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W NUMERZE: 

"Jesli w Polsce i w narodach sfowianskich zachowafa si~ w duiej mie
rze kulfura chrzescijanska w jej hisforycznej synfezie: religii i moralnosci, 

racjonalnosci i wolnosci, jesli fak poj~ta kultura sfanowi korzenie Europy 

i byfa fejie Europy najprzedniejszym darem, to trzeba na nowo warfosci 

lakiej kultury uswiadomie Europie dzis, w dobie zagroienia czlowieka 

i powr6cie do zr6def «europejskosci» z bogafym jui dziejowym doswiad

czeniem, kf6re obok innych narod6w posiada NAROO POLSKI." 

Mieczyslaw A. Krqpiec: "Chrzescijansfwo - wsp61ne dobro Europy" 

"Isfniejq powody, dla kf6rych pofrzebujemy chrzescijansfwa, ale nic ja

kiegokolwiek chrzescijanstwa. Nie potrzeba nam chrzescijanstwa doko

nujqcego polifycznych rewolucji, ch~fnego do walki 0 lak zwane wyzwo

lenie seksualne, potakujqcego naszej poiqdliwosci, przystajqcego na 

gwatt. I bez pomocy ze strony chrzescijanstwa, w naszym swiecie az 

nadfo jesf sit, kf6re tym si~ zajmujq. Ludziom potrzebne jest chrzesci

janstwo, kt6re pozwala wyjse poza nacisk bezposredniej codziennosci, 

chrzescijanstwo, kf6re ukazuje zar6wno ograniczenie ludzkiej kondycji, 

jak i 10, co pozwala si~ z nim pogodzie, chrzescijanstwo, kf6re naucza 
lej prosfej prawdy, ze isfnieje nie Iylko dzien jufrzejszy, lecz i dni na

st~pne, i - ze roznica mi~dzy sukcesem a poraikq jest rzadko kiedy 
uchwytna. Potrzebujemy chrzescijanstwa, kf6re nie jesf ani zlote, ani pur

purowe, ani czerwone, lecz szare." 
Leszek Kolakowski: "Czy diabel moze bye zbawiony?" 

"Odkryc' na nowo prawd~ 0 upadku czfowieka, odnaleze zawartq w niej 

wielkq nadziej~ i wezwanie ku lepszemu - 10, w moim mniemaniu, nie 
cierpiqcy zwfoki warunek odzyskania naszej europejskiej tozsamosci. Je

sli raz - dzi,~ki chrzescijanstwu - dowiedzielismy si~ 0 naszym grzechu, 

to juz nie mozemy 0 nim nie wiedziee, mozemy co najwyzej niewiedz~ 

udawac." 
Jacek Salij OP: "Prawda 0 upadku czfowieka." 

1- "Kosci6f prawoslawny wyobraia przyszfose historycznq ludzkosci, spo

feczensfwo doskonafe, polis chrzescijanskq. Jest on lakie mistycznq 

rzeczywisfosciq Rosji. Olatego wfasnie Aksakow twierdzit, ie hisforia Rosji 

jest historiq swi~tq. Taka eklezjologia jest pod pewnymi wzgl~dami tra

dycyjna, ale zarazem ogniskuje si~ w niej romantyczna egzaltacja Yolk

geistem, poniewaz 10 Iud (chrzescijanski) jest zr6dfem tw6rczej inspiracji, 

wzorcem wolnosci i s~dziq prawdziwej nieomylnosci." 
Alain Besanc;on: "Edukacja religijna Rosji" 
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MIECZYStAWALBERT KR4P1EC OP 

CHRZESCIJANSTWO 
WSPOLNE DOBRO EUROPY 

W OKOt KAZANIA JANA PAWtA II NA W ZGORZU LECHA 
W GNIEZNIE - ,,0 ROll LUDOW StOWIA~SKICH W KOSCIELE" 

Zjawisko zwane "kulturq europejskq" posiada niewqtpliwie swe 
charakterystyczne, swoiste cechy b~dqce rezultatem rozwoju histo
rycznego narod6w i lud6w Europy. Basen Morza Sr6dziemnego 
uchodzi - w powszechnym mniemaniu - za kolebkE: tworzenia siE: 
integralnej kultury europejskiej, na kt6rq skladajq siEil r6zne wqtki 
osobowej dzialalnosci czlowieka . Zwyklo siEil jq sprowadzac do czte
rech zasadniczych element6w: nauki, sztuki, moralnosci i religii. 
I chociaz kazdy z nich zdaje siE: bye autonomi.czny i samodzielny, 
to jednak :laden nie jest od pozostalych element6w odizolow any, prze
ciwnie, splatajqc siE: ze sobq tworzll one wsp61nie oryginalny feno
men kultury europejskiej. Szczeg61nym miejscem syntezy tych ele
men t6w .kulturowych byla religia chrzescijanska, kt6ra inspirowala 
i stanowila podglebie ideowe dla sztuki, moralnosc znajdowala 
w niej swe zasadnicze uzasadnienie, nauka zas sw6j ostateczny sens 
i kontekst personalistyczny. Religia chrzescijanska wziE:ta tak _indy
widualnie jak i spolecznie integrowala racjonalne, moralne i arty
styczno-estetyczne przezycia i dzialalnose Europejczyka. Przeto sta
nowie winna doniosly przedmlot rozwazan dotyczqcy-c~ wsp6lnego 
dziedzictwa kulturowego Europy. Od dw6ch tysi~cy lat religia chrze
scijanska ksztaltuje, bardziej lub mniej intensywnie, kultU'r~ euro
pejskq. Korzenie tej kultury, wsp6lnej dla wszystkich lud 6w Europy, 
tkwiq gl~boko w tej samej religii - jest niq' wlasnie chrzescijanstwo. 

Zatem rozwazajqc zagadnienie "kultury europejskiej" jako wsp61
nego dobra mieszkanc6w Europy i ich wsp6lnego dziedzictwa dzie
jowego, trzeba przede wszystkim zwr6cie uwag~ na religi~ chrzesci
jailskll, w kt6rej dokonywala si~ synteza pozostalych element6w kul
tury europejskiej: moralnosci, nauki i sztuki. Iowa syntetyzujqca 
funkcja chrzescijanstwa w kulturze europejskiej pozwala m6wie 
o tzw. "kulturze chrzescijanskiej" jako wsp61nym dobru Europy 
i tych kontynent6w, kt6re przez niq zostaly kulturowo zdominowane 
(przede wszystkim oble Ameryki i Australia). Jednak kultura ta, 
wypracowana pierwotnie w basenie sr6dziemnomorskim, jest zjawi
skiem historycznie dynamicznym, mieniqcym siE: r6mymi barwami 
w dziejach tak calej Europy jak i poszczeg61nych jej narod6w. Byly 
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stulecia jej rozkwitu i dominacji, rozmaicie w przekroju czasowym, 
etnologicznym i geograficznym ukladaly si~ relacje mi~dzy jej skla
dowymi elementam i. Slowianszczyzna i Polska, podobnie jak inne 
narody, wnosily do niej cos specyfkznego, cos wlasnego, co jq tez 
r6i:nicowalo, dzis sami zyjemy w epoce jej dez1ntegracj i. 

Rozwazajqc zj awisko kultury chrzescijanskiej jako wsp6lnego do
bra Europy n alezy przypatrzec si~ najpierw charakterowi samej 
religii chrzescijanskiej i jej zdolnosci integrowania r6:i:nych elemen
t6w kulturowych , co znalazlo sw6j wyraz w "christianitas" 
"chrzescijanstwie" jako specyficznym dla Europy zjawisku kultu
rowym, typowo humanistycznym, gdyi; zwiqzanym z osobowym roz
wojem czlowieka. 

RELIGIA 

Religia Chrystusowa jest organicznie zwiqzana z religiq Mojzeszo
Wq jako jej wypelnienie. Ewangelia wedlug sw. Mateusza i naucza
nie sw. Piotra dobitnie to akcentujCl. \Jest jedno Pismo sw. - Sta
rego i Nowego Testamentu - jako swiadectwo Bozego Objawienia. 
Jego wyjsciowq prawd~ mom a by strescic w zdaniach umieszczo
nych na poczqtku Ksi~gi Rodzaju i Ewangelii wedlug sw. Jana. "Na 
poczqtku stworzyl B6g niebo i ziemi~" ... "Na poczl\tku bylo Slowo ... 
Wszy,stko przezen si~ staIo" ... Moma wi~ powiedziee, ze Pismo 
poucza, iz poczl\tkiem czyli racjl\ bytu nieba i ziemi, a wi~c wszyst
kiego, cokolwiek istnieje, jest B6g, kt6ry wszystko to stworzyl i stwa
r za nadal (BARAH). B6g-S1owo stal si~ w czasie czlowiekiem, naro
dzonym z Maryi jako Jezus Chrystus, kt6ry ostatecznie spelnia 
swym zyciem, smierciq i zmartwychwstaniem odwieczny, boski plan 
calkowitego uszcz~sliwienia czlowieka, przez jego "przeb6stwienie". 
Intelektualny skarbiec objawionych zdaIi w Starym i Nowym Te
stamencie jest przebogaty, jak 0 tym swiadczy historia chrzescijan
stwa i jego doktryny. 

W mozaistycznym Objawieniu darowanym "wybranemu" naro
dowi Hebre6w ujawnilo si~ kilka niezwykle donioslych - dla dal
szych dzie j6w kultury - wlltk6w doktrynalnych. Przede wszystkim 
akcentowano monoteizm i transcendencj~ Boga. Kazdy Zyd musial 
powtarzac codziennie "Sluchaj Izraelu, B6g tw6j jest Bogiem jedy
nym"... Wszyscy prorocy podkreslali jedynosc i transcendencj~ Bo
ga, do tego stopnia, ze istnienie samego narodu izraelskiego bylo 
tlumaczone zasadniczo jedynie koniecznoscill przechowania tej pra
wdy 0 jedynosci i transcendencji Boga. Ta wlasnie doktryna byla 
podstawq koncepcji jedynego, suwerennego narodu wybranego. Sens 
Zycia tego narodu - to jego wiernosc (na wz6r wiernosci malzen
skiej) J edynemu, wszechmocnemu Bogu "KTORY' JEST". Nar6d ten 
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zostal wybrany przez Boga, jak na Wschodzie zona bywa wybrana 
przez m~za i musi mu bye wiema. Wiemose owa zostanie nagro
dzona przez przyjscie pochodzqcego z tego narodu Mesjasza, ktorego 
przepowiada caly Stary Testament, " .. .iz przyjdzie i zbawi wybrany 
Iud Bozy". 

W Nowym Testamencie ten wqtek 0 transcendentnym Jedynym 
Bogu nie tylko nie zostal pomniejszony, ale ubogacony objawieniem 
o wewn~trznym zyciu Boga, ktory jest Ojcem-Poczqtkiem, Synem
-Slowem i Duchem-Milosciq. Udzial w tym wewn~trznym porywie 
samopoznania i samomilowania Boga konstytuowanego przez tro
istose Os6b - rna bye ostatecznym celem czlowieka, zbawionego 
przez J ezusa Chryst usa, Boga wcielonego w ludzkq natur~. I tu jawi 
si~ nowy, niezwykle doniosly wqtek humanizacji religii objawionej. 

HUMANIZACJA RELIGIi 

Dramat wkroczenia Boga w dzieje ludzkosci przez fakt narodze
nia si~ Jezusa Chrystusa w czasie calkowicie zmienil sens bycia czlo
wiekiem. To przeciez dla czlowieka, dla ostatecznego usensownienia 
zycia ludzkiego B6g rodzi si~ jako dziecko z Maryi z Nazaretu, doj
rzewa w pracy domowej jak o mlodzien iec; nast~pnie glosi "dobrq 
nowin~" jako Syn Czlowieczy ; uczestniczy w ludzkiej doli przez 
cierpienie, strasznq m~k~ i smiere niewolnika; a spelniwszy dzielo 
odkupienia zbawia czlowieka przez swe zmartwychwstanie. Ta 
prawda wiary zyskala sw6j wyraz w pierwszym symbolu ap ostol
skim na Soborze Konstantynopolitaiiskim "propter nos homines et 
propter nostram salutem, descendit de caelo ... et homo factus est". 
Transcendentny B6g zostal czlowiekowi udost~pniony w spos6b 
ludzki , konkretny w osobie J ezusa Chrystusa i calym biegu jego 
zycia. Bog-czlowiek stal si~ bratem ludzi. Wywolywalo to zdumie
nie i staly zachwyt wierzqcych i dlatego papiez sw. Leon Wielki 
wolal "Agnoscere, 0 ch ristiane, dignitatem tuam : et divinae con
sors factus naturae tloli in veterem villitatem degeneri conversatione 
redire. Memento cuius capitis et cuius corporis sis membrum" (Sel'
mo I de Nativit. Domini). 

Godnose czlowieka jest w swietle religii Chrystusowej zwiqzana 
wlasnie z osobq Jezusa Chrystusa, k t6ry powiedzial 0 sobie "Jam 
jest drogq, prawdq i zyciem" i przyrownal siebie do winnej latorosli, 
a swych wyznawcow do jej galqzek, kt6re wydajq owoce w tedy, gdy 
Sq polqczone z korzeniami i pniem winnego krzewu. Szczeg61na wi~z 
czlowieka z Chrystusem zwiqzana z faktem jego smierci i zmar
twychwstan ia zyskuje w przepowiadanlu sw. Pawla wymiar funda
mentalny. Chrystus jest glowq ludzJk.osci, poj~tej jako jeden orga
nizm, ozywiony specjalnq wewn~tr:zmq zyciodajnq silq - laskq. b~-
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d~c~ zaczqtkiem przeb6stwienia ezlowieka; spelni si~ ono w po
smiertnym momende bezpoSredniego ' polqczenia si~ Z osobowym 
Bogiem, 00 zostalo nazwane "zyciem wiecznym" , i;yciem pOZ'llania 
Boga i jego trwalego i wieeznego rnilowania - szcz~Sciem wedlug 
"miary" boskiej. 

Juz teraz proces jednoczenia ezlowieka z Bogiem dokonuje si~ 
wewnqtrz ludzkiego ducha, w ludzkim "ser eu" , gdy czlowiek wy
biera prawd~ zamiast klamstwa i gdy aktem milosci ogarnia zara
zem Boga i bliiniego. Milose jest szezytowym aktem czlowieka wo
bec Boga - samej Milosei, ktorego dziela Sq przejawem milosci. 
Akt ludzkiej milosci wzgl~dem Boga rozci~ga si~ zarazem na dru
giego czlowieka, blizniego, ktory jest dzieckiem bozym. Milose re
alna wzgl~dem drugiego czlowieka jest sprawdzianem rzetelnosci 
milosci czlowieka wzgl~dem Boga. Kto Boga kocha i ujawnia to 
w milosci bIiiniego, zostaje "pfzeniesiony" z krailIlY Smierci do zycia. 
Dla kochajqcyeh Boga nie mE! juz smierci, albowiem moment smier
ci jest tylko potwierdzeniem i rozwojem tego zycia, ktore teraz po
siadajq, gdy dokonaIi wewn~trznego nawroeenia si~ i zmieniIi swo
jq postaw~ zyci;)wq. Wewn~trzny, dobrowolny wybor prawdy i jej 
realizowanie przez milose wzgl~dem Boga, sprawdzanq przez realny 
akt milosci bliiniego, stanowi niezwykle doniosle podkreslenie naj
wyZszych wartosci osobowyeh, jakimi Sq prawda, wolnose i milose, 
kt6re sprz~gajq si~ integralnie w akcie religijnym. Odtqd juz nie 
teoretyczna afirmacja Boga Jedynego i obrz~dy starotestamentowe, 
ale wewn~trzne przezycie moraIne, skupiajqce si~ w akcie decyzji 
osoboweJ, poddajqcej si~ prawdzie 0 BoZym synostwie i wylaniajq
cej dobrowolnie akty milosci wzgl~dem Boga i bliiniego, stanowi 
o istotnej wartosci czlowieka. Wolnose, prawda i milose jako trzy 
przenikajqce si~ aspekty zycia osobowego Sq najwyzszq ludzkq war
tosciq, czyniqcq czlowieka naprawd~ czlowiekiem i zarazem "uczest
nikiem Bozej natury". Smiere jako koniecznose natury zostala zwy
ci~zona w zmartwychwstaniu Pana i chociaz pozostaje ona kresem 
pielgrzymowania w czasie, nie jest ju:/: ostatecznq perspektywq oso
by ludzkiej, lecz jedynie "Phase" - przejsciem - do zycia w nie
skonczonej prawdzie, milosci i wolnosci. 

Objawienie ewangeliczne wypelnilo w duchu najwyzszego huma
nizmu Stary Testament i otworzylo religi~ na wszelkie ludzkie war
tosci, albowiem te Sq przejawem intelektualnej, wolitywnej i tw6r
czej dzialalnosci czlowieka reaIizujqcej prawd~ i milose w wolnosci. 

SYNTEZA Z KULTURA ANTYCZNA 
Mloda religia ehrzeseijanska znalazla si~ w trudnym polozeniu 

zarowno w swiecie jUdaistyeznym jak i w swiecie rzymskim, prze
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pojonym kulturq greckq. A jednak w ciqgu trzech stuleci zdobyla 
sobie pozycj~ dominujqcq mimo przeSladowan i obcej sobie mental
nosci lud6w swiata antycznego. Stalo siE: to moZliwe wskutek we
wn~trznej otwartosci tejze religii i jej istotnego humanizmu, kt6rego 
kontury zostaly zarysowane powyZej. Religia Chrystusa otwiera
jqca si~ na wartosci istotnie ludzkie: prawd~, milose i wolnose spel
niala niesmiale marzenia i postulaty najwiE:kszych geniuszy swiata 
antycznego: Platona, Arystotelesa, Cycerona, Sofoklesa, Eurypide
sa... Bowiem ci wielcy tw6rcy przedstawiali jako najwyZszy cel zy
cia ludzkiego kontemplacj~ - choeby chwilowq - prawdy, pi~kna, 
a wielkoduszna milosc dla przyjaci61 uchodzila za szczytOWq posta
w~ doskonalego czlowieka. Te idealy i marzenia antycznego swiata 
poganskiego zostaly zrealizowane w zyciu J ezusa Chrystusa, kt6ry 
zobowiqzal wszystkich swych wyznawc6w do codziennej praktycz
nej realizacji wartosci, b~dqcych przedmiotem marzell elity staro
Zytnej. Religia chrzeScijanska byla zdolna wchlonqe w siebie niekt6re 
przemyslenia tw6rc6w i filozof6w antycznych tak Grecji jak i Rzy
mu. Pojawila si~ nie jako spos6b Zycia wrogi teoriom antycznych 
geniuszy, ale jako praktyczne spelnienie ich wznioslych rozwazan 
i marzen. Pierwszy wierzqcy fUozof, sw. Justyn m~czennik, wlasnie 
w imi~ wcielonego Logosu zglaszal pretensjE: do tego, by bye dzie
dzicem calej kultury antycznej: "Wszystko co slusme przez kogo
kolwiek i kiedykolwiek zostalo powiedziane, naleZy do nas chrze
scija'll" (Apol. II, 13). Dawni filozo~owie, jak Platon i stoiey, docho
dzili do prawdy tylko cz~sciowo. "Cokolwiek bowiem filozofowie 
i prawodawcy odkryli i oglosili slusznego, odkrycia te i poznanie 
wypraoowali mozolnie, odpowiednio do swej czqstki Logosu" (Apol. 
II 10). Logos bowiem jest rozsiany jak nasienie w calej ludzkosci, 
a pelnym LOGOSEM jest JEZUS CHRYSTUS. 

Religia chrzescijanska stanE:la wobec ogromnej, rozwiniE:tej kul
tury grecko-rzymskiej. Intelektualizm Platona, racjonalizrn Arysto
telesa i stoik6w rozwijajqce si~ w wysoko zorganizowanym panstwie 
rzymskim, kt6rego duszq bylo praw~, sztuka, stanowily wartosci, 
kt6re nalezalo przejlle, uszlachetnie i zsyntetyzowae w jeden ksztalt 
kultury chrzescijanskiej. Tego trudu podejmowano siE: wsr6d wy
znawc6w religii Chrystusa spontanicznie i stale, chociaz z perspek
tywy dziej6w mozerny dziS zauwaZyc szczeg61ne uintensywnienie 
tego procesu w tzw. "szkole aleksandryjskiej", u Ojc6w kappadoc
-kich na Wschodzie i u sw. Augustyna z jego De civitate Dei na Za
chodzie, w Renesansie Karoling6w i w zlotym okresie sredniowiecza. 

Najprz6d trzeba bylo przezwyci~zyc necessytaryzm mysli greckiej 
jawiqcy si~ tak u Platona, ja,k i u Arystotelesa, jak wreszcie i u 9to
ik6w. Gloszono, ze Ananke-Mojra panuje wszE:dzie, nawet n ad swia
tern najwyZszych bog6w. Swiat jest wieczny, konieczny, n ieprzypad
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kowy w swej PHYSIS. Ostatecznie czlowiek jest tylko elementem 
takZe zdeterminowanym koniecznosciowo - w gigantycznym kos
mosie. ChrzeScijanstwo wprowadzalo natomiast mysl nowq: swiado
mose przygodnosci swiata i wszelkich byt6w. Bog bowiem stwarza 
swiat nie k oniecznosciowo, ale wolnym aktem. M6glby ten swiat 
bye innym ; jest takim, bo takim chce go miee B6g, ktory jest jego 
racjq ostatecznie "uzasadniajqcq". W swiecie przygodnym zyje czlo
wiek utworzony na obraz Boga, jako osoba wolna, zdolna do auto
n omicznego wyborn dobra i zla. Czlowiek, niezde terminowany od 
wewnqtrz, musi wybierac; jest skazany na wolnosc, ktora si~ spel
nia w akcie milosci Boga i bliiniego, b~dqcej tym, co jest ostatecznie 
r acjonalne i prawdziwe. Uznanie wolnosci bylo naczelnym darem 
religii chrzescijanskiej, wniesionym do fatalistycznego swiata kultu
ry antycznej. 

A darem nast~pnym - moj;e najwaZniejszym - bylo uznanie, Ze 
jedynie Bog jest TYM KTORY JEST, jest BYTEM ABSOLUTEM, 
albowiem on jeden istnieje przez siebie, a wszystko inne istnieje 
jest bytem - dzi~ki niemu. Zwiqzanie swiata przygodnego z Bo
giem, to prawda Objawienia mozaistycznego, wyrazona juz w .pierw
szym zdaniu Ksi~gi Rodzaju, a nastE;pnie - w objawieniu si~ Boga 
w krzaku gorejqcy:m, gdy 0 sobie powiedzial: JESTEM KTORY JE
STEM - EHJ E ASZER AHIE - "TEN KTORY J EST poslal mnie 
do w as ...". Bye - to istn iee; a bytem jest to, co istnieje. Istnieje 
przez siebie i z siebie tylko TEN, KTORY JEST, a wszystko inne 
istnieje dzi~ki niemu, istnieje uczestniczqc (partycypujqc) jedynie 
w istnieniu. Naczelna mysl 0 Bogu - Absolutnym Istnieniu musiala 
drqZyc odziedziczonq mysl starozytnq i wplywae na rozumienie swia
ta i czlowieka. Sredniowieczna scholastyka arabsko-chrzeScijanska 
(Avicenna, Albert Wielki, Tomasz z Akwinu) zawiqzki biblijne tej 
mySli rozwinie i usystematyzuje. 

Wnoszqc d o zastanej kultury antycznej pogl~bione rozumienie 
swiaia i czlowieka, samo chrzescijanstwo takze wzbogacilo si~, wchla
niajqc w siebie tak intelektualizm platonski, ktory szczeg6lnie zwiq
zal si~ z Kosciolem Wschodu - jak i racjonalizm arystotelesowski 
i stoicki, bardziej odpowiadaj,\cy praktycyzmowi prawnemu zachod
niego obszaru srodziemnomorskiego, choe pragnienie polqczenia Pla
tona z Arystotelesem w jednq doktryn~ przenikalo juz Porfiriusza, 
a u Boecjusza zdawalo si~ bye bliskie realizacji. Platonski intelek
tualizm i duch kontemphlcji, wzmocniony jeszcze spekulacjami neo
platonskimi, zdawal si~ dla sw. Augustyna bye tak bliski Objawie
nia, ze uchodzil n iemal za parafra~ Prologu Ewangelii Janowej. 
Intelektualna kontemplacja idei znalazla sw6j religijny odpowied
nik w ikonach bizantyjskich, ktore czczon o jako okna otwarte na 
swiat nadprzyrodzony. Obrz~dowosc Wschodu znalazla sw6j pelny 
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wyraz w bogatej liturgii, kt6ra pozwalala spokojnie kontemplowac 
odbijaj<\ce si~ w niej pi~kno, prawd~ i dobro, i sklaniala do milosci. 
kt6ra porywa wszystkie sHy tw6rcze i ogniskuje je w sakramentalnie 
obecnym wcielonym Logosie. Zatem i sztuka zostala obj~ta przez 
chrzescijanstwo ukazujllce jej nowe perspektywy pi~kna transcen
dentnego, ktore przyczynia si~ do milosnej kontemplacji samego 
Boga. 

Na Zachodzie ponowny rozkwit sztuki dokona! si~ w okresie Ka
rolinskiego odrodzenia, ktore bylo pierwszll pr6bll utworzenia chrze
scijanskiej Europy jako wspolnoty nowych Iud ow, dziedzicOw kul
tury religijnej Biblii i antyku grecko-rzymskiego. Hr abanus Maurus 
by! pierwszym "ministrem" kultury chrzescijanskiej w Europie za
czynajllcej powoli uswiadamiac sobie SWq "christianitas" jako nurt 
rozwijajqcy wszechstronnie czlowieka w uniwersalnej spolecznosci 
ludow zlqczonych tq sa mil kulturll i tym samym j~zykiem. Humani
styczny wymiar tej kultury wyrazal si~ w osobowym rozwoju czlo
wieka sredniowiecza - w jego dllzeniach poznawczych, artystycz
nych, moralnych, religijnych. Uzyska! on swoj najpelniejszy wyraz 
w XII i XIII-wiecznej zlotej scholastyce, k tora byla niezwykle in
tensyWnym rozkwitem kultury humanistycznej w jej istotnym ro
zumieniu. Okres ten okazal si~ szczytOWq syntezll kultury Wschodu 
i Zachodu, antyku i rodzimej kultury ludow Europy (w architektu
rze styl bizantyjski, romanski i gotycki) i zarazem byl okresem, 
w ktorym usilowano zharmonizowac w jednym gmachu kultury 
nurty artystyczne (sztuki), nauk~, moralnosc i religi~. Udawalo si~ 
to do pewnego stopnia ze wzgl~du na lacin~ - wsp61ny j~zyk mi~
dzynarodowy owczesnej elity intelektualnej oraz niebywaly autory
tet nowo powstajqcych europejskich uniwersytetow. Spolecznosc lu
dow Europy (a zwlaszcza elita) miala swiadomosc jednosci kultury 
chrzescijanskiej , pomimo odr~bnosci regionalnych i organizacyjnych 
oraz tradycji narodowych. Wszystkie ludy Europy sredniowiecznej 
z wyjqtkiem Iud ow baltyckich, znalazly si~ w obr~bie tej samej 
chrzescijanskiej kultury, kt6ra pulsowala pelnym zyciem wzboga
conym ponadto przez wp~ywy arabskiego Wschodu. 

ROZPAD 

Tenze jednak okres zlotego sredniowiecza jui: ujawnil groine 
symptomy rozpadu swiata chrzescijanskiego. Wyprawy krzyzowe, 
chociaz powstaly z religijnego uniesienia, to jednak przyczynily si~ 
i do oslabienia jednosci kultury chrzescijanskiej. Zdobycie Kon
stantynopola przez Krzyzowc6w na poczqtku XIII wieku zantago
nizowalo i przeciwstawilo sobie jej oba obszary - bizantyjski i za
chodni. W nast~pnych stuleciach wystqpily inne groine zjawiska, 
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oslabiajqce chrzescijanstwo, jak rozluinienie si~ moralnosci, pO
dzialy wewnqtrz religii chrzescijanskiej tudziez ksztaltowanie si~ 
nacjonalizmow. 

Kosciol Wschodni juz od kilku - stuleci odwracal si~ od Zachodu 
w kon tekscie specyfiki cesarstwa bizantyjskiego w dziedzinie kul
tury, ustroju i polityki. Teologiczne spory doktrynalne wywieraly 
takze wplyw na coraz bardziej post~puj l4cy izolacjonizm obu orga
n izmow koscfelnych, ale ostatecznie miary we wzajemnej niech~ci 
dopel'Ililo i przeciwstawilo sobie oba Koscioly brutalne zdobycie 
Konstantynopola przez Krzyiowc6w idqcych na wyzwolenie Grobu 
Swi~tego. Schizma focjaiiska i potem - Michala Cerulariusza mialy 
s-woj spoleczny skut ek W ostatecznym zantagonizowalIliu obu spo
lecznosci wierz,!cych. I mimo ze dopiero teraz w scholastyce zachod
niej p rzyswojono sobie wielkie zdobycze teologiczm.e Wschodu 
Ojc6w Kappadockich : sw. Bazylego, sw. Grzegorza z Nazjanzu a na
de wszystko sw. J ana Damascenskiego, to jednak w dziedzinie spo
tecznej nie moina juz zbyt skutecznie utrzymac jednosci obu obsza
row kultury i to nawet przy pomocy soborow, kt6re coraz bardziej 
uwyramialy dziell4ce oba Koscioly roiJnice. 

Rozchodzenie si~ kosciola Wschodu i Zachodu bylo najbardziej 
widocznym dla chrzescijanstwa znakiem rozpadania si~ wsp6lnej 
kultury Europy. Nawet zdobycie Konstantynopola przez Turkow nie
potrafilo juZ zjednoczyc w jednl4 "christianitas" lud6w Europy, 
a moze nawet jeszcze bardziej uwyra:inilo wewn~trzny ich podzial, 
utrwalony jeszcze z momentem utworzenia patriarchatu w Moskwie, 
jako trzeciego Rzymu i sukcesora roli dawnego cesarstwa bizantyj
skiego. 

Wraz z generalnym zjawiskiem rozpadu europejskiej kultury 
chrzescijanskiej pocz~ly si~ w Europie pojawiac grozne symptomy 
upadku tejze kultury w postaci rozchodzenia si~ jej podstawowych 
element6w i przeksztalcania jej wlasciwosci. I t ak dajq si~ zauwazyc 
objawy rozchodzenia si~ religii i kultury humanistycznej w nomina
Iistycznych tendencjach, przej~tych przez Reformacj~; rozchodze
nie si~ religii i w olnosci w spot~gowanym cezaropapizmie patriar
chatu moskiewskiego; rozluZnienie zwiqzku humanizmu i transcen
dencji w Renesansie, pojawiajq si~ tendencje instrumentalizowania 
nauki i odrywania jej od wartosci osobowych w racjonalizmie po
kartezjanskim; ma miejsce rozchodzenie si~ nauki i religii w Oswie
ceniu, a wreszcie autonomizacja moralnosci wobec religii w filozofii 
kantowskiej. Religia powoli przechodzi na pozycje fideistyczne, ara
cjonalne, ciasne, zepchni~te do getta osrodk6w klerykalnych. Przy
patrzmy si~ najpobiezniej wymienionym tu objawom rozkladu kul
tury chrzeScijanskiej. 

Przede wszystkim, wraz z upolitycznieniem spoleczenstw i nie
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ustannymi walkami 0 stworzenie silnych osrodkow wladzy - na 
Zachodzie nast!lPilo zrelatywizowanie mysli, jej zinstrumentalizo
wanie i uzyde do dorainych potrzeb. (Tu me defend as gladio - ego 
te ver o calamo, mial powiedziec Wilhelm Ockham do cesarza ofia
rowujqc mu wysoko rozwiniE;:tll dialektyk~, operujqCIl doraznll ar
gumentacjll, jak w okresie sofistow w starozytnej Grecji). Sprawnie 
dzialajllca dialektyka zes1izn~la si~ z poznawania n atury rzeczy 
na pozycje nominalizmu, tak pon~tnego dla kazdego intelektualisty, 
pragnllcego uniezaleznic si~ od rzeczywistosci i jej bolesnych rygo
row poznawczych. Nominalizm negujqc moZliwosc intelektualnego 
uj~cia natury-struktury rzeczy w ramach poznania poj~ciowego re
dukuje zabiegi poznawcze do operacji w zasadzie czysto j~zykowych 
(nazw) dokonujllcych si~ na podlozu zeschematyzowanych wyobra
zen. Pomoglo to w rozwoju logiki i dialektyki, kosztem jednak po
znania samej rzeczywistosci. Spekulacje te na pozor niewinne, czy
sto uniwersyteckie, zyskaly sw oj nowy wymiar, gdy zostaly zinte
rioryzowane w Niemczech przez teologi~. Nominalizm wyrazony 
w j~zyku teologicznym spowodowal odwrocenie si~ od poznania na
tury czlowieka i uznania jego zdolnosci naturalnych i oparcie si~ 
w poznaniu zasadniczo na slowie objawionym. Przeakcentowano 
bez konfrontacji z rzeczywistoseill - skutki grzechu w naturze 
ludzkiej, ktora jakoby byla zdolna tylko do zla i nie budzila juz 
zainteresowania jako "dobre dzielo" Boze. Stosunek czlowieka do 
Boga zostal wyrazony w paradygmacie zranionego, brudnego ze
braka - zlej natury ludzkiej okrywanej wspanialym plaszczem la
ski Bozej. Zaakcentowano Bozll transcendencj~ i milosierdzie, ale 
kosztem dziela Bozego: czlowieka, jako partmera samego Boga, ktory 
"dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stal si~ czlowiekiem". Czlo
wieczenstwo, ak~entowane dotlld w teologii (np. Enkomium Neme
zjusza z Emezy) jako cudowne dzielo Boga, przekraczajllce wszystko, 
co Bog uczynil - teraz stalo si~ czyms skazonym, nie podlegajq
cym wewn~trznemu przeksztakeniu i przeb6stwieniu w swietle la
ski. Uderzenie w humanizm kultury chrzeseijanskiej okazalo si~ 

niezwykle mocne. Rozbrat humanizmu i religii, znak dodatni polo
iony wylqcznie po stronie tr anscandencj!i. pojawil: siEi: jako zjawisko 
groine dla samej kultury. Do pogardy czlowieka, do tworzenia 000
z6w - nie tak daleka b~dzie ju:i droga. 

Rozkwit Renesansu italskiego poczlll - przeciwnie - gloryfiko
wac ludzkq natur~ , czyniqc z niej niemal "miar~ wszystkiego", AN
THROPOS METRON TON PANTON, tym razem kosztem transcen
dencji Boga, kosztem reIigii i moralnosci z nill sprz~gni~tej. Czlo
wiek sam w sobie stal si~ celem ostatecznym dzialan kulturowych, 
w oderwaniu od swej racji bytu - Boga, a zwlaszcza - Boga weie
lonego: Jezusa Chrystusa. W rezultaeie mialo to poiniej oslabic sa
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mego czlowieka i jego prawa, albowiem zabraklo transcendentnej 
gwarancji praw, kt6re uczyniono przedmiotem intryg politycznych 
i woli wladcow. 

W tymze samym okresie Renesansu, pO schizmie wschodniej i za
chodniej papiez Marcin V chcqc ratowac jednosc chrzescij aI'lskiej 
Europy oglosil jako jej wspolnq ideologi~ "arystotelizm chrzesci jan
ski", wypracowywany na uniwersytetach Italii, Francji i Hiszpanii. 
J uz nie wiara, nie sztuka i nie zreflektowana nauka, ale wlasnie 
ideologia miala si~ stac wspolnym fundamentem chrzescijanskiej 
kultury. Tak wi~c powstal w Europie obok nauki, wiary, sztuki jesz
cze jeden czynnik majqcy jednoczyc zagrozonq kultur~: "front ideo
logiczny"; odtqd ideologie nie przestaly juz n~kac ludow i narodow 
europejskich. Na Wschodzie, w Moskwie, car Wasyl ukonstytuowal 
Patriarchat, a samq Moskw~ oglosil trzecim Rzymem i stolicq pra
woslawia. J uz w drugim Rzymie, Konstantynopolu moma bylo za
uwazyc pot~gujqcy si~ cezaropapizm i ingerencje cesarzy wschod
nich w zycie religijne. Oslabialo to oczywiscie wolnosc religijnq i za
razem wolnosc czlowieka w jego najwyzszych osobowych przezy
ciach. Ogloszenie Moskwy trzecim Rzymem i ogloszenie patriarchy 
moskiewskiego patriarchll ekumenicznym przenosilo niemal automa
tycznie t radycyjne uprawnienia Bazileusow na car6w moskiewskich, 
z ich tyranskim stylem rzqdzen ia odziedziczonym po Mongolach. Re
ligia, wladna dac skqdinqd czlowiekowi wolnosc i uzasadniajqca 
ostatecznie jego wolnosciowe tendencje ("bardziej nalei;y sluchac 
Boga- nizli ludzi"). zostala zwiqzana z samodzieristwem cara ; stala 
si~ instrumentem skutecznej ingerencji cara we wszystko, nawet 
w osobowe przezycia czlowieka. NastllPil jawny rozbrat wolnosci 
i religii, r ozbrat, k t6ry b~dzie mial wplyw nie tylko na ludy Rosji. 

XVII i XVIII wiek r acjonalistycznej mysli pokartezjanskiej obja
wiI jeszcze jeden znamienny rozpad wewnqtrz chrzescijanskiej kul
tury poprzez l'ozdzielenie ducha (Res oogitans) i materii (Res 
extensa); sama n auka zaj~la si~ zasadniczo 'obrobkq materii, rpo
j~tej jako przedmiot eksperymentalnego, mierzalnego poznania. 
Przez to samo nauka pocz~la si~ powoli odwracac od pelnego czlo
wieka, traktujqc go jako skomplikowanq maszyn~ (L'homme ma
chine) i zwrocila si~ do . obrobki materii. J uz nie czlowiek, ale na
rz~dzia dzialania czlowieka stawaly. si~ zasadniczym przedmiotem 
naukowego poznania . . Upadek wqtku humanistycznego w nauce sta
wal si~ powoli coraz bardziej widoczny. lnstrumentalizacj a i tech
nizacja nauki do dziS swi~ci swe triumfy, a badania antropologiczne 
Sq cillgle tylko postulatem niektorych wybitniejszych jednostek. Na
uka, zwiqzana z obrobkq materii, stawala si<: naczelnym przejawem 
racjonalnosci czlowieka. Byla n iq wlasnie nauka eksperymentalna 
i zmatematyzowana. Pozornie eksperymentalne w jego wqskim 
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post-humeowskim I'Ozumieniu, czyli w zasadzie r adykalny sensu
alizm stal si~ synonirnem ludzkiej racjonalnosci - oderwanej od 
religii jako domeny ducha i transcendencji. Sensualizm stal si~ ideo
logiq Oswiecenia i narz~dziem coraz dalszego spychania religii na 
margines zycia racjonalnego. 

Wreszcie ostatecznym "ciosem milosierdzia" dla religii stalo si~ 
"raejonalne" oderwanie od niej moralnosei przez Kanta i w mysli 
pokantowskiej. MoralnoSe zostala zwiqzana z wewn~trznym przeZy
ciem obowiq:zJku "solien" i przezyciem w artosci, calkowicie oderwa
nej od bytu. Moralnose ogtoszono calkowicie autonomicznq dziedzinq 
ludzkich dzialan i zwiqzano z autonomicznq dziedzinq war tosci pra
womoenej metafizyki. J uz nie byt, nawet nie B6g, ale formalny ka
tegoryczny imperatyw "post~puj tak, aby norma twego post~powa
nia byla ogolnie waznl\ normq ludzkiej moralnosci" stal si~ podsta
Wq nowej moralnosci, nie majqcej nic wsp6lnego z religiq, ktorq 
zepchni~to w sfer~ uczue-odczue i pozbawiono zwiqzku z innymi 
czynnikami konstytuujqcymi kultur~. Religia stala si~ niemal calko
wicie fideistycznq, odartq z racjonalnych wartosci humanistyeznych, 
z wolnosci i moralnosei. Tak wi~c rozpad kultury chrzescijanskiej 
na progu XIX wieku okazal si~ ostatecznym rezultatem doktrynal
no-politycznyeh dziejow Europy. Religia, chociaz si~ zachowala, to 
jednak przestala bye czynnikiem jednoczl\cym wszystkie elementy 
kultury. Upadek kultury chrzescijanskiej stal si~ faktem, a wraz 
z tym rozbicie Europy i wyzwolenie si~ sil i mozliwosci totalnego 
zniszezenia ezlowieka. 

POLSKA 

Slowianszczyzna i Polska stosunkowo pozno weszly w obr~b 

ehrzescijanskiej kultury Europy. Puszcze i odleglose utrudnialy kon
takty z ruehliwym Potudniem i basenem Morza Sr6dziemnego; 
nadto szczepy germanskie i ieh w¢ rowki zaprzqtaly uwag~ chrze
scijanskiego Poludnia. Osiadle rolnicze plemiona Slowian byly co 
najwyzej celem w~dr6wek gorliwych misjonarzy chrzescijanskich. 
I tak rzeczywiscie byto od IX wieku, gdy z Bizancjum udawali si~ 
misjonarze na p61noc. Swi~ci Cyryl i Metody otrzymali od cesarza 
bizantyjskiego misj~ udania si~ na Morawy. Sw. Cyryl stworzyl po
tern dla Slowian alfabet (glagolic~) i przetlumaczyl na staroslowian

-ski Ewangeli~. Tak powstala najstarsza literatura slowianska. Wplyw 
misji swi~tyeh Cyryla i Metodego zaznaczyl si~ takze na ziemiach 
polskieh i prawdopodobnie juZ w6wczas pojawily si~ wsr6d WiSlan 
i Polan pierwsze budowle koscielne i osrodki zycia religijnego ze 
staroslowianskim j~zykiem liturgicznym i obrzqdkiem wschodnim. 
Jednak trwale Polska zwiqzala si~ z chrzescijanstwem zachodnim , 
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poprzez Prag~, ktora byla zalema od niemieckiej prowincji kos
cielnej. Ksi<li~ polski Mieszko .widz<lc szans~ dla swego panstwa 
w przyj~u chrzeScijanstwa, a r6wnoczeSnie obawiaj<lc si~ podboju 
przez chrzeScijanskie ksi~stwa niemieokie i cesarza zachodniego pod
dal swe ksi~stwo w leono papieiowi J anowi XVI. 

Polska lez<lca na skrzyZowaniu dr6g Europy stala si~ szczegolnym 
miejscem, w kt6rym krzyZowaly si~ wplywy chrzescijanstwa Wscho
du i Zachodu. Wszedlszy wszakie w obr~b kultury zachodniej bar
dzo intensywnie interioryzowala t~ kultur~ w calym swym spolecz
nym i panstwowym iyciu. Posiadajqc juz wkr6tce po Chrzcie wla
snq prowincj~ koscielnq - metropoli~ gnieiniensk<l - przyj~ta 
wraz z wiarq inne elementy kultury i uczynila je swoimi, panstwo
wo-narodowymi. Nast<lpila przede wszystkim recepcja prawa kos
cielnego i powolna przebudowa ustroju wedlug modelu panstw Eu
ropy chrzescijanskiej , z wlasnym monarchq wspolpracujqcym z Kos
ciolem, ktory gwarantowal mu sakramenta1n<l (w owczesnym rozu
mieniu) wladz~. Szkoly, cechowy ustr6j miast, siec parafiahla, klasz
tory - wszystko to gwarantowalo przenikanie kultury europejskiej 
na ziemie polskie. Analogiczna sytuacja rozwijala si~ na Rusi Kijow
skiej i ·W~grzech. Trzy pierwsze wieki istnienia panstwa polskiego 
pomimo rozbicia dzielnicowego, wewn~trznych walk, walk z za
boTczq MaiTChi<l Brandenburskq, Czechami, Rusiq Ii z najazdami Mon
golow - byly latami utrwalania si~ chrzescijanskiej kultury w na
rodzie polskim, do tego stopnia, ze wiek XIII llkazal Polsk~ jako 
kraj juz w pelni chrzescijanski, zzadziwiaj<lc<l liczbq swi~tych i blo
goslawionych. Nadto juz wtedy z Polski wyszli pierwsi misjonarze 
do J udow baltyckich, do Pros ina Litwie, a SlowianszczYzna wscho
dnia, Rus Kijowska, byla terenem normalnej pr acy apostolskiej pol
skich zakon6w zebrz<lcych : dominikanow i franciszkan6w. Swo
bodne kontakty kulturowe w obr~bie Europy mialy dla Polski zba
wienny wplyw, albowiem utwierdzaly mw iywym nurcie 6wcze': 
snej chrzeScijanskiej kultury do teg,o stopnia, ie juz bardzo wczesnie, 
bo w polowie XIV stulecia moma bylo w jej stoUcy otworzyc uni
wersytet, kt6ry byl zwienczeniem szeroko rozbudowanego szkolnic
twa parafialnego, kolegialnego i konwentualnego. A pierwsi mi
strzowie Akademii Krakowskiej odznaczali si~ wysokimi kwalifika
cjami naukowymi nie ust~puj<lC owczesnej europejskiej czo16wce 
intelektualnej. Zas reforma jagiellonska postawila wszechni~ kra
kowskq w rz~zie pierwszych uni:wersytet6w Europy. 

Poza tym naleiy podkre.slic dojrzalosc i dalekosi~Znosc planow 
polskiego spoleczenstwa tego okresu, zwlaszcza ZM jego rZqdz<lcej 
elity. Unia Polski i Litwy wraz z Rusi<l pozwolila wciClgDqc ludy tej 
c~ Europy w zasi~g humanistycznej kultury Zachodu. Chrzest 
Litwy, ostatniego. wielkiego panstwa poganskiego, sUworzyl podda
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nym Wielkiego Ksi~ia szans~ bardzo intensywnego rozwoJu kultu
rowego, co ostatecznie przyczynilo si~ do t ego, iz w t ej ~Sci Europy 
powstaly promieniuj!\ce osrodki n auki i sztuki n a dalsze stulecia. 

Szczeg6lnie donioslym momentem dziej6w Polski byla Unia KoS
ciola Zaehodniego i Wschodniego w obr~bie Rzeczypospolitej, co 
stworzylo i dla Kosciola i dla Slowian wyj~tkowli szan~ unifikacji 
kultury ealej Europy i wzajemnego przenikania si~ mySli Zachodu 
i Wsehodu. Wreszcie nietistanne zagrozenie ze strony tatarsko-turec
kiego islamu i odmiennych , azjatyckich obyczaj6w zmusilo ludy 
slowianskie tej cz~sci Europy, zwlaszcza zas Polak6w, do stworzenia 
silnej obrony przed infiltracjq mentalnosci azjatyckiej, rownocze
snie zaS przyczynilo si~ do powstania ideologii "przedmurza chrze
scijanstwa", specjalnej dziejowej misji polskiego narodu w lonie cy
wilizacji zachodniej. Owa ideologia "antemurale ehristianitatis" nie 
zostala oslabiona nawet przez silne ruchy reformacyjne w Polsce, 
kt6re oderwaly od Kosciola Rzymskiego wiele rodzin magnaekich 
i szlachty tudziez ludnosci od nich zaleznej. Zjawisko Reformacji 
w Polsce odmiennie niz w innych krajach zachodniej Europy 
przyczynilo si~ do mniej lub bardziej zgodnego wspolzycia rom ych 
wyznan i do uksztaltowania si~ tolerancji, ktora stala si~ szeroko 
slawiOllq ehar akterystycznll cechll zycia spolecznego w Rzeczypospo
litej. Jesli w zachodnich krajach obowi!\zywala zasada "euius regio 
eius religio", to Zygmunt August wyraZnie stwierdzil, "iZ nie jest 
kr6lem ludzkich sumien". Tak wi~c mogly na terenie Rzeczypospo
litej Zyc i rozwijae si~ spolecznoSci chrzescijanskie romych wyznan 
a takze mahometanie, Karaimi, Ormianie i Zydzi, kt6rzy zaloZyli 
nawet w 1505 r. w Lublinie wyisZl:\ szkol~ akademickq "Juszubut " 
z prawami akademickimi, nadanymi przez Zygmunta Starego. Byla 
to druga, po Akademii Krakowskiej wyzsza uczelnia, tym razem 
zydowska, na ziemiach polskich, na dlugo przed powstaniem innych 
katolickich osrodk6w akademickich w Wilnie, Zamosciu i Lwowie. 
Zycie intelektualne wzbogacilo si~ jeszcze bardziej ; gdy w Kijowie 
utworwno Akademi~ teologicznll. Moma bylo podjllc powamiejsze 
prace zwiqzane z uni~ Kosciola rzymskiego z prawoslawnym, co uda
10 si~ do tego stopnia, Ze w roku pierwszego rozbioru Polski 1772, 
ilose parafiirzymskokatoliokich na obszarze Rzeczypospolitej wyno
sila 5 tysi~cy, natomiast unickich 10 tysi~y, przy bardzo niklej lici
bie parafii prawoslawnych. 

Zagrozenie Polski i Litwy przez jej sllsiad6w (Krzyzacy-Niemcy) 
pozwolilo polskim myslicie10m bardzo wczesnie, bo juz na soborze 
w Konstancji glosic ustami Pawla Wlodkowica, 6wczesnego rektora 
Uniwersytetu J agiellonskiego, doktryn~ 0 suwerennoSci narod6w, 
nie mogqcych podlegae najazdowi sllsiad6w w imi~ nawet prawdzi
wej wiary C2Y ideologii, choeby najwznioslejszej. Dziwne, ze po tylu 
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stuleciach dzisiaj ta doktryna dla wielu kraj6w Europy jest w naj
wyzszym stopniu jeszcze aktualna ( ...). 

Rozwijajqca si~ w Polsce kultura chrzescijanska z jej specyficznq 
tolerancjCl nie podlegala, ze wzgl~du na polozen ie geograficzne na
szego narodu, tudziez na tragiczne dzieje rozbiorowe, temu kultu
r owemu rozkladowi, 0 jakim byla mowa wyzej. Religia nie odlq
czyla si~ w Polsce nigdy od porzCldku humanistycznego. Wprawdzie 
pozareligijne elementy kultury, ze wzgl~du na rozbiory, ograniczyly 
s i~ zasadniczo do literatury (i oczywiScie moralnosci), kt6ra wycho
wywala nar6d z braku uniwersytet6w, to jednak w naszej poezji 
i prozie wqtki humanistyczne i racjonalne sa. imponujqce; a sa. one 
zwiqzane bardzo seisle z wa,tkami religijnymi. Odejscie nauki i lite
r atury od religii w XIX w. u nas nie wyst~powalo, przeciwnie 
morna m6wic 0 kh mocnym zwia,zaniu z religia,. 

Nie odla,czyla si~ tez w Polsce idea wolnosci od religii, przeciw
nie, zespolila si~ z nia. organicznie, szczeg6lnie od czas6w Potopu, 
Konfederacj i Barskiej, powstan narodowych i walk niepodlegloscio
wych w naszym stuleciu. Religia chrzeScijanska, katolicka, stala 
u podstaw tozsamosci narodu polskiego, jego wolnosci i prawa do 
suwerennosci w obliczu niekatolickich zaborczych sa,siad6w - pra
woslawnej Rosji i protestanckich Prus. Okres zas drugiej wojny 
swiatowej i jej nast~pstwa jeszcze bardziej umocnily wi~z narodu 
polskiego z Kosciolem, kt6ry byl i jest w trudnych czasach ostojq 
jednosci narodu, jego da,zen do suwerennosci, niezalemosci i ra
cjonalnego ulOZenia sobie spraw publicznych. Szczeg6lnie zas do
nioslym faktem ujawniajqcym si~ w zyciu narodu polskiego jest 
zwiqzanie religii z moralnoscia, i obrz~dowoscia. wskutek zakorze
nienia si~ jej w szerokich warstwach ludu wiejskiego, gdzie Kos
ci61 zawsze byl organizatorem Zycia kulturalnego i obroncCl war
tosci humanistycznych polskiej wsi. Rozbrat religii i moralnosci 
gloszony przez nauk~ - filozofi~ niemieckq nie przyjql si~ po pro
stu takze ze wzgl~du narodowego w kontekscie zaboru pruskiego 
i "kulturkampfu". 

I 


I jeszcze jedna wartosc-idea ujawnila si~ wskutek rozbior6w Pol

ski - idea suwerennosci narodu, n ie panstwa. Nar6d - dzi~ki jed

nocza.cym wplywom kultury chrzesci janskiej - zyl i zyje nadal 

swym wewn~trznym zyciem niezwykle bujnie, jak 0 tym swiadczy 

nasza rozbiorowa i wsp6lczesna literatura. Oficjalne, urz~dowo-rzCl


dowe "Zycie" zaborc6w "szlo" obok narodu i n ie tkn~lo, jak swiad

czy Mickiewicz w Dziadach, duszy narodu - "Nasz n ar6d jak la

wa - Z wierzchu zimna i twarda, sucha i plugawa - Lecz we

wn~trznego ognia sto lat nie wyzi~bi - Plwajmy na t~ skorup~ 


i zsta.pmy do gl~bi". Nar6d potrafil zyc swym wlasnym Zyciem kul
turowym - i dla oehrony jego wartosei mial i ma prawo do nie

1172 



PRAW DA 0 UPADKU CZlOWIEKA 

A wi~c po pierwsze: jeSli aniol swiatlosci, w calej pe1!ni 2idajqc 
sobie spraw~ z tego co czyni, sciqga na siebie samozniszczenie 
jego sprawa, nie nam w to wchodziC. Ale dlaczego Pan Bog zezwala 
mu, aby nam szkodzil? Kto wie, gdyby nie jego zlowrogi wsp6l:
udzial, zlo moze w ogole nie pojawiloby sif; w ludzkich dziejach? 
A gdyby nawet sif; pojawilo - bye moze zdolalibysmy sami z nim 
soble porad zie. I po drugie: czy to n ie okrutne, ze male niewinrne 
dziecko przychodzi na ten swiat juz w horyzoncie smierci, mimo ze 
przeciez n ic zlego jeszcze nie uczynilo? Czy to sprawiedliwe, ze 
grzesznosc czlowieka jest wczeSniejsza niz jego grzechy? Czy mozna 
dziwic si~ temu, ze czlowiek, k tory grzesznym juz si~ urodzil, potem 
rzeczywiScie czyni zlo? 

Doprawdy zbyt latwo przychodzi nam posqdzae Pana Boga 0 nie
liczenie si~ z dobrem swoich stworzen. Nominalisci, przedstawia
j/lcy Boga wydajqcego dekrety, ustalajqcego i szafujqcego nagrody 
i kary wedlug swojego widzimisi~, w kazdym pokoleniu zyskuj q 
zastf;py swoich nieswiadomych zwolennik6w. Bog prawdziwy jest 
inny. Aniol6w i ludzi stworzyl, aby uczestniczyli w J~o doskona
loSciach, na sw6j obraz i podobienstwo ich stworzyl. I wlasnie dla
tego Postf;puje z nami w taki spos6b, w jaki post~puje. 

Dlaczego Pan B6g zezwala na n iszczycielskq dzialalnosc diaNa ? 
Nie zapominajmy 0 tym, ze On jest Trojjedynym - Jego rozumne 
stworzenia mogq osiqgnqe osobowq dojrzalose tylko poprzez milose, 
poprzez osobowe oddawanie si~ Jemu samemu i sobie wzajemnie. 
KaZda z os6b stworzonych zostala po imien iu w ywolana z niebytu 
milosciq Bozq, a zarazem wszyscy razem stanowimy jakq§ jednose, 
Iqczq nas nici wzajemnej solidarnosci. Wyszlismy z rf;ki Tr6jjedy
nego i wlasnie dlatego moje dobro moze promieniowa~ na innych, 
zas dobro innych mnie sif; udziela - a moc wzajemnego oddzialy
wania jest tym wif;ksza, im wi~ksze jest to dobro. Ta nasza wza
jemna solidarnose mogla - i powinna - dotyczye wylqcznie dobra. 
Z chwilq pojawienia sif; zla, zacz~lismy na siebie promieniowac r6w
niez zlem . Zlo, jakim przepelniony jest szatan, istota ontycznie od 
czlowieka niewyobrazalnie doskonalsza, zatruwa swoim rozkladem 
szczeg6lnie szeroko i szczeg61nie grofuie. 

Solidarnosc w dobru i zlu nie rna jednak w sobie nie meehanicz
nego, jej nezestnikami Sq przeciez osoby. Dobro i zlo, jakie dziej e 
sif; poza mnq, w jakis spos6b naciska na mnie, abym ja podobny 
wyb6r podjql, ale mnie nie determinuje. Widae to wyraznie w opi
sie pierwszego ludzkiego upadku. Szatan istotnie sif; do tego upadku 
przyczynil, ale to ezlowiek dokonal zlego wyboru. 

Czy nie m6g1by Pan B6g wylqCZYc szatana, skoro ten znieprawil 
sif; doszcz~tnie i nieodwraealnie, ze wsp61noty wszeeh stworzenia, 
pozbawic go mozliwosci promieniowania swoim zlem n a innyeh? 
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Otoz jak si~ wydaje, jedynq silq, jakq Pan Bog uznaje, jest moe 
milosci. A przy tym zalozeniu istnieje tylko jedna droga unieszko
dliwienia szatana: utrwalic si~ w milosci. Ta mysl zapewne zawarta 
jest w biblijnym obrazie strqcenia szatana z nieba: szatan nie moze 
miee najmniejszego dost~pu do istot bez reszty przenikni~tych mi
losciq. R6wniez do naszej ziemi trudniej byloby mu przystqpic, gdy
by kr~gi milosci, jakimi staramy si~ jq otoczyc, byly g~stsze i trwal
sze. 

Zasada solidarnosci wszechstworzenia, w b1iZsz~ zas kr~gu : so
lidarnosci og6lnoludzkiej, wiele wyjasnia w tajemnicy grzeehu pier
worodnego. Dzieje ludzkosci nie za~ly si~ w chwili mojego urodze
nia. Ziemia, k iedy si~ na niej pojawilem, nie byla kr61estwem dobra, 
ale miejscem walki dobra ze zlem. Zanim jeszcze zaczqlem cokol
wiek r ozumiec, juz bylem przedmiotem oddzialywania zarowno do
bra jak i zla; zla niestety r6wniez. 

