~kszej biblioteee i si~gali po niq uczniowie, kaznodzieje, 
a nawet historycy na miar~ Dlugasza. PopulamoSc tego ,podr~eznika 

historii powszeehnej zaez~la zanikac dopiero od XVI wieku wsku
tek post~pu krytycznej his toriografii, a przede wszystkim dzi~ki 

ztej slawie, jaka go oto,czyla, gdy protestanci zacz~li podnosic w wy
stqpieniach antypapieskieh legendarnq histori~ p,apieiyey J oanny, 
kt6rq wlasnie Kronika Mareina przekazala. 

Poza granicami Polski ,popularnoSc zdobyl tei lacinski zbi6r ka
zan de tempore et de sMletis, napisany 'W koncu XIII wieku przez 
Peregryna z Opola. Do dzis zachowalo si~ w Polsce ponad 20 r~ko-
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pisow tych kazan, wsrod nich 4 z bliblioteki dominikanow wroclaw
skich, a jeden dominilkan6w lwowskich. Przyczyn popularnosci tych 
kazan trzeba szukac w tym, ze nie odbiegaly one od powszecnnie 
przyj~tego wowczas schematu. Prosty wyklad doktryny i moralno
sci katolickiej byl poparty licznymi przykladalIDi zaczerpni!'!tymi ze 
Zlotej legendy i zywot6w polskich swi~tych, nie bmkuje w nich 
wqtkow apokryficznych, bajkowych. Wszystko to pozwa,}alo kamo
dziei ubarwic kazanie, uczynie je ciekawym, zrozumialym i latwym 
do za.pami~tania dla prostego sluchacza. Kaznodzieja korzystajqcy 
ze zbioru nie tylko musial przelozyc ·kazanie na j~zyk narodowy, 
ale cz~sto uzupelnial i zmienial jego tekst. Przyklad takiej pracy 
nad kazaniami Peregryna widae w slynnym zbiorze kazan gnie
inienskich, ktorych twor.cq by! bye moze inny dominikanin, Piotr 
z Chomiqza. XIV wiek przyniosl zbiory kazan Jana Sutorka i Pere
gryna z Legnicy. Zachowaly si~ tez kazania innych dominikan6w 
powstale juz w XV wieku, cz~sto 0 charakterze uczonych mow wy
glaszanych do lepiej przygotowanych sluchaczy, oraz traktaty filo
zoficzne i teologiczne, wsrod ktorych na szczegolmj uwag~ zaslugu
jq pisma Henryka Bitterfelda z Brzegu. Ten zmarly w 1406 raku 
dominikanin mimo przynaleznosci do prowincji polskiej byl scisle 
zwiqzany ze srodowiskiem praskim i w jego pismach, podobnie jak 
u zaprzyjamionego z nim Mateusza z Krakowa dominuje tak cha
rakterystyczna dla teolog6w praskich tamtego okresu tendencja re
formistyczna. Henryk opowiadaJ: si~ za cz!,!stq komuniq sw., wyst!'!
powa! prze.ciw odpustom i symonii, rozwaza! spraw~ reformy za
konu dominikans,kiego. Wyrazem bliskich zwiqzkow z krolowq Jad
wigq jest dedykowany jej tra1ktat De contemplatione et vita activa. 

Z prowincjq polskq zwiqzany byl SWq dzia!alnosciq na stanowis
ku bakalarza i regensa Studium Generalnego pochodzqcy z prowi-n
eji saskiej Jan Falkenberg, znany ze s·wej oszczerczej Satyry wy
mierzonej przeciw krolowi Polski. Zresztq cale zycie tego zdolnego 
skqdinqd teologa bylo wypelnione nieustannym pasmem zacieklych 
walk i polemik. Rozpoczql je wystqpieniem przeciw Mateuszowi 
z Krakowa, by zakonczyc, po zwolnieniu z wi~zienia w latach trzy
ilziestych, oskarzeniem swych dawnych mocodawcow, krzyzak6w, 
o popieranie husytyzmu. Jego skrajne wystqpienia antypolskie nie 
mialy jak si~ wydaje wi~kszego poparcia w klasztorze krakowskim, 
ktorego przeor, Jan Biskupiec, bez wi~kszych oporow zastqpil Fal
kenberga na stanowisku regensa. Biskupiec polozyl pozniej olbrzy
mie zaslugi jako biskup chelminsld (1417-1452). Na czterech syno
dach diecezjalnych oglosil znakomicie zredagowane statuty, w kto
rych wielki na.cisk polozyl na sprawykaznodziejstwa i liturgii. 
Wiemy tez, ze zbieral materialy do dziejow Polski. 

Ambona sluzyla tez do dysput teolog.icznych. Jednym z tematow 
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byl spor 0 Niepokalane Poez~eie Maryi. Poisey domini.kanie, jak 
wi~kszoSe ieh wsp6lbraci opierajqcyeh si~ na nauee sw. Tomasza 
o powszeehnosci odkupienia, glosili, ze Mary}a nie mogla bye wyj~t3 
spod zmazy grzechu pierworodnego. Dlugosz zapisal pod rokiem 
1361 fakt naglej smierci lektora Pawla z klasztoru sw. Trojcy, gdy 
podczas kazania gloszonego w katedrze na Wawelu wystqpil prze
ciw nauce 0 Niepokalanym Pocz~eiu. Wyda'rzenie to odbilo si~ sze
rokim eehem, znalazlo si~ nawet w spisanej ok. 1390 roku ksi~dze 
pt. Defensorium Virginis, gdzie ku przestrodze "makulistow" ze
branD przyklady podobnyeh strasznych kar, jakie spadly na domi
nikanow z powodu ich stanowiska w sporze. 

Inny spor, niemniej gwaltowny, toczyli dominikanie z francisz
kanami 0 n abozenstwo do imienia Jezus w zwiqzku z wprowadzeniem 
przez sw. Bernardyna ze Sieny symbolu zlozonego z liter IRS, plo
mienia oznaczajq·eeg.o milose Bozq i dwochkol, wyohrazajqcych 
wiec2Jnose i nieskonczonose. We Wroclawiu nabozenstwo i znak 
Imienia Jezus propag.owal z wielkim powodzeniem gwardian fran
ciszkanow, Mikolaj Turgaw. Z'llak Imienia Jezus zawisl w ratuszu 
umieszczano go na drzwiach domow, rzemieslniey masowo 'wytwa
rzali go z roznych materialow i w roznych odmianach, przeznaczo
nych do wieszania na scianie, noszenia na r~ee Iub szyi, zaszywania 
w ubranie. Podobno monogram ten dostawal si~ nawet jako zabaw
ka do rqk dzieci. T~ nOWq form~ kultu gwaltownie .zaatakowal we 
wtorek wielkanocny 1427 r()lku mistrz dominikanski Piotr Wichman, 
ktory wczeSniej zdobyl 'Sobie papulamose jako kaznodzieja pasyjny. 
Az do chwili wyjazdu jesieniq tego roku do Krakowa na stanowisko 

. regensa studium, z ambony i na pismie prowadzil dysput~, ktora 
podzielila Wroclawian na dwa wrogie obozy. Jej przebieg znamy 
z traktat6w pisanych przez glownych adwersarzy, 'z listow i kazan. 
Istota stanowis!ka zaj~tego przez dominikanow byla taka sarna jak 
w sprawie Niepokalanego Pocz~cia, kt6re Piotr takze odrzucal. Do
minikanie podkre-siali znaczenie iffi~ki Chrystusa dia zbawienia wszy
stkich Iudzi. Piotr Wichman nawet twierdzil, ze Chrystus przede 
wszystkim zbawil swojq Iudzkq natur~, kt6rq przyjql do jednosci 
z natufq Bozq. Stqd bronil ,kultu 'Samego Chrystusa i m~ki Chrystu
sowej, przez ktorq dokonalo 'Si~ zbawienie, kultu krzyza, ja,ko narz~
dzia zbawienia. Obrazy byly dia niego Bibliq ubogich, kt6rzy nie 
umieli czytae. Poglqdy te wyplywaly z tradycji zakonu, wystarczy 
przypomniee, ie wszystkie koscioly, kt6re dominilkanie sami zbudo
waIi n3. Slqsku, nosily wezwanie sw. Krzyia. 

W sporach tych dominikanie zajmowaIi pozycj~ konserwatYWllq, 
podczas gdy naUJk~ 0 Niepokalanym Poez~ciu glosily srodowiska 
zwiqzane z nowymi prqdami religijnymi i humanizmem. W ,krako
wskim kosciele sw. Tr6jcy .znajdowalo si~ retabulum oltarzowe ze 
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seenq Bozeg-o Narodzenia, naktorym Matka BaSka nie roznila si~ od 
zwyklyeh poloznic. Przeciw temu wyobl1azeniu wystqpil S~dziwoj 
z Czechla, ikanoni,k regulamy z Klodawy, uezQny i rdy;plomata, w ktc.
I'ego poglqdaeh widae zapowiedzi humanizmu, przyjaeiel Jana Dlu
gosza. Zazqdal on usuni~cia rzezby, kt6ra razila jeg'o uezueia reli
gijne i estety.ezne. Spraw~:Zll1alIDy z listu S~dziwoja z 1468 roku, 
w ktorym proPoOnowal prowincjalowi -.Takubowi z Bydgoszczy .pu
blioznq dysput~ na ten temat. Nie wiemy, jak si~ ta sprawa skon
ezyla, czy rzezb~ usuni~toO. Wiemy za to, ze nowe idee popierane 
przez S~dziwoja znalazly peIne odbide w powstalym wkrotee olta

. rzu maria·ekim Wita Stwosza. 
W 1532 ~oku powstal w krakowskilID klasztor,ze sw. Trojey kodeks 

zawierajqcy dzis 119 miniatur i objasniajqcyeh je tekst6w. Rozmy
sJania dominikanskie, jak je nazwano, mialy dopom6c czytelnikowi 
w rozwazaniu tajemnie M~ki Panskiej . Bye moze mialy one ja'k!s 
zwiqzek z Basjq odgrywanq w6wczas u dominikanow krakowskieh 
w Wielki.lm Tygodniu. ToO zr6dlo do poznania religijnosei polskiej 
u progu RefoI1macji, do poznania wrailiwosci uczuciowej 6wczesnega 
ezlowieka nacechowane jest doloryzmem. Anonimowy autor tekstu 
i rownle nieznani dwaj malarze lIDiniatur IIDnOZq sceny tortur zada
wanych Chrystusowi na wzor tych, jakie dla wymU'szenia zeznan 
stosowali kaci miejscy i pacholkowie staro.scinsey. Kontrastuje z ni·· 
mi niezwykly liryzm seen Spotkan z Matkq. Te oapisy 0 kraneowej 
skali uczue lepiej trafialy do wrailiwosci niesknrego do wzruszen 
czlowieka, kt6ry zgodnie ze starym, sredniowiecznym znaczeniem 
slowa meditare ezytal je p61glosem, wpatrywal si~ w obrazek i ·ka
ide rozmyslanie, zgodnie ze wskazowkq autora, konezyl odm6wie
niem Ojeze nasz, Zdrowas Maria i spiewem suplikacji. 

Szkoly, biblioteki, pismiennictw.o to wa-rtosci, ktore wnosili do
minikanie do skarbcakultury narodowej. Nie mozna tu tez pominqc 
dziedziny sztuki, zwlaszcza arehitektury, ktorej najwspanialszym 
dzielem jest kosciol sw. Jakuba w Sandomierzu. Pozostale budowle 
dominikanskie w:liOrowaly si~ jednak na innych w,zorach, wypraco
wanych vV K,rakowie, Wroclawiu ·ezy Poznaniu. 0 speeyfice arehite
ktury kosciolow i klasztor6w, ,dominikanskich, 0 zwiqzku ich z fun
kcjq liturgicznq i duszpasterskq b~dzie mozna mowie dopier·o po 
zbadaniu niemal trzydziestu obiektow wzniesionych prrzez domini· 
kanow 'W sredniowieczu. Sarna zas o'becnosc w sporeezenstwie pol·· 
skim pot~znej instytueji .zakonnej, posiadajqcej doskonaly ustr6j 
prawny, nasuwa pytanie, jaki byl jej wplyw na roOdzqey si~ ustr6j 
szla,cheeko-sej.mowy panstwa. 

Zasadniezym eelem dzialalnosei dominikan6w byro duszpaster
stWoO. Dlatego mozaika roznorodnyeh dziel, ktore przedstawilwmy 
w artykule, b~dzie w pelni mowiqcym oObrazem dopiero wtedy, gdy 
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uwzglE:dni siE: jej najwa'zniejszy motyw -ksztaHowanie swiado
mosci reJigijnej spoleczeilstWia. Obecny stan badan ukazuje jui dose 
dobrze strulktury organizacyjne i formy dzialalnosci zakoou w Pol
_ceo Za malo jednak wiemy 0 tresciach przekazywany,ch przez do
minikan6w wiernym i 0 skutecz.nosci ich nauczania, by ow ohraz 
wypelnic . 

Jan Andrzej Spiei OP 

NOTA BIBLIOGRAFICZNA 

Ogo1ny zarys historii dominikanow na tle sytuacji innych zakono w 
w Europie i Polsce sredlniow·iecznej dal J. Kloczowski, Wspolnoty' 
chrzescijaltskie, Krakow 1964; ora z: Zakony na ziemiach polskich w wie
leach srednich, w: Kosci6l w Polsce, t. 1 Krakow 1966. Ten sam aut.of 
szerzej zajmuje si~ dominikanami '.'i ksiqzce Dominikanie polscy na Slq
sku w XIII-XIV wieku, Lublin 1956. Mozna tam znaleic wykaz stal'sze j 
litel'atlU'Y i omowiend.e irode!. Z wydawnictw zrOdlowych wymieni~ tu 
tylko ostat nio wydane Acta Capitulorum. Provinciae Poloniae Ordinis 
Praedicatorum. Vol. I (1225-1600), ed. R.F. Madura, Roma 1972. Z dose b o
gatej literatury przytooz~ pozyoje najwaimiejsze, kt6rych wynLki niejed
nokmtnie wykoI'zystalem w artykule. Sprawy szkolnictwa i studiow 
omawiali: P. Kielar, Organizacja szkolnictwa dominikanskiego w XIV W. 

Studia Philosophiae Christianae, 5 (1969) Z. 1 ; J. Kloczows'ki, Studia w pol
skiej prowincji dominikaiiskiej za prowincjalatu Jakuba z Bydgoszczy 
(1447-1478), w: Europa - Slowianszczyzna - Polska, Poznan 1970 ; Tenze, 
Ze zwiqzkow Polski z krajami zachodnimi u schylku sredniowiecza. Studia 
cagraniczne dominikanow prowincji polskiej, w : Polska w EUl'Opie, Lublin 
1968; J. Koralec, Lista lektorow dominikanskich pl'Owincji polskiej w XIII
X IV wieku, Materialy i Studia Zakladu HistOl'ii Filozofii Starozytnej 
i Sredniowiecznej, 2 (1962); Tenze, Lista lektorow i szkol dominikaiiskich 
w Polsce XV W., tamze 4 (1965): oraz inne artykuly Korolca, M. Markow
s kiego, W. Senki i Z. Siemiqtkowskiej w tym wydawnictwie. Studia do.. 
min~kanow na uniwersytetach niemieckich w licznych al'tykulach G. Lohr, 
m. i.n. Breslauel' Dominikanel' des 15. Jahrhunderts auf auswartigegen 
Hochschulen, Archivum Fratrum Praedicatorum, 13 (1943). W poszozegol
nych tomach tego.z periodyku na temat ,piSmiennictwa dominlikanskiego 
w Polsce pisali: T . Kaeppeli, V. J . Koudelka, G. Meensseman oraz R.-.J. 
Loenertz. Ten ostatni zajf\l si~ m . in. hagiografiq do.minikanskq w artykule: 
La vie de S. Hyacinthe au lecteur Stanis las, envisag.ee comme source hi 
st'orique, j. W. 27 (1957) . Na rpodobny temat: K. Dobrowolski, Zywot sw. 
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Jacka. Ze studi6w nad pclsku, hagiografiu, sredniowieczna" ROC2nik Kra
kowski 20 (1926); M. Plezi,a, Wincenty z Kielc historyk polski z pierwszej 
po!owy XIII wieku, Studia Zr6dloznawcze 7 (1962); G. Labuda, Tw6rczosc 
hagiograficzna i historiograficzna Wincentego z Kielc, tamze 16 (1971); A. 
Wit lmwska, Miracula ma'opolskie z XIII i XIV wieku, Roczniki Huma
nistyczne 19 (1971) z. 2. Ponadto lila Ij)o.ruszane przez [las itematy piszq : J. 
Fijalek, Dwaj dominikanie kmkowscy: Jan Biskupiec i Jan Falkenberg, 
Lw6w 1925,odbitka z Ksi~gi pamiu,tkowej ku czci Oswalda Balzera; Ten
ze, Nasza nauka krakowska 0 Niepokalanem Pocz~ciu N. P. Maryi w wie
kach srednich, Przeglu,d Polski, 34 (1900) IZ . 408; J. Wolny, Laciiiski zbi6r 
l~aza1i Peregryna z Opola i ich zwiu,zek z tzw. "Kazaniami gnieznieiiski
mi", Sredniowiecze. Studia 0 kulturze, t. 1, Warszawa 1961; K . G6rski, 
Uwagi 0 "Rozmyslaniach Dominikaiiskich" na tle poglu,d6w religijnych XV 
i poczu,tku XVI wieku, tamze t. 2, Wmclaw 1965; P. Kielar, Traktat prze
ciw beghardom Henryka Hawrer, Studia Theologica Varsaviensia 8 (1970) 
z. 2.; A. Swael'k, Fragmenty pi~tnastowiecznego katalogu biblioteki wroc
lawskich dominikan6w, Sla,ski Kwartalnik Historyczny Sobotka, 21 (l966} 
ar 4; W poswl~conym historii dominika.now tomie czasop,isma Nasza 
Przesz!osc 38 (1973) ..w d~uku Z. GDl<ubiewowa przedstawia stan badan nad 
sredniowiecZIIlq ar,chi.tekturq domlnik,anskq vV Polsce. Sprawom kultul'Y 
byla w ZIIlacznej mierze poswi~ona sesja naukowa 2Jorgaruzowa.na przez 
Instytut Geografii Hi&torycznej Kosciol,a w Polsce. TekJst a:efel'at6w opu
blikowano w Spmwozdaniach TN KUL, 17 (1969). Tego tematu dotYlczq tez 
artykuly K. GOrskiego, P. Kielara, J. K'oro1ca, J . Wolnego, Z. Golubiewo
wej, K. Za,wadzkiej w przygo.to.wa.nym do druku ,wydawnictwie pt. Studia 
nad historia, dominikanow w Polsce pod redakcjq J . Klo02lows kiego. 
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ROZMOWA Z OJCEM CONGAREM 


Instytut Ekumeniczny w Bossey (Szwajcar ia), sierpien 1972. Ojciec 
Congar przyjeidia tu z wykladem stanowiqcym cz~sc cykIu na temat 
"Teologia zmiany i zmiany w teologii". Sluchaczami Sq uczestnicy 
letniego kursu, studenci i mlodzi teologowie z kiIkunastu krajow i ty
lui K03ciolow. 

Gdy przychodz~ do sali wykladowej - wczesniej, by zainstalowac 
magnetofon - prelegent juz czeka, prosi mnie 0 pomoc w sporzqdze
niu n otatek na tablicy. Wyp,isuj~ cytat z Summy Teologicznej . "Per·· 
ceptio veritatis divinae... " Wspominamy spotkanie Ojca z przedsta
wicielami Znaku w soborowym Rzymie. Otrzymuje, obietnic~, ze po 
wykladzie udzieli krotkiego wywiadu dla Znaku, krotkiego, bo nie
stety czas ograniczony koniecznosciq wyjazdu. 

