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W NUMERZE: 

Wiek XX, wiek wielkich osiqgni~c a zarazemkryzys6w, kl~sk i zatamaii 
wota 0 nadziej~. "Nie jest przypadkiem bliskie sqsiedzfwo filozofii tra
gizmu i filozofii nadziei" - pisze s. Zofia Zdybicka. Auforka przedsfawia 
trzy modele ujmowania problemu przysztosci: utopi~ (Morus, Huxley), 
filozofi~ posf~pu (Kant, Teilhard) i filozofi~ nadziei (Ernesf Bloch), by dojsc 
do wniosku, ie kaidy z nich czyni z cztowieka byt jednowymiarowy na
turalny, moralny lub spoteczny. Jedynie perspektywa religijna, nade wszy
sfko chrzescijanska ujmuje cztowieka w catym jego bogacfwie i niesie 
iywq, osobowq nadziej~, przezwyci~iajqc smierc i gwarantujqc ludzkq 
wolnosc. 

• 

"Religia jesf sp6jnym zespotem odpowiedzi na zasadnicze pytania egzy
stencjalne, wobec kf6rych staje kaida ludzka spotecznosc" - powiada 
Daniel . Bell, wybifny socjolog amerykanski. Dlafego stanowi ona sam 
rdzen kultury. Nowoiytny proces wielkiej desakralizacji "podwaiyt funda
menty religijnych rozsfrzygni~ funkcjonujqcych w zachodniej kulturze, 
a tym samym zburzyt ludziom koherentny swiatopoglqd". Kultura 'vi ciq
gu dwoch ostatnich sfuleci wyfworzyta no we sposoby odpowiedzi na 
problemy rozwiqzywane tradycyjnie przez religi~, mianowicie estetyzm, 
racjonalizm, egzystencjalizm, religie swieckie i religie