Jednak grzech pierworodny to cos wi~cej niZ tylko przebywanie 
w polu oddzialywania niszczqcych sil zla. Juz rodzimy si~ jako mo
raIne i duchowe kaleki. Nie da si~ wyjasnic tego faktu, bo nie je
stesmy w stanie zrozumiec jego zr6dla. Wszelkie zlo, jakie popelnia 
czlowiek, jest dokonywane przez grzesznik6w. Tylko pierwszy 
grzech, kt6ry jest przyczynq grzesznosci nas wszystkich, zostal po
pelniony przez istot~ bezgrzesznq. Ani rozumem ani wyobrazniq nie 
da si~ pojqC, jak strasznq rzeCZq jest grzech kogos bezgrzesznego 
i jak straszne niesie on za sobq spustoszenie. Tradycyjna teologia_ 
tak oto opisuje jego tragiczne skutki: 

Zerwala si~ jakas istotna, Zyciodajna, prawdziwie osobowa wi~i 
z BC'-!iem : czlowiek, stworzony osobq, utracil zdoinosc kontaktu ze 
Stworcq proporcjonalnego do swojej godnosci. Rzecz jasna, jest to 
katastrofa r6wniez ontyczna, w kt6rej deformacji musiala ulec sarna' 
natura czlowieka, w Bogu przeciez majqca swe ir6dlo i od Niego 
czerpiqca swojq doskonalosc. Duch czlowieczy, odci~ty od Zr6dla 
swej mocy, jest teraz zbyt slaby, aby zapanowac nad sobq samym 
oraz nad cialem. Liczne dobre dynamizmy, w kt6re Stw6rca wypo
sazyl czlowieka, aby skladaly si~ na nasze bytowe bogactwo, utra
city w znacznej mierze swojq kierunkowosc i w miejsce pierwotnej 
harmonii nosimy w sobie chaotyczne kl~bowisko przeciwstawnych 
sobie sil. Rozum, oddzielony od pierwszego Zr6dla prawdy, latwo 
ulega jednostronnej fascynacji jakimis prawdami cZqstkowymi, 
a nawet rna trudnosci z odr6Znieniem prawdy od falszu. Wola czlo
wieka, oddalona od Zr6dla wszelkiego dobra, zaczyna ulegac poku
sie samoub6stwienia i czuje si~ uprawniona orzekac arbitralnie 
o tym, co jest dobrem a co zlem. Oto obraz naszego duchowego ka
lectwa, z kt6rym juz si~ rodzimy, a kt6r~ jedynie ujawnia si~ i po-
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gt~bia, w miar~ jak samodzielnie zaczynamy wchodzic w tajemni~ 

zla. 
Czy trzeba dodawae, ze jest to sytuacja zupelnle niezgodna z pier

wotnym zamyslem Stworcy? Nie po to Stw6rca uzdolnil nas do 
udzialu w swojej niezmiennosci, zebysmy si~ utrwallli w ztu. Ale 
zarazem podziwiajmy pokor~ i cierpliwosc Wszechmogllcego. Nie 
sprzeciwia si~ On ztu (por. Mt 5, 39), nawet jeS1i ono si~ rozszerza, 
00. tak naprawd~ mozna je ugasie tylko miloacil\. Wszechmoc Boza 
jest to pokorna wszechmoc milosci. 

NIEWIEDZA PIERWOTNA I W TORNA 

Zarzuca si~ niekiedy chrzescijanstwu, ze opisujllc obecnll sytuacj~ 
cztowieka, uZywa zbyt duzo czam ej farby. I rzeczywiScie, nie rna 
chyba religii ani doktryny, kt6ra przedstawialaby rozpaczliwose 
ludzkiego polozenia tak wyram ie i z takl\ dosadnoscil\. I nie dzi
wota, ze ludzie unikajll tej wiedzy 0 sobie : prosty instynkt samo
zachowawczy nakazuje smiertelnie choremu nie dostrzegae, jeSli to 
tylko moZliwe, grozy swojego polozenia. Spojrzee w oczy calej praw
dzie umoZliwia cztowiekowi dopiero wiara w Chrystusa. Bo gdy 
pojawia si~ realna nadzieja na wybawienie z Sroiertelnego niebez
pieczenstwa, pytanie, jak to jest z nami naprawd~, przestaje bye 
&kr~tnie omijanym tabu. W kazdym razie zarzuty, jakoby chrzesci
janska antropologia byla pesymistyczna, oparte Sll na nieporozu
mieniu. To prawda, ze sam opis ludzkiej grzesznosci moze przypra
wie 0 rozpacz. Ale opis ten - niestety, przedstawiajllCY rzeczywi
Itose - jest jedynie punktem wyjscia dia nowiny, kt6ra stanowi 
samll istot~ wiary chrzescijanskiej: ze B6g Prawdziwy, Syn BoZy 
r6wny Przedwiecznemu Ojcu, stat si~ jednym z nas, aby§my mogli 
stae si~ jedno z Nim. Jesli to nowina prawdziwa, nie rna z calll pew
posciCl i nie b~dzie nowiny bardziej radosnej. 

Nie tu miejsce, aby opisywac dokladnie istot~ zbawczego czynu 
l!hrystusa. Wypunktujmy tylko. Po pierwsze, Chrystus, Cztowiek 
Doskonaly, przypomnial nam, co to w og6le znaczy bye czlowie
nem. "Cztowieka nie mozna do konca zrozumiee bez Chrystusa 
:ytuje si~ u nas bez konca, ale przeciez slusznie, slowa z Placu Zwy
~~stwa - A raczej: czlowiek nie moze siebie sam do konca zrozu
niee bez Chrystusa. Nie moze zrozumiee ani kim jest, ani jaka jest 
ego wlasciwa godnosc, ani jakie jest jego powolanie i ostateczne 
?rzeznaczenie" . 

Po wt6re, dobro, jakie spelnil na tej ziemi Czlowiek Doskonaly 
Iwoim Zyciem, a zwlaszcza swojl\ nieskazitelnll miloscill w godzinie 
n~ki, ma wartosc nieskonczonll - wszak 6w Czlowiek jest Synem 
3uiyml Totez ma Qn - Jeden z naa - moe ogarnllc swoim dobro-

I 
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czynnym promieniowaniem wszystkich ludzi wszystkich pokolen. 
W karoym, kto zblizy si~ do Syna Bozego, rozpoczyna si~ powr6t 
do utraconej pelni czlowieczenstwa. Powr6t rzeczywisty, choc za
konczy si~ on dopiero w wymiarze eschatologicznym; powrot trans
cendentny wobec empirii, ujawniajqcy si~ jednak w znakach. Od
kupienie ludzkosci dokonalo si~ wi~c tymi samymi drogami po
wszechnej solidarnosci, ktorymi weszlismy w tajemnic~ zla. Syn 
BoZy - Bog P rawdziwy, ale przeciez Jeden z nas - nie tylko przy
wrocil pierwotny sens jednosci wszechstwor zenia, ale wypel:nil jq 
nowym blaskiem. 

Po trzecie, i to jest najwawiejsze : Ten, ktory uzdrawia lUdzkq Illa
tUrf;, uzdalnia n as - i to juz teraz - do pr awdziwej przyjatni z Bo
giem, otwiera nam dost~p do Zrodla Zycia i milosci, przemienia nas 
w synow BOZych, uczestnikow Bozej natury. Chot:! nie ominie mnie 
smiertelne loze, przeciei wychodz~ juz poza ciell smierci : dobro, 
jakie czyni~, juz n ie cale zanurzone jest w czasoprzestrzeni. Naj
lepsza cZqstka rnojego dobra i mojej milosci dostqpi - rnOCq Chry
stusa - niesmiertelnosci. "Blogoslawieni, ktorzy w Panu urniera
jq, ( ... ) albowiem uczynki ich idq za nimi" (Obj 14, 13). 

Program, z jakim Chrystus przychodzi do czlowieka, jest tak 
wielki, ze j akas odmowa wiary - calkowita lub cZqstkowa, swia
doma lub nieswiadoma - jest zjawiskiem chyba powszechnym. 
W samej Ewangelii zostawiono nam zatrwazajqcy znak zapytania : 
"Czy jednak Syn Czlowieczy znajdzie wiar~ na ziemi, gdy przyj
dzie?" (uk 18, 8). Poczqtkowo nawe't wiara najbliZszych Chrystuso
wi uczniow naznaczona byla slabosciq. 
Sqdz~, ze odrzuceniu Chryst usa zaw sze towarzyszy jakaS odmo

wa przyj~cia praw dy 0 ludzkiej grzesznosci. Jaik powiedzielismy 
wyzej : za duzy to ci~zar, zeby uniesc go, nie rnajqc nadziei. Istnieje 
jednak zasadnicza roznica mi~dzy pierwotnq niewiedzq 0 swoim roz
paczliwym polozeniu, a odrnowq przyj~cia do w iadomosci prawdy 
na ten tern at. Otoz wydaje si~, ze w chrzescijanskiej Europie praw
da 0 stanie upadku, w jakim si~ znajdujemy, tak gl~boko weszla 
w swiadornosc kulturowq, ze mozna jej nie znac tylko przez odmo
w~ przyj~cia do wiadomosci. Spr6buj~ wyliczyc par~ popularnych 
metod zaporninania 0 tym, ze jestesmy grzeszni. 

Trzy pierwsze stosujq ludzie wierzqcy w Chrystusa. Po pierwsze, 
wyplukujerny z tresci najbardziej kluczowe poj~cie wiary chrzesci
janskiej, poj~ie zbawienia. Okazuje si~ , ze bardzo trudno dociera 
do naszej swiadomosci, ze zbawienie to wyzwolenie tego co w nas 
dobre spod cienia smierci, rozwiqzanie naszych sparali.Zowanych 
zdolnosci do dobrego, uaktywnienie calego bogactwa, jakie Stw6rca 
wlozyl w nasze czlowieczenstwo, oraz - co najwazniejsze - prze
b6stwiajqca przyjazn z Bogiem. Chcielibysmy zredukowac zbawie
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nie do jakiejs konsumpcyjnie poj~tej wiecznej szc~sliwosci, kt6ra 
rzekomo naleZy si~ tym, co Zyjq uczciwie. Zresztq "uczciwosc", we 
wspolczesnym rozumieniu tego slowa, nie zobowiqzuje ani do po
wamiejszej pracy moralnej, ani do szukania mocy z gory; wystar
czy, ze id~ za dobrymi odruchami swojej natury i w ostatecznym 
bilansie czyni~ wi~cej dobra niz zla. 

Drugq metodq zapominania przez chrzescijan prawdy 0 ludzkie j 
grzesznosci jest bagatelizowanie niszczycielskiej potE:gi zla. Kiedy 
przecif:tny laik dowiaduje si~ 0 pr6bach niek t6rych teolog6w i pu
blicyst6w zakwestionowania prawdy 0 grzechu pierworodnym, sa
kramentu pokuty czy nauki 0 mozliwosci po~pienia wiecznego 
nie zawsze domysla si~, ze nie chodzi tu bynajmniej 0 spory oderwa
nych od zycia dogmatyk6w. W rzeczywistosci w pr6bach tych zna j
duje wyraz niedobra potrzeba wsp6lczesnego pokolenia, zm~czone
go zlem , potrzeba udowodnienia sobie, jakoby "nie taki diabel by! 
straszny, jak go malujq". Niestety, rzeczywistosc nie ma obowiqzku 
dostosowywania si~ do naszych poglqd6w i b~dzie taikq, jakq jest, 
niezaleZnie od tego, cr.y to nam si~ podoba czy n ie. Tyle jedynie mo
zemy wsk6rac falszywymi poglqdami na tak wamy temat, ie stanie
my si~ niewolnikami "do kwadratu" : rue tylko b~dziemy w niewoli 
grzechu, ale mozemy juz nawet ut racic swiadomosc, ze jestesmy 
w piewoli. 

Spr6bujmy przypatrzec si~ kr6tko, jak istotna prawda zawiera 
si~ w ostrzeZeniu, ze czlowiek moze zmarnowac si~ na zawsze, za
sluZyc sobie na pot~pienie wieczne. J esli z10, jakie jest we mnie, 
moze zniszczyc mnie tak straszliwie i nieodwracalnie, znaczy to, ze 
nie ma z nim zadow : nie jest ono pozorem i do jego usuwania trze
ba si~ wziqc z calq energiq i powagq. Ale nie tylko ten argument 
wskazuje na falsz sentymentalnego mniemania, ze skoro milosierdzie 
Boze jest n ieskoncl'Jooe, to pieklo mum byc puste. Za mniemaniem 
tym kryje si~ obraz Boga, autorytarnego wladcy, kt6ry zewn~trznq 
decyzjq swej woH rozporzqdza stworzonymi przez siebie osobami, 
jakby to byly tylko przedmioty. J uz dawno zauwarono intrygujqce 
pdkrewienstwo sentymentalizmu z mentalnosciq autorytarnq. Gdyby 
Bog r zeczywiscie byl taki, to Syn BoZy zupelnie niepotrzebnie przy
chodzil na ten swiat : wystarczylaby Jego jedn a zewn~trzna decyzja 
i wszyscy - w dodatku bez zadnej duchowej pracy - bylibysmy 
zbawieni. Tymczasem milosierdzie Boze jest oczywiScie nieskonczo
ne, ale zwraca si~ ku osobom, nie ku przedmiotom. Ostrzezenie 
przed pot~pieniem wiecznym uSwiadamia mi, ze ja swoim zlem mog~ 

si~ zamknqc na nieskonczone Milosierdzie. Sentymentalne pomniej
szanie pot~gi zla jest przede wszystkim dlatego grozne, ze demobi
Uzuje : zniech~ca do wysilk6w moralnych i szukania mocy nadprzy
rodzonej. Zastanawianie si~ nad tym, czy pieklo jest pusteczy nie, 
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z natury rzeczy jest jalowe, bo niczego nie zmieni. Natomiast ostrze
zenie: "UwaZaj, zebys nie zmarnowal bezpowrotnie swojego i;y
cia!" pobudza do czynu; i to jeszcze zauwazmy, Ze wyrasta ono 
z wspanialej nadziei: kazdy z zyj'leyeh na tej ziemi - niezaleznie 
od tego, jak gl~boko uwiklal si~ w zlo - moze si~ jeszeze urato
wae! 

Trzecia chrzescijanska metoda zapominan ia 0 swojej grzesznosci 
jest najpowszechniejsza, bo zapewne wszysey jC\ po trosze stosuje
my, co oczywiScie dodatkowo swiadezy 0 tym, ze mozliwose calko
witego poradzenia sobie z naszym zlem przekracza nasze sHy. Me
toda ta polega na glosnym przyznawaniu si~ do tego, ze jesteSmY 
ulomni - przy jednoczesnym zagluszaniu w sobie egzystencjalnej 
Swiadomosci tego faktn. Bo coz to za rozpoznanie wlasnej grzesz
nosei, jesli nie pobudza mnie ono do czynienia dobra i naprawy tego 
co zle? Prawda 0 uzdrawiajC\cej lasce przestaje wowczas bye dogma
tern wiary - studniC\ niewyczerpan C\ pelnq wody zywej - a staje 
si~ bardziej lub mniej jalowC\ doktrynq. Sakrament pokuty mog~ 
przezywae nie tyle jako spotkanie z Milosiernym, ktory przywraca 
mi zdrowie i obdarza nadprzyrodzonq energiq, co jako okazj~ do 
latwego zwolnienia si~ z obowiC\zku pracy nad sobq. 

ChrzeScijanie lubiC\ powtarzac: "Dopoki zyjemy na tej zierni, 
zawsze b~dziemy grzeszni", "ubogich zawsze miee b~dziecie mi~dzy 
sobC\" (Mt 26, 11). Jak poznac, kiedy zdania te wyrazajC\ prawd~, 

a kiedy jC\ tylko przedrzemiajC\? Kryterium jest proste: Prawda 
jest dynamiczna, zawsze pociqga ku dobremu. Prawda Boza nigd 
nie jest jalowC\ doktrYnc\, n igdy tez nie utwierdza w gnuSnym sa 
mozadowoleniu. 

Jeszcze par~ slow na temat pozaehrzescijanskieh drog ueieezk· 
od ludzkiej grzesznosci, wydeptywanyeh w ehrzescijanskiej Euro 
pie. Oswieeeniowe wyobrazenia 0 bezgrzeS2lnym ezlowieku, ktoreg 
wystarczy wyzwolic z niewoli przesqdow, zeby ujawnHa si~ jeg 
anielskose, nalezC\ juZ ehyba tylko do historii. Utraeily swoj C\ wia 
rygodnose rowniez swieckie esehatologie, ktore nadziej~ zbawieni 
wieeznego usilowaly zastc\pie ideq post~pu i dC\zeniem "ku swietlane 
przyszlosei" . 

Najbardziej atrakeyjny wydaje si~ dzis program zanieehani 
wielkieh programow uzdrowienia ludzkosci i nastawienia si~ na t 
niewielkie i ulomne, ale realne dobra, jakie mogC\ bye naszym co 
dziennym udzialem. Docenic rome uroki zycia, nie utr udniac sobi 
wzajemnie zycia, ale r aezej ulatwiae, pogodzie si~ z niedogodnoscia 
mi, ktorych nie da si~ usunqe - oto glowne punkty tego progra 
mu. MowiC\ n iek t6rzy, ze w ten sposob wraca do nas duch star~ 
iytnej Greeji, z jego iywiolowC\ akeeptacjC\ ciala i rozumu, tailc 
i nauki, a zarazem z jego konkretnC\, n ie uwiklanq ideologiezni 
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swiadomosciq, ze errare humanum est. Ale nie jest wykluczone, ze 
przy wi~kszej znajomosci zar6wno kultury greckiej jak duchowych 
dziej6w chrzescijanstwa doszlibysmy do wniosku, ze postawa ta jest 
jednostronnq i cz~sciowo wypaczonq formq czysto chrzescijanskiej 
akceptacj i dla Bozego dziela stworzenia. 

Co n ajbardziej niepokoi w tej postawie, to jej dystans wobee iy
wego czlowieka. W programie zyciowym jej zwolennik6w nie 
uwzgl~dnia si~ samej nawet mozIiwosci poswi~eania si~ dla innyeh: 
"ulatwiajmy sobie iycie, bo to przeciez nie nie kosztuje,ale nie 
poczuwam si~ do niczego wi~cej". "Zywemu ezlowiekowi - ze po
zwol~ sobie nazwac po imieniu popularne dzis przekonanie - wol
no mi nawet wyrzqdzic krzywd~, jesli stoi na mojej drodze ; jedy
nym warunkiem, jakiego staram si~ w6wezas przestrzegac, to zeby 
nie krzywdzic w spos6b nieeleganeki". Ofiarami tej postawy Sq 
zwlaszeza dzieci i starcy, i w og6le naj.bardziej be2lbronni. Historia 
zapewne nie zna epoki, w kt6rej dzieciom zadawano wi~cej krzyw
dy : krzywda wynikajqca z dopuszczenia rozwod6w oraz sztucznych 
poronien jest najbardziej oezywista , ale nie wyczerpuje bezmiaru 
dzieciEi1cej krzywdy. 0 dezor ientaeji naszego pokolenia Europejezy
k6w nieeh swiadezy fakt, ze wiele krzywdy zadajemy w imiEi1 oszezEi1
dzania ludziom cierpienia: jakbysmy ehcieli dorownac wsp6lezesnej 
technice, kt6ra wynalazla takie sposoby oezyszczania z brudu, ze 
srodki czyszCZqce daleko bardziej zatruwajq srodowisko niz usu
wany przez nie brud. 

Sympatyczne skqdinqd haslo nieutrudniania sobie zycia t raci wiele 
z swojej sympatycznosci, jesIi ludzie wyznajq je w przekonaniu, ze 
mogq co najwyzej blqdzic, ale nie Sq grzesznikami. Trudnosc za- . 
chowania niekt6rych zasad moralnych Uumaczy si Ei1 w6wczas nie 
tyle swojq grzesznosciq, co zbytnim rygoryzmem prawa moraIne
go - i zeby "nie utrudniac sobie zycia", rozmi~kcza si~ zasady mo
ralnosci rodzinnej, gospodarczej , politycznej. Tymczasem lamanie 
prawa moralnego zawsze owoeuje ludzkim nieszczEi1sciem, nawet je
sli w poszezeg6lnyeh przypadkach zwiqzek ten nie jest empirycZnie 
oczywisty. Sqdz~, ze najwyzszy juz czas postawic sobie wsp61nie 
pytanie 0 najglEi1bsze przyczyny tego oceanu ludzkiej samotnosci 
i wzajemnej oboj~tnosci, w kt6rym toniemy niemal wszyscy. Zro
zumielibysmy w6wczas, do jakiego stopnia odrzucen ie wiedzy 0 swo
jej grzeszn()sci moze w nas zniszczyc zdolnosc kochania. 

Odkryc na nowo prawd~ 0 upadku czlowieka, odnalezc zawartq 
w niej wielkq nadziej~ i wezwanie ku lepszemu - to, w moim mnie
maniu, nie cierpiqey zwloki warunek odzyskania naszej europej
skiej tozsamosei. Jesli raz - dzi~ki ehrzescijanstwu - dowiedzie
lismy si~ 0 naszym grzechu, to juz nie mozemy 0 nim nie wiedziec, 
mozemy co najwy:iej niewiedz~ udawac. Chodzi nie tylko 0 to, zeby 
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umieScic doktryn~ 0 upadku w naszej wizji czlowieka, jak to czyni 
na przyklad prof. Kolakowsld w swoim znakomiiym szkicu Czy 
diabel moze bye zbawiony? Rzecz w tym, zeby pozytywnie uznac, 
ze ' cz1:owiek nap r aw d ~ jest grzeszny. Staram si~ nie upraszczac 
tezy prof. Kolakowskiego i z radosciCl dostrzegam az dwa otwarcia 
jego doktryny 0 ludzkiej grzesznosci na rzeczywistosc ludzkiej 
grzesznosci: Kolakowski jest niezwykle wraZliwy na ' zawarte w do
ktrynie an tynomie oraz wzywa do ciClglego jej weryfikowania. Nie 
jest wi~c wykluczone - choc nie jestem tego pewien - ze niewiNe 
si~ mi~dzy sobq roi:nimy. 
Doktryn~ 0 ludzkiej grzesznosci mozna uwieiiczyc rozmaicie, m. in. 

doktr ynCl 0 zbawieniu przez Chrystusa. Ale rzeczywiScie uwolnic od 
grzesznosci moze nas tylko Chrystus. J esli zas nie jest On Synem 
Boi;ym, nasza sytuacja jest beznadziejna. . 

Co do mnie, wierz~, ze tylko Chrystus Zbawiciel wszystkich ludzi 
moZe naprawd~ wyzwalac nas z naszej grzesznosci. Wiara moja po
maga mi szanowac poglqdy odmienne i otwierac si~ na zawarte 
w nich poszukiwania prawdy 0 czlowieku. Ale Chrystusa nie umiem 
zamknqc w swoich poglqdach : wierz~, ze jest On naprawd~ Zbawi
cielem wszystkich. Wierz~ , Ze tylko On potrafi odpowiedziec na 
beznadziejnq samq w sobie prawd~ 0 ludzkim grzechu, ktorej w Eu
ropie trudn o w dobrej wierze n ie znac. 

Jacek Salij OP 
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EDUKACJA RELlGIJNA ROSJI 
j 

W Rosj i, tak jak we Francji i w Niemczech, zagadnienie ideologii 
ujawnia si~ dopiero na tle kryzysu reIigijnego. Niestety edukacja 
religijna Rosji jest malo znana. Gorzej: wydaje si~ bye 2ll1ana, a tym
czasem jest wypaczon a przez ["ozmaite legendy. Z ich pomOCq rosyj
ska mysl religijna w XIX w. tworzyla sobie coraz doskonalszy rodo
w6d, kt6ry w XX w . byl . juz dostatecznie wypracowany, zeby go 
przyjqe za jej prawdziwq histori~.1 Stworzenie tej wyimagin owanej 
historii dokonane zostalo z wielkim nakladem erudy{!ji i dlatego 
chcqc odtworzye histori~ rzeczywistq sta jemy w obec mn 6stwa nie
pewnych hipotez. .. 

Spr6bujmy jednak n aszkicowae glowne linie tego obrazu. 
Lud ruski zostal nawr6cony na chrzescijanstwo grecko-wsch odnie 

okolo roku 1000. Co to znaczy "nawr6cenie" ? Wi~kszose historyk6w 
odrzuca dzis romantycznq wizj~ sredniowiecznej cywilizacji chrzes
cijanskiej przesyconej r eligiq, pr zezywajqcej "wiek wiary". Swiet
nose katedr, summ i swi~tych tr zeba odniesc do kultury elit arnej, 
zawsze mniejszosciowej. Wi~kszosc zyla tak jak dzisia j , w praktycz
nym poganstwie, to znaczy wyznajqc religi~ z pozoru ch rzescijan
skq, ale w istocie bardzo oddalonq od dogmatu. J ezeli taki byl 
obraz Zachodu, to tym bardziej ilustruje on sytuacj~ ludu ruskie
go, Zyjqcego na peryferiach centr6w cywilizacyjnych, a ponadto 
sprymitywizowanego z powodu zniszczenia przez Mongol6w Zycia 
miejskiego i masowej ucieczki w lasy. Biblia i liturgia we w lasnym 
j~ku, otrzymane przez ten Iud zgodnie ze zwyczajem bizantyjskim , 
zbudowaly wok61 niego barier~, gdyz nie mial on bodzca do pozna
nia dw6ch wamych j~zyk6w kultury, religijnych i swieckich zara
zero, laciny i greki.2 

Prawoslawie, w odr6znieniu od Kosciola lacmskiego, kladzie 
wi~kszy n acisk na obrzqdek liturgiczny niZ na wyksztakenie etycz
ne i umyslowe. Lud ruski byl raczej liturgizowany niz katechizo
wany. Z tego co wiemy, stara rosyjska religijnose Iudowa, wciqz 
jeszcze Zywa, wzruszajqca, o'hfitujqca w wartosci jest jednak bar

1 Najlepszq h lstoriq , n ajSlabiej dotkni~ ty m zIlieksztalcen1em jest G . Florow
sklS. PUti russkogo bogoslouna, Paris 1937, bardzo u zyteczny jest nadal P. M11u
J..-ow. Oczerki p o tstorti RUSSkoj kultury, Petersburg 1900. 

B G. F lor oV'Sky, T he Prob!em of Old Russian CUlture, w: The Structure of 
Russian H istory, M. Cherniavsky ed., New York 1970. 8. 132. 
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dziej jeszcze naznaczona niewiedzll i magill niz religijnosc obszaru 
lacinskiego. przede wszystkim owa kultura re1igijna jest zalana apo
kryfami biblijnymi w postaci przesyconej cudownosciq literatury 
ludowej, cZ'.l tez literatury apokaliptycznej, k t6ra jeszcze bardziej 
niz apokalipsy kanoniczne potrzebuje interpretacji Kosciola; tej zas 
przewam ie brakowalo.3 . 

W XIX w. Rosjanie dzi~ki aktywnosci protestanckich towarzystw 
biblijnych dysponowali pismami kanonicznymi; byly to przede wszy
stkim ewan ge1ie, a zatem kanon niepelny, kt6ry spontanicznie 
sprzyjal postawom marcjonskim .4 Powt6rzmy jesz,cze raz: n ie istnie
j"l jednoznaczne k ryteria pozwalajllce orzec, czy nar6d rosyjski byl 
w XIX w. bardziej czy mniej "chrzescijanski" niz nar6d francuski 
byl katolicki, czy n iemiecki protestancki. Ale na pewno idea Swi~tej 
Rusi jest nie mniej mityczna niz idea cywilizacji chrzescijanskiej 
u Novalisa, Chateaubrianda lub p eguy'ego. 

Religijnosc ludowa wymyka si~ badaniu i, widziana z daleka, wy
daje si~ niezmienna. Kultura chrzescijanska elity jest baxdziej zgra
na z rytmem kraju. Zmienne czynni1ci historii wywierajq wplyw od
g6rnie. Sposr6d nich t r zeba wymienic co najmniej trzy: panstwo, 
protestantyzm i katolicyzm. 

Najpierw dzialanie pailstwa. Wielki Ksiqz~ moskiewski rozporZq
dzal dwiema podstawami legalnosoi wladzy. Byl spadkobiercll chana 
tatarskiego. Chan posiadal t~ legalnosc, jakll przypisuje si~ zdo
bywcom. Kosci61 rosyjski modli! si~ za n iego. Nast~pca chana, car 
Moskwy, uwazal si~ za podbij ajqcego swych wlasnych poddanych. 
Z tego tytulu byli on i jego niewolnikami.5 Ale chdal on r6wniei: 
miec legalnosc cesarza prawoslawnego. Musial wi~c czuwac, jak 
basileus, nad wiarq swoich poddanych. Jego poddani otrzymali 
zas chrzest w momencie, gdy zacz~la pogl~biac si~ schizma mi~dzy 
Rzymem i Konstantynopolem. 

Wskutek katastr of, kt6re poprzedzily upadek Konstan tynopola 
i tych, k t6re nastqpily po nim, a zwlaszcza w wyniku nieppwodze
nia Unii Florenckiej, w calym obozie prawoslawnym bardzo silne 
stalo si~ nastawienie antylacinskie, szerzon e cz~sto przez biskup6w 
greckich, k torzy znalezli wygodne siedlisko na terenach Rusi wpraw
dzie barbarzyilskiej , ale niezaleznej od jar zma tureckiego. Zrodzila 
si~ w6wczas idea Rosji, kt6ra, gdy Rzym pogrqZyl si~ w herezji 

• N. Ross, La concept ion du Monde. L'tm age de Phomme et de la Nature en 
Russte d l'l!poque d'Andrl! Roublev, nleopubllkowana teza doktorska ("du trolsl~me 
cycle"), ParL~ 1973. 

• Za to liturgia p rawoslawna udziela w1~cej mlejsca ni:!: laclI'iska Staremu Te
s tamentowl. 

• M. Ch erniavsky, Khan or Basileus. w: The Struct ur e ...• s. 65 i n ast. 
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a Konstan tynopol upacll pod naporem Islamu, stala si~ depozyta
riuszklt prawdziwej wiary, spadkobierczynilt Izraela a nawet nowym 
Izraelem. Ten wrogi partykularyml byl korzystny dla wladzy, po
niewaz stwarzal podstaw~ religijnlt jednosci narodowej i wiernosci 
dynastii. Mnich Filoteusz z Pskowa, lct6ry wymyslil na poczqtku 
XVI w. haslo Moskwy jako trzeciego Rzymu (czerpiltc natchnie
nie z apokryfkznej Apokalipsy z IV Ksi~gi Ezdrasza), obwoluje 
Wasyla III "jedynym basileusem wszyst kich chrzeScijan. Wszelka 
wladza chrzescijanska podlega jego panowaniu".6 Schizmatycki duch 
nienawisci do Rzymian sprzyjal skupieniu i zabsolutyzowaniu wla
dzy w autokracji moskiewskiej. "Dzi~ki swojej naturze, pisal J 6
zef, opat z Wolokolamska, car jest podobny do czlowieka, ale dzi~ki 
swej godnosci jest r6wny Bogu na Majestacie. J est nie tylko slu
glt Boga, ale J ego przedstawicielem, kt6ry czuw a nad czystosciq 
wiary i bezpieczenstwem Kosciola. Dlatego B6g daje mu miecz".7 
Wladza cara jest jeszcze bardziej nieograniczona niz wladza basileusa. 
Posiada ona charaikter kaplanski i wszyscy , nawet KOSci61, sit jej win
ni posluszenstwo. Od tego momentu carowie spoglltdali na Kosci61 
pod kqtem mozliwosci wzmocnienia dzi~ki niemu autokracji i slu
zenia jej zamiarom. Nie bylo to szczeg6lnie oryginalne. W tym cza
sie w Anglii Tudorowie mysleli tak samo. 

Od Zachodu dzialaly na Kosci61 rosyjski dwie sHy: katolicyzm 
i protestantyzm. 

KatoIicyzm oddzialywal w XVII w. poprzez Polsk~, ale gl6wnie 
w spos6b posredni. Aby skutec:zmie stawic czola politycznemu i kul
turalnemu wyzwaniu polsko-litewskiego Zachodu, a zwlaszcza groz
bie unii, Kosci61 rosyjski byl zmUS2Jony przyjqC niekt6re sposoby 
post~powania przeciwnika. Owa t aktyczna imitacja form zewn~

t rznych dokonana po to, by ani na pi~z nie ustqpic w tym co istot
ne, jest charakterystycznq cechq tak zwanej okcydentalizacj i Rosji. 
Miejscem konfrontacji byla Bialorus, a przede wszystkim Ukraina, 
ktora dosc szybko dostala si~ pod panowanie Moskwy. W Kijowie 
zalozona zostala akademia prawoslawna na modl~ rukademii polskich. 
Uczono tarn rozumowania wedIe metod scholastycznych i bylo to dla 
mysli rosyjskiej pierwsze spotkanie z wymogami zachodniego ra
cjonalizmu. J~zykiem kultury stawala si~ lacina. Katechizm wzoro
wal si~ na katechizmie Je2JUity Pi-otta Kanizjus:lJa. ROwniez pierw
sze semina~ia, pierwsze regularne szkoly w Rosji opieraly si~ na 
modelu zachodnim. Tradycja grecka byla tam nauczana po lacin ie, 

• Por. D. Stremooukhoff. Moscow the Thira Rome : Sources of the Doctrine. w: 
The 	.!tructure••• 


, F. Dvorn1k, Les Slav es. P aris 1970. 
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wedlug metod i z ksiqzek lacinskich. W 1685 roku otworzono w Mo
skwie pierwszq instytucj~ wyZszego nauczania, akademi~ nazwanlt 
"greckq" , ktora jednak zachowaia latj"Ilizujqcq tradycj~ akademii 
k ij owskiej. 

Dla autok racji dryfowanie ku katolicyzmowi lqczylo si~ z niebez
pieczenstwem przeniesienia do Rosji, wraz z erudycjq i kulturq, 
rzymskich idei 0 niezawisiosci ~osciola w sferze duchowej wobec 
swieckiego wladcy. Faktem jest, ze W koncu XVII w. patriarchowie 
Moskwy okazywali pewne sklonnosci ku autonomii, kt6re mogU 
uzasadnic autentycznq (nie zafalswwanq przez Moskw~) tradycjq 

- bizalIltyjskq, lecz ktore w istocie wyplywaly z w'Zlor&W zacllOdnich.s 
Wtedy wlasnie nastqpila rewolucja Piotra Wielkiego. 

Piotr Wielki narzucil odg6rnie z pomocq swego biskupa Teofana 
Prokopowicza, pseudoreform~ Rosji.9 Chlopi byli juz sprowadzeni 
do stanu poddanstwa, bojarzy i szlachta wyt~pieni lub ujarzmieni, 
a tymczasem Kosciol pozostawal jedynq instytucjq rosyjS'kq, ktora 
cz~§ciowo wymykala si~ kontroli panstwa. Piotr Wielki zrozumial, 
ze wymuszona "protestantyzacja" ,b~ie najodpowiedniejszym spo
sobem zlikwidowania tej pozos'talosci. Luter podporzqdkowal Kos
ci6l panujqcym. Pufendorf, kt6rego Piotr Wielki czytal, wykazal 
dopiero co, ze pod wzgl~dem prawnym panstwo rna charakter nad
rz~dny i ze jest rzecZq waznq dla pokoju i bezpieczenstwa publicz
nego, aby kler byl mu podporzqdkowany. Zgodnie z duchem lute
ranizmu prawdziwy Kosciol jest n iewidzialny, a wolnosc chrzesci
janina rna charakter wewn~trzny .Oto kto mogi sluZyc celom auto
kracji. 

Patriarchat Moskwy zostal zniesiony i zastqpiony przez Swi~ty 
Synod,- na wz6r synodu luteranskiego, to znaczy przez cialo zlozone 
z funkcjonaduszy duchownych i swieckich, mianowanych przez 
wladc~ do administrowania sprawami Kosciola. Regulamin Duchow
ny (1720) nasladowal KiTchnerordnungen panstw luteranskich 
a w szczeg6lnosci statut z 1685 r. Karola XI, kr6la Szwecji. Zawieral 
takze protestantyzujqce twierdzenia teologiczne, jak zasada, wedlug 
ktorej sarno Pismo wystarczy do zbawienia, a Tradycja jest niepo
trzebna. Pod pozorem walki z przesqdami godzil w liturgi~ i sakra
menty Kosciola. W seminariach scholastyka luteranska Gerhal'da 

8 Nie jest pewne, czy mot na w rezultac1e tak po prostu przyp:!sa<! B1zancjum 
odpOwiedzlalnoS<! za mosklewskl cezaropap1zm. Por. D. Obolensky, Ruuta's 8 11
zantine Heritage, w: The Structure... S. 21- 23. 

• P or. D. W. Treadgold, T he W est in RuSsta and China, t. [ (1472- 1917, cambridge 
1973 rozdz. pt. Russia's Quasi-Reformation, s. 84-115. Na tema.t zwil\zk6w po
mlE:dzy Iajowem 1 Zachodem patrz J . Rupp, L es th~oZogtens d e Ktev trait d'unIon 
PaJradoral. entre t 'Est et Z'Ouest d !, lJ.ge de SoMes/d, w : "AIlb ei.ts- und Forde
rungsgemelnschaft der Ukra lnischen Wissenschaftllchen Mitteilungen", nr 6-7. 
MUnchen 1970. 
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i filozofia Wolffa (w podr~czniku Baumeistera) zastq,pily swi~tego 
Tom alSza [ Kajetana.1o Zamiar PiotTa, w cielony w Zycie przez jego 
nast~pc6w, polegal na rozwijaniu szk61 koscielnych, zeby uczynie 
z nich r dzen lub rozsadnik szkolnictwa panstwowego. Przeksztal
canie sieci parafialnej w siee szkolnl\ praktykowano w luteranskich 
Niemczech. Ale w zamysle cesarstwa 'petersburskiego ta sarna siee 
mogla bye uZyta do cel6w policji duchowej . 

W wyniku tych przemian z koncem XVIII w. Kosci61 pralWo
slawny przezywal znaczny spadek autorytetu i to na obu pi~trach 
jakie wyraznie podzielonego spoleczenst wa : wsr6d ludu i wsr6d 
szlachty. Cz~se m as ludowych opusclla Kosci61 patriar chalny. Rask ol 
zabral ze sobq najlepsze z tradycji. Jezeli w tej epoce Swi~ta Rus 
jeszcze gdziekolwiek przetrwala, to w zagubionych na p61nocnym 
zachodzie w ioskach, kt6re dzi~ki swemu oddaleniu wymkn~ly sio:: 
straszliwym przesladowaniom ze stron y wladzy centralnej. Z dru
giej strony zrodzila sio:: wielka ilose sekt, kt6re niezbyt sio:: r6znily 
w istocie od sekt Europy protestanckiej. Byly antyhierarchiczne, fun
damentalistyczne, znajdowala w nich ujscie zarliwose religijna ludu . 

Przez zeuropeizowane warstwy w Rosji, przez tak zwane "spole
czenstwo" (to znaczy szlacht~ i cialo urz~nicze) K osci61 oficjalny nie 
jest traktowan y powaznie. Ten stan rzeczy powoduj e dwa typy za
chowan. Pierwsze, odpowiadajqce dakladnie zarniarom piotrowej 
laicyzacji, zorientowane jest na wolterianski deizm, przepuszczony 
przez niemieckie Oswiecenie i nap~dzany przez to, co moma by na
zwac rzqdowym wolnomularstwem. Drugie szuka zaspokojenia sw o
ich potrzeb religijnych poza Kosciolem. Dlatego tez Rosja po narzu
ce<niu jej silq oschlej luteranskiej organizacji synodalnej, skqdinqd 
zdeprawowanej przez autokratyczny zamiar jej uiycia, otwiera si~ 

szeroko, spontanicznie, jakby dla kompensacji na innq postac pro
testantyzmu niemieckiego, na pietystyczny sentymentalizm i misty

,cyzm. Dla pietyzmu niemieckiego z uniwersytetu w Halle, a bez wqt
pie<nia m ozna by si~gnqc az do projekt6w religijnych Leibniza, Rosj a 
jest krajem misyjnym.l1 Ukra1nski Zyd Szymon Toderski, prze
chrzczony na prawoslawie, przywozi ze studi6w w Halle w 1735 r . 
.rosyjskie tlumaczenie Prawdziwego Chrzescijanstwa Arndta, k t6re 
stalo si~ ksiqzkq niezmiernie cenionq w Kosciele rosyjskim az do 
po~tku XX w. W bibliotekach klasztor6w r osyjskich znajdujq si~ 

"Por. haslo "Rosja" w Dicti onnaire de t h eo!ogi e catho!ique, zadziwiajl'\ce eru
dycj'l w tym zalcresle. 

uNa temat stosunk6w pomi~dzy Piotrem Wlelldm a Leibnizem patrz J. Baruzj, 
Leibntz et Z'organ tsat ton r eligteuse de la terre, Paris 1907 . . Na temat stosu nk6w 
poml~dzy un1wersytetem w Halle a Rosjl:\ patrz M. Racff, Les Slaves, l es Allemands 
et Zes Lumtbres, w : ..C/lnadlan Slavic Studies", I, nr 4 1976, oraz tente, Origins of 
the Russian Int elligent sia, T h e Eighteen-Century Nobility, N ew Yor k 1966. 
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Spencer, Arndt i Arnold jak r6wniez Fenelon i Nasladowanie, ktore 
pietyzm darzy szczeg6lnym szacunkiem. Ale najskuteczniejsz<\ Silll 
nap~dow<\ oswieconej mistyki i ezoteryzmu bylo wolnomularstwo, 
do ktorego naleialo cale licz~ce si~ w Rosji t owarzystwo na dwo
rze i w miescie. W 1777 przenika do Rosji i wkrotce jest przetlu
maczona biblia iluminizmu, Des Erreurs et de la Verite (1775) Claude 
de Saint-Martina. Wielki ksi~z~ Pawcl zostaje w 1777 wtajemni
czony w swedenborgianskie arkana szwedzkiej masonerii. Jego zo
na, przyszla cesarzowa Maria Fiodorowna poznala Saint-Martina 
w swoim pruskim ksi~twie Montbeliard.12 W 1780 r. wolnomular
stwo jest w wi~kszosci nawrocone z racjonalizmu na mistycyim. 
Wydawca Nowikow podj<\l si~ rozpowszechniania tej literatury 
w duzej liczbie egzemplarzy. Niemiecki profesor Johann Schwarz 
zaklada rosyjsk<\ gal<\z r6zokrzyzowcow, kt6rych celem jest krze
wienie nauki i filozofii oraz pomoc w doskonaleniu moralnosci, ze
by "stac si~ bez grzechu jak Adam przed upadkiem". Jego nast~pca 
Lopuchin, ojciec chrzestny Kirejewskiego, rozwija przy koncu wie
ku w swym dzielku Kilka cech kosciola wewn~trznego mistyk~ dy
skretnie heterodoksyjn q.18 Mozna . t am znalezc charakterystyczne 
tematy: upadku androgenicznego Adama, wygnanego z obszaru Swia
tla; ostatecznego odrodzenia Kosciola wewn~trznego, prawdziwego 
Kosciola J ezusa Chrystusa, dla kt6rego Kosciol ustanowiony jest 
tylko egzoteryczn<\ figur<\, czy wreszcie temat soteriologicznego od
czytania historii. Tenze sam Lopuchin robi aluzj~ do postawy mo
dlitewnej stosowanej przez hezychastow i wydaje tak<\ mieszank~ 
autorow: Paracelsa, Makarego z Egiptu, Molinosa, Saint-Martina 
i Grzegorza Palamasa.14 W ten sposob zarysowuje si~ nieswiadomy 
synkretyzm nowoZytnej europejskiej teozofii i greckiej patrystyki, 
ktory zaciqzy na calej przyszlej rosyjskiej mysli religijnej. 

W tymze koncu wieku pojawil si~ w Rosji przeciwpr~d katolicki. 
Katarzyna udzielila schronienia Towarzystwu Jezusowemu, rozwi<\
zanemu przez papieza w calej Europie. Na zaanektowanych terenach 
Polski znajdowalo si~ kilka gimnazjow jezuickich. Kilka innych za
lozyli oni w Petersburgu. Udalo im si~ r6wniez doprowadzic, zwlasz
cza za panowania Pawla I, do kilku glosnych nawrocen w srodowi
sku dworskim.15 Zbyt glosnych jednak i zbyt blisko dworu, zeby 
nie wywolaly zadnej reakcji. Przybrala ona form~ prawdziwej re
wolucji pietystycznej, kt6ra przetoczyla si~ przez Rosj~ w latach 

II D. W. Treadgold, op. cit. 8. 125, A. Faivre, L'uothUme au XVIII· ri4}cZe, 
Paris 1973. 

11 Ksilltka ta · zostala wydana po francusku w 1800 r. 
" A. Faivre, op. cit., 8. 86. 
tJ M. J. Bouet de Journel, Un coU~"s cis J4suttes d Satnt-P4terBbourg, 1800

1800, Paris 1822. 
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1815-1825. Do fali uderzeniowej pochodz~cej z Niemiec dol~czyl si~ 
w~eyowski i kwakierski revival, kt6ry wstrz2\sal Angli~ od poko
len. Reakcja ta nie pochodzila z prawoslawia. Prawoslawie bylo zbyt 
ostabione, aby w niej uczestniczyc. Reakcja ta plyn~la z inspiracji 
czysto p rot estanckiej .18 

Inicjatorem, jak to zwykle w Rosji, byl cesarz. Aleksander czy
taj~c Bibli~ (w tlumaczeniu francuskim), czytaj~c teozof6w i stoj qC 
na czele walki przeciwko Napoleonowi, nawr6cil si~ w 1812 roku . 
W liscie tlumaczy swojej siostrze r6znic~ mi~dzy Kosciolem we
WlIl&znym i KOSciolem zewn~trznym,17 Poleca jej Amolda, Swe
denborga, Saint-Martina, Nasladowanie, Taulera, wszystkich klasy 
k6w pietyzmu, lecz zadnego z autor6w rosyjskiej tradycji prawo
slawnej. 

W jego otoczeniu moma spotkac Braci Morawskich, Kwakr 6w, 
Jung-Stillinga, Baadera, Pani~ de Kriidener i inne postaaie pietysty
cznej mi~dzynarod6wki. Petersburskie Tow arzystwo Biblijne zalozo
ne przez Anglik6w podj~lo si~ pierwszego tlumaczenia Biblii na 1"0
syjski. Biblia bez przypis6w (sola scriptura) na wz6r angielski obj~
la tylko Nowy Testament. Na Swi~tym Synodzie ksi~z~ Golicyn 
wraz ze swymi przyjaciolmi Labzinem (uczniem Schwarza), Kosze
lewem (starym przyjacielem Lavatera, Saint-Martina, Eckhartshau
sena) rna zamiar ustanowic, na razie wedlug niejasno zarysowanego 
projektu, now~ religi~ panstwow~. Aleksander m6g1 liczyc na po
parcie drobnej szlachty. Pokusa katolicyzmu istniala tylko wsrod 
wysokiej arystokracji i l~czyla si~ z liberalnymi marzeniami 0 mo
narchii kontrolowanej przez ni~ na wz6r angielski. Tego nie chciala 
masa drobnej szlachty, kt6ra wolala r6wnosc pod rz~dami despoty 
od wolnosci zwiqzanej z przywilejem. Nie posiadala ona r6wniez 
moZliwosci edukacji na modl~ francusk~, a idee pietyzmu rozpo
wszechniane przez rzemieslnik6w, kupc6w, urz~dnik6w i technik6w 
niemieckich byly znacznie bardziej przyst~pne na jej poziomie spo
lecznym i kulturalnym. 

Ta rewolucja jednakze zostala przerwana. Panstwo zdalo sobie 
spraw~ z utopijnosci przedsi~w:?Ji~cia. Nie napotkalo ono co prawda 
na zdecydowan~ opozycj~ (metropolita Moskwy, Platon, sklanial si~ 
ku ideom pietyzmu), ale po prostu na niepok6j administracji kos
cielnej juz piastuj~cej urz~dy, kt6rej towarzystwa biblijne zagra
zaly wyparciem i uczynieniem jej bezuZyteczn~. Ot6z, .czyz od to
warzystw moma bylo oczekiwac tak przykladnej uleglosci jak od 
wyszkolonego w niej od wiek6w duchowienstwa? Poza tym, jezeli 
nastawienie katolickie sklanialo si~ ku liberalizmowi, to nastawienie 

11 D. w. Treac1go1d, op. elt., rozdz. v , Ra«onauam and sentimentalism. 

U rekst w: F. Ley, Aluandre I .. 14 Sainta AW4nce, Paris 1975. 


1203 



ALAIN BESAN<;ON 

protestanckie, nie wolne od elementow kalwillskich, mogtoby pew
nego dnia doprowadzie do demokracji. Golicyn zostal odwotany 
·w 1824 ro"ku a towarzystwa biblijne rozwil\zane. 

Do tego parlo tez od dtugiego czasu dawne srodowisko staropiotro
we, kilku zapoznionych aparatczyk6w jak Magnicki, Szyryrlski
-Szachmatow, ktorzy obawiali si~ ferment6w niezdyscyplinowania 
rozpowszechn ionych w Kosciele i chcie1i powr6cic do scislej kontroIi 
panstwowej nawet pod plaszczem prawoslawia. Upadek Golicyna 
byl ich dzielem. 

J aka jest wi~c sytuacja religijna w Rosji w chwili, gdy pojawia 
si~ tam niemiecka filozofia romantyczna? Pod pewnymi wzgl~ami 
nie r 6mi si~ ona od sytuacji w Niemczech w cdkresie narodzin t ej 
filozofii. Z jednej strony oficjalny Kosci61, podlegajqcy wlad zy, 0 sla
bym promieniowaniu duchowym, niezdolny do ogarnh~cia Zycia in
telektua1nego elity. Z drugiej strony religijny zapal pewnych k61 
swieckkh, kt6re znajdujq si~ na peryferiach, lub tez nawet' poza 
oficjalnym Kosciolem. Inne cechy Sq czysto rosyjskie : nienormalny 
stopien uleglosci wo'bec wladcy; ubostwo a naw et n~za intelektu
alna duchowienstwa; wqski charakter srodowisk ogarni~tych przez 
Tevival p ietyzmu (szlachta i to tylko maly jej odlam); a wreszcie 
brak oryginalnosci tych srodowisk rosyjskich, kt6re dopiero zaczy
najq swoj'l edukacj~ intelektualnq i kt6re Sq zmuszone zapozyczae 
wszys tkie idee z Niemiec. 

Tym niemniej istnieje bye moze - gdyi t rzeba si~ wystrzegae 
poinie.iszych wyolbrzymien - nie zywej tradycji w Kosciele rosyj
skim. W koneu XVIII w. na kraneaeh Cesarstwa, w Moldawii, za
k onn ik Paisi Weliczkowski, athonita ukrainski, przetlumaczyl z grec
kiego na cerkiewnoslowianski Filokalil? , Filokalia opublikowana 
w Wenecji ry.r 1782 r. byla 'antologiq aseetyki, mistyki i m odlitw OJ
cow wschodnich. Trzeba pocikreslie, ze Filokalia cer~iewnostowian
ska, zbi6r tekstow duchownych a nie dogmatyki i metafizy'ki, byla 
odpowiedn ikiem zbiorow francuskich i niemieckich z tej samej epo
ki. Filokalia uzywana w r osyjskicm zyciu za'konnym nie sprzeciwiala 
si~ wrazliw-osci pietystycznej , przenikajqcej z innej stron y. Lecz ta 
obecnose, to przetrwanie w panstwie rosyjskim prawosl'awnego zy
cia duchowego '0 eharakterze tradycyjnym uzasadni p6zniejsze prze
szczepy i synt ezy slowianofilskiego romantyzmu. Pozwoli r 6wnie.z na 
ich falszowanie. Bowiem teologia slowianofil6w - a poiniej Do
stojewskiego - nie wyra.st a z gleby tej tradycjiprawoslawnej, kt6ra 
juz dawno nieomal calkowicie w yschla. Pochodzi ona skqdin!ld. Do
piero poiniej slowianofilstwo posluszne swej nacjoo.alistycznej logice 
zaczyna si~ interesowae t q tradycjq lub r aczej jq rekonstruowac, do
starczaj~c sobie falszywej genea1ogii. 
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Nie ciqgn~ dalej historii religijnej edukacji Rosji. Trzeba wszaki:e 
podkreslic ·cech~, kt6ra trwale naznaczy religijnose, tak zreszt~ jak 
i rosyjskq mysl religijnq, mianowicie pewnq wzgard~ dla form ka
nonicznych, dla prawa,akcent polozony na uczucie i emocj~. 

Oczywiscie nie pochodzi to z Bizancjum. Wystarczy wejse do cer
kwi greckiej, serhskiej lub ukraiIlskiej: ta sarna liturgia nie posiada 
owego urzekajqcego, nasyconego uczuciem cha,rakteru, jaki przy
biera w cerkwi rosyjskiej . Pochodzi to z Niemiec, a dokladniej 
z p6lreformy Piotrowej. Kosci6l calkowicie poddany wladcy, pOOpo
rzqdkowany, nie zywi pokusy, by podkreslae wartosc tego, czego jest 
niemal zupelnie pozbawiony, tj. prawa. Otwiera si~ za to na reli
gijny patos, kt6ry rozprzestrzenily prqdy pietystyczne. Ow pa'tos 
przesycil lIliezmiennq liturgi~ Chry~ostoma, zmodyfikowal spiew, na
dal mu innq tonacj~. Tak jak klasyczna sztuka teatralna wywoluje 
inny efekt w nowej rezyserii, tak prawoslawna forma napelnia sif: 
nowYffi duchem. Ale byloby bl~dem - tym samym, kt6r y rpopebliU 
slowianofile i ich nast~pcy - przy:pisywanie temu nowozytnemu 
duchowi odleglych tradycji. 

II 

Idealistyczna filozofia niemiecka zostaje przymeslOna do Rosji 
przez fal~ odnowy iluminizmu. Rzucona na tIo generalnej reakcji 
przeciwko racjonalizmowi Oswiecenia, przeciwko bezoomosci i ide
om rewolucyjnym, filozofia ta, iadiwie religijna, odpowiada poglq
dom rZqdu~ i Kosciola. Schelling jest wczesnie wykladany na uniwer
sytecie i w akademiach duchownych. Schelling, lub raczej spopula
ryzowany schellingianizm. W Moskwie utworzylo si~ male kolo ary
stokrat6w, przyjad61 spraw ducha: Koszelew, Kirejewski, Szewy
riew, Pogodin, Odojewski. Okolo 1830 r. spotykajq oni kilku profe
sor6w, kt6rzy szerZq na uniwersytecie to, co Aleksander Koyre na
zywa "schellingiani~em ze wstf:p6W".18 Profesorowie d studiowali 
w Niemczech u epigon6w mistrza : u Okena, Kleina, Webera. Ol~
sto poslugiwali si~ recenzjami z "Revue des Deux Mondes" i stresz
czeniami Victora Cousin a. W ten spos6b tworzq sif: ramy wsp6mej 
mysli dla tego pokolenia. 

Ta schellingianska wulgata urzeka, gdy£ podaje si~ za wiedz~ 
wszechogarniajqcq. Rosja nie miala dotqd kontaktu z n aukq Zacho
duo Importowala stamtqd jedynie technik6w, ar tylerzyst6w, inzynie
row i architekt6w. J ednorodna - acz niejasna kosmologia bardziej 
jest kuszqca niz dlugie i trudne Cwiczenie si~ w n aukach scislych. 

11 A. Koyr~. La phtlosophte et Ie probleme national en Russte au d~but du XIX' 
siecle, P aris 1928. 
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"Filozofia przyrody" szuka "gl~bokiej" (to slowo ma zasadnicze 
znaczenie) jednosci natury, inaczej mowiqc wizji centralnej, w kto
rej jednoczq si~ magnetyzm, elektrycznosc (to znaczy galwanizm), 
chemia, nast~pnie fizjologia i psychologia, a wreszcie Duch. Po zna
lezieniu tego punktu, naukiscisle, kt6re Wellanski na przyklad na
zywa "obiegowymi doktrynami nauki~ fizycznej", okazujq si~ po
wierzchowne i "jednostronne". Ten niejasny organicyzm, schematy 
ewolucji, gdzie "mieszajq si~ w p61mroku idee pochodzqce od Para
celsa, Bruna i Herdera" 19, wydajq si~ owemu pokoleniu ostatnim 
slow em n auki. Sprowincjonalizowana gnoza pozwala wi~c na skr6
cenie dlugiego okresu dochodzenia do k ultury i na latwq Qkcyden
talizacj~. 

Gnoza czyni jeszcze wi~cej: od momentu kiedy zostaje przyswo
jona, pozwala gardzic kulturq, kt6rq krytykuje i stara si~ zastqpic. 
jednym slowem pozwala gardzic calosciq przedidealistycznej kultury 
europejskiej. Przed "Schellingiem" na Zachodzie istniala t ylko wie
dza cz~sciowa, blaha, powierzchowna. Te trzy przymiotniki odnoszq 
si~ zarowno do klasycznej kultury francuskiej jak i angielskiej. 
W k onsekwencji takiego mniemania moma postawic, w spos6b dla 
Rosji korzystniejszy, pal[\.cy problem t ozsamosci rosyjskiej i kultury 
narodowej. 

Problem ten nie wyst~powal na francusko-angielskim Zachodzie, 
dostatecznie pewnym siebie i swojej przeszlosci, zeby nie pytac 0 jej 
wartosc. P ojawil si~ on natomiast w Niemczech i Wloszech, gdzie 
nieobecno.§c jednolitego panstwa byla odczuwana jako bolesny brak. 
Ale w tych dw6ch krajach wystarczylo stworzyc wielkie dziela kul
tury, zeby zyskac pewnosc siebie. Wystarczylo przeniesc punkt ci~z
kosci z nacjonalizmu P anstwa narodowego na kultur~ narodowq, 
zeby znaleic w sobie i r6dlo wyzszosci. W Rosj i zasistnieje PanstwD 
narodowe, k t6re udowodnilo swojq pot£:g~, miazdzqc osiemnasto
wiecznych wojownik6w: Karola XII, Fryderyka II i Napoleona. Ale 
to Panstwo w oczach cz~sci szlachty rosyjskiej domaga si~ uspra
wiedliwienia. Jezeli Rosja nie posiada pami~ci ani historii, jezeli 
jej kultura, jak pisze Czaadajew nie istnieje, Panstwo jest tylko 
pustq formq, jego dzialan nie da si~ obronic. Kr6tko m6wiqc, trzeba 
okreslic misj~ Rosji. 

Nie jest moim zadaniem przedstawienie tutaj systemu slowiano
fil6w. Chcialbym tylko wskazac ideologiczny aspekt nauk Kirejew
skiego i Chomiakowa.20 

" Ibid . 
20 Dziela 0 slowianofilstwie trzeba podz1eU~ na dwie grupy : w pierwszej znaj

duj1j sill te, k t6re sympatyzuj1j ze slowianofilstwem. Tworzl\ one znakomitl\ willk
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Istota ich post~powania jest nast~puj!lca . Bodice ich myslenia, 
problematyka, idee przewodnie pochodz!l z europejskiego Zachodu, 
z Zachodu pochodzi rowniez to, co najwazniejsze - nacjonalizm. 
Ich problem stanowi zaimportowanie nacjonalizmu przy r6wnocze
snym zat arciu wszelkich swiadczqcych 0 imporcie slad6w. NaleZy 
unarodowic nacjonalizm niemiecki, tak aby zdawalo si~, ze dobywa 
si~ on zgl~bi narodu rosyjskiego jako twor rdzenny, nosnik . war
tosci. Nalezy wyposazyc t~ nowose kulturalnq w dawnq tradycj~ . 