Wyklad wywiera na sluchC>.czach gl~bokie wrazenie. Mimo wieku 
i ci~zkiej cnoroby, coraz bardziej ograniczajqcej nie tylko moiliwosc 
chodzenia lecz nawet gestykulacji, Ojciec Cong,ar jest wykladowcq 
niezwykle dynamicz.nym i sugestywnym, dbalym 0 prostot~ w wy
razaniu mysli i ,kont3kt ze sluchaczami. Silniej jeszcze od prezen
towanych tresci przemawia jego wlasna osobowosc, bez reszty zhar
monizowana z nimi - wyraznie czuje si~, ze nie tylko przekazuje 
on teorie teologiczne, lecz przeZ swoje swiadectwo bezposrednio czyni 
nasz udzial 'W rzeczywistosci Bozej czymS dost e,pniejszym, bardziej 
aktualnym. 

Na tekst, ktory zamieszczamy poniiej, sklada si~ fragment wykla
du oraz wlasciwy wywiad. PodstaWq przekladu jest nagranie mag
netofonowe. 

1. TEOLOGIA ZMIANY 

Dia chrzescijail1ina zmiany uwarunko,wane Sq zarowno przez punkt 
Q, poczqtek, hodlo, jak i przez punkt Q,cel, kres eschatologiczny. 
W peTspektywie Kosciol stale musi si~ reformowac, powracac do 
for my odpowiadajqcej prawdzie jego pocz<jtku, Chrystusowi, 
o ktorym swiadczy Pismo. Przez cale pierwsze tysiqclecie id-ea t:1 

8 - ZNAK 
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byla rozwijana przede wszystkim w aspekcie antropologii duchowej: 
chodzilo 0 to, by czlowiek-,chrzescijanin wciCiz od nowa formownl 
siebie naobraz Chrystusa... Motyw ten spotykamy cz~sto w liturgii, 
r6wniei w naszej liturgii lacinskiej . Zwlaszcza w okresie Wielkiego 
Postu cz~sto powraca mysl 0 koniecznosci upodobnienia si~ do Chry
stusa. Jest w tym cala gl~boka teologia obrazu, podobienstwa - OJ
cowie Kosciola rozwijali jq tak na Wschodzie jak na Zachodzie. Dru
gie rnillenium przynosi ide~ reformy juz nie tylko chrzescijanina na 
plaszczyznie duchowej, lecz samego Kosciola. Jest to wie~ki zwrot 
w eklezjologii zachodniej. Wyraza si~ on w ref,ormie gregorianskiej, 
rozpocz~tej zresztq juz przed Grzegorzem Wielkim, Id 6ry stal Sif; 
jej heroicznym rzecznikiem. W pierwszych wiekach nie m6wiono 
o refo,rmie Kosciola w jego struktura,ch, choc sobory czp,sto przypo
minaly zasady, ja.kimi Kosci61 rna sip, rzqdzic. Ter 3Z jednak po 1'a::: 
pierwszy w historii chodzi 0 reform~ Koociola w jego instytucjach, 
o reform~ sluzby Kosciola n a rzecz ludzi (diakonia), 0 refo1'm~ glo
szenia slowa i swiadectwa (martyria), 0 'reform~ organizacji wew
n~trznej (koinonia), a takze 0 reform~ kultu (liturgia) przez przysto
sowanie do 'nowych potrzeb . ... Dzi~ki Teformom Kosci61ma upodob
ruc si~ na nowo do swego Poczqtku - temu celowi sluzy zar6wno 
rnetanoia, nawr6cenie, na ,kt6re mUSZq si~ zdobyc ezolnkowie Kos
ciola, jak i reforma struktur Kosciola, nawiqzujq,ca do modelu Kos
ciora pierwotnego, kt6rego ideal prezentujq Dzieje Apostolskie..: Lecz 
zmiany w Kosciele tTzeba takze - ,a moze przede wszystkim - in
terpretowac z punktu widzenia Q - mamy tu do czynienia z pro
cesem wychodzenia naprzod ku temu, co eschatologiczne. Tu trzeba 
wziqc pod uwag~ fakt, z ,ktorym katolicka teol-ogia zachod11ia dotqd 
nie dose si~ liczyla, tak ie dopiero na {kr6tko przed Soborem Waty
kansk.i:m II zacz~to wysnuwac zen kon:sekwencje; prawda ,rzeczy tkwi 
w ich kresie - Ia verite des chases est au terme. Mowiqc bibIijnie, 
pr,awda danej neczy tkwi w jej k resie, w tym do ,czego B6g t~ rzecz 
przeznwczyl, do czego jq rpowoluje. Prawda Kosciola - w jego kresie, 
prawda historii swiata - w jego kresie... U kresu dopiero okaze si~, 
czym jest hist06a Ducha w swiecie, historia laski. Dzis mysl ta te
matyzowana jest na r6ine sposoby przez autor6w takich jak P,an
nenberg, Moltmann, a wsr6d katoIikow J. B. Metz, BibIijna idea 
prawdy, r6zna od greckiej, jest przede wszystkim dynamiczna, Ma
my to w Ewangelii Janowej: prawd~ si~ czyni, pnawda jest reaIizo
wana przez zbliianie si~ do eschatologicznego ,eelu, do kt6rego Bog 
przeznaczyl sw6j Iud, Na przestrzeni ealej swej historii Ko.sci61 
i swiat S'l tylko wzgl~dnie prawdziwe - pr awda absolutna lezy 
u kresu. Zawsze istnieje dystans pomip,dzy tym, czym si~ jest dzi
siaj, a tym, do czego jest si~ powolanym. Mi~dzy chwilq obecnq 
a momentem eschatologicz,nym miesci si~ jeszcze caly przyszly roz" 
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woj swiata, historii... K osciol musi trwac w Iilapi~ciu ku nigdy nie 
osiqgniGtemucel{)wi, jakim jest p anowanie Krolestwa Bozego. To 
jest prawdq takze w zastosowaniu do doktryny i do teo10gii. Zaden 
dogmat nie moze wyrazic a1bsolutnej ,prawdy taj e:mnicy Boga i Jezu
sa. To nie zna'czy, ze d0,glmaty ,Sq fals,zywe. Mysl~ na pI'zyklad, ze 
chalcedonskie dogmaty chrystologiczne Sq absolutnie prawdziwe 
ale nie wyczerpuj q tajemnicy Chryrstusa, mozna jeszcze pojqc z niej 
cos wi~,cej - ale w s z y s t k 0 p0jmowac zaczniemy dopiero u kresu. 
Tomaszz Akwinu definiuje dogmat w sposob ba rdzo ciekawy: "per
ceptio divi1We veritatis tendens in ipsam" - uj~cie, uchwycerue, zro
zumienie prawdy bozejzmierzajqcej ku niej samej... Dogmat nie 
zmierza tylko 1m idei, dog mat zorient.owany jest lku samej rzeczywi
stosci Chrystusa, Ducha, Trojcy, laski ... Jest zawsze dystans rmi~dzy 
nami a tq r.zeczywistosciq, dystans, ktory trze'ba wciqz pokQTIywae. 
I tak bye m usi: Bog jest Bogiem zywym... Znacie na ,peWlno dzisiej
SZq interp reta,cj~ wspanialeg0 tekstu biblijnego 0 Mojzeszu przed 
krzakiem gorejqcym. "Jestem tymkim jes tem" - m6wi Wulgata. 
Po hebrajsku 111amy tu czas pl'zyszly: "B~d~ t ,YIm, kim b~d~". Bog nie 
podaje swego imienia, jest zawsze przed nami ... Chc~ tu przypom
niee wspanialq ,konferencj~ metropolity Latakii wygloswnq prze-d 
kilku laty w Upsali - p rzypomnial ,on wtedy, ze Bog jest p r zed 
nami, to ~naczy ze jest n ie tyl1ko przyczynq, lecz Wzywajqcym.. . 
Prawda jest zawsze przed narmi i K osci61 musi stale szukae - a wi~c 

takze akceptowae rkoniecznose, potrzeb~ ustawicznych zmian... 
Drugij wielkq przy,czynq, dla kt6rej zmiany mUSZq bye akcepto

wane, jest m is j a. - Po krzyzu, zmartwychwsta'l1iu i zeslaniu Du
cha sw. lud Bozy n ie jest jednym tylko h!dem skupionym wokol 
prc:wa, kt6Te ma zachowac. P mtykularyzm IzraeIa, kwestionowany 
juz ,przez prorok6w, zostal rozbity. Lud Bozy ma teraz zye w wielu 
kulturach i musi przyjqc to, co niesie historia tych k ultur, a wi~c 
zmia:ny. Kosciol, wchodzqcy w histori~ przez ,cud j~zyk6w, odwraca 
histori~ wiezy Babel: Duch m6wi wszystkimi j~zykami, aby spro
wadzie wszystkie Iudy do jednosci z a c how u j q c i c hod r ~ b
nos e... 

2. STUDIUM TEOLOGII 

ZNAK: TTese wykladu sugeruje pyta'l1ie 0 zmiany w samym upra
wi:miu teoIogii dzisiaj. W jakim lderunku powinny one zmierzae? 
Jakie nasuwajq si~ prio rytety? 

- Tekst soboI'owy 0 formacji kIeru daje tu wyraznq wskaz6wk~: 
wszystkie kwestie trze'ba studiowae historycznie. Trzeha ustalac, jak 
doszlo do postawienia danego zagadnienia, ja'kimi drogami nasi po
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przednicy szuk31i rozwiq.zania, chocby bez powodzenia, w czym pro
ponowane dotychczas rozwiqzania Sq niewystarczajqce, a co w nich 
jest i dzis pozyteczne i aktualne... zawsze wymiar histor yezny dok
tryny je.st czyms ogromnie istotnym. 

Druga uwaga na temat teologii dzisiaj: musi OiUa przede wszyst
kim rozwijae to, co d{)tyczy ·czlowic·ka - musi bye w wielu sensach 
tego slowa 1 u d z k a ... Jej tresci przyjmowane Sq dzis nie w imiG 
autorytetu, leez ze wzgl~du na to czym Sq, co mowiq ezlowiekowi . 
Dlatego tei to, co tak obehodzi wi~ksz.osc ludzi, chyba prawie wszy
stkich, i co jest w Ewangelii - wymiar wspolnotowy zyeia, sluiba , 
milose wzajemna - musi bye jakos obeene i ak.centowane na kaz
dym kroku i we wszystkich dziedzinaeh teologii. Zresztq rozr6inienia 
mj~dzy tymi dziedzinami dzis corn bardziej ulegajq zatarciu. Jui 
nie przeciwstawia si~ teologii mornlnej ezy pasto.ralnej dogma tyee 
i 1e{)logii fundGmentalnej. Cala teologia ma lbyeocl<powiedziq dawa,n'! 
czfowiekowi... 

3. CONTEMPLATA AlliS TRADERE 

ZNAK: Czy mlodzi dominikanie we Franeji jui si~ UCZq takiej 
teol{)gii? lezy w przyszlosci b~d,! umieli jOl rozwijae? Co Ojciec mysli 
() mlodych? 

- Postawy mlodziezy zakonnej budzC) wiele niepokoju wsrod na~, 
ludzi starszego pokolenia. Szezerze mowiqe, {)bawiamy si~ ehyba 
wszysey, ezy t·o, co rozpoczelismy, bE;dzie kontynuowa'ile ... Zaznacza 
si~ spadek powolan - w kazdym razie u nas, we Frnneji. Wiem, ie 
sytuaeja p.olska jest z gruntu inna. U nas to naprawd~ powazny kry
zys. W dodatku ei mlodzi, ktorzy przychodzq, wydajq si~ intereso
wac czyms ealkiem innym, czasem nasuwa si~ tei pytanie, ezy to, 
co ()ni robiq, jest naprawd~ powaine i autentyczne. Oczywiscie nie 
wolno generalizowae. Sq bardzo roini mlodzi, Sq wsrod rni.ch ·konser
watysci, sOl socjalisci... Wielupodejmuje prnc~ znwodovvq roinego 
typu - zostajC) robotnikalui, ale i urzGdnikami, uczonymi ehemikami 
czy biologami lub sprzedawCCllmi w sklepaeh... Trudno {)eenie te 'de
cyzje. Zewm;trznie podohne, mogq u roznych ludzi oznaczac co in
nego. Jest rzeCZq oczywistq, ie w pewnym sensie wszystko to 5ta
nowi koniec "iycia dominikanskiego" tak, jak je tradycyjnie pojmo
wano, zycia w klasztorze, przenikniGtego liturgiq, poswi~eonego po
waznym studiorn teologicznyrn, wymagajC)cym .czasu, spokoju, bib
lioteki itp. Ale z drugiej strony jest tei faktem, ie stoimy dzis wobec 
bar.dw trudnego problernu: jak dotrzee do ludzi dzisiejszyeh... We 
Franeji Kosciol rna kontakt z 20 do 25 procent ludnosci, czasem jest 
to kontakt gl~b()ki, ezasern tylko bardzo powierzehowny. Jak dotrzec 
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z naszym swiadectwem do pozostalych 75 procent - do ludzi, ktorzy 
jui nie przychodzC! do Kosdola, nie sluchajq naszych kazan i nie czy
tajq :ksiqiek, ktore piszemy. Trzeba wi~c ise do nich - tam gdzie 
pracujq, tam gldzie iyjq... Tego bardzo rady,kaln,ie pragnq mlodzi. 
A ja widz~ w tym wie]'[de zagroienie dla tradycyjnego, klasyczne
go iycia dominH<anskiego, takiego, jak je pomyslal sw. Domini'!, 
contempLata aLiis tradere. - Tak mysl~ , ale z drugiej strony ni2 
smiem odrzucie inicjatywy mlodych - przeciei oni pragnq do
trzee do ludzi, do ktorych my nie dotarlismy i nie dotrzemy... 
Bardzo uderza mnie fakt, ie dzisiejsi mlodzi chcq rzeczywiscie i sku
tecznie zrealizowae w tej dziedzinie to, czego mysmy pragn~li i co 
nam si~ nie udalo. Na przyklCld moje pokolenie chcialo w jakis spo
sob nawiqzac lwntakt z niewier,zqcymi, odnaleic ich - chcielismy tez 
bye razem, iye solidarnie z biedotc! - i to si~ nie udalo. Teraz mlo
dzi -zdecydowani Sq dojse do teg.o i si~gajq po srodki, tktore uwaia
jq za niezb~dne . ezy zawsze wybierajq wlasciwE! drogq - to inna 
kwestia... 

ZNAK: A wi~c to, czego brakuje teraz, to raozej wy-miar kontem
placji.. . Bo istnieje wola przekazywania poslannictwa ... 

- Tak, 0 ile si~ jeszcze ma jakies poslanni.ctwo do przekazania.. . 
A na to, by je miee llaprawd~, konieczna jest wlasnie kontempln
cja - bez niej nie b~dziemy mieli z czego dawac. Ale az tak i le 
jeszcze na ogol z mlodymi nie jest! 

ZNAK: Istnieje jeszcze problem podbudowania kontemplacji przez 
studiurn teologii ... 

- Wlasciwie nie lubi~ slowa "kontemplacja". Zbyt cz~sto uzy
wane jest one w sensie teorii, jakiegos atbstrakcyjnego teoretyzowa
nia, spekulacji... Dla mnie kontempl?cja to raczej pewien ogolny kli
mat - klimat ciszy, studium, skupienia, ,J;:ontaktu z wielkimi hod
lami - 'a nie tylko dziennikarskiego przeiywania tego, co aktualne... 
To takie potrzebne, ale poznanie :hodel wymaga czasu ... Sam sw. To
masz to jui dziesi~(':,dwanascie lat. A Pismo swi~te? .. Tak, kontem
placja to bardziej klimat nii poszczegolne akty, czynnosci takie czy 
inne.. . Oczywiscie takie modlitwa. Ale to juz 'zaleiy od laski, co 
jest komu dane... Ja na przyklad ch~tnie si~ modl~, cz~sto, latwo, ale 
krotko - a Sq ludzie, tktorzy przez godzin~ nierucho'IDo mogq trwac 
na kl~czkach przed Najswi~tszym Sakramentem, bez iadnych slow. 
J a tego nie potrafi~ .. . Sq roine formy modlitwy. Mnie najbardziej 
odpowiada modlitwa liturgiczna, godziny kanoniczne, psalmy recy
towane w ,>polnie, w skupieniu, nawet z pewnq uroczystosciq... Ty m 
si~ zawsze karmHem, przez cale zycie . Kontemplacja jest dla mnic 
ezyms nierozdzielnie zwiqzanym z zyciem liturgicznym - tym istot·· 
nym elementem trady,cji dominikanskiej ... 
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4. IMPRESJE POLSKIE 


ZNAK: W Polsce rozpocz~la si~ ostatnio dyskusja nad potrzebCj 
rozwijania wlasnej oryginalnej mysli teologicznej przepracowuj'lcej 
nasze rodzime doSwiadczenia historyczne i spoleczne. Inicjatorami 
tej debaty Sq dwaj mlodzi teologowie, wlasnie dominikanscy. Chcie
1ibysmy wiedziee, co Ojciec sqdzi 0 tym kierunku rozwoju teclogii 
dzisiejszej - ku rzeczywistosci i pl'Oblemom lokalnym, silnie UW:1

runkowanym historycznie... 
(W tej chwili slychae na tasmie 'kolatanie dzwonka wzywaj'lcego 

na lunch, a oczekujqcy na Ojca Congara przyj aciel, dyrektor In
stytutu Ekumcmi.cznego profesor Nikos Nissiotis zaczyna si~ juz mo
cno niecierpliwie. Zakonczenie rozmowy nagrane jest wi~c w drodze 
do jadalni). 

- Niestety,czas nie pozwala naprawdE; odpowiedziee na to trud
ne pytanie... Wlasciwie odpowiedz zawarta byla implicite w wy
kladzie, gdy wspominalem 0 darze j~zyk6w i akceptacji r6znych 
kultur. Ten pToces dopiero si~ rozpoczyno. Gdy chodzi 0 problemy 
polskie - zamiast odpowiedzi posluzQ si~osobistym wspomnieniem... 
W okresie niewoli niemieckiej wciqz przebywalem z Polaka mi. Bylo 
tam tei kilku ksi~zy polskich, kt6rych potem odeslano do innego 
obozu. Na pozegnanie urzqdzilismy m al'l uroczystose. Mi~dzy innymi 
w pewnej chwili zanucilismy mi~dzynarod6W'k~.. . Polacy zaprotesto
wali wtedy: "My mamy wlasl1q miE;dzynarod6wkE; ... polsk q!" To za
bawne - ale coS w tym tkwi: Polacy zawsze musz'l bye inni, wi
dziee i organizowae wszystko po swojemu... To zapewne wply.w wa
szej histOTii - wci'lZ musieliscie bmnie swojej toisamosci, s·wojej 
odr~bnosci w stosunku do pot~znych s'lsiad6w... StC}d tez, jak wiem, 
VI polskim .charakterze .narodowym to polqczenie przywiqzania de 
narodowosci z przywiqzaniem do Kesciola katolickiego... 

ZNAK: To wyraia si~ te'z w typie naszej recepcji zachodnich idei 
teologicznych... 

- Istotnie - stqd plynqe moze ryzyko nie przyj~cia wielu waz
nych mysli .zrodzonych gdzie indziej .. . ZdajG sobie oczywiScie spra
w~, ze w waszej sytuacji recepcja nowych idei jest trudna - prze
szlose moze wydawae siG jedynq silq, nielatwo podjqe ryzyko ot
warcia si~ ku przemiznom wspotczesnym. Ale z drugiej strony wlas
nie ludzie niech~tni wierze najbardziej pragnq, aby Kosci6l poz{)stal 
Kosciolem XIX-tego wieku i nie podejmowal pytan wsp61czesnosci. 
A wi~c nie zamkni~cie si~, leez g.otowose krytycznej recepcji pozo
staje najwlasciwszq postawq takZe w trudnych chwilach.. . 

Yves Congar OP 
rozmawiala Halina Bortnowska 
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RELlGIJNOSC WIEJSKA W WARUNKACH 

URBANIZACJI 


Sobol' Watykailski II stwierdza: "Dzis rodzaj ludzki przezywa nowy 
okres swojcj histoI'ii , w kt61'ym gt~bokie przemiany rozprzestrzeniajq si~ 
stopniowo na caly swiat. Wywolane inteligencjq czlowieka i jego twor
czymi zabiegami, oddzialyw ujq ze swej strony na samego cztowieka, na 
jego sqdy i pragnienia indywidualne i zbiot'Owe, na jego spos6b mysle
nia i dzialania zarowno w odniesieniu clo. rzeazy, jak i do ludzi, Talc wi~c 
mozemy juz mowic 0 prawclziwej przemianie spolecznej i kulturalnej, 
kt6ra wywiera sw6j wplyw r6wniez na zycie reUgijne" (KDK, 4). Ale jaki 
jest ten wptyw i jakie Sq rozmiary tych zmian? Poznatl1ie tego wydaj~ siC) 
Lonieczne ze wzgl~clu na to, ze aktualna znajomosc z,mieniajqcej si~ sy
tuacji okresla lqcznie z niezmiennymi przeslankami objawionymi pl'oces 
LJrzeczywistnianLa si~ Kosciota w konkr!='tnych wa'l'unkach. Za wyzej cy
towanym stwie!'dzeniem dokumentu sobo,rO'wego kryje sl~ apel 0 pozna
nie zasi~gu do,koll1ujqcych si~ zmian. Na apel ten od1Jo~viada katolicka so
cjologia !·eligii. Wsr6cl socjo.log6w religii szezeg61nie zaslu±onym jest ks. 
Wladyst~w Piwowarski, kt6ry duszpasterstwu w Polsce clostarczyl juz 
obfitego materialu diagnostycznego a sytuacji reJ.igijnosci. Dla przypom
nienia tr:zeba przede wszystkim wymienic: 1. Typologia religijna katoli
k6w poludniowej Wormii, SWdia Warminskie, I (1964) 115-197; 2. Z ba
da1i nad pe1'cepcjq ideologii katolickiej na poludniowej Wal'mii, Studio 
Wal'miiiskie, II (1965) 113-169; 3. Moralnose jako sprawdzian zywotnos
ci Teligijnej katolik6w poludniowej Warmii, Studia Warminskie, III (1966) 
95-183; 4, Praktyki religijne w diecezJi wal'miiiskiej. Studium socjogra
Ji.czne, Warszawa 1969. 

Pendant do powyzszych publikacji stanowi wydana osta,tnio pozycja: 
Religijnose wiejska w warunkach ttl'banizacji. Studium socjo!ogiczne,1 
Rozprawa jest komple!;:,so\vq monografiq stanu religijnosci w rejonie ' ob
jE;tym intensywnym procesem upr.zemyslowienia: Pulawy k. Lublina. Ba
dania przeprowadzono w latach 1967-1971. Obj~to nimi 59 wsi kOillcen

! Wladyslaw Piwo'Narski, Re!igi.jno§l; wlejska w warunkach IIrbanizacji. StudiU71l 
socjO!ogiczne. Biblioteka "Wi<:zi", Warszawa 1971, s. 350 + mapa. Cena zl 70. 
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trujqcyeh si~ w eztereeh pa:raiiach. W badaniach stosowano r6i,ne metody 
i technlki, g16wnie ankiet~, wywiad i obserwacj<,:. Najwazniejszego rna· 
terialu dostarczyla ankieta rozprowadzona wsr6d wszystkieh uczestni
kow niedzielnej Mszy sw. (og6lem 6.558), oraz wywladzrealizowany na 
pc'oble reprezentatywnej (og6Jem 1.220). Wylosowana pr6ba zostala :orca
lizowana w 97%, 

Celem badan bylo znalezienie odpowiedzi na pytania: jaki jest stopieI\ 
ewolucji srodowiska wiejskiego w uprzemyslowlonym rejonie oraz jakie 
Sq skutki tej ewolueji w dzied:oinie zycia religijnego? Inaezej mowiqc, 
chodzilo 0 zbadanie, ezy i 0 ile w badanym srodowisku wiejskim funkcjo
l1uje model tradyeyjnej religijnosei ludowej, oraz w jakim kierwlku do
konuje si~ odejsoie od niego - w kierunku spadku ezy pogl~bienia reli
gijnoscl ezy tez w obydwu kierunkaeh rownoczesnie, wreszeie jakie Sq 
ezynniki warunkujqce stan religijnosei. Autor opad si~ przy tym na znn
nyeh hipotezaeh dotyczqcyeh zaleznosci mi~dzy uprzemyslowieniem a re
ligijnosciq. 

Ro.zpl"awp. sklada si~ z osmiu rozdzia16w. Pierwszy rna eharnl{ter teo
retyczny. Autor omawia ewoluej~ srodowiska wiejskiego w warunkach 
uprzemyslowienia ze szezeg61nym uwzgl~dnieniem speeyfiki polskiej. 
W drugim ustala wskazniki uprzemyslowienia i ul'banizacji, eelem skon
frontowania ieh w nast~pnyeh rozdzialaeh ze wskainikami religij,nosoi. 
W trzecim do si6dmego omawia globalny stosunek do wiary, dokkyn~ 
religijnq, praktyki religijne, moralnosc religijnq oraz zwiqzek katolikow 
z ksi~zmi, ~arafiq i Koseiolem. W 6smym bada zaleznosci mi~dzy wy
branymi wskainikami zycia re1igijnego a niekt6rymi ka,tegor.iami spo
Jec.znymi (dzieei szk61 podstaw()wyeh, mlodziez poza:szkolna, ehlopi
robotniey i ehlopi-rolnicy). W zalwnczeniu poddaje anaJizie pary wskai
nik6w: w'banizacji i religijnosci, wykazujqc zaleznosci mi<,:dzy stopniem 
cwalueji srodowiska wiejskiego a poziomem zycia relig,ijnego badanej lud
noscl katoliekiej. 

Wnioski z tych badaI1 Sq liezne i niemozliwe jest zebranie ich w kr6t
kim stres2czeniu. Wymieni si~ tylko wazniejsze z nieh. W ealosci mozna 
jc podzielic na trzy grupy: 

1. Zmiany w tradyeyjnym modelu religijnosci. Autor wykazal, ze mi
mo intensywnej industrializaeji rejonu pulawskiego, trwajqcej od 10 lat, 
funkejonuje tam jeszeze model tradyeyjnej religijno.sci ludowej. Wskazu
jq na to z jedncj sl.rony silne powiCjzania wiary z tradycyjnq kulturq 
ludowq i srodowiskiem wsp6lnoty lokalnej, rytual,izm znajdujqey wyraz 
w akeentowaniu modeli liturgiczno-rytualnyeh oraz w zbiorowym uezest
nietwie w rytaeh religijnych, przywiqzanie do duchowiel1stwa i parafii 
jako wsp61noty lokalnej, ezyli integracja z parafiq w plaszczyinie spole
czno-kulturowej, z drugiej ,zas brak dostateeznego uswiadomienia re,llgij
ne-go mimo pew.nej znajomosei formul kateehizmowych oraz brak wit;k
szego wplywu religi.i na zycie moraIne. Na utrzymanie sit; tego modelu 
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wplywajq nast~pujqce czynniki: silne powiqzanie religii katolickiej z tra
dy,cjq narodowq (P.olCl!k - katolik), co ozna.oza, ze katolicyzm jak daw
niej, tak i obecnie jest symbolem identyf,~kacj,i narodowej; duszpaster
stwo, ktore stosuje tradycyjne metody odd:~i.alywania reU,gijnego i nasta
wLone jest g16wnie na zachowanie stanu posi·adania. 

Mimo, ze w badanym rejonie funkcjonuje model reUgjnosm tradycyj
ned, dO"SUrzega si~ juz pewne zmiany, kt6re Zlnajdujq wyraz w bralkru 
spojnosd religijnego swiatopoglqdu (okolo jednej trzeciej badanych kwe
stionuje prawdy wiary, a okolo potowa kwestionuje ,zasady moraIne), 
spadku praktyk religijny,ch, zwlaszcza paraliturgicznych, a talde praktyk 
obowiqzkowych (stan domill1icantes dla poszczeg61ny,ch pamfii wynosi: 
28,3%; 30,8%; 34,4%; 37,1'70), w,reszcie w rozluinieniu si~ zwiqzku z parafiq 
wskurtek dojazd6w do pracy ,poza miej.sce zamieszkania. 

II. Skutki ewolucj<i sl'odowilska wiejskiego w zyciu religijnym paramo 
Biarq<: pod uwag~ wska:miki urbanizacji ,i reHgijnosoi ustalone dla posz
czeg6lJnych parafLi, autor wykazal, ze nie rna wyr~nej zaleznosci mi~zy 
stopniem urbanizacji a p02liomem zycia r eligijnego w badanym rejonie 
Pulaw. Autar dokonal jednak pewnej poprawki, uwzgl~dnil mianowicie 
tylko te parametry zyoia tI"eligijnego, 00 do kt6rych wj.Cl!domo, ze w pier
wszej fazie urbaalizacji Sq bard·ziej "uwraz1i1wione" na wplywy otoczenia. 
Nalezq do tIlkh: pl'zekonani.a religijne, przekonania. mora1ne, praktyki 
obowiqzkowe i prakt)'llti paraliturgiczne. Skorelowanie ich ze wskaiIllka
mi urbaniJzacji wykazalo wyr~nq zaleimosc mi~dzy nimi. Znalazlo to wy
raa: w prawidlowosci m6wiqcej, ze 1m bardziej zurbani,zowana parafia, 
tym nizsze wska:milki zycia religijnego w zakresie wymienionych para
metr6w. Charakterystyczne jest przy tym, ze w badanych parafi·ach nie 
obse:rwuje si~ tendencH do pogl~bienia zycia religijnego. 

III. Religijnosc a struktura spoleczna. Auto'r zanalizowal osobno stan 
religijnosci dzieci, mlod:zliezy, chlqp6w~rolnj,k6w i chk~p6w-uobo,tniJk6w 

Najwi~ej uwagi poSwg~cil chlopom-robotnikom, Imtegori,i zwiqzanej 
z gospodaa-stwem rolnym oraz z przeds.j~biorstwem przemyslowym. Oka
zalo sit:, ze ta kategoria mieszkaiic6w prezentuje najnizszy poziom reli
gijnosci w badan)'lffi Ifejonie. Wywiemjq oni raczej negatywny wplyw na 
srodowisko rodzi,nne i sqsiedzkie. Sq rozsadnikami "miejskie-go stylu zy
oia" lIla wsi. Znaczmle wyzszy poziom reJd.gijnosoi prezentujq ootom~ast 
chlQpi-rolnicy, pozostajqcy na wsi. Mi~dzy obydwiema tymi kate.goriami 
znajdujq si~ mlodziez pozaszkolna i dzieci szk61 podstawowych. JeSH 
chodzi 0 odchodzenie od tradycyjnego modelu religijnosci, to zazmacza si~ 
ono jliZ u dziec.i starszych klas szkoly podstawowej i nie bez ZlnaczetIlia 
jest tu wplyw nieko!fzy.stnej atmosfery religijnej w r-odzinach. U starsze
go pokJOilenia a takze u mlodz1ezy stan reli.gijnosci zalezy od nasilenia ko'l1
takt6w z mias,tem i fabrykq. Kontakty te nie sprzyjajq utrzymaniu siG 
tradycyjnej religijnosci. 

Na koniec moilna by w)'lffiienic przynajmniej kilka doclatkowych walo
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row omawianej pracy, - poza w alorem poznawczym, dotyczqcym przro
stawLonego tematu. Jak z>wykle u ks. W. Piwowal'skiego, rozpraw~ nlniej
SZq cechuje "vielka rzetelnose warsztatowa. Bar~o uzyteczny dla czy
telnika-dusiZpasterza jest ogolny wst~p teoretyozny. Najwi~kszq na
tomiast wartDsciq tej publikacji jest to, ze stanowi ana pierwszq w Pol
sce pr6b~ caloSciowego uj~cia rehgijnosci na tle ewolucji srodowiska 
w iejs.k;iego. Jej w artose pod tyro wzgl~dem jesz-c.ze wzrosnie, gdy po pew
nym okfesie czasu te same badania bE:dq mogly bye powt6rzone w uprze
myslowionym rejonie Pulaw. 

JliZ teraz jednak trzeba stwierdzie, ze material zebrany przez Autora 
w t.ej i w wyzej wymienionych pra'cach dotyczqcych religijnosci w Polsce, 
jest bardz.o obfity. Moze daje to juz pod5taw~ do wypra.cowania teorii so
cjologicznej wlasciwej dla nasz2 j, polskiej rzeczywistosci spolecz.nej ? 

Byloby r6wniez wielkq szkodq, zeby wszystkie te publ:ikacje i wiele 
im podobnych, powstalych w innych srodowi'skach, pozostaly tylko pazy
cjami bibliJograficznymi. Jest sprawq teolog6w-rpastoralistow, aby 
w oparciu 0 zasady objawione z tego nagromc:.dzonego mater:i.alu wyprc:.
eowall dyrektywy dla dzialalnosci Kokiola w naszych specyficznych wa
runkach. 

ks. Benedykt Woinica 

"ROZWOJ A ZBAWIENIE" 
CZVLI 0 TEOLOGII ROZWOJU 

R ENE LA U R E N TIN. ROZWOJ A ZBAW IENIE_ TL. ZOFIA WLOu
KOWA. WARSZAWA 1972, INSTYTUT WYDAWNICZY "PAX"_ 

Carl Werner Heisenberg, wielki fi1zyk, tworca zasa:dy nieoznaczonoscl, 
w pracy pt . The Physicist's Conception of Nature przy,tacza chiilskq przy
powiese 0 starym m~rcu, ktory w imi~ wewnE:trznej uczciwosci nie ko
rzystal z zadny.ch zdobyczy t.echniki i nie ule,gal zadnym prqdom rozwo ju 
i post~pu. "Nie zebym nie znal takich urzqdzen, ja brzyd~ si~ ich . liZy
waniem" - Iwyjasnial swo jq post3.IW~ s,tarzec (por. M. Me Luhan, Karko
lomne zadanie czyli Nemezis tw6rcy, Poezja 1972, nr 7, s. 6-7). Pogl<ld 
ch inskiego m~rca i zawartq w nim dezaprO"bat~ rozwoju i post~pu po
dziela dzisiaj wielu ludzi, w tym \Vielu chrzeScijan, majqc przede wszyst
k im na uwadze kCYllsekwencje, jakie pociqga za sobq nieogQ'aniczonypra
w ie rozw6j, i cen~, jakq si~ za to placi. Dlatego wiqzanie idei l'O!lJWoju 
z ideq zbawienia moze si~ wydaw,ac rzecZq karkolomnq, budzqcq spnzeci'\v 
i zgorszenie - i to nie tylko u wspomnianych wyzej ludzi, ale i u wielu 
innych. A jed-nak w imi~ ' soborowych sugestii , aby "wsluchiwae sj~. z po

http:post3.IW
http:zadny.ch
http:jesz-c.ze
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mOCq Ducha Sw. w r6zne glosy wsp6lczesnosci" i interpretowac je 
"w swietle slo>wa Bozego" (KDK 44), teolodzy wsp6lczesni dokonujll, ta
kich karkolomnych i "gorszqcych" pr6b. Przykl:adem tego jest praca 
R. L a u r e n tin a. 

W r. 1969 w paryskim wydawnictwie SeuiZ ukazala si~ k'Sill,zka Deve
loppement et Salut. Jej autor, Rene LaUirentin, jest stosunkowo malo zna
ny polskiemu czytelnikowi. Z wi~ks.zych pozycji wydano w Polsce dotll,d 
dwie: Czy Bog umarl? (Warszawa 1969) oraz Maryja, Matka Boga i nasztl 
(w dziele zbiorowym: Wprowadzenie do zagadnien teologicznych. Dogma
tyka Poznan 1969). Tymczasem R. Laurenbim. nalezy do najwybibniejszych 
teolog6w XX wieku. Autor szeregu dziel teologicznych wsla,wi! si~ w swo
im cUlsie krytyoznymi pracami z za~resu mariologii, z kt6rych La ques
tion mariale (Poois 1963) byla bardzo dyskutowana. Jako ekspert sobo
rowy jest R. Laurentin autorem wielu ksill,zek z zakresu teologii soboro
wej (L'Enjeu du Concile. Pal'ts 1962 L'Enjeu du Synode, suite du Concile, 
Paris 1967; Le premier Synode, histoire et bilan, Parlis 1968). 

KsiqZka Developpement et Salut, ktorq czyte1nik polski otrzymuje pt. 
Hozw6j a zbawienie, wzi~la sw6j poczll,tek - jak wyjasnia sam aut.or 
w przedmowie (s. 5-6) - z odczytu, jak;i w r. 1968 wyg10sil autor na sesji 
Meksykanskiiego Towarz}"stwa Teologicznego, przygo<t()lwujqcego materialy 
na krajowy kongres na temat "Rozw6j i zbawienie swiata". "Czy rozw6j 
rna znaczenie dla zbawienia zapowiadanego przez Chrystusa?" - brzmia
la zasadnicza kwestia sesji przygotowawczej. Negatywoq odpowiedz na to 
pytan,ie sugerowala w pierwszej chwHi sama teologia, zwlaszcza 0 obl.iczu 
przedsoborowym, podkreslajqca, ze "Clwystus m6wil 0 ~bawieniu, ale ani 
slowa nie powiedzial 0 Irozwoju", co wi~cej - "wydawalo si~, ze za,ch~ca, 

by si~ nim rue ,interes.owac (por. Mt 6, 25-34; Lk 12, 22-31)" (s. 5). Pow
stawakl w zwi~zku z tym pytanie zasadnicze: "Czy w og61e mo:hna m6wic 
o ,teoJogii roz.woju?'" (s. 6). Odpowicdz po,zytYWllq dyktowal Sobol' Wa
tykanski II i W ogole zyoie Kosciola, a przede wszystkim wczucie si~ 

\V sytuacj~ sw.iata i odczytanie "znak6w czasu" (pOl'. KDK 4). Jak swiad
czy sarna praca R. Laure<ll't~na ostateczna odpo.wiedi ,na pOIwyzsze pytania 
okazal.a si~ jak najbardziej pozytywna, a samo. "rozwazanie tego zasad
niczego pyta!1Jia okazalo si~ - jak podkresla autolI' - rzeceq pasjonujll,cCl 
i plodnq W perspektywie zasadniczy,ch wspolczesnYlch zainteresowaii" (5 

6). 'I'rzeba pr zy;;mac, ze niemniej lPasjonujqc...'tokazala si~ sama ksiqzka 
:R. LaurenUna. 

P unktem wyjScia do odpowiedzi na po,wyzej pnzedstawione pytania jest 
analiza aktualnego zycia Ko.Sciola (s. ~-46) , a w nim przede wszystkim 
"rozwoju ludow" jako ruchu posoborowe.go (5. 9-32). Analizujqc 6w po
sobOirowy "l'uch na rze.cz rozwoju" autor dochodzi do wnJosku, ze jego 
zrodlami byly zar6wno oficjalne wystll,pienie papiezy Jana XXIII 
i P aw la VI, jak i "nieoficjalny" wplyw Jana XXIII na cale zycie Kos
ciola i swiat oraz nauka i dzialalnosc Soboru Watykariski ego II (5. 33-36\. 

http:posoborowe.go
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Natomiast pionierami tego ruchu okazali si~ M. Lavrayn, jeden z chi!lij
skich biskupow, oraz L. Lebret, wsp6lredaktor encykliki Populorum 
progressio, 0' kt6rym /pisal F. PeImOux, ze "jest czlowiekiem 0 wymiamch 
i znaczeruu rustoryce;nym" (s. 37), a kt6rego zylOiowq dewilzq bylo zdanie, 
wypowiedziane przed smier:ciq : "Zycie jest pi~kne, tTZeba wakzyc z fa
lami za innych; jest to spos6b pokazania OJ<:u, ze si~ Go zrozumialo" 
(s. 45). 