Poniewaz "pozycj!l" nacjonalizmu jest opozycja, trzeba przeciwsta
wic Rosj~ Niemcom i Zachodowi Europy, poslugujqc si~ argumen
tami niemieckimi i zachodnimi, obroconymi przeciwko Zachodowi 
i nie odwoluj!lc si~ do ich rzeczywistych zrodel. Calkowicie brakuje 
w pismach slowianofi16w powolywania si~ na kogokolwiek i cyta
t6w. Doprowadzilo ich to do stworzenia we wszystkich dziedzinach 
fikcyjnej rzeczywistosci, fikcyjnej histol"ii, f ikcyjnej religii i fikcyj
nej polityki. 

Chcialbym przytoczyc kilka przyklad6w wzi~tych z Kirejewskiego 
i Chomiakowa.21 

Tematem przewodnim Kirejewskiego jest krytyka racjonalnej 
koncepcji czlowieka, a co za tym idzie, calego racjonalizmu. '-Prze
ciwstawia on tej koncepcji osobowose prawdziwie zintegrowan!l, 
zjednoczonq wok61 ogniska Zycia, ukrytego, lecz dost~pnego jednak 
dla tych, ktorzy go szukaj!l. Racjonalizm burzy sp6jnosc (celnost') 
wewn~trznq, przeszkadza prawdziwemu, konkretnemu rozumieniu, 
rozbija jednolit!l psyche na pewn!l ilose oddzielnych umiej~tnosci 
zazdrosnych 0 swojq autonomi~ i rychlo popadaj!lcych w koriflikt. 
Despotyzm rozumu pot~guje rozdrobnienie w dziedzinie psychicz
nej; podobnie funkcjonuj!l jego odpowiedniki w dziedzinie spolecz
nej. Prawo rzymskie i autorytet zewn~trzny Kosciola rzymskiego, 
ktore l!lcz!l ludzi zamiast ich jednoczye pogl~biaj!l atomizacj~ spo
leczn!l. TylKo wierzqcy prawoslawny wie, ze pelnia prawdy wymaga 
pelni osobowosci i tej jednosci ci!lgle poszukuje. A wi~c stajq na 
przeciw siebie dwa typy cywilizacji, jedna "wewn~trzna" (prawo

szo~c, tu nale±1\ np.: G. Gratleux, A. S. Khomfakov et Ze mouvement slavophile, 
t. I I II, Paris 1939 oraz tenze, Le mouvement sZavophile d Za vetzZe de Za R~olu

tion, Paris 1953; P. K. Chr istoff, Chomfakow, S'Gravenhage 1961. Do drugiej grapy 
nalezl\, na lIe mi wiadomo, tylko dwa dziela, oba znaczl\ce: F . Rouleau, I van 
Ktreevski et sa place dans fa pensfle Tusse, Ecole des Hautes Etudes, t. I 1 rr. 1972, 
nlestety jeszcze rue wydane I A. WaUcki, The 'slavophile contToversy, Oxford 1975. 
Z punktu widzenla bardziej szczeg61owego moina jeszcze dorzucl6: P . Baron, 
Alexts Stepanovltch K homlakov, Roma 1940. 

Il 1. W. Klrejewsklj, PolnoJe sobrante soczinienf1, t. I, n, Moskwa 1911. J e§U Idzie 
o dzlela teologiczne, lstota rzeczy znajduje Bill u A. S. Chomlakowa, L'EgZiBe Zattne 
et Ze protestantiBme au point de vue de l'EgZiBe de l'Orient, Lausanne 1972. 
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slawna") , druga "zewnf;trma" (zachodnia); jedna integralna, drug a 
logiczna-techniczna. Zach6d wybral latwiejszl\ drog~ rozwoju czysto 
zewn~trznego i dlatego wydaje si~, Ze przescignql Rosj~ w nauce 
i technologii, tymczasem Rosja wybrala trudnq drogf; rozwoju We
wn~trznego, to znaczy gl~b6kiego rozwoju moralnego, najwyZszq 
w perspektywie absolutnej.22 

Wedlug powszechnie przyjf;tej opinii, Kirejewski zaczerpnql te 
idee u Ojc6w greckich.23 W 1842 r. pojechal zlozyc wizytf; w klaszto
l'ze Opty starcowi Makaremu, z ktorym przetlumaezyl licme 
fragmenty z Izaaka z Syrii. Tam znalazl ide~ wewn~tr:zmej koncen
t racji i spoistosci. Takze u Maksyma Wyznawcy rozum jest tylko or 
ganem wiedzy, podczas gdy mqdrosc wymaga wszystkich zdolnosci 
duchowych. ,..Wniosek: slowianofilstw-O jest po prostu nowoczesnq 
kontynuacjq tradycji religijnej , ktora przewazala w Rosji od cza
sow Wlodzimierza i ktora przejsciowo zostala przycmiona przez 
gwaltowne reformy Piotra Wielkiego i jego nast~pcow. Kirejewski 
rozmawiajqc ze swojq zonq 0 Schellingu ustyszal odpowiedz, ze czy 
tala juz ona 0 tym u Izaaka z Syrii. I rzeczywiscie, si~gajqc natych
miast do Izaaka znalazl tam istot~ mysli Schellinga, ale zmienionq 
i pogl~bionq. 

Niestety jest dowiedzione, ze Kirejewski doszedl juz do tych idei, 
zanim zaczql interesowac si~ patrologi'l. I jezeli otworzymy ksiqzk~ 
Fryderyka Schlegla Filozofia zycia, znajd2Jiemy tam w komplecie: 
I>0j~cie ogniska duszy, id~ zburzenia jednosci wewn~trznej przez 
r ozum oraz por6wnanie konfliktu wewn~trznego, ktory z tego wy
nika, z 'chaosem spolecznym.24 Mysl Kirejewskiego 0 rozumie ozy
wianym przez wiar~ znajduje si~ u Jacobiego. Kirejewski zywo 
krytykowal rzymskq ide~ prawa, przeciwstawiaj'lc jej zwyczaj, kt6
ry wzrasta organicznie, jak zywa istota : powtarzal w ten sposob 
Savigny'ego. Jego calkowicie negatywna oeena Rzymu, prawa rzym
skiego, w ktorym widzial zrodlo racjonalizmu, kapitalizmu, Rewolu
cji francuskiej i napoleonskiego despotyzmu, pochodzi od Adama 
M iillera. 25 

Wedlug Kirejewskiego istniejq dwa typy wi~zi spolecznej : pierw
sza oparta na przymusie zewn~trznym, ktora charakteryzuje spo
leczeIi.stwa romanskie i germaIi.skie, i druga oparta na zgodzie, har 
monii, wspolnocie wiary, milosci. Taka wi~z spoleczna lqczy Rosjan 
mi~dzy sobq i lqczy ich z carem. 

Lecz juz od 1814 r . teozof niemiecki Franz von Baader rozr6Znial 
dwa typy wi~zi , kt6re istniejq zarowno w naturze jak i w spole-

II 1. W. Klrejewskij , 0 kon!ecznosd ! m oZltwosci nowy cn zasad w tttozof il . 

.. B. Z enko vsky, His toire de la p hilosopllie Tusse, P ar iS 1953, t. I, s . 237 1 n a s t . 

.. A . Walicki, op. cit., B. 193 . . 

" Ibi d ., s . 161. 
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czenstwie: jednq opartq na milosci i wzajemnym przyciqganiu sip' 
cz~sci , -drugq opartq na przymusie, kt6ry mechanicznie lqczy atomy 
spoleczne. Milose zas czyni sil~ bezuzytecznq. 

Ten sam Baader, kt6ry w okresie apogeum iIuminizmu zajmowal 
si~ redagowaniem podr~cznika dla duchownych rosyjskich, napisal 
pod koniec swojego zycia do ministra Uwarowa, ze Zachodowi grozi 
upadek pod mechanicznq dyktaturq katolicyzmu, lub w wyniku 
anarchii i rozdrobnienia protestantyzmu; ze Reformacja jest kon
tynuacjq, pod innq postaciq, zasady rzymskiej, ze filozofia zdewa
luowalfl si~ od czas6w Kartezj usza, a r ozum i wiara :malazly si~ 
w konflikcie, i ze to Opatrznose ustrzegla Kosci61 rosyjski od zgub
nych wplyw6w Europy. Prawoslawie jest jedynlil silll, kt6ra moze -
uzdrowie dwa inne wyznania chrzescijanskie i spowodowac odro
dzenie duchowe w Europie ; oto najpelniejsze streszczenie filozofii 
historii Kirejewskiego.26 

Te same zapozyczenia i zafalszowania odnajdujemy u Chomiako
wa. Swoj gl6wny trakta t teologiczny Kosci6l jest Jeden chcia! on 
wydac po grecku ze wst~pem, gdzie stwierdzilby, ze jest to niepu
blikowany r~kopis, ale odzwierciedlajqcy doktryn~ prawoslawnq 
i podbudowany autorytetem.27 Bylyby to teologiczne p ieSni Osjana. 
Wedle Chomiakowa istotq dawnego Kosciola byla tozsamose jedno
sci i wolnosci, synteza majqca sw6j wyraz w prawie milosci ducho
wej. Rzym zachowal jed nose ale poswi~cil wolnosc. Reformacja po
swi~cila jednosc na rzecz wolnosci. Tylko prawoslawie zostalo wier
ne pierwotnej tradycji, temu co nazywa on sobornost' lub duchem 
soborowym, tym duchem, kt6ry prowadzi ku jednomyslnosci. Cho
miakow przemilczal, ze-wzorowal si~ na Moehlerze, t eologu z Ty
bingi, kt6ry od 1825 r. przeciwstawial protestanckq wielosc pozba
wionq jednosci katolickiej zasadzie jednosci w wielosci, kt6ra har
monijnie godzi indywidualnll romorodnosc z jednosciq wsp6lnoty, 
co odpowiada definioCji sobornost'i u Chomiakowa.1!8 

Polemika z katoIicyzmem rzymskim prowadzila Chomiakowa do 
podtrzymania tezy, ze dogmatyczna prawda tkwi w zgodzie Kos
dola a nie w autorytecie hierarchicznym ani nawet w PiSmie. Ale, 
jeze1i nieomylnosc nalezy do ludu chrzescijanskiego w jego masie, 
jest to r6wnoznaczne z odrzuceniem au torytetu w Kosciele i z opo
wiedzeniem si~ za pewnym rodzajem demokracji koscielnej , co nie 
pozostaje bez zwillzku z ewolucjll Lammenais'go, ktory oczywiScie 

.t E. Susin.i , Lettres tn"dites de Franz von Baader, P aris 1942, S. ~56-461. Cyt. za: 
A _ Walicld, op. cit. , s _ 164. 

r7 A. S. K homjak off, L'Eglise est Une, tlu m. R. Tran donnet, a neks A . Gr atieux, 
19';3. 

" A. Walicki, op. cit., s. 193. 
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nie jest cytowany, poniewaz uwaza si~, ze niehierarchiczna sobor
nost' zamieszkuje tylko prawoslawny Kosciol rosyjski. 

Dogmatyka nie powinna bye ufundowana na rozumnej dedukcj i. 
Chomiakow przeciwstawia zachodniemu racjonalizrilowi teologicz
nemu, ktory wedlug niego osia,ga punkt kulminacyjny wraz z He
glem, "rozum niepodzielny", obecny w Rosji, ktory jednoczy wol~ 
i wiar~. Wola i wiara nie uzewn~trzniajC\ si~. SC\ rodzajem wiedzy 
wewn~trznej i bezposredniej. To bylo doslownie wzi~te z krytyk, 
ktore J acobi adresowa! do Hegla (wiara jest UnmitteLbare Wissen) , 
f takze 'z Schellinga w ostatnim jego okresie.29 

Prawda, ze Kirejewski i Chomiakow uwazme czytali Ojc6w 
wschodnich. Ale robili to wtedy, gdy ich system byl juz gotowy i po 
to, zeby dac mu inne punkty odniesienia niz te, ktore rzeczywiscie 
posiadat. Chodzilo 0 umieszczenie u dolu stron przypisow odsylaja,
cych do innych auto row niZ ci, ktorych wplywowi chcieli zaprze
czye i kt6rym chcieli odmowie ojcostwa. To prowadzilo do czytania 
patrystyki w perspektywie ide~lizmu niemieckiego. Nieporozumienia 
byly mozliwe. Idealizm niemiecki swymi dalekimi korzeniami si~ga 
do tego samego neoplatonizmu, z kt6rego czerpie tez cz~se t radycji 
patrystycznej. Ale OJcowie greccy usilowali skorygowae lub napra
wic to, co w neoplatonizmie moglo pochodzie z wplywow gnostyc
kich, a jezeli SC\ czytani w kontekscie idealistycznego ezoteryzmu, 
wysilek ten idzie na marne. Wplywy te wysuwajC\ si~ w6wczas na 
plan pierwszy. Calosc tradycji wschodniej jest zdeformowana w tym 
sensie, ze to co jest w niej centralne zostaje zepchni~te na margines, 
natomiast sprawy peryferyjne przechodzC\ do centrum. Orygene
sowskie i ewagriuszowskie tematy odn owy powszechnej (apokata
staza), temat Dionizego drogi n egatywnej (apofaza) w ten spos6b 
przywrocone do honoru pozbawiajlt doktryn~ r6wnowagi, bowiem 
spekulacja niemiecka posluzyla si~ nilt dla swoich wlasnych cel6w 
i przygotowala Rosjan do p6jscia w jej slady. Oto jak otwiera si~ 

droga ku ideologizacji teologii w tej mierze, w jakiej przywoluje si~ 
ja, nie po to, zeby jasno sprecyzowac akt wiary, ale zeby dostarczyc 
swiatopogla,du. W ten spos6b wiara zaczyna odnosie si~ nie do przed
miotu wiary, ale do koncepcji swiata rzekomo zagwarantowanej 
przez objawienie i tradycj~. 

W Rosji m ialo wi~c miejsce falszerstwo religijne, bowiem odnowa 
- pietystyczna (masonska, idealistyczna) zyskiwala tam prawa oby

watelskie dzi~ki stworzeniu falszywej t radycj i. Slowianofile czytali 
Izaaka z Syrii, Jana Klimach a i innych, tak sarno jak, lub dlatego 

II Ibid., s. 316. 
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ze romantycy niemieccy czytali Eckharta, SUSO lub Slqzaka, zeby 
stworzye narodowq teologi~. Ale romantycy niemieccy rzeczywiscie 
wywodzili si~ z Eckharta, choc bardzo znieksztalconego w ich lek
tmrze, podczas gdy slowianofile wywodzili si~ z romantyk6w nie
mieckich a nie z Izaaka z Syrii ani z J ana Klimacha. Zafalszowanie 
historyczne dokonuje si~ jeszcze bardziej bezposrednio w utworze
niu podstawowej dla mysli slowianofilskiej pary, zbudowanej z Ro

, sji i Europy. 
Kirejewski ma dwadziescia szesc lat. Po raz pierwszy opuszcza 

swoje rodzinne posiadlosci w Dolbino i udaje si~ na szese miesi~cy 
do Niemiec.3o I niezw10cznie oSq,dza nie t ylko :E}urop~ ale t a.k:ze jej 
isto t~, kt6rq nazywa europeizmem. Jest to wedlug niego stan choro
bliwy. Europeizm sk1ada si~ z kilku warstw : z "niszczycielskiego" 
ducha Oswiecenia, z nauki "kt6ra u,znaje za prawdziwe tylko to, co 
jest przedmiotem doswiadczenia zmyslowego", sztuk pi~knych za
krzeplych w bezplodnym nasladownictwie, z utylitarnej moralnosci. 
Z drugiej strony duch kontrrewolucyjny popada w mistycyzm, ma
rzycielstwo, lub systematycznq dedukcj~ filozoficznq. Niemozliwa 
jest synteza tych dw6ch nu rt6w z wyjqtkiem wymuszonej i sztucz
nej jednosci. Kirejewski nie pot~pia jeszcze ScheUinga i Schillera, 
ale za kilka lat oni tez dolqczq do wsp6lnego inferno ca1ej kultury 
europejskiej.31 

W 1845 r. Kirejewski stawia jeszcze bardziej ponurq diagnoz~: nie 
rna juz romantyzmu, zatem nie ma wi~cej poezji. Heglizm rozpada 
si~, zycie religijne stygnie. Kultura europejska umiera, jest juz mar
twa. Stany Zjednoczone Sq karykaturq Europy. Jezeli Rosjanin 
mialby bye zmuszony z powodu swoich grzech6w zamienie SWq 
"wspanialq przyszlose" na przyszlosc mieszkaiica Zachodu, lepiej by 
juz bylo zostac Niemcem, Anglikiem, a nawet Francuzem niz "po
zVlOlic si~ dusic w prozaizmie tych sztucznie stwor zonych stosun
k6w, w t rybach tej dr~czqcej pogoni za zyskiem". Zach6d jest zly, 
a Stany Zjednoczone b~dqce "Dalekim Zachodem" Sq kraiicowo 
zle.32 . . 

W 1852 r. nowe pogorszenie. Czerpiqc informacje z powiesci euro
pejskiej Kirejewski pi~tnuje europejskq moraInosc rodzinnq, brak 
satysfakcji, rozpacz1iwq pustk~ m ieszkaiica Europy. Operuje wszy
stkimi moZliwymi frazesami: Wloch jest -leniwy, Francuz lek
komyslny, Niemiec ograniczony, Anglik w yniosly. Pot~pia tez prze
pych pod kazdq postaciq. "Kiedy - pisze - luksus przeniknql do 
Rosji, byl przyjmowany jak zaraza przybyla z sqsiedztwa. Ust~po
wane mu jak ulomnosci, zawsze czujqC jego nieprawy charakter, 

.. W 1831 r. 

" I. W. Kirejewsklj, Wiele XIX. 

" Tenze, Rzut aka n a obecny stan ltt eratury, w: Polnoje... t. I s. 153-154. 
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n ie tylko z punktu widzenia religijnego, lecz tak:i;e i spolecznego·'. 
Przepych jest cz~sciq europeizmu. Jest z natury obcy Rosji, tak jak 
obce jest jej wszystko co zle. W rzeczywistosci, jak wiadomo, to nie 
przepych przeniknql do Rosji, ale jego pot~pienie. Rosja czyni war
tosc z tego, ie nie wiqie si~ ze swiatem d6br materialnych. W' te 
spos6b usprawiedliwia swojq n~z~.33 

To generalne po~pienie Europy Kirejewski zapoZycza got owe od 
pisarzy europejskich, z pism, powiesci, esej6w, kt6re powtarzajq te 
same banaly. Poniewai oni sami wyznajq to 0 sobie - mysli Ki
rejewski - jest to dow6d, ze m6wiq prawd~. Przyjm uje on w spo
s6b bezkrytyczny krytyki, 'kt6re Europejczycy ustawicznie kierujq 
pod wlasnym adresem. Kirejewslci nie zauwaia, ze w tym krytyez
nym sposobie pojmowania siebie tkwi prawdziwy europeizm. Unie
moi1iw ia sobie w ten sposab poznarue Bum py. 

Kirejewski uwaia za sluszne oSqdzanie Europy z ZevVl1 qtrz. Ale 
sam znajduje si~ na zewnqtrz na spos6b monteskiuszowskiego Per
sa, czy wolterianskiego Hurona, poniewaz jego wla:sna krytyka PQ~ 
chodzi z Europy. Tymczasem jednak Kircj cwski, urodzony w Rosji, 
nie jest two rem fikcji i to czyni jego krytyk~ tak trudnq do odpar
cia. Slo'wianofilstwo nie jest p roduktem zwyklego nacjonalizmu, jak 
ten, k t6ry za czas6w Cesarstwa przeclwstawial Niemey Francji. 
Zywi si~ one europejskim nieczystym sumieniem, kt6re Europa 
kontempluje, rzutowane na rosyjski ekran. Tymczasem Rosja od
syla Europie ow obraz w tej mierze, w jakiej sarna jest dotkni~ta 

owym nieczystym sumieniem i zeuropeizowana. Dlatego slowiano
filska wizja Europy latwo urzekala Rosj~ a takie Europ~, gotoWq 
wziqc n a serio moskiewskiego Persa i Hurona, kt6rych nauczyla 
w Paryiu lub Getyndze poczqtkow filozofii. W punkcie wyjscia 
slowianofilstwa nie ma milosci ojczyzny, ale obawa przed niemoi 
nosciq kochania jej, wqtpliwosc, wzgaroa, oboj~tnosc wobec niej 
i straszna uraza do tego Zachodu, skqd przychodzq wszystkie war
tosci i pouczenia. W wielkim teatrze kultury europejskiej mlodzi 
intelektualiSci rosyjscy mog'l bye umieszczeni tylko n a gorze i po 
bokach, na miejscach najdalszych i najmniej szanowanych. Gdy 
tylko widzq na scenie satyr~ na t~ kultur~, biorq jq z pasjq w po
siadanie. W ten spos6b Europa zost aje ska7Jana, a n ac}ooalizm ro
syjski odnowiony. Oddalenie od centrum tak bolesnie doswiadcza
ne, staje si~ szcz~sliwym zrzqdzeniem losu. Zamiast uczestniczye 
w europeizmie wzywaj'l oni Europ~ do uczestnictwa w rusyzmie. 

W wizji Kirejewskiego Europa jest danq bezposredniq, a Rosja 
danq hipotetycznq. Obraz Europy byl stronniczy, c~sciowy, ale 
w wielu punktach zgadzal si~ z rzeczywistosciq. Natomiast Rosja 

II 0 c7l.amkteTze kuUury europejsk teJ t Jej zw i qzkach z Rosj q., jbld ., s. 214-216 . 
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skonstruowana na negatywie ile znanej Europy, przestaje bye SOOCl. 
Jest figurq odmalowanq jako przeciwienstwo innej figury, punkt 
po punkcie, jak alegoria cnoty wobec alegorii grzechu. Jest od po
czqtku utopiq Kirejewskiego. 

Rosja "n ie znala ani zelaznej bariery niezmiennych klas spolecz
nych, ani przywilej6w, z kt6rych korzystajq jedni z krzywdq innych , 
ani wynikajqcej z tego walki poIitycznej i m oraInej, ani pogardy 
klasowej, ani zazdrosci klasowej". Ten cudowny stan rzeczy istnieje 
jeszcze wsr6d ludu. Musi tak bye, gdyZ przywileje Rosji Sq a priori 
wieczne. Istniejq wi~c, aczkolwiek ukryte, jako tajemnice. 8lowia
nofile nie przyczynili si~ do pozytywnej historiografii Rosj i. Rzadko 
i niech~tnie czytajq dokladne statystyki, kt6re publikuje rzqd car
ski. Nie zadajq sobie trudu, zeby przestqpie pr6g swoich pi~knych 
domostw i odwiedzie swoich poddanych, Iud z krwi i k osci. Wielu 
z nich bylo surowymi panami. Jednakze Iud nie mieszka wtasci
wie w chatach. Lud to miejsce duchowe, siedziba tajemnicy. 810
wianofile nie spieszq si~ wi~c z poznaniem go: wystarczy go kon 
templowae. Wystarczy obwiescie z zaufaniem, ze dawny rosyjski 
styl Zycia "zachowal si~ prawie niezmieniony wsr6d najniiszych klas 
ludu ; zach owal si~ - choe istnieje w sposab prawie nieuswiado
miony - stanowi po prostu cz~sc zwyklej tradycji, nie jest juz 
zwiqzany z panowaniem sW'iezej mysli".34 Inaczej m6wiqc, jest on 
niewidoczny wi~c tym bardziej rzeczywisty. 

Jezeli opis slowianofilski jest falszywy, to teoria, k t6ra go tlu
maczy jest z koniecznosci jeszcze bardziej falszywa. Kirejewski wy
chodzil z banalnie falszywego obram Europy, zeby dojse do wytlu
maczenia historycznego, potem filozoficznego, 'wreszcie t eologicznego 
tego wyimaginowanego stanu rzeczy. Tak czyniqc utrwalal swoje 
spostrzezenia i nadawal im sp6jnose zdolnq przeciwstawic si~ uply
wowi czasu. Kirejewski wysnul w ten spos6b teori~ chrzescijanstwa 
lacinskiego, Cesarstwa Rzymskiego, zachodniego feudalizmu. Weimy 
teori~ Cesarstwa Rzymskiego.35 Wszyst1ti.e cechy Zachodu m oina 
odnalei c juz w Rzymie. "Zewn~trzne m~drkowanie" bierze tam g6r~ 
nad wnikaniem w wewn~trznq istot~ rzeczy. Moina to zaobserwo
wac w zyciu spolecznym i 'l"odmnnyln, w upodobaniu do gramatyki 
i prawa, w "sztucznej" harmonii, kt6ra niszczy naturalne swobody 
i Zywq spolltanicznose porywu duszy. Re1igia rzymska jest rodzajem 
prekatolicyzmu : "zapomniala ona prawie, ze wartosc zewn~trznych 
ryt6w lezy w ukrytej poza nimi tajemnicy". Rzymian , podobnie jak 
mieszkanc6w spoleczenstw nowoZytnych lqczy "wsp6Iny interes" 
i pactyjnose. Nawet patriotyzm rzymski jest zimny i jalowy, po

.. Ibid., t. I , s. 20 1 nast . 


.. Ibid ., t . I, s. 184 1 nast. 
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dyktowany pyehq. Rzymianin posiada tylko "suehq inteligenej~ logi
ka i wyraehowanq inte1igencj~ ezlowieka ezynu". Jak widae Kire
jewski stosuje wobec historii rzymskiej te same kategorie, kt6re 
romantyzm stosuje wobec Zaehodu, a scislej wobec klasyeyzmu fran
euskiego. Ale to eo jest po pr ostu pewnq opiniq, ani prawdziwq ani 
falszywq w odniesieniu do teramiejszosci, zastosowane wobec rzym
skiej przeszlosci staje si~ absolutnie bl~dnym sqdem historycznym. 
Kirejewski przekuwa swe wrazenia 'w teori~ zamiast poddae jq kry
tyee, i w ten spos6b pogrqza si~ w bl~dzie. 

Jesli chodzi 0 polityeznq wizj~ slowianofil6w, to przewaza w niej 
jeden temat : odrzueenie ekonomii przedsi~biorstwa opartej na umo
wie i obiegu pieniqdza, odrzucenie liberalnego indywidualizmu. 
W tej kwestii nie r6znili si~ oni od konserwatywnej mySli roman
tyeznej, k t6ra tak sarno jak mysl rewolucyjna, grzmiala przeciwko 
alienacji i religii pieniqdza. Mozna por6wnac ich antychrematystycz
ne ataki z wystqpieniami Karola Marksa : te same tematy znajdu
jemy u konserwatyst6w i u europejskich socjalist6w tej epoki. 

Istnieje jednak eecha, ktora romi slowianofilow od konserwa
tyst6w, ta sarna, ktora rowniez Marksa wyroznia sposrod socjali
st6w: ot6z ich sprzeciw nie ogranicza si~ do kwestii moralnych, ale 
jest podbudowany filozofiq historii. We Francji, w Anglii konser
watyzm zwykle nie zadaje sobie trudu, zeby tworzyc teorie. W poj ~

ciu Burke'a dawnose, dziedzictwo, swietnosc rzeczy minionych wy
starczq dla nobilitacji konserwatyzmu. Nawet u tradycjonalistow 
francuskich, gdzie katolicyzm wzbogaca si~ ° elementy obce t ra
dycji, jest ona tak pilnie strzezona przez dogmatyczne autorytety, ze 
wszelkie odchylenia szybko zostajq pot~pione. Inaczej w Rosji, gdzie 
swieccy teologowie dumajq w oderwaniu od Kosciola i nawet, a ra
czej przede wszystkim w tedy, kiedy starajq si~ bye wicrni tradycji. 
odwollljq si~ do historiozofii romantycznych, tych samych, k tore 
przygotowrtly teren marksizmowi. 

Historiozoija Chomiakowa jest dualistyczna. Religia jest glownym 
czynnikiem nistorycznym, ale jest ona pojmowana jako rodzqca si~ 
z natury lub jako stanowiqca naturalnq zasad~ . Tak wi~c Chomia
kow jest niezbyt odlegly od Feuerba'cha.86 Is1miejq dwa zwalczajqce 
si~ pierwiast.ki religijne, jeden to pierwiastek iranski (lub religia 
wolnosci), drugi to pierwiastek k uszycki (lub religia koniecznosci). 
Cala historia wywodzi si~ z ich konfliktu, z ich post~pu wzgl~dem 
siebie nawzajem. Dualizm religijny jest zbiemy z dualizmem raso
wym : rasy ludzkie dzielq si~ na iransk ie i kuszyckie, oraz z dualiz
mem geograficznym, ktorego bieguny znajdujq si~ w Iranie i Etio

.. J aJ{ zauwaza A. Walicki, op. cit., s. 209. 
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poludniowe lndie. Kr6lujq tam materializm, formalizm, prawo, 
pans two. Swiat grecki i rzymski to mieszanina obu pierwiastk6w 
iranskiego i kuszyckiego, przy czym Grecja byla bardziej iranska, 
a Rzym bardziej kuszycki, jak wskazujq na to "oczywiscie" k on
wencjonalnose, sztucznosc religii i prawa rzymskiego. Chrzescijan
stwopojawia siC;l jako tryumfujqcy wykwit pierwiastka iranskiego, 
jakim byl r6wniei w pewnej mierze staroi ytny judaizm. 

Ale ten zbawczy promien t aki e m6gI zlapae siC;l na lep kuszyzmu, 
jak to siC;l stalo z rzymskim katolicyzmem. Na P6lnocy i Wsch odzie 
natomiast chrzescijanstwo dotarlo do German6w i Slow ian. Nie
stety Germanie byli zarai eni przez Rzym i pierwiastki kuszyckie 
pojawiajq siC;l zn6w w filozofii idealistycznej . Wszystko co najlepsze 
w Anglii (Chomiakow byl anglofilem) pochodzi od iywiolu slowian
skiego. Czyi slowo "Angle" nie wywodzi si~ ze slowianskiej ple
miennej nazwy "Uglich"? Bowiem - to Slowian ie reprezentujq 
czysty pierwiastek iranski. Widzimy go w religii greckiej i w Ilia
dzie gl~boko przesyconej duchem slowianskim. Troja byla koloniq 
dowianskq. Ale nigdzie slowianskosc nie jest r6wnie czysta jak 
w narodzie rosyjskim. Z t ego powodu interesy Rosj i Sq zbieine 
z wyzszymi interesami ludzkosci.s7 

Zostawmy te rojenia. J est to historiozofia typu gnostycznego, z jej 
klasycznymi cechami: wyst~pujq tu dwa pierwiastki (tutaj kuszycki 
i iranski, ale takie materia i d uch, pieniqdze i dar, prawo i milose); 
lokalne ich wymieszanie, ich koncowa zbawcza separacja. W sumie 
dwa pierwiastki i trzy czasy charakterystyczne dla manicheizmu, 
lecz przedstawione nie w szacie mitologicznej a w szacie h istorii 
rzekomo prawdziwej, przedmiotu nauki podlegajqcego weryfikacji. 
Sygnalizuje to przejscie od m ySli gnostycznej do mysli ideologicznej. 

Mysl slowianofilska jest rzadko zdolna do takiej szczeroscj. W t ym 
punkcie Chomiakow zadowoliI si~ wiernym nasladownictwem Fry
deryka Schlegla. W swojej Filozo fii historii Schlegel wyr6znil dwa 
typy rozwoju: jeden cielesny, drugi duchowy i odni6s1 je do dw6ch 
sekt pierwotnych : kainit6w i setyt6w.38 

Wszystko komplikuje fakt, ze Chomiakow, a takze Kir ejewski, 
kryjq sw6j gnostyczny schemat pod plaszczykiem tradycji chrzesci
janskiej. Wszystkie ich koncepcje historyczne, polityczne w koncu 
sprowadzajq siC;l do eklezjologicznego dualizmu. 

Iran i Kusz Sq ostatecznie biorqc zastC;lpczym wytworem fantazji. 
Jest to pr6ba naturalistycznego tlumaczenia inn ej opozycji, tej mia
nowicie, kt6ra zachodzi mi~dzy Wschodem i Zachodem chrzescijan

rI N oty 0 htstorii powBzechnej, 1500 stron bez przypJs6w ! P or. A. Gratleux, 
A. 	S. Khom m iakov ... op . cit., t . II s. 51 1 nast . oraz A. Walicld, op . clt., S. 208-230. 
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skim, czy tez Rosjq a Europq. Zgodnie z charakterem mysli tajem. 
nej, kama rzeczywistosc p rzedstawiana wyraza i maskuje jakqs rze· 
czywistose ukrytq "gl~bszq". Pary: r acjonalizm - mysl ogarniajqca 
calose, wsp6lnota wiejska - kapitalizm, liberalizm - patriarchat, 
a nawet Iran i Kusz sprowadzajq si~ ostatecznie do jednej pary, 
kt6rq tworzy prawoslawie, a z drugiej strony wrzucone do jednegc 
worka, protestan tyzm .i katolicyzm. 

KOSci61 prawoslawny wyobraza przyszlose historycznq ludzkosci. 
spoleczenstwo doskonale, polis chrzescijanskq. J est on takze mi
stycznq rzeczywistosciq Rosji. Dlatego wlasnie Aksakow twierdzil, 
ze histor ia Rosji jest histor iq swi~tq. Taka eklezjologia jest pod 
pewnymi wzgl~dami tradycyjna, ale zarazem ogniskuje si~ w niej 
romantyczna egzaltacja V olkgeistem , poniewaz to Iud (chrzescijan
ski) jest zr6dlem tw6rczej inspiracji, wzorcem wolnosci i s~dZi.q 
prawdziwej nieomylnosci. Lqczy si~ w niej r6wniez stare podloze 
pietystyczne i masonskie; bowiem prawdziwym Kosciolem nie jest 
instyt ucja widoczna, lecz n iewidzialmy Kosci61 wewn~trzny.39 Na
gle wszystko staje si~ niesprawdzalne, gdyz namacalne realia (realia 
Rosji, rosyjski ustr6j polityczny, przeszlose rosyjska, rosyjska wsp61
nota wiejska, to wszystko co zawiera si~ w poj~ciu Kosci ita), nie Sq 
ostatecznymi realiami, te bowiem znajdujq si~ gdzie ind7..iej i mozna 
do nich dotrzee tylko w spos6b mistyczny, przez przystqpienie dJ 
tajemnicy Kosciola wewn~trznego , niewidzialnego. Slowianofilska 
wizja swiata, pomimo ze rosci sobie pretensje do podstaw empi
rycznych, zawsze moze wymknqc si~ krytyce empirycznej, gloszqc 
tezy 0 wyzszym rodzaju zrozumienia, k t6ry trzeba osiqgnqe, by m6c 
si~ do niej zbliZye : jest to typowe dla ideologii. Lecz ostatecznie 
gmatwa sytuacj~ wprowadzenie w obr~b tej wizji teologii prawo
slawnej. Niemiecka gnoza (w swojej ezoterycznej formie mason
skiej , jak i w swej zracjonalizowanej formie romantycznej), z kt6rej 
slowianofile zapozyczyli prawie wszystko, przedstawiala si~ jako 
taka, w swoich prawdziwych barwach. Gnoza slowianofilska chce 
bye superortodoksyjna, supertradycyjna i tworzy wystarczajqcq Hose 
tekst6w, do ktorych czerpie z najlepszych Zr6del, zeby bylo trudno 
wytknqe jej blqd. Jestem ptakiem, oto moje skrzydla .. . Ta fikcja, 
ktora odmawia przyznania si~ do swej fikcyjnosci, kt6ra opiera si~ 

na Ojcach i na rzeczywistosci, staje si~ fikcjq dwustopniowq, prawie 
niemoZliwq do uchwycenia. 
. Zadomowiwszy si~ w religijnym sercu Rosj i, fikcja slowianofilska 
stala si~ nie do przezwyci~zenia. Temu, 00 bylo wlasciwie przelot
nym stanem ducha, m odq, nadala trwalosc tradycji. Gdyby opad a 
s i~ na filozofii, jak to bylo w Niemczech, przemin~laby wraz z niq. 

so P . Baron, op. cit., 8. 11e. 
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Wizja slowianofilska jako jedyna sposrod wszystkich wizji swiata, 
k tore powstaly w Europie w epoce romantycznej, potrafila zakorze
nie si~ w teologii, zrosn~e si~ z trwal~ zasad~, z Kosciolem, z wianl 
chrzescijansk~. St~d jej "wiecznose". St~d bierze si~ fakt, ze stanowi 
ona zawsze, nawet dzisiaj, alternatyw~ dla kazdej innej postawy, 
ktora si~ jej przeciwstawia, dla okcydentalistow, populistow, libera
low, komunistow. 

Ale s tajqc si~ teologiq, slowianofilstwo zachowuje rownoczesnie 
swoj charakter sekty - co nadzwyczaj pogl~bia schizm~ chrzeSci
janskiego Wschodu - i to sekty dualistycznej ze swymi przedmio
tami nienawisci i swymi wykluczeniami. Slowianofilstwo wszedlszy 
w obr~b ehr zescijanstwa rosyjskiego obrocilo je i pchn~lo przeciwko 
swoim wlasnym wrogom. Prawdziwe dziedzictwo slowianofilstwa 
znajduje si~ nie w wartosciach, ale w antywartosciach. (00') 

To pogarda dla prawa jako umowy zawar tej mi~dzy ludzmi wol
nymi, jako normalnej ramy dla wolnosci i autonomii jednostki. Dla 
slowianofilo'vv, tak jak i dla rewolucjonistow, prawo jest narzuconq 
strukturq. To takze pogarda dla liberalizmu, to znaczy wolnosci poli
tycznej, jako warunku podstawy i kamienia w~gielnego znosnego 
ustroju politycznego, jaldkolwiek by en by!. "Wolnose polityczna, 
pisze Aksakow, nie moze bye nazywana wolnosci~" . I zmieniaj~c 
punkt wid zenia, lub raczej pI~cz~e rozne punkty, dodaje: "Prawdzi
wa wolnose jest tchnieniem Dueha Swi~tego".40 To rowniez pogar
da dla Zachodu we wszystkich jego formach: rzymskiej i german
skiej, niemieckiej i francuskiej, katolickiej i protestanckiej, srednio
wiecznej i nowozytnej. To w koncu wstr~t do kapitalizmu, to zna
czy do swiata takiego jaki jest, a seisle do takiego, ktory si~ bogaci. 
Produkcja dobr, zwlaszcza gdy Sq pi~kne i luksusowe, wymiana to
warowa, t ransakcje pieni~zne, doprowadzajq ducha slowianofilskie
go do wscieklosci, podobnie jak i ducha rewolucyjnego. Wszystko 
jest lepsze dla Rosji niz liberaine rzqdy prawa na wzor zachodni, 
nii gospodarka rynkowa. (00') . 

Mirna ze wsp61nota tematow miala tak wazkie konsekwencje, to 
jednak jest ona mniej istotna od wspolnej matrycy mysIowej . Zwy
kle wyrzuca si~ slowianofilom ich antyracjonalizm. W rzeczy samej 
zrazili oni eale pokolenia do wszeIkiej proby zmagania si~ z rzeczy
wistosciq w kategoriaeh racjonalnych. Wszystk6 to, czego nienawi
dzq, jest ok reslone jako racjonalistyczne - Zachod, katolicyzm, pro
testantyzm, liberalizm etc. Pod tym wzgl~dem slowianofile powaz
nie naruszyli rownowag~ posrod wladz duchowych w kraju, ktory 
na drodze inteIektuaInej stawial pierwsze kroki. Pchn~li oni ow 
kraj ku i;yciu wedlug zewu uczucia, utrzymuj~c go jakby w stanie 

.. A . Wa licki, op . cit., s. 1110. 
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niedojrzalosci emocjonalnej. Prqdy pietystyczne, ktore w Niemczech 
byly r6wnowaZone przez istnienie solidnych instytucji intelektual
nych i uczciwy trening narz~dzi porozumienia, przenikajqc do Ro-' 
sji, tego kraju niemal dziewiczego intelektualnie, ' spychajq go bez 
przeszkod ku latwiinie, ku drodze do najmniejszego wysHku. Slo
,wianofilstwo chcialo zastqpie prawo przez milose, przede wszystkim 
jednak zastqpilo mysl p rzez uczucie. . 

Gdyby slowianofilstwo na tym poprzestalo, nie byloby to naj
wi~ksze zlo. Lekcewazqc analityczne uzycie rozumu, slowianofile nie 
wyrzekajp, si~ rozumienia rzeczywistosci ; ale stanowi ono pojmowa
nie globalne, ktore skqpi dowodow i argumentacj i, gdyz cale jest 
dane za jednym zamachem, tajemniczo, na sposob wizji centralnej 
ezoterystow. Okruchy autentycznego chrzescijanstwa zawar te w tej 
wizji Sq niezdolne by jq poprawic, ale nadajq jej uroku i powabu. 
Wielu Rosjan wierzqc, ze nawraca si~ na chrzescijanstwo, dalo si~ 

zwiese prz~~cie i nawrocilo si~ na slowianofilstwo. Ale myslqc, ze 
oddalq w ten sposob od siebie ducha rewolucyjnego, b~dq grzf;Zli 
w bliiniaczej utopii. Choc wlasciwie utopia, ktora twierdzi, ze jest 
urzeczywistniona, nie jest utopiq. Slowianofilskie falszerstwo his to
ryczne przedstawia rzeczywistosc wyobrazonq jako t~, ktora jest 
juz w Rosji spelniona. 

Nic w rosyjskiej rzeczywistosci nie odpowiada temu, co nam mo
wili slowianofile 0 wspolnocie wiejskiej, 0 wzajemnej milosci cara 
i ludu, 0 jednosci, 0 calkowitym pojednaniu etc. Oni tymczasem 
zapewniajq, ze widzq to i stwierdzajq empirycznie. (...) 

Jakie wnioski mozna wyciqgnqc z historii religijnej Rosji ? 
Wydaje si~, ze ideologia, ktora rodzila sif; w Europie, mogla po

jawic si~ tylko w atmosferze zniech~cenia i oddalenia od religii. 
W Anglii kryzys religijny doprowadzH do zroznicowania. Plura

lizm zycia religijnego pozwala kazdej grupie, POCZqWszy od najbar
dziej zadowolonej arystokracji az do najbardziej nieszcz~sliwych 

czlonkow spoleczenstwa, prowadzic zycie autentycznie religijne i dla 
kazdego najbardziej odpowiednie, bqdi w Kosciele oficjalnym "wy
nioslym i oschlym", bqdi w jakiejs dysydenckiej sekcie, bardziej 
entuzjastycznej . Kalwinizm starannie oddzielajqc usprawiedliwienie 
od uswi~cen ia, do potqczenia ktorych dqzyl Luter, zwrocil si~ ku 
etyce a nie ku spekulacji. Kalwinizm nadaje wartosc prawu i nie 
zamierza usprawiedliwiac fakt6w za posrednictwem kosmogonii. Nic 
nie ponagla, aby odwolywac sif; do ideologii. 

Wylqcznosc katolicyzmu francuskiego nie pozwalala na takq gi~t
kosc i na takie przystosowania. Polowiczna kl~ska reformy kato
lickiej , jej dyskwalifikacja w ostatnich latach XVII w. powoduj!\ 
utrat~ moZliwosci ogarni~cia przez Kosci61 zycia intelektualnego na
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rodu. Wkrotce religia przestaje istniec we Francji poza Kosciotem. 
Pierwszezarysy ideologii, spekulacje ezoteryczne, duch rewolucyjny 
rodzq si~ w pofuiejszym okresie, bez punkt6w odniesienia do religii, 
ktora wycofywata si~ do srodowisk coraz bardziej zamkni~tych. 

W Niemczech rozwoj wypadkow jest znacznie mniej jasny. Re
forma luteranska, ruch filozoficzny i naukowy nie polozyry kresu 
gnostycyzujqcym spekulacjom z konca sredniowiecza, lecz przeciw
nie, wzbogacily je i ubarwily. Momenty, ktore we Francj i czy AngIii 
pozostajq rozlqczone, tu nie nast~pujq po sobie a wsp6iistniejq i cz~
sto mieszajq siEil ze sobq. W latach czterdziestych u lewicy heglow- "
skiej, ideologia wylania si~ z romantycznej spekulacji przez sweg1 
rodzaju "wytrqcanie". 

Ale w Rosj i bIiZsze danym historycznym jest rozumowanie ·ra
czej kategoriami importu idei niz kategoriami autonomicznego kry
zysu. W Rosji byla religia, ale n igdy nie byro miejscowej mysli reli
gijnej. Upadek Kosciola datuje si~ od dawna, jezeli kiedykolwiek 
mozna bylo mowic 0 rozkwicie. Rewolucja P iotra I :;prowadza kler 
do stanu kasty, a misj~ Kosciola do funkcji Panstwa. Zycie reli
gijne, ortodoksyjne Iub heterodoksyjne, jest podsycane przez pod
muchy z Zacliodu, katolickie, protestanckie, pietystyczne, athoni
styczne. 

Naplyw filozofii romantycznej pokrywa si~ z naplywem mi~dzy
narodowego pietyzmu. Nie rna sensu mowic 0 kryzysie chrzesci
janstwa w Rosji, by · wyUt~maczyc rozkwit ideologii, gdyz tradycja 
chrzescijanska. nie posiadala tam owego minimum sp6jnosci i trwa
losci, zeby moc sluzyc za podloze dla kryzysu. Ideologia wsz~dzie 
w Europie zwalcza i wykorzenia reIigi~ . Ale w Rosji, jak tego do
wodzi ruch slowianofilow, ideologia zaczyna SWq karier~ rozbu
dzajqc religi~. Religia si~ tu odradza jako zarliwosc, jako mysI, jako 
ramy intelektualne pod zdeprawowanq postaciq ideologii religij
nej. 

Alain Besan~on 
tlum. Ewa Szot·Sobstel 

(Fragmenty VI rozdzialu z ksillzki pt. Les origines intellectuels ... Pa
ris 1977). 
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PORTRET TRUMIENNY 
Kamienie rodzq si~ w ten czas, gdy woda niosqc 
sok petryfikujqcy 11lczy czqstki ziemi ... 
Xi~dza Ladowskiego dykcyonarz historyi natu
raInej-

1 

Kto to mnie z gt~bi switu wola 

jUZ od godziny czy od dw6ch? 

Czy to spryciarskie "ciao I" dzi~ciola 


kt6ry ma zakrwawiony brzuch? 

J ezeli ziemia pachnie snem 

samotny wchodzisz w smug~ cienia. 

Milczalem 0 tym, 

Teraz wiem, 

jak nadaremne to milczenia. 


2 

Za rokiem rok, 
I 	 za tomem tom, 


za uniesieniem zawstydzenie ... 

Cos ty zbudowal z tego? 

Dom? 

Budk~ dla ptak6w? 

Czy wi~zienie? 


Tak b~dzie mijal rok i wiek 

i wiatr powoli slady zatrze, 

wiatr b~dzie w drllgowiny biegl, 

w zakola coraz nowych rzek 


. i przez wspomnienia. coraz rzadsze. 
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,. 

3 

Wi~e moze strzegll dziS wi~zienia 
kiedy listopad cieho mzy 
a ja na narodowej mszy 
powtarzam, ze si~ nie nie zmienia 
procz ksztaltu tych tu chmur, i procz 
fasonu czamar, burek , kurt 
a sypkll rdzll przezarty klucz 
i dzis otwiera zgrzy ty furt? 

4 

Wojlokiem orenbursk ich jurt 
wybito czas, by wszystko scichlo 
i by nie wezbral na2lbyt rychlo 
rzek moich zamulony nurt, 
zeby p rzedwiosnia szare kry 
w gniewny si~ nie spi~trzyly zator 
i by magI C2JUwac prokurator 
nad regulami starej gry. 

5 

Ta jedna rzeka rna mi starczyc 
wi~c mi wystarezy ona jedna, 
choc dziad, niesiony juz na tarczy, 
zanim z ciemnoscill si~ pojedna 
m6wi cos do mnie. Co - nie slysz~. 
Gluszy to rzeka ta szemrzllca 
i jego slowo wpada w cisz~ 
ale tej ciszy nie roztrllca. 

6 

W namulach tysia,cletnich zgnil 
d~bowy Swiatowida posa,g 
i zamkna,l si~ brunatny il 
nad radawicka, bOSll kosq 
i tylko w noc bezksi~ZycOWll 
os wow skrzypi, parska kon 
i cicho w mroku dzwoni bron 
i zwirek zgrzyta pod podkowa,. 
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7 
Zamyka si~ brunatny szlam, 
6w piach cuchnqcy moich plaz, 
ten ni~pozorny cmentarz nasz, 
wikla si~ muzealny folial, 
sniedzieje inicjalna gl oria 
i dzieje mi lelewelejt\ 
i znowu si~ z nadziejq dziejt\. 
Ilez uroku doda nam 
sumitujqca si~ historia , 
ta z piorunowych strzalek kolia 
kt6rCl za darmo daj~ wam. 

B 
Rzeko domowa, z twoich tach 
mgielka owiewa mnie przed§witem 
i nad tym mialkim zwirku zgrzytem 
klClska pod butem zwilgly piach, 
i w iemy juz, ze zam6kl proch, 
ze plaskodenka jest dziurawa , 
ze si~ nie uda ta przeprawa, 
ze rozprysk, bol, kobiecy szloch ... 

9 

A trt\bka gra tam, trt\bka gra 
i rozkaz jakis nam przekaze. 
Co ku nam plynie? Moze kr::l, 
rozwijajClce s i~ bandaze, 
moze to siwka wzd~ty trup, 
moze bielone paL ron lasze 
fa la, co lize piach na lasze 

chl upot nu rtu , wio<;ei chlup. 

10 
I cos Iysnp,lo. Moze kl ing:1. 
Czy szamerul1ek 1YSI1 :)1 l1 am ? 
A m oze chlopcy spod Berlinga 
pomimo wszystko plynq tam? 
Czy szmelcowany lyska gwer 
i czako lSni podchorqzaka 
i moze to zza tego czaka 
swieci browarna wiqzka skier? 
0, rzeko, powiedz, w ypluszcz, jaka 
prawda zawarla si~ w ten szmer? 
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11 

Rzeko rozlewna, kt6rej wiry 

kolujq mnq od lat, od lat , 

rzeko, koszulo Dejaniry, 

rzeko, co z tach zlizuj esz slad 

przeprawiajqcych si~ zolnierzy, 

rzeko, nad kt6rq stat m6j dziad, 

nad kt6rq stryj -na tarczy lezy 
jakii to, wodo, czasu szmat... 


12 
Spod bialych sztukaterii szli, 
spod czarno uw~dzonych powal 
i tak nam los si~ arrasowal 
i takq szly ko1ejq dni, 
tak korzen krzepki dad si~ w gt!\b 
law!\ chadzalo si~ na Turka 
i 1anca, partia i dwururka, 
a potem Pi!\ty Rok od bomb 
i znowu partia... 

13 
Browningi zamias t dawnej klingi, 
eksy wariackie zamiast armii 
i Kasprzak zmienia magazynki 
zanim nie wezm!\ go zan darml... 

14 

0, drzewo z Dzie1nej, takie same 
dzis jak i w tedy. Drzewo, driyj. 
Pradziad i dziad i ojciec, stryj 
wszyscy mi oni szli t!\ bramq. 
Komu to wolac? Kogo przestrzec? ° tym si~ boj~ nawet sl6wkiem 
tak bardzo krucha jest ta przestrzen 
mi~dzy porodem a poch6wkiem. 

15 

0, ty Bizancjum moje zgrzebne, 
0, grab6w basileusowie, 
st&d i stqd brane po polowie 
mocarstwo moje Wllskoniebne, 
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0 , sosny zgif;te czolobitnie, 
w pas klaniaja,ce sif; dworowi, 
df;bowie moi purpurowi, 
0 , wiwatowe dzialobitnie 

16 
do kt6rych zawsze mamy proch... 

17 
0, Kazachstanie, Kazachstanie, 
wznies no mi tryumfalne bramy 
co bunt, co miatiez, co powstanie 
tu sif; schodzimy, tu zjezdzamy, · 
tu wszystkich Sierakowskich naszych 
po kr6tkim lesnym epizodzie 
step owe dozywotnie codzien 
w posrodku plemion niezbyt wrazych. 

18 

Pulkownik strzela sobie w skron 
gdy padlo zn6w "kapitulacja" 
i jest w tym oficerska racja, 
po to jest moze kr6tka bron. 

19 

A z tarcza, - co ? 

Katorgo, 

m6w, 

co bylo w syberyjskiej minie? 

Niech lepiej nie powt6rzf; sl6w, 

niech mnie wspomnienie tamto minie, 

niech z czasem przymgli si~ zeslanie, 

niech ledwie powiedziane b<:dzie : 

on, co w guberni wszcza,1 powstanie. 

inaczej nizli w tej legendzie 

na osiedleniu zmarl w Derbencie. 

Paraliz. Lata na tapczanie ... 


20 

Szkolo pi<:knego umierania, 
bagnet i browning blogoslawisz 
i zawsze jest ten jeden klawisz 
do bezpiecznego naciskania 
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przeiyc 0 dob~ dluzej, wyzyc 

i rniast wislany piasek gryzc 

do battledressu guzik przyszyc 

i znowu w trzeciej czw6rce isc. 


21 

Luno, odbita w brqzach w6d, 

mam w oczach rudosc tej czerwieni 
to z huku chmur opada,. zrzut 

kt6ry niczego juz nie zmieni. 

Jak nisko "Liberator" leci 
general Rayski za sterarni 
ten losko nieba dotqd gra mi 

i dotqd groznq radosc nieci ; 


22 
to dogorywa Dobra nierna 

gdzie wtedy browar gasl powoli -

Kaminski pali domy W oli, 

Ordona na reducie nie rna. 

Ona, strzelana i gwalcona 

za to kolejne swe powstanie 

juz nie wie oie - Azerbejdzanie, 

88, lotnicy, Wehrmacht, RONA. 


23 
Zbyt kr6tko zyje kazdy z nas, 
zbyt kr6tko wolno iyc mu serio 
zdqzy wystrzelic tylko 1'az, 
jednq jedynq zamiesc seriq, 
a kiedy nowe pokolenie 

. wybie1'a okop albo las 
pomi~dzy nimi nie rna nas, 
juzesmy wyszli mi~dzy cienie, 

24 
albo piosenk~ nierozumnq 

spiewa jak gdyby nigdy nie 

6w Nieznajomy pod Kolumnq, 

ca1'owej ko1'onacji widz 
wiersz ciemny w rytmie krakowiaka 

jak siwy lokaj z jasnq tacq 
nie ladacznica lecz ladaco, 

muza zamtuza ladajaka, 
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25 

alba nam dziqsla zzarla cynga, 

albo nam kozun odbil nerki 

i juz nie marzy nam si~ klinga 

alba wylsnione lederwerki, 

a co si~ m arzy? 

Piosnka ta, 

kt6rq przed kruchtq spiewa cichcem 

za maly miedziak w rogatywee 

osoba z Najwi~kszego Dnia, 


26 

i znowu nam goreje tresc 
i slowo staje si~ popiolem, 
znow pod obstrzalem trzeba niesc 
cos, czego dotqd nie objqlem, 
staje si~ cialem taki kt08 
co smial si~ do mnie przed godzinq 
i znowu po kolei ginq 
plutony Zbikow, S~p6w, Z08, 

27 

i w noe irlziemy znowu, 

w mrok, 

galqzka pod obcasem trzaska 

i zn6w kompania r6wna krok 

i znow narasta noe kaukaska 

i znowu temat do obrazka 

m a Grottger jakiS albo Linke 

i znowu muzyk, pomny szarz, 

jak i8 oginski pisze marsz 

a now przywola szabl~, k1ing~ 


znow, 

jak w poezji Wschodu... 


28 

Mow, 

czy nie masz aby nie wsp6lnego 

z Orientem poezyalnych slow? 
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29 

LAGODNE STROFOWANIE POEZJI 

Ty ciClgl~ : honor, szarza, huf, 

a czlowiek tego nie ogarnia 

i zuje pasz~ zwyklych slow 

jak pakamera lub kaszarnia. 


Rozgwiezdi mi, prosz~, w iatr pod wiatCl, 

g1iniank~ wyzloc, rynsztok wysrebrz, 

i podpowiadaj mi, powiadam, 

mnie, gminom moim i powiatom, 

nie srebrne swierki a komysze. 


Nie ryba jesiotr - ryba sledz, 

nie gronostaje - watolina. 

Na orlaeh srebrnyeh siada sniedz, 

pszeniezny Ian przyezernia sniec, 

kraj rzeezywisty si~ zaezyna. 


A ty mi : swh; ty J erzy, smok, 

a ty : r umaki 


a tu : konie, 

obrok, 

koniska cmok i cll10k 

kopyta z bIota perszeronie. 


30 
Chmur szaryeh szwolezerska szarza 
horyzont osiClgn~la w lot, 
listopadowy dzien poszarzal 
szarosciCl aresztanckich rot . 
Ii szum wokolo nas i w nas 
sere naszyeh niepokoj u strzegClc 
wawerski las, 
palmirski las 
i brzozka z bagna smolenskiego. 

31 
J ak wiE;lzien, kt61'Y w swojej celi 
wCltlym pilnikiem kraty tnie 
zeby strainicy nie dojrzeli 
skladam niedzielE;l do niedzieli 
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i skrz~tnie segreguj~ dnie. 

Za oknem w sniegu siedzi wrona 

a naokolo biala szadz, 

wrona jest jakby zamyslona, 

dzi6b obwisl, glowa przekrzywiona 
frakowa wrona, wystrojona, 

ze moglaby przy trumnie stac. 


32 

o ilez wi~cej tu wolnosci 
niz dziad za Batorego mial 
wolno na wiwat palie z dzial 
i wollno kosemi grywae w kosci 
gdy je niesiemy z lesnej jamy 
w godniejszy czy mniej godny gr6b, 
gdy ci~, historio, poprawiamy 
metodq wielokrotnych pr6b. 

33 

Wchylony w przeszlosc powiem ci 
jak wiele wiedzie si~ od dawna. 
Ta rzeka byla kiedys splawna, 
murszejq w mule cienie pni 
i cienie ryb, gdy rWq nad nimi, 
i cienie komi~g, cienie lach, 
i z6lknie jak przed laty piach 
i mgla w zakolach bialo dymi. 

34 

Osniez si~, zasniez, 

i nim zasniesz 

w genealogiach kundla wyt rop. 