Od aIllaJizy faJktu rozw,oju przechod2li autor w cz~ci drugiej P'l'acy do 
formalnego po.stawieni,a problemu i ustalenia podstawowy.ch pojE:C, g16w
nie poj~ia "teologii rOliWoju" (s. 51-75), do 1ct6rej podchodzi z dw6ch 
stron - z TeilhardO'wskiej "eschatologU ciqglosm" (5. 69-71) oraz z Pas
calowskiej "pel1Spektywy nieciqglosci" (s, 72-73). Pierw5'za ipolegaj1\ca na 
ciqglym l'Ozwoju wszechswia,ta ku punkrtowi Omega, kt6rym jest Jezus 
Chrystus, s,przy,ja "teologLi rozw,oju", natomiast druga, zamykajqca mi
sterium zbawcze w plB.S:lJCzytnie pionowej, jest jej zasadiniczo prrr.ecti.wna. 

Zaga:dnienie moi:liwoSci "iteologii rozwoju", a wi~ ro~qzanie proble
mu "r'Ozw6j - {l;bawienie", rozstr,zygajq - zdaniem aurora - same zr6d
lao ,kt6re - tak jak M' kai:dej teologii, tak i w tej - spelniajq rol~ za
sadniczq. Chodzi wi~ 0 Pismo sw.,Thadycj~ ze szcze-g6lnym uwzg1.~i€
niem nauki Ojc6w Kosciola, oraz nauk~ Urz¢u Nauczycielskiego Koscto
la (s. 19-138). Wielkie wydarzen.ia Boze - slii\vorzenie swiata i czloiwie
ka, Wclelenie, Odkiupienie oraz Zmartwychwsta,nJie, b~dqce podstawq bi
blijnej antropologii (s. 84-94) - Sq, zda;niem autora, ontologic2JIlynl fun
damentem wszelJtiego <l'Ozwoju, a tym 'samyro dQktrynq podstawowl\ "teo
logii rozwo;lu". Szczeg6lnie "kluozem problemu je'st Wcielenie", przez 
kt6re "Chrystus ust8!IlOw.il w swej Osobie wi~z mi¢zy tym, co docze.sne, 
a tym, co wieczne" (s. 156). Natomiast podstawowym tematem, odnoszq
cym si~ do rozwoju jest przykazanie mitosd, talkie, jak zostalo wYiI'awne 
w op.i<Sie ewangelicznego Sqdu Ostatecmego wedlug Mt 25, 31-46, cyto
wanym w encyhlice Populo'rum progressio (s. 94). To wszystko pozwala 
na sformutowanie pelnej odpowiedzi na pytanie, postaIWione przez 8Jutora 
na wst~pie, a mianowic,ie, "czy l'Ozw6j rna znaczenie dla zbawienia zapo
wi,adanego p~zez Chrystusa" (s. 143-250; po'r. s. 5). Odpow,iedz ta o'Sta
tecznie br.zrni jednoznacznie : ,,'rozrwoj dootyozy ~bawienia"; jest ,on bowiem 
"warunkiem duchowej lqcznosci mi¢Zy ludzmi, bez k>t6rej nie byloby du
chowej lqcznosci z Bogiem" (s. 160). 

Wyn1ka z tego, ze chrzescijanin XX wieku jest obowiqzany wlqczyc si~ 

w dzielo l'OZWOju tak, jak kawy chnzescijanin rna obowiqlZek iUczestni
czyc w dziele OdkillJpienia. Taik jak za kaZdym obow~qzkiem, tak samo 
i za tyro, a e.a .tym je..,zoze ban:w.ej, stoi sankcja i to :sankcja astart:.eazna: 
"Panie, ki,edy nakarmilismy, napoiliSmy Ci~, kiedy pnzyodzialismy Ci~, 

kiedy ouwiedzilismy Ci~" - zapytamy Pana w dniu ostate~nym. I od
pow[e On Illam, ludziom XX wieku: "Wtedy, gdy ,zrnieniliscie struktury, 
kt6re Sq przy-czynq glodu, pragnieni,a, na.gosci, samotnosci; kiedyScie stwo
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rzyli struktury lub sluiyli t,akim s1lrukturom, w kt6rych ludzie mogq si<i 
\ueszcie wyiywie, ,nClipoie, odziac, /w spolecznosoi ·sprawiedliwej d pelnej 
milosci, uczy;niliscie to w,tedy dla mnie. Jeze1iscie t€go zCliniedbali, to 
mniescie tego nie uczynili (por. Mt 25)" (s. 160). 

Na tIe rtej zasadniozej, w p elni pozyty·wnej odpowiedzi rD2lpanruje R. Lall
rentin szereg poszczeg6Lny,ch zagadl11ien wsp61ozesnego i yDia, jak post~p, 

rewolucja, praca, bogact"vo, pok6j, swiat, Teligia oraz przemoc (s. 162-
201). 

W rozdziale zaty.tulo.wanym "Cel i srodki" autor ZCliffiieszcza bardzo c.ie
kawc uwagi na iemat teologii ,kultury i jej konsekwencji dla Kosciola i teo
logii w og61e (5. 202-216). Nawiqzujqc do historLi teolog frClincuski pod
kresla, ie z p.o,wodu m. in. zanie.dbania teologii mzwoj,u i teologii kultury 
Kosci61 nie Z3iw,sze umial szanowae obce kultury i "przez dlugie lata na·· 
rzucal on niezmienuq kultur~ i administracj~ ludom, kt6re nawracal; 
obeoni,e powinien bye pierwszy w odczytywaniu obcych kuJtur. Chrystia- . 
nizm powolany jest, aby bye kh zae·zynem, a nie grobem" (s. 206). Gdy 
choclzi 0 teoIogi~, to "musi na nowo odczytae nie tylko Bibl'i~, nie tY'lko 
histori~, w kt6rej odbija si~ Objawietn,je, ale takZe powstajqcy dzis ruch 
kulrturowy" d wJqzac Objawlienie Boze ze wsp61czesnymi zagadl11ieniami 
ludZkiani (s. 208-209). 

Po om6wi.eniu kryterri6w rozw.oju (.s. 209-213) i jego srodk6w (s. 214
216) autor fOl,muluje nliekt6re ·normy ro,z'Woju (s. 239). Na szczeg6lnq 
uwag~ zasluguje tu fragmetnt nOSZqcy tytul "Rozw6j i litoc,gi'a" ('S. 226
239), w kt6rym R. Laurentin postuJuje koniec:M1osc "odnowienia zywot
nych wi~z6w mi~dzy liturgiq a dzialaniem w swiecie" (s. 231). Niemniej 
ciekawie wy;padl fragment rozdzialiu zatytulowany "Litulrgia i teatr" 
(5.235-236). Jest to praba por6wnania roU litun."gili i teatru w iydu wsp61
czesnego ·czlo~vieka. Zar6wno litur.gia jak i tzw. wdelki teatr majq - zda· 
niem autora - wsp61Uq rnisj~ m. im. "odnatlezienia zno,wu sensu p["zezna
czenia czlowieka" (s. 235). Ale zar6wno liturgH jak i teatrowi zaglraia ipO

dobnie niebellpieczenstwo: "Uturgii groiq bl~dy podupadajqcego teatnl, 
teat:nl ucie~l. Wtedy stwa,rza ona dla czlowieka tylko pOld €I11forii, zapo
mnienia, estetyki, bezpieczenstwa, zamiast stawic go wobec jego pJ"zezna
czenia" (s. 235). Powyzszy rozdzial kOl1cZY R. LaW:eil1tin istobnym zycze
niem: "Waznq II'z€CZq jest Od!10Wo.enie lqcznoSci mi~dzy ,paschq' litur
giCZllq i ,paschq' rozwoju" (s. 239). 

Ostatni mzdzial ksiqilld francuskliego teologa pt. "Misja i fOZiW 6j", 
(5 . 240-251) moinaby strescie w pytaniu postawionym kiedys przez Piusa 
XII: "Co ma bye ,pier;wsze: ewangelizacja czy ,cywiLizacja ?". P.rzy rozwiq
zaniu tego problemu powstalo wiele spor6w i "narosla cala mitologia", 
Autor strura si~ na sw6j spos6b rozwiqzac zagarunienie, wykazujqc wbrew 
I.radycyjnym schematom, ie ,,€wangelizowanie i cywilizovvanie nie Sq za
daniami, ~t6re by si~ sobie spnzeciwialy" (5 . 250), po.niewai "oba te prqdy 
ujmujq czlow,ieka w oparciu 0 wartosci ludzkie !i w opardu 0 misterium 
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Wcielenia, ktore jest tu klucz.em" (s, 244). W wymim'ach praktycznyeh 
cywilizacja moze bye warunkiem ewangelizacji, bowiem "nie mozna 
mowic 0 Bogu do ludzi, ktorzy ginq z glodu lub zyjq w nieludzkich wa
runkach" (5. 247). 

W zakonczeniu swej ksiqzki R. LaUl'entin podk!l:eSla, ze "zaJl'ysowujqcy 
si~ ruch jest dLa Kosei·ola .i dla swiata szansq i ryzykiem" (5. 251). "Ze 
strony ehrzeScijan rozwoj wymaga zaangaZo'wania si~ takiego, w kt6rym 
by si~ dokonalo scale-nie wiary i p.raktyki, slowa i oZY'llU, wedlug tej jed
nosei , kt6rej poszukii'Wal Sob6r zvvraoajq.c si~ do jej :Zr6del - do Wciele
nia" (s, 252). 

Zamies2lczona 'lla koneu praey bibliografia przedmiotu Qbejmuje pozy
cje na temat rozwoju, a Izwlaszcza teologili rozwoju, z okresu ostatnieh 
dwudziestu lat. Szkoda' tylko, ze Wyd'l.lWlIlictwo nie uzupelnilo wykazu 
bibliografkmego pozycjami w j~zyku pol:skim. Pozwoliloby to ezytelni
k-owi polSikiemu na ewe-nrtuaJne pogl~bienie i'llteresujqcych go zagadnieIi. 

Ksiqzka R. LaurelIlti'na jest napisana w spos6b przy'st~pny, j~zykiem 

zr-ozumialym takze dLa nie-teologa, ehociaz zachowuje walory pracy nau
lwwej. Zastuga w tym takze i tlumacza. Moina miee tylko peWille zas
trzezenia co do kom.pozY('ji i ukladu poszczeg61nych rozdzia16w i pod
rozdzia16w, ktore nie zaws.ze od7.maczajq si~ adel{)wa,tnoseiq podzia16w 
i powodujq wiele n.iepotrzebnych p:OlWt6rzen. Ponadrto w niekt6rych miej
scach pracy uwidacznia si~ brak precyzj,i termin6w. 

Pisal wielki pisarz i poeta argentynski Jorge LWls Borges w Alefie. 
interesujq,cej ksiqzce wydanej niedawno po polsku w seIii "Nike" (Wall' '' 
szawa 1972), ze "w dziedzJnie teologti wszelka nowose jest ryzykowna" 
(s, 41). Problem "rozw6j i :,>;bawienie" jest problemem nowym \v teologii 
i dlatego nallezy si~ uznanie R. Laurenti:nowi, ze podjql si~ ryzyka. Ogol
nie nalezy ocenic prac~ R. Laurentina jako dzielo udane, ba.dzo wartos
ciowe i nieslychani,e aktualne. Szezeg61nie dla czl{)wieka swieckiego 
w KosC'ieLe jest ks,iqzka fl'ancuskJiego teologa dosl{lonalym komentarzem do 
dokument6w soborowY'ch, m6willey;eh 0 poslanniDtwie chrzescijanina we 
wsp6lczesnym swi,ecie i wy.karzujqcyeh, :i.e zaangailowanie w sp,rawy sVvia
t.a i jego rozwoju nie jeS't dla chl'zescij.ansbwa czyms dodanym z zewnqtrz, 
ale wyplY'wa z jego itstotmy,ch zalozen, pO'lliev,raz "ro:,>;woj czlowiielm jest 
wolq Bozq" (s. 254). Z tych zasadniJczyeh wzgl~6w polsk,i pr,zeklad pracy 
R. Laurentitna, b~dqey drugq po Teologii postt:pu ludzkiego J. Alfaro 
(Watrszawa 1971) pozycjll w j~zyku polskim na pod-obny temat, naJe±y po
witae z czadowoleniem i a,probatq. Wydaje si~ bawi!'m, ze obok powyz
szyeh raeji "pro", 0 charakterze og61:nym, ksiqzka R. Laurentina posiada 
szczeg6lnq wal'tose dla swjeckiego katolika w Polsce, poniewaZ PT6buje 
w spos6b wlasciwy odpowiedziec wlasnie polskiemu czytelnikowi na sze
reg pytan specyjiicznie polskich. Nalezy w,i~e przypuszczac - ale i jedno
ezesnie zyczye autoro-wi ksiqZlci i je j przyszlym ezytelnikom - ze Rozw6.1 
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a zbawienie znaj-cLzie si~ w r~u wielu swieokich katolikow w Polsce. 
Ale -,. nie tylko katoJ.iJkow, bowiem pmblemy poruszane przez R. Lauren
Lina majll charakter ogoIno.ludzki. 

Ks. Roman Rogowski 

ASZRAM W SZANTIWANAM 

Aszram Szantiwanam (Gaj Pokoju) albo Sacchidananda (Byt-Wiedml:
Szcz~Sliwosc), zostal zalozony w roku 1951 przez o. Jules Monchaniri, 
I-tory przyj1l1 imi~ Swami Ar ubi Ananda (Blogoslawieiistwo i szcz~sliwosc 
Najwyzszego Duoha), OJ"art: p!'zez o. Le Soux, benedy:kityna, ktory P'l'zyja,l 
imi~ Abhlshiktananda (BlogosIawierusitlwo i Szcz~sliw.osc Chrystusa) . Bylu 
to pienvsza pionierska pr6ba, by na terenie Indii dostosowac zycie mona
styczne do ·tradycyjnych w zorow hinduskich i do charakteru zycia w In
diach, wedlug zwyczajow przyj~tych w hinduskich aszramach. Nies·tety 
w roku 1957 o. Monchan~n 'llInCllI'I, zanim aszram tzdotal ustalic sw6j 
charakter. O. Le Saux pozostal tam jeszcze przez 10 lat, potem jednak 
opuscil Szantiwanam decydujllc siE: na zycie pustelnicze w Polnocnych 
Indiach. Na jego rprosb~ aszram w Szantiwanam przej~li mnisi z aszramu 
Kuriszumala w Keralii, zyjllcy wedlug tych samych zasad i ideaIow. 

Celem aszramu, od pierwszej chwi1i istnienia, byIo ustalenie formy zy
cia kOillterriplacyjnego opar,tego =OW1IlO na tradycji monastycyzmu chrzes
cijaiiskiego, jak i na lradycji ideal,u hinduistycznej "Sannyasa". Sannyasa 
oznacza wyrzeczenie si~ swiata dla odnruezienia Boga, hindusi nazywajq 
to "Wyzwolenie" . Tradycja "Sannyasy" istniala na wiele wiekow przed 
Narodzeniem Chrystusa i byla stale kontynuowana az do dnia dzisiejsze
go Celem naszym jest zjednoczyc t~ tradycj~ z naszll, by u.foI1ffiowac 
chrzeScijaiiskich salli!lyasinow. Nasz sposob zycia oplera si~ na regule sw. 
Benedykta i na tradycji monastycznej Ojc6w Kosciola Wschodnie.go, jed
nak rowl1oczesnie studiujemy doktryne i metody modlitwy i kontemplacji 
hinduizrnu. Sqdzimy, ze w ten sposob wzbogaci si~ nasze zycie skarbami 
doktry,ny i duchowosci hinduizrnu, a w ten sposob dokona siE: spotkanie 
tych dwu wielkich religijnych tradycji na l1ajgl~bszej baz·ie modlitwy 
i kontemplacji. Takie spotkanie jest jednll z l1ajwi~szych potrzeb Ko:;
ciola w naszych czasoch. 

Nasza wsp61nota zakonna, jesli chodzi 0 formy zewn~trZl1e, stosuje zwy
(c zaje hi'nduiskJego aS21"amu. Nosimy habity soonyas.iJn6w koloru sza£ranu, 
zwane KAWI, chodzimy boso, siadamy wprost na ziemi, nie uzywamy 
mebli, jemy r~kami, bez zadnych sztuccow. W ten sposob staramy si~ 

stworzyc atmosfer~ prostoty i ubostwa, kt6ra w zyciu sannyas1na jest 
czyms normalnym i stalym. KaZdy mnich mieszka osobno. Jego cela, to 
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malenka chatka, kryta strzechq - ulatwia to samotnosc na modlitwie 
i medytacji. Dwie pory dnia Sq W spos6b szczeg6lny przeznaczone na me
dytacj~: czas wschodu i zachodu slonca. Sq one w Indiach tradycyjnq 
porq poswi~conq rozmyslaniu. 

T,rzy razy dzioonie mnisi spotykajq si~ na wsp61nej modHtwie: ranG po 
medytacji, wtedy nast~puje po niej msza swi~ta, w poludnie i wieczorem. 
Kaplica zbudowana jest na wz6r swiqtyni hinduskiej . Sklada si~ z tzw. 
Madapam czyli dziedzinca odkrytego, gdzie gromadzq si~ wiemi i z san
k tuarium zamkni~tego, w kt61:ego wn~trzu przechowuje si~ Najswi~tszy 
Sakrament. Podczas modlitwy siedzimy z nogami skrzyzowanymi. Kaide 
n~boi:enstwo konczy si~ tak zw. arabi to znaczy poruszaniem, (powiewa
niem) swiatel (zwyczaj hinduski) przed NajswiE:tszym Sakramentem. Pod
czas modlitwy spiewamy "slokas" z Upaniszad i czytamy urywki tak 
z Bhagawd Gity jak z Upaniszad, z klasyk6w tamilu i z innych swi~tych 
ksiqg hinduskich. W ten spos6b rozbudowujemy liturgi~ hinduskq, poslu
gujqC si~ sanskrytem (j~zyk klasyczny Indii) i tamilem (j~zyk Poludnio
wych Indii, gdzi.e mieszkamy) . Podstawowq bazq jest jednak angielski, 
jako wsp61ny j~zyk calych lndii i gosci z zewnqtrz, w nim odmawiamy 
podstawowe modlitvJy skladajqce si~ z psalm6w i czytan z Biblii. 

Poza wsp61nymi mo<ilitwaJmi spotykamy si~ na wsp61nych posilkach, 
w kt6rych biorq udzhl r6wmez nasi goscie, tak kobiety jak m~Zczyzni. 
Schodzimy si~ r6wniei: wieczorem po k()lacji na werandzie biblioteki, na 
"satsang", czyli duchowq konferencj~. Zbudowalismy nowq bibliotek~ 

w samym srodku aszramu, rna ona sluzyc studiom nad doktrynq ' i du
chowosciq hindui,zmu i chr.zescijanstwa, jest r6wniez miejscem spotkan 
dla dial6gu z hinduistami i ludzmi innych wyznan. Postawiono tei: dom 
dla gosci, gdzie mogq mieszkac zar6wno m~zczyzni jak i kobiety, na o.Jues 
rekolekcji, dialogu czy dyskusji. Mamy wielu gosci z r6znych stron Indii 
i z calego swiata. W ciqgu ostatnich dwu lat wzrosla znacznie liczba mlo
dych ludzi z Zachodu szukajqcych w lndiach Boga, czyli "odnale~enia 
swego \Vn~trza", (self-realisation). Wi~swsc z nich udaje si~ do hin-
duskich aszram6w lub szk61 Yogi, albo do buddyjskich klasztor6w na 
Cejlonie, Wolelu jednak odnajduje drog~ do nas. Dla wielu z nich to prze
zyc,ie Boga (czy, jak to nazywajq, sw,iadomosc Boga) po raz pierwszy 
powiqzane zostalo z zyciem chrzescijanskim. 

Utwierdza nag to w przekonaniu, ze w dzisiejszych czasach aszram czy 
klasztor chrzescijanski powj,nien bye przede wszystkim jakims ducho
wym centrum (osrodkiem), gdzie ludme roiJnych reHgii, czy bez religii, 
szczerze szukajqcy Boga, mogliby znalesc atmosfer~ pokoju i medytacji , 
M6rych potrzebujq. Dlatego, by spelnie ten cel, musi to bye miejsce prze
de wszystkim autentycznej kontemplacji i modli-twy, gdzie poszukiwanie 
Boga stawia si~ na pierwszym miejscu, pr,zed wszystkim innym. Jednak 
r6wnoczesnie nie moze on bye zamk.ni~ty, zasklepiony w sobie, musi bye 
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otwarty dla wszystkich ludzi, dla chrzescijan i niechrzescijan, ktorzy 
w jakikolwiek sposob szukajq Boga. 