Panapaskowa swi~ta wydro, 

budz rozespanq wyobrazni~, 


w planety blade spojrzyj zn6w 

gdzie ciemnosc, 

koncentryczna taka, 

czarny lozanski liryk zm6w 

na grobie ptaka i rumaka, 
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35 

wchyl si~ we wczoraj, w gl~bie zyt, 
w zielone chabry i kqkole 
i niech ci si~ zwiduje pole 
nim jeszcze je osrebrzy swit, 
wchyl si~ w podkowy plowq rdz~ 
i w wyoblony ksztalt podkowy 
t~ oblosc chcialbym ujqC slowy, 
t~ oblosc zapami~tac chc~. 

36 

Bo jeden Frasobliwy wie 

co w mgle porannej 
czy na szarwark 

wyjezdza wies, czy szwadron rwie, 

switki to, czy ulaiiska barwa, 

wierzchowca czy chabety kIus, 

i jaki terkot cisz~ przeszyl 
to swierszczyk czy armijny juz? 

I co szarzeje tam od. brzez 
kosiarze to czy kosynierzy? 


37 

Ten grom - to zwykly w siel'pniu gram? 

Ten dym - to zwykle dymy strzech ? 

A moze jednak to po strzale 

jaszcz zadygotal i laweta? 

To zwykly bunkier byl, czy dom? 

Okop-czy wykop? A tych trzech 

to moze szpica lub wideta ? 


38 

Gazetki z pedalewki lecq, 
w d~baku cwiczy si~ piechota 
na razie kijaszkami walczq, 
i drewniak staje si~ fortecq 
lepszq niz linie Maginoia 
i od zbarazew dawnych irwalszq. 
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39 
Gdzie si~ wyrdzawia spod bandaza 
polowa chorqgiewka nasza 

,az w amaranty wyplowieje 
bockowa barwa narodowa, 
gdzie krety ryjq mi transzeje, 
gdzie siodlo suszy si~ na plocie, 
nienowe juz i diabla warte, 
i gdzie sztyletnik trzyma wart~ 
tutaj mam moje dOZywocie, 
irlandio rna przyzagrodowa, 
domowa moja zawierucho", 

40 
Czyjs zegar scienny wybil gtucho 
senne, omszale wp61 do czwartej ... 

41 
0, tak, ich byla ledwie garstka. 
Te czernie luf. Te twarze gniewne. 
Czy pili Wisl~? Tak. Z naparstka. 
Czy bili wroga? Tak, zapewne. 
I dwa cmentarze Sq dzis tam, 
o obu wiern i oba znam 
na jednym nazwisk sto czterdziesci , 
drugi wsr6d granitowych ram 
zaledwie siedem imion miesci. 
I nie rna lacinskiego motta 
i biwak co innego znaczy". 

42 
Ten, co nie poddat si~ rozpaczy 
ojczyzny jeszcze tez nie pDddal. 

43 

Sluch si~ rozejdzie po Genewie: 
Szymon Konarski na Annemasse 
pociqgnie z Ramorinem wraz 
o wolnosciowym marzElC drzewie. 

I b~dzie krew g~stniala w nas. 

Bo to rzemioslo - bomby robiC 

i do powstania si~ sposobic, 

"Wykl~ty powstan ..." - jeszcze raz. 
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44 
Bic si~ za Piemont, pod Savannah 
czy zabaj kalskie WSZCZqC powstanie 
to wam za jedno, gdy krajanie 
trwajq w czuwaniach nieustannych. 
Ja wiem, co Sku!. kim owladn~lo , 
ie Gielgudowi sLrzelil w skro11 
gdy wojsko si~ na P rusy wzi~lo 
by na granicy skladac br0l1. 

45 

S!l slowa, ktore iyjq dniem, 
rodz!l si~ z gniewu i z nadzi 
i umierajq po kolei 
ja na ten temat te:i: cos wiem. 

S!l slowa, ktore iyj!l dniem, 
zacichaj!lce 0 polnocy. 
Wodzow prowadzic chcq l1a wodzy 
a maj!l dlugowiecznosc ciem. 

Sq slowa, ktorc i yjq snem, 
rodzq si~ z bolu i z nadziei, 
granitowiejq po kolei ... 
I na ten ternat ju:i: cos wiclTl. 

46 
Wiem, jak z naoliwionym gwerem 
Konarski poszedl na Annemasse 
i wiem, :i:e pojdzie je ·zcze raz 
bo obcy mu jodlowy erem 
w yucz si~ tych dwudziestu slow 
ktore do przekazania mamy, 
slow , ktore nazbyt dobrze znamy 
i slowa te Europie zmow, 
niechaj zrozurilie, niechaj wie, 
:i:e drogi Sq zaled wic d wie. 

47 

A zanim wiersze przejdq w splew 
poprzez brunatnq czern wiewiorki 
w bialosci nadwol:i:anskiej purgi, 
w odsiecz wiedenskq, 
w czarnq krew 
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zanurz si~, 


zakrztus plowq krwiq, 

zawierz si~ tej ezerw{)nej rzece, 

zaufaj wietrznej jej opiece, 

wchyl si~ w t~ krew, 

daj nura w niq, 


48 

gdzie pradziad upadl, 

gdzie stal dziad 

eoraz to innq zbrojny maskq, 

gdzie w osiedlenczq noe kaukaskq 

wchodzily bataliony lat. 

A na rozwidniu w chyl si~ w ten 

zagajnik, glow~ w lopueh zanurz, 

a baeznie si~ rozglqdaj - a nuz 

rdzawi si~ tam pod ostem sten? 


19~2-1977 
Witold Dqbrowski 
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ZOFIA MOCARSKA 

"JAK PRZY ZAPAlCE POZNAC TWARZ 
HISTORII?" 

o POEZJI WITOLDA D~BROWSKIEGO 

POl'tret trumienny mial bye tekstem centralnym w tomiku Na 
rozwidniu, ktorego maszynopis Dqbrowski mial zloiye swojemu wy
dawcy, "Czytelnikowi", p6inq wiosnq 1978 roku. Niestety, rzecz 
pozostala jedynie w projekcie. Wkr6tce bowiem, 11 maja nastqpila 
smiere poety. 

Uhv6r &W, nigdzie jeszcze nie drukowany (poza fragmentami 
w "Kulturze" warszawskiej), naleiy bezsprzecznie do najdojrzal
szych osiqgni~c pi6ra poety, jest pi~knym swiadectwem bardzo cie
kawej ewolucji jego talentu, kt6remu nie dane bylo owocowac dalej. 

Tytul, nawiqzujqcy do wylqcznie poIskiego zjawiska kuIturowego, 
tym samym niejak'0 dotykajqcy differentiae specificae poIskosd, na
bral jeszcze - po smierci autora - dodatkowego znaczenia. W tej 
bowiem perspektywie poemat stal si~ ostatnim przeslaniem, rodza
jem testamentu poetyckiego, podw6jnym portretem trumiennym: 
sameg'0 tw6rcy i tradycji nar odowej, spuscimy patriotycznej, jakq 
dziedziczy dzisiejszy Polak. 

Tw6rczosc Dqbrowskiego, zamkni~ta juz, naIezy do dziej6w poI
skiej literatury wsp61czesnej. Chodzi jednak .a to, by naIezala do 
czyteInika. 

WitoId Dqbrowski wydal tylko cztery tomiki poezji. Druk piq
tego, jak wspomnialam, nie doszedl do skutku. Dqbrowski-poeta ollie 
mial zbytniego szcz~scia do prasy Iiterackiej. Najwi~cej glos&W, 
z wieIu wzgI~d&w, wzbudzil tomik debiutancki Rocznik 33 (wydany 
w 1959 r .). 

o nast~pnych pisano nijako, czy nawet zIe i napastliwie, Iub nie 
pisano w og6le. Mqdre i cieple slowa 0 poezji Dqbrowskiego akcen
tujqce jej odwag~ i uczciwosc wyszly spod pi6ra Tomasza Burka 
("Poezja" 1966, or 12) wkr6tce po ukazaniu si~ drugiego tomiku, 
Koncert hebanowy. Nie ukazala si~ godniejsza uwagi recenzja 0 trze
cim tomiku Dqbrowskiego, Ognicha (wyd. w 1971 r.). Natomiast za 
czwarty tomik, Arrasowanie, otrzymal poeta nagrod~ PEN-CIubu 
w roku 1976. 

Jaka jest ta tw6rczosc? Czego jest zapisem i swiadectwem? Kiedy 
pr6bujemy ogarnqc drog~ poetyckq Dqbrowskiego od niesamodziel
nych cz~sto, zdradzaj qcych r6ine wplywy wierszy pierwszego, czy 
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nawet jeszcze drugiego tomiku po ostatni, samodzielnym i indj'\vi
dualnym tonem brzmiqcy zbi6r utwor6w 0 \vyrownanym, bardzo 
clobrym poziomie, nalezy przywolac sl{)wa same~o poety, kt6re 
w tym wypadku znakomicie sumujq OWq drog~ : 

"Slowo wylania si~ z gaworzen ia 
nauka mowy, ' 

pr6ba chodzenia, 

pr6ba sumienia , 

pr6bf\ zdumienia." 


(ArrcLsowanie, s. 32) 

Spelniajqcq si~ naukq tych podstawowych i najtrudniejszych zara
zem akt6w czlowieczel'lstwa byla tw6rczosc Dqbl'Owskiego zaczyna
jqca si~ ongis mlodziel'lczym wizerunkiem zetempowca, a zak0l1 
ezona portl'etem trumiennym, otwierajqca si~ i zamykajqca tym 
samym piaszczystym pejzazem z sosnq i Wislq - jako krajobrazo
wymi odpowieclnikami rudyment6w polskosei. Poezja Dqbrowskie
go pozostaje wierna w swym obrazowaniu elementarnym i najbar
dziej typowym skladnikom polskiej przyrody; pierwszy tomik, Rocz
nik 33, zaezyna si~ wierszem W dorzeezu Wisly, zas w poemacie 
Portret trumienny kanwq wszelkich dygresji historyczno-patriotycz
nyeh staje si~ liryczny dialog z Wislq. Moina powiedziec, ze nie 
zmienia si~ pejzaz, lecz zmienia si~ i dojrzewa ezlowiek w tym pej
zazu, inaczej go odezytujqc. Jesli w pierwszym okresie tw6rezosci 
skladniki krajobrazu byly rekwizytami poetyekimi, elementami 
uczuciowo-dekoracyjnymi, to. do utwor6w z tomiku Arrasowanie 
oraz do Portretu trumiennego wchodzq w bogatej funkcji symbo
licznej - jako rzeczowe odpowiedniki wartosei wyznawanych przez 
narod i potwierdzanych przezel'l w historii. Ta wiernosc odkrywa
nym symbolom tozsamosci nal'Odowej pozwolHa niejako poecie od
nalezc wlasnq toisamosc, odrzucic wartosci pozorne i skompromito
wane, a odszukac prawdziwe. Zmiana funkcji znaczeniowej elemen
tow krajobrazowych w poezji Dqbrowskiego jest bowiem bezposred .. 
nim wyrazem zmieniajqcej si~ postawy samego twOl'cy, pogl~bian ia 
si ~ ()strosei widzenia wstrzqs6w ideologieznych ( ...). 

"W dorzeczach rzek tych niedorzeezni 
z losem i glosem wlasnym sprzeczni 
skr~camy z g16wnych ulic w boczne 
w zaulki mroczne w sny zaoczne 
dziwiqc si~ wznowionemu swiatu 
w pod w6rza zabiegamy z przecznic" 

(Arrasowanie, s. 35) 

W dorobku Dqbrowskiego niewiele znalezc mozna utwor6w 0 cha · 
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rakterze osobistym, prywatnym; najcz~sciej mamy do czynienia 
z lirycznll refleksjll snutll na kanwie doswiadczen zbiorowych - po
koleniowych lub narodowych. Glos osobisty jest wtedy tylko wyru
zistszll artykulacjll przeZyc wsp6lnoty ; st~d cz~sta w wypowiedzi po
etyckiej forma liczby mnogiej lub bezposredni zwrot w drugiej oso
bie do rozm6wcy-sluchacza, wsp61nika los6w. Tw6rczosc poetycka 
D~browskiego byla bowiem zaangazowana w sprawy ideologicznp 
i polityczne swego czasu, podejmowala pr6by rozpoznania dziej~cej 
si~ historii wbrew niesprzyjaj~cemu kontekstowi, narzucajqcemu 
biernosc i milczenie, falszuj qcemu znaczenia sl6w i dzialan; stqd 
rodzllce si~ w tej poezji rozpaczliwe, dramatyczne pytania 0 war
tosc rozgrywajqcych si~ wydarzen, pytanie 0 prawdziwe oblicze 
epoki, dyktowane pragnieniem bycia po stronie sprawiedliw osci , 
pragnieniem ocalenia godnosci ludzkiej : 

II ' Scena na pode§cie. 
Czy operetk~ graj~, 

ezy Szekspira? 
A wi~e nie b~dzie zmian W l'epertuarze? 
Powr6z si~ chwieje. Czarny powr6z zbrodni. 
Mrok jest nad nami, a n a nasze twarze 
kladzie si~ odblask czerwony pochodni. 
(...) 
J ak przy zapalce poznac twarz Historii? -
Nie wiesz - bogini czy raczej gamratka. 
(...) 
W kim, Europo, masz odpoznac 8yna ? 
(...) 
Na scianie czarna p~tla z cienia. 
Nic mamy nic do powiedzenia. 
Nie roamy nic do uczynienia." 

(Koncert hebanowy, s. 55- 56) 

* 
* * 

W tomiku debiutanckim przem6wil D~browski glosem pokolenia 
rocznik6w 30-tych wyrazajllc jego biografi~ ideowo-poIitycznll 
od uniesien wczesnych lat 50-tych, az do niedalekich wtajemniczen 
i rozezarowan. Pokolenie to minto sw6j hymn i swojq organizacj~ 
dzielqce na "swoich" i "innych"; ten sam podzial manifestujq ze
brane w Roczniku 33 wiersze. Owczesne utwory D~browskiego prze
nika romantyka rewolucyjnych przemian, wyraza sie, w nich zapat 
mlodego entuzj asty-ideowca wierzqcego w zbudowanie wspaniate
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go, nowego swiata. Poet a przemawia wi~c gl6wnie j~zykiem 6w
czesnych deklaracji ideowych , j~zykiem propagandy, czerpi~c wzory 
z poezji rewolucyjnej, gl6wnie radzieckiej . Tomik jest zatem doku
mentem literackim dr6g ideowych pokolenia. Bohat erem lirycznym 
bywa mlody zetempow iec, kobieta w iejska trac~ca wiar~, dziecko 
biedoty, rewolucjO'nista, ormowiec, prolet ariacki bojownik 0 now~ 
wladz~ - typ postaci i zwi~zanych z nimi tem at6w charakterystycz
nych dla literat ury pocz~tku lat 50-tych. P oeta deklaruje potrzeb~ 
klasowej oceny tradycji i entuzjastycznie oglasza Sffiierc dotychcza
sow ych ·poj~c. Nie jest to wi~c tematyka wyr6zniaj~ca si~ indywi
dualnym tonem - takich utwor6w powstaw alo w6w czas wiele. Ale 
te typowe dla wczesnych lat 50-tych utwory, co trzeba podkreslic, 
wydaje autor w zbiorku w roku 1959, wtedy juz, gdy lIla og6l nie
zbyt ch~tnie przypominano sobie rzeczy napisane kilka lat temu. 
Nie znajdujemy tu r6wniez oryginalniejszych rozwi~zan formalnych. 
D~browski cz~sto wprowadza - zalecan~ w ow czas dla wierszy 
fabularyzacj~, posluguje si~ utart~ metaforyk~ poezji rewolucyjnej, 
maj~cej skanonizowany zas6b srodk6w leksykalnych sluz~cych opo
wiedzeniu genezis nowego swiata. 

"Tak oto duszny wiek czternasty 

spotyka nasz szeroki wiek. 

(...) 

Dto si~ staje era, kt6ra 

nie mogla r6wnej sobie miec. 


Wstaje nad grozby i protesty 
trumiennych, zatrzasni~tych wiek, 
po kims tam - moze i dwudziesty, 
a dla nas - pierwszy, 
wlasny wiek ." 

(Rocznik 33, s. 60-61) 

Tej entuzjastycznej wyprawie pc nowy swiat patronuje mit 0 Argo
nau tach - cz~sty m otyw w czesnych wierszy D~browskiego. 
(...) 

Rezultat zeglugi k u obiecanemu krajow i Argonaut6w 33 przed
stawia Ballada 0 martw ym dnie, utwor datawany dnia 21.XI.1958 r. 
Znajdujemy tu' uj ~ty w metaforycznym skrocie rezultat doswiad
czen pokolen ia na zakr~cie historii : 

"Na mar twym piachu dna koczuje zaginiona 
przechylona na bUTt~ smutna 16dz J azcna 
i obraca si~ z w olna w rozpacz1iw~ ark~ Noego." 

(Rocznik 33, s. 24) 
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SHnll postac ieglarza zast~puje teraz bl~ny rycerz z La Manczy, 
skontrastowany do tego z "kr~pym czlowiekiem na osle", a wiersze 
o wyprawie zostajE! zast!\pione wierszami z podrozy, zapisami pej
zazy kultury, wierszami 0 ParyZu, ArIes, dolinie Rodanu ... wiersza
mi pelnymi Iiterackiej pozy. Rzadko trafi si~ w nich r6wnie ostry, 
osobisty ton, jak w Notatkach paryskich, w kt6rych, jakby sladem 
mistrza IIdefonsa, dokonuje autor rachunku Zycia. Najcz~sciejs!\ 
to wiersze niezbyt dobre, w ktorych poeta mowi nie swoim glosem, 
podporz!\dkowujqc si~ panujqcym w6wczas modom Iiterackim i ucie
kaj<\c - niejako analogicznie do owej tematyki wojazowej - w cu
dze style. Trudno jest bowiem znalezc swoj wlasny glos rozbitkowi 
"lodzi Jazona", przywyklemu m6wic mowE! zorganizowan<\, ktory 
musi uczyc si~ na nowo prawdziwego swiata i prawdziwego j~zyka, 
by za jego pomocq okreslic swojq now<\ przestrzenetycznll. Wier
sze b~d<\ce wyrazem m6d literackich pierwszej polowy lat 60-tych 
wypelniajE! w duiej mierze tomik Koncert hebanowy (wyd. 
w 1966 r.), chyba najmniej udany zbiorek D<\browskiego. Ale jest 
on zarazem - wlasnie przez OWE! tematycznll eklektycznooc i mial
kosc - Iiterackim wyrazem okresu naszej "malej stabilizacji", kt6ra 
nastala po wyciszeniu burz pazdziernikowych. Dqbrowski przejrzy
scie sugeruje czytelnikowi taki sposob odczytania zbiorku rozpo
czynajqc go ironicznq introdukcjq, w kt6rej trudno n ie dostrzec 
blazenskiego i bolesnego dystansu wobec postaw starannego omija
nia dramat6w historii i wobec rzeczywistosci, W kt6rej rozmazaniu 
i wytlumieniu ulegly wszelkie wazne pytania, kontrasty i opozycje. 
Poezja jest wi~c mialka, ale na miar~ mialkich czas6w : 

. "Te lata okolone Sylwestrami dwoma, 
popoludnlowy dziennik, papieros w k<\piel1, 
wizyta u dentysty, kupowanie futer, 
te lata, ktorym jedwab i szminka paryska, 
. te lata wypll\tane z kolczastego drutu. 

Poprawianie krawat6w i butow polyski, 
w malym zapachu piiam opi~te walizki, 
te lata, kt6rym jedwab... Dozw6l mi pochwalic 
te lata, kt6rym szminka i jedwab paryski, 
te lata, wy'plqtan e z kolczastego drutu." 

(Koncert hebanowy, s. 7) 

W tak rozpoznanym przez poet~ czasie wyprzedaiy godnosci za mi
sk~ soczewicy, w czasie zdrady troski 0 Jasny wyraz ideowy, do
konuje si~, juz widoczna w niekt6rych utworach omawianego to
mik.u, proba okreslenia ·przez poet~ swojej indywidualnej drogi 
i akcentowania odmiennosci swoich wybor6w moralnych, pozosta
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wiaj~cych go w zgodzie ze sob~ i -z poczuciem uczciwosci, Iecz 
w opozycji do innych postaw, kt6re okazaly si~ nieszczere i w kon
flikcie z ideologieznym Porzlldkiem rzeczywistosci. I 6w konfiikt, 
mi~dzy jednostk!\ ocalaj!\CIl podstawowe wartosci ludzkie, docha
wuj14CIl wiernosci sobie, a porzlldkiem czasu, kt6ry zaciera moraIne 
oblicze historii ("Nie wiesz - bogini ezy raczej gamratka") staje si~ 
weillz pogl~biajllcym si~ motywem ternatyeznym lirykl D!\browskie
go gloszllcej postulat nonkonformizmu. 

"Przyjaciele bez zasad, 
krawat wi14zany dobrze na blaly gors, 
wirowanie w balach ambasad. 

Niewiele sl6w wystukanych na kr~tej karcie 
1 przybitych, jak bylo u katedralnych drzwi 
i~," 

(Koncert hebanowy,s. 39-40) 

Nastt:pny tomik, Ognicha, (wyd. w 1971 r.) przynosi wskazanie 
wartosci pierwszych, w kt6rych poeta odnajduje swoje zakorzenie
nie, naturalny rodow6d i racje Zr6dlowe dla oswego nonkonformizmu. 
A jest nill -milose - do kobiety i do skrawka ziemi, na kt6rymprzy
szlo zye. Czlowiek i ojczyzna. Stwierdzeniem nieprzernijania tych 
wartosci rozpoczyna si~ tomik. Moze zaskakiwac tak niemodn?- i nie
oryginalna deklaracja w atmosferze pogoni za oryginalnosci!\ i mo
dll literackq. D14browski nie waha si~ wraeae - wydawaloby si~ 
do truizm6w, si~gac po wartosci rzekomo splowiale i tradycyjne, 
brzmillce bardzo po staroswiecku, a w llteraturze nalezllce do tema
tow najbardziej wyeksploatQwanych, lecz, okazuje sit:, nigdy do kon
ca, stale odradzajl\cych si~. SI\ to bowiem wartosci najoczywistsze 
i najmniej zawodne, wlasciwe naturalnemu porzl\dkowi zycia. War
tosci romantyczne. Olatego tei nieprzypadkowo tradycjonallzm i ro
mantyzm okresll4 charakter dojrzalej , ostatniej fazy tw6rczosci Oll
browskiego. 

"Tak dawno pisz~ ten sam wiersz 
kt6ry ze slowa tkliwosc robi~ 
o rozczuleniu dla sosniny 
i piersiach d~iewczyn coraz innych, 
ten wiersz 0 kt6rym ty juz wiesz 
o tabie scieice i zalobie 
mad rzek plaszczystych i spod wierzb" 

(Arrasowanie, s. 20) 

Poezja Ollbrowskiego wskazuje ocalenie W mUosci i w krajobrazie. 
Nle jest to jednak "krajobraz z t~CZl\". Jest to "krajobraz z chmu
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["'1", kt6ra tu , w nim, "jest zawsze", Krajobraz naznaczony kata
klizmern zsylanyrn nie przez natur~, leez przez histori~. Krajobraz 
ubogi piaszczystej , niezbyt urodzajnej r6wniny, po kt6rej przewa
lajq si~ swobodnie trilby zaglady niszczqce wszystko, co c710wiek 
wypracuje, zmiatajElce slady dorobku kulturalnego kolejnych po
kolen, Ocala si~ z pogromu tylko natura, tn najbardziej odporna, 
najbHisza ziemi, niepocze6na, lecz - "czula": 

,iPodmuch oderwal glow~ przydromej Madonnie 
i juz tylko leszczyna trzyrna przy rnnie straz." 

(Arrasowanie, s. 102) 

Przemija bowiem ustrojowy, polityczny ksztalt swiata, "obloki prze
plywaj8, jak Rzyrny", a zostaje ziernia z Zyw/\ przyrod8, i w nieh 
naleiy szukac oparc.ia i wartoSci podstawowych, jako w trwaniach 
niezawodnych, w nich naleiy szukac potwierdzen wlasnego istnie
nia i rzeczywistego istnienia oJezyzny. Znakiern ojezyzny nie Btl 
graniee, bo, bywalo, ogradzaly . one: 

"kraj poboczny, kresowy 
car6w Wsieja Rassiei," 

COgnicha , s. 21) 

ale tutejszy, samosw6j charakter zachowaly niemo:mwe przeeiez 
do "obrusienija" 

"podsosniane obszary, 
C· ..) 
zakurzona lebioda, 
zapylona komosa," 

(tamze) 

Spojrzeniu temu patronuje tradycja romantyezna, bo przeciei lite
ratura romantyczna stworzyla i ugruntowala 6w zast~pczy obraz 
ojczyzny, pejzaZ, kt6ry stawal si~ najpewniejszyrn twiadeetwem jej 
istnienia, byl jej zywym wlzerunkiem, aktywizowal Swiadomosc na
rodowtl i uczucla patriotyczne. Tak wi~e motywy florystyczne w liry
ce D~browskiego spelniajq t~ sam!! 1'01<: epifanii polskoSci, kt6rq 
nadala im literatura romantyczna. Ojczyzna poety jest przy tyrn 
ojczyznll spod znaku lopucha, komosy, pokrzywy, ostu - zielsk 
i po~lednich drzew - sosny i wierzby; jest spod znaku ub6stwa, ale 
i uporczywego zarastania, Od pospolitego, pleniqcego si~ zie1ska ro
dzimej r6wniny bierze wi~ sw6j tytul tomik Dtlbrowskiego. 

W tak utkane Ho krajobrazowe wprowadza Dllbrowski coraz ob
ftciej r6:i:norodne nid los6w narodowych; przy tyrn bodaj:i:e najwa:!
nlejszym fr6dlem motyw6w pozostanie dla poety wiek XIX, spra
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wa niewoli narodowej i dzieje polskich powstan az do warszawskie
go wlE\'Cznie.SpelniajE\c si~ jako dojrzaly tw6rea staje si~ Dq:brow
ski kontynuatorem temat6w romantycznych: zmarnienia narodu 
i walk narodowowyzwolenezyeh, slowem - polski ego zmagania si~ 
z losem historycznym. Z tych poetyckich gobelin6w zloiy si~ tomik 
Ar-rasowanie wydany w roku 1976. 

Jui sam tytul akcentuje si~ganie do "narodowego pamiE\tek kos
ciola" i podj~cie przez tw6rc~ roli wajdeloty. Ale postawa piewcy 
nie dominuje bynajmniej w zbiorku, W opozycji do niej pojawia si~ 
postawa szyderey, demaskatora narodowych mistyfikacji i p6z ora7. 
trywialnosci wyzierajE\cej spoza patetycznej fasady. I wiaSnie owa 
wpisana w tomik dialektyka postaw staje si~ tworczq metodE\ pre
zentacji rodzimej tradycji oraz sposobem jej aktualizacji. 'Zywa, bo 
wyzwalajE\ca sp6r obeenosc tradycji uzewn~trznia si~ wlasnie w am
biwalencji ocen i postaw uczuciowych. Wiersze zawarte w tym to
miku, jak r6wniei i te, ktore mialy znalezc si~ w nast~pnym zbior
ku, nasyca DE\browski motywami romantycznymi, ktore, nie tracqc 
nle ze swej tradycyjnej symboliki, w kontekscie wsp6lczesnego prze
kazu poetyekiego nabierajq dodatkowyeh, aluzyjnych znaezen, wi '1
zlle w wielkim dialogu historycznym przeszlosc z terazniejszosciq. 
Dialogu prowadzonym na plaszczymie wybor6w moralnych i za
chowan. Znajdujemy wi~c zaktualizowane, a podstawowe dla 1'0
mant~zmu motywy: ulanskie, powstaneze z patetycznym gestem 
"pi~knego umie1'ania", braterstwa i wsp6lnoty 10s6w (Polak6w, Zy
d6w, Ormian), walki za wolnosc, spisku i zeslariia, testamentu "kl'Wi 
ojc6w", popio16w, z kt6rych jest odrodzenie, rzeczywistosci "opali
zuj!lcej" i przemienionej, czujnosci i gotowosci, a wreszcie postulat 
za'chowania nadziei i wiary jako podstawowych wa1'unk6w niepodle
glosci. ("Ten, co nie poddal si~ 1'ozpaczy / Ojczyzny jeszcze tez nie 
poddal."). W opareiu 0 te zasadnicze motywy polskiego romantyzmu 
buduje poeta zesp61 wartosci godnych podj~ia we wsp6lczesnosci, 
bo wypr6bowanych p1'zez histori~, takich wi~c, w kt6rych nar6d 
si~ odnajduje. Tw6rcy zas przypada trudna rola romantyeznego 
piewcy, "ll\cznika" terazniejszosei i przeszlosei, budziciela mysli i su
mien, wyrazajl\cego w slowie arehetypy swiadomosci narodowej : 

"budz rozespanl\ wyobrazni~ , 

w planety blade spojrzyj zn6w, 

gdzie ciemnosc, 

koneentryczna taka, 

czarny lozanski liryk zm6w 

na grobie ptaka i rumaka, 
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wchyl si~ we wczoraj , w gt~bie zyt, 

(...) 

wchyl si~ w podkowy plowq rdz~ 


i w wyoblony ksztalt podkowy 
t~ oblosc chcialbym ujqC slowy, 

t~ oblosc zapami~tac chc~." 

(Portl'et tl'U1nienny) 

Slusznosc i skutecznosc tej postawy oplaconej choeby najwyi:szym 
kosztem zasadza si~ na romantycznej wierze w moc slowa. Slowo 
"z gl~bokosci" jest bo wiem skutecznq odpowiedziq na gwalt rze
czyvvistosci 

"Sq slowa, ktore i yjq snem, 
rodzq si~ z bolu i z nadziei, 
granitowiejq po koleL ." 

(tamie) 

Tq sam!! tradycjq kanni si~ wiara poety, ii: kiedys "wiersze przejdq 
w spiew", organizuj1lc tym samym, jak dawniej, zbiorowCl, naro
dow!! wyobrazni~, przechodzqc w czyn. SilCl poezji DClbrowskiego 
zapewniajqcq przenikanie jej do wyobrazni odbiorcy jest obecnose 
w niej stereotypow swiadomosei narodowej. Ale nie tylko. 0 sile 
tej decyduje r6wniei estetyka, ktorq rzqdzi si~ ta poezja, estetyka 
zakorzeniona w tradycjl I'omantycznej. Swiat liryki Dqbrowskiego 
wspoltworzq antynomiczne jakosci estetyczne: jakosci lagodne (uf
nose, czutosc, jasnosc, krasa) i jakosei ostre (zagroienie, dramatyj:z--- 
nosc, ciemnosc), pospolite, prozaiczne i wzniosle, poetyczne. Z"e zde
rzenia tych opozycyjnyeh jakosci rodzi si~ napi~cie znaczeniowo':' 
-emocjonalne obrazu poetyckiego; napi~cie owo nasyca nowymi 
Lresciami semantycznymi stereotyp, kt6ry, tak oiywiony, zaskakuje 
i zdobywa swojq swieiosciq i aktualnosciq swiadomosc odbiorcy. 

Dqbrowski tworzyl liryk~ 0 bardzo wyrazistym ks~talcie rytmicz
nym, latwq do skandowania i do spiewania. Kontynuowal roman
tyczny tok sylabotoniczny wiersza, cz~sto tok ballady, zolnierskiej 
spiewki, ludowej piosenki, Iirycznej powiastki. Ksztalt wiersza Dq
browskiego okresla semantyka muzyczno-Iogiczna wypowiedzi. Or
ganizacja foniczna jest rownie waina, co organizacja tematyczna, 
w odr6znieniu od wielu wsp6lczesnych poet6w, kt6rych ueho jest, 
niestety, gluche na "liry udzial" w wypowioozi poetyckiej. Najbar
dziej doj rzaly utw6r Dqbr owskiego, POl'tl'et trumienny, jest znako
mit'! wsp61czesnq realizacjq romantycznego poematu dygresyjnego. 
Pisany jest rymowanym, rytmicznym osmiozgloskowcem jarobkz
nym, od czasu do czasu ro~bijanym na dwie frazy w celu wyekspo
nowania toku dyskursu poetyckieg·o, wyakcentowania zmian tona
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cji uczuciowej, refleksji bqdz pytania - to jut zgodnie z wlasci
wosciami wiersza wsp61czesnego. 

Spuscizna poetycka Dqbl'owskiego jest pi~knym wyrazem podej
mowania tradycji poetyki i tematyki romantycznej, objawia zywot
nose romantyzmu, atrakcyjnosc i aktualnose romantycznego wzorca 
etycznego, potwierdza moz1iwosc tworzenia dzis bardzo dobrej poezji 
patriotycznej. 

Tw6rczose poetycka Dllbrowskieg·o wyrastala z potrzeby rozpo
znawania prawdy w zmiennym obliczu zdarze11, z pragnienia dawa
nia jej swiadectwa, byla glosem wewn~trznej uczciwosci poet.y, spo
sobem walki 0 wartosci najpierwsze. 

W poezji Dqbrowskiego, jak w Lw6rczosci romantyk6w, wyczytac 
mozna to sarno przekQnanie 0 moralnym porzqdku historii, uwarun
kowane jednak 'innymi aksjoomatami. Dla autora Arrasowania moral
ny charakter historii zasadza si~ na jej ludzkim pochodzeniu. Hi
8tOri~ tworzy ezlowiek; istota moralna. I jaki jest poziom etyczny 
czlowieka, taka jest rzeczywistosc, taka jest tworzona przezen histo
ria. To tylko czlowiek czynami etyeznymi potwierdza mora1ny po
rzqdek historii. Zachowujqc wiernosc podstawowym wartosciom 
ludzkim, ratuje jej sens. Dojrzala tw6rczose Dqbrowskiego jest glo
sem wiary' w ostateczne zwyci~stwo racji moralnyeh nad sUkcesami 
pragmatyeznymi, ale za cen~ uporezywego, czynnego potwierdzania 
wariosci. W ostatecznej konsekwencji jest to wi~c poezja trudnego, 
wymagajqcego nadziei i uwarunkowanego heroizmem moralnym 
optymizmu, dlatego tez tak waznq rol~ odgrywa w niej postulat 
'WicrnoSci sobie, ale sobie zakorzenionemu w tradycji, odczytujqce
mu sw6j los W swietle lun przeszlosci, kt6re pozwalajq "rozpoznac 
prawdziwq twarz aktua1nie dziejqcej si~ historii. Postulat ow do
tyczy na rowni jednostek, co i zbiorowosci, narodu -

"JeSli si~ jeszcze czegos boj~, 
to dom~ -- ezy browar6w n10ze -
kt6re si~ na przedmiesciach pal!!. 
Jezeli jeszcze czekam czego, 
to zmierzchu listopadowego 
z tq - lunq rozswietlonq -- dalq .. 

W tej lunie alba w jej obawie 
jestesmy we snie i na jawie 
obok dziewczyny i kosciola, 
ta tuna z nami jest i wraca 
i w horyzontach si~ zatraca, 
i wola, wola, plow a , wola." 

(Ar1'a80Wanie , s. 70) 

Zotio Mocarska 
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UJR~EC HISTORI~ SPRAWIEDLIWIE 
SO LAT PISARSTWA HANNY MALIWSKIEJ 

"Okrflgte rocznice s~ nonsensem - wynikajq 
z przypadkowego stosowania systemu dzie
gi~tnego". 

Kisiel: Spostrzezenia kr6tkie 

Zapewne tw6rczosc ka zdego wybitnego pisarza ma swoja, we
wn~trzn<\ log i'k~, wyrazist<\ lini~ rozwoju. W przypadku Hanny 
Malewskiej mozna m6wic 0 dwu okresach: pierwszy, "tradycyjny", 
rozcillga si~ od debiutu do roku 1956, daty wydania granicznej po
zycji - zbiol'u Si,' Tomasz More odmawia; drugi, "eksperymental
ny", I'OZpocz~ty Opowie8ciq 0 Siedmiu M~drcach (1959) , konczy si~ 
w roku 1970 dyptykiem Labirynt - LLW czyli co si~ moze wydal'zyc 
jntro. Wedle wyrazanego dzis w rozmowie zdania pisarki, ostatni 
z wymienionych tytu16w zamyka Jej tw6rczosc powiesciowq. Skqd 
ta pewnosc dokonanego przedsi~wzi~cla, spelnionego powolania? 
Pani Malewska odpowiada zariem: w Labiryncie i Siedmiu M~dr
each opisala juz, co bylo na poczqtku naszej cywilizacji, w LLW 
co nas czeka w najblizszej przyszlosci, a 0 tym, co dzialo si~ po
srodku, czytelnik moze si~ dowiedziec z innych jej utwor6w. 

Debiutanckie opowiadanieMalewskiej Cabrera (Opowiesc praw
dziwa) ukazalo si~ z poczqtkiem lipca 1931 roku na lamach "Zolnie
n:a Polskiego" (nr 27-30) jako tekst uhonorowany I nagrodq na 
konkursie ogloszonym przez redakcj~ tego wojskowego czasopi·sma. 
Dobra to zapowiedz: llczne p6m1ejsze utwory pisarki zdobywajq 
laury konkursowe albo Sq nagradzanc jako wybitne osiqgni~ia ar
ty styczne. Podtytul r6wniez polozono tu celowo: dwudziestoletnia 
debiutantka podkresla w ten spos6b sw6j respekt dla historii, dla 
dokumentu. Faktom dziejowym pozostanie Malewska wierna przez 
cale zycie, lqczqc umiej~tnie dyscyplin~ nlemal naukow<\ z wyobraz
niq tw6rczq, iywlolem - jak wiadomo - zawsze odrobin~ nieokiel
znanym. 

Debiut ksia,zkowy przypada w dwa lata p6tniej. Wiosna grecka, 
opowiesc 0 sportowej mlodosci Platona, powstawala z myslq 0 kon
kursie oHmpijskim i rzeczywiscie zdobyla tu jednq z pi~ciu nagr6d. 
Nie to jest najwainiejsze. Owczesna studentka historii na KUL 
w utworze tym - pisanym nota bene po tyfusie, w 16iku, w prze
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ciqgu 3 miesi~ey - uezy si~ wykorzystywae swe bog ate wiadotnosei 
i przetwarzac je na dzielo szruki literaekiej. Po wielu lataeh, w an
kiecie na temat stosunku pisarzy do antyku, Malewska wyzna: "PIa
tonem '\V przekladaeh Witwickiego zachwyealam si~ na dtugo przed 
Wiosnq greckq. Bylo to jedno z tych zupelnie bezeelowyeh i bezin
teresownych upodoban, kt6re ni stqd ni zowqd zmieniajq si~ w rze
ezy zupelnie konkretne" ("Meander" 1955 nr 5). 

Kiedy si~gniemy do W iosny greckiej, ostatni raz wznowionej 
w 1947 l'oku, stwierdzimy, iz sprawnosc epieka, umiej~tnosc obra
zowania swiadczq 0 dobrze juz uposazonym warsztaeie pisarskim, 
podobnie zresmq jak Cabrera, zdradzajqca pi6ro rzeczowe, zwi~zle, 
ch~ tnie konstruujqce dramatyezny konflikt. Nie wzi~lo si~ to z po
wietrza. W trudno dos t~pnych wywiadach, rozproszonyeh po przed
wojennych pismaeh, Malewska zwierza si~ - np. Stefanii Podhor
skiej-Oko16w - ze pisala od dziecinstwa ("Bluszez" 1936 nr 24); 
gdzie indziej jako swoje juvenilia '\vymienia vie romancee Hanni
bala, fragmenty eposu oktawq 0 Joannie d'Arc, dramat 0 rewolucji 
francuskiej ("Kobieta w Swlecie i w Zyciu" 1936 nr 12). Wszystkie 
te rzeczy, jak z pewnq ulgq oznajmia dZLS pani MaIewska, zagin~ly. 
Prawie kazdy pisarz uwaza, ze jego literackie pierwociny Sq dIan· 
kompromitujqce, szczegolnie jeSli powolanie pisarskie - w pierw
szej fazie zycia podejrzanie graniczqce z grafomaniq - obudzilo si~ 
bardzo wczesnie. Ale przeciez dla badacza bylby to lakomy kqsek. 

Jeszeze jako studentka KUL pisze Malewska S'"VC! trzeciq, impo
nujqeq rozmachem artystycznym, znajomosciq epoki i obj~toSciq 

powiesc, tym razem 0 cesarzu Karolu V. To lata 1932- 1934. Zelazna 
kOTona zdobywa II nagrod~ (I nie przyznano) na konkursie "Ksiqz
niey-Atlas", kt6remu patronuje Polska Akademia Literatury. W jury 
zasiada Karol 1rzykowski, czytelnik nader wymagajqcy i niezalez.ny 
w sqdach. Pozapoznaniu si~ z 600-stronieowym maszynopisem, naj
wybitniejszy owczesny krytyk staje si~ rzecznikiem ut.woru i nawet 
potniej - przeezytaw szy glosy recenzenckie - zaluje, ze nie propo
nowal dla Zelaznej korony I nagr ody. 

Co wi~eej, pisze bardzo wnikliwy artykul 0 dziele 25-1etniej pi
sarki oraz 0 przebiegu prae jury. "Zelazna pracowitosc - uwierdzi 
Irzykowski - stala si~ w tej powiesci jakby now'l, swoistq waliosciq 
estetycznq. To jest niby repor taz na wsteez, przez ten sw6j charak
ter wpol reporterski wiqze si~ z dqzen iami literackimi dzisiejszego 
pokolenia. Wiernose i sumiennosc wobec materialu autentycznego 
nie pozwolila temu utworowi stae si~ powiesciq, l{ azala mu rozpr6
szyc si~ w dose luZinie z sob 'l zwiqzan ych obrazach i epizodach. Mo
ze by ten gatunek trzeba nazwae etiudq historycznq" ("Pion" 1937 
nr 22). 

Po wazkich doswiadczeniach, rowniez fo rmalnych, powiesci 
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XX-wiecznej wydaje si~, ze 6w "reporlaz na .wslecz·' mozna b z 
obaw liczye - mimo luinosci kompozycyjncj - do gatunku powie
sci historycznej . ChwalH nie tylko . Irzykowski, . dostrzegaj qc co 
prawda pewne usterki dzieJ:a. 0 Zelaznej koronie pisali pozytywnie 
m. in.: Emil Breiter, Kazimierz Czachowski, Teodor Parnicki 
(w owym czasie praktykujqcy jako krytyk i bodaj najlepszy znawca 
powiesci hisiorycznej; dzielo Malewskiej omawia az w trzech od
r~bnych artykulach, wskazujqc na europejskie nowatorstwo uj~cia 

problemu wladzy i psy'chologi1 wladania), Leon Piwinski, Tadeusz 
Sinko (ten zresztq dostrzegl juz Wiosnq greckq w swej ksiqzce mono
graficznej . Hellada i Roma tV Polsce. Przeglqd utwOl'OW na tematy 
klasyczne tV literaturze polskiej ostatniego stulecia, Lw&w 1!i33) , 
w koncu niejaki W. Toll, kt6ry byl nie kim innym, jak Antonim 
Golubiewem. Recenzjq ogloszon" w .,Kurierze Wilenskim" (1 937 
nr 7- 8) przyszly wybitny pisarz i przyjaciel Malewskiej rozpoczyna 
seri~ om6wien jej dziel. Dzis widzimy, ze tw6rca Boleslawa Chro
brego stal si~ najwytrwalszym komentatorem dorobku autorki 
Przemija postac swiata - &w feno men zashlguje na odr l;)bne stu
dium. 

'Ze wspomnianej rozmowy ze Stefani" Podhorsk,,-Oko16w wia
domo, iz Malewska, swiezo upieczona absolwentka historii, pl~aco

wala w6wczas jako nauczycielka w Niepolomicach, a potem w gim
nazjum zenskim w Warszawie. Dziennikarka, obserwujqc laureatkl;) 
stwierdza: "ta mloda osoba jest psychicznie dojrzala, l1ie dojrzalo
sci" doswiadczenia, ale zasad. Stae jq na wlasny swiatopoglqd, na 
wyramy pion. Wie, czego chce, i do celu dqzy wytrwale". 

Dla wsp6lczesnych badaczy literatury tekst utworu bardzo cz~sto 
usamodzieinia sil;), przeslaniajqc zupelnie postac autora. Poionisci 
zasugerowali si~ roinymi, tylko ku dzielu literackiemu skierowany
mi koncepcjami i 0 biografii autora ledwie wspominajq, ogranicza
j"c sil;) do podania suchych fakt6w. A przeciez pisarz to czlo\'riek 
obll;)zony, 0 tworczosc wlasl1q trzeba z zyciem walczyc, pisac wbrew 
otoczeniu, tzw. ukladom, niekiedy z;drowemu rozsqdkowi. Sp6j rzmy 
pod tym kqtem na zyciorysy dw6ch najwi~kszych wsp6lczesnych : 
Gombrowicza, kt6ry, jak czytamy w Razmowach z Dominikiem de 
Raux, pisal Trans-Atl.antyk na posadzie bankowej , chowajqc manu
skrypt przed szefem do szuflady biurka, bo grzeszyl w godzinach 
pracy; Milosza, skladaj qcego rymy wbrew kOl1iunkturze, w j~zyku 
egzotycznym dia Francuza czy Amel'ykanina, bez n adziei na odzew 
odbiorcy - zaiste, rownie dobrze mogl je byl wkladac do dziupli, 
jak 0 tym pisze w wierszu. 

MaIewska - ciqgnie dalej Podhorska-Oko16w - "nalezy do tych 
rzadkich a szcz~sliwych wyjq tk6w wsr6d najmlodszych pisarzy pol
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skich, kt6rzy nie ulegli pokusie przeladowania i latwej manierze 
werballzmu". I dalej jeszcze: JJPatrz~ na tt: mlodosc, kt6rej czas 
uplywa mi~dzy szkolll a ksit:gll, ml~dzy prac!\ zarobkowll a tw6r
CZOScili, i dziwujt: si~, jak m<tdrze i stanowozo umiala odgrodzic i za
bezpieczyc samotnosc swoich wizyj od najazdu realnej wsp61czesno
sci. Czy na dlugo 7 Czy nlerowny galop pierwszego wyacigu pracy, 
ambicji, kariery, nie b~dzie sit: staral wtargn<\c w to istnienie, ko
lysane idealnym rytmem serca, przejrzyste i zamknit:te w sobie, 
jak krysztalowa kula?" 

Brzmi to nieco sentymentalnie i staroSwiecko, ale cytat POfUsza 
problem bardzo konkretny. Tak, Malewska - wlerna powolanhi 
potrafila zdumiewajl\co skutecznie "odgradzac si~" od swiata. Kaz
dy piszllcy wie doskonale, ze nie zapelniona kartka budzi liczne 
rozterki: bo przeciez moma zanurzyc mt: w nurcle rzeczywistoSci. 
bye czynnym· i oglildac realne skutki swego dzialania, zamiast two
rzyc cos, co zawsze podszyte jest fikcji\, co zawsze musi z r6mo
rodnoscil\ swiata przegrywac. Marcel Proust uczynil z przedstawio
nego tu pl'Oblemu bodaj glowny motyw W poszukiwaniu stmco
nego czasu. 

Jeszcze przed wybuchem drugiej wojny Malewska, na stypen
dium we Francji, pisze Kamienie wolac b~dq. Powiesc z XIII wiektt, 
kt6ra wydana zostala po wojnie (w roku 1946), podobnie jak Zniwo 
na sierpie. PowieBC 0 N01'widzie (1947). Ta ostatnia ksillzka powsta
wala w okolicznosciach trudnych do wyobrazenia: "W okresie oku
pacji - mOwi pisarka w rozmowie z Ryszardem Reiffem .-: w la
tach 1943/44 napisalam Zniwo na sierpie wyr6mione W 1947 roku 
w "Odrodzeniu". Skonczylam nieomalprzed samym Powstaniem. 
Nie mialam wtedy wlasciwie zadnych warunk6w do tw6rczosci 
[sluzba w AKJ. Pisalam w tramwaju, w czasie jakichSkwadransow 
odpoczynku, wieczorami po calodziennej, nUZltcej i denerwuj<\cej 
pracy. Dzisiaj wydaje mi sit: to prawie niepodobienstwem. Ale wte
dy przeZywalam jakCls niezwykll\ koniecznosc pisania" ("Slowo Po
wszechne" 1948 nr 356). 

Sp6jrzmy na przedzial czasu 1945-1950, poprz:edzajClcy powsta
nie Przemija postac S-Wiata. Bezposrednio po wyzwoleniu Malewska 
wiCize si~ na trwale ze srodowiskiem "Tygodnika Powszechnego", 
i przez dwa lata oglasza w tym pismie felietony z cyklu "Dzis", de
kawe jako swiadectwo wrazliwosci dzienikal"s~iej, jako zapis chwili. 
Pracuje tei: w powstalym w 1946 roku miesi~czniku "Znak" i to 
bardzo czynnie, bo W roli redaktorki naczelnej (poczlltkowo wraz 
ze Stanislawem StommCl). Jak latwo si~ wi~c domyslic, w latach 
1946- 1953 oraz ~ po przerwie, spowodowanej zamkni~ciem "Zna
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ku" przez wladze - 1957- 1973 olbrzymia ez~sc jej sil tworezyeh 
pochlaniana jest przez zaj~cia pozaliterackie. 

Bezposrednio po wojnie pisarka wydaje dziela dawniejsze, spo
zytkowuje zawartosc szuflady - bo nie tylko Zniwo... i Kamienie .. . , 
ale i prawie wszystkie opowiadania ze zbioru StankO:. Opowiesci 
nymskie (1947) to rzeezy jeszcze sprzed 1945 roku. Powr6t do pra
cy literackiej nast~puje dopierow roku 1951. Bardzo pr~dko, bo 
do 1953, rodzi si~ najwazniejsze z pewnych wzgl~ow i najbardziej 
reprezentatywne dla okresu "tradycyjnego" dzielo Malcwskiej -
Przemija postae .swiata. 

Moma teraz podjClc pr6b~ charakterystyki pierwszego okresu 
tw6rczosci. Malewska poczCltkowo skupia SWCl uwag~ na jednym 
bohaterze literackim, z pewnCl krzywdq - co zauwaza krytyka 
dIa innyeh postaci. W Cabrerze nad otoczeniem goruje ofieer dra
gonow Vial, w WioSnie greckiej Platon, w ZeZaznej koronie cesar;>; 
Karol V, w Zniwie na sierpie oczywiscie Norwid, przy czym ta 
ostatnia powiesc jest najbardziej uliryczniona, zrosni~ta z poezjq 
i listami poety tak dalece, ze autorski czy narratorski pttnkt widze
nia staje si~ niemal niedostrzegaIny. Jesli do wymienionych utwo
raw dodamy opowiadanie Zygmunt August i Barbara napisana 
w 1932 roktt, ezy Sir Tomasz More odmawia lClcznie z Koncem Cmn
mera - te trzy pozycje znajdziemy w zbiorze Sir Tomasz More od
mawia - to okaze si~ , ze pisarka u poczCltkow swojej tworczosci 
najch~tniej poslugiwala si~ konwencjq romansu biograficznego, kto
ry w okresie mi~zywojennym zrobil wielkq karier~ najpierw na 
Zachodzie, a wkr6tee potem w Polsce. Interesujqcym choc moze nie
doskonalym artystycznie eksperymentem w obr~bie tej konwencji 
wydaje sl~, z perspektywy hlsto-rycznoliterackiej , powiesc 0 Nor
widzie. 

JednoczeSnie juz przed rokiem 1939 pisarka konsh'uuje "noI1nal
nq" , wielowqtkowq powiesc historycznCl z kilkoma r6wnorz~dnymi 
postaciami, z obszernie nakreslonym tlem czyli tzw. obrazem epoki, 
z przemyslnie popla,tanymi konfliktami. Tak wygla,daj& Kamienie ... , 
nie pozbawione jednak kompozyeyjnych ttsterek, ' ° czym jasnu 
i olwarcie pisali niezwykle zyczliwi sk~din'ld Malewskiej krytycy : 
Zofia Starowieyska-Morstinowa ("TP" 1946 nr 13, przedrttk w Sz'U
Icam czlowieka, Krakow 1973) oraz Antoni Golubiew ("Tygodnik 
Warszawski" 1946 nr 35) . Gt6wnym "bohaterem" powiesci jest ka
tech-a w Beauvais, nigdy nie UkOllczona, stanowiqca osrodek fabu
larny. Poszczegolne wqtki moma metaforycznie -ogarnqc wsp6Inym 
poj~ciem krucjaty, tak zwiqzanym ze sredniowieCZIlq duchowosciq. 
Bylaby to krucjata mieszczanska, czyli trud wznoszenia swiCltyni, 
krucjata zakonna, ttrzeczywistniana g16wnie przez brata Hilarego, 
franciszkanina i w/'ldrownego kaznodziej/'l, wreszcie krucjata sensu 
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stricto, rycersko-kr6lewska, pozostajllca zresztll wyl'azme na dn l
giro planie z uwagi na widocznll "mieszczanslrosc" i "detnQkratyzm" 
powiesci. Moze daloby si~ jeszcze wskazac krucjat~ wlltpUwej po
boznosci, zebraczo-tulaczll, rozpoczynajllcll si~ od ucieczki majstra 
Mateusza z Beauvais i zakonczonll smutnie w przytulku dla tr~do
watych. 

W okresie "tradycyjnym" Malewska zajmuje si~ przede wszyst
kim antykiem i sredniowieczem - tematyk~ PQlskEl porusza raczej 
ubocznie i jakby niech~tnie. W Apokryfie rodzinnym wyjasnia, kto 
tu zawinil - przede wszystkim szkola i nawet uniwersytet: "od
pychala historia pelna niepowodzen (tak przynajmniej wygllldala 
cata niemal histol'ia Polski u autor6w maksymalistow ferujllcych 
wyroki n a papierze) oraz istotne niedol~two, jakie dostrzegalo si~ 
w r6znych «bohaterskich kh;skach», zenujllca niklose najbardziej 
slawionych w czytankach epizod6w, gdzie musiala bye zawsze «na
wala» n a «garstk~» , cz~ste tez patriotyczne zamazywanie wszyst
kiego (wszy.stkie stronnictwa byly dobre i prawie wSzyscy Polacy, 
z wyjqtkiem Szc~snego Potockiego i Jakuba Szeli) oraz og6lny kom
pleks n izszosci, jaki si~ z zarozumialstwa pod~czni'k6w oraz nie ' 
"fain) sytuowania Polak6w wsr6d narod6w S\\iata wylanial wbrew 
intencjom pedagog6w. Przez ilei: lat potem wydawalo mi si~, ze 
pisae, to jest starac si~ m6wic po ludzku i "po europejsku», da si~ 
tylko 0 historii powszechnej I". 

DIatego najpierw objawila si~ pisarka sr6dziemnomorska. Co si~ 
stalo z wqtkiem antycznym (Wiosna grecka, Stanica)? Co z w!ltkiem 
sredniov.1ecznym (Zelazna korona, choc dotyczy pierwszej polowy 
XVI stulecia, w najwazniejszej kwestii politycznej m6wi 0 trady
cjach Imperium Romanum), reprezentowanym przez Kamienie wo
lac b~dq i powiesc 0 Karolu V? SplQUy si~ one (ze tlzcz~sliwym 
skutkiem artystycznym) w epopei przedstawiaj!lcej wazny moment 
w rozpadzie CesarsUwa Rzymskiego: Akcja jej toczy si~ w VI wieku 
po Chr., a poniewaz zbiorowym bohaterem Sll Goci - maj!lcy pew
ne szanse na ocalenie romanitatis - st!ld uprawniona wydaje si~ 
nazwa : "epopeja gocka". Druga sila polityczna w n-iej przedstawio
na to Bizancjum, doprowadzaj!lce najpierw intrygq, potem zbrojnq 
interwencjq do zaglady plemienia oraz zniszczenia Rzymu. DIa 
okresu "tradycyjnego" epopeja gocka zdaje si~ 'Uie tylko utworem 
najwybitniejszym, ale tez swoistq summll epicko-historiozQficzn!l. 

Najpier'W 0 epice. Uwai:niejszy obserwator dostrzeze, iz wlasnie 
w tej powiesci Malewska udatnie polqczyla technik~ narracji "go
belinowej" - jak zjawisko nazwal Golubiew - z narracjq ciqglq, 
linearnq, wielow!ltkowq, znamiel1lJ11l dla Kamieni... GobelinowoSc 
polegala na tym, ze pisarka budowala utwW z odr~bnych, zamkni~
tych fabularnie sekwencj i, odznaczajqcych si~ c~sto obrazowosciq 
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i pO trosz~ nowelistyeznym ukladem. Tak bylo w 2elaznej komnie, 
poniekl\d tez i w 2niwie na sierpie. Skrzyiowanie obu teehnik dalo 
w Przemija postac Swiata zwart14, potoezystl\ akej~, CO zawsze ezy
telnik - niezaleinie od profesjonalnyeh wymagan - przyjmuje 
z zadowoleniem. Zdarzenia maj14 sw6j urok elementarny, szezeg61nie 
gdy wyrastajl\ z dokumentu i Sl:\ zakorzenione 'W histori i. A przy 
tym potrafila Malewska jak gdyby niedbalymi, mimowolnymi do
tknit:ciami pi6ra odmalowac przejmujqee seeny, 0 ponadczasowej 
wymowie. 

I oto 'sens historiozoficzny Przemija postac 8wiata. Przypomnijmy 
scen~ kOllcOWI\: st:dziwy Kasjodor, liczl\cy lat 93, "wszed} do scrip
torium z pllkiem zrzynk6w papirusowych, zszytym nicil:\ brulionem, 
z kt6rego sypal si~ jeszcze piasek. Byla to Ortografia. Rankiem po
prawial ostatnie slowa. Skoilezyl. 
. Do p61 tuzina swoich skryb6w, kt6rzy 'pisali srednio pr~dko , rzekl : 

- Dzis weicie nowe zwoje, bracia. Zaczynamy od poczl:\tku". 
Jestesmyu poczI:\tk6w powiesci, z tej bowiem kr6tkiej i wymow

nej seeny - kaMe slowo Kasjodora rna sens symboliczny - wy
r6s1 ca1y utw6r. Moie si~ moje twierdzenie wydac uproszczeniem. 
Ale jest dow6d, bezposrednie :lJWierzenie pisarki: "Gdy przeczyta
lam - wspomina Malewska w "Meandrze" (1955 nr 5) - nie pa
mi~tam juz gdzie po raz pierwszy, i e ten eks-minister, erudyta 
w 6wczesnym stylu i schylkowo-elegancki poeta opracowal rnajqc 
]at dziewi~dziesil\t trzy ortografi~ dla swoich barbal'zynskich skry
b6w - wydalo mi si~ toczynem tak pi~knym i wzruszaj l\cym, ie 
gl6wnie z tego powodu, dla uczczenia i skomentowania takiej po
stawy powstala dwutomowa powiesC". 

Wymienmy tytulem przykladu inne sceny powiesci zag~szczaj l\ce 
sens historii: zdobywanie Mauzoleum Hadriana przez Got6w ; po
szukiwania prowadzone przez Kasjodora w zgorzalej Bibliotece Ul
pianskiej, a szczegolnie moment otwarcia schowka z najstarszymi 
greckimi r~kopisami; budowa klasztoru na Mons Casinum ; zniszcze
nie akwedukt6w rzymskich. Najwnikliwsza recenzentka Przemija 
postac §w!ata, Zofia Starowieyska-Morstinowa, powiada : "W ma
lowaniu takich wlasnie obraz6w - obraz6w realistycznych, auten
tycznych, a r6wnoczeSnie eksplikatywnych, starczajqcych nieraz za 
dlugi komentarz - celuje Hanna Malewska. Nieraz jednq scenq 
umie ukazac nam sens 1 smak calej epoki, wskazac na dokonujl\c 
si~ zmiany i przelomy" (Kalejdoskop litemcki, Warszawa 1955, 
s. 76-77). 

Podkreslmy : znajdujemy w P1'zemija postac Swiata obraz pl'ze
lomu, wojny - i to wojny widzianej dwojako, od strony osobistego . 
przezycia autol'ki (okupacja niemiecka, udzial w powstaniu war
szawskim) oraz od strony dokumentu. Trudno w kilkl.l zdaniach 
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strescic bogat'l mysl epopei gockiej, ale uczynmy to · prowizorycznie, 
wyznaczajqe pewien kontekst zasadniezy. G16wnym zr6cUem na
tchnien historiozoficznych stala sir: dia pisal'ki mqdrosc Nowego Te
stamentu. Chodzi tu nie tylko 0 sam tytul, wzi~ty z pierwszego listu 
sw. Pawla do Koryntian (1 Kor 7. 29-31), ale i 0 metodr: ewal1
gelicznych przYlPowiesci, kt6re w kr6tkim zdarzeniu odkrywajll zna
czenie uniwersalne. A takie ° wyrainy optymizm chrzesGijanstwa, 
kt6re nigdy nie waha si~ - wbrew najwi~kszym przeszkodom 
i zniszczeniom - "zaczynac od poczqtku", od nowa, wierzqc w do
bre sUy ukryte w czlowieku i w tym, co on tworzy, a co moze nawei 
stac si~, by uzyc slynnych sl6w papiezu, "cywilizacjq milosci". Na
szym srOdziemnomorskim praojcom zmierzch Imperium Romanum 
m6g1 wydawac si~ koncem 8wiata, koncem wszystkiego ~ i t o szcze
g6Inie ludziom naonczas wyksztalconym, o.garniajqcym · ogrom za
glady kulturowej. Naszym ojcom z kolei, wi~c i pokoleniu Hanny 
Malewskiej, patrzllcym na smier~ Warszawy niejako "ad srodka", 
z wn~trza gorejllcej stolley, wydawac si~ mogIo, ze- miecz ognisty 
spall calEl Polsk~, calll cywiUzacj~ slowiansko-lacinskq, ze nie zosta
nie kamien na kamieniu... 

Zniszczenie zawsze jest okrutne. Przemija postac sWia..ta opowia
da surowo, przed.stawiajllc racje wszystkich stron, wi~ Rzymian, 
Got6w i Bizancjum, Na . naszych oczach rozgrywa si~ nie tylko tra
gedia, ale i tragifarsa . historii, najbardziej bodaj przejmujllca, kie
dy Blzancjum chcqc ratowa( Rzym w istocie doprowadzado uni
cestwienia Wiecznego Miasta. Narratorzachowuje obiektywizm, sza
nuje odr~bnosc. swolch bohater6w, uznaje w ieh zyciu wewnr:trznym 
istnlenie obszar6w niepoznawainych. To juz zapowiedzi okresu 
"eksperymentalnego"... I wreszcie poczet niezapomnianych postaci: 
biskupEpifaniusz, .Kasjodor, Nal'ses, Belizariusz, Amalasunta. 

Trzeba podkreslic, iz epopeja gocka ukazala si~ w czasie wyjqtko
wo niekorzystnym. Poza Starowieyskq-Morstinowq bardzo nieliczni 
krytycy utwor omawlali: Maria Czapska (w Londynie), Stefan Li
chanski, Zygmunt Lichniak, Bronislaw Mamon. Na wyr6znienie za
sruguje wyst'lpienie poczqtkujqcego w6wczas Janusza Sfawinskiego, 
nieco jednak falszywie interpretujqcego powieSc ("Nowa Kultura" 
1956 nr 47) w jej najog6lniejszym, wlasnie ideow)i'm czy historiozo
ficznym wymiarze, oraz bardzo pouezajqca i warta szel'Okiego cyto
wania odpowiedz polemiczna StarowiQyskiej-Morstinowej, . skiero
wana do "mlodego marksi9ty" ("TP" 1957 nr 1, przedruk : Szuka:m 
czlowteka, Krak6w 1973). 

Moim zdaniem dzlelo Malews'klej zasluguje na karier~ pr.zynaj""i 
mniej europejskll (dotlld zostalo przeltumaczone i wydane tylko 
w NRD przez Henryka Bere9k~), skoro takiej dostllPU np. Roberta 
Gravesa BeU.zariusz - tlumaczony na szereg j~zyk6w, w tym r6w
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niei polski - opiewajllcy t~ samll epokE;, zbudowany w oparciu 0 te 
same, silll rzeczy, materialy dokumentalne, ale znacznie ust~pujllcy 
epopei gockiej wymowll historiozoficznll, ambicjami my~lowymi 
i poziomem artystycznym. Malewska bowiem uchwyclla - co w po
wiesel historycznej zdarza si~ niecz~sto - pewien odcinek procesu 
dziejowego w panoramicznym splocie przyczyn politycznych, eko
nomicznych, kulturowych. 

Pisarze r6my majll stosunek do swych dzlel, nie zawsze pozytyw
ny, bodaj jeszcze rzadziej sprawiedliwy. Pani Malewska twierdzi 
w rozmowie, ie bez wyrzut6w artystycmego sumienia moie "przy
znawac si~" i utoisamiac dopiero z Pl'zemija postac swiata i z tyro , 
co napisala p6zniej. Komentator nie bylby az tak surowy, niemniej 
opinia autorki wyr6inia - w tym jeste~my zgodni - jaki~ zasad
niczy pr6g w rozwoju tw6rczym. . 

I wreszcie pozycja graniczna, opowiadania ze zbioru Sir Tomasz 
More odmawia, w istocie dotyczllce problematyki etycmej: wier
nosci swaim przekonaniam, swojej wlerze, samemu sobie. Utw61' ty
tulowy ukazal sif; w "Znaku" na kr6tko przed likwidacjll miesif;czni
ka(1951 nr 30), proponujl\c w owych niewesolych latach postaw~ 
nieugi~tq, dowartosciowujl\c op6r moralny i zach~jl\c do walki 
z klamstwem. Przy odrobinle wyobrazni politycznej moina by to 
opowiadanie - ll\cznie z dopelniajl\cym je Koncem Cranmera 
uznae za tekst aluzyjny i przenieM: wydarzenia wieku XVI do wsp61
czesnoSci. lntencje Malewskiej 'Oie szly jednak ai tak daleko, choc 
analogie latwo dostrzezemy, a wymowa konsolacyjna calego tomu 
zdaje si~ · oczywista. 

Optymistyczna w gruncie rzeczy jest wykladnia historiozoficzna 
tego zbioru: jednostka nie jest bezwolnie podporzl\dkowana biego
wi dziej6w, nie jest zdeterminowana prawami rozwoju spolecznego, 
znaczy · wpl'awdzie -'- wobec masy spolecznej - niewiele, ale za
wsze rna prawo odmowy, indywidualnego sprzeciwu i protestu, jak 
mnkh Almach z opowiadania Ostatni na armie. Placi wysokll cenE; 
smierci, ale z poczuclem, ze na tej drodze ocalone zostaje najcen
niejsze, co ludzkoSc posiada: lad moralny. Znamy tf; nut~ optymi
zmu i ten rytm ~ywotno~ci etycznej z 6wczesnego, rok 1947, Mi
losza : 

"Nle jesteS jednak tak bezwolny, 
A cho6bys byl jakkamten polny, 
Lawina bieg od tego zmienia, 
Po jakich toczy si~ kamienlach. 
I, jak zwykl mawtac juz kto§ inny, 
Mozesz, wi~c wplyil na bieg lawiny. 
Lagodz jej dzlko~c, okruelenstwo, 
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Do tego tez potrzebne m~stwo. 


A chociaz nowoczesne panstwo 

N a sluzb~ grzmi samarytanskq, 

Zbyt wieleSmy widzieli zbrodni, 

Bysmy si~ dobra w yrzec mogli 

I m6wiqc: krew jest dzisiaj tania -

Zasiqsc spokojnie do sniadania, 

Albo koniecznose w idzqc bredni 

Uznawae je za chleb powszedni." 


(Traktat mOTalny) 

Lata 1954-1958 to druga luka w pisal'skiej tw6rczosci MaIew
skiej . 'Wedle Golubiewa ten "okres dlugiego milczenia, zarzucenie 
dotychczas uprawianych form, wszystko to swiadczy 0 kryzysie 
w tworczosci. Tak gl~bokie kryzysy albo wykanczajq pisarza, alba 
pozwalajq mu si~ · odnaleze i wydobye sWq pelni~." ("Tw6rczosc" 
1966 .n1' 2, przedruk: Swiadkowie przemian, Krakow 1974, s. 218). 
Nie byl to jednak czas zupelnie jalowy, skoro pisarka przygotowuje 
wt.edy wydanie List6w staropolskich z epoki Waz6w (1959) oraz, 
juz w r oku 1955, szkicuje zarys koIejnej ksiqzki, calkiem nowator
skiej i zdumiewajqco odmiennej 'od wszystkiego, co napisala wczeS
n iej - Opowie'sci 0 Siedmiu M~drcach (1959) . 

Nie jest to Iektura latwa i w pierwszych rozdzialach nawet my
lq,ca, poniewaz czytelnik - nawykly do hierarchizowania bohate
row na glownych i epizodycznych - ,gubi si~ bardzo pr~dko w pm6
stwie postaci rownorz~dnych. Owi na wpol mityczni tytulowi m~dr
cy, dzialajllcy w Grecji w VII- V wieku przed Chr. , zajmujq w toku 
zdarzen miejsce skromne, "zwyczajne" ; jesli cos ich wyr6inia z tlu 
mu przewijajqcego si~ przed naszymi oczami, to wlasnie mCldrosc, 
r ozwaga, umiej~tnosc wyjScia poza swoje ;,ja-tu-teraz". 

Brak zhierarchizowania postaci nie stanowi jedynej trudnosci, ja
kq w Opowiesci. .. staw ia przed czytelnikiem MaIewska. Trudnosci 
dalsze przedstawic mozna w postaci trzech prog6w, kt6rych pr7.ej
scie pozwala dopiero 'w pelni wejrzec w swiat w tej ksiqz.ce przed
stawiony. Pr6g pierwszy tworzll egzotyczne dla nas realia topogra
ficzne Lesbos i innych wysp morza Egejskiego oraz wybrzeza Azji 
Mniejszej, pelniqce w konstrukcji Opowie.sci... istotnq roI~. Prog dru
gi to siec nader powiklanych zaleznosci rodowych. Grecy z Opowie
§ci... zgodnie ze swym czasem i obyczajem porzqdkujq spolecznosc 
wedle klucza rodowego, a nie rodzinnego, jak to my dzis czynimy. 
Pami~tajq wi~c zdumiewajllco wielu przodkow, rozpoznajq krew
nych i powinowatych, a· o kaidym narrator - wyposazony w po
j~ciowosc im wsp61czesnll ~ chcialby powiedzieC duzo, jak najwi~

cej, moze nawet wszystko. Znamy ten typ lapczywej na szczeg61, za
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chlannej na swiat narracji archaicznej - chocby z Homera lub 
z arcytrafnych om6wlen Ericha Auerbacha (Mimesis). Taka narra
cja irytuje odbiorc~, przyzwyczajonego d o selekcji materialu fabu
larnego i niech~tnego dygresjom tak cz~stym, ze niemal uniemoZli
wiajqcym gaw~ziarzowi z Siedmiu M~dTC6w dot arcie do jakiejs sy
tuacji w~zlowej, fabularnie znaczqcej. Ow pr6g personalno-narracyj
ny latwiej przekroczyc, naszkicowawszy uprzednio drzewo genealo
giczne bohater6w - rysunek taki m6g1by si~ nawet znaleic w na
st~pnych wydaniach ksiqzki. 

Prog trzeci : mentalnosc al'chaiczna, zrekonstruowana czy wysty
lizowana przez autork~ z zadziwiajqcq konsekwencjq. Z tym jest 
bodaj najtrudniej, albowiem wyrzec si~ trzeba swego dwudziesto
wiecznego spojrzenia, porzucic dzisiejsze nawyki myslowe, skoja
rzenia, wzorce obyczajowe. Z pokorq przyjqc cudzq odmiennosc, 
przestawic si~ na niecodzienny zakres wrazliwosci. W t radycyjnej 
powiesci historycznej - czy to wedle modelu Sienkiewicza, czy 
wedle modelu Kraszewskiego - narrator-autor posiadal zazwyczaj 
przywilej wszechwiedzy, byl solidamy z czytelnikiem, wprowadzal 
dyskretnie 'w opisywany swiat pewien porzlldek, przejrzystosc, zwi~
Zle charakteryzowal postaci. W Siedmiu M~dTcach zasadniczy klo
pot mamy najpierw z ustaleniem osoby opowiadajllcego. Dopiero 
mniej wi~cej od polowy ksh\zki, a j uZ na pewno pod jej koniec wie
my, Ze jest nim Hipponik (syn KalUasa bez Stopy i Aretylli) - obok 
niego pojawia si~ jeszcze kilku opowiadaczy pomocniczych. I kazdy 
posluguje si~ tylko swoim glosem, liczy 'na zrozwnienie wsp61czes
nych sobie sluchaczy, nie troszczy si~ 0 jakiegoS czytelnika "z ze
wnqtrz". Kultura 6wczesna dopiero przeksztalca si~ z archaicznej 
w starozytnq, nie posluguje si~ pismem. A kultura slowa zywego 
jest dla nas kulturq innej , mitycznej cywilizacji. 

PrzeszliSmy wszystkie t rzy progi. Co si~ okazuje? Intryga powie
sci wynika z konfliktu dw6ch rod6w z wyspy Lesbos : rodu z Domu 
pod D~bem i rodu kowala Izanora. Ten ostatni rod krzyZuje si~ 
z rodem Pittakosa z Mityleny na Lesbos, a rol~ mniej istotnq od
grywa r6d tyrana Periandra z Koryntu. JesteSmy w domu, wszak 
spor dwoch rod6w, zakonczony, jak w Opowiesci... pogodzeniem 
si~ przez malzenstwo, jest r6wnie stary jak literatura. Wytrawny 
znawca problemu, Miokiewicz, filolog klasyczny z wyksztalcenia, nie 
przypadkiem - i nie bez intencji Zartobliwej zapewne - wqtek ten 
uczynil osill fabularnq Pana Tadeusza. 

Ale co POCZIlC Z m~rcami? Tylko on i pojawiaj!\ si~ w teatrum 
. powiesci bez uwierzytelnien rodowodowych, zdobi ich cnota jakby 
absolutna w rodz!\cej si~ naonczas skali wartosci. Slowa Talesa 
z Miletu, Solona, szczeg6lnie zas Heraklita z Efezu czy zwolenn i
k6w nieobecnego Pitagorasa poszerzajq niebywale horyzont inte
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lektualny. Czytelnik zamaje niezwyklego uczucia : czas akcji, zywo 
biegnllcy splotami genealogii, zatrzymuje si~, otwiera w ponadcza
sowose. Na naszych oczach formuje si~ etyka sr6dziemnomorska, 
kt6ra do dziS dnia - szcz~sliwie "skrzyZowana" z etyk C\ judejskiej 
Biblii (to zagadnienie poruszy Malewska w Labiryncie) - stanowi 
rdzen cywillzacji wchrz: jeszcze, mimo kryzys6w, Zywotoej. 

Duchowy wysilek m~drc6w zmierza np. do tprzclamania prawa 
zemsty rodowej. Nowe poj~e - przebaczenia - pojawia si~ 'U Pit
takosa, Pitagorasa, Heraklita. Z kolei pogilldy etyczne pitagorej
czyk6w zbliZajll si~ - wyprzedzajllc W czasie 0 kilka wiek6w 
do ideahl chrzescijanskiego. Rzecz jasna 0 chrzescijanstwie w Sie
dmiu M~drcach nie m6wi si~ zupelnie, ale bez wlltpienia utw6r na
biera pelni znaczen dopiero w por6wnaniu z religill nowej ery. Re
fleksja podobna nie byta obca pisarce. W recenzji z ksillZki Zygmun
ta Kubia;ka - Malewska powiada: "Gdy w dziejach mysli prze
chodzi si~ od staroZytnosci do chrzeScijanstwa nieraz narzuca si~ 
spostrzezenie, ze to, co tam byto pytaniem, hipotezll, wC\tpliwosciC\ 
lub postulatem bez srodk6w realizacji i bez adekwatnego celu, 
w chrzescijanstwie znalazlo pelnC\ odpowiedz. Jei;eli Etyk~ nikoma
chejskq, niemal doskonaly wykwit mysli staroZytnej, mozna by opa
trzye dwoma sceptycznymi zastrzezeniami: dobrze, ale jak? i po 
co? - to chrzescijanstwo odpowiedzialo na nie chyba w pelni" ("TP" 
1963 or 27). 

Likwidacja miesi~cznika "Znak" przyczynUa si~ w pewnej mierze 
do pojawienia si~ w tw6rczosci Malewskiej trzeciego nurtu tema
tycznego. J ak czytamy w przedmowie do List6w staropolskich, po
zbawiona posady redaktorka znalazla na par~ lat zatrudnienie 
w Bibliotece K6mickiej, gdzie zajmowala si~ porzC\dkowaniem sie
demnastowiecznych miscellane6w. Til drogll historyczka (z wyksztal
cenia i zamilowania) przeobrazila si~ w archiwistk~, uslyszala zywy 
glos historii, co jest - jak podkresla w rzeczonej przedmowie 
przezyciem wzbogacajllcym, nasuwajllcym nowe pomysly epistemo
logiczne: Jakie? Poznaje si~ histone poszczeg6lne, ulamkowe, peine 
zagadek, wyzwolone przy tym z latwego uog61nienia. Podr~cznik za
znajamia nas zawsze z pewnll syntezC\ dziej6w, a wi~ i schematycz
nym uproszczeniem. Dokument z archiwum przemawia niezafalszo
wanym glosem konkret6w: ,,6w cienki osad wiadomosci, jaki zo
staje normalnie po szkole lC\cznie z uniwersytetem, 6w spreparowa
ny szkielet historii, nagle pozwala zmierzye sobie t«:tno i cisnienie". 

W Listach staropolskich polszczyzna wieku srebmego przeplata 
si~ ze znakomitym, eseistycznym komentarzem autorki. Zgromadzo
ne dokumenty pozwalajll nam niejako od "srodka" spojrzec na epo
k~ znanC\ z Trylogii i zrewidowae nasze wyobrazenia 0 XVII stu
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leciu, wyrobione wlasnie dzi~ki arcydzielu Sienkiew icza i w oparciu 
o jedn ostronny podr~znik szkolny. Widzimy histori~ z wielu stron 
jednoczesnie, 'w calym przestrzennym skomplikowaniu przyczyn 
i skutkow. Zaczynamy pojmowac, ze Polak owczesny, n awet naj
bardziej wyksztalcony, byl wobec swej labiryntowej teramiejszosci 
r6wnie ograniczony poznawczo, nawet bezradny, jak my jesteSmy 
dzisiaj wobec naszego "ja-tu-teraz". Jak zauwaza J acek Wom ia
kowski, dzi~ki Listom ... , b~dl\cym kopalnil\ tematow do powieSci, 
"kontakt z czlowiekiem w historii staje si~ doskonall\ lekcjl\ poko
ry". Czytelnik zajmuje oczywiscie uprzywilejowany punkt obserwa
cyjny, z dystansu t rzech w iek6w wyrazniej postr zega uwiklanie sy
tuacyjn e swoich przodkow i skutki dzialaii naonczas nieprzewidy
walne. Po ukoiiczeniu lektury - p odkresla Wozniakowski - czlo
wieka hi1itorii "sqdzimy zza przegrody smierci, mqdrzejsi od tamte
go 0 wszystkie uplynion e lata, 0 wszystkie niezamiecione tropy, wi
dZl\c go jed n '0 c z e s n i e mlodym i starym, jed n 0 c z e s n i e 
w zrywach nadziei i W opuszczeniu rqk, bilansu jqc n ie zrealizowane 
zamiary i popelnione bl~dy: doprawdy jakis miniaturowy Sqd Osta
teczny" ("TP" 1960 nr 52). Skoro juZ si~gni~to do porownaii biblij
nycil, uscislijmy: ow sqd dokonuje si~ nie z wysokiego tronu Ja
hwe, raczej z nizin rozumiejqcego, ludzkiego wspolczucia. 

Listy .. . czytane wespol z Panami Leszczynskimi (1961) tworzq do
kumentalne skrzydlo dyptyku staropolskiego. Te dwie ksiqzki {qczy 
wspolny temat, bohatero-wie, epoka - wiek XVII. Romi je podej
scie do fakt6w. Listy... Sq bowiem antologiq dokumentow, Panowie 
Leszczynscy zas powiesciq, od czasu do czasu cytujqCq rzekomy do
kument , tzn. nie istniejqcq si1v~ rerum rodu na Lesznie. W antologii 
przewija si~ mnostwo postaci, Leszczyiiscy potraktowani Sq rowno
r~dnie z przedstawicielami innych rodow i wtopieni w szerokie Ho 
spoleczne. Powiesciowe skrzydlo dyptyku panow Leszczyiiskich 
uprzywilejowuje. To oni reprezentujq swoj czas i przeslaniajq nam 
innych. W Listach... komentarz autorski uzupelnial glosy historii, 
otwierala si~ wi~c pewna szczelina, umozliwiajqca oglqd XX-wiecz
ny. W Panach Leszczynskich swiat XVII stulecia oglqdamy z jego 
wlasnej perspektywy. 

PodkreSlrrlY w tym miejscu, iz Malewska bynajmniej nie polemi
zuje z Sienkiewiczem, nie "rzuca mu wyzwania", jak sobie wyobra
zajq niektorzy krytycy (np. Henryk Bereza w ksiqzce Sztuka czy
tania, Warszawa 1966). Uznajqc wizj~ Trylogii, zdajqc sobie zara
zem spraw~ z zawinionych i niezawinionych uproszczen jej autora, 
pisarka pragnie ozywic innq, intelektualnq tradycj~, 0 ktorej szkola 
cz~sto zapomina. Dyptykiem staropolskim przekonuje nas, ze Polacy 
nie tylko wojowali ogniem i mieczem, ale i byli doskonalymi dyplo
matami, rozumieli racj~ stanu, db ali 0 demokracj~ w Rzeczypospo
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litej Obojga Narod6w, malo co ust~powali ogladq - przynajmniej 
w pierwszej polowie XVII wieku - t ak wyslawianym czasom rene
sansu. Formacje kulturowe zmieniajq si~ wolniej , niZ przypuszczamy, 
do mrok6w saskich wiodla droga dluga, lagodnie w d61 opadajqca, 
w kilku miejscach rysowala si~ moZliwosc odwrotu, niestety zmar- ' 
nowana. Objaw6w anarchii i rozprz~gania ustroju Malewska zresz
tq w cale n ie kryje, jak zawsze daleka od idealizacji. 

Koronnq pozycjq dla tematu polskiego okazuje si~ Apokryf ro
dzinny (1965), kt6rego akcja rozpoczyna si~ u schylku XVIII stule
cia, a konczy w czasach nam wsp6lczesnych. I tutaj - jak w Panach 
Leszczyiiskich - autorka posluzyla si~ schematem genealogicznym, 
przedstawiajqc cos w rodzaju skondensowanej tresciowo kroniki ro
dzinnej . Postaci napotykamy mn6stwo i lacno si~ wsrOd nich zgu
bimy, 0 He nie wykreslimy sobie ich drzewa rodowodowego lub nie 
znajdziemy nowej metody lek tury. Malewskiej chodzi tu bowiem 
bardziej 0 przemian~ pokolen i form acji kulturowych, 0 ewolucj~ 

mentalnosci w pewnym odcinku czasu niz 0 pojedynczego bohatera. 
"Bohaterem" jest tu r aczej cala grupa postaci. 

Okres "eksperymentalny" nazwac by moma okresem "genealo
gic7JIlo-historiozoficznym". W trzech najwazniejszych ksi!\zkach na
pisanych przez Malewskq po 1956 roku genealogia odgrywa rol~ 

schematu konstrukcyjnego. Los czterech czy pi~ciu pokolen obej
muje zawsze okolo 150 do 200 lat. Tak dzieje si~ w Siedmiu M~dr
each, Panach Leszczyiisk ich, Apokryfie. Trese powieSci ulega zag~
szczeniu, tempo lektury przyhamowaniu. Musi dzialac nie tylko wy
obraznia, ale i intelekt czytelnika : wiele spraw trzeba domyslec albo 
przemyslee od now a, pi:sarka bowiem z upodobaniem obala stereo
typy ; wykrywa si~ przy tym - zwykle przy powt6rnej lekturze 
niedostrzegalnq zrazu logik~ kompozycyjnq. 

P rzekroczenie kolejnych prog6w trudnosci uprzys~pnia stopnio
wo wizj~ historiozoficznq w tych ksiqzkach zaw artq. Zasadnicze py
tanie brzmialoby p odobnie jak w epopei gockiej: czy potrafimy po
przez rozmaitosc szczegolu dostrzec, iz "przemija postae swiata"? 
Czy pojmujemy przemijalnosc naszego "ja-tu-teraz", to, ze jesteSmy 
zanurzeni w Herakli tejskiej rzece, ze umieramy z dnia na dzien, 
z miesi!\ca na miesillc, i ze nie zyjemy "w rzeczywistooC'i niezmien
nej , zastanej i epicko koniecznej" (tak brzmi ostatnie zdanie A po
kryfu rodzinnego)? 

Malewska, inspil'owana zapewne przez Norwida, stara si~ w wi
zerunku swoich bohater6w znalei c to, co jest skladnikiem wiecz
nym i to, co skladnikiem przypadkowym, powolanym do istnienia 
przez zmienne okolicznosci zycia. Objawia si~ nam dzi~ki temu 
Homo aeternus i-by tak rzec - Homo accidentalis. Pomi~dzy 
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plasko obrysowan ymi psychologicznie bohaterami Siedmiu M~dr
c6w i nieomal nam wspolczesnymi postaciami Apokryfu... znajdu
jemypewne wzruszaj&ce podobieflstwa: szukanie milosci, t~sknot~ 
za pelnill przekraczajllc& miar~ ludzkiego istnienia, pragnienie zgo
dy z porzqdkiem swiata, ch~e pojednania z b6stwami lub Bogiem 
(istnieje jakaS metafizyczna an alogia pomi~dzy Iprzeiyciami np. Hip
ponika z Opowiesci, Andrzeja Leszczyfl-skiego i biskupa Ryxa, bo
hatera jalcie istotnego w ApokrYfie r odzinnym). Tozsame akazuj& si~ 
na przestrzeni lWiek6w emocje : gniew , nienawise, zachwyt, radose... 

ambicje jakze 'Podobne: bye lepszym od innych, zdobyc wladz~ 
i gorowac nad otoczeniem, z wyzyn majlltku pozierac na tych w do
le, upi~kszae sw6j duchowy autoporlret w brew prawdzie 0 sobie. 

W por6wnaniu z takimi historiami rodzinnymi jak Nad Niemnem 
czy Noce i dnie, utwor Malewskiej jest znacznie bardziej skonden
sowany. Z tekstu jego wyrzucono up. balast opisu (pr zyrody, ludz
kich siedzib) czy analizy psychologicznej. T~ ostatnill pisarka ch~t
nie zast~puje zdarzeniem dla okreslonego bohatera w jakis spos6b 
krytycznym, ujawniajllcym gl~bsze zloia jego psychiki. Niektore 
postaci pami~tamy z paru gest6w zaledwie - w tym miejscu Apo
kryf.. . bardzo przypomina ostrll selektywnoSci& i n iekompletnosci& 
mechanizm naszego pami~tania. J est to kstllika zg~szczona, zwarta, 
esencjonalna, jak slusznie twierdzil Golubiew ("TP" 1965 nr 33, prze
druk: SWiadkowie przemian), a wi~c wychodz&ca naprzeciw oczek i
waniom czytelnika, ktory dzis zazwyczaj nie ma czasu na lektur~ 
monumentalnych powiesci-rzek. Ksi&zka wi~c fragmentaryczna na 
pozor, rozpadajllca si~ na dI"Obne sekwencje, zabarwiona obficie au
totematycznoscia" jak zadna inna pozycja Malewskiej. Co wi~cej , 

tylko w tym u tworze autorka tak dalece ujawnia swoja, o'becnose, 
ze - mniej wi~cej od polowy - z narratora przeradza si~ w jednego 
z bohaterow, w zwia,zku z czym Apokryf... staje si~ po trosze pa
mi~tnikiem. W swym glownym zamierzeniu ten "rodzinno-socjolo
giczny esej '" odtwarza genealogi~ typowego inteligenta polskiego, 
jak czytamy w przedmowie. Co ciekawe, z podobnym socjologicznym 
dystansem pisana Rodzinna Europa Milosza (1958) :zJbiega si~ w swych 
konkluzjach z os&dami Malewskiej . A podkreslmy : pisa~ka w6wczas 
owego dziela nie znala, zbieznosci swiadcz& zatem raczej 0 skutecz
nosci m etody zastosowane j odkTYWCZO i niezalemie od siebie przez 
dwoje pisarzy. Kto w literaturze polskiej po raz pierwszy tak ob
mySlal swe ksia,zki? Zapewne Waclaw Berent jako autor Opo
wiesci biograficznych. Ale to juz zagadnienie do osobnych 1'OZ

wazafl. 

Ostatnia ksia,zka Malewskiej Labi1-ynt - LLW jest rowniez dyp
tykiem, powiedzmy za Parnickim - "historyczno-fantastycznym". 
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Historii tu niewiele: w Labiryncie wi~cej mamy mitu, snu, fantasty
ki 0 wymowie historiozoficznej; w LL W zas raczej wnioski czy prze
widywania wyplywaj!lce z biez!lcej historii i rzutowane w nieda
lek!l przyszlosc, w koniec XX wieku. 0 ile pierwsze skrzydlo dypty
ku jest poematem proz!l, 0 czasie akcji rozciqgni~tym na prawie trzy 
tysiqc1ecia, 0 tyle skrzydlo drugie przypomina powiesc sensacyjnq 
lub science fiction i dzieje si~ w ciqgu kilku bodaj dnL Rzecz do
czekala si~ wielu ciekawych om6wien krytycznych, m. in. Stanisla
wa Balbusa ("Zycie Literackie" 1971 Dr 26), Antoniego Golubiewa 
("Znak" 1973 nr 11-12, przedruk w Swiadkach przemian) , Marka 
Skwarnickiego ("TP" 1971 nr 16). Odkrywczq rozpraw~, dajqcq 
przenikliwq interpretacj~ (szczeg6lnie Labiryntu) poswi~cil jej Sta
nislaw Grygiel ("Znak" 1971 Dr 11). Zajmujqco i wyczerpujqco pisze 
o dyptyku historyczno-fantastycznym Malewskiej Jacek Lukasie
wicz w "Wi~zi" (1971 Dr 9). Nie ' przypadkiem wymieniam wszyst
kie te prace. Wydaje mi si~ , ze ksiqzka b~dqca ich przedmiotem 
jest - na tIe calej tw6rczosci Malewskiej - dzielem osobliwym. 
budzqcym najwi~cej rozterek, r6wniez wsr6d krytyk6w. Wspomnia
ne recenzje Sq tak krancowo odmienne w interpretacji i ocenie, ze 
nalezaloby om6wic je osobno. Szczuplosc miejsca stoi temu jednak 
na zawadzie. -

Jesli - na zakonczenie tego syntetycznego pl'zeglqdu - mialbym 
wyrazic wlasne upodobania w stosunku do prozy Hanny Malewskiej, 
to musialbym stwierdzic, ze z okresu "tradycyjnego" najwyzej sta
wiam Przemija postae §Wiata. Nie jestem w tym wyborze odosob
niony ezy szczegolnie oryginalny. Wielu czytelnikow sqdzi podobnie, 
ceniqc wysoko t o monumentalne dzielo ukazujqce w artystycznie 
i historiozoficznie p rzekonuj!lcej - a moze nawet porywajqcej 
wizji przelomowy okres dziej6w. Zbawienna dla kultury rola klasz
tor6w, zwlaszcza benedyktynskich, kt6re ocalily dla przyszlosci do
robek starozytnej mysIi; upadek Rzymu, rodz!lcy odwieczne refleksje 
o kruchosci ziemskich pot~g, a zarazem i 0 tym, ze zaglada cywili
zacji nigdy nie jest zupeIna, ze jej szczqtki posluZq do polozenia 
fundament6w nowej epoki, b~!lcej dzielem lud6w dzis barbarzyn
skich i, zdawaloby si~, zdolnych jedynie do niszczenia - te tresci, 
dzi~ki epopei Malewskiej stajl\ si~ dla ezytelnika ir6dlem rzeezywi
stego przeZyda. reh ladunek dyskursywny, jaki w formie suehego 
i bezosobowego przekazu znaleic mozna w podr~eznikaeh historii, 
wzbogaca si~ tu 0 zywotnosc i plastyeznosc dziejowego, konkretu. 

Rowniez Zelazna korona, od 24 lat nie wznawiana, v.rydaje si~ 
ciekawa jako studium psychologiczne wladcy; radzilbym jq czytac ' 
rownolegle z inn!l powiesciq 0 podobnych ambicjach, powsta1!l w tym 
samym niemal czasie - z Aecjuszem ostatnim Rzymianinem Teodo

1258 



i 

50 LAT PISARSTWA HANNY MALEWSKIEJ 

ra Parnickiego. Szukamy dobrych ksiqzek dla mlodzieZy, tymcza
sem 0 WioSnie greckiej wydawcy nieslusznie zapomnieli. 

Zbi6r opowiadan Sir Tomasz More odmawia przynosi czytelniko
wi wz6r postawy moralnie heroicznej. Ta proza wyzbyta wszelkiej 
sztucznosci, bez jednego falszywego tonu, 0 jaki tak latwo w 'u two
rach 0 zacic:ciu moralistycznym, ma dzic:ki swojej psychologicznej 

etycznej prawdzie ogromne walory wychowawcze. Utw6r tytulo
wy zbioru lqcznie z Koiicem Cranmera jest, artystycznie bardzo 
viybitnq, ilustracjq przekonania 0 bezwzglc:dnie zobowiqzujqcym 
charakterze wartosci oraz imperatyw6w moralnych. 

Co do okresu "eksperymentalnego" - skoro czytelnik oswoi sic: 
z powiklaniami formalnymi, staje sic: gorqcym zwolennikiem tego 
esencjonalnego pisarstwa, sklaniajqcego do refleksji i kontemplacji 
estetycznej. ·Na szczeg6lnq uwagc: zasluguje w nim dyptyk staropol
ski wraz z Apokryfem rodzinnym - trzy ksiqzki skladajqce sic: na 
kapitalny "Polak6w portret wlasny", kt6re dzic:ki nowym warto
sciom, jakie wydobywajq z rodzimej historii, nigdy nie strac!! aktu
alnosci poznawczej i artystycznej. Wskazanie na psychiczne reze
rwy, ukryte w mentalnosci Polak6w, wysokie wyobrazenie Malew
skiej 0 tradycjach ich kultury politycznej, zyskaly nieoczekiwanq 
aktualizacjc: blisko dwadziescia lat p6miej, w okresie, kt6ry rozpo
czql sic: pontyfikatem Jana Pawla II, a zwlaszcza J ego pielgrzymkq 
do ojczyzny, i kt6ry poprzez wydarzenia 8ierpnia 1980 trwa do tej 
pory. Bez przesady mozna twierdzic, ze obecnie te ksi!!zki pion!! je
szcze swiezszym blaskiem. 

Z kolei Opowiesc 0 Siedmiu M~drcach, powracajqca do zr6del cy
wilizacj i sr6dziemnomorskiej, odkrywa przed nami ,pic:kno m!!drosd. 
Dopiero tym dzielem urzeczywistnia Malewska intuicje obecne juz 
w WioSnie greckiej. Wydaje sic:, ze ze wzglc:du na uniwersalnq pro
blematykc: wlasnie Opowiesc... - obok epopei gockiej - najbar
dziej nadawalaby sic: do tlumaczenia na obce jc:zyki. Caly bowiem 
wqtek polski tw6rczosci Malewskiej wymaga bieglej znajomosci kul
tury rodzimej, zwlaszcza jej punkt6w wierzcholkowych (np.: Norwid 
i jego inspiracje intelektualne w literaturze polskiej ; specyfika spo
lecznego i politycznego ustroju Polski XVII-wiecznej ; powiesc zesei
zowana jako rekonstrukcja pamic:ci narodowej). 

Labirynt dopelnia poetycko Opowiesc 0 Siedmiu M~drcach i w 
jakis szczeg6lnie subtelny spos6b kojarzy sic: z poezjq Norwida. Jest 
to ksiqzka trudna i wieloznaczna, bodaj jedna z najciekawszych rze
czy arty~ycznych 0 roli mitu w rozmaitych cywiIizacjach. Zreszt!! 
wszystkie utwory z okresu ·"eksperymentalnego" nie majq prece
dens6w w dziejach literatury polskiej. 
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Dodajmy jeszcze, ze ten jubileuszowy wizerunek przedstawia jed
no tylko oblicze Hanny Malewskiej. Jak m6wi pisarka, jej powie§ci 
i opowiadania powstawaly z regwy w czasie wakacyjnego wypo
czynku. Na co dzien, przez !at trzydziesci bez mala (do roku 1973) 
byla Malewska redaktork!\, tlumaczk!\ i publicystk!\. Jej imponuj!lcy 
dorobek z tych dziedzin trzeba by om6wic osobno. 
"Okr~le rocznice Sq nonsensem" - czemuz by nie? Stqd motto 

z Kisiela. Ale czy nie 8q one okolicznosciq dopingujqCq pi6ro kry
tyczne? 21 czerwca 1981 roku pani Malewska kOl'lczy lat 70 i swi~
ci zarazem p6lwiecze tw6rczosci literackiej. T!\ drogC\ skladam Ju
bilatce najlepsze Zyczenia, dzi~kujqc za rozmowy, toczone w cill.gu 
miniol)ych czterech lat, i za 'bezcenne informacje, skracajC\ce nieraz 
Zmudne poszukiwania i wzbogacajC\ce rodzqcC\ si~ w6wczas mono
grafi~ 0 Jej prozie artystycznej. 

Nowy Biezan6w, luty-czerwiec 1981 
Andrzei Sulikowskl 

.-
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HANNAH ARENDT 

ROZTARGNIENIE FILOZOFA 
Myslenie, wola i sttdzenie stanowi~ trzy podstawowe rodzaje aktow 

umyslowych ; nie mog~ one 'bye nawzajem z siebie wyprowadzone, 
ani tez mimo ze posiadajtt pewne- wsp6lne cechy, nie mog~ zostac 
~redukowane do jednego wsp6lnego mian ownika. Na pytanie: "co 
powoduje. ze myslimy?" nie ma innej, definitywnej odpowiedzi niz 
ta, jakq dawal Kant m6wi/ic 0 "potrzebie r ozumu", czyli 0 we
wn~trznym dqzeniu zdolno§ci do urzeczywistnienia si~ w spekulacji. 
Podobnie wygl/ida sprawa z wol/i, kt6rej nie ,porusza ani rozum, ani 
pozqdanie . . "Nic innego niz sama wola nie jest przyczyn/i woli" 
jak glosil Duns Scotus, lub "Voluntas vult se velIe" - jak przyzna
wal Tomasz z Akwinu, najmniej woluntarystycznie nastawiony spo
Brad wszystkich, ktorzy interesowali si~ wolq. Wreszcie s/idzenie, 
najbardziej tajemnicza wladza umysl'u, dzi~ki kt6rej ogolnosc, zawsze 
~qca myslowq konstrukcjq, oraz jednostkowosc, zawsze dana 
w doswiadczeniu zmyslowym, zostajq ze sob/i pol/iczone, jest "szcze
galnq zdolnosciq", a nie tylko zwyk1/i funkcj /i inte1ektu, nie rna bo
wiem zadnych regul okreSlaj /icych stosowanie regul, nawet w przy
padku s/id6w spelniaj/icych formy sylogistyczne. Umiej~tnosc sto
sowania og6lnego do 'jednostkowego jest jeszcze jednym "darem 
natury", kt6rego brak jest "zazwyczaj nazywany glupotq" - jak 
pisal Kant, dodajqc : "a na tak/i ulomnosc nie ma sposobu". Auto
nomiczna natura s/idu jest jeszcze wyrazniejsza w przypadku Sq
d6w, k t6re nie zst~puj/i na d6l od og6lnego do jednostkowego, lecz 
kt6re wst~pujq "od szczegalnego ... do uniwersalnego" tylko n a 
mocy decyzji i bez zadnych nadr~dnych regul. "To jest pi~kne" , 
"to jest brzydlcie", "to jest sluszne", "to jest bl~dne" - w takich 
przypadkach kierujttca zasada wyplywa z samego sqdzenia, kt6rq 
one "moze dac tylko jako prawo plynqce z niego i stosujqce si~ do 
niego". 

Okreslilam powyzsze typy aktow umyslu jako podstawowe, po
niewaz Sq one autonomiczne. KaZdy z nich podlega swym wlasnym 
prawom, choc wszystkie zaleZ/i od spokoju nami~tnosci duszy, od 
owej "beznami~tnej clszy", kt6rq Hegel okreslil jako "czysto my
slowe po:z:nanie". Skoro jest to zawsze jedna i ta sama osoba, kt6rej 
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umysl rriysli, pragnie i sa,dzi, to autonomiczna natura kaZdego z tych 
akt6w stwarza szereg trudnosci. Niezdolnosc umyslu do poruszania 
woll, wraz z faktem, ze my§lenie moze tylko "zrozumiee" przeszloSe, 
a nie moze niczego poruszac ani "odnowie" ("sowa Minerwy wyla
tuje 0 zmierzchu"), doprowadzila do r6:inorodnych doktryn glosza,
cych bezsil~ umyslu oraz pot~g~ tego, co irracjonalne. Kr6tko rn6
wia,c, doprowadzila do Hume'owskiej tezy, ze "rozum jest i bye po
winien jedynie niewolnikiem nami~tnosci", co je~ przeciez tylko 
uproszczonym odwr6ceniem Platoiiskiej koncepcji rozumu b~dqcego 
niepodzielnym wladca, duszy. Znamienna, cechq wszystkich tych teo
rii jest ich ukryty monizm, przeswiadczenie, ze poza oczywistq r6z
norodnosciq swiata zjawisk oraz poza oczywistq wielosciq ludzkich 
wladz i zdolnosci, musi istniee jakas jednosc, stare "Hen pan", albo 
przynajmniej jakies jedno ich zr6dlo i jeden prawodawca. 

Autonomia czynnosci umyslowych implikuje brak ich zdeterrni
nowania; zadne okolicznosci zycia czy swiata nie wplywajq na nie 
bezposre<inio. "Beznami~tny spok6j" duszy nie jest bowiem warun
kiem we wlasciwym sensie tego slowa. Spok6j nie tylko nie powo
duje aktywnosci umyslowej , lecz koniecznosc myslenia, "potrzeba 
rozumu", jest znacznie cz~stsza niz cisze nami~tnosci. Oczywiscie 
przedmioty mego myslenia, w oli- czy sa,dzenia, czyli to, czego te 
akty dotyczq, Sq dane w swiecie, lub powstajq w toku mego zycia 
w swiecie, lecz myslenie, chcenie i slldzenie jako aktywnose nie sa, 
przez te przedmioty warunkowane, ani tez w spos6b konieczny wy
wolywane. Ludzie mimo swego calkowitego egzystencjalnego uwa
r unkowania - czyli mimo ogvaniczenia do kr6tkiego odcinka 
czasu mi~zy narodzinami i smierciq, przymusu pracy dla prze:iycia, 
potrzeby dzialania dla zapewnienia sobie miejsca w swiecie i wsr6d 
ludzi - Sq zdolni do umyslowego przekroczenia tych wszystkich 
uwarunkowaii, lecz tylko myslowo, a nigdy realnie czy choeby tylko 
poznawczo, i dzi~ki temu myslowemu przekroczeniu mogq zbadae 
realnose swiata i siebie samych. Moga, oSqdzac pozytywnie lub ne
gatywnie rzeczywistose, w kt6rej si~ urodzili i przez kt6rq sa, wa
runkowani, mogq chciee niemoZliwego (np. zycia wiecznego) i mega, 
myslee (czyli spekulowae w spos6b pelen znaczenia) 0 nieznanym 
i riiepoznawalnym. A chociaz to nigdy nie zmieni rzeczywistosci 
w naszym swiecie nie rna wyrainiejszej opozycji niz pomi~dzy my
sleniem a dzialaniem - to zasady, wedle jakich dzialamy i kryte
ria, wedle kt6rych sqdzimy i zyjemy, zale:iq w ostatecznosci od zy
cia umyslu. Kr6tko m6wiqc, zaleza, one od wykonania tych pozba
wionych zysku myslowych przedsi~wzi~c, kt6re nie prowadza, do 
wyraznych wynik6w, ani "nie wyposazaja, nas bezposrednio w zdol
nose dzialania" (Heidegger). Brak mysli jest naprawd~ wa:inym czyn
nikiem w swiecie ludzkim - statystycznie biora,c, najcz~tszym 

1262 



HAN NAH AREN DT - ROZTARGN IENI E FILOZOFA 

i bynajmniej nie dotyczy on tylko dzialania wiE~kszo~ci, lecz dziala
nia wszystkich . Naglosc spraw ludzkich domaga si~ prowizorycznych 
sa,d6w, zaufania do zwyczaj6w i nawyk6w, czyli do przesa,d6w. Je
sli idzie 0 swiat zjawisk, kt6ry oddzialuje na nasze zmysly, jak r6w
niez 0 nasza, dUSZE; i zdrowy rozsa,dek, to prawdziwie m6wil He
raklit, slowami wolnymi jeszcze od zagmatwait terminologicznych: 
"Umysl jest oddzielony od wszystkich rzeczy". To wlasnie ze wzglE;
du na owo zupelne oderwanie umyslu od rzeczy Kant wierzyl w ist
nienie w jakiejs innej cZE;sci swiata innych istot rozumnych, kt6re 
sa, zdolne do tego samego rodzaju rozumnej mysli co my, choc sa, 
pozbawione aparatu sensorycznego , i zdolnosci intelektualnej na
szego m6zgu, czyli nie posiadaja, naszych kryteri6w prawdy i bl~du, 
ani naszej moznosci doswiadczenia i poznania naukowego. 

Z punktu widzenia swiata zjawisk oraz uwarunkowanych przez 
niego zachowait g16wna, wlasnoscia, aktywnosci umyslowej jest jej 
'n i e wid z i a 1 nos c. Akty umyslu nie pojawiaja, si~ nigdy, choc 
objawiaja, siE; one mysla,cemu, pragna,cemu i sa,dza,cemu ego. Ego rna 
swiadomosc swych aktow mimo ze siE; nie pojawiaja,. Epikurejskie 
"Zyj w ukryciu" moze bye traktowane jako zalecenie ostroZnosci, 
lecz jest one takze dokladnym, przynajmniej negatywnym, opisem 
toposu, poloienia czlowieka, k tory mysli. Jest to negacja tezy Johna 
Adamsa, kt6ry m6wil : "niech nas widza, w dzialaniu". Innymi slowy. 
niewidzialnemu objawiaja,cemu siE; w mysleniu odpowiada ludzka 
zdolnosc, kt6ra jest nie tylko jak inne zdolnosci, niewidzialna p6ki 
ukryta i jedynie mo:i:liwa, lecz kt6ra nawet w peln ej swej realizacji 
pozostaje nadal niewidzialna,. Jesli rozwaiymy ludzkie dzialania 
z punktu widzenia ich zjawiskow osci, to odnajdziemy wiele r6znych 
jej szczebli. Ani praca fizyczna, an i produkowanie nie wymagaja, 
ukazywania aktywnosci samej; jedynie dzialanie i m6wienie wy
magaja, zjawiskowosci, a:by mogly siE; urzeczywistnic. Lecz zadna 
z tych aktywnosci nie jest niewidoczna. Gdybysmy nasladowali 
grecki zwyczaj nazywania "bohaterow", czyli ludzi aktywnych 
w najw yiszym sensie, ludimi kt6rzy si~ w pelni objawili (andres 
epiphaneis), ludzmi rzucaja,cymi siE; w oczy, t o wtedy p owinnismy 
myslicieli nazwae ludzmi pozostaj a,cymi w ukryciu. 

Z tego, jak i z innych wzgl~d6w, umysl jest zasadniczo rMny od 
duszy, kt6ra jest g16wnym jego 'konkurentem do rza,d6w nad na
szym wewnE;trznym, nie-widocznym iyciem. Dusza, czyli miejsce, 
gdzie powstaja, nasze namiE;tnosci, uczucia czy emocje, jest bardziej 
lub mniej chaotycznym falowaniem zdarzeit, ktorych nie tyle do
konujemy, co raczej cierpimy i kt6re w przypadku wielkiej inten
sywnosci moga, nas calkowicie ogarna,c, jak to si~ dzieje z b6lem 
czy przyjemnoscia,. Jej niewidzialnosc przypomina nasze wewn~trz
ne organy, kt6rych funkcjonowania jestesmy lakie swiadomi, mimo 
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" braku zdolnosci kontroli nad nimi. Natomiast zycie umyslu jest 
po prostu aktywnoscill i te ak ty, jak wszelkie inne rodzaje akt6w, 
mogll bye rozpocz~te lub zatrzymane zgodnie z nasz'l wol'l. Poza 
tym nami~tnosci, choe ich miejsce jest niewidoczne, posiadaj'l sWIl 
wlasnll form~ ekspresji: rumienimy si~ ze wstydu, bledniemy l~ka
jllC si~, promieniejemy radosci'l; potrzeba szczeg6lnych c.yiczen sa
mo-kontroli, bysmy umieli nie okazywac nami~tnosci. Jedynym zas 
zewn~trznym przejawem myslenia jest roztargnienie - jawne nie 
zwracanie uwagi na otaczajllcy swiat, czyli coscalkowicie negatyw
nego, co w zadnej mierze nie 'pokazuje tego, co w nas naprawd~ si~ 
dzieje. 

Czysty fak t niewidzialnosci, czyli fakt, ze cos moze istniee bez 
ukazywania si~ oczom, jest zawsze czyms uderzaj'lcym. Jak wiele 
moma by wywnioskowae z faktu dziwnej niech~ n aszej tradycjl 
do wyram ego rozr6Zniania duszy, umyslu i swiadomosci, cz~sto mi~
dzy sobll zr6wnywanych, jako przedmioty naszego zmyslu wewnt:trz
nego, t ylko na tej podstawie, ze nie p ojawiajll sit: one zmyslowi ze
wn~trznemu. Platon twierdzil, ze dusza jest niewidzialna, poniewaz 
jej ce1em jest p oznawanie tego, co niewidzialne w swiecie rzeczy 
widzialnych. I nawet- Kant, filozof najbardziej krytyczny wobec 
pl'zeslld6w tradycyjnej metafizyki, wymienia dwa rodzaje przed
miot6w : ja myslllce, czyli dusz~ bt:dllcll przedmiotem zmyslu we
wn~trznego, oraz przedmiot zmyslu zewn~trznego, czyli "cialo". ,Jest 
to oczywiScie po pr ostu pewna wersja starej metafizycznej teorii 
dw6ch swiat6w. Opiera si~ ona na analogii z zewn~trznoscill do
swiadczenia zmyslowego. Zaklada si~, ze wewn~trzna przestrzen 
znajduje si~ wewnlltrz nas, w t en sam sposob w jaki zewn~trzna 
przestrzen stanowi miejsce dla naszego ciala, a zmysl wewn~trzny, 

czyli introspekcja sluZy do odkrywania tego, co zachodzi wewnqtrz, 
podobnie jak zmysly zewn~trzne majq do czynienia ze swiatem ze
wn~trznym. Jesli chodzi 0 dusz~, to analogia t aka nie jest bl~dem. 
Skoro uczucia i emocje nie Sq samodzielne, lecz S'l "doznaniami" 
spowodowanymi przez zdarzenia zewnt:trzne, k tol'e dotykajll dusz~ 
i w ywoluj'l reakcje, czyli stany duszy, to wewn~trzne doswiadcze
nie moze bye istotnie dostt:pne zmyslowi wewn~trznemu wlasnie 
dlatego, ze jest ono mozliwe, jak zauwazyl Kant, przez domniema
nie doswiadczenia zewn~trznego. Co wi~cej, jego pasywnose, fakt, 
ze nie m oze ono bye zmienione przez zamierzonll interwencj~ , stwa
rza pozor stabilnosci. To w razenie stabilnosci postrzegane introspek
cyjnie wywoluje pewne Huzje, ktore z kolei prowadzll do teorii mo
willcej, ze umY'sl nie tylko jest panem swej wlasnej aktywnosci, 
lecz, ze moze on tak:i:e kier ow ae namit:tnosciami duszy, tak jak gdy
by umysl byl po prostu najwyi:szym organem duszy. Teoria ta jest 
bardzo stara i osillgn~la ona sw 6j szczytowy punkt w koncepcji 
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sroickiej, gloszqcej pan owanie umyslu nad przyjemnosciq i b6lem. 
Jej blqd polega na utozsamieniu duszy i umyslu, na przypisaniu 
duszy, i jej nieodlqcznej pasywnosci, suwerennej wladzy posiadanej 
przez umysl. 

Zaden akt umyslu, a juZ n ajmniej akt myslenia, nie zadowala si~ 
swym przedmiotem takim, jaki jest mu dany. Przekracza on zawsze 
proste danie czegokolwiek, co wzbudzilo jego uwag~ i przeksztalca 
to, co dane w experimentum suitatis (doswiadczenie wlasnej swoisto
sci) - jak powiadal Petrus Johannis Olivi, trzynastowieczn y fran
ciszkanski filozof woli. Tak jak wielosc jest jednym z podstawowych 
warunk6w egzystencjalnych ludzkiego zycia na ziemi - dla Rzy
mian inter hominem esse bylo znakiem bycia zywym, bycia swia
domym realnosci swiata i siebie, a inter homines esse desinere, by to 
synonimem umierania - tak bycie samemu i pozostawanie w ko
munikaaji z samym sobq jest cechq charakterystycznq Zycia umy
slu. 0 umysle moma powiedziec, ze Zyje on tylko w tej mierze, 
w jakiej realizuje komunikacj~, gdzie, m6wiqc egzystencjalnie, wie
lose zostaje zredukowana do swoistosci. Tkwi to w samym poj~ciu 
swiadomosci: conscientia czy syneidenai, co znaczy: znac siebie sa
mego. Stan egzystencjalny, w kt6rym sam soble dotrzymuj~ t owa
rzystwa, nazywam samotnosciq i odr6miam jll od osamotnienia, 
w k t6rym r6wniez jestem sam, lecz brak w nim obok towarzystwa 
innych ponadto takze mego wlasnego towarzystwa. To tylko w osa
motnieniu czuj~ si~ pozbawiony ludzi i tylko ostra swiadomosc ta
kiego pozbawienia i istnienia naprawd~ w pojedyn~, jak to si~ 
zdarza w szalenczych snach, jest okropnosciq nie do wytrzymania. 
Sarna aktywnosc umyslowa wraz z jej zwrotnosciq potwierdza pod
w6j,nosc tkwiqcq w swiadomosci; podmiot aktu nie moze bye inaczej 
aktywny jak tylko b~dqc aktywnym wobec samego siebie. Swiado
mose (Kantowskie "ja sqdz~") towarzyszy nie tylko "wszystkim in
nym reprezentacjom", lecz takze wszystkim formom mojej aktyw
n~sci, w kt6rych mog~ bye calkowicie skierowany na samego sie
bie. Swiadomosc jako taka, zanim urzeczywistni si~ w samotnosci, 
nie osiqga nic wi~cej jak tylko poczucie tOZsamosci: "ja jestem" ; 
" jestem swiadom si~bie, nie ta'kim jak sobie si~pojawiam, ani jaki 
jestem w sobie, lecz po prostu, ze jestem". Poczucie to gwarantuje 
tozsamq ciqglosc jami poprzez calq r6znorodnosc przedstawien, do
Swiadczen i pami~ci. Swiadomosc sama przez si~ "wyraza akt deter
minacji mojego istnienia". Aktywnosc umyslowa, a w szczeg6lnosci, 
jak widzieIismy, myslenie, czyll bezdZwi.~czny dialog ja z samym 
sobq, moze bye rozumiana jako realizacja podstawowego dualizmu, 
lub jako p~kni~cie pomi~dzy "ja" a "mnie", k t6re jest istotq wszel
kiej swiadomosci. Lecz prosta samoswiadomosc, ktorej nieswiado
mie jestesmy swiadomi, nie jest zadnq aktywnosciq ; towarzyszqc 
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wszystkim formom aktywnosci jest ona jedynie gwarancjq milczq
cego "ja jestem ja". 

Zycie umyslowe, w kt6rym dotrzymuj~ towarzystwa sam sobie, 
moZe bye bezdZwi~czne; nie jest one natomiast nigdy milczqce, tak 
jak nie jest nigdy nieswiadome siebie ze wzgl~du na sw6j zwrotny 
charakter. Kazde cogitare, niezaleznie od jego przedmiotu, jest 

, zawsze cogito me cogitare, kazda wola jest volo me velIe, a kazdy sa,d 
jest mozIiwy, jak zauwaZyl to Monteskiusz, tylko jako "retour secret 
sur moi-meme". Wydaje si~, ze ta zwrotnose wskazuje na istnienie 
wewn~trznego miejsca akt6w umyslowych, podohnego do zewn~trz
nej przestrzeni, w kt6rej dokonuja, si~ akty nie-umyslowe. J ednak 
bl~dem jest przypuszczenie, ze wewn~trznose nalezy rozumiee jako 
miejsce akt6w. Jego historycznym zr6dlem jest odkrycie woIi i do
swiadczenia chca,cej jami dokonane we w czesnych wiekach chry
stianizmu. Jestem tak dlugo swiadom zdolnosci i zwrotnosci umy
slu, jak dlugo trwa sarna aktywnosc. J est t o tak, jakby organy my
sIi, woli czy sa,dzenia istnialy tylko w tedy, gdy myslE:, chcE: lub S'l

dZE: ; w stanie uspienia - zakladaj a,c, ,ze takie tiSpienie poprzedza 
aktualizacj~ - nie s~ one dostE:pne introspekcji. Mysla,ce ego, kt6re
go pelna, swiadomosc posiadam tak dlugo, jak dlugo trwa aktyw
nose myslowa, zniknie jak miraz, gdy tylko realny swiat zn6w 
o sobie przypomni. 