Obecnie mamy w aszramie ,trzech mnich6w i nie przewidujemy wi~ceJ 

niz pi~ciu, najwyzej szesciu. Ale mieszkajq z nami inni ludzie, ktorzy 
nalezq do naszej wspolnoty. Od pant lat mieszka z nami . pewna rodzinar 

a osta1mio dQ1qczy1 si~ sv,,·ie.ckli kaplan. Oczekujemy innych ludzi, ktorzy 
chcieHby rok, czy dluzej brae udzial w monastycznym zyciu, bez podj~
cia definitywnych zobowiqzan. Sqdzimy, ze w ten sposob wok61 kom6rki 
zlozonej z mnich6w-sannyasi.now rozrosnie si~ jakas ws.polnota abejmu
jqca m~zczyzn i kobiety, zonatych i niezonatych, ksi~zy i swieckich, chrze
scijan i nie-chrzescijan. Jedni mogq si~ zWliqzae z zyciem w aszramie n a. 
cale zycie, inni mogq pozostae na okres miesi~cy czy lat, bez zobowiqzan. 

Poza bezposrednim lu~giem aszramu Sq jeszcze ludzie zwiqzani bliskOo 
z naszymi idealami i zyciem. Od jakiegos czasu mamy zazyle stosunki z Sq
siednimi wsiq i miasteczlGem (Kannirpalli i Kulirttl)lai) . Zalozylismy tam 
Spoldzielni~ R~cznych Tkaczy. W tych sqsiadujqcych z nami rejonach 
mieszka oko1o pi~ciuset rodzin, Sq to dobrze wyszkoleni tkacze, mimo to 
z braku dobrej organizacji trudno im bylo zarobie na zycie. Mamy na
dziej~, ze na~z aszram pomoze im w uzyskaniu przyzvvoitego standardu: 
zycia i pomoze w ogolnym podn.iesieniu poziomu gospodarki komunalnej 
cal ego rejonu. W Tannirpalli zalozylismy wlasnie ;przedszkole dla dzieci 
(od 3 do 5 lat) i Zwiqzek Kobiet organizujqcy wspolnq pomoc, obej 
mujqcy tez dziewcz~ta. Dziala tez grupa mlodych ludzi prowadzona przez 
uzdolnionych leaderow. Pracujq z zapalem, zalozyli klub mlodziezy i pod
j~li prac~ i zobowiqzania w zakresie rozwoju gospodarczego. Robimy to
wszystko przy scislej wspolpracy z admi<l1istracjq panstwowq na kazdym 
szczeblu. Oczekujemy w najblizszym czasie przyznania nam przez pan
stwo terenow lezqcych mi~dzy aszramem a rzekq Kawery, posluzq one 
jako baza przyszlego rozwoju. 

~ . 

Przy tym wszystkim musimy miee przed oczyma i zachowae ideal i kon
cepcj~ aszramu takie, jakie wytyczyli pierwotnie Ojciec Monchanin i O,i
ciec Le Saux. Aszram rna bye przede wszystkim miejscem modlitwy' 
i medytacji, gdzie ludzie po~volani do zycia w odosobnieniu, w ubostwie 
i czystosci, posluszenstwie i modlitwi-e mogq znihleie spelnienie swych 
dqzen. Rownoczesnie pragniemy, by ten duch modlitwy promieniowal 
na zewnqtrz, aby ludzie, kU6rych praca zwiqzana jest z zyciem na swiecie, 
mogli tu przyse i odnaleie rzeczywistq obec,nose Boga \v swym zyciu. Je.. 
stesmy przekonani, ze zaden rozwoj ekonomiczny i spoleczny nie moze 
miee trwalej war.tosci bez oparcia si~ na glt?bokiej swiadomosci Rzeczy
wistcsci Bozej i tej nieskonczonej transcendencji, k,torq poznaje si~ 

w modli.twie i medytacj-i. Tylko ona moze nadae ostatecooy sens zyciu 
czlowieka. Sqdzimy, ze takie oSl'odki modlitwy i medytacji Sq ogromnEl 
potrzebq zarowno Kosciola jak i swiata. Modlimy si~, by aszram Szanti

9 - ZNAK 
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\vanam, ktoremu o. Monehanin i o. Le Saux poswi~eili tak wiele, stat 
si~ takim wlasnie centrum modlit,vy i spelnil ich zamierzenie, kt6remu 
poswi~cili swe zycie. 

O. Bede Griffiths 
Aszram Szantiwanam, wiosna 1972 r. 

tlum. Janina Mroczkowska 

SWIECCY W ROZWOJU 

KOSCIOtA AFRYKANSKIEGO 


Kalendarioum posoborowej reformy zawiera wiele dowodow swiadczq
cych ,0 wizrast,ajqcej swiadomosci i roli sw'ieckich w zyci u Kosciola w Af
ryee: 

Paidziernik 1968 - KonfereTIc:ja Biskup6w Konga omawia zagaonienie 
wS'polpracy hierarchili i laiokatu. P,ostawiono wlqm;yc swieckkb. do prac 
Jwmisji biskupich dZi,alajqcych w ramaeh Konfereneji Biskup6w. 

Maj 1969 - w Ruanda i Burundi Kongregaeja Biskup6w uchwala 
utworzenie Kmjowej Rady S\Niecki-ch w kazdym z tYich k r ajow . 

Czer",..iec 1969 - w Tanzanii ueh·walono konsty,buej~ dla Rad SWieckieh 
na p1aszczyinie parafiaJne j, diecezjalnej i k:raj-owej . Kraj·o,wa Rada Sw,iec
k id1 zbiera si~ raz do roku. Jej .prz€iwodniezqcym jest swiecki. 

8-10 luty 1970 - posiedzenie plename komisji bi'skup~ej do spra1w apo
stolstwa swieekieh w Poludniowej Afryce. Stwierdwno, ze komitety p a 
rafialil1e Sq ulwnstytuowane i dz,ialaj q prawie w co drugiej parafii. Oma
wiano mozliwosc dokooptowania ludvi swieckkh do komisj1 biskupich 
oraz potrzeb~ utworzenia Krajowej Rady Sw ieeki-ch. 

Rok 1971 - na Madagaska!l'ze w ramach komisji biskupiej do spraw 
apostolstwa swieekich dzialajq swieccy w podkomisjach dla doroslych. 
mlod:aiezy i dzieei. W parafiach istniejq komitety swieckieh, ktore podej
mujq odpowiedzialnosc za admj.nistracj~ oraz oz~en.ie dzialalil10sci apo
stolskiej. 

Rok 1971 - w Zambii dziala K!l'ajowa Rada Swieoki,ch. Delegaoi wybie
rani Sq przez rozne srodowiska ludzi swiecJti,ch~ 

Styczen 1972 - w Bretorii w Republice Poludniowej Afryk~ powstala 
Rada Swieckkh, w sklad kt orej wchodzq przedstawid eJe wie~"I1ych z Re
publiki Poludnio,wej A:liryk.i, Lesotho i Botswany. W Radzie uczestniczy 
90 delegatow reprezentujqeych dwa miliony katoli;kovv. Na swojej pierw
SZE:j sesji Rada opraeowala statut, 

Rok 1972 obchodz()Iny jest w Malawi jako rok l-aikatu. I'n:"ogram obcho
clow dotyczy odnowy ruchu apostolatu swiec~kh, zwlaszcza dzialajqcych 
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w diecezjaLnych i paraiialnych radach duszpasterskich. Jest to wstl;'pny 
etap utwo1'zenia w 1'o~u nasb~pnym Kl'ajowej Rady Sw,ieckkh 1. 

W kontekscie tych fakt6w plasuje si~ pierwszy Panafry'kanski Kongres 
Kat01ikow SWieckich, kt6ry odbyl g.l~ w Akrze (Ghana) w dniach 11-18 
sierpnia 1971 r . z udzialem okolo 300 os6b reprezentujqcych 36 lQ'aj6w 
Afryki. 

Dokumentac;ja tego kongresu jest zawarta w ksiqce, kt6rq stanowi spe
cjalny numer czasopisma Laics aujourd'hui organu prasowego Rady 
S\~' ieokich - Consi1ium de Laici6 2. 

Temat kongresu brzmial: Udzial swieckich w rozwoju Kosciola i pel
nym rozwoju ALryki. Zajmo:wano si~ m. in. spr'Cl1wami rozwoju spoleczne
go Afiryki, problemami rodziny i wychowania oraz przyszlosciq konty
nentu afrykanskiego. Celem tego og61noafrykanskiego spotkania, jak to 
stwiel'dza we wst~pie redakcja ksiqzki, byIo: 

1. Podzielenie sil;' doswiadozen-iami przez swieckich dzialaczy katoIic
kich ze wszystkich kraj6w Afrylti i Madagaskaru. 

2. Opracowal1ie .nowych srodk6w i sposob6w do w2lffiozenia udzialu lai
kutu w roz.woju Kosdola aJirykanskiego (Ziwlaszcza formacja swiecltich 
oraz ich wsp6lpraca z ducho,wienstwem i zalw.nami). 

Akta PanaLrytkans'kiego Spotl{ani,a Swieokich skladajq si~ z trzech cz~
sci, M6re Sq poprzedwne or~OOiem papieza Pawla VI skie,rowanym z Wa
tylcanu do uczestmik6w Zja:<\du w dniu 5 slierpnia 1971 ,r. 

Cz~sc pierwsza zawiera referaty, kr6tsze \I',ypowiedzi i hornllie ZWiqZia
ne z otwaI1Oiem kongresu i zarysoiWooi,em , jego g16wnej problematyki. 
Za,sadin,iozy referat zostal wyglosz(}ny przez bis.kupa J. Zoa. Prelegent. 
om6wil misj~ afrykanskiego laika w 5wietle dokument6w Vaticanum II. 

W drugiej cz~sci k5'iq:iki majdujq si~ ,referaty wygloszone w grupad1 
roboczych. Pi~c grup omawialo najwazniejsze sp1'awy doJtyczqce ro,z.woju 
Af1'yki i Kosciola: 1. ewolucja ekonomiczna, spoleczna i politycwa; 2. 1'0
dzina; 3. wyksztalcen,je i wychowanie; 4. laikat w zydu Kosciola; 5. spra
wy biezqce i akcje, kt6re nalezy podjqc. 

Trzecia cz~sc obejmuje wystqpienie koncowe na zamkni~cie kongresu 
M. J . AmichLa, ktory pDzewodniczyl spotkaruu, oraz k.alrd. M. Roya - 'pre
fekta Consilium de Laicis. Znajduje si~ tez tu dokument Se~retar,iatu 

Stanu, odczytany na zakonczenie zjazdu przez kard. Zoungrana, dotyczqcy 
nowej fundacji papies,kiej "Pro Africa". 

Kongres lepiej usw;iJadomil llJczestnikom i tym, kto1"zy interesujq si~ Kos
ciolem w Afryce, zadani.a, jakie potrzeba wykonac, gdy rna si~ na uwadze 
udzial swieckich w rozwoju Kosdola i pelnym rozwoju Af1'yki. Stwier
dzono, ze rGoZiW6j kraj6w ef.rykanskich post~puje lpomyslnie. Ist.nieji\ jed
nak liczne problemy do rozwiqzania. W gwaltownie roz·wijajqcych si~ 

Ka!enda'r tum posoborowej reformy, zycie i Mysl, 22 (1972), nr 10, 31-33. 
• Rencontre Panafri cano-ma!gache des Laics, Roma 1972, Typis Polyglottis 

Vaticanls, 292. 

I 
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miastach Afrylti tak.1mi pl'Oblemami Sq: mieszkania, hiegiena, bezrooocie, 
przestEWczosC. W srooowiskach zaS wiejskich wyst~puje koniecz.nosc za
radzenia n~dzy pnzez p()wi~~zenie ilosciowe i jakoociowe produkcji rol
nej. Trzcba tez pomnoi;yc skutecme wysilki w celu likwddowania anal
fabetyzmu, prawnego i f.aktYicmego respektowania rownosci ludzi. 

Po roZ'Wazeniu udz1alu i znaczenia chrnescijalIl w integralnym rozwoju 
Afryki uczestnicy Kongresu zaj~li si~ przestudiowaniem roli swieckich 

. Afry;kailczykuw we ws!)olnocie eklezjalillej. Kongres dal tez wytyozne dla 
formacji laikatu afirykanskiego. Wskazano, ze zadne ramy organirzacyjne 
apostolatu swieckich rue mO'gq uprzedzac i zastqpic swiadectwa wiary 
chrzesoijanskiej, dawanego w i;yciu codziennym (por. ,\.vyklad R. Huchaxda 
z Senegalu, sUr. 189) . Podkreslano tez niejedno~rotlliie o,bowiqzek wsp61
pracy duchowuensbwa, za!kon6w ~ swieclcich omz o;bowiqzek dalszego two
rzenia organizacji dla mlodziezy i dorasly,ch, l~t6re mialyby wyrazne cele 
a postolskie i ekumeniczne. Stw.ierdzono r6wniei: po·trzeb~ wsp61pracy 
og61noafrykanskiej w dziedz1nie ClIpostoJ..stwa swiedcich. Owocnosc zas tej 
wsp6lpra.cy oka.:ie si~ dopiero w skutkach, kt6re przyniesie kongres lai
katu Afryki, ktory mial: miejsce w Akrze. 

Ks. Antoni Mlotek 

ANTVPROWINCJAtKI 
TRZECI LIST 
PISANY 00 MIESZKANCA PROWINCJI 00 PRZYJACIELA 

Listopad 1972 roku 

Prawd~ powiedziawszy odczuwam od pewnego czasu brak spo
row etycmych. Bodaj po raz ostatni by/em wplqtany w spor praw
d1!iwie etyczny tui po wojnie. Spierali si~ ucmiowie gimnazjalni, 
ktorzy u nas mieszkali. No coi, g/odno bylo wtedy. W dodatku 
w kuchni internatowej zagnieidzi/y si~ karaluchy. Bardziej przed 
si~biorczy chlopcy wykryli sposob dostawania si~ do kuchni nocq 
przez male okienko w Scianie, poprzez ktore podawalo si~ posi lki. 
W kuchni byly zmagazynowone chleb i marmolada. Powstat prob
lem: ile trzeba zabic karaluchow, ieby miec stuszne prawo do 
kromki chleba z marmoladq. Zaznoczam, ie chtopcy nie znajdo
wali si~ w stonie "ostatecznej koniecznosci". Stanu karaluchow 
n ie znatem. Wyglqdato no to, ie cierpiq na przeludnienie. Byl to, 
zdaniem moim, spor prawdziwie etyczny. Bo spor etyczny dotyczy 
pytonia: jest grzech, czy nie rna grzechu? Tak albo nie. Inne 
kwestie sq bogatelq. 
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Powiedz mi, czy w naszej naukowej literaturze mielismy choc 
raz do czynienia ze sporem prawdziwie etycznym? leby jeden po
wiedzial : grzech, a drugi: nie grzech? Czy wok61 tego pytania po
wstaly jakies obozy, jakies grupy, zwalczajqce si~ kliki? 80 ja nie 
pami~tam. Moie jednak czegos nie zauwaiylem, do mnie no pro
wincj~ nie wszystko dochodzi. A tymczasem wystarczy, ieby czlo
wiek poszedl do spowiedzi. Ten sam rejestr grzechow (bo przeciei 
grzechy si~ czlowiekowi powtarzajq), a ... jezuici troch~ inaczej, do
minikanie troch~ inaczej, kapucyni inaczej, reformaci tei nieco 
inaczej a swieccy ksi~ia jeszcze inaczej, bo ci zawsze si~ gdzies 
spieszq. Wierzymy, jak nom nasza wiara nakazuje, ie przynajmniej 
odpuszczenie b~dzie tcikie samo. 

No, wi~c co Ty no to? 

Bardzo si~ u nos ostatnio rozszerzylo znaczenie slowka "etyko". 
Co wi~cej, wyrugowalo Q1no prawie zupelnie slowo "moralnosc". 
Dzis jui nikt nie jest "niemoralny", natomiast kaidy woli byc (jesli 
jui musi) ..nieetyczny". To bordziej eleganckie. Mamy zatem etyk~ 
opisujqcq, mamy metaetyk~, mamy meta- metaetyk~, mamy aksjo

logi~ (to nawet nieile diwi~czy), mamy etyk~ normatywnq (ole tej 
jest niewiele), mamy implikacje etyczne, mamy empirycznq etyk~ 
i mamy to, co najwainiejsze: starania, ieby "etyka" byla nauko
wa, co wynika ni mniej ni wi~cej tylko w,prost z uch-wal ostatniego 
Soboru. 

Musz~ przyznac, ie najbardziej zaciekawia mnie to ostatnie sta 
ranie: ieby etyka byla naukowa. Mniejszo 0 to, kto no tym zyska: 
nauka czy etyka. Najwainiejsze sq przejawy owej troski czyli to, 
jak Dna si~ w praktyce urzeczywistnia. Wczoraj wieczorem wlasnie 
zoczq/em przeglqdac stos ksiqiek i artykulow no ten temat a dzi
siaj dziel~ si~ z Tobq no gorqco moimi refleksjami. Ot6i, jak za
uwaiylem po przejrzeniu 9 prac, rzeczq najwainiejszq w nauce 
jest to, od czego zoczqc. Podohnie jak bylo u nos no maturze. 
Jeden z nos wyznawal: "nie wiedzialem, od czego zaczqc. Gdy
bym zoczql, reszta jakos by poszla ... " A zaczqc w przypadku etyki, 
to znaczy znaleic kamien w~gielny ewentualnie w~gielnq cegl~, 
no ktorej moina by budowac caly dom. Kamienie i cegly bywajq 
roine. Ale ich sumo jest przeciei skonczona. Co wi~c dla jednych 
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jest kamieniem w~gielnym, dla innych jest ceg/q w srodku domu 
a jeszcze dla innych - jesli jui pozostac przy metaforze d omu 
ceg/q w kominie. Spor mi~dzy uczonymi etykami jest zotem sporem 
o to, gdzie danq ceg/~ umiescic. Do t ego, aby by/ spor, potrzeb
ne sq takie argumenty. T e sq roine.Najcz~sciej jednak stosuje si~ 
chwyt nast~pujqcy: jesli od tego - mowi si~ - nie zaczniesz, nie 
udowodnisz tamtego... Co tym "tamtym" jest? Alei to nie ma zna
czenia, bo to zaleiy od tego, co jest "tym". Najwainiejsze, ieby 
udowodnic, to znaczy znaleic wiqiqce spoiwo, metafizyczne wap
no i piach . 

Naliczy/em pi~c takich g/ownych kamieni w~gielnych. I pi~c 

wywodzqcych si~ stqd kierunkow myslowy~h. Podejrzewam, ie one 
wyczerpujq ca/osc naszej rozkwitajqcej ostatnio mysli etycznej . No 
kaidy z przypadkow wymyslono u nos jakqs obcq nazw~. Te jed
nak tylko zaciemniajq spraw~. Zada/em sobie zotem trud prze/o
ienia obcych nazw na nazwy polskie. Moie si~ przyjmq. 

1. T rzeba wyjse od etycznego zjawiska, fenomenu. Tak mowlq 
"fenomenologowie", czyli po mojemu "zjawoznawcy". Zjawiskiem 
takim jest doswiadczenie etyczne. Od tego trzeba zoczqc. 