Skoro akty umyslu, nie maja,ce z istoty rzeczy formy zjawiskowej , 
pojawiaja, siE: w swiecie zjawisk przez organy receptywne i przez 
wlasna, zdolnosc i potrzebE: pojawienia siE:, to nie moga, one zaistnie<'! 
inaczej niz przez zdecydowane wycofanie siE: ze swiat a zjawisk. Jest 
to wycofanie nie tyle ze swiata - jedynie mysl ze wzgl~u na SW'l 

tendencjE: do generaIizowania (czyli ze wzglE:du na swe skupienie 
si~ na og6lnym, a nie indywidualnym) da,zy do calkowitego wyco
fania si~ ze swiata - co z uobecnionego zmyslem bytu swiata. Kaz
dy akt umyslowy opiera siE: na zdolnosci umyslu do przedstawiania 
sobie tego, co jest nieobecne w zmyslach. Przedstawian1e uobecnia
j1!ce to, co nieobecne, jest unikalnym darem umyslu, a skow cala 
nasza terminologia dotycza,ca umyslu operuje metaforami pochodza,
cymi z doswiadczenia wizualnego, dar ten nazywany jest wyobraz
nia" definiowana, przez Kanta jako "zdolnose ogla,dania nawet bez 
obecnosci przedmiotu". Zdolnosc umyslu do uobecniania tego, co 
nieobecne nie jest oczywiscie w zadnej mierze ograniczona 'do wy
obrazen nieobecnych przedmiot6w; pamiE:c przechowuje i udost~pnia 
przypomnieniu to, czego juz nie rna, wola natomiast antycypuje t o, 
co przyszlosc moze przyniese, a czego jeszcze nie rna. Jedynie dzi~ki 
zdolnosci umyslu do uobecniania nieobecnego mozemy powiedziec, 
ze czegos "juz nie rna" lub ze czegos "jeszcze nie rna". Lecz jest to 
dla umyslu mozliwe jedynie po wycofaniu si~ z aktualnosci i z ko
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nieeznosci Zycia eodziennego. Tak wi~c, aby chciee, umysl musi po

rzueie dorafuose pozlldan, kt6re bez zastanowienia i samoswiado

mosci dllZq do ehwycenia przedmiotu pozlldanego, nat omiast woh 


. rna do ezynienia nie z przedmiotami lecz z projektami, np. dotyczy 

przyszlej osillgalnosci przedmiotu, kt6ry w danej chwili moze bye 

lub nie bye upragniony. Wola p rzeksztalca pozqdanie w intencj~. 


A sqd estetyczny czy prawny ezy moralny zaklada wyrainie "nie

naturalne" i zdecydowane wycofanie si~ z zaangawwania w doraine 

sprawy wynikajqce z mojej sytuacji w swiecie, kt6rego c~sciq je

stem. 
Slldz~, ze byloby bl~dem dllzenie do ustanowienia jakiejs hierarchii 

akt6w umyslu, lecz r6wniez t rudno byloby zaprzeezye pewnemu 
chronologicznemu porzqdkowi tu istn iejqeemu. J est niepoj~te, ze 
moglibysmy chciee lub sqdzie - ezyli miee do czynienia z rzeczami, 
kt6ryeh juz nie rna czy jeszcze n ie rna - gdyby zdolnose przedsta
wiania i wysilek niezb~dny, aby kierowae uwag~, nie poprzedzal 
tego i nie przygotowywal um yslu d o dalszej refleksj i, jak r6wniei 
do chcenia i sqdzenia. Innymi slowy, to co og61nie nazywamy "my
sleniem", choe nie jest one w stanie poruszye woH ani dostarczye 
og6lnych regul sqdzeniu, m usi preparowac konkretnose pod jej nie
obecnose; kr6tko m6wiqc, musi jq "odzmyslowie". 

Najlepszy opis tego proeesu dal Augustyn. Percepcja zmyslowa 
jest wedle niego "widzeniem, kt6re jest na zewnqtrz, podczas gdy 
zmysl zostal uformowany przez wraZliwe cialo i towarzyszy mu po
dobne widzenie wewn~trzne", obraz kt6ry je reprezentuje. Ten obraz 
jest przechowywany w pami~ci, got6w by si~ stae "widzeniem w my
sn" w momencie, gdy umysl zatrzyma go; jest on tym "co powstaje 
w pamiE;ci". Augustyn pisze: "to, eo tkwi w pami~ci ... to jedna 
rzecz, czym innym zas jest to, co powstaje, gdy sobie przypomi
namy", bo "to, co ukryte w pami~ci, jest jednq rzeCZq, a co odcisniE;
te w mysli paini~tajqcego, jest czyms innym". Tak wi~c, przedmiot 
mysli jest odmienny od obrazu, tak jak obraz jest r6iny od wi
docznego przedmiotu zmysl6w, kt6rego jest jedynie przedstawie
niem. Wlasnie ze wzgl~du na t~ podw6jnq transformacj~ myslenie 
"w rzeczywistosci idzie nawet dalej", poza zakres wszelkiego moZli
wego wyobrazenia, "gdy nasz umysl proklamuje nieskonczonosc, 
kt6rej zadne widzenie myslowe rzeczy cielesnych nie chwyta" lub 
gdy "uczy nas, ze nawet najmniejsze cialo moze jeszcze bye nie
skonczenie podzielne". Tak wi~c wyobraznia, przeksztalcajqca wi
dzialne przedmioty w niewidzialne obrazy nadajqce si~ do przecho
wywania w umysle, jest warunkiem sine qua non wyposaienia umy
slu w odpowiednie przedmioty myslowe, lecz te przedmioty stajq 
si~ czyms istniejqcym jedynie w momencie, gdy umysl material 
tkwiqcy w pami~ci aktywnie i swiadomie pami~ta, przypomina go 
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sobie i selekcjonuje zgodnie z aktualnym zainteresowaniem. W ten 
spos6b umysl uczy si~ operowac rzeczami n ieobecnymi i w ten spo
s6b p rzygotowuje si~ do p6jscia "jeszcze dalej", do zrozumienia 
rzeczy, kt6re SIl zawsze nieobecne, 0 kt6rych nie mamy pami~ci, bo
wiem nie byly one nigdy obecne w doswiadczeniu zmyslowym. 

Chociaz ta ostatnia klasa przedmiot6w myslowych - poj~e, idei, 
kategorii i tym podobnych - stala si~ szczeg6lnym tematem "pro
fesjonalnej" filozofii (Kant), to nawet w zyciu codziennym wszystko 
moze si~ stae pozywieniem dla mysli, czyli moze bye poddane pod
w6jnej transformacji czynillcej z przedmiot6w zmyslowych przed
mioty myslowe. Wszystkie pytania metafizyczne powstajq na grun
d e doswiadczenia potocznego; "potrzeba rozumu", czyli poszuki
wanie sensu rodzllce pytania metafizyczne, niczym si~ nie r6zni od 
ludzkiej potrzeby opowiedzenia 0 zdarzeniu, kt6re si~ widzialo, czy 
napisania 0 nim wiersza. We wszystkich takich formach refleksyjnej 
aktywnoSci Iudzie wykraczajll poza swiat zjawisk i uZywajq j~zyka 
pelnego slOw abstrakcyjnych, kt6re oczywiscie duZO wczesniej, za
nim zdob~1l specjalny obieg filozoficzny, Sll w uzyciu potocznym. 
Dla myslenia - choc nie dla filozofii , w technicznym sensie tego 
slowa - wycofanie si~ ze swiata zjawisk jest jedynie podstawo
wym warunkiem wst~pnym. AbySmy mogli pomyslee 0 kims, musi 
on bye nieobecny. Tak dlugo jak dlugo jest on z nami, nie moZemy 
myslee 0 nim ani go sobie wyobrazac, gdyZ ' mySlenie zawsze zawiera 
przypominanie; kazda mysl jest, m6willc seiale, mysl!l 0 czyms wcze
sniejszym. Moze si~ oczywiScie zdarzyc, Ze zaczynamy myslec 0 oso
bie lub rzeczy jeszcze obecnej, wtedy jednak usuwamy si~ z oto
czenia i dzialamy, jakbysmy byli juz nieobecni. 

Uwagi te wyjasniajll, czemu myslenie, poszukiwanie sensu, tak 
odmienne od glodu wiedzy, a nawet od glodu w iedzy czystej, bylo 
c~sto traktowane jako cos niezgodnego z naturll, jak gdyby ludzie, 
kt6rzy rozmy§lajll bez celu, wykraczajqc poza naturalnq ciekawosc 
pobudzonq przez r6znorodne dziwy swiata konkretnego i ich wla
snej w nim egzystencji, ~ngaZowali si~ w dzialalnose sprzecznq 
z kondycjq ludzkll. Myslenie jako takie, a nie tylko poruszanie nie
rozstrzygalnych kwestii "ostatecznych", czyli po prostu wszelka re
fleksja, kt6ra nie sluzy poznaniu i kt6ra nie jest kierowana potrze
bami an i celami praktycznymi, jest, jak to zauwaZyl Heidegger, 
czyms "nie w porzlldku". Przeszkadza ona w kazdej zwyczajnej 
dzialalnosci. Wszelkie myslerue wymaga zatrzymania si~ i pomy
slenia. Niezaleznie od swej bl~dnosci koncepcje podw6jnego swiata 
wyrastaly z rzeczywistego doswiadczenia myslowego' ego. Skoro 
wszystko, co przeszkadza mysleniu, nalei;y do swiat a zjawisk i swia
t a doswiadczenia potocznego, gdzie przebywam wraz z moimi wsp6l
towarzyszami ludzmi i posiadam poczucie wlasnej realnosci, to istot
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nie wydaje si~, ze myslenie paraliZuje mnie w tym stopniu, w ja
kim nadmiar swiadomosci moze paralizowac automatyzm funkcjo
nowania mego . ciata. "L'accomplissemElnt d'un acte qui doit etre 
reflexe ou ne peut tltre," jak powiadal Paul Valery. Utozsamiajqc 
stan swiadomosci ze stanem myslenia dodawal on: "On en pourrait 
tirer toute une philosophie que je resumerais ainsi: Tantot je pense 
et tantot je suis". Ta interesujqca obserwacja, oparta na rownie 
interesujqcym doswiadczeniu, ze zwykla swiadomosc naszych orga
now cielesnych moze zakl6cic ich wlasciwe funkcjonowanie, pod
kresla antagonizm istniejqcy pomi~dzy bytem a mysleniem, 0 kt6
rym wspominal juz Platon m6wiqc, ze jedynie cialo filozofa (czyli 
to, co czyni z niego zjawisko wsr6d zjawisk) zamieszkuje nadal 
w panstwie ludzi, tak jakby ludzie przez samo myslenie usuwali si~ 
ze swiata zycia. 

Przez calq histori~ filozofii przewija si~ mysl 0 pokrewienstwie 
lqczqcym filozofi~ ze smierciq. Przez wiele wiek6w oczekiwano od 
filozofii nauczenia ludzi umierania; z tego tez powodu Rzymianie 
sqdzili, ze studia filozoficzne sq odpowiednie dla ludzi starych. Gre
cy zas utrzymywali, ze filozofia jest dla mlodych . Platon pierwszy 
zauwaZyl, ze filozof innym ludziom wydaje si~ poszukiwaczem 
smierci. A Zenon z Kit ion, tw6rca stoicyzmu, na pytanie, ja'k: osiqg
nqc najlepsze Zycie, odpowiadal; "przybrac kolor smierci", W cza
sach nowoZytnych znalezc moma t~ - glosil jll na przyklad Scho
penhauer - ze nasza smiertelnoSc jest trwalym zr6dlem filozofii, 
ze "smierc jest rzeczywistym natchnieniem filozofil" i ze "bez smier
ci filozofia zaledwie by mogla istniec". Nawet mlody Heidegger 
w Sein und Zeit ci~le jeszcze traktowal antycypacj~ smierci jako 
decydujqce doswiadczenie, dzi~ki Ikt6remu czlowiek moze osiqgnqc 
SWq autentycznosc i wyzwolic si~ cod nieautentycznosci innych ; nie 
byl on swiadom, do jakiego stopnia jego doktryna w istocie rze
czy wyplywa z doswiadczenia "wielu", m6wiqc j~zykiem Platona. 

"Przybrac kolor smierci" - musi to si~ istotnie wydac zdrowemu 
rozsqdkowi ludzi przejawem roztargnienia filozofa i dziwactwem 
profesjonalilym tego, kto cPQswi~cilcale swe Zycie mysleniu mono
polizujqc i absolutyzujqc jednq z wielu umiej~tnosci ludzkich, sko
ro normalnie poruszamy si~ w swiecie, gdzie najradykalniejszym 
doswiadczeniem zn~kania jest smierc i w ikt6rym wyoofanie si~ 
Z obszaru zjawisk jest umieraniem, Fa'kt, ze zawsze - lub przy
najmniej od czasow Parmenidesa - byli ludzie, kt6rzy wybierali 
ten spos6b zycia swiadomie, a zarazem bez zamiaru popelnienia sa
mobojstwa, wskazuje, ze odczucie pokrewienstwa ze smierciq nie 
pochodzi jednak z samej aktywnosci myslowej ani z doswiadczenia 
myslqcego ego. To 'raczej zdrowy rozsqdek filozofa, jego istnienie 
jako "czlowieka jak ja i ty", jest tym, co mu uswiadamia, ze jest 
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on "nie w porzlldku", gdy oddaje si(;J mygleniu. Nie fest on immuni
zowany na potOCZn!l opini~, naleZy on, mimo wszystko, do "po
wszechnoSci" ludzkiej, i to wlasne jego poczucie realnosci czyni go 
podejrzliwym wobec czynnoSci myslenia. A skoro mysl~nie samo 
przez si(;J jest nieuZyteczne wobec argument6w opinii potocznej i jej 
domagania si~ "sensownosci" poszukiwania sensu, to filozof jest 
sklonny do dawania odpowiedzi w terminach zdrowo-rozsqdkowych, 
kt6re w tym celu po prostu odwraca. JeSli zdrowy rozsqdek i po
wszechna opinia utrzymujll, Ze "smierc ' jest najwi~kszym zlem", to 
filozof jest kuszony (od czas6w Platona, gdy smierc byla rozumiana 
jako oddzielenie duszy od ciala) , by powiedziee odwrotnie: "smierc 
jest boska, jest dobrodziejstwem dia filozefa, gdyi rozrywa jednosc 
duszy i ciala", a wi~c uwalnia umysl od b61u cielesnego i od przy
jemnosci, czyli od obu rzeczy, kt6re utrudniajq aktywnosc myslo
Wll, tak jak swiadomosc organ6w utrudnia ich prawidlowe funkcjo
nowanie. Cala historia filozofii, opowiadajqca nam tak wiele 0 przed
miotach mysli, a tak malo 0 procesach myslenia i 0 doswiadczeniu 
myslqcego ego, jest migawkowym obrazem wewn~trznej walki po
mi~dzy ludzkim zdrowym rozslldkiem, czyli sz6stym zmyslem, kt6
ry dopasowuje nasze 'Pi~c zmys16w do zwyklego swiata, a ludzkll 
zdolnoscill myslenia i potrzebq rozumu, kt6re sklaniajq czlowieka 
do wycofania si~ ze swiata. 

Filozofowie interpretowali t~ wewn~trznll walk~ jako naturalnq 
wrogosc "wielu" i ich opinii wobec "niewielu" i ich prawdy, lecz 
malo jest fakt6w, k t6re moglyby potwierdzic takq opini~. Oczywi
scie, jest proces Sokratesa, kt6ry 'prawdopodobnie byl dla Platona 
inspiracjq koncowej uwagi zawartej w Il)etaforze jaskini (gdy filo
zof wraca ze swego samotnego lotu w niebie idei do ciemnosci ja
skini i towarzystwa ludzi), ze "wielu", gdyby tylko mogli, to by zla
pali w swe r~ce tych "niewielu" i zabili ich. Takie rozumienie pro
cesu Sokratesa przewija si~ przez histori~ filozofii i wyst~puj e tei; 
u Hegla. J ednakze, pomijajqc nawet kwesti~ paru wlltpliwosci, ja
kie moze budzic ta Platonska wersja owego wydarzenia, jest fak
tem, ze trudno znaleic wi~cej przyklad6w, gdy "wielu" z wlasnej 
inicjatywy wypowiadalo wojn~ filozofom. JeSli idzie 0 "niewielu" 
i "wielu", to jest raczej odwrotnie. To filozof z wlasnej woH opusz
cza swiat ludzi i powiada tym, kt6rych pozostawil, Ze powinni prze
stac ufac swym zmyslom, kt6re ich mylll, oraz poetom, kt6rym wie
rZq, natomiast powinni ui;ywac wlasnego umyslu, gdyi najgorzej 
jest zadowalac si~ prZYjemnoSciq zmyslowll 1 Zy~ w stadzie. Wydaje 
si~ raczej oczywistym, ze masa nie moze nigdy przypominac filo
zefa, lecz to nie znaczy, jak m6wil Platon, ze ci, kt6rzy zajmujq sil; 
fUozefiq, koniecznie musUl bye 0 to oskari8ni i przeSladowani przez 
;,wielu", "jak czlowiek kt6ry dostaje si~ mi~dzy dzikie zwie~ta". 
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Zycie filozofa jest samolne, lecz jest to samotnosc wybrana z wla
snej woll. Platon opisujclc warunki sprzyjajqce rozwojowi w "naj
szlachetniejszych naturach" daru filozofowania nie wymienial wsrod 
nich wrogosci wobec "wielu". M6wn on raczej 0 "wygnaniu", 
o "wielkim umysle urodzonym w malym panstwie, k t6rego drobne 
sprawy Sq niewarte uwagi" oraz 0 innych okolicznosciach jak np. 
zle zdrowie, odcina jqcych szlachetne natury od spraw publicznych. 
Jednakze odwr6cenie sytuacji, polegajqce na traktowaniu stanu woj
ny pomi~dzy myslq i zdrowym rozsqdkiem jako wyniku zwrocenia 
si~ "niewielu" przeciw "wielu", tez jest dalekie od prawdy, choe 
moze wydawac si~ prawdopodobniejsze i lepiej udokumentowane, 
nlZ tradycyjna mania przesladowcza filozofa, szczeg6lnie ze wzgl~
du na domaganie si~ rzqdow przez filozofa. Najtrafniejszym wyja
Snieniem walki pomi~dzy zdrowym rozsqdkiem i "profesjonalnym" 
mysleniem jest sprawa juz poprzednio poruszona (czyli fakt, ze 
mamy tu do czynienia z wewn~trznym stanem wojny), bowlem nie
wqtpliwie pierwszq osobq swiadomq wszystkich zastrzezen, jakie 
zdrowy rozsqdek rna przeciw filozofii, jest sam filozof. A P laton, 
tam gdzie nie zajmuje si~ zaletami filozofa, odrzuca ze smiechem 
pytanie, czy czlowiek zaj~ty sprawami boskimi w rownej mierze 
nadaje si~ do spraw ludzkich. 

Smiech raczej niz wrogosc jest reakcjq "wielu" na zaj~e filo
zofa i jawnq nieuZytecznoSc jego spraw. J est to smiech niewinny 
i nie majqcy w sobie nic z osmieszania przeciwnikow w powaznych 
walkach, gdy rzeczywiscie staje si~ on skutecznq broniq. Jednakze 

. Plat on, 	 ktory w Prawach wyst~powal przeciw wszelkim proborn 
osmieszania obywateli, w kazdym smiechu l~kal si~ osmieszenia. 
Najistotniejsze w tej sprawie Sq nie fragmenty dialogow politycz
nych - Panstwa !i. Praw - zwrocone przeciw poezji i komedian
tom, lecz powaga, z jakq opowiada on histori~ t rackiej wiesniaczki 
wybuchajqcej smiechem na widok Talesa wpadajqcego do studni 
w chwili, gdy byl zaprzqtni~ty oglqdaniem cial niebieskich, i m6
wiqcej, ze jest on dose mqdry, by znae niebo, lecz nie zauwazyl te
go, co rna pod nogami. I Platon dodaje : "kazdy, kto oddaje swe 
Zycie filozofii , jest narazony na drwin~. Caly tlum jest gotow przy
lqczye si~ do tej wiejskiej dziewczyny w nasmiewaniu si~ z niego ... 
wyglqdajqcego w swej bezradnosci na glupca". Osobliwe, ze w ca
lej historii filozofii tylko 0 Kancie, kt6ry byl tak wolny od wszyst
kich przywar filozofow, mozna rzec, ze dar mysli spekulatywnej 
przypominal u niego dar, "kt6rym Junona uhonorowala Terezja
sza, oslepiajqc go, aby dac mu zdolnosc proroctwa". Kant wiedzial, 
ze znajomosc z innym swiatem moze "zostac osiqgni~ta tylko przez 
utrat~ poczucia pewnych potrzeb obecnego swiata". W kai:dym razie 
Kant wydaje si~ jedynym filozofem dostatecznie wolnym, aby przy
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lllCZYC si~ do smiechu zwyklego czlowieka. Zapewne nieswiadom 
Platonskiej h istoryjki 0 trac~iej dziewczynie opowiadal on wesolo 
identycznll historyjk~ 0 Tycho de Brahe'u i wOZnicy: astronom za
proponowal, ze znajdll najkr6tszll drog~ nOCIl patrzllc na gwiazdy, 
na co woznica odpowiedzial: m6j drogi panie, moze pan wiele wie 
o cialach niebieskich, ale na ziemi jest pan zwy'klym glupcem. 

Zaldadajllc, ze filozof nie potrzebuje "Uumu", aby wiedziee 0 swej 
"glupocie", bowiem' zdrowy rozslldek, kt6ry posiada jak wszyscy 
ludzie, daje mu czujnosc p ozwalajllcll wyprzedzic ich smiech, jednym 
slowem, zakladajqc, ze to, z czym mamy do czynienia, jest we
wn~trznq walkll pomi~dzy zdrowym rozslldkiem 'i spekulatywnym 
mysleniem, ktora ma miejsce w umysle samego filozofa, rozwazmy 
nieco blizej pokrewienstwo pomi~dzy filozofill a smiercill. J esli spoj
rzymy na t o z perspektywy swiata zjawisk, swiata, w kt6rym poja
wiamy si~ z chwi11l narodzenia i znikamy z niego z chwilq smierci, 
to pragnienie wiedzy 0 tym powszechnym nawyku i gromadzenie 
jej, jest czyms naturalnym. Ze wzgl~du zas na potrze~ naszego 
myslenia do transcendowania tego swiata, odwracamy si~ od niego. 
M6wiqc metaforycznie, znikamy z tego swiata i to moze bye rozu
miane - z perspektywy naturalnego i zdrowo-rozslldkowego rozu
mowania - jako antycypacja naszego ostatecznego odejscia, czyli 
naszej smierci. . 

Platon tak to opisal w Fedonie: widziany z perspektywy ,;wi.elu" 
filozof nie robi nic innego, jak tylko dllZY ku smierci, a wi~c moZe 
si~ im takze wydawae, ze dla fUozofa najlepiej jest umrzec. I sam 
Platon nie ma pewnosci, czy ta potoczna opinia jest bl~na. "Praw
dziwy filozof", czyli k tos, kto s~za cale swoje zycie na mysleniu, 
ma dwa pragnienia - aby bye wolnym od wszystkich zaj~e i obo
wiqzk6w, a w szczeg6lnosci od trosk cielesnych, gdyi; cialo i jego 
potrzeby zawsze mu stojll na zaw adzie, oraz, aby m6g1 :lye tam, 
gdzie sprawy wazne dla myslenia, jak prawda, sprawiedliwose 
i pi~kno, bylyby r6wnie latwo dost~pne i r6wnie realne, co rzeczy 
spostrzegane zmyslowo. N awet Arystoteles przypominal czytelnikQm 
o "wyspach blogoslawionych", kt6re Sll blogoslawione, poniewaz lu
dzie t am "nie b~dll potrzebowali niczego i zadna rzecz nie b~dzie 
miala zadnego poZytku, a pozostanie tylko myslenie i kontempla
cja; czyli to, co nawet teraz nazywamy wolnym zyciem". Jednym 
slowem to odwr6cenie, jak!ie dokonuje si~ w mysleniu, nie jest 
w zadnym wypadku bezbolesnym przedsi~wzi~ciem. W Fedonie 
znajdujemy najpelniejsze odwr6cenie sytuacji: ludzie, kt6rzy w spo
s6b naturalny starajq si~ zapomniec 0 Smierci jako 0 najgorszym 
zlu, t u zwracajll si~ ku niej jako kill najwyi;szemu dobru. 

Wszystko to oczywiSde jest wyraZone w j~zyku metaforycznym. 
Filozofowie nie slynll z samob6jstw, nawet jeSli utrzymujll, jak Ary

1272 



HAN NAH ARENDT - ROZTARGNIENIE FILOZOFA 

stoteles, ze ten kto chce znaleic 'przyjemnosc,powinien albo filozo
fowae alba porzucic zycie, poniewaz wszystko inne jest glupiro ga

.daniem i nonsensem. Lecz metafora smieI'ci, lub raczej metaforycz
ne odwr6cenie i:ycia i smierci - bowiem to, co zazwyczaj nazywa
my zyciem, tu jest smierciq, a co nazywamy smierciq, jest i:yciem
nie jest arbitralne, choc mom a je uznac za dramatyczne. Jesli my
slenie ustanawia swe wlasne warunki, domagajqc si~ niewidzenia te
go, co zmyslowo dane, czyni to po to, by dalekie moglo si~ uka
zac. M6wiqc zwi~ile, w przyslowiowym roztargnieniu filozofa nie
obecne jest wszystko, co faktycznie obecne, poniewaz cos faktycznie 
nieobecnego pojawia si~ w jego umysle, a wsr6d r zeczy nieobecnych 
znajduje si~ r6wniez cialo filozofa. Zarowno filozoficzna niech~c 
do poHtyki - m6wiqc slowami Plat ona "do dl"obnych spraw ludz
kich" - jak i wrogose filozofa wobec d ala niewiele rna wsp6lnego 
z indywidualnym nastawieniem czy przekonaniem; stanowiq one 
istot~ doswiadczenia, Kiedy myslisz, nie jestes swiadom swego cia
la - wlasnie w oparciu 0 to doswiadczenie Platon pI'zypisywal du
szy nie§miertelnose, gdy t ylko odlqczy si~ ona od ciata, a KaI'tezjusz 
konkludowal, ze "dusza moze myslec bez dala, natomiast tak dlugo, 
jak dusza jest zwiqzana z cialem, jej funkcjonowanie moze bye za
kl6cane przez zly stan organ6w cielesnych". 

Mnemozyna, Pami~e, jest matkq muz, a przypominan ie, najcz~st
sze i zarazem najbardziej podstawowe doswiadczenie myslowe, rna 
do czynienia z rzeczami nieobecnymi, kt6re znikn~ly Z zasi~gu zmy
sl6w, J ednakze nieobecnose, kt6ra zostala wezwana i jest obecna 
w moim umysle - osoba, zdarzenie, pomnik - nie moze pojawic 
si~ moim zmyslom, gdyz pami~e nie rna zdolnosci czarnoksi~skich. 
Bez zdolnosci wyobrai ni, kt6ra uobecnia w niezmyslowy spos6b to, 
co nieobecne, kt6ra przeksztalca przedmioty zmyslowe w obrazy, 
zaden proces ani zaden ciqg myslowy nie bylby mozliwy w ogole. 
Tak wi~c, myslenie jest "nie w porzqdku" nie tylko dlatego, ze za
trzymuje one wszystkie inne rodzaje aktywnosci niez~dne dla iy
cia i przeZycia, lecz poniewaz odwraca one zwyklq relacj~: to, co 
jest blisko i pojawia si~ bezposrednio naszym zmyslom, staje siE: 
dalekie, natomiast to, co odlegle, jest rzeczywiscie obecne, Myslqc, 
nie majduj~ si~ tu, gdzie-rzeczywiScie si~ znajduj~ ; jestem otoczony 
nie przez obiekty zmyslowe lecz przez obrazy, kt6re Sq dla innych 
niewidoczne, Jest t.o tak, jakbym si~ wyeofal w jakis n ieistniejqcy 
kraj, w kraj niewidzialnego, ktorego bym nie znal, gdybym nie po
siadal zdolnoSci przypominania i wyobrazania. Myslenie unicestwia 
czasowe i przestrzenne odleglosci. Mog~ antycypowae przyszlosc, 
myslee 0 niej jakby byla juz obecna i mog~ pami~tac przeszlose jak
by jeszcze nie znikn~la. 

Skoro czas i przestrzen w zwyklym doswiadczeniu nawet oie mo
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g~ bye pomyslane bez continuum, k t6re rozciqga si~ od tego, co bU
skie do dalekiego, od teraz do przyszlosci i przeszlosci, od t u do 
dowolnego punktu obszaru, n a lewo, na prawo, w prz6d,. w tyl, po
wyzej i ponizej, to moma z pewn~ slusznosci~ powiedziec, ze nie 
tylko odleglosc i oddalenie, lecz takZe same czas i przestrzen zni
kajq w procesie myslowym. 0 ile chodzi 0 przestrzen, to nie znam 
zadnej filozoficznej ani metafizycznej koncepcji, kt6ra w jakiejs 
mierze oddawalaby to doswiadczenie; mam jednak pewnosc, ze 
w filozofii sredniowiecznej nunc stans staje si~ symbolem wieczno
sci, symbolem nunc aeternitatis (Duns Sootus); byl to najbardziej 
przekonuj~cy opis doswiadczenia wyst~pujqcego w medytacji i kon
templacji, czyli w dw6ch rodzajach myslenia znanych chrzeScijan
stwu. 
Ch~ teraz m6wie 0 "odzmyslowionych" obiektach zmyslowych, 

czyli 0 niewidzialnym nalezqcym do swiata zja~isk, kt6re chwi
Iowo znikn~ly z pola percepcji lub jeszcze si~ w nim nie pojawily 
i Sq nam uobecnione przez pami~e lub antycypacj~. Ta sytuacja jest 
opowiedziana w historii Orfeusza i Eurydyki. Orfeusz schodzi do 
Hadesu, by odzyskae sw~ zmarl~ zon~ i dostaje odpowiedz, ze moze 
j~ otrzymae z powrotem pod warunkiem, ze nie odwroci si~, aby 
na ni~ popatrzec, gdy b~dzie za nim szla. Orfeusz obejrzal si~ i Eu
rydyka znikn~la. Precyzyjniej niz w jakimkolwiek technicznym j~
zyku ten stary mit mowi 0 tym, co dzieje si~ w momencie, gdy pro
ces myslowy ustaje w swiecie zwyklego zycia - wszystko, co nie
widzialne znika zn6w. Mit ten dotyczy pami~ci, a nie antycypacji. 
Zdolnosc antycypacji przyszlosci w mysli wyprowadzona jest ze zdol
nosci pami~ci, ktora z kolei pochodzi z jeszcze bardmej elementar
nej umiej~tnosci "odzmyslawiania" i uobecniania tego, co fizycznie 
nieobecne. Zdolnosc do tworzenia w umysle fikcyjnych twor6w, ta
kich jak jednorozec czy centaur lub fikcyjnych bohater6w opowie
sci - zdolnose nazywana czasem "wytwarzajqc~" wyobrazni~ 
jest faktycznie calkowicie zalezna od odtwarzaj~cej imaginacji; 
w "wytwarzajqcej" wyobrawi elementy ze swiata widzialnego Sq 
odmiennie ulozone i jest to mozliwe dzi~lci temu, ze elementy, kt6
rymi tak swobodnie operujemy, przeszly poprzednio przez "odzmy
slawiajqcy" proces mySlenia. 

Nie percepcja zmyslowa, dzi~ki ktorej bezposrednio doznajeiny 
rzeczy i chwytamy je, lecz wyobrafuia przychodzqca po niej, przy
gotowuje obiekty dla naszego myslenia. Zanim pytamy: "czym Jest 
szcz~scie?", "co to jest sprawiedliwosc?", "czym jest poznanie?", 
musimy widziee szcz~sliwych i nieszcz~sliwych ludzi, bye swiadka
mi sprawiedliwych i niesprawiedliwych czynow, doznawac pragnie
nia wiedzy. Co wi~cej, musimy powtarzac bezposrednie do§wiad
czenie w naszych umyslach p 0 opuszczeniu sceny, na kt6rej si~ 
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one rozegralo. Powt6rzmy - kazda mysl jest po -myslana. Przez 
powtarzanie w wyobrazni my "odzmyslawiamy" to, co by to nam 
dane zmyslowo. I tylko w takiej niematerialnej formie moze nasza 
zdolnosc myslenia zaczqc zajmowac sili: tymi danymi. Operacja ta 
poprzedza wszystkie procesy myslowe - zar6wno mysl kognitywnq, 
jak i myslenie 0 sensie. Jedynie logiczne rozumowanie, gdy umysl 
w scislej zgodnosci z wlasnymi prawami tworzy dedukcyjny lancuch 
wynikajqcy z danej przeslanki, zrywa wszystkie wili:zi z zywym do
Swiadczeniem, a moze to uczynic, poniewaz przeslanka, fakt lub hi
poteza, jest oczywista i nie jest wobee tego analizowana przez mysl. 
Nawet proste opowiadanie 0 tym, co sili: zdarzylo, niezaleinie od 
tego, czy opowiesc jest trafna czy nie, jest poprzedzone przez ope
racjli: "odzmyslowienia". W jli:zyku greekim znajduje to swoje odbi
cie, gdyz slowo "znac" jest tam pochodne od slowa "widziee". Wi
dziee jest idein, a znac jest eidenai, czyli to, co zobaczone. Najpietw 
sili: widzi, potem sili: zna. 

Dla naszych rozwazan stqd wynika: wszelka mysl powstaje z do
Swiadczenia, lecz zadne doswiadczenie nie tworzy znaczenia ani na
wet koherencji bez poddania sili: operacjom wyobrami i myslenia. 
Z per-spektywy myslenia iycie w swej konkretnosci jest p ozbawione 
sensu, natomiast z perspektywy bezposredniosci zycia i swiata da
nego zmyslowo myslenie jest, zgodnie z Platonem, Zywq smierciq. 

. Filozof iyjqcy w "swiecie mysli" bli:dzie mial naturalnq inklinacj li:, 
by spoglqdae na te rzeezy z punktu widzenia m yslqcego ego, dla 
ktorego zycie pozbawione sensu j est rodzajem zywej smierci. 
Myslqce ego, poniewaz nie jest ono identyczne z rzeezywistq jainiq, 
nie jest swiadome. swego wlasnego wycofania sili: ze zwyklego swia
ta zjawisk; z perspektywy myslqcego ego jest to tak, jakby niewi
dzialne posuwalo sili: naprzod. Niezliczone byty tworzq Swiat zja
wisk, kt6ry przez swojq obecnose rozprasza umysl i przeszkadza 
jego aktywnosci i ktory ukrywa niewidzialny Byt, objawiajqcy si~ 
jedynie umyslowi. Innymi slowy, to co dla zdrowego rozsqdku jest 
oczywistym wycofaniem si~ umyslu ze Swiata, pojawia si~ w per
spektywie wlasnej umyslu jako "wycofanie Bycia" czyli "zapomnie
nie Bycia" (Heidegger). A iycie oodzienne, iycie "innych", dokonuje 
sili: w swiecie, gdzie wszystko, co "widoczne", jest dla umyslu cal
kowicie nieobecne. 

Lecz szukanie sensu jest nieobecne i do niczego nie nadajqce sili: 
w zwyklym biegu spraw ludzkich nie tylko ze wzgl~du na niepew
nose i nieweryfikowalnose jego wynik6w, ale rowniez dlatego, ze 
myslenie jest czyms samo-destrukcyjnym. W swych prywatnych 
notatkach (posmiertnie opublikowanych) Kant pisal: "nie akceptuj~ 
jako zasady tezy, ze jesli uzycie czystego rozumu czegos dowiodlo, 
to wynik powinien bye wolny od wqtpliwosci, tak jak gdyby byl 
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on solidnym aksjomatem", oraz ,,nie podzielam opmn, ze nie po
winno sit: Wlltpic, skoro raz uzyskalo sit: przeSwiadczenie odnosnie 
do ezegos. W czystej filozofii jest to niemoZliwe. N asz umysl rna do 
tego natura1n1l awersjt:". Wynika stlld, rie sprawa myslenia jest jak 
tkanina Penelopy: pruje sit: kaZdego r8!l'lka to, co utk alo sit: ostatniej 
nocy. Gdyz potrzeba myslenia nie m oze bye nigdy uciszona przez 
rzekomo ostateczne intuicje "me,drych ludzt"; moze ona bye zaspo
kojona jedynie przez sarno myslenie, a mySli, jakie mialam wezoraj, 
zaspokoje, tt: potrzebt: dzis tylko w tym stopniu, w jakim ehe~ i w ja
k im posiadam zdolrrosc przemyslenia ieh na nowo. 

Rozpatrywallsmy podstawowe cechy myslowej aktywnosci: jej 
wyoofanie sit: ze zdroworozsqdkowego swiat a zjawisk; jej samo
destrukcyjne nastawienie wobec wlasnych wynikow ; jej zwrotnosc; 
wreszcie swiadomosc samej aktywnosci, kt6ra jej tow arzyszy zawsze, 
w raz z faktem, ze znam zdolnosei mego umyslu tylko tak dlugo, 
jak dlugo trwa okreslona aktywnosc, z czego wynika, ze myslenie 
sarno nie moze bye nigdy ustan owione jako jedna, nawet najwyi
sza, wlasnose gatunku lud~kiego. (Czlowiek a moma -zdefiniowac jako 
"m6willce zwie~" w Arystotelesowskim sensie logon ekhon, w sen
sie posiadania mowy, natomiast n ie ja·ko myslllce zwierz~, nie jako 
animal rationale). Zadnaz powyzszych cech mysli n ie umlmt:la uwa
dze filozof6w. Jednakze jest rzecze, ciekawq, ze ezym bardziej "pro
fesjonalni" i widoczni se, myslieiele, tym wi~~sze, maje, sklonnosc 
do znajdowania sposob6w reinterpretowania tych fundamentalnych 
eeeh w taki spos6b, aby uzbroic si~ przeciw zdroworozse,dkowym 
obiekcjom wobec nieuZytecznoSci 1 nierealnosci ealego przedsi~
wzi~cia myslenia. RO:>JWleklosc, do jakiej doszli filozofowie, ani tez 
jakosc ich argument6w, ollie dalyby si~ wyjasnic, gdyby chodzilo 
tylko 0 sprzeciw wobec owych slynnych "wielu" - kt6rzy zreszte, 
szcz~sliwie trvvali w nieznajomosoi wywod6w filozoficznyeh. Filo
zofowie byli pobudzani r aczej wlasnym zdrowym rozse,dkiem oraz 
samo:>JWe,tpieniem towarzysze,eym nieuchronnie wlasnym przedsi~

wzi~ciom. Kant,kt6ry zwierzal swe prawdziwe doswiadezenie my
slowe prywatnosci swego not atnika, publieznie oswiadezal, :i:e po
lozyl podstawy wszelkiej przyszlej metafizyki. A Hegel, os'ta1mi i naj
bardziej szezery sposr6d tw6re6w system6w, uczynil z myslowego 
uniewaznienia swyeh wlasnyeh rezultat6w Ipot~Zne, sil~ negaeji, bell 
k t6rej zaden rueh ani rozw6j nie m oze sit: dokonac. Zasada rze,dza,ea 
przyrodq od nasienia do OW OCU, wedle kt6rej kaZda faza "przeczy" 
poprzedniej i unicestwia je" okresla tilie samounieestwienie proeesu 
myslowego. Jednak:i:e w tym ostatnim przypadku, skoro "jest on 
zmediatyzowany przez swiadomosc i wol~" , czyli przez aktywnosc 
umyslowe" to mo:i:e bye on ujmowany takze jako "tworzqey siebie". 
"Tylko dueh jest tyro, co tworzy siebie.i czyni si~ w rzeezywistosci 
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tyro, czym jest sam w sobie (pot encjalnie)". Nawiasem m6willc, po
zostawia t'O otwartl\ kwesti~, kto tworzy potencjalnosc ducha, od 
kt6rej si~ wszystko zaczyna. 

Wspomnialam Hegla, poniewaZ wi~ksza cz~sc jego pisarstwa moZe 
byc odczytana jako ,polemika ze zdrowym rozs!\dkiem, W szczeg61
nosci zas dotyczy to przedmowy do FenomenoZogi i ducha. Bardzo 
juz wczesnie (1801) twierdtil Hegel, niepokojony niewl\tpliwie Pla
tonskll historill 0 trackiej dziewczypie i jej niewinn ym smiechu, ze 
Swiat filozofii jest dla zdrowego rozslldku swiatem przeinaczonyrn. 
Tak jak Kant ro~czlll ad s~ama sposdbu na "skandal rozumu" 
(czyU na t o, ze rozum, gdy chce poznawac, towpad a w swe wlasne 
antynomie), tak Hegel chcial znaleic remedium na niemoZnosc Kan
towskiego rozumu (czyli na to, ze nie m oze on osittgnllc wi~cej niz 
Ideal i Powinnosc) i oglosil, ze rozum wlasnie dzi~ki Idei jest po
t~gq. 

Znaczenie Hegla w interesujllcych nas kwestiach polega na tyrn, 
ze moze bardziej niz kto inny potwierdza on wewn~trzny charakter 
walki pomi~zy filozofill a zdrowym rozslldkiem, g16wnie dzi~ki te- --
mu, ze byl on r6wnle utalentowanym historykiem jak myslicielem. 
Wiedzial, Ze ini ensywnosc doSwiadczen myslqcego ego jest zaleilna 
po prostu od jego aktywnosci. Istotll umyslu jest akcja - tak twier
dzil. Duch tworzy sieble, jest on swym produktem, swym wlasnym 
dzielem. Hegel wiedzial tez 0 zwrotnosci - duch w swej zlldzy ak
tywnosci rna do czynier.lia z samym sobq. Przyznawal r6wniez He-
gel, .ze duch posiada tendencj~, by niszczyc swe wlasne rezultaty : 
"Ta'k wi~, duch jest w wojnie 'z samym sobll. Musi on przezwy
ci~zyc siebie .jako swego wlasnego wvoga i strasznq przesZ'kod~". 

Leczte obserwacje dotyczl\ce rozumu spekulatywnego i tego, co on 
naprawd~ czyni, gdy nie robi nie w swiecie zjawisk, Hegel prze
ksztalcil w dogmatycZIlIl wiedz~, kt6rll uznal za vodzaj pomania, 
tak ja'kby byla ona zdolna stanowic wszechogarniaj llcy system, kt6
ry wyniki nauki uznal za bezsensowne efekty zdroworozsqdkowego 
rozumowania, za "wied~ ulom'Il!\". Niewqtpliwie system wraz z jego 
architektonicmll strukturl\ moze nadac przelotnym obserwacjom do
tyczllcym spekula'tywnego rozumu przynajmniej poz6r realnoSe!' Je
ali prawda jest tra'ktowana jako najwyzszy przedmiot mysli, to 
"prawda jest realna tylko jako system". Tylko wtedy artefakt rna 
szanse pojawienia si~ i uzyskania minimum tmvalosci, jaka jest wy
rnagana od czegos realnego; jako zwykle zdanie z trudem moze on 
przetrwac odmiennoac opinii. Aby miec pewnoSc wyeliminowania 
zdroworozslldlmwej idei gloszqcej , ze my§lenie rna do czynienia z ab
straikcjami i sprawami malo waZnymi, Z kt6rymi w istocie rzeczy 
nie ma do czynienia, twierozil Hegel, zawsze w ten sarn polemicmy 
spos6b, ze Byt jest Mysleniem, ze "jedynie duchowe jest realne"' 
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oraz ze jedynie te og6lne byty, zktorymi mamy do czynienia w my
§leniu, rzeczywiScie istniej!\. 

Nikt nie walczyl z wi~kszym zdecydowaniem przeciwko · jednost
kowemu, b~d!\cemu wiec1lIl!\ przeszkod!\ myslenia, przeciw niepod
waialnej konkretnosci przedmiot6w, k torej zadna mysl nie moze 
dosi~gn!\c ani wyjasnic. Wedle Hegla najwyzsz!\ funkcj!\ filozofii jest 
eliminacja przypadkowosci, a wszystko co jednostkowe - wszystko 
egzystujqce - jest przypadkowe ex definitione. Filo~ofia zajmuje 
si~ szczegolnym jedynie jako ~sci!\ calosci, a calosc jest systemem, 
wynikiem mysli spekulatywnej. Ta calosc, m6wi!\c naukowo, nie 
moze byc czyms wi~cej niz prawdopodobn!\ hipotezq, ktora inte
grujqc wszystkie jednostki we wszystko-ogamiajqcq 1Jlysl przeksztal
ca je zarazem w przedmioty mysli i tym samym eliminuje ich naj
bardziej skandalic1lIlq wlasnosc, jak!\ jest ich realinosc lqcznie z ich 
przypadkowosci!\. To Hegel oglosil, ze "czas nadszedl, by podniesc 
filozofi~ do rangi nauki" i chcial przeksztalcic filozofi~, czyli mnosc 
mlldrosci, w m!\drosc sam!\, W 8ophia. Odni6s1 sukces przekonujqc 
slebie, ze "myslee to dzialac". Jest to jednak cos, czym to ,najbardziej 
samotne zaj~cie nie moze nigdy si~ stac, gdyi; dzialac mozemy tylko 
w porozumieniu, w kompanii i w zgodzie z innymi, a wi~c w sytuacji 
egzystencjalnej, ktora skutecznie zapobiega mysleniu wlasnie. 

W ostrym kontrascie z tymi wszystkimi teoriami znajduje si~ slyn
na, zarysowana jako rodzaj apologii spekulatywnej mysli, dziwnie 
oderwana i zawsze bl~dnie tlumaczona uwaga z przedmowy do Fe
nomenologii ducha, Mora wyraza posrednio i w spos6b niesystema
tyczny oryginalne doswiadczenie Hegla w d ziedzinie spekulatywne

- go myslenia. "Prawda jest niby dionizyjskie upojenie, w kt6rym 
zaden uczestnik nie jest niepijanY i poniewaz w tym upojeniu roz
plywa si~ bezposrednio i od razu wszystko, co mialo tendencj~ do 
oddzielenia si~ od ,calosci - jest ono r6wniez stanem spoczynku 
przejrzystym i prostym". Dla Hegla jest to obraz rzeczywistego 
"zycia prawdy" - prawdy, lct;6ra Zyjew procesie myslenia - obraz 
tego, jak prawda ukazuje si~ myslqcemu ego. Ego moze nie wiedziee, 
czy czlowiek i swiat Sq realne czy Sll tylko urojeniem; zna ono je
dynie zycie prawdy w swym podnieceniu, Iktore zawsze graniczy 
z rauszem pijackim. Jak gl~boko to uczucie lezy u podloza calego 
"systemu" widzimy na koncu przedmowy do Fenomenologii. Jest 
ono tam przeciwstawione brakowi zycia i wyrazone w wierszu 
Schillera: "Aus dem Kelche dieses Geisterreiches schiiumt ihm seine 
Unendlichkeit". 

Mowa byla dot!\d ° szczeg6lnosci myslenia, polegajllcej na rady
kaln:vm wycofaniu si~ ze swiata. Rzecz si~ rna jednak inaczej z walq 
i sqdzeniem, kt6re, choc zaleme od wst~pnej myslowej refleksji do
tyczqcej ich przedmiot6w, nie dajll si~ jednak do niej ograniczyc. 
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Ich obiektami SIl byty indywidualne zamieszlrujllce swiat zjawisk, 
z kt6rego umysl pragnllcy czy Slldzllcy wycofuje si~ jedynie chwilo
wo i z wyraznym zamiarem powrotu. Jest to szczeg6lnie typowe dla 
woli, kt6rej wycofaniu towarzyszy wzmozona nad nill refleksja; 
vola me velle jest znacznie bardziej charakterystyczne dla woH, 
aniZeli cogito me cogitare dla myslenia. Wszystkie te czynnosci cha
rakteryzujll si~ pewnym szczeg6lnym spokojem, brakiem czynienia 
czegos i rozterki, porzuceniem wszelkiego zaangazowania oraz do
raznych zainteresowan, ~t6re zawsze okresIajq mnie w pewien spo
sob jako element 8wiata realnego. Spokoj, nieobecnosc, wycofa
nie - wszystko to Sq wst~pne warunki wszelkiego slldzenia. 

Biorqc rzecz historycznie, ten rodzaj wycofania z dzialania jest 
najdawniej wysuwanym warunkiem Zycia umyslowego. W swej 
wczesnej, pierwotnej postaci bylo to odkrycie, ze jedynie obser
wat~r, nigdy zas aktor, moze rozumiec i wiedziec, co dokonuje si~ 
w widowisku. Odkrycie to odegralo waznll rol~ w uksztaltowaniu 
wyst~pujqcego w filozofii greokiej przekonania 0 wyZszosci zycia 
kontemplatywnego, ktorego podstawowym warunkiem - wedle 
Arystotelesa, kt6ry pierwszy t~ kwesti~ opraoowal - jest skhole. 
Skhole byto czyms innym niz dzisiejsze poj~cie czasu wolnego, czyU 
czasu pozostalego po wykonaniu dziennej pracy "niezb~dnej dia za
spokojenia podstawowych potrzeb". Skhole bylo zamierzonym ak
tem abstynencji, powstrzymania si~ od zwyklej dzialalnosci deter
minowanej przez nasze codzienne pragnienia, po to by dzialac w wy
niku czasu wdnego (skholen agein), ktory jest pr awdziwym celem 
wszystkich innych dzialan, tak jak dia Arystotelesa pok6j jest ce
lem wojny. Rekreacja i zabawa, ktore w naszym rozumieniu S1\ na
turalnymi czynnosciami czasu wolnego, wedle Grekow lIlalezaly do 
czegos innego, byly a-skholia, byly stanem braku czasu wolnego, 
gdyz po prostu byly niezb~ne dla pod trzymania sily fizycznej po
zwalajqcej zaspokajac pobrzeby zycia. 

Ten akt zamierzonego, aktywnego nie-uczestniczenia w sprawach 
Zycia codziennego odnajdujemy najwczesniej w najprostszej formie 
u Pitagorasa, tak jak to relacjonuje Diogenes Laertios: "M6wil, ze 
Zycie jest podobne do swi~ta ludowego; jedni idq na nie, zeby wziqc 
udzial w igrzyskach, inni - zeby handlowac, a jeszcze inni, i to 
najlepsi, jako widzowie; podobnie w zyciu, jedni SIl niewolnikami 
slawy, inni wladzy, inni natomiast Sq filozofami i szukajq prawdy". 

Tym, co zostalo tu ukazane jako lepsze niz zabieganie 0 slaw~ 
i wladz~, nie jest w zadnym wypadku prawda niewidzialna czy nie
osiqgalna dia zwyklych ludzi, ani tez miejsce, do kt6rego wycofujq 
si~ obserwatorzy. Nie stan-owi ono ponadto zadnego "wYZszego" 
rejonu, jak to bylo potem u Platona i Parmenidesa. Miejscem obser
wator6w jest Swiat, a ich "szlacheotwo" polega po prostu na tym, 
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Ze n ie uczestniczq w tym, co si~ dzieje wokol, Iecz spogilldajll na to 
jalko na swO'isty spektakl. Z grecltiego slowa "obserwatorzy" 
theatai - powstal p6m iejszy termin "teoria", a "teoretyczny" zna
"Czylo az do kilk:u ostatnich wiek6w ,t yIe, co "kontemplacyjny", pa
trzqcy na cos z zewnlltrz, przyjmu j!\cy, ze i:stnieje taki punkt wi
dzenia, ktory jest ukryty dia wszystkich bior!\cych udzial w spek
t aklu i realizujllcych go. Z tego wczesnego rozr6imienia pomi~dzy 
czynieniem a roZ'Umieniem wynika, co nast~puje: mom a pojlle 
"prawdE:" speIDtaklu, Iecz eenll, jak!\ trzeba za to zaplacic, jest wy
cofanie si~ z tego, co si~ dzieje. 

Podstawowe jest tu pr zekonanie, ze wyl!\cznie obserwator posia
da miejsee, k t6re umozliwia oglqdanie ealosci sztuki - podobnie 
jak filozof potrafi w idziec kosmos jako harmonijnie uporzqdkowam~ 
ealosc. Aktor , '~qC elementem calosci, musi odegrac swojq rol~; 
jest on wi~c eZE:scill na mocy definicji i jest przywiqzany do party
k ularnosci, kt6ra majdujesw6j os'tateczny sens i uzas adnienie swej 
egzystencji jedynie jako konstytutywny fragment calosci. Tak wi~e, 
wycofanie si~ z brania bezposredniego udzialu na pozycj~ majdu
jllC!\ si~ poza grll ("zycie jako festyn") jest nie tylko warunkiem 
wydawania sqd6w, orzekania 0 d okonuj!\cych si~ zawodach, lecz jest 
takze warunkiem rozumienia . sensu gry. Po drugie zas, aktora inte
resu je wylllcznie doxa - slowo, Ikt6re znaezy zarowno slaw~ i opi
ni~, poniewaz to poprzez opini~ audytorium i s~dziego urzeczywist
nia siE: slawa. Spos6b, w jaki aktor pojawia si~ wobec innych, 
jest dia niego decydujllCY, jest on jednak nieistotny dia obserwato
ra ; aktor jest uzalemiony od obserwacyjnego "wydaje mi si~" 
(obserwatora dokei moi daje aktorowi jego doxa). Nie jest on swym 
wlasnym panem - nie jest on, wedle p6zniejszego okresienia Kan
ta, au tonomiczny - Iecz musi zachowywac si~ zgodnie z oczekiwa
mami obserwatorow, gdyz ostateczny werdykt 0 sukcesie czy kl~sce 
do nich naleZy. 

Wyeofanie si~ tego, kto wydaje OSlld, jest Oczywi5cie zasadniczo 
odmienne od wycofania si~ filozofa. S!\dzenie nie jest opuszczeniem 
swiata zjawisk, Iecz wycofaniem si~ z akt ywnego udzialu w nim, 
aby z uprzywilejow anej pozycji oglqdac calosc. Co wi~cej , i jest to 
chyba najbardziej znamienne, obserwatorzy Pitagorasa SIl czlon
kami audytorium, a wi~c Sq zupelnie nie-;podobn i do filozofa, ktory 
rozpoezyna swe bios theoreticos od porzueenia kompan ii bliZnich 
wraz z ich w!\tpliwymi opiniami - ich doxai, ktore wyrazajq je
dynie ich "wydaje nam si~" . Tak wi~c, werdykt obserwatora, choc 
bezstronny i wolny od zai:nteresowania sukcesem, nie jest nieza
lezny od opinii i:nnych ; przeciwnie, zgodnie z Kantem, "szeroki 
umysl" musi j!\ brae pod uwag~. Obser'Watorzy, choe uwolnieni od 
szczegolnych wlasciwosci aktora, ollie Sq samotni. Ani tez nie Sq samo
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wystarczalni, na podobienstwo "najwyZszego boga", kt6rego filozof 
w mysli stara ,si~ nasladowae i kt6ry, wedle Platona "zawsze jest 
samotny, gdyZ posiada umiej~tnosc bycia z samym sobl'l, nie potrze
buje nikogo innego, ani znajomych aIIli przyjad61, gdyz wystarcza 
sam sobie". 

Rozr6m.ienie pomi~dzy mysleniem a slldzeniem stalo si~ szczeg61
nie istotne w zwill~ku z poUtycznll filozofill Kanta, co nie jest wcale 
dziwne, gdyz Kant byl pierwszym, i pozostal ostatnim z wielkich 
filozof6w, kt6rzy zajmowali si~ slldzeniem jako jednll z podstawo
wych h.i.dzkich czynnosci. Rzecz polega na tym, ze w rozprawach 
i esejach politycznych, pisalIlych w p6mym okresie Zycia Kanta, 
punkt widzenia obserwatora nie jest okreSlany przez imperatyw ka
tegoryczny praktycznego rozumu. To rozum ma odpowiadae na py
tanie: "co powinienem zrobic?" Odpowiedz ta jest czysto indywi
dualna, jest ana aktem w pehli autonomkznego rozumu. Indywi
duum jalko podmiot moralny jest zwillzane prawem moralnym rozu
mu i p02'lbawione jest prawa do bun tu. Lecz ta sarna jednostka, jesli 
si~ zdarzy, ze nie jest aktorem a tylko obserwatorem, b~dzie miala 
prawo s!ldu i wydania werdyktu d otycz!lcego rewo}ucji francuskiej 
'Ilie oa innej podstawie nii "p ragnienie udzialu w entuzjazmie" 
i podzielanie "podniecen ia niezaangazowanej pubUcznoSci" - czyll, 
innymi slowy, opierajllc si~ po prostu na s/ldzle innyeb obserwato
r6w, kt6rzy r6wniez "nie mieli najmniejszego zamiaru" uczestnicze
nia w wydarzeniach. I w ostatecznosci, t o na ieb opinii opieral si~ 
Kant, gdy rewolucj~ francuskq okreSlal jako "zdarzenie, kt6re przej
dzie do historii". Nie ulega w!ltpliwosci, ze w tym konflikcie po
mi~dzy aktywnym uczestnictwem, a obserwacyjnym wydawaniem 
slldu, ostatecznq racj~ daje Kant sqdowi. Kant powiada, ze dla lro
gos, kto przyjmuje, ze historia jest zalosnym ciqgiem lud7Jkich wzlo
t6w i upadk6w, spektakl halasu i 'Wscieklosci "moze toczye si~ przez 
chwi1~, lecz kurtyna musi w koncu opasc". "Poniewaz na dalszq 
met~ wszystko staje si~ farsq. I nawet jesli aktorzy nie ZlluZll si~ 
niq - bo Sq glupcami - to obserwator b~zie mial tego juz dose, 
gdyz jeden czyn jest dla niego wystarczajqcy, jeSli potrafi poprawnie 
z niego wywnioskowac, ze nigdy nie koncz/tca si~ gra jest stale tym 
samym." 

Hannah Arendt 
tlum. Hanna Buczy!\ska-Garewlcz 

Tekst powyZszy jest fragmentem eseju Relleksje 0 mllsZeniu opubliko
wanego ze spuscizny posmiertnej autorki w amerykanskim pismie "The 
New Yorker" w numerze z Ifstopada 1977. Tytul fragmentu pochodzi od 
tlumacza. 
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HANNA BUCZVtilSKA-GAREWICZ 

o HANNIE ARENDT 

Hannah Arendt w swym pisarstwie podejmowala wiele problemow 
filozoficznych, choe nie pretendowala nigdy do miana filozofa. Na 
wst~pie swego eseju nosz~cego tytul : RefZeksje 0 my§Zeniu, kt6ry 
zostal 0p ublikowany w roku 1977, jui po smierci autorki, pisala: 
"M6wienie 0 mysleniu wydaje si~ czyms tak zarozumialym, ze mu
s~ zaczqc od uzasadnienia raczej niz od usprawiedliwien. Niepokoi 
mnie jedynie fakt, ze to ja pr6buj~ 0 nim m6wic, mimo ze nie mam 
ambicji ani nie pretenduj~ do tego, by bye «filozofem » czy zaliczae 
si~ do tych, kt6rych Kant, u ie bez ironii, nazywal «zawodowymi 
myslicielami". Albowiem dopiero si~ okaze, czy nie powinnam tego 
t ematu pozostawic w spokoju, oddaj~c go specjalistom i ograniczye 
si~ do wzgl~dnie bezpiecznej dziedziny teorii i nauki 0 polityce." 
Ot6i; wlasnie ten tekst, poprzedzony takl\ wqtpliwosciq, jest caly 
przepojony filozofiq, jest - moma by'rzee - czystym mysleniem 
filozoficznym i stanowi niewqtpliwie w zor wsp61czesnego eseju filo
zoficznego. M6wi si~ w nim 0 wielu fundamentalnych kwestiach fi
lozofii, jak: koniee metafizyki, relacja pomi~dzy pozorem a rzeczy
wistosciq, odmiennose praxis i kontemplacji, myslenie jako zrodlo 
sensu w odroZnieniu od poznania b~dqcego badaniem swiata, zwiq
zek mi~dzy brakiem myslenia a zlem. Jednakze 0 filozoficznosci tego 
eseju przesqdza nie tylko to, co si~ w nim mowi, ale t akze sposob, 
w jaki si~ m6wi. Widae w nim wplyw "filozoficzmego myslenia" 
Heideggera, 0 kt6rym mow a w artykule Osiemdziesit:cioZetni Hei
degger 0publikowanym po polsku w "Znaku" nr 240. Filozofia jest 
tu niczym nieograniczonym badaniem problem6w, prawdziwie 
Husserlowskim "powrotem do rzeczy". A zarazem jest ten wyw6d 
gt~boko zakorzeniony w historii filozofii , jest to myslenie nadbu
dowane nad wczesniejszym mysleniem 0 tych samych kwestiach, 
co stoi w zgodzie z tezq Gilsona, ze gl6wnym doswiadczeniem filo
zofa jest historia filozofii. 

Refleksje 0 mysleniu Sq kontynuacjq wczesniejszych rozwazan za
wartych w ksi~zce The Human Condition. Gl6wnym tematem tej 
ksiqzki jest aktywnosc ludzka : dzialanie i r6me jego rodzaje. Ana
lizuje si~ w niej istot~ i r6me formy vita activa. Leez badania nad 
vita activa okazaly si~ niepelne bez uwzgl~dnienia przeeiwienstwa 
aktywnosci czyli kontemplacji. Co wi~cej, zrodzily szczeg6lny dyle
mat polegajqcy na tym, ze kontemplacja, b~dqca zaprzeezeniem ak
tywnosci, jest zarazem jej najwyZszq i najdoskonalszq formq. Ota 
jak Arendt przedstawia gene~ swych refleksji dotycZllcych mysle
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Dia: "OdZyly we mnie dawne wlltpliwosci, kt6re nmie ~zyly 
od momentu ukonczenia ksillZ1ci The Human Condition (...) Intere
sowal mnie problem Dzialania, najstal"Sza kwestia teorii polityki, 
a w szczeg6lnoSci to, ze termin, kt6rego uZylam - «vita activa», 
zostal ukuty przez ludzi prowadzllcych zycie 'kontemplacyjne i upa
truj!\cych w kontempIacji najwam iejszy moment zycia. Zycie aktyw
ne jest «mozolne», kontemplacyjne jest spokojnej aktywne prze
biega publicznie, kontemplatywne «na pustynh ; a1ktywne jest po
swi~cone «potrzebom s!\siedzki.m», a kontemplacyjne zmierza ku 
«ogl!\daniu Boga» ( ...) Myslenie ma na celu kontemplacj~ i na niej 
si~ konczy, a kontemplacja nie jest aktywnosci!\ lecz pasywnoscifl. 
Kontemplacja jest punktem, w kt6rym myslowa aktywnosc osi~a 
spok6j". Ta opozycja aktywnosci i kontemplatywnosci okazuje si~ 
jednak pozom a i zludna. Bowiem myslenie, b~d!\ce kontemplacjq, 
czyli uwolnieniem od krz!\taniny zycia codziennego i Zycia wsr6d 
ludzi, jest zarazem aktywnoscill, istnieje tylko jako czynnosc, jako 
nigdy nie ustajElcy ruch. Tak wi~c kontemplacja okazuje si~ r6wnieZ 
form!\ vita activa. Badaniu tego, czym w ist,ocie jest ta aktywnosc, 
w jaki spos6b si~ ona dokonuje i na czym polega, poswi~ny jest 
ostatni esej Arendt. Rozwaza si~ w nim myslenie wlasnie jako ak
tywnosc. Jest one umyslowEl czynnosci!\ tworzenia sens6w 1 wlaSnie 
jako czynnosc wymaga szczeg6lnych warunk6w. Jednym z takich 
warunk6w j est usuni~cie si~ od zgielku swiata i Zycia. Analizie tej 
specyficznej sytuacji w jakiej znajduje si~ filozof, kt6ry jest po pro
stu mysl!\cym podmiotem. poSwi~cony jest zamieszczony powyi;ej 
fragment eseju Arendt. MySlenie jest czynnosci!\ dokonywan!\ w sa
motnosci i gl6wnie tym r6mi si~ od innych form ludzkiego dziala

-nia. A takze jest mozllwe tylko w wypadku zaprzestania tych in
nych dzialan. Czymie wi~c jest jako aktywnosc? Do wyjasnienia 
kwestii zmierzajq rozwazania zawarte w Refleksjach 0 mysleniu. 
Problem, jaki przed sobEl postawila, okreSIa Arendt w spos6b na
st~pujElcy: "Wyjasni~ to za pomoCE! dziwnego zdania, jakie Cycero 
przypisuje Katonowi : «nigdy czlowiek nie jest bardziej aktywny, 
niZ wtedy, gdy nic nie robi, nigdy nie jest mniej samotny niZ wte
dy, gdy jest sam». A jesli Katon mial raej~, to powstaje nast~pujqce 
pytanie: co «robimy», gdy nie robimy nie poza mysleniem? Gdzie 
si~ znajdujemy, gdy zyjEle normalnie wsr6d ludzi, jesteSmy sami ze 
sob!\, bez kogokolwiek innego wok61 nas?" 

Hannah Arendt, urodzona w Hanowerze w 1906 rolm, zmarla w No
wym Jorku w roku 1976. Studiowala na uniwersytetach we Frybur
gu, Marburgu 1 Heidelbergu. FUozofi~ poznawala pod kierunkiem 
Heideggera i J aspersa, uzyskujElc doktorat w 1928 roku. Po dojsciu 
do wladzy Hitlera opuScila Niemcy w 1934 roku, przenOSZ!\C si~ do 
Franeji a nast~pnie do Stan6w Zjedooczonych. Przez wiele lat byla 
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profesorem w New School for Social Research w N owym J OI1ku, kt6
ra skupiala w ielu niemieckich ernigrant6w. Wykladala t akZe na wielu 
tnnych uniwersytetach amerykrulskich. J ej bogata tw6rczosc nauko
wa i publieystyczna obejmowala wiele fundamentalnych kwestii 
wsp61czesnosci. Wiele uwagi poSwi~a filozofii polityki. Napisala 
jedn~ z ciekawszych ksi~zek dotycz!\eych zr6del i istoty faszystaw
skiego panstwa (The Origins of Totalitarianism; 1951). Drug!\ jej 
waZn~ ksi!lZk!l byla wspomniana juz poprzednio praca The Human 
Condition (1958), kt6ra zawiera analiz~ trzech g16wnych form ak
tywnosci lud:z;kiej, jakimi s~: zycie biologiczne, praca produkcyjna 
i dzialalnosc mi~dzyludzka. Opublikowala ona takze szereg esej6w 
poswi~conych sylwetkom wybitnych przedstawicieli kultury niemiec
ldej: Brechtowi, Benjaminowi, Brochowi, Jaspersowi, Heideggerowi. 

Hanna Buczynska-Garewlcz 
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FRANCUZI PO SMIERCI SARTRE'A 
LiJpcowo-'sierpniowy numer "Espl'it" z rdku 1980 przyni6s1 szereg 

oiekawych i wartych wzmianki materia16w. Przede wszystkim re
akcja posmierci Sal'tre'a, lecz takle kryr1;yczne teksty 0 ewolucji 
franeuskich uniwersytet6w odehodzqcych, zdaniem autor6w, coraz 
dalej od tradycyjnej kOll'cepeji "liberalnej", a zmierzajqeych ku 
,,~unkejonalnej", podporzqdkowanej nade wszYisbko potrzebom pal1
sbwa i ekonomii. W numerze jest ,r6wniez bl()k list6w do redakcji 
komentujqeyeh franeuskq podr6z Papieza. Powtarza si~ np. pytanie, 
ezy polski zyciorys Jana Pawla II jest dose uniwersa:lny, czy nale
zycie docenia on franeuskie doswiadczenia dialogu z humani:i1mem 
ateistyczn:,,-m, ezy wreszeie nie jest zbYit eklezjocenbryezny. Jedno 
zastanawia - ezasem nawet drazni - wszystlde wypowiedzi Sq nie
zwykle "uspolecznione". Nie spot,kalem, poza moze jednq, wypo
wiedzi osobistych; korespondenci pisma myslq bezosobowo, zasta
nawiajq si~ nad zbiorowymi oezeki:waniami, nad globalnymi kon
sekwencjami. 

Ale, ja:k si~ rzeklo, Hpeowo-sieI1pniowy numer "Esprit" to przede 
wszystlkim Sali:re. Blok artykml6w 0 nim zajmuje ,przeszlo 40 stron. 
Luce Giard pisze 0 r6znyeh aspektaeh jego tw6rczosei literackiej , 
Alfred Simon - 0 s:i1cz~Sliwej syntezie jego mysli filozoficznej i te
atw. Jeanyves Guerin w kr6tkim eseju m6wi 0 spolecznych kon
sekwencjach jego dzialalnosci. WaJ1to przyr1;oczye nast~pujqcy frag
ment: 

"Gdyby zmarl przed rokiem 1972, zostalby IPO nim wizerunek sta
linowca. Historia, na kt6rej racjonalnose nierozwainie stawial, oka
zala si~ nadspodzie'.'Ianie laskawa, pozwalajqc mu stac si~ tym, czym 
nie stal si~ nigdy Aragon, dysydentem ostatniej godziny". 

Jest jeszcze arcyciekawe wspomnienie Merleau-Ponty'ego (zaopis 
wywiadu radiowego z roku 1959) i garse kr6tkich wypowiedzi in
nych wsp61czesnych koryfeuszy, zestawionych przez Paula Thibaud. 
Warto zacytowac kHka z nich. 

"Dla tych, co znajq Sartre'a, jego tw6rczose stanowi tajemnie~. 
Tl'Udno 0 czlowieka nmiej agresywnego, za to jako pisa'rz jest pro
wokujqcy w najwyzszym stopn'iu ( ...)" (Merleau-Ponty). 

"To magisterium z uplywem lat zacz~lo funkcjonowac autono
micznie, niezaleznie od ksiqzek i argument6w (...). Nikt go nie pyta, 
kiedy mial racj~, a 'kiedy nie. Istnieje poza kategoriami prawdy 
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i falszu, dobra i zla. Nie wydaje opinii - jest. Sama jego obecnose 
jest znakiem, dzwonkiem alarmowym wskazujqcym, ze sprawa jest 
warta uwag'i" (J.-F. Revel). 

,,Jego zr~cznose w rozprawianiu si~ z wielkimi problemami zdu
miewa. Wszystko till jest swietne, z wyjqtkiem autentycznosci. ( ...) 
Nie ma okresJony~h upodo'ban ani uprzedzen, stqd jego sqdy Sq 
dzielem przypadku i az ~al, ze w nie wierzy; naprawd~ fascynujqcy 
jest sam bieg jego mysli" (E. M. Cioran). 

"Byl Sprawiedliwynn ( ...). Nie jest bard2iej niz ,ktokolwiek inny 
odpowiedzialny za to, ze swiatlu towarzyszye musi cien, a szlachet
nosci dk'rucienstwo ( ...)" (M. Beigbeder). 

Opinie te wspierajq pewne tezy zawarte w al1tkule Paula Thibaud. 
najwamiej'Szym sposr6d tych, kt6re pOSwi~cone Sq Sartre'·owi. 
Th~baud zaczyna od wykazariia nieadekwatnosci me'tody Sal'tre'a 

do materii spolecznej. Wskazujq'C na oczywistq 'kl~sk~ gloszonych 
przez niego kolejnych !koncepcj~ po1ity~znych, zapybuje jak w sytu
acji, gdy po raz n-ty zmienia front, moze on jednoczesnie zapew
niae, ze jego poszukiwania stanowiq ccmtinnum? Redaktor "Esprit" 
odpowiada: owszem, moma to nazwae ,;ciqglosciq w zmiennosci", 
i moina nawet przyjqc, .ze w optyce Sartre'owskiej wszystko tu jest 
w porzqdku, skoro swiadomose jest zdana na siebie i wszystko 
w niej jest "tw6rczosciq i wynala7Jkiem". Mozna przyjqe za 8ar
tre'em, ze liczy si~ wylqcznie spos6b, w jaki dochodzi si~ do wyzna
wanych prawd, ze prawda, choeby oczywista, osiqgni~ta ina'czej niz 
''''' inteleklualnym wysilku, moze bye "prawdziwym falszem". Jed
nakowoi takie stanowisko ~1'ie daje si£: pogod:llie z kategoriami my
slenia spolecznego. 

"W ·samym jqdrze tej zmiany 1Jkwil ciqgle stary Sartre'owski so
lipsymn, wszelka rzeczywistose epaki byla odnoszona do historii je
go duszy, mysl 0 zastanowienlu si~ nad swojq historycznq odpo
wiedzialnosciq byla mu obca (...) fuak pami~ci historycmej, nie
znosna maniera wykazywania, na przek6r realnym katast.l'ofom, 
ciqglosci dobrych intencji (...) dose odpowiada opinii przeci~tnego 
francuskiego inteligenta, Ikt6ry obsypuje Sal'tre'a niesprecyzowany
mi pochwalami, 'kreujqc go na niezldmnego rycerza nadziei i-co 
ciekawe - samO'krytyki". W osobliwym swietle jawiq si~ wi~c pew
ne poj~cia, talkie jak zaangazowanie, odpowiedzialnose. "Jestem 
zdolny do samokrytyki pod warunlkiem, ie njlkt mi jej nie b~dzie 
narzucal" (Les mots, 199). Lecz c6i waI1ta jest samdkrytt.yk'a, jesli 
przyznaje si~ sobie wylqczne rprawo do ustalania jej kryteri6w? CM 
znaczy w tych warunlkach odpowiedzialnose, Ikt6rq Sartre chcial wi
d?Jiec jako kluczowe poj~cie swej etyki? 

Podobnie zaangazowanie: na czym je oprzec, jesH nie ustali si~ 
punk1:6w odniesienia? "Jesli ujmuje si~ zaangazowaniu jeglQ aspekt 
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«retrospekty"my», afirmacj~ przynalemosoi do okreslonej grupy, do 
okreslonej rodziny duchowej, to zaangazowanie «prospektywne» 
staje si~ ar-biiralne lub euforyczne". 

Celem Thibauda nie jest jednak rozprawienie si~ z poglqdami 
zmarlego, lecz - umieszczeni~ ich we wlasciwym kontekscie. Mo
wiqc 0 przeci~tnym inteligencie mysli 0 i ej cz~sci franeusk1ej lewicy, 
kt6ra byla, czy jest, pod jeg,o wrplywem. 

Pada powazne oskarzenie: ezy wyrozumialosc dla slabosei, nie
konsekweneji Sartre'a nie jest przypadkiem wyrozumialosciq dla 
samych siebie? 

Autor uwaza, ze moment odejscia Sartre'a powinien stanowic 
poczqtek reflelksji, pewnych podsumowan, otwarcie nowych hory
zontow. Tymezasem nikt si~ nie rkwapi do rozrachunku z histol'iq. 
"Lewica poprzestaje na retuszowaniu swego wizeflunku", powiada 
[,hibaud. Nie zostaje postawiony podstawowy wr~ez problem, 'ktory 
Safltre swojq dzialalnosciq uO'Sa'bial: jaik doszlo do tego, ze w O'kresie 
powojennym wi~kszosc intelektuaHst6w franouskich w idziala roz
\viqzanie problem6w wspolczesnosci w idei rewolucji? Dlaczego 11a
wet dzis nie potrafiq O'kreslic si~ inaczej , niz w ocze'kiwaniu na re
wolucj~ ? 

Thibaud rysuje tlo historyczne, z ktorego wyrosl t en stan swia
:lomosci. "Swiat bUrZuazyjnej Francji, ktory wydawal si~ talk zwar
ty, o'kazal si~ wobec kl~ski p02Jba'W'iony kryteri6w politycznych, mo
ralnych, intelektualnych (...). W 1945 r. Francja jest rozdar,ta mi~dzy 
Dragnieniem identyfirkacji z mniejszoseiq, k'tora zwalczala hitleryzm, 
i swiadomosciq, ze katastrofa jednak miala miejsce. Inaczej mowiqc, 
iochod7.i do konfrontacji dwoch rpostaw : zaprzeozenia klE;ski i afir
nacji ciqglosci (de Gaulle) oraz zerwania ze skompromitowanq prze
;zlosciq i probq znalezienia wafltosci przystajqcych do nowych re
lliow. To pragnienie nowosci i startu od zera wyrazil najpelniej 
(egzystenejalizm»." W artykule Koniec wojny Sartre pisal tak : 

"Skonczyl si~ B6g, skonczyly si~ niepisane i swifijte prawa, skon
:zyla si~ wojna, a wraz z niq znikly usprawieciliwienia i wyikr~ty, 
akie p odsuwala sl>abym. Wojna konczqc si~ pozostawila czlowieka 
lez Huzji, zdanego na wlasne sily, pojmujqcego wreszcie, ze moze 
iczyc wylqcznie na siebie". 
Poj~cia zaangazowania, wolnosci, odpowiedzialnosci ("nie tylko 

:a swojq wlasnq indywidualnosc, ale za wszys'tkich innych" pisze 
;ark e w L'existentialisme est un humanisme) kazq wkroczyc apoli
ycznym z reguly intelektualistom na teren pomYki. Socjolog oce
tiajqcy 'ten okres powie z zalem, ze owej avmosferze rozpolityko
V'ania nie towarzyszyla tw6rcza 'refleksja na ,temat insty'tucji poli
ycznych, ze dombek w tym zakresie jest mikomy. Czas powojenny 
est rzeczywiscie bardzo niespokojny, nast~puje ok res zimnej woj
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ny, 'krzyiujq sif; wzajernne oskarienia, krystalizujq si~ poglqdy. Gdy 
chodzi 0 'ro~przestrzenianie si~ mysli rewolucyjnej, redaktor "Esprit" 
wymienia dwa decydlljqce czynnlki. Egz~stencjalizm, hudlljqC wizj~ 
swiata W opa'rciu 0 indywidualnq swiadomose, musial tei szukac 
formuly na scalenie tych oso:bnych "Swiatow" w spoleczenstwo. Po 
drugie, wojna ostatecznie dbalila liberalny m~t 0 nat uralnej do
brod czlowieka, nalezalo szukae drog budowy "cywilizacji orga
nicznej", a wi~ takiej, w iktorej wzajemna wrogose i agresja nie 
bylyby ignorowane, lecz przezwyci~iM1e. Idea rewolucji wychodzila 
naprzeciw obu tymaspiracjom. W wypa:dku Savbre'a dodailJkowy 
wplyw na ta'ki wyh6r mialaby, wedlug Thibauda, jego szczegolna 
awersja do realnie istniejqcY'ch fOlm i ycia spoleoznego, pogrqzaj'l
cych czlowieka w codziennosci. 

Sartre przyjmuje wi~ ideologi~ rewo}ucji, uSiluje dokonac syn
tezy marksizmu i egzystencjalimlu. Podejmuje wspol'pmc~ z Partiq 
Komunistyc7Jl1q: robi to w dose nief,ortunn~ momencie, w 1950 r. 
Na Zach6d zaczyna d'ocierae prawda 0 1el'rorze stalinowskim, kto
rej, jak zauwaza Thibaud, nalezalo otwarcie spojrzee w 'oczy. Sartre 
tymczasem przyjql taktyk~ "dMVania odporu", ,zaprzeczania faktom 
bqdi wykr~tl1ego neutralizowania ich wymowy. Poniewaz robil to 
z wlasciwq sobie sofistycznq maestriq, 'Odnotowal na tej drodze do
razne sl~kcesy. 

W ok-resie, ktory nastq.pil 'po roku 1956, dogmatyc7Jne s tanowisko 
bylo nie do utrzymania. W nowej Tzeczywistosci Ipot rzebna byla 
teoria, uza,sadniajqca zaistniale niedomagania systemu. Tym dzie
lem byl'a Krytyka roztLmtL dialektycznego (1960). Thi'baud cytuje na
st~pujqcy fragment: 

"W dzialaniu dqzenia lqczq 'si~, zamiast sobie pl'zeczyc, wolnosc 
wyzwala si~ od alienacji, przestaje bye «wolnosciq ciel1>iqcq», staje 
si~ rewo1tq, alkcjq, 'komuniq swiadomosci. W t~ie maszerujqcym 
na Basty1i~ spotykajq si~ wolnosci, k'tore w panujqcym porzqdku 
spolecznym byly przeciwstawne. Ale ,ten cud musi bye zabe7Jpie
crony i skonsolidowany, k oniecznosc obrony przed wrogiem zmusza 
czlonkow grupy do wzajemnej przysi~gi wiernosci. Braterstwo staje 
si~ «ibraterstwem z przymusu», nastf;puje instytucjonalizacja, na 
scen~ wkraczajq urz«:dn'icy, relacje mi~dzy jednostkami przestajq 
bye bezposrednie, obcose 2lnow staje si~ falktem". 

W ten sposob SaI1tre usprawiedliwia nieuchronnq koniecznosc 
"bl~dow i wypaczen" i jednoczesnie zyskuje Iffiozliwose krytyki pod 
adresem partii w imi~ spo.rrtanicznosci oddolnego dzialaonia, kt6re 
rna priorytet nad instytucjami. 

Zbliia si~ rownoczesnie bes fascynacji Zwiq:zJkiem Radzieckim, 
ktorego rola 'W wizji Sartre'a, jak nie bez zlosliwosoi sugeruje re
daiktor "Esprit", polegala nie tyle na okresleniu punk-tu dojsda, co 
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la 110sabianiu przeclwiellstwa systemu zachodniego. W mysl tej 10
~i1ti Thibaud Humaczy kolejne 'koncepcje polityc:z:ne al.ltora Bytu 
~ nicosci. Pod koniec wojny algierskiej misj~ rewo11.lcyjn'l przej
TIuje w oczach Sartre'a Trzeci Swiat. Gdy stosun'ki Algierii z Fran
}j'l tracq, wbrew oczekiwaniom, charakter 'konfliJktowy, rol~ FLN 
~rzejmujq rewolucjOll'isci Ameryki Lacinskiej, fascynuje go Castro. 
:kiy i tu doznaje rozczarowania, staje si~ maoistq. W sumie, jak 
.vynika z koncepcji zarysowanej rpowyiej, celem jest (jaJk okreSlilby 
to marksista) "pelna zgodnose mi~dzy zewn~trm'l dziala1nosciq i spo
:ecznie uwarunkowanq prac'l czlowieka a jego zydem wewn~rz
lym, duchowo~osobi:stym"; gdy instytucje .zagrazaj'l tej zgodnosci, 
laleiy jej sZl.lkae w nowym akcie buntu. W tej sytuacji 'W'szelkie 
mlrorzepienie w realnym iydu spolecznym jest niemozliwe. 

Otoz ten stan rzeczy wydaje si~ zmieniae wywiad zamieszczony 
" "Le Nouvel Observateur" w 1975 raku. Sartre mowi tam m. in.: 

"SW'iadomose w moim rozumieniu k'onstytuuje si~ sama jako swia
iomose, a jednoczesnie jako swiadomosc drugiego czl<owieka. I t~ 
:zeczywistose, t o "ja" widzqce si~ ja'ko "ja wobec drugiego", pozo
,tajqce wobec niego w ja1kims stosunku, nazywam swiadomosciq 
noralnq". 

Thlbaud widzi tu przezwyci~ienie Sal'tre'owskiego indywidu
llizmu, zrodla arbitralnosci zaangazowania. Swiadomose bt')d'lca na
;t~pstwem przeplataj'lcych sit') stanow sojuszu i buntu jest za,kwe
itionowana - moze bye odtq'd mowa o ,konkretnym spoleczenstwie, 
:z'ldzonym rea1nymi zasadami, z realnymi grupami i instytucjami. 

Tej zmianie, dla nlektorych szokujf4cej, towarzyszy rowniez no
f e spo'jrzenie na literaturt'), ktorej rola zakwestionowana zostala 
" 1963 w Les 1OOtS. Sartre przyznaje, ze misja literatury nie moze 
~ye zastqpiona zadnq formq zaangaiowania spolecznego, ze pewien 
'odzaj prawdy jest osiqgalnY' wylqcznie w tworczosci 1iterackiej. 
rhibaud zauwaza, ze w obu tych dziedzina:ch, Hteraturze i polityce, 
,dojrzaly" Sartre osiqgnql stan tworczej 'pokory i gotowosci do po
'ozumienia duchowego w momencie, kiedy braklo mu juz sil, zeby 
en stan w pelni wykorzystae. Dotyczyloby to zwlaszcza literatury: 
~ autor zdaje sit') rzeczywiScie zalow~c, ze s}owo pisane stal'o sir; 
Ila Sal'tre'a na dlugi czas jedynie srodkiem walki politycznej. 

W konkluzji Thibaud wraca do ponadjednostkowego znaczenia 
loswiad<:zen Sal'tre'a. Bez zyczliwosci pisze 0 wsp6lczesnej intelek~ 
ualnej lewicy francuskiej, O'kresliwszy nastfl'pujqCO stan jej swiado
nosci: . 

"Popierae wszelkie akty kontestacji, radosnie witae kazd'l utopi~, 
vystrzegajqc si~ jednak przemocy (oo.), zachowywae moraIne intencje 
'ewolucyjne, trzymajqc sit') jednoczesnie z dala od wszelkiej orga
lizacji - taka postawa (oo.) moze bye formulq na spdkoj sumienia, 
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na nie rezygnowanie z niczego przy rownoczesnym braku odpowie
dzialnosci za cokolwiek". 

Na stan ten zlozyla si~, mi~dzy innymi, niewy,korzystana trzy
dziesci lat temu szansa. Personalizm i egzystencja1i~m byly, wedlug 
Thibauda, tymi koncepcjami, kt6re zwrocily uwag~ na dwa decy
dujqce aspekty kryzysu ideispoleczenstwa demokratycznego: ko
niecznose zakorzenienia wolnosci w konkrecie spolecznym oraz po
kojowego rozwie,zy\vania 'konfliktow, z drugiej ~as strony konieez
nose wychodzenia od jednosukowej swiadomosci, od jednostkowej 
odpowiedzialnosei. Zamiast dialogu mi~dzy tymi uzupelniaje,eymi si~ 
wizjami naste,pila wsp61na fascynacja mal,ksizmem. Moment obeeny 
wymaga pos7)ukiwan nowy<ch ,koncepcji porozumienia spoleeznego 
w sferze moralnej i politycznej. Jak stwierdza autor artykulu, w ciq
gu kHku ostatnich lat na nowo zaistnialy warunki dla podj~cia ta
kich poszukiwan. 

opr. Jerzy Brzozowski 

o FILOZOFII W "FILOZOFII" 
Tytul ksiqzki, czasopisma czy artYlkulu moze bye "Ikluezem", a 11a

wet "bramq" do jego tresci - moze tez pelnie funkcjc: "hasla" pilo
tUjctcego czytelnika. 

W tej perspektywie zatrzymajmy sic: na pismie, ktoremu nadand 
tytul "F I L 0 Z 0 F I A". Zapytajmy: czym jest lub bye powinnd 
w mniemaniu tych, ktorzy je wydaje" a takze tYlch, ktorzy po niJ 
si~gajq? Jak spelnia si~ w nim f i I 0 z 0 f i a? 

1. CZYM JEST "FllOZOFIA" W ZAlOZENIU? 

W kontekscie his tor i i-jest czasopismem wydawanym od 
1977 roku (w nowej serii) przez kolo fi1o~oficzne studentow KUL-u' 
o aktualnym skladzie redalkcyjnym: Wlodzimierz Dlubacz, Woj 
ciech Chudy, Janusz Gula, Robert Polkowski. Opracowanie graj 
fiezne Edward Ferenc. Funkcj~ kuratora peln'il doc. dr hab 
Jan Czerkawski, a od roku 1980 pelnil je,dr Stanislaw Kiczuk. Ukal 
zuje si~ w ll1iewie!tkim nakladzie 50 egzemplarzy jalk,o maszynopis 

Jest dziedzietwem przej~tym po tych, ktorzy przed 20 laity rzuci~ 
ide~ powolania go do zycia. Reda1keja powie 0 tym we wst~.pie de 
pierwszego numeru: ... "reaktywujemy (to pismo - przyp. m6j), gdyj 
"FILOZOFIA" ukazywala si~ jaiko dwumiesil':cznik student6w Wy
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dzialu Filozoficznego KUL od listopada 1954 do tego samego mie
siqca 1956 roku; ukazalo si~ jej wtedy 8 numer6w. Kuratorem pisma 
byl wowczas dr Mieczyslaw KrCl,piec (dzisiaj profesor ri reMor KUL), 
zalozycielami, redaktorami · i stalymi auto rami zas: mgr Antoni B. 
St~pien, redaktor naczelny (dzis profesor), Wladyslaw Strozewski 
(obecnie docent), Bohdan Bejze (dzisiaj doktor hab. i bisk'up). Surna 
stron 6wczesnej "FILOZOFII" ~M6re.i obj~tose wahala si~ od 22 do 
100 stron) dzielila si~ na cztery dzialy: I Artykuly, II Z iyda filo
zoficznego poza KUL-em, III Z zycia filozoficznego na KUL-u, oraz 
Sprawozdania i recenzje" ... (FL 1: 1977 s. 5). 

Genetycznie zatem rzecz Ibiorqc, pismo nawiqzuje do mysli po
przedni'k6w, k,tara zostala adm~nistracyjnie uwi~ziona i skazana na 
wymarcie po roku 1956. Juz sam ten fakt potwierdza prawd~, ie 
mysli nie mozna skazae na wygnanie i ie zawlSze znajdq si~ tacy, 
kt6rzy si~gnq po uwi~zionq mysl, upomnq si~ '0 prawd~, odkopiq jq, 
a jesli trzeba, to i wskrzeszq z proch6w zaJpomnienia i zakaz6w. . 

Od strony ide 0 we j - pismo rto chce bye spadkobiercq trady
cji filozofowalOia "Szkoly Lubelskiej". Stqd nawiqzuje do "...nie
bagatelrnosci problematyki, ... sily aseDcji twierdzen wyraionych na 
lamach pisma (tj. w pierwszej serii "Filozofii"), do gorqcych dysku
sji toczonych w nim" (FL 1, 1977 s. 5). Swoje "credo" f.ilozofowa
nia zalozyciele i kontynuatorzy wY1'aiajq w: 

- 0 twa r t 0 sci na wszystkie Ikierun1ki, nu1'ty i tendencje, "kto
1'e waiq w bytowaniu wspolczesnego czlowieka, przemawiajq do 
niego i ukierunkowujq jeg,o dzialanie.. . " (Fl 1, 1977 s. 5). 

- p raw d z i e, ktora jest celem, swiatlem, ho1'yzontem i osta
tecznym kryterium wszelkiego filozofowania. 

- rea 1i z m .j e, iktory ma ustrzec od "...pojmowania filozofii 
jako wYl1'i!ku gabi:netowych i oderwanych od ryitmu iycia spekulacji, 
jako dogmatycznie rpowolanego systemu, do kto1'ego trzeba dopa so
wywae 1'zeczywistose ... " (FL 1, 1977 s. 5). 

- his tor i i, rkt6ra pozwala rna zakorzenienie si~ w dziedzictrwie 
mysli, poniewai - jak powie Heidegger - "...W mysleniu filozo
ficznym obowiqzuje najscislejsza wi~z, dlatego wszyscy wielcy my
sliciele myslq to sarno. Jednak owo to samo jest tak istotne i bogate, 
i2 jednostka nigdy tego nie wycze!1pie, lecz kaidy ·kaidego wiqie 
tylko jeszcze mocniej"(FL 2, 1978 s. 31). 

T res c i 0 w a zawartosc rna odslonie wal'tose i aktualnose pisma. 
Jakie wi~c problemy i zagadnienia majq stae si~ przedmiotem dy
skusji? Co ma bye horyzontem widzenia swiata: staroiytnose czy 
wspolczesnose? Komeu powierza 'Si~ "poslug~ mysli" zal'tykulowa
nych w slowa'? Poszukuja,c odrpov.riedzi na te pytania si~gamy po 
slowa samych redaktorow, kt61'zy wyjasniajq, ie: ".. .nie b~dziemy 
schlebiae akademickim gustom tark sarno, jak nie mamy zamiaru 
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dawac bezkrytyczneg{) posluchu ikaprysnej }Qonfekcji mozoficznej 
mody; 0 mlodosci a jednoczesnie zakorzenienh.l w 'tradycjt'; progra
mu nowej 'FILOZOFII' m6wi tez j'ej okladka: moina na niej znalezc 
platonski tr6jkqt, k{)lo Alanusa z Lille oraz spiralt'; Eriugeny i He
gla" (FL 1, 1977 s. 6). 

G16wnym zadaniem pisma - czytamy dalej we wst~pie do pieI'W
szego numeru - bt';dzie "...popieranie mlodego pisarstwa filozo
ficznego. Chcemy oddac lamy 'FILOZOFII' tym wszystkim (nieko
niecznie akademiCkim) adeptom studi6w filozoficznych, kt6rzy w~ra
czajq w dziedzinE;l samodzielnej artykulacji filozoficznej i kt6rzy ma
jq cos do powiedzenia. Stqd tez w stl'uktturze p isma centralnq czt';sc 
zaj mowac bE;ldzie dzial 'ArtykuI6w', dope1niac go b~dq dzialy: 
'Sprawozdania i recenzje' {)raz '~ronika'. Nie traJktujemy jednak 
tego ukladu sztyvvno: przew1dujemy rozbudo\vE;l i modyfikacjt'; pi
sma, chcemy 't akze niekiedy lqczyc ogien z wodq : myslimy 0 hu
morze i zarcie filozoficznym, zamierzamy obworzye ikolumnE;l felie
tonu filozoficznego, jestesmy 'otwarci na filozoficznq poezjE;l" (FL 1, 
1977 s. 6). 

Wszystko, co powiedzielismy do tego czasu, obraca siE;l w klimacie 
zalozen i postulat6w. Z cytowanych w~owiedzi mozna wprawdzie 
sk{)'l1stl'uowac odpowiedz na pytanie : czym mialo bye pismo "FILO
ZOFIA" wedlug intencji t ych, kt6rzy pow()lali je do zycia, trzeba 
jednak zapytac 0 stan faktyczny, czyli po prostu: jaJkie jest to pismo 
w rzeczywistosci i to ,rzeczywistosci aktuamej, 'Wsp61czesnej. 

2. REALlA"FILOZOFIl" 

Merytorycznq warlosc "FILOZOFII" wyznacza jej trese. Od roku 
1977 u'kazalo si~ w nowej serii szesc nwner6w tego pisma. Kazdy 
z nich zyje autonomicznym zyciem swoich problem6w i oddycha 
charakterystycZ'nym dla posZlczeg6lnych dzia16w klimatem .poszuki
wan. Artykul 'redakcyjny, b~dqcy jakby "wizyt6wkq" kaZdego nu
meru, uzasadnia dob6r problematyki i Wiprowadza 'czytelnika w tak 
filozoficznej dyskusji. 

Podejm ujqc pr6b~ wglqdu w tre.sc poszczeg6lny-ch numer6w "FI
LOZOFII", juz na poczqtku stajemy wobec dociekliwej analizy za
gadnienia na()cznosci akt6w poznawczych w uj~iu Edmunda Husser
la, przeprowadzonej przez Wojciecha Chudego (FL 1, 1977). Mozemy 
tez wlqczyc sit'; :w rozmoWE;l z Martinem Heideggerem, w k.torq wpro
wadza nas swoim przekladem Henryk MaZ'urczak, byc swiadkiem 
ludzkich niepokojow widzianych oczyma wielkiego Filozofa lub usly
szec rad<:;: ... zyj sercem 

mozg niech ochladza jego zal' 
Ale niech nie gasi .. , - od tragicznie zmBl'lego 
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dr. Leona Cyborana, wybitnego speejalisty w dziedzinie fHozofii in
dyjskiej (FL 2, 1978). 

Swiadomosc kont~kstu filozofowania w naszyeh polskieh realiach 
kaze popatrzec na fi1ozofi~ marksistowskq, zapytac 0 jej meryto
rycznq zawar-tosc oraz podjqC dyskusj~, a nawet polemik~ z poszeze
g6lnymi twierdzeniami ezy zalozeniami. Dlatego tez trzeci numer 
"FILOZOFII" jest w ealosci poswi~cony markSizmowi. Otwiera go 
artykul J. Borzp,ckiego, w ktorym autor na kanwie an aliz systemu 
etyki Marka Fritzhanda snuje refleksj~: ezy metaetytk, poszuk'lljqey 
prawdy w dziedzinie moralnosci, moze sobie pozwolic na obeiqzenie 
si~ w punkcie wyjseia balastem dogma tow systemowyeh. Z kolei 
w artytkule 0 reaIizmie socjalistycznym ·J anusz Gula pragnie poka
zac, co przj'1nioslaby hipotetyczU'a sytuaeja, w kt6rej calq dz·iedzin~ 

zycia spolecznego, gospodar,czego, a przede wszystkim ikuHuralnegv 
podpor,zqdikowuje si~ :ideologri~ . Czy ma<rksizm jest frHozofiq piebej
srkq? - pyta Wojciech Chudy w eseju trarktujqcym ma<rksdtzm od 
strony formacji poj~c, sqd6w, zagadnien i stylu filozofowania b~dq
oego w !l'elacji do ducha epoki. Pewnym uzupelnieniem dys·kusji nad 
malf1ksdzmem jest suplement do lpiqtego numeru "FILOZOFII", od
slandajqcy ,kulisy dyslkusji z marksistami na temat Sensu zycia 
i dziej6w w 'relacji ks. And<rzeja Sz.ostka, ucz'esbnika tej dyskusji. 

Czytelnika zainteresowanego aktualnq problematykq badawczq 
katedr filozofii KUL-u a t akze historiq powstania Wydzialu Filozofii 
na KUL-u, redaktorzy pragnq zorientowac przez pub1i!kowanie w 4,5 
i nast~pnych n umerach "FILOZOFII" fragment6w prac rpisanych 
pi'zy Ikatedrach. Cykl tej prezentacji otwiera Wojciech' Chudy arrty
kulem na temat koncepcji poznania istnienia bytu wedlug Mieczy
slawa A. Kr qpca, b~dqcym czp,sciq pracy m agisterskiej pisanej przy 
Katedrze Metafizyki Og6lnej. Ponadto ipTezentowane Sq lub bp,dq 
fragmenty prac mlodych stazem "adept6w filozofii" przy katedrach : 
Teorii Poznania, HistQrii Filozofii 8redniowiecznej, Etyki Og6lnej , 
Log~ki, Estetyki, Filozofii Religii, Og61nej Metodo1ogii Nauk i Hi
stOl'ii Filozofii Nowozytnej. 

Swoiste "novum" stanowiq wspomnienia Romana Ingar-dena 0 Ed
mundzie Husserlu, nie pUblikowane dotqd w polskiej literatuI'ze fi
lozoficznej. Dla czytelni:ka jest to z jednej strony 'bogaty material 
historyczny, z drugiej zas prezentacja p r6by tw6rczosci translator
skiej (Henryka Mazurcza'ka i Stanislawa Judyckiego) , bez wqtpie
nia ponmazajqcej wartosc pisma. (W dwa lata p6iniej to same tlu
maczen ie zostalo opublikowane w "Studiach Filozoficznych" nr 2, 
1981). 

Powolanie dzialu "Pogranicze filozofH" pozwala dostrzec, ze zycic 
filozofic2ll1e toczy si~ na r6~nych plaszczyznach myslenia. Uk azuj q 
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to autorzy picrtego numeru "FILOZOFII", penetrujCle w swyeh po-
szU'kiwaniach poezj~, literatur~ i sl'itu<k~ . 

Osobnego om6wienia wydaje si~ wymagac osta1tni (6) numer tego 
pisma, zar6wno ze wzgl~du na trese, jak i dedykaej~. Jest holdem 
zlozonym nauczycielowi, profesorowi, a przede wszystkim temu, kto
ry SWq myslq, duchem i postawCl nal'inaczyl Katolicki Uniwersytet 
Lubelski - Janowi Pawlowi II. Trese tego numeru jest mow q 
o ezlowieku jako osobie; jeg·o godnosci 1 wartosci (Jerzy 
Galkowski), samowychowaniu (Tadeusz Styczen) i samostanowieniu 
przez sarnoposiadanie i samospelnianie (Krzysl'jtof Dziekan). Mowq 
o jego cielesnosci (autor podpisujClcy si~ pseudonimem EI Dablj-u) 
i przezywaniu wlasnej podrniotowosci (Wi101d Starnawski) a takze 
o jego duchowosci, k'torej ostojq jest refleksyjnose (Wojciech Chu
dy). 

Jest echem teg.o, 0 czym glosno m6wi Papiez Wojtyla, a zarazem 
ujawnieniem tego, 0 czyrn myslal i co kontemplowal na Katedrze 
Filozofii KUL-u. Jest niepoko'jern odbitym w serou, ktore jest zatro
skane czlowiekiem. Czlowiekiem, "M6ry rna rzeczy w r~ku i sam 
jest w r~ku rzeczy". Przemowienie Jana Pawla II wygloszone w dniu 
17 listopada 1979 roku, w auli Papieskiego UniwersYltetu "Angeli
cum" w Rzymie na Kongresie l'jorganizowanym z raeji setnej 
roeznicy EncykHki Leona XIII Aeterni Pat1'is przez Mi~dzynaro- . 
dowe Stowarzyszenie Tomasza z Akwinu, umieszczone na poezqtku 
tego numeru, nadaje ton i wag~ calej rozmowie 0 czlowieku. Papiez 
ukazuje w nim Tomasza jatko "m i s t r z a gl~boko ludl'jkiego, a za
razem gl~boko chrzeScijanskiego i wlasnie dlatego gl~boko ehrzesci
janskiego, ze gifiboko ludzkiego" (FL 6, 1980 s. 19). 

Trudno jest, oczywiscie, w tak og6lnym om6wieniu rozwaiac 
trese poszczeg61nych·al'tykuI6w, esej6w ezy dyskusji. Mozna wpraw
dzie probowae dzielie .opracowania na mniej czy wi~cej doskonale, 
bardziej ol'yginalne czy bardziej akademickie, dojrzale czy peIne 
mIodzienezej egzaltacji i znieciel,})liwienia. Moina prosie 0 dookre
slenie dzialu "Pogranicze filozofii" , dysku towae dobor poszezeg61
nych tematow, domagae sifi pelniejszej obecnosci przemysle11 stu
dentow w pismie. Mozna by takze ukazac dyskusjfi w ramach samej 
j,Szkoly Lubelskiej" itp. W sumie jednak nawet te wCltpliwosci-pro

• pozycje, ujawni'ajCl "FILOZOFIE;" jako miejsce spelniania si~ fiIozofii 
ludzi poszukujqcych Prawdy. Mniej lub wi~cej jasno widzqcych, 
czujqcych, rozum'iejClcych swiat i czlowieka, 

Warto dodae jeszcze slowo w kwestii formamej , czyli popatrzec 
na pismo od strony technicznej. "FILOZOFIA" jest obrazem wy
si1ku nie tylko umyslu , lecz i upal' tej wolL Jest bowiern wydawa
na jako m aszynopis w nakladzie 50 egzemplarzy. Objfitosc waha 
sil'; od 40 do 130 stron. Kazde wip,c szese egzemplarzy musi miec 
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oddzielnq korekt~. Okladka sporzqdzona jest metodq fotograficz
nq. Wszystko to pochlania wiele wysilku, czasu i energii, kt6rq moz
na by spozytkowac do innych cel6w. Jesli ta'ka metoda pracy byla 
usprawiedliwiona w poczqckowym etapie istnienia pisma, to obec
nie wydaje si~ , ze nadszedl czas, by "FILOZOFIA" mogla rozwiq
zac ten problem. Bylaby to zarazem dla pisma szansa przejscia na 
etap szel'szej prezentacji i pelniejszego uczestnictwa w filozoficznej 
kulturze spolecznej. 

Nakreslilismy tylko jakby "og61nq map~" problem6w poruszanych 
w pismie, aby w ich kontekscie ukazac urzeczywistnianie si~ "FI
LOZOFII" - i to nie tylko w nazwie, lecz w treSci i duchu. Dla pel
nosci obrazu t rzeba by jednak dokonac jeszcze jakiegos dogl~bnego 
ci~cia ukazujqcego samo zradlo zycia naszego p~sma, po to, by wy

, czuc t~tno i ducha, arktualnosc i odwiecznosc, scalose i zmiennose je
go zasadniczego tematu - f i 1 0 z 0 f i i. Wydaje si<,:, ze mozna to 
osiqgnqc tylko jednym sposobem: przedstawiC pytania, kt6re zostaly 
na lamach "FILOZOFII" postawione. 

3. "FILOZOFIA" W PYTANIACH 

Pytanie - UCZq starozytni m~drcy - jest zyciem filozofii . Z py
tania rodzi si~ filozofia, nim si~ zywi i oddycha. Pytanie bowiem 
rodzi nast~pne pytania. Heidegger powie, ze "stawianie pytar} jest 
poboZnosciq myslenia", a kazde pytanie filozofkzne "moze bye za
dane tak tyl'ko, ze zapytujqcy jako taki tkwi w nim, jest sam po
stawiony pod znakiem zapytania". Popatrzmy wi~c, jak wyglqda 
"FILOZOFIA" badana wedlug klucza pytan. Czego dotyczq, skqd 
si~ rodzq i co odslaniajq. W poszukiwaniu takich pyta!'} si~gamy do 
poszczeg6lnych numer6w "FILOZOFII". 

Latwo zauwazyc, ze horyzont metafizycznych pytan, ich cel i tresc 
wyznacza c z low i e k. On pyta i on jest pytaniem. W pierwszym 
rz~dzie z rzeki problem6w wylaniajq si~ pytania 0 1 u d z 'k q twa r z 
c z low i e k a - maczone niepokojem: 

o jego prawo do bycia i poznania jako warunku ujawnienia siG 
osoby (W. Chudy FL 4, 1978, 6, 1980). 

o odpoznanie swiata (ludzkich) wartosci (M. Czachorowski FL 5, 
79), 

o zr6dla i podstawy norm moralnych (J. Borz~oki FL 3, 1978) , 
Co robiC w sytuacji, kiedy sama wiedza 0 godnosci osoby ludz

kiej nie wystarcza, by bye czlowiekiem? (T. Styczen FL 6, 1980), 
W czym ukryta jest tajemnica wolnosci, godnosci i wielkosci czto

wieka? (J. Galkowski FL ,6, 1980), 
o samospelnianie i doswiadczanie swej podmiotowosci -(I{, Dzie

ka n, W. Starnawski FL 6, 1980), 
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o solidarnose filozofa z losem czlowieczym i zaangarowanie w Zy
ciou spolecznym (Rozmowa z Martinem Heideggerem, Hum. H. Ma
zurczak FL 2, 1978), 

o miejsce i funkeje Boga w swiecie, nauce i zyciu ludzkim (P. Ja
roszy6ski, WI. Dlubacz). 

Sq to pytania czlowieka kierowane do siebie samego. Odpowiedzi 
moze paoae wiele - i rzeczywiscie rtak si~ dzieje. Sq cz~sto uzalei
nione z jednej strony od osdbistego zaangazowania i koncepcji filo
zofii, z drugiej zas dyktowane swiadomosciq, ze niikt nie moie so
bie rezerwowac monopolu na ich bez:bl~dnose. Cz~sto wi~c odpo
wiedzi te Sq dyskutowane w roinych perspektywach filozoficznych, 
czego przykladem mogq bye rozwaiJania autorow "FILOZOFII" roz
trzqsajq>cych powyisze pytania tak z perspektywy filozofii mar:ksi
stowskiej (FL 3, 1978, 5, 1979), jaik i w swietle filozofii chrzescijan
skiej (FL 4, 1978, 5, 1979, 6, 1980). 

Oddzielny blok zagadnien metafizycznych tworzq pytania 
o 	swiat ludzkich wytworow -0 sztuk~, kultur~ ij~zyk; 

Czy mozna przekladac myslenie 'tak, Jja'k przeklada si~ slowa? 
(J. 	Bagi6ska FL 4, 1978), 

Jaka jest rola sztuki, poezji W odkrywaniu swiarta, w jego uczlo·· 
wieczaniu, humanizacj'i? (El Dablju FL 5, 1979), 

Czy mozna podporzqdkowac situk~ i kultur~ ideologii? (J. Gula 
FL 3, 1978). 

J est to dzial dopiero rozpocz~ty, otwal'ty, pytania dopiero b~dCl 
sip, rodzily. 

Istnieje tei w "FILOZOFII" dzial pytan nie zadanych, a raczej 
gleba ich ' zakorzenienia, zrodlo rodzenia, miejsce, gdzie moma wy
czue tp,tno filozoficznego myslenia. Jest to diial "Kronik i sprawo
zdan", ktory SWq tematykq jakoby dopelnia poszczeg61ne numery 
"FILOZOFII" przedstawiajqc program zjazdow, tygodni, posiedze6 
i dyskusji organizowanych na KUL-u. 

Oczywiscie, nie jest to zupelny i wyczerpujqcy zestaw pytan po
stawionych na kartach omawianego pisma. Niniejsza recenzja jest 
tylko odsloni~ciem pola zainteresowan i iposzutkiwan ludzi mlodych, 
dla ktorych filozofla stala si~ nami~tnosciq myslenia. 

4. PLANY I ZAPOWIEDZI W "FILOZOFII" 
I 

W najblizszym czasie redakcja zapowiada opublikowanie dwoeh 
- kolejnych numerow "FILOZOFII" poswi~onyeh problematyee hi

storiozoficznej. Znajdq si~ w nieh nie publikowane wyklady ks. 
Andrzeja Wawrzyniaka na iemat filozofii dziej6w. Bylaby to (po 
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ks. Feliksie Sawickim (1920» druga samodzielna pr6ba opracowa
nia tego zagadnienia w literaturze polskiej. Ponadto redakcj a za
powia:da bldk material6w poswi~conych filozofii Friedricha Nietz
schego, numer metodologiczno-logiczny, oraz dalszy rozw6j dzialu 
tw6rczosci translatorskiej stanowi1\cej w tego typu czasopismach 
bardzo ambitn1\ i walliosciow1\ cz~sc. 

Rozci1\ga si~ wi~c przed nami tperspektywa godna "FILOZOFII" 
z nazwy i tresci. Jest tez obrazem mlodych umysl6w, jak r6wniez 
odbiciem dr6g filozofii KUL-u. Czy jest to obraz bogaty? Odpo
wiedz pozostawmy 'przyszlosci. Na razie moiemy tpowiedziec, chyba 
bez obawy 0 przesad£:, ze "FILOZOFIA" jest miejscem spelniania 
si~ mlodych filozof6w. Ich zyciem. Czuwaniem ich rozumu. Jest 
pelna w1\ttpliwosci, pytan i odpowiedzi. Jest taka, ja:kie jest zycie fi
10zofa. Nie jest recept1\ dla poszukiwaczy Prawdy, ale na pewno 
jest nadziej1\. Dla kogo? - Dla rozumu. Jest jegoobronq. Sluzy 
mu, by "strzec myslenie od wyprzedazy za bezcen" (Heidegger). 

ks. Andrzej Maryniarczyk 

PATOlOGIA MllOSCI I WOLI 

"...chocbym mial dar prorokowania, 
i znal wszystkie tajemnice, 

. i posiadal calq wiedz~, 

i chocbym mial pe1ni~ wiary .. . , 
a milosci bym nie mial, 
bylbym niczym". 

(PAWEL Z TARSU) 

"... wola jest wladzq wolnosci osoby". 
(KAROL WOJTYLA) 

Jakkolwiek by oceniac sytuacj~ cywilizacyjno-lkul-turow1\ i du
chowq, w jakiej nam iye przyszlo, narasta swiadomosc, Ii pewne 
fundamentalne wartosci, 'kt6re sprawialy, ze - m6wi1\c za H61der
linem - "poetycko mieszkal czlowiek na tej ziemi", dzis na na
szych oczach zdajq si~ wiednqe, obumierac i popadac w zapomnie
nie. Zagrozeniu ulega istota czlowieka. Czlowiek zrywa wi~zi z by
ciem) zatraca zmysl sacrum. T~pieje jego zdolnose do spotykania 
si~ z drugim czlowiekiem. Jednowymiarowy, samotny w tlumie, pust
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kq wypelniony. Niewolnik zqdzy posiadania uzywania. Manipu
lujqcy i manipulowany. . 

Jezeli jednauc rna racj~ Holderlin m6wiqc : "Tam, gdzie jest nie
bezpieczenstwo, rosnje tez to, co niesie ratunek", w naszych zagro
zeniach tkwi ukryta szansa wzniesienia si~ na wyzszy poziom czlo
wieczenstwa. 

Zapewne jednym z najgrozniejszych schorzel1 czlowieka ws.pol
czesnego jest kryzys milosci i woli. Zas niedawno wydana przez 
"Bi:bHotek~ Mysli Wspolczesnej" PIW-u ksiqzka Rollo Maya pt. 
Mi.lose i wola 1 stanowi jed.uq z najciekawszych prob dotarcia do 
korzeni owego schorzenia. Ksiqzka Maya z pewnosciq zastuguje na 
to, by jq postawie w rz~dzie najcenniejszych publi:kacji oswietlajq
cych problematyk~ milosci, jakie ukazaly si~ w Polsce w ostatnich 
kilkunastu latach. Mysl~ 0 iakich pracach j alk Istota i fOTmy sympatii 
Maxa Schelera, Milosc i odpowiedzialnosc Karola Wojtyly 2, 0 sztu
ce milosci Ericha Fromma. 

Autor IvIilosci i woH jest juz znany polskiemu czytelnikowi z opu
blikowanej w 1973 r. przez LW. "Pax" Iksiqzki pt. Psychologia i cly
lemat ludzki. 3 May (ut'. w r. 1909) uzyskal d'oktorat lJ1a Uniwersy
tecie Columbia, wylkladal na wielu slynnych uniwersy'tetach ame
rykanskich: Harvarda, Princeton, Yale. Jest myslicielem podejmu
jqcym w swej tworczosci naukowej najbardziej palqce problemy 
n~kajqce mieszkal1ca Zachodu, a zarazem psychoterapeutq 0 boga
tym doswiadczeniu. Jego metoda badawczo-tera'peutyczna oparta na 
metodzie fenomenologic?Jnej i ana1i71ach 'egzystencjalis't6w, ale row
niez otwarta na psychoanaliz~ Zygmunta Freuda, stanowi jednq z od
mian psychoterapii antropologicznej zwanq p s y c hot era p i q 
e g z y s ten c j a I n q. Do najbardziej znanych .pra~ Maya nalezq: 
Meaning of Anxiety (1950), Man's Sea7'ch fOT Himself (1953), Psy
chology and the Human Dilemma (1966), Love and Will (1969), Po
weT ~nd Innocence (1972), Paulus-Reminiscences of a Friendship 
(1974). 

Milose i wola wyrasta z doswiadczen czlowieka Zachodu, w szcze
g61nosci mieszkal1ca USA i podobnie jak 0 sztuce milosci, jest probq 
rozszyfrowaniasytuacji milosd w tamty'l11, tak bardzo odmiennym od 
polskiego kr~gu cywilizacyjno-kulturowym. Potraktowanie jej jedy
nie jako klucza do zr·ozumienia Zachodu byldby jedl1'a'k zubozeniem 
jej 71awart'osci. Wnikliwy czyte1nt!c Milosci i woli bez trudu zauwazy, 
ze niekt6re problemy zwiqzane z patologiq milo sci i woli na Za
chodzie Istajq si~ coraz bardziej aktualne ,i u nas. Sqdz~, ze za ikil<ka

1 R. May, Milo.~c i w ola, lIum. H. i P. Spiewalwwie, Wars zaIVa 1973. 
' POI'. komenta rz do t ej k Siqzki: H. Bortnowska, Miara mUo§ci, ..Znak" 19G~ . 

nr 4 lOG). 

, R. May, Psychologia i dylemat l:udzld, Hum. T . MieszlwlVski, Wal'szawa 1973. 
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nascle czy kilkadziesiqt lat kSlqzka Maya b~dzie u nas jeszcze bar
dziej a-ktualna niz obecnie. Mysl~ wi~c, ze wado jq zaprezen towac 
Czyte1nikowi "Znaku". 