Ale propozycja to troch~ mnie niepokoi. Czyi bowiem nie ma 
tom jakiegos ukrytego przyzwolenia na ma/y, choeby jeden grzech? 
No bo jakie doswiadczenie etyczne bez grzechu! Wiadomo, ie 
niepe/ne. Nie jest jednak chyba dobrze zoczynae etyk~ od popa
dania z niq na samym poczqtku w konflikt. Choc moie w tym 
miejscu jakis zjawoznawiec powiedzia/by mi : przeciei jak nie ma 
etyki, to nie ma zakazu, a jak nie ma zakazu, to nie ma i grzechu. 
Jakie zatem moie bye konflikt? Rzeczywikie. No ole jak nie ma 
etyki, to jak moie byc doswiadczenie etyczne? Jesli jest doswiad
czenie etyczne, widocznie jest takie etyka. Ale jeieli jui jest. to po 
co jq budowac? Ta,k wi~c musz~ wymae, ie to droga dla mn ie 
albo prowadzi do grzechu (jako eksperymentu), alba ukazuje, ie 
nie potrzeba budowae etyki, bo ona jui jest. Pisz~ 0, ie tak mi 
si~ wydaje, ot tak sobie 0 tym mysl~. Nie podejrzewaj mnie, i e po
biegn~ zaraz rozpoczynac . 

.....2. Trzeba wyjsc od "prawa natury". Natura znaczy po polsku : 
to, co przyrodzone. Zaczynamy od tego, co przyrodzone. No ole 



135 ANTYPROWINCJAlKI 

z tym, jok czytom, sq kolosolne kfopoty. Jedni mowiq (egzystencjo
lisci), ie nie mo niczego tokiego, co jest przyrodzone. Inni, ie to, 
cp przyrodzone, owszem jest, ale tego zoboczyc siE: nie do. Jok 
moino budowoc no czyms. co jest niewidzialne? Inni jeszcze sq
dzq, ie z tego. co przyrodzone, nie wynika nic konkretnego. Inni 
wreszcie, ie tego, co zawiera to, co przyrodzone, nie wszyscy uzna
jq, bo np. w Afryce sq tacy, co zjadajq ludzi i no dodatek uwo
iajq, ie sq niewinni, jok niemowlE:ta. Wielu doszfo do wniosku, 
ie uznowanie tego, co przyrodzone, jest mafo ekumenicz.ne (z egzy
stencjali~mem siE: nie dogodamy). Sprawa wyglqdo no milczq

co odfoionq "ad acta". Nie mowi siE:, ie nie ma takiego prawa 
jok prawo przyrodzone, ale iyje siE: i pracuje tok, jakby takiego 
prawa nie byfo. W ten sposob przyrodzeniowcy nie chcq siE: do 
tego, co przyrodzone otworcie przyznae. Tokie przynajmniej od
noszE: wraienie.... 

3. Trzebo wyjse od zasody, ktorq prof. Tatarkiewicz przypisof 
nojpierw i przede wszystkim E. Kantowi z Krolewca (dzis Kolinin
grad): czfowiek ma bye celem a nie srodkiem twoich dziofon (cy
tuj~ z pomi~ci, wi~c moie cos przekr~cam, ale sens jest toki) . 

Ale ja znow mam klopoty. Osoba, czfowiek to cel i wortosc. 
Zgoda. Skoro jednak jedna osoba jest wartosciq. to dwie sq dwie
ma wartosciami, a trzy, a pi~e... To jak pi~c osob b~dzie chcialo 
zabic mojq osob~, to co? Mam si~ dae? Po drugie: gdy np. OJ
ciec Reginald mowi do mnie, abym mu przyniosl ksiqik~, to prze
ciei wiadomo, ie nie ja jestem celem jego dzialania, tylko ksiqi
ka, a ja srodkiem i narz~dziem. To on chyba grzeszy ... A jednak 
zupelnie nie ma wyrzutow sumienia. Ale najbardzie( dol mi do 
mys lenia j ed en celowiec (teleolog). ktorego spotkafem jeszcze 
w wojsku. Powiedziaf roz do nos: "celujcie dobrze, waszym celem 
jest czfowiek". Chodzilo mu 0 to. ie nieprzyjacielski sprz~t bor
dziej s i ~ moie nom przydac ni i wz i~ci do niewoli iofnierze. Te 
wszystkie okolicznosci wprawily mnie w stan duiych wqtpliwosci. 

4. Zaczqe od woli Boiej. No to wyjscie mom cytat: "Odwolywa
nie si~ do woli Boiej jest dla moralnosei chrzescijanskiej czyms 
zwyczajnym ; wydaje si~ wprost oczywiste ... Cz/owiek wi~c rea/izu
je dobro moraIne, wlasciwie uk/ada swoje iycie, ezyny, zamierze
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nio, wtedy, gdy spelnio wo/~ Boiq, kiedy docieko jej znoczen;o 
; dostosowuje s;~ do niej w swym post~powon;u". 

Jui wydawalo mi si~, ie jestem no najwlasciwszej drodze. Alis
ci zastanowily mnie dwie neczY. Najpie'liW sloWlko: ..wydaje si~" 
w pierwszym zaraz zdaniu. A wi~e tylko wydaje si~. Po drugie ZO'in
trygowaly mnie przypisy. U tkonca ,zdani,a znalazl si~ odnosnik, 
ktary mial wskazae no autoraw popierajqcy,ehowo zdanie. Wy
mieniam tych autor6w: jest kh razem pi~ciu. Tylko tpi~oiu. Oto 
oni: J. Mausbaeh, G . Ermecke, O. Schilling, H. NoldtilO, G. Hein
zel. Ich praee ukazaly si~ w ostatnich latach. No dobrze, a gdzie 
reszta? Gdzie sw. Tomasz, sw. Augustyn, sw. Bonawentura, Duns 
Scot, gdzie m6j umilowany Ludwik de Molina? Czyiby oni byli 
zdania, ie jest inaezej? Dlaczego tylko pi~ciu popiera to zdanie? 
Zrozumialem jednak, dlaczego musialo bye powiedziane ..wydaje 
si~ ... " Tak wi~c te kilka zdan sprawilo to, ie cien zostal rzucony: 
no Oje6w KOSciola a nawet no wol~ Boiq. ZgubHem si~. 

5. Rozpoczynae od Soboru. T ok sugerujq soborowey czyli dzieci 
soboru (zwaiywszy no to, kto sq 0 jeowie Soboru). T rzeba zoba
czye, co nakazal Sob6r. Jest to droga, zdawaloby si~, najpewniej
szo. Atoli sq klopoty. Bo jedni sqdzq, ie Sob6r zolecil oparcie si~ 
no Pismie sw., a inni, ie no bardziej konkretnych ideach. Wyla
nia si~ sp6r. W sporze tym pierwsi zarzucajq drug1im niedocen'ianie 
tego, co oni doceniajq, a drudzy pierwszy.m niedocen,i,anie od
wrotf'le. Jako trzeei zarzut stosowany z poiytkiem przez obie strony 
pojalWia si~ mysl, ie .. jesteScie w sprzeeznoSci z Sobor~m". W ten 
sposob dzieci sobo,ru robiq pr,zykry ha,r.mider. 

Jak w i ~c widzisz, bogactwo poozqtkow jest olbrzymie. Trzeba 
jednak zauwaiye, ie im bardziej roznorodny jest sam poczqtek, 
tym bardziej jednolity koniec. Sporu 0 to, ezy jest grzech, czy nie 
ma grzechu, nie uswiadczysz. Gdyby mnie dzisiaj gimnazjalni 
chlopcy zapytali 0 ten chleb z marmoladq, noprawd~ n<ie wiedz,ial
bym jak odpowiedziee. A nie mysl przytpadktiem, ie sprawa byla 
bl'aha. Dla nieh to bylo bardzo doni,osle. Z glodu wprawdzie nie 
umieraH, ale jedna,k wieez'orami byli glodni. I to nawet po kolaeji. 

Z jakqi ulgq si~gam znow do Prowincjo/ek Pascal,a, aieby 
przeczytae zamieszezony w nich fragment ,z '0. Vasqueza: .. kiedy 
si~ widzi z/odziejo gotowego niez/omnie okrase osob~ biednq. 
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moina, dla odwrocenia go od tego, wskazac mu poszczegolnie ja
kqs osob~ bogatq, aby jq okradl w miejsce tamtej". Wiadomo 
przynajmniej, 0 co chodzi. iyciowo i konkretnie. Dodalbym tylko, 
ieby nieco zaktualizowae rozstrzygni~cie, ii jesliby okradzionym 
bye mialo jakies spoleczne przedsi~biorstwo a nie osoba, to po 
udzieleniu rady, naleiy czym pr~dzej doniese, komu potrzeba. 

Ale braki teorii nadrabia u nos praktyka. Ostatnio nasz dzien
nik doni6sl, ie wciqi zdarzajq si~ u nos wypadki utoni~e w jezio
rach i rzekach, bo wyplywajq no nie tacy, co ani plywae nie potra
fiq , ani nie majq kart plywackich. Dziennikarz i zarazem autor no

. tatki wzywa milicj~, by zaostrzyla sankcje i by kandydat6w no to
p ielc6w przekazywae do ukamnia kolegiom orzekajqcym. 

To mnie gl~boko wzruszylo. Dlaczego? No bo nareszcie ktos 

wzywa milicj~, by otwarcie przystqp ila do walki z grzechem. Dla 
czego z grzechem? Bo utopienie si~ nie figuruje w kodeksie kar

nym jako przest~pstwo, ale przeciei wiadomo, ie jest to ci~iki 

grzech. Poniewai nie dziala u nos iadne wodne ochotnicze pogo
towie ratunkowe (no wz6r g6rskiego), do walki z samob6jcami 

muszq bye zaangaiowani ci sami, ktorzy sq przeznaczeni do walki 
z p rzest~pstwami . Gdyby okazalo si~, ie sil jest za malo, trzeba 
wezwae wojska pancerne. Bo choe nie przest~pstwo, to jednak jak 

nos poucza swi~ta wiara, grzech. Brawo dziennikarz! Niestety 
nie podol swego nazwiska, bo bym Ci je przekazal. My b~dzie
my walczye z g.rzechem a nas,i etycy niech sobie nodal ukladajq 
swoje cegielki! 

Zanim jednak to si~ stanie, dam ci rad~ . Chodzi 0 kwesti~ 
utoni~cia. Musisz sam si~ zaczqe strzec, ieby nie chodzie potem 
no kolegium . W tym celu podaj~ Ci przepis, jaki zaczerpnqlem 
ze starej ksi~gi pt. Moce tajemne kamieni. Oto rada: nos zaw
sze przy sobie jaspis. A oto cytat : .. Jaspis. Filozof powiada, ie 
jeS/iby kto na/azl jaspis zie/ony, a w nim by byl krzyi, tedy ma 
takq moc, iie kto by ji przy sobie nosil, tedy takowy nigdy nie 
moie utonqc" . 

Kresl~ si~ 

Tw6j Molinista 
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HIERONIM SAVONAROLA 

OSTATNIE ROIMYSLANIE* 
(oparte na psalmie "In Te Domine speravi") 

OkrCjza mnie smutek; oblega mnie swojC! pot~znCj armiq, pcxibija 
mO'je ser,ce, dzien i nO'c nie przestaje wznO'sic przeciwlw mnie swoich 
krzyk6w i swoich machin. MO'i przyjaciele przeszli na jego stronG 
i stali si~ moimi nieprzyjaci61mi. Wszystko, co widz~ i wszystko, co 
slysz~, dochodzi do mnie pod jegO' zl1akiem. Imiona mokh przyjH
.ci6l zas~piaj'l mnie, mysl 0 moich synach napawamnie utrapieniem, 
gn~bi mnie obraz mojegO' klas.ztoru i mojej celi; rani mnie wspom
nienie moich zaj~c, a pami~c 0 moich grzecha,ch miazdzy mnie. 
Temu, kt6ry ma gorC!czk~, rzeczy slodkie zdajCj si~ gO'rzkimi: tak 
i ila mnie wszystko zamienia si~ w gorycz i smutek. .J,a'kimze jest 
on ci~:i:arem moojemu sercu! Jak jad zmii, jak niesz;czE;'sna zaraza. 
Szemrze przeciwko Bogu, nie przestaje bluznie, pcha ku rozpaczy. 
'0, ja nieszcz~sriy,kt6z mnie wyzwoli O'd tych swi~tokradztw? J ezell 
wszystkie rzeczy, kt6re widz~ i kt6re slysz~ , ustawily si~ pod zna
kiem smutku i gwaltownie zn~caj'l si~ nade mn'l, ktO' b~dzie moim 
O'brOl}C'l? Gdzie znajd~ pomoc? Dok'ld p6jd~? Jak uciekn~? Wiem, cO' 
uczyni~. Zwr6c~ si~ ,ku rzeczO'm niewidzialnym, aby je zmobilizo
wac przeciwko rzeczom wi,dzialnym. Ale jak pokierowac tCj niewi
dzi aln'l sil 'l talc wznioslC! i tak pot~znC!? Nadzieja, kt6ra zwraca si~ 
ku rze~zom niewidzialnym, ona podniesie si~ przeciwko smutko\vi, 
aby go zniweczye. Kt6z jej si~ oprze? Sluchaj, cO' m6wi prO'rok : Ty, 
o Panie, jestes mojq nadziejq, umiesciles si~ PO'nad wszystkim! Kto 
odwazy si~ powstac przeciwlw Panu? Kto Go moze dosi~gnCjc? B~d~ 
Go wi~c wzywal, bez w'ltpienia przyjdzie i nie zawstydzi mnie. Ale 
oto On juz jest. Przynosi mi radose, u czy, jak walczyc, m6wi do 

• Rozmyslanie to zaczql pisac Savonarola w wi~zieniu maja 1498 r. Doszedl 
do czwartego wersetu psalmu. kiedy we srOOE:. 23 maja, w wigili~ Wniebowstq
pienia wyprowadzono go z celi do kaplicy w Palacu Signor;; na ostatniq msz~ sw. 

.a potem na miejsce stracenia. 
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mnie: "Krzyez na eale gardlo, nie przestawaj!" (1z 58, 1). Zapytalem: 
Co mam krzy.czec? i rzekl mi: Krzyez z ufnosciq z calego ser<:a twego. 

Panie, do Ciebie si~ ueiekam: niech nie doznam zawodu na wieki ; 
Uwolnij rnnie w sprawiedliwosci Twojej! [Ps. 30 (31)] 0 eudowna silo 
nadziei! Smutelk ll1ie moze Zldzierzyc twojego spojI1zenia. Juz wr6eila 
pocieeha. Nieeh krzyezy smutek, nieeh dr~ezy mnie swiat, nieeh 
podniosq si~ wrogowie, niezego si~ nie boj~: W To b i e b ·o w i e m, 
Pan ie, polo z Y 1 e m n adz i e j~, Tys mojq nadziejq, bo jestes 
ponad wszystkim. I juz wszedlem, nadzieja otwor.zyla mi drzwi do 
Ciebie, mojego sehronienia. Nie wszedlem nieTozwaznie, usprawied
liwia mnie przed Tobq nadzieja. Ona mi mowi: Czlowieku, oto naj
wyZsze sehronienie - boslkosc. Otworz oezy i patrz. Tylko Bog 1St
nieje, On sam jest oeeanem rzeezywistosci. 1l1'ne rzeczy Sq, ja;k gdyby 
ieh nie bylo; wszystkie zalezq od Niego - gdyby przestaJ je pod
t r,zymywac, natyehmiast zapadlyby si~ w nieoSc, z ·ktorej zostaly wy
eiqgni~te . [... ] Oglqdaj ,mqdrosc Tego, ktory w swoim pokoju rzqdzl 
wszystkim, wszystko widzi, przed kt6rego oezyma wszystkie rzeezy 
Sq nagie, bez zaslony (Rzym 4, 13). On sam jeden umie i moze ci~ 
wyzwolic, P'0eieszyc, zbawic. Nie pokladajcie ufnosci we wladeaeh 
ani w ezlowieku, u ktoreg'O nie ma o.ealenia [ps 145 (146) 3]. Se.ree 
ezlowieka jak strumieil w 'r~ku Boga, On zwra<:a je dokqd sam chee 
(Pr.zysl 21 1). On tylko moze i b~dzie umial ei pomoe. Czyi:bys mial 
wqtpic 0 Jego zamiarach? Pomysl 0 Jego dobroci, rozwaz Jego milose. 
Czyz nie rozkoehal si~ w ludziaeh Ten, iktory dla nieh stal si~ ezlo
wiekiem, ktory dla grzesznikow dal si~ ukrzyzowac? Zaprawd~ On 
jest twoim Ojeem, On .ci~ stworzyl, odkupil i napelnial bez ustanku 
dob-rami. c.zyz ojeiec moglby porzucie sW'0je dzieeko? Rzuc si~ ku 
Niemu. On otworzy swoje ramiona, On ci~ oeali. Badaj Pism'0, a 20

baczys.z, z jalkq natarezyw08eiq Jego nie:mnierzona dobroc wzywa ei~ 
do polozenia w Nim nadziei. Gdyby nie pragnql d~ oealic, byloby 
inaczej. Ustami swojego proroka mowi: Ja go wybawi~, bo przylgnql 
do mnie! [Ps 90 (91) 14] . 'Zatem jedynq raejq, dla ktorej ehee oealie 
ezlowieka, jest nadzieja w Nim polozona. Proroey, apostolowie, n a
wet Pan aposto16w, e6z innego glosili ludziom, jesli nie nadziej c; 
w Bogu? Sldadajeie wiE:e, ludzie, naleine ofiary i miejcie w Panu 
nadziejE: (Ps 4 6), a on was wyzw'OIi, on was wyrwie z waszego utra
pienia. 

o niezmierzona silo nadziei! Jakie si~ ,rozlewasz! Bo laska, 0 Bo
ze, Tozlala si~ na Twoieh wargaeh [Ps 44 (45) 3] . Znajdujesz si~ n a
prawd~ ponad wszystkim, i zlo smutku nie ma do Ciebie dost~pu . 

Wiem t'0, rozumiem to i dlatego, 0 P anie, w Tobie polozylem na
dziej~. Chociaz ciqzq mi moje grzeehy, to jednak nigdy nie b~d~ roz
paezal, jak dlugo Twoja dobroc laskawie wzywa mnie do nadziei. 

N i e e h n i e d 0 z III a ill z a w 0 dun a w i e k i. Mog~ go doznae 
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w ezasie, ale nie na wieki. Nadzieja bowiem, wprowadzajqe Innie 
w najwyzsze miejsee sehronienia - w Ciebie - nauezyla mnie prag
nqc rzeezy wieeznyeh, a lIlie czasowyeh. Nadzieja dotycCzy rzeezy 
niewidzialnyeh. Rzeezy widzialne przemijajq, niewidzialne trwajq 
wieeznie (2 Kor 4 18). Na diwi~k slow nadziei, wyrywajq·eyeh mnie 
z rqk smutku, zaufalem Tobie, Panie, pragnqe nade wszystko uwol
nienia od moieh grzeehow oraz dost~pu - dzi~ki Twojemu milo
sierdziu i }asee - do rzeezy wieeznyeh, ktore Sq niewidzialne. Takie 
jest moje pierwsze zyezenie. Moje najwi~ksze utrapienie stanowiq 
grzeehy, przy nim wszystkie inne znikajq. Zabie.rz mi, Panie, moje 
grzochy, a b~d~ wol'ny od wszelkiego utrapienia. [...] Zabierz mi 
wi~e, Panie, moje grzeehy, zabierz mi je Twojq laskq! Jak nie ko
ehac Ci~ z realego serea, jak nie gard'zic proznosci q tego, co prze
mija? Skoro posiadam Ci~ przez wiarE!, skoro oezekuj~ od Ciebie 
rzeczy, ktorych ani oko nie widzialo, ani ucho nie slyszalo, ani ser
ce ·czlowieka nie zdolalo pojqC (1 Kor 2 9), to ktoz moze mnie za
niepokoic? Traeqc to, eo nie jest Tobq, strac~ to, rczego juz nie ko
cham. Tobie, Panie, zaufalem wedIug tego, ja'k nauczyla rnnie na
dzieja; i nie doznam zawodu na wieki, bo Ty mi dasz Tzeczy wieczne. 
Ten tylko dozna wiecznego ,zawodu, kto siebie powie.rza nie Tobie, 
ale swojej proi:nosci. Mog~wi~c - wiem 0 tym - doznac zawodu 
chwilowo, od Ciebie i ,od wszystkkh ludzi; ale nie doznam go n a 
wieki. Doznam go od Ciebie chwilowo, jesli :nie wysluchasz mojej 
prosby 0 wybinvienie mnie ad obeenej trwogi; a nie wysluehasz dla
tego, ze tak nie byloby dobrze dla mnie oraz dlatego, ze sila rodzi 
si~ w slabosci (2 Kor 12 9); ale nie zawiedziesz mnie na wield. Za
wiodq mnie ludzie chwilowo, pobijq mnie, Jdedy si~ na mnie roz
wscieczq. Dopuscis·z nawet to - abym nie doznal zawodu n a wieki. 
Bo w Twoieh oczaeh lat tysiqe jest jak wezorajszy dzien, ktory min'll 
[Ps 89 (90) 4]; ch~tnie znios~ ehwilowe kl~ski, aby nie przegrac na 
wieki. B~d~ ufal Panu, tak jak ·mnie nauczyla nadzieja, i wkr6tce 
zostan~ u\'wlniony od utrapienia. 