ARTYSCI I NEUROTYCY PROROKAMI wSPOtCZESNOSCI 

Ludzmi obdarzonymi najwi~kszq zdolnosciq ujawniania proble
m6w i konflikt6w, jakie trapiq czlonk6w danego spoleczenstwa na 
okreslonym etapie rozwoju Sq - zdaniem Maya - artysci i neuro
tycy. Wyposazeni w szczeg6lny typ W r a z 1 i w 0 sci, wyjqtkowo 
intensywnie i ostr.o rprzezywajqc zmagania z samym sobq, z innymi 
ludzmi i ze sWiatem, posiadajq osobliwy dar wnikania w najgl~bsze 
paklady duszy, w "nieswiadome", a1bowiem ludzie odslaniajq ir6
dla swych pro'blem6w tylko w stanach ostrego duchowego i emocjo
nalnego cierpienia. A,rtysci i neurotyey doswiadczajqc podswiado
mych i nieswiadomych tendencji spoleczenstwa, w kt6rym zyjq, od
slaniajq to, co Wkr6tce stanie si~ powszechne w calym spoleczen
stwie. Wglqd w s:zrt;uk~ i nerwice danego spoleczenstwa pozwala 
przewidziec jego najblizszq przyszlosc. Tez~ t~ ilustruje May licz
nymi 'przykladami, wskazujqc m. in. na pr.oblemy seksualne, k t6re 
Freud wykryl u swych pacjent6w na przelomie XIX i XX W . , a k t6
re w 10 lat p6zniej staly si~ problemami niemal calego spoleczen
stwa , na dostrzezony przez nieM6rych psychoterapeut6w na prze
lomie lat trzydziestych i c~terdziestych niepok6j , kt6ry w latach 
pi~cdziesiqtych uznano za zjaWisko tak powszechne, ze zacz~to m 6
wic 0 "wieku niepokoju" i in. 

Problemy, kt6re wyrazajq artysci i neurotycy Sq wyrazem nie t yl
ko ich jednosbkowych konflikt6w i symptomem konfliJ<; t6w epoki , 
w kt6rej zyjq. P S Y c hot era pia i s z 't u k a 0 d s 1 a ni a j q 
t 0 , co s tan 0 w i i s tot ~ c z low i e c zen s twa i 1 'U d z
k i ego los u. Z 'tego wzgl~du artyst6w i neurotyk6w mozna na
zwac - poslugujqc si~ wyrazeniem Ezry Pounda - "czulkami ludz
kosci", a w naszych czasa-ch, "erze psychoterapii", dostrzec szans~ 
gl~bszego wejrzenia w istot~ czlowieczenstwa. 

Zasadnicza r6znica mi~dzy nerwicowcem a artystq polega na 
tym - twierdzi May - ze pierwszy z nich, doswiadczajqc sprzecz
nosei i konflikt6w swojej Ikuliury, n i e j est w s t an i e nadac 
swym doswiadczeniom formy "znaCZqcego dla siebie i innych komu
nikatu", co udaje si~ drugiemu w pr.ocesie tworzenia. A jesli 'tak , 
to neurotyka mozna za Otto Rankiem nazwac "niedoszlym artystq", 
kt6ry nie moze swych rkonmkt6w przeksztalcic w sztuk~ , co mogio 
zostac spowodowane jalkims traumatycznym lub za'konczonym nie
powodzeniem doswiadczeniem albo zablokowaniem wi~kszej od nor
malnej oryginalnosci i potencji domagajqcych si~ ujawnienia. 
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BEZSILNOSC I APA TIA 

Warunkiem umozliwiajqcym zrozumienie Ikryzysu milosci i woli 
we wsp6lczesnym swiecie jest wnlkni~cie w sytuacj~ duchowq czlo
wieka w nim zyjqcego, w stan i tendencj~ Imltury i osobowosci two
rZqcych jq ludzi. 

Swiat 6w nazywa autor omawianej pozycji s w i ate m s c h i
z 0 ida 1 n y m, przy czym termin "schizoidalny" nie oznacza u nie
go jednostkowego stanu patologi'cznego, lecz stan uwltury i typ 080

bowosci tworzqcych jq ludzi chara'kteryzujqcy si~ a pat i q jako 
stanem emocjonalnej oboj~tnosci, chlodu uczuciowego, braku pasji, 
zarliwosci i a'l1gazowania si~ oraz nieuczestniczenia w waznych, istot
nych wydarzeniach. 

Poniewaz czlowiek nie jest zdolny przez dluzszy okres czasu zye 
w stanie apatii, ta przeksztalca si~ we wrogose, rozpacz i rodzi dzia
lania destrukcyjne przejawiajqce siE; w postaoi zbrodni, gwaltu, a w 
ostatnich latach - dodajmy od siebie - terrorY2)mu . 

.A!patia jako stan zawE;zonej, zubozonej swiadomosci wyplywa 
sqdzi May - z kilku :h'odel, m. in. z u t rat y p 0 c z u cia z n a
c zen i a i war t 0 sci. Kryzys poczucia znaczenia i wartosci czlo
wieka Zachodu zrodzil si~ w sytuacji wzrastajqcej sHy bezosobowej 
techniki i takiego systemu organizacyjnego spoleczen:stwa, w kt6rym 
nie liczy si~ niepo\vtarzalnose ,osoby, lecz jej uzytecznose i funkcjo
nalnosc, a wi~c to, co wymieni;alne. Sytuacj~ t~ wyznacza r6wniez 
mozliwosc wybuchu wojny nuklearnej, na un'ikniE;cie ktorej poszcze
g61na jednosbka nie rna zadnego wplywu. 'Nie bez znaczenia jest tez 
wykorzenienie siE; czlowieka wsp61czesnego ze swiata mit6w i war
tosci, kt6re zyciu nadawaly sens, gl~biE; i maGzenie. 

Z poczuciem utraty znaczenia i bezsilnosciq wiqze siE; z a c h w i a
ne pocz'Ucie odpowiedzialnossi: skora nie mam zad
nego wplywu na dzieje swiata i na wlasny los, za nic nie jestem od
powiedzia1ny. 

WOLA A PRAGNIENIE I INTENCJONALNOSC 

Zyjemy w czasach wymagajqcych od nas umiej~tnosci podejmo
wania dalekosi~znych decyzji. Zas z drugiej strony - wlada nami 
apatia i pocz,ucie bezsilnosci. W tej sytuacji kazdy wysil€lk zmierza
jqcy do zgl~bienia pr ob1emu woli zasluguje na szczeg61nq uwag~. 
Z pewnosciq fundamentalnym dzielem z zakresu filozofii woli, ja
kie ma nam do zaoferowania mys1 wsp6l'czesna, jest PhiLosophie 
de La voLonte (FiLozofia woH) Paula Ricoeura. Nawiqzujqc do badan 
Ricoeura, a takze Williama Jamesa,4 autor Milosci i wali 'Podejmuje 

, Por. W. James, Prlnctples of Psychology, New York 1890. 
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wlasnq prob~ zrozumienia woli i jej miejsca w strukturze osobowo
sci. 

Pytajqc 0 miejsce woli w strukturze osobowosci i jej wartosc, moz
na uzyskac zasadniczo dwie diametralnie rozne odpowiedzi. Kla
syczny, arystotelesowsko-tomistyczny nurt filozofii umieszczajqc wo
l~ wraz z rozumem w sferze swiadomosci traktuje jq jako s i 1 ~ 
po z Y t Y w n q przeciwstawiaj&cq si~ pragnieniom, nami~tnosciom 
i uczuciom pojmowanym jako sHy nizszej warstwy osobowosci. Kon
cepcja "sHy woli" zostala poddana ostrej krytyce z jednej strony 
przez Martina Heideggera, z drugiej - przez Freuda. Autor Sein 
nnd Zeit upatruje w "sile woli" przejaw dominujqcej w dmlturze 
eur-opejskiej postawy czlowieka wobec rzeczywistosci. Postaw~ t~ 

mozna by okreslic wyrazeniem: "czlowiek - panem bytu". Istotq 
tej postawy jest w 1 a d c· z 0 - man i p u I u j q c e n a s taw i e n i e 
do r z e ·c z y w i.g t 0 sci, ant r 0'P 0 c e'l1 try z m, sub i e
k t y w i z m i i n d y wid u ali z m. "...czlowiekowi pod panowa
niem woli - pisze Heidegger - niedost~pna jest juz istota bolu, po
dobnie jak istota radosci".5 Z 'kolei Freud zaataikowal rep res y j
n q, tlamszqcq pragnienia, potrzeby i t~sknoty funkcj~ woli wyka
zujqC, ze owa w~ktorianska - jak jq okresla May - koncepcja "sHy 
w{)li" nie majqcej nic wspolnego z pop~dami i nami~tnosciami, jest 
jednq z najgrozniejszych u 1 u d czlowieka wsp6lczesnego zul;)Qza
jqcych ludzkie iycie i pozbawiajqcy·ch je dostojel1stwa. 

Akceptujqc dokonane przez Freuda odkrycie, ie wiktorianska 
koncepcja "sily woli" ja·ko mocy absolutnie wyznaczajqcej nasze 
dzialani-e i 'l1asz los jest samouludq, nie 2Jrezygnowal jednak May 
z przekonania filozofii iklasycznej, ie wola jest wartosciq pozytywnq. 
W Milosci i woli May dqzy do wykazania, ie nie b~dqca samouludq, 
zdrowa wola jest zakorzeniona w pragnieniu i intencjonalnosci. 
Pragnienie i intencjonalnosc stanowiq - jego zdaniem - warunek 
umozliwiajqcy wol~ i decyzj~. Trzeiba dodac, ie May pojmuje prag
nienie i intencjonalnosc w swoisty spos6b. 

P rag n 1. e n i e nie jest dzieci~cq potrzebq ani kaprysem. Nieslusz
ne jest tez redukowanie go do energii czysto biologicznej. Sila mo
tywacyjna pragnienia tkwi w tym, ze stanowi ono szczeg61ne p 0

lqczenie energii i sensu (s. 258 in.). Na temat zwiqzku 
mi~dzy pragnieniem a wolq May pisze: "Pragnienie jest wyobraze
niem sobie mozliwosci pojawienia si~ pewnego dzialania lub sytua
cji. ( .. . ) Wola jest zdolnosciq do takiej organizacji, ktora umozliwia 
ruch w pewnym kierul1'ku lub w kierunku 'pewnych cel6w. (...) 

, M. Heidegger, Przezwycillzenle metaflzy/d, przel. M. J. Siemek. \V: Budowac, 
ln ies?kac, mys!ec . Eseje wybrane, tium. zblorowe, Warszawa 1977, s . 31 5. 
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.'wola' zaklada samoswiadomosc, a 'pragnienie' - nie ; 'wola' wymaga 
wyboru typu 'albo-albo', pragnienie - wyboru takiego nie wymaga. 
'Pragnienie' nadaje woH cleplo, trese, wyobraznif;, swiezose i bo
gactwo, 'wola' nadaje pragnieniu kierunek i dojrzalose. Wola chro
ni pragn'ienie pozwalajqc mu trwae bez narazania sif; na zbyt wiel
kie ryzyko. Ale bez 'pragnienia' wola t rad SW/:l zywotnose, jalowie
je, ginie przytloczona cif;zarem sprzecznosci. Czlowiek obdarzony 
'wolq', a pozbawiony pragnienia to czlowiek wi!ktorianski czy raczej 
neopurytanin. Czlowiek, ktory jedynie pragnie, a pO?Jbawiony jest 
woll, to czlowiek infantylny, obezwladniony popf;dami" (s. 268). Po
niewaz "niemoznose pragnienia prowadzi do pust'ki, r02!paczy i cho
roby" (s. 261), cZf;sto punktem wyjscia psychoterapii jest t er a pia 
p r ag n i e n i a, przywrocen'ie choremu zdolnosci do odczuwania 
smaku zycia, uswiadomienie mu jego potrzeb, pragnien i nauczenia 
go zdolnosci ich wyrazania. 

Rozr6iniaj/:lc intencj~ i i III ten c j on ·a 1 nos c autor Milosci i wo
Ii nie jest zgodny w rozumieniu tych pojf;c z fenomenologami, 
w szczegolnosci z Husserlem. Dla Husserla - przypomnijmy - in
tencjonalnosc oznacza pewien szczeg6lny rys swiadomosci. K'r6tko 
m6wiqc: kazdy akt swiadomosci ma sw6j przedmiot, do kt6rego dq
zy, n a kt6ry jest ukierun'kowany. Owo ukienunkowanie jest inten
cjq akt6w, zas owa zdolnosc swiadomosci aktowej do wychodzenia 
w stronf; przedm iot6w nazywa sif; intencjon alnosci/:l. May przez in
tencj f; r02)umie wolf; swiadomq, natomiast intencjonalnosc nazywa 
w 0 I q u k r y t q rozumiej /:lc przez niq dqzenie bytu ludzkiego do 
czegos, co lezy poza nim . . D/:lzenie to obejmyje ca losc odczuwania, 
oceniania i dzialania istoty ludzkiej. J ak z tego wynika, May roz
szerza husserlowskie poj~cie int.encjonalnosci ze sfery swiadomosci 
na caly byt ludzki, w szczeg6lnosci na waTstwf; cielesn/:l. Jego roz
wazania nad intencjonalnosci/:l majq wazkie konsekwencje poznaw
cze i ierapeutyczne. Zrozumienie czlowieka wymaga nie ty~ko po
znania jego in<tencji, ale ' przede wszystlkim dotarcia do jego in,ten
cjonalnosci. Dopiero zrozumienie intencjonalnosci czyli woH ukrytej 
moze zapoczqtkowae skuteczny proces Ipsychoterapii. May ilustru
je to p rzykladami zaczerpnif; tymi z wlasnej praMyki terapeutycz
nej. 

Pr6ba Maya :l!mierzajqca do ugruntowania woH w strukturze ca
lego bytu ludzkiego, ze szczeg6lnym uwzglf;dnieniem sfery cieles
nej, n'ie jest odosobniona. Byloby bardzo interesujqce por6wnanie 
jego wywodow z rozwazaniami przeprowadzonymi na ten temat 
w Osobie i czynie przez kant Karola Wojtyl~.6 

• P or. It. Wojtyla, OBoba I CZlJn, Krak6w 1969. 
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WOLA A MllOSe 

Na og61 milose i wola Sq sobie przeciwstawiane. Rozwazania Maya 
wykazujqc gl~bokie ich zakorzenienie w najgl~bszych warstwach 
bytu ludzkiego, prowadzq do wniosku, ze obydwie te sUy uczestni
CZq w -tworzeniu tej samej rzeczywist osci ~ rzeczywistosci mi~dzy
ludzkiej. Dzi~ki nim wchodz~ w bHskosc i porozumienie z drugim 
czlowiekiem. To one umozliwiajq mi otwarcie si~ na niego i obdaro
wywanie go. Oderwanie jednej z tych sil ad drugiej prowadzi do pa
tologii. Wola bez milo sci jest manipulowaniem, a milosc bez w aH 
jest sentymentalna, slaba i niedojrzala. !'{aszym czasom znane Sq 
obydwie te choroby. 

Niebezpieczenstwo "sily woli" manifestujqcej si~ manipulowaniem 
rzeczami i ludzmi ukaz.al w spos6b w:nikliwy i przekonywajqcy 
Heidegger.7 Autor Listu 0 humanizmie zdaje si~ jednak nie dostrze
gac tego, ze wola staje si~ manipulacjq dlatego, poniewaz nie we
szla w przestrzen milosci, nie zaprzyjaznila si~ z milosciq. A zatem 
jedynym ratunkiem na wladcro-manipulatorskq postaw~ czlowieka 
wsp6lczesnego jest d rag a d oj r z a I e j milo sci. Heidegger 
jakby tej dr{)gi nie docenil. Docenia jq May. Ale przeciez nie on je
den, bo r6wniez Fromm, a taikze filozofowie spotkania. Dzis sym
bolem a zarazem m~czennikiem tej dro~ jest autor Milosci i odpo
wiedzialnosci - Jan Pawel II. 

Refleksje Maya poswi~cone milosci warte Sq namyslu. Wynotujmy 
z nich to, co istotne. 

SEKS UCIECZKJ\ 00 MllOSCI 

Rozr6Zniajqc wyst~pujqce w kulturze europejS'kiej cztery TOzu
mienia milosci (seks utozsamiany ze zmyslowosciq, z libido, eros 
jako poryw serea, sila dqzqca do prokreacji lub kreacji, t~sknota do 
wyZszych form istnienia, philia w sensie przyjazni i milosci brater
skiej oraz agape ezy caritas czyli milaM! b~dqca poswi~ceniem dla 
dobra innych) May cz~ni przedmiotem namyslu przede wszystkim 
seks oraz eros. 

W naszym spojrzerriu na seks i jego zwiqzek z milosciq panujq, jak 
si~ zdaje, dwa poglqdy. Jedni traktujq go jako j ~ z y k milo sci, 
jej wYraz. W uzasadnianiu tego poglqdu i jego rozpowszechnianiu 
w Polsce najwi~ksze zaslugi majq m. in. Karol W{)jtyla 8, ElZbieta 

I 

'Por. M. He1degger, Budowa~, mteBzka~, mlll!e~. Eseje wllbrane, tlum. zb1o
rowe, Warszawa 1977. 

• Por. K. WOjtyla, Mt!oU t odpo!Otedzta!no§~, wyd. ]I, Krak6w 1962. 
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SUjak 9, Zbigniew Lew Starowicz 10, Wanda P6ltawska i in. Naiwnym 
optymistq bylby jednak ten, kto by tWierdzH, ze ten poglqd jest 
reprezentatywny dla wsp6tczesnego mieSilkal1.ca zachodniego kn;gu 
cywilizacyjno-kulrurowego. Seks jest dzis traktowany przede wszyst
kim jako war t 0 s c sam a w sob i e, cel sam w sobie. Spo
glqdajqc okiem socjologa na miejsce seksu w zyciu wsp61czesnego 
czlowieka mozna by naSZq epok~ nazwac epokq kultu seksu. 

Najcz~sciej poprzestajemy na 'konstatacji tego faktu . Rzad,ko kie
dy zdobywamy si~ na wysilek, by dotrzec do korzeni owego zjawi
ska, by za zjawiskiem socj-ologicznym dostrzec gl<:boko ludzki dra
mat. Wlasnie May podejmuje taki wysilek wysuwajqc i uzasadnia
jqC ' t~z~, iz ' se rks pelni dZis funkcj~ represyjnq 
w s t 0 sun 'k u d 0 milo sci. "Seks - powiada - jest narko
tY'kiem, ,kt6ry ukrywa przed naSZq swiadomosciq niepok6j erosa" 
(s. 90). A takze: " ... Uciekamy przed e1'osern, niegdyS wszechw~a2
l1Y'm zr6dlem bytu, w seks, do zlosliwej zabawki" (5. 128). W wieku 
chlodu emocjonalnego, oboj~tnosci i apatii, w wieku zaniku auten
tycznej komuni,kacji mi~dzyludzkiej, alienacji i depersonalizacji czlo
wiek pl'agnie kochac, i ,kochac nie jest w stanie. L~k przed bliskosciq 
i intymnosciq, jakq rodzl e1'os, JE;k przed dramatem, jaki si~ z nim 
wiqze, jest zagluszany "tyraniq orgazmu", kultem ilosci i sprawno
sci. Zaabsorbowanie technikq swiadczy '0 impotencji emocjonalnej. 
" ...seks jest najwygodniejszym na'rkotykiem pozwalajqcym ukryc 
l~k przed odczlowieczeniem" (s. 98, przypis 5). 

Spos6b przezywania seksu jest j~dnym Z symptom6w sposobu do
swiadczania swego czlowieczenstwa. Stechnicyzowane podejscie do 
seksu swiadczy 0 z d 0 min 0 wan i u m y s len i a 0 s p r a
wac h 1 u cl z k i c h p r z e z m y s 1 e n i e tee h n i c z n e. Kie
dys Edmund Husser! powiedzial: "Same tylko nauki '0 faktach two
rZq ludzi samych tylko fakt6w".11 Parafrazujqc go dzis, mozna by 
powiedziec: sWiat techniki rodzi tylko technicznego czlowieka. Na
stqpila zmiana sposobu rozumienia siebie: 'kiedys czlowiek doswiad
czal siebie przede wszystkim jako istot~ etycznq, dzis - doswiadcza 
siebie jako istot~ technicznq, a swoje czyny ocenia bardziej ze wzgl~
du na ich slrutecznosc i sprawnosc wykonania, ni2 ze wzgl~du na 
wartosd, kt6re si~ w nich realizujq. Jednym z najwi~kszych walo
r6w Milosci i. woli jest, jak sqdz~, ukazanie przez jej autora niebez
pieczenstw i zagl'ozen, ja,kie wiqzq si~ z zawladni~dem mysleniem 
o sprawach ludzkich, w szczeg61nosci 0 milosci, tprzez myslenie tech-

I POr. E. Suja.j<, Kontakt psychiczny w malten.stwie i l'odzinie, Katowjce 1971. 
" Par. Z. L. Starowjcz, Eros, natura., Itultum, Warszawa 1973 oraz Seks trudny 

czy latwy?, Warszawa 1979. 
11 E. Husserl, Kryzys natlk! etlropejsldej a transcend.enUl.I.na fen-omenolog ia, 

Hum. J. Szewczyk, "Studia Filozoficzne" 1976, nr 9 (130), S. 95. 
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ni:czne. Podczas lektury ksiqzki Maya trudno si~ oprzee wrazeniu, iz 
jego rozwazania jedynie potwierdzajq to, co na temat niebe~ie
czenstw, jakie niesie z sobq myslenie techniczne, uslyszelismy juz 
od Heideggera.t2 

OBECNOSC TRAGIZMU W DOJRZAlEJ MltOSCI 

Drugq spraWq niezwykle cennq w rozwazani@.ch Maya poswi~co
nych milosci jest bardzo mocne podkreslenie przez niego cz~sto ukry
wanej i przemilczanej prawdy, iz w autentycznej, dojrzalej milo sci 
jest abecny element t rag i c z nos c i.13 Podczas gdy na og6l uzna
jemy za mHose tylko to, co radosne i uszcz~sliwiajqce, zas smutek, 
zal, b61 lokujemy poza jej obszarem, May wykazuje, iz k 0 n i e c z
n y m w a r un k i e m d 0 j r z a I e j . milo sci jest uznanie ist
nienia w jej strutkturze elementu tragieznego jalw czegos nat u
r a 1 neg o. W Milosci i woli ezytamy: "Milase aznacza otwarcie si~ 
na dobre i na zle; na smutek, zal, rozezarowanie, jak i na radose, 
spelnienie... " (s. 133). A takze: "Smiere i rozkosz, b61 i zabawa, nie
pok6j i cud narodzin - Sq to wqvki, z kt6ryeh utkana jest" materia 
ludzkiej milosci" (s. 132). Milose infantylna, zamykajqca oczy na to, 
co w milosci peInej tragiczne - na skonezonose i smiertelnose ko
chanego i kochajqcego, przeradza si~ w obsesj~ seksu. "Obsesja 
seksu sluzy wsp6lczesnemu czlowiekowi do ukrycia l~ku przed 
smierciq" (s. 139). U czestniczenie w milosci dojrzalej wiqze si~ z p o
k 0 r q, z uznaniem prawdy 0 swej skonezonosci, ale tez z otwarto
sciq na to, co May nazywa dajmonionem, czyli biologicznym, wital
nym wymiarem bytu }udZlkiego, siedliskiem mocy tw6rczych, ale tez. 
nisZiczycielskich i agresywnych. Zamykanie oezu na dajmoniona pro
wadzi do destrukcji osobowosci. Dajmonion oswojony wz'bogaea oso
bowose, a milose czyni witalnq i tw6rezq. 

W u'kazaniu owego drugiego oblieza milosci przez Maya widzial
bym urealnienie, sprowadzenie na ziemi~ i wzbogacenie bardzo pi~k
nej, ale jednak wyidealizowanej i uproszezonej wizji milosci, jak& 
nakreslH Fromm w 0 sztuce milosci. 14 Milose i wol~ mozna zatem 
potraktowae jako pogl~bienie i wzbogacenie rozwazan Fromma. 

W naszych polskich dyskusjaeh 0 milosci, gdzie "tak wszystlko 

" Por. przypis 7. 
" Znakomity opis tragicznosci znajdujemy u M. Schelera \V pracy 0 zjawislcll 

tragicznosci, Krakow 1976. 0 obecnoSci tragicznosci w zyciu ludzk im i jej roli 
\V doswiadczeniu drugiego zob. J. Tischner, Myslenie w edlug wartoSci , "Znak" 
1978, nr 7-8 (289-290), S. 962 oraz Fenomenologia spotlw n ia , " Ana lcct.a Cracovlcn
sia" 1978, t. X, S. 78 i n. 

\I Por. E. Fromm, 0 sztuce mi/o';ci., tlum. A. Bogdanski , wyd. ]I, Warszawa 1973. 
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r 6 w n 0, p i ~ it n i e i g 1a d k 0", jak powiada Norwid, glos Maya 
lokujqcy milose w przestrzeni dramatu, uznae trzeba za bardzo 
wamy i na czasie. 

ZAKO~CZENIE 

Podsumujmy. Omawiana ksiqzka Maya, ob()lk tak glosnych publi
kacji jak Samotny tlum, Ucieczka od wolnosci, Neurotyczna osobo
wose naszych czasow, Szok przyszlosci i in., stanowi wazny klucz do 
zrozumienia duszy wsp6lczesnego mieszkanca Za<:hodu. 

Ukazujqc patologi~ milosci i woH i si~gajqc do jej korzeni, wska
zuje May drogi t erapii poprzez pogl~bienie ich doswiadczenia, po
wiqzanie ich z sobq oraz zakorzenienie ich w trosce. 

Ale Milosci i woli moma postawie wiele zarzut6w. Zapewne nie 
jest to ksiq:lika wzorowa pod wzgl~dem kompozycji. Za ciekawymi 
pomyslami i intuicjami nie zawsze idq w pelni zadowalajqce i prze
konywujqce uzasadnfenia. R6wniez zbyt cz~ste powt6rzenia i meta
forycznose stylu sprawiajq, ze lektura tej ksiqzki wymaga ogrom
nego skupienia i wysHlru. Zarzuty, ja'kie moma skierowae pod adre
sem Milosci i woli nie sprowadzajq si~ jedynie do wymienionych 
uwag natury metodologicznej i forma1nej. Jej zawartose meryto
ryczna w niejednym punkcie wymagalaby dyskusji i polemiki. 

Na przyklad nieuzasadnione m oim zdaniem jest ta'k mocne wy
eksponowanie sposr6d r6znych rodzaj6w milosci - milosci erotycz
nej. Odnosi si~ wr~cz wrazenie, ze May darzy milose erotycznq ja
kims szczeg6lnym kultem. 

Zgadzajqc si~ z t ezq Maya, m6wiqcq 0 obecnosci elementu tra
gizmu w dojrzalej milo sci sqdz~, ze niedostatecZiDie zgl~bil jego zr6
dla. Nie pokazal np., jakqrol~ odgrywa tu zderzenie zakorzenionego 
w naturze ludzkiej pragnienia osiqgni~cia doskonalosci w kaZdym 
autentycznym spotkaniu z nieuchronnq skonczonosciq i ograniczo
nosciq partnera tego spotkania. 
Mysl~ tez, ze May nie docenia w oli jako zdolnosci do wyrzeczenia 

i rezygnacji z pragnienia pewnych wartosci po to, by m6c reali
zowae inne. 

Przytoczone zarzuty nie Sq jednak w stanie obnizye oceny warto
sci Milosci i woli, oceny, kt6ra brzmi: jest to jeden z najcenniej
szych tomik6w "Biblioteki Mysli Wsp6lczesnej" i jedna z najciekaw
szych ksiqzek poswi~conych milosci. 

Jan Galarowlcz 
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SZYIZM OD PRZODU I OD TYlU 
przede wszystkim chcialbym przeprosic Pana Karola Zbyszew

skiego za ukradzenie mu tytulU,l ale to jest tytul t ak wspanialy, ze 
szkoda go na jednorazowe uzycie. 

Przejdzmy do meritum. Sqdz~, ze caly fronton szyizmu nakreslila 
bardzo udatnie p. Anna Krasnowolska w 309 numerze "Znaku". 
W jej artykule znajdujemy historycznie uj~ty szkic t eofilozofii II 
iranskoszyickiej oraz wywodzqcej si~ z tego zr6dla naUlki 0 panstwie 
i prawie. Tej oficjalnej naukl, wchodzqcej w S'klad fasady frontowej 
iranskiego "civiias dei". 

Z podanego arty'kulu wynika bezposrednio, ze ustr6j idedkratycz
nego panstwa szyickiego musi bye oficjalnie egalitarno-totalitamy. 

To jest "szyizm od przodu". Na "szyizm od ,t ylu" skladajq si~ na
tomiast nie zawsze konsekwentne k onsekwencje podstawowych za
lozen frontowej ideologii szyizmu. 

W krajach islamu nigdy n ie bywalem, wi~c n ie odwazylbym si~ 
pisac 0 "szyizmie od przodu". Ale nast~pstwa zasarl szyizmu jako 
okreslonej "...kracji" mog~ latwo odczytac z posredniej jego znajo
mosci, poprzez jego zakwalifik owanie do wlascrwej k ategorii po
l'zqdk6w Cczy moze n iepor zqdkow) 'Prawnopanstwowych. 

A wi~c kwalifikujmy ! Ot6z nie mogqcy niczego opanowae ustroj 
panujqcy w szyickim Iranie zalicza si~ do tzw. ideokracji totalitar
nych. J est to ideokracja teokratyc2lna, ale nazwanie jej po prostu 
teokracjq byloby zwiqzane z pewnym ryzykiem, bo Koran jest tam 
na:bijany na kopyta szarog~szqcych si~ ajatollahow i zatraca swoje 
autentyczne oblicze. 

Stosowane tu poj~cie totalitaryzmu jest cz~sciowo 'odmienne od 
powszechnie st osowanego. Ze stosowanym tu poj~ciem totalitary
zmu jako takiego wiqze 'si~ bowiem tylko wnikanie ideokracji we 
wszystkie dziedziny zycia spolecznego i we wszystkie szczeg6ly zy
cia osobistego obywateli. 

Totaliiaryzm moze mlec charakter misyjny, jesli nie posluguje 
si~ gwaltem i operuje wylqcznie przekonywaniem. 

W przypadku Iranu nie wchodzi w gr~ totalitaryzm misyjny. Ma
my tam do czynienia z t otalitarnq ideokracjq tyranskq, 'kt ora tylko 
tym romi si~ od innych idookratycznych tyranii t otalitarnych, ze I I 

jest organizacyjnie niejednopartyjna. 

I p , Karol Zbyszewskl wydal przed laty interesujl\ce studlum pt. N temcew tc% 
ad przadu t ad tylu. 

• TeofilozofLa iranslw szyicka nie jest teodycel\ . To po prostu wyszywana na g~


stej ltanwie obj awienia instrukcja. 
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Nast~pstwa spoleczno-gospodarcze kazdej totalitarnej tyranii ideo
kratycznej bywajq podobne bez wzgl~du na to, czy wchodzi w gr~ 
ideokracja teokratyczna czy antyteOikratyczna. 0 jakiejs ideokracji 
ateistycznej nie m6wi~, bo autentyczny ateizm bywa z reguly demo
kratyczny i tolerancyjny. 

Charakterystycznq cechq wszelkiej tyra11skiej ideokracji totali
tarnej jest tendencja do wyksztalcania si~ dwuwladzy. Wprawdzie 
zar6wno ludzie spelniajqcy fun'keje administracyjne, jak tez ludzie 
wchodzqcy w sklad aparatu doktrynalno-politycznego, mogq nale
zec do tej samej partii, ale w praktyce nastepuje z reguly rozwarcie 
pomi~dzy tymi kategoriami wladzy. Administratorzy m'UsZq stae na 
gruncie jakiejs konkretnej fachowosci. Sq wiec fachowcami, wzgl~d
nie ich 'dobrowolnie lub przymusowo udajq. Nadrzedna w stosun
ku do nich wladza doktrynalno-polityczna reprezentuje ideologi~ 

i spelnia podw6jnq rol~. Przede wszystkim utrudnia administrowa
nie przez ciqgle przeswietlanie dogmatyczne zycia publicznego i oso
bistego obywateli. Po wt6re wykorzystuje wszelkie niepowodzenia 
dla apologii nieomylnej doktryny poprzez czynienie z administrato
r6w koz16w ofiarnych. Towarzyszy temu intenpretowanie wszelkich 
bl~d6w jako odchylen od doktryny, co ulatwia z kolei zwakzanie 
realist6w bez wzgl~du na ich wyznanie doktrynalne. 

KsztaHowanie si~ wladzy, dyktatury wyznaniowej, odbywa si~ 

w kazdej radykalnej ideokracji jednakowo: w warunkach calk ow i
tego lekcewazenia tzw. "mechanicznej wi~kszosci". Jej regeneracja 
nasttWuje zas drogq kooptacji, Ikt6rej towarzyszy doslowne lub po
lityczne zgladzanie niewygodnych osobnik6w. 

Wprawdzie szyizm glosi r6wnose czlonk6w spolecznosci szyickiej, 
ale stopniowanie ich poboznosci wY'klucza jednakowe ich traktowa
nie. Wszyscy Sq wprawdzie r6wni, ale niekt6rzy Sq r6wniejsi. Przy 
tym bardzo trudno jest realizowae zasady egalitaryzmu w krajach, 
gdzie wielu obywateli piel~gnuje z pietyzmem swoje drzewa genea
logiczne i robi z nich praktyczny uzytek w zakresie okreslania swo
jej pozycji ko·nfesyjno-spolecznej. 

Do tego dochodzi jeszcze hierarchia religijny.ch urz~d6w nauczy
cielskich. Tzw. pisznamazowie, intenpretatorzy i nauczyciele Kora
nu, zajmujq rozmaite pozycje na drabinie wyznaniowej. Ta wielo
szczeblowa drabina jest w zasadzie nienaruszalna, a wi~c 0 jakim
kolwiek rewizjonizmie w tym zakresie nie moze bye mowy. 

Ta hierarchia nauczycielskiego duchovvienstwa szyickiego nie jest 
por6wnywalna z hierarchiq duchowienstwa ·chrzescijanskiego. Kom
petencje pisznamaz6w przekraczajq sprawy wiary i moralnosci. Kler 
szyicki jest najwyzszq instancjq takze w takich sprawach, ja'k : ban
kowose, handel, uprawa roli, produ1kcja stali itp. Na tym polega 
istota tzw. klerykalizmu. Przy tym za klerykalizm uwaiamy tu prze
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sadny interwencjonizm profesjonalnych sluzebnikow idei w rozmai
tych dziedzinach zycia spoleczno-gospodarczego. 

Wplyw tych sluzebnikow na moralnose moze bye przedmiotem 
dyskusji w mieszanych towarzystwach teistyczno-ateistyczno-anty
teistycznych. Jesli zas chodzi 0 ich wplyw np. na konstrukcj~ samo
chodow, to zawsze bGdzie on szkodliwy. I to bez wzgI~du na to czy 
wejdzie tLl w grG kler, czy antykler. 

Radykalna ideOikracja ,totalitarna traktuje roimaite dziedziny pro
dukcji z reguly niejednakowo. W przypadku iransko-szyickiej tyra·· 
nii teokratycznej nie grozi chyba zniszczenie rolnictwa, rzemiosla 
i drobnego handlu. Zagrozony jest natomiast slabo jeszeze rozwi
niGty wielki przemysl, stwarzajOlcy mozliwosei zatrudnienia niewy
kwalifikowanego motloehu, ktory wobec braku jakiego:kolwiek zaj~
ci? wyladowuje si~ b~zmyslnie tylko w manifestaejach ulicznych. 

Mowimy tu 0 motloehu, bo masy niepracujOlce dzisiejszego Iranu 
nie dorosly jeszcze do poziomu formaeji, ktorOl w Europie i Ame
ryce okresla si~ krotko mianem bezrobotnyeh. Bezrobobni pracowni
cy ezy robotnicy Europy i Ameryki sOl wykwitem wad ustroju roz
wijajOlcego siG w waI'unkach zaawansowanej cywilizacji. W sklad 
motlochu wchodzq na'tomiast w znacznej eZGsci analfabeci (cz~sto bez 
stalego miejsca zamieszkania), ktorzy nie stykali si~ jeszcze z regu
larnym zatrudnieniem. 
Aktualna ~ forma tyranii iranskiej nie da si~ dlugo utrzymae na 

wlasnych bagnetach. Co siG zas tyezy obeych 'bagnet6w, to moze im 
zalezee na utrzymaniu obecnego stanu w Iranie· tylko na krotkq 
met~. Stan ten nie odpowiada bowiem ani marksistom wschodu, ani 
antymar<ksistom zachodu, ani sunnickim ortodoksjom. Specyficzne, 
czysto perskie oblicze ideo'kracji Chomeiniego nie zawiera przeciez 
zadnych kOl1'kretnych walor6w arabskich czy tureckich, ani - tym 
bardziej - miGdzynarodowych. 

Po co te rozwazania w "Znaku"? A po to, ze spr.awy jednych 
dzieci Abrahama nie mogq bye obojGtne dla drugich dzieci Abra
hama. A perskie oko trwajqcego w sredniowieczu iranskiego szyizmu 
nie dostrzega groznych skutkow swego przeeiwrozwoju. 

Sprawa Szyizmu jest spraWq Islamu, a sprawa Islamu jest sprawq 
wszystkich Wielkich Religii Monoteistycznych Swiata. 

Michal Slrzemski 
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OTAKAR JOSEK 

JAN KAROL ROHN I JEGO PRZEKlAD 

ZYWOTOW BtOGOSlA WIONEGO 


MICHAlA GIEDROYCIA 


Jan Karol Rohn urodzil si~ 21 czerwca 1711 roku w :bibercu w p6l
nocno-wsehodnich Czeehaeh. Poehodzil z r odziny l'liemieclciej. Na
lezy jednak pami~tac, ze w owym czasie w I:.ibercu, podobnie jak 
w innych liczmych lllliejscowoSciaeh 0 'Irtieszanej ludnosci pogranic7Ja 
czeskiego, ze wzgl~dow praiktyczmych ta'kze rodz1ny niemieokie zdo .. 
bywaly znajomosc j~ka czeskiego. Niemcy z Liberca nle byli je
szcze zawzi~tymi przeciwn1kami czeswzyzny, zwlaszcza kupcy i rze
mieslnicy. Mieli oni mianowicie cz~te kontakty handlowe z czeski
mi mieszkaneami, wi~ odczuwali potrzeb~ zmajomosei j ~zyka ezes
kiego. Dlatego utarl si~ u nich zwyczaj dawm ia dzieci p rzynajmniej 
na rok do miast czeskieh, aby si~ nauczyly po czeSku. Tak si~ sta
10 i z mlodym Rohnem. Po smierci ojca jego matka poslala go 
w r. 1721 do pobliskiego Turnova, gdzie przebywal przez rok 
u dziekana Kal'ola Korvina (pochodzqcego z J iCina). Ucz~szczal do 
tamtejszej szkoly czeskiej i uczyl si~ pOOie j~zyka w slowie i piSmie. 

W r. 1723 oddano mlodego Rohna do seminarium Sw. Rozalii w Ji
Cinie. Tutaj, a poiniej w seminarium sw. Waclawa n a Starym Mie:
scie praskim, kontynuowal studia j~zyka czeskiego i ta'k wydosko
nali! swojq czeszczyzn~ wsrod kolegow szkolnych (przewazaIi wsr6d 
nieh Czesi), ze wkr6tce mogl wyglaszac kazania po czesku, gdy 
w 1735 r. wstqpil do zakonu reguly Sw. Augustyna, kt6rego 'klasztoT 
:zmajdowal si~ w Pradze na Starym Miescie. 

Byla to stara wsp61nota zakonna, wywodzqca si~ z czas6w pierw
szych chrzescijan, gdy papiez Kletus, wymieniany tez jako Anakle
tus, trzeci biskup rzymski (zmady za Trajana smierciq m~czenskq) , 
zalozyl t~ organizacj~ (prawdopodobnie r. 81) i poleoil, aby nowi 
zakonnicy oznaczali SWq szat~ znakiern krzyza. Odnowiony w cza
sach poiniejszych zakon przenilmql do r6inych krajow, majqc swe 
klasztory w Rzymie, Polsce, na Litwie, w Belgii, Czechach i w m
nych krajach. Wyramiej rysuje si~ to zgromadzenie zakonne, gdy 
papiez Aleksander III ulozyl dla jego czlonk6w regul~ wedlug za
sad sw. Augustyna (11 79). Zakonnicy ci na polecenie Innocentego III 

" Dlodor, XVI, 88. 
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udali si~ w r. 1204 Ba p6tnoane ost~py liwonskie, aby wsr6d pogan 
tamtejszych szerzyc chrzescijanstwo. Tam wlaSnie ich poznal pod
czas swej wyprawy przeciwko poganskim Prusom (14 XII 1254
6 II 1255) kr6l czeski Przemys! Ottokar II, Id6ry dla uczczenia zwy

. ci~twa zalozyl miasto Kr6lewiec. Wr6ciwszy do swej stolicy, spro
wadzil mnich6w pOZBooych w LiwOI'lii i usadowil ich w Pradze 
w sqsiedztwie getta zydowskiego. Klasztor zakonu sw. Augustyna, 
wyr6miajqcy si~ interesuj~c~ budowlq i polozeniem w okoli:cy Wel
tawy, przez pewien czas (od r. 1340) byl siedzibq genera1nego prze
ora zakonu, kt6ry pierwotnie rezydowal w Wiecznym Miescle. Stra
ciwszy znaczeI'lie we Wloszech i w inI'lych krajach, UJInOCl'lil si~ za
kon w Czechach (poza Pragq takze w Pardubica:ch, Novych Benat
kach, Klastercu lOad Orlic~ i Chlumku), w Polsce i w Wielkim Ksi£:
stwie Litewskim. Wystqpienie geBerala zakonu Maurycego z Pragi 
przeciwko JaI'lowi Husowi wywolalo wrogosc husyt6w wobec za
konu sw. AugustYI'la i zostal on wY'P~y..z Pragi. Powr6cU do
piero po kl~ce ruchu husycldego za cesarza Zygmunta w r. 1437. 
Za rzqd6w Jerzego z Podjebrad, kt6ry wyst~powa! przeciwko 
zakonowi, zapewne pod wplywem arcybiskupa utrakwistaw Jana 
Rokyca:ny, prowincjal Jan (z pochodzenia Czech) w r. 1470 wraz 
ze swym! wsp61bracmi opuscil Prag~ i udal si~ do Krakowa do 
klasztoru sw. MaI'ka, zalownego pI'zez Boleslawa Wstydliwego w la
tach 1257-1263, gdzie rezydowali mnisi tej samej reguly. Dopiero 
w r. 1627 dotarla do klasztoru krakowskiego radosna wiadomosc, 
ze cesarz Ferdynand II, zwyci~zca w bitwie pod Bialq G6r~ z pro
testantami czeskimi, zezwoill, aby zakonn icy reguly sw. Augustyna 
wr6cili do swego praskiego klasztoru. Dnia 7 wrzesnia 1627 roku 
kapitula klasztoru ikraikowskiego powolala Polaka lTEIDeusza Kuce
viusa na pierwszego po przerwie proboszcza klasztoru Sw. Krzy:ia 
w Pradze na Starym Miescie. Udal si~ on do Pragi i zos tal p6miej 
generalnym przeorem zakonu. Proboszczami i mnichami byli poczqt
kowo Polacy, wszelk'ich wybor6w doikonywala ik!apitula iklasztoru !kra
kowskiego zawsze co 3 lata az do 1672 r. Dopiero p6zniej mnisi pras
cy oderwali sif; od klasztoru krakowskiego i wybierali sami swych 
przedstawicieli. 

Gdy za panowania cesarza J6zefa II byly likwidowane zakoI'lY, nie 
omil1~lo to i klasztoru sw. KrzyZa w Pradze. W 1783 roku zostal on 
zamkni~ty wraz z kosciolem i w ten spos6b doszlo do calkowitego 
zaniku braci reguly sw. Augustyna. Pi~kna budowla klasztorna ule
gla rozbi6rce podczas przebudowy Starego Miasta i d2liS nie rna po 
niej nawet sladu. 

W klasztorze tym przezyl Rohn wif;kszq cz~sc swego zycia. ZlozyJ 
sluby zaikomle 4 maja 1736 roku, a prymicjf; swif;towal w pierw
SZq niedziel~ pazdziernika 1737. Opr6cz teologij oddawal si~ studiom 
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filozofii i obojga praw, uzyskujqc tytul mistrza nauk wyzwolonych 
oraz bakalarza teologii. 

W zaciszu klasztornym trawil swe zyoie w czasach, ktore byly 
baI'dzo burzli:we, a Pradze i Czechom przyniosly duzo d~Zkich prze
zyc. Sbolica Czech byla kilkakrotnie w r~ku nieprzyjaciela a monar
chia aus'triadka u progu zgUiby. Rohn sledzil uwa21nie przebieg wojny 
i notowal ~obie wa2iniejsze wyda-rzenia, ktorych byl swiadkiem 
w Pradze podczas walk 0 sukcesj~ Habsburgow. Opisal to wszystko 
w swym dziele. 

Dzialalnosc Rohna byla wielostronna. Oprocz funkcji kierownika 
choru byl tez w 1dasztorze aI'chiwistq i bibliotekarzem. Sprawujqc 
te czynnosci interesowal si~ zabytkami czeskiej przeszlosci , pilnie 
studiowal ksiqzki i r~kopisy, zwracajqc uwag~ w pierwszym rz~dzie 
na dz,ieje stron rodzinnych, a wi~c mia'sta Liberca z okolicq. Zbieral 
przy tym wiadomosci 0 kosciolach i miej'scach pielgrzymek w pol
noonych Czechach oraz 0 losach zalkonu, do 'ktorego naleZal. Napisal 
dwa obszerne i wartosciowe slowniki czeskoQ-lacinsko-niemieokie, 
z ktorych jeden pozostal niestety w r~kopisie (nie tram do druku 
prRwdopodobnie z uwagi na rozmiar dziela), Przekladal z j~zyka 

polskiego i czeskiego, pisal po niemiecku, ladnie i czesku. W zako
nie ·osiqgnql Rohn godnosc not ariusza , a 4 maja 1770 ro'ku zostal 
obmny dziekanem kapituly klasztoru sw. Krzyza, Na tyun stano
w'ilSku zmarl na apopleksj~ 28 listoQpada 1779 roku. 

Niektore dziela Rohna Sq drukowane, inne zachowaly si~ w r~ko
pisach. Jego pierwszq publikacjq jest przekladna j~zyk niemiecki 
polskiego zywotu blogoslawionego Michala Giedroycia. Autorem ory
ginalu polskiego byl Toma'sz StrzestewS'ki, czlonek zakonu braci po
kubnikow Sw. A:ugustyna. Celem pisma polskieg'o z r. 1736 byla po
chwala znamienitego czlonka zakonu, ktorego szczqtki doczesne spo
czywajq w kosciele sw. Marka w Krak'owie, przy ktorym istnial 
klasztor. 

Bl. Michal Giedroyc (jego nazwisko jest pisane romie) pochodzil 
z ksiqz~cego rodu litewskiego. Dat~ jego urodzin znalazlem J?rlko 
na nagrobku - 1425. Hagiografia polska (Lublin 1971) na s . 365 
podaje tylko: "pieI'wsza pol. XV w." Data smieI'ci na jego na
gI'obku : "Obiit die 4 Mai Anno Domini 1485", jest zgodna z Hag'io
grafiq, ale Bibliografia polska Karola Estreichera w t . XXIX (Kra
kow 1933) podaje na s. 361 dat~ smierci - 1475. 

Michal Giedroyc wstqpil do klasztoru w Bystrzycy, oddalonego 
jakies 40 km od rodZlinnego gniazda Giedrojcie, do za'kanu kanoni
kow regularnych (Ordo Canonicorum regularium S. Mariae Demetrii 
de Urbe de poenitentia Beatomm Martymm). 

PI'zytoczmy za Hagiogmfiq polskq (s. 367) podstawowe dane 0 Mi
chale Giedroyciu: 

543 
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to 
"Przelozonym klasztOru w Byst1'zycy byl w6wczas o. Augustyn . 

general zakonu. On bo , nie Zlwazajqc na kalectwo [{andydata, uj~ty 
jego decyzjq, a bye maze i poparciem 1'odziny, p1'zyjql Michala do 
zakonu, dokonal obl6czyn, a nastt;pnie, udajqc si~ do Krakowa na 
kapitul«: zakonnq, zab1'al go ze sobq. W k1'akowskim klaszto1'ze sw. 
Ma rka , fundowanym w latach 1257-1263, odbyl Giedroyc nowi
cjat, a nast~pnie zlozyl sluby zakonne, po czym na jego 'pl'osb~ po
zostawicmo go w Krakowie. Pelnil w tym kosciele funkcje zakry
stiana. 

Michal Giedroyc nie studiowal zapewne na Uniwe1'sytecie K1'a
kowskim i nie uzyskal ·stopnia bakala1'za. Nie notujq tego profeso
1'owie Alkademii: ani Maciej z Miechowa, ami Jan z 'DrZJCiany. Al'gu
mentem p1'zeciw studiom uniwersyteckim Michala jest w pewnym 
stopniu jego kalectwo, kt61'e uczynilo z niego czlowieka nie opu
szczaj!\cego nieomal nigdy mur6w klaszto1'u. P1'zYPus2Czalnie ze 
wzgl~u na kalectwo, a moze i z brakll studi6w, nie zosml Giedl'Oye 
wyswi~cony na kaplana." 

W swietle tych stwierdzeIi. nie Sq p1'awdziwe przYPusZlczenia Strze
stewskiego 0 studiach Giedroycia na Akademii Kl'akowskiej, co 
p1'zejql od nieg.o i Rohn w swym p1'zekladzie. 

Michalowi Giedroyciowi przypisuje si~ liczne cuda za jego zycia 
i po smierci. W Polsce g16wnyn1 osrodkiem jego kultu byl klasztor 
i kosci61 sw. Marka w K1'akowie, gdzie jest pochowamy w p6Zno 
renesansowym grobowcu po st1'onie Ewangelii przy g16wnym olta
1'zu. Czesc jego sze1'zyla si~ i na Litwie, a sceny z jego zycia zna
lazly si~ na malowidlach klaszto1'u sw. Krzyza w Pradze. 
, Na'jwamiejszym jednak p1'zejawem czci bl. Michala Giedmyda 
w klaszto1'ze p1'askim byl wlasnie przeklad niemiecki pl'acy :krakow
skiego zakonnika Tomasza Strzestewskiego dokonany p1'zez Jana 
Ka1'ola Rohna. Byla to pierwsza jego publikacja, zwracajqca uwag~ 
ty-m, ze ukazala si~ w 1740 roku, a wi~c w czte1'y lata po wy;daniu 
polskim (1736). Tym czynem dokumentowal Hohn, jak z1'esztq 
w wi~ks:2lOSci swych pism, przywi!\zanie do macierzystego zakonu. 

Nale±y podkreslic, ze przeklad Rohna zywotu bI. Michala Gied1'oy
cia nie zawsze jest doslownym tlumaczeniem p1'acy Strzestewskiego. 
Odnosi si~ to g16wnie do st1'uktu1'Y calej ksiqzki. O1'yginal polski 
zaczYlI1a si«:: "Ksiqz~ u swia.ta i u nieba b. Mkhal Gedl'Oi:cz", zas 
niemiecki p1'zeklad Rohna: Ein Fiirst vor de?' Welt, und vor Gott, 
Del' ehrwurdige, und treue Diene1' Gottes Michael Gedutius. Uklad 
obu iksiqzek nie jes1t tez jedna'kowy. O1'yginal polski 'sklad-a si~ 'ze 
stl'Ony tytulowej , dedyka'cji "Osobliwej nieba calego ozdobie, wiel
kiej wielkieg'<J Boga ba'bce s. Annie, doswiadczonej w wszelikich 
okkll1'encjach klejn-ot6w swoich pro tektorce", dalej nast«:puje Przed
mowa do poboznego czytelnika, 27 1'ozdzia16w i na koIi.cu Protestatio 
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Auctoris, nazwisko cenzora z wszystkimi tytulami, oraz Regestr. Na

ZDARZENIA - KSllltKI - LUDZIE 

tomiast niemiecki przeklad Rohua po stronie tytulowej zawiera nott:; 
cenzora, zamiast dedykacji sw. Annie - ofiarowanie ksi!\Zki sw. 
Kletusowi z za2ll1aczeniem, ze bl. Michal Giedroye z uwagi na sw6j 
zywot i czyny moze bye uznany za syna Sw. Kletusa, dalej po przed
mowie do czyteluika nastt:;puje przeklad wszystkich 27 rozdzial6w 
(z pewnymi drobnymi opuszczeniami), a ponadto zostal dol8,czony 
obszerny opis historii zakonu, kt6rego nie ma u Strzestewskiego. 

Zy wot bl. Michala Giedroycia jest jedynym prz~ladem Roma 
z jt:;zyka polskiego. Zapewne pragn8,l Rohn przyczynle sit:; do chwaly 
wybitnego przedstawiciela zakonu, ale motywem podj¢a tluma
czenia zywotu swit:;tego slowianskiego moze teZ bye swiadomose rna
rodowa Rohna, kt6ry - chociaz Niemiec z urodzenia - na wszy
stkich swych dzielach podpisywal sit:; jako Bohemus Reichenbergen
sis (Czech z Liberca) i na omawianym przykladzie okreslenie Bo
hemus me wskazuje wyl8,cznie na przynaleznose krajowq autora. 
Nieznany w Polsce przeklad Rohna zywotu bt Michala Giedroycia 
jest waznym przejawem dawnej wa~zi i wspolpracy katolikow obu 
sqsiedzJcich narod6w. 

Otokor Josek 
1Ium. Zdzisfaw Nledz iela 

Podstawowa Hteratura: 

1) 	 Thomas Strzestewski: Kstqze 1£ Swfdtd tI 1£ Niebd B. Michal Gedrotcz, 
Krak6w, 1736. 

2) 	 Etn Furst vor der Welt 1£00 vor Gott, Der ehrwurdige, und treue 
Diener Gottes Michael Gedrutius... in Sarmatischer Sprache beschrie
ben. Nunmehr von P. Joanne Rohn, Bohemo Reichenbergensi ... in das 
Teutsche ubersetzt, Praga, 1740. 

3) Hagiografia polska. Slownik bio-bibliograficzny, t. I, Poznan, 1971. 
4) Karol Estreieher: Bibliografia polska, t. XVII, Krak6w 1899, t. XXIX, 

Krak6w, 1933. 
5) Anton!n Novotny: u: staroprazskych cyriaktl eili Kronika zanikleho 

kld§tera 1256-1925, maszynopis 1951 w: Statni knihovnaCSR, sygn. 
XVII, S. 11. 

6) 	 F. Tadra: P. Jan Karel Rohn a jeho spiStl, "Blahovest", 1890. 
7) 	 Vaclav Hagek z L iboczan: Kronika Ceska, Pl'aha, 1541. 
8) 	 Otakar Josek: Jan Karel Rahn a ;eho misto v slovntkMstv! druM 

P010l)iny 18. stoleti, Praha, 1975. 
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DANS CE NUMERO . 

Ce [lUmeN s'ouvre avec l'arbicle de Mieczyslaw Krl'l-piec OP, recteur 
de l'Universite Catholique de Lublin, sur Ie christianisme en tant 
que bien commun de l'Europe. II montre l'apogee et Ie declin de la 
culture chretienne ainsi que les differences se remarquant d'une part 
entre les pays occidentaux et la Pologne d'autre part. 

Ces probh~mes sont egalement mis en lumil~re par Alain Besancon 
dans l'evolution de la vie religieuse en Russie au cours des trois 
derniers sieeles. 

Les deux articles suivants t raitent du probleme du mal. Leszek 
Kolakowski en pos'ant la question du salut du demon, montre la 
place sous-jacente dans la culture de l'idee du peche origin~l et de 
la redemption (article traduit de la revue "Encounter", No de Juillet 
1974), De son cote, Jacelk Salij OP, a:borde ce probleme dans Ia rela
tion du mal avec la toute-puissance divine, et souligne l'importance 
pour l'identite europeenne d'une redecouverte de Ia verite sur la 
chute de l'homme et de sa vocation pour Ie bien. 

La seconde partie du numero est consacree a la litterature polo
naise. Nous rappellerons tout d'abord Ie souvenir d'un poete connu, 
disparu il y a trois ans, Witold Dq.browski, en publiant un d~ ses 
poemes: "Portrait pour un cercueil" suivi d'un commentaire de son 
oeuvre du a la plume de Zofia Mocarska. Andre Sulikowski esquisse 
une retrospective de l'oeuvre de Hanna Malews'ka, auteur de nom
breux romans historiques, co-fondatl'ice de !Ilotre mensuel, sa re~ 
daotriee en chef durant de longues annees et qui fete ces jours-ci 
uni demi-siE~cle de creation J.itteraire fOOonde, oouronnee par ailleurs 
par Ie prix de la ville de Cracovie. 
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DANS <;:E NUMERO 

Il est. dans nos 'int.ent.ions de permettre au lecteur de faire plus 
ample connaissance avec les penseurs de notre epoque. Ce mois-ci, 
nous presentons Hanna Arendt dans un extrait de son essai intitule: 
"Reflexions sur la pensee", et publie dans Ie "New Yorker" (Novem
bre 1977), fragment accornpagne de notices biographiques rhmies 
par Hanna Buczynska-Garewicz. Se referant a "Espnit" (No de 
Juillet-Aout 1980), Jerzy Brzozowski relate les reactions provoquees 
par la disparition de Jean-Paul Sartre. 

"Philosophie", une' nouvelle revue fondee par les jeunes philo
sophes de l'UniversHe Catholique de Lublin, est saluee par l'abbe 
Andrzej Maryniarczyk, tandis que Jan Galarowicz fait Ie compte
-rendu du livre de Rolo May sur "L'amo'llr et la volonte" dans sa 
version polonaise. Autour de la conception chi'ite de l'Etat, Ie debat 
n'est pas clos, comme Ie prouve la polemique engagee eutre Michal 
Strzemski et Anna Krasnowolska. 

DRODZY PRENUMERATORZYI 

Wzrost koszt6w wydawniczych zmusif nas do zmiany ceny miesi~cznika 

"ZNAK". 

Cena ta wynosi 80 z' za 1 zeszyt poczynajqc od numeru 326 (sierpien 

1981). Wszyscy Prenumeratorzy otrzymajq numery naszego miesi~cznika 


za rok 1981 na dotychczasowych warunkach. Niemniej z uwagi na po

noszone koszty b~dziemy wdzi~czni za przekazanie na nasze konto r6z

nicy pomi~dzy dokonanq przedplatq na prenumerat~ a aktualnq cenq 

miesi~cznika. 


Jednoczesnie informujemy, ze z uwagi na czasowe zawieszenie dzialal

nosci naszego pisma nie ukazq ·si~ zeszyty od paidziernika 1981 do lutego 

1982 wlqcznie. Dokonane przedplaty na ten okres zostanq zaliczone na 

poczet II kwartalu roku 1982. 


W chwili obecnej prosimy 0 wplacenie wyr6wnania naleinosci za pre

numerat~ za numery 326-329 sierpien-listopad 1981 w -kwocie z' 180 

(blankiet czekowy zalqczamy). 


Dzi~kujemy i Iqczymy serdeczne pozdrowienia 

Redaktor Naczelny 

Stefan Wilkanowicz 
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no 960.-. Termin skladania zam6wien i wplat: do 25 
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