Dla jakieh zaslug? Nie dla .rookh, Panie. N i e c h m n i e u w 0-1
niT w 0 j asp Taw i e d 1 i w 0 s c! Mowi~ Twoja sprawiedliwosc, 
nie moja. Mojq rzeCZq jest p.rosic 0 Twoje milosierdzie, a nie n a
rzucac si~ ze swojq sprawiedliwosciq. Ale jezeli Twoja laska czyni 
mnie sprawiedJiwym, posiadam Twoj q sprawiedliwosc. Jest niq 
Twoja laska w nas. Faryzeusze polegali na uczyn1(ach sprawiedli
wosci, polegali na swojej sprawiedlivvosci, dlatego nie otrzymali 
sprawiedliwosci Bozej, jako ze z uczynkow Prawa zaden czlowiek 
nie moze dostq.pic usprawiedliwienia w Jegooczach (Rzym 3 20). 
Sprawiedliwosc ,Boza ulmzala si~ przez !ask~ Jezusa Chrystusa (Tt 
2 11), nie przez uczyn'ki Prawa. FiIozof.owie IChlubi 'l si~ swojq spra
wiedliwosciq - ta·kze i oni nie znalezIi Twojej sprawiedliwosci; 

http:Zabie.rz
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nie wchodzili bramq, byli jak :zlodzieje i zb6jcy, kt6rzy przyszli, nie 
aby ocalie owce, lecz aby je izgubie i zabie (J 10 1). Panie, spra
wiedliwosciq Twojq jest przeto laska Twoja. Przestalaby bye laskq, 
gdybys jq dawal dla zaslug. Wyzw6l mnie od moich grzech6w nie 
w mojej lecz w Twojej sprawiedliwosci. To znaczyw Twoim Synu, 
kt6ry, sam pomi~dzy ludzmi okazal si~ sprawiedliwym. Kimze bo
wiem On jest, jesli nie samq Sprawiedliwosci,,! , przez ktOCq ludzie 
Sq usprawiedliwiani? W tej Sprawiedliwosci usprawiedliwij mnie 
i wyzw6l od moich grzech6w. Wtedy tez zostan~ wyzwolony od 
innych utrapien, kt6re grzechy na mnie sciqgn~ly - z przyczynq 
bowiem zniknq i skutki. Nauczyla mnie tego nadzieja. Radooe przy
szla. Nie doznam zawodu na wieki, poniewaz Tobie zaufalem. [... ] 

Pospiesz mnie wybawie, skr6e dni, pchnij czas. Naklon Twego uch:1. 
tak, abym m agI bye szybko wysluchany. Dla Ciebie, ,kt6ry zamiesz
kujesz wieczrtlose, czas jest zawsze kr6tki: Wiecznose, dana cala n a 
raz r6wnoczesnie obejmuje w sobie oraz przekracza nieskoitczenie 
calose czasu. Ale dla mnie kazdy dzieit jest dlugi. Czas bowiem 
stanowi "liczba ruchu": zaleznie od tego, czy si~ closwiadcza albo 
nie doswiadcza ruchu, doswiadcza si~ albo nie dciwiadcza czasu. 
Tym bardziej zas doSwiadcza si~ ruchu, im bardziej liczy si~ jego 
elementy. ,Ta, kt6ry licz~ dni i godziny, ja dobrze wiem, co to jest 
czas. Jezeli d'la Cie'bie tysiqc Jat jest ja>k dzien wczorajszy, ,kt6ry 
juz min'll, to dla mnie jeden dzien jest ja'k tysiqc lat, kt6re majq 
dopiero nadejse. Pospiesz wi~c, Panie, wyzwolie mme od moich 
grzech6w i n~dz. Smiere bowiem si~ spieszy, oczekuje mnie na 
kazdym miejscu. Pospiesz wi~c, Panie, Z obawy, ze zaskoczony przez 
niq nie m6glbym znaleze czasu na zal. "\Vyzw6l mnie, Panie, z rqk 
Zlego, WYlrwij mnie z wi~z6w grzechu i z sidel smierci , wydobqdz 
mnie z ,czelusci piekla, wybaw mnie ad ucisku i okrutnej tyranii 
smu1!ku, aby moja dusza mogla si~ podnieSe i cieszye w Tobie, To
bie blogoslawie przez wszystkie clni mojego zyci a. [ ...J 

Zatrwozyla si~ moj a dusza, bo oto znowu smutek ze sztandarem 
sprawiedliwosci zaczyna wczorajszq walk~ ale ip..llymi srodkami. 
Dzisiaj p rzyszedl, by wyrwae mi mojq bron i oddae jq swoim zolda
kom. C6z uczyni~ rozbrojony i slaby? Jakaz zuchwa~ose w jego 
krzylku, jalka zacieklose w jego ataku, jaka pewnose zwyd~stwC\ ! 
Gdziez jest - wola - tw6j ·obroitca? gdzie twoje schronienie? gdzie 
zbawienie? .Trwasz nadal w twojej daremnej UfilloSci? Pocieszasz sip, 
iluzjami, tworzysz i)·obie Boga laskawego, kt6ry bylby twoim obron
Cq i twoim schronieniem. Myslisz, ze juz wstq,piles do nieba, a je
stes jedynie zabawk'l w r~kach twoich marzen, ludzisz si~ pr6znq 
nadziejq. Czyzbys i ty zostal porwany do trzeciego nieba? Co za 
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bzdury! Przypomnij sobie, prosz~ ci~, wielkosc 'Diewdzi~cznosci . 

Czyz nie wysusza ona zr6dlCl. mHosierdzia? Z'bawiciel, placzqc nad 
Jerozolimq, przepowiedzial jej nieszcz~scia: Pirzyjdq na ciebie dni, 
gdy twoi nieprzyjacielE' otoczq ci~ walem, oblegnq ci~ i scisnq ze
wszqd. Powalq 'Da ziemi~ ciebie i twoje dzieci z tobq, i nie zosta
wi q w tobie kamienia n a Ikamieniu (Lk 19 43~4). Nie przemilczal 
tez przyczyny tych nieszcz~sc: 'za to, zes nie rozpoznalo ,czasu 
nawiedzenia twego. Przypatrz si~ zatem, co zostalo .powiedziane 
c niewdzi~cznosci; nie tylko pozbawia ona wszelkiej nagrody, ale 
takle sciqga najgorsze kary. Czyz ,'Die b~dzie tak sarno i z twojq 
duszq? Jerozolima z Ewangelii to dusza ludzka; kiedy nie rozpo
znaje czasu nawiedzenia s'wego, otaczajq jq i sciskajq demony i po
kusy, upada na ziemi~ i nie pozostaje w 'niej zadna cnota, zaden 
dobry czyn - wszystko ulega zniszczeniu. Opuszcza jq wszelka 
laska. I nigdy juz nie b~dzie odbudowana, dlatego ze 'Die poznaln 
czasu nawiedzenia swego. Tym miastem, kt6re Bog napelnil tylo
ma dobrami, jestes ty. Nie umiales tego zrozumiec, okazales si~ 
niewdzi~czny . On ci~ stworzyl na swoj obraz; sprawil, ze urodriles 
si~ w Jego Kosciele, a nie w ziemi niewiernych. Dal ci za ojczyzn~ 
ziemi~ ukwieconq [f1.orida - co moze oznaiczac Florencj~, albo 
F~rraT~l . Uswi~cil ci~ Wooq chr:ztu 8wi~tego, sprawil, ze wzrastales 
w domu zakonnym. A ty? Ty biegales za swoimi marzeniami, sze
dles z proznymi myslami (Ef 4 17), utonqles 'W g·rzechach. Wzywal 
cj~ Pan - nie odpowiadales; przestrzegal ci~ - nie zwracaleS uwa
gi na Jego rady. Ilei razy ci~ oswiecal, zwracal ku twojemu wlas
nemu sercu, wyrywal ze snow. Zapraszal ci~, a ty si~ wymawia
lES; ciqgnql ' ci~, a ty si~ opierales. W ikoncu pewnego dnia Jego n ie
wypowiedziana i bezgraniczna lagodnose zatryumfowala nad tobq: 
zgrzeszyles, a On ci~ nawiedzil; upadles, a On d~ podniosl; zyles 
w niffiwiadomosci, On ci~ pouczyl; byles slepy, On ci przywr6cil 
wzrok. To wtedy wlasnie pomogl ci przeplynqez burzliweg,o miej
sce na swiecie do spokojnego portu zakonnego zycia. Dal ci swi~ty 

habit, uczynil ci~ swoim kaplanem, oddal ci~ do szkoly mqdrosci. 
Ty odpowiedziales tylko niewdzi~cznosciq, ·bowiem widziano cip' 
nie(lbalym w sluibie Bozej, a jest napisane: przekl~ty, co spernia 
gnuSnie dzielo Jahwe (Jer 48 10). A ,przeciez ollie opuScita ci~ do'broc 
Boza ale prowadzila .ci~ dalej; obdarzyla ci~ znaj<omosciq Pisma 
Swi~tego - dar najwyzszy! - w usta twoje wlozyla moc przepo-. 
wiadania, umiescilaci~, jak wielkich ludzi, wsrod rzesz. I coz si~ 

stal-o? Nauczales innych, ale zaniedbywales siebie samego; praco
wales nad leczeniem inny'ch, ale nie nad swoim zbawieniem. Serce 
twoje stalo si~ wyniosle z powodu twej pi~knoSci, zanikla twoja 
przezornose z powodu twej pi~knosci (Ez 28 17). Stales si~ niczym 
i .na wieki ni.czym b~dziesz. Czyz nie wiesz, ze sluga, ktory zna 
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wol~ swego pana, ale jej nie ezyni, otrzyma naIeiyte kije (por. Lk 
12 47)? Czyi nie wiesz, ie Bog sprzeciwia si~ pysznym? Jak bardzo 
upadles, ty gwiazdQ blyszezqea, synu jutrzenki, ty niszezyeielu na
rodow, mowiqey w ser·eu swoim: wstqpi~ az do niebios! A oto zsze
dIes w miejsee eiemne, w gl~bin~ otehlani. Robaetwo jest twoim po
slaniem, roba<etwo tei jest twoim przykryciem (Iz 14 11). Po tylu 
zgQrszeniaeh i oPQraeh wezwaniom Boiym masz jeszeze 'nadziej~ 

znalezc milosierdzie? A eoi b~dzie ze sprawiedliwoseiq Boiq i z p,ra
wQseiq Jego sqd6w? Nie wyobraiaj sobie, ie milosierdzie zawsze jest 
po stronie grzesznika. Ma one sWQje graniee. Czy nie napisano 
o Mqdrosci: Poniewaz prosilalm, leez wyseie nie dbali,r~k~ poda
lam, a nikt nie zwaial, gardziliscie kaidq ml'l rad l'l , nieeheieliscie 
moieh upomnien; wi~e i ja waszl'l kl~sk~ wyszydz~, zadrwi~, gdy 
straeh was ogarnie (Przysl 1 24-25). Tak wi~e nie zawsze mil.osier
dzie przebaeza. Nie widzisz, ie i dla eiebie rna onQ jakl'ls grani·e~? 

DlaezegQ ty, uezezony tyloma Boiymi dobrodziej-stwami, upadles na 
sarno dno morskie? Dlaezego ty, napelniony zrazu tyloma laskami, 
stales si~, p r.zez swojq pyeh~ i iqdz~ chwaly, skandalem dla swiata? 
Nie ludz si~ proznq nadziejq! Zyj jak ezlowiek woIny! Nie martw si~ 
ani obe::nymi m~kami, ani tymi w przyszlym iyeiu! Zmieszaj si~ z ty
mi, ktorzy W obfitosei iyjq, a ktorzy takie sehodzq do grobu. Po 
co si~ wstydzic? Miej 'czolo nier,zqdniey (Jer 3 3). Jedzmy i pijmy, 
bo jutro pomrzemy (Iz 22 13). Twoja sytuaeja jest beznadziejna, 
a twoje rany nieuleezalne. 

Zamilkl smutek, ale wszysey jego zwolenniey wyli jak echo: 
Twoja sytuaeja jest beznadziejna, twoje r:llly nieuleezalne. 

Wtedy, Vlspomniawszy przykazania mojej matki, ehoeiazzaehwia
ny w sereu, podnioslem si~ i skierowalem oezu ku niebu, ie-by po
moe nadeszla . I zeszla z usmieehem nadzieja, otoez.ona niebian
skim splendorem, i rzekla: Ktoi tu me rzqdy zaciemnia 'slowami, co 
sensu nie majq (Job 38 2), ktoz tu ehee og,r:miezyc moje milosier
dzie, kto to ehee ograniezyc to, co nieskol1ezone, i mysli, ie zmiesci 
w swoje j r~ee morze? Nie slyszales slow Pana: Kiedy grzesznik b~
dzie zalowal ezynow, jakie popelnil, nie b <?d~ ieh pamie,tal (Ez 18 
22). A gdziez jest ezlowiek, ktory by nie zgrzeszyl? Kto moie po
wiedziec: seree moje jest ezyste? Czyz nie wszysey mUSZq mowic 
slowami Modlitwy Pailskiej: odpusc nam nasze winy? To aposto
lorn Pan kazal si~ tak modlic; ezyz Pan dalby im t~ modlitw~, gdy
by by li bez grze ehu, ani , ktorzy otrzymali pierwoeiny Dueha? K to 
wi~e moie si~ ehelpic, ze jest jednym z grzesznikow? Posluehaj 
umilowanego uCZlnia Pana: Jezeli powiemy, ie nie mamy grzeehu, 
to samyeh siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy (1 J 1 8). Po
sluehaj apostola Jakuba: Cz~sto upadamy wszysey (Jak 3 2). Wszy
sey bowiem zgrzeszyli (Rzym 3 23) i nawet najba,rdziej swi~ei sy
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nowie Bozy potrzebujq ,Bozego miloOsierdzia. I jeszcze napisano: 
Sprawiedliwy upada siedem razy na dzien (Przysl 24 16). MHosier
dzie .nie rna wi~c gra.nic i za kazdym razem, kiedy grzesznik ia
luje - przychodzi [liezaleznie od tego, czy ,grzechy Sq male czy 
wielkie. [ ... ] Za kazdym razem milosierdzie nie bE)dzie mialo 'kOllca. 
Dlaczeg,o wi~c smutku, ty naj,goOrsza z istoOt, wy,rzucasz mu otrzyma
ne dobrodziejstwa? Czyz najwi~kszy .z prorokow, Dawid, nie otrzy
mal licznych doObrodziejstw, czyi nie byl czlowiekiem Boiym? A mi
rno to i on upadl rci~z<ko - cudzolozni'k, moOrderca czlowieka spra
wiedliwego i niewinnego. Mimo to Bog nie zatrzymal swojego mi
losierdzia dla niego. Czemu niepokoisz si~ grzechem pychy? Czyz 
Dawid nie pysznil si~, kiedy nakazal spisae ludnoOse Izraela, aby 
si~ chelpie wielkosciq i pot~gq swojego 'kr6Iestwa? A jednak nie 
zostal odtrq.cony, bowiem ani nie uk,rywal grzechu, ani nie chlu
bit si~ nim ja'k Sodoma, ale wolal: Wyznam Tobie m6j grzech, Pa
nie (por. Ps 31/32 5). A zatem to nie milosierdzie rna granice, to 
sami odtrqceni wznoszq ibariery, aby ono ich ·nie ,dosi~glo . Ono 
przy.chodzi do nich, a oni je odrzucajq. Dlatego napisano: Twoja 
zguba, Izraelu, wychodzi z ciebie; ze mnie wy,chodzi tylko pomoc. 
Otw6rz usta, wym6w slowo milosierdzia, a ja je wypelni~; Qtw6rz 
serce twoje a ja ci dam miar~ dobra, natloczonq i oplywajqcq (por 
Lk 6 38). 

Trwaj na modlitwie i we lzach, bo ten, kt6.ry zaczql d~ milowae 
i wzbudzae twojq milooe swoimi dobrodziejstwami oraz laskami, bez 
"\"qtpienia dokonczy swego dziela (por. Fil 1 6). Czy zat>rzylffiuj q ciE) 
w dzialaniu naturalne przy.czy.ny? czyz sila ·zarodka [lie doprowadza 
owocu a,z do jego ,doskonalosci? Kt6re to ptaki porzucajq swoje 
male, zanim te naUCZq si~ latae? I skqdze ta troska? czy maj q z te
go jakqs kor.zyse? 2ad:nej. Znajdujq w tym jedynie bud. Jest w nich 
milose, kt6ira pcha naturalne przyczyny do zrealizowania swoich 
skutkow poprzez dobro, kt6re one chcq rozprzestrzeniae, Ibo dobro 
z natury swej rozlewa si~. Jezeli takie Sq stwor.zenia, to jaki musi 
bye sam Stw6r,ca? On jest Milosciq, On jest nieskon'czonq Ddbrociq. 
Czyiby nie doprowadzil SWoOjego dziela do doskonalosci? Posl uchaj, 
co m6wi Jezus: Pokarmem moim jest czynie wol~ Tego, kt6ry mnie 
poslal - abym wypclnil Jego dzielo (J 4 34). Ten, kt6ry zaczql ci~ 
milowae, obsypywae ciEi dobrodziejstwami oraz laskami, 'oczyszczae 
ci~ z twokh grzech6w, niewqtpliwie wypelni swoje dzieloo; to Sq 
przygotowania do zycia wiecznego. Dlaczego upadlszy nie roztrza
skales si~? Czyz nie dlatego, ze Pan wyciqg.nql swojq r~k~? A dla
czego t~ uczynil? Dlaczego zwrocil twoje serce ku sobie? Dlaczeg() 
sprowokowal ci~ do pokuty? Dlaczego ciE) pocieszyl? Czy nie po to, 
aby d~ ()Czyscie, oOdnowie 'przez lask~ i zaprowadzie do iycia wiecz
negoO? To rue Sq wytworzone przez ciebie iluzje i majaki, to Sq na

http:przy.czy.ny
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tchnienia Boie. A nawet gdyby byly czystymi urojeniami, czyi nie 
bylyby dobre? czyi nie zjawiulyby si~ na mocy wiary? Jeieli zas 
wszelkie dobro pochodzi od Boga, owe ur{)jenia bylyby Boiymi 
oswieceniami. Niech rozradujq ci~ te slowa! . 

Wtedy moje serce zostalo pocieszone tak bard~o, ie nie moglem 
si~ powstrzymac i zaspiewalem: Pan swiatlem i zbawieniem moim: 
kogoi mam si~ I~'kac? Pan ObrOl1cq iycia mojego: przed kim mam 
si~ trwoiyc? (Ps 26/27 1). A rzucajqc si~ we lzach do stop Pana do
dalem: 0 Panie, kiedy podniosq przeciwko mnie swojq bron, nie 
zachwieje si~ moje se.rce, bo Ty jesteS mojq ·mOCq i mojq ucieczkq, 
Ty poprowadzisz mnie i naka.rmisz... 

Hieronim Savonarola 
tlum. Ludmila Grygiel 

Wedlug: Savonarole en prison. Derniere meditation. Textes tra
duits et presentes pa r Ie CardinaU Journet. Desclee de Brouwer 1968, 
Foi vivante nO 77, s. 158. 

10 - ZNAK 



Lis t Y do Redakc; 

Wsrod wspomnien 0 Sp. lVIal'zenie Pollak6wnJ'e oglos:wnych w Znaku 
nr 219 zabraJdo glosu z P oznania, gdzie byl jej dom, gdnie najwi~ej 
pracowal~, gdzie wycier:piala najci~z8zy etap swojej choroby, by st qc1 
wejse w br·am~ smierd. Nie pomn~, kiedy si~ poznalysmy, byl0 to 
\V kaidym razie tuz po ukonczeniu studiow, w Seminrurium Historycz
nym Uniwersytetu Poznanskiego, dokqd jako absolwentka Uniwel'syt.etu 
Wau'3zawSlklego zglosila si~ po temat pracy dokitorskiej. Na promotora 
wybrala profesora Henryka Lowmianskiego, moim byl profesor Kazi
m ierz Tymieniecki. SpotyJmlysmy siE: na seminal'iach . POTIliewaz wtedy 
Lylo we zwyczaju racze j pozost.awianie doktorantow sam nn sam z tru
dem dopracowY'\o\'ani'a si~ wlasaiwych metod badawczych, a nasi mistJ.1ZO
wie reprezentowali odr~bne ialdyw.idualln(lsci (a na tym si~ to w Pozna
niu nie konczylo) - Marzena wlracala do domu z cgniem w oczach 
i wypiekami. Zdawalam sobj.e spr3J"v~, ze jej scie jjka naukowa zaczynala 
si~ w miejscu wszechstronniej uprawionym historycznie niz moja: impo
nowalo mi, ze miala jui: za sobq i objazdy po kil'<8.ju i praktyk~ wyko
p aliskQwq. Imponowala st.ala u niej got.owosc do rozpra1wiania w 'kwe
stiach nie tylko h ist.oryozny,ch, ale i filozofi.cznYlch i swia.topoglqd()wy.ch. 
Niejeden bestseller z tej dziedMny podrzucala mi ria jednq noc lub dwie, 
zeby moc nim obctzi.elic inne jesZlcze osoby i w terminie odeslac wlasci
wej bibliotece. Impono'Vval entuzjaZlIl1 do pracy i do mistrzow, gdy ja 
tymozasem gasla.m lat wo, nie mogqc zawierzye ani swoim sHorn ani 
okolicznosciom. Czyjs werdykt "ona jest aktywlniejsza od oiebie" przy
j~lam z calym przekonaniem, wSltydzqc si~ przy n.iej S'\vojej niernra
wosci. Zd3!I'lZ310 sj~ Marzenie bye draihwq w rozmOlWach czy kameral
nych dyskusjach. Raz nawet odwr6cila si~ gwaltownie i poszl.a bez po
zegnania. Ale nazajutrz zaS'talam w moim poJcoju malq don<iczk~ r 6iowej 
begonii z k3lrtkq : "Na jmooniej przepnlszam, bylam brzydka". Wiem, ze 
to jq wiele kosztowalo. Byla przeciez osobq baJrdw zamklni~tq i w lwn
taktowaniu s,j~ z drugimi miala trudnosci, zwlas(l;C(Z3 gdy oni rue chl\l\TY
tali jeszcze tego, co ona dawno juz poj~la i pmyj~la za swo je. Wyglfl,da
1a cz~sto na roZmarZlOnq, z opo['ami wracala z Zl3l11yslenia "na ziemi~"_ 
Ale bystra intelil{encja, pjebYiwala praC'owitosc i zaci~oie w pra.cy, a da
lej niewqtpliwe gl~bokie przezywaln.ie wS'zystkiego, 00 czytala, co robila 
i co jq spotykal<J, rzecZQlwy i przy tym literacko oryginalny st}'l pisa
nia - to wszystko skladalo si~ na nieposledniq pr 3Jwdziwosc i intem.syw
nose jej zyci.a . Czy d1ateg<J bylo takie kr6illcie? 

Wyrnienialysmy tez doswiadczenia dydaktyczne: Marzena mialla ich 
od poczqtku swojej pracy ba:rdzo duzo. Wydawalo si~, ze przygnioUy j:o) 

http:przezywaln.ie
http:swia.topoglqd()wy.ch
http:kil'<8.ju
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swoim ci~zarem, bo nie umiala tworzyc sobie zadnych ulatwien i licencji. 
Kiedy sta;n~la oko w ako z gl'Oznq chorobq, nagle wszystkie Spl'aIWY uzy 
skaly inny wymiar. Zachowalam w pami~ci powag~ na jej twarzy 
(a byla to buzia 0 rzadkim wdzi~I{U), gdy mi 0 tym po raa: pierwszy po
wiedziala. Bylo to w foye.r Opery Poonanskiej, mi~dzy jednym aktem 
a drugim - bodaj na wyst~;pie Comedie Fran~aise. Za<:z~lam potem poj
mowac, jaki sens Inialy w jej zydu dlugie tygodnie i nawet miesiqce 
iwlowania si~ od lud2Ji (za co sklonna jq bylam krytylmwac), sp~dzam: 
nad rozlicznymi lekturami i praCq badawczq. Byla z usposohienia kon
templatorkq, z wyboru - asootkq. Ale tez chciala zdqzyc! 

Odwiedzalam jq po:bniej po ci~i:kiej operacji, na Powislu, Iviedy Ie· 
zala cierpHwie przez dlugie tygodnie, powracaj~ do sil, i rownie;i 
w czasie rekonwalescencji na wsi pod Szamotula.mi, kiedy mogla si~ juz 
dzieJic i-adosciq odbywania spacer6w lesnych i cieszyc n.iemal pelnym 
powrotem do spl'awnosci fizycznej . Przypadek zrzqdzil, ze bylam w War
~zawie akurat w dzien habiJJitacji, kt6ry widomie i z pelnym prawem 
uznala za kulm~nacj~ swojej pracy zyciowej . W Ma!l'zenie trwal jeszczc 
entuzjazm do pracy badawczej, acz bardzo juz dojrzaly i swiadom gra
nicy. Marzena chchlla przeciez wyjasnic, jak si~ to stalo, ze ryceTze 
krzyzowi zafalswwa1i sw.oje chrzesClijanstwo, oraz to, jak utrwalilo si~ 

w opmi p()kolen - nie u nas - przekonanie .a ich wie1kosci i zaslugach 
dla nal"od u niemieckiego, dla kul11ury i zgola mUgU! 

Ostatnie nasze spotkania - dIa mnie zawsze ci~zkie od smutku 
byly jllz ty1ko w jej domu, pod najlep.szq, bo matczy;nq opiekq, w atmo
sfecrze 1l0lkoju, moey du<:ha i wlary - nawet i w te dni, gdy wYI1ainie 
slabla. Bog nie oszcz~dzil jej m~ki psychicznej, najgorszej chyba, gdy 
swi.adoma i mysht C8, ani mowie, ani pisae wi~cej nie mogla, oczami tyl
ko patrzqc. Nie mamy wi~c jej "ostatiniego slowa". Byto milozeniem , 
wobec ktorego milknCi i nasze slowa. 

Brygida Kiirbisowna 

W majowym numer,ze Znaku J. A. Kloczowsk,i snuje swoje r ozwaza
nia na tle prac naUikowych C. G. JlInga. Wydaje mi s i~, ze autor w /w 
artylrulu zbyt mocno 1I1egi autorytetowi JlInga, co wyraza si~ w drama
tycznym tonie konkluzji jego refleksji. Nie cZllj~ si~ upowazniony do za
bier3Jl1ia glosu w dziedzLnie psycho-logii, lecz poruszona tu problematyka 
w zalladniczy Siposob wyklracza poza ramy czystej psych0<10gii , ktora 
w tym przypadku w pewnym stopniu spelnia rol~ Konia Tmjanskiego. 
Wspokzesny angielski filozof J. E. Smith twierdzi, ze nie rna religijnie 
oboj~tnych naukowc6w (Do8wi adczenie i Bog) (. .. ) Tymczasl'm \vielu 

http:Szamotula.mi
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uczo.nych w stosunku do. Bo.ga usiluje sto.so.wae lUdzkq miar~, czego. wy
razem (drobnym) jest uzywanie ,przez nich w sto.sunku do. BDga OIkresle
nia "istnieje". Chyba tylko. filo.zof.ia, zwlaszcza klasyczna mDze WYiPo.
wiadae si~ w sprawie Bo.ga, ,gdyz usiluje o.na umiescie uklad Ddnie
sienia swych badan na zel\vJlqtrz swiata i pDsluguje si~ samq lo.gikq 
(0. ile o.na mo.ze tu bye kompetentna), jakkDlwiek Po.lem jej badan mo.gq 
bye r6zne dziedziny nauk empirycznych. Do.tychcza.s filDzofia wYiPmco.
wala kiIka do.Wo.d6w na "istnienie" Boga, z ktorych najbardziej przekD
nywajqce wypro.wadzo.ne Sq z przyczynowo.sci i Celo.WDSci w swiecie Draz 
z psych~ki czlowieka. Do.Wo.dy te Dparte Sq na podstawo.wych za.sadach 
IDgiki stDsowanych bez zastrzezen we wszyshltich dziedzinach nauki. 
Dzi~ki pro.stej ko.nstruikcji zro.zumiale Sq przez wszystkich myslqcych 
1udzi bez w,zg1~du na wyksztalcenie. Jezeli mimD wszyslikD nie Po.siadajq 
abso.lutnej sHy przekDnywania, to. dlatego., ze dotyczq BDga, tj . z braku 
zaufania do. ro.zumu lud~ie:gD, gdy cho.dzi 0. zagadnienie w)"kraczajq:ce 
poza ramy swiata. W zyciu obs€Il,vujemy wiele przykiadow rDzbieZno.sci 
mi~dzy odczuciem a dDswiadczeniem. W1adDmo. na przyklad, ze wszyscy 
ludzie praguq SzczE;scia, lecz kojar-zenie go. ze standardem zy,cia jest nie
Po.ro.zumieniem, bo. gdyby tak bylD, to. nie bylo.by na swiecie biedakow, 
gdyz wcze.sniej Ddebraliby sobie zycie z ro.~paczy (skrajny brak szc~sci«l), 
zas miliO:nerzy p~kali:by ze SZczE;scia. Do.swiadczenie zas mowi, ze pla
SZCZYZlla przebiegu sz~scia nie rna ruc w~poLnego. z plaszczyznq prze
biegu Zamo.mDsci. Dowodem tegD jest znacznie wi~kszy proce.nt samD
b6jstl\v w sferach zamo.znych niz w sfel'ach UbDgi:ch. (Mowi 0. tym 1e
genda 0. nieszcz~sJi,wym k!r61uposzukujqcym koszuli ze szcz~sHwego. czlo.
wieka). Na wszysikich pDziomach nauki i filo.ZDficznej wnglerlti znaj
dujemy przedstawtcieIi zarowno. wierzqcych jak i niewierzqcych, CD PD
twierdza niead~watnose nauki w zakresie spraw bDzych. Czy istniejll 
inne mo.zli.wo.sci pDznania Bo.ga? Stwierdzajllc bezsilno.se czlowieika WD

bec tajemnicy swiata, w celu ro.zszerzenia wiedzy 0. swiecie nalei:y wlq
czye do. badan milDse i reUgiE;. TegD zdania jest wielu wybi,tny,ch przed
stawicieli rowych dziedzin nauki. Jedno., co na pewno. w tej sprawie 
mDzemy pDwiedziee, to. to., ze Bog sam decyduje 0. zak.res,ie i spDsobie 
pDznania Go. przez czlowieka, i ze nie mo.ze to. bye sprawq przypadko.
wego. o.<ikrycia, czy tez Ddpo.wiedniego. Po.ziomu nauki oraz to., ze SPD
sob, w jaki czIowiek mDze Go. Po.znae, jest dla 'vvszystkich ludzi jedna
kDWD dDst~pny, bez wzgl~du na wrDdzonq inteligencj~, wyksztalcenie i t. p. 
Nie mo.;i)na w tym wyklu()zye udzialu czlDwieka np. przez ,rozum i mi
lo.se i religi~. Szukanie przez ludzkDse Bo.ga nie jest przyslowiQwym "szu
kaniem dziury w calym", lecz jest konselkwencjq lo.gicznegD myslenia, 
wewnE;trznego Ddczuoia i uswiado.mienia sobie, ze Bog jest pelinym i je
dynym uzasadnieniem bytu czto.wieka. Bez Bo.ga czlo.wiek nie jest ~r6-
1em tegD swiata, lecz jego. o.fiarq. Nikt nie jest w stanie w pelni zgl~bie 
dramatu ludzkiegD w takiej sytuacji. 

http:bezsilno.se
http:proce.nt
http:Do.Wo.dy
http:wypro.wadzo.ne
http:filo.zof.ia


149 LlSTY DO REDAKCJI 

Otaczajq nas Iudzie, Morych kontakt z Bogiem jeSt tak konkretny, ze 
najwytsze autorytety naukowe nie potraiilyby tu niczego wniefic. Na 
jakiej podstawie mozna zakwestionowac pl'awdziwosc takiego poznania '! 
Nie moZemy oczekiwac od nauki defin~tywnego rozstrzygni~cia w tej za
sadniczej dia nas sprawie. Ozy to dobrze czy iIe? Chyba nie maj1\ sensu 
dramatyczne apele pod adresem teologow i filOzof6w 0 ratowanie nasze
go Boga, tym bardziej, ze z zasady teologia nie zajmuje si~ udowodnie
niem bytu Boga a j~zyk fUozoficzny zrozumialy jest tylko dla filozofow, 
a co z reszt1\ Iudzi? Gdy chodzi 0 Boga, <to wszyscy jestefimy jednakowy
mi filozofami i mamy jedna!kowe szanse. W pos:rukiwaniu Boga nikt ni
kogo nie wyr~czy i nie liczy si~ tu zaden autarytet naukowy, grdyz do 
Boga nie rna utartych szlak6w, Ie.cz ka:i:dy czIowiek musi wypracowac 
swojq wIasnq scieZk~, kt6ra jest tak indywidualna, jak Lndywidualn1\ jest 
smierc. 

Wracajqc do Junga, to Die odbieram mu prawa glosu w sprawie Boga 
pod warul1ikiem, ze b~dzie to glos filozofa a nie specjalisty z w1\skiego 
zakresu nauki. Na tle powyzszych rozwazall nasU\vaj1\ mi si~ pod adre
sem Junga nast~pujqce pytania: 

1. 	 W jakim stopniu l'ozpracowal psychik~ czlowieka? 
2. 	 Co (lcto) mu posluzylo za medium w jego badaniach? 
3. W 	jaJlti spos6b l'ozdzielil w ~ychice ludzkiej pierwiastek boski od Iudz

kiego? 
4. 	 Jaki logiczny wniosek wyplywa z faktu, ze struktura doktrynaJna re

Jigii chrzescijanskiej odpowiada psychice Iud~iej? 
Roe.waZmy te pytania: 
ad. 1. Bez wnikania w fachowe tajniki psychologH moma stwierdzic, 

ze istniejq nieprzetkraczalne granLce poznania psychiki czIowJeka, wyni
kajqce z fakw przyj~ia ukladu odniesienia wewnqtrz czlowieka b~dqce
go rownoczesnie podmiotem i przedmiotem badan. Zachodzi tu pewna 
analogia do II zasady tel'modynamiki. Praktycznie wygl1\da to talc, jakJby 
ktos usilowal polkn1\c samego siebie, lub w sposob bezposl'edni zobaczyc 
wIasne oko. 

ad. 2. Talc wnikLiwych badan, jakie Jung przeprowadzil, nie moiina by
10 oprzec na og61nych relacjach, lecz koniecznym bylo anaJizo.wanie kon
h'Tetnego przYipa~ku stanu kontemplacji religijnej. Nie mogl Jung przyjqc 
jako medium innego czIowdeka, gdyz dotychcza's nie wynaleziono spo
sobu do bezpoSredniej transmisji stanu psychiki z jednego na dl'ugiego 
czlowieka, zas jE:zyk jest zbyt niedoskonaly. Musial zatem Jung posIu
zyc si~ wIasnC\ osobq, lecz w jaki sposob potrafil wzniesc si~ na wyzyny 
kontempIacji religijnej, skoro byl niewiW'Z!\cym? Symulowa·nie chyba tez 
nie wchwzi w rachubE:. Poza tyro powszechnie wiadomo, ze w kazdej 
dziedzinie ludzkiego zycia (rowniez i w religii) zdarzaj1\ siE: pewne od
st~pstwa od normy (spIaszczenie i wypaczenie), czy medium Junga nie 
nalezalo do takich? 
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ad. 3. Wydaje mi si~, ze muzykologiem winien bye muzyk, natomiast 
W omawianym wypadku bylo inaczej. Czy Jung nie nalezy do tych uczo
nych, ktorzy "w ciemno" stosujq miar~ ludz:kq do Boga? Jungw celu 
wybrni~cia z beznadziejnej sytuacji, jaikq napotkal w swoich badaniach, 
ustawil plaszczyzn~ kontaktu Boga z czlowiekiem w miejscu dla niego 
najwygodniejszym t. j. adaptowal do tych celow pla,szczyzn~ kontaktu 
czlowieka z cztowiekiem. W~zel lqcznooci Boga z czlowiekiem jest row
nie trudny do ujarzmienia, jak sam Bog, gdyz te same trudnosci ttl wcho
dZq w gr~. W~zlow tych chyba nie moina szukae na zadnej z wyobrazal
nych przez nas plaszczyzn. Wszystko, z czym czlowiek spotyka si~ w swie
cie jest w pewnym stop:niu jego wlasnq cz~sciq. Dlatego sposob, w jaki 
Jung szuka tych w~zlow, jest podobny do szukania zguby w jasnym po
koju be."- wzgl~du na miejsce dokonania zguby. W milosci dwojga ludzi 
kazdy z parinerow przezywa samego siebie, lecz nie mozna twierdzie, ze 
przezycia te zawdzi~czajq wylqcznie samym sobie. W kontakcie Boga 
z czlowiekiem odczucia "partnerow" zapewne b~q roine, przy czym stro
nq emitujqcq jest Bog a czlowiek przyjmujqcq, dlatego efekt kontaktu 
b~dzie dostosow·a:ny do czlowieka. Po prostu Bog w kontakcie z czlowie
kiem wywoluje taki obraz, jaki uwaza za stosolwny. 

A oto zdanie na ten temat wschodnich m~dre6w z XVw.: 
,,0 pi~lmy Boze! 
Wielu glupcow szuka Cit'; w niebie, szuka na Ziemi, 
Ty w samym sercu wiernych sit'; znajdujesz" (Piesii 0 gorqcym Dum

Tu.le,214 nr Znaku.). 
ad . 4. Wg Junga z faktu, ze struktura dogmatyczna chrzescijanstwa 

Jest dostosowana do psychicZinych potrzeb czlo,w ieka, wynika, ze stw orzy
Ii jq ludzie. Innymi slowy Bog nie potrafilby talk doskonale tego uczy
nk. Mozna do tego dodae, ze tcn sposob myslenia wynika z wyobrazenia 
Boga p'rzez Junga. 

Kazimierz Jarzqb 
Krosno nod Wislokiem 
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W NUMERZE: 


Dominikanie w Polsce i no swiecie - Zakon podtrzymuje swq wiel
kq tradycj~ intelektualnq. 

• 

Ks. Marian Jaworski ukazuje, jak osoba ludzka, stosunek "ja-ty" 
otwierajq nowe perspektywy widzenia problemu religijnej wi~zi 
z Bogiem, bogatsze aniieli te, ktore dawalo tradycyjne, kosmola
giczne podejscie do rzeczywistosci stworzonej. 

• 

W wielu dyskusjach wciqi powracajq nazwiska Bergsona, Sartre'a. 
Husserla, Heideggera czy Ricoeura. Ks. Tischner pokazuje. na 
czym polega ich wklad w filozofi. cziowieka, czyli poszukiwanie 
"cziowieczenstwa w czlowieku". 

• 

Prof. Irena Kronska ukazuje mysl Epikura od strony zarowno malo 
znanej jak gl~boko aktualnej. 

• 

Jedenasta wieczorem: Przedsmiertne rozwaiania Savonaroli. 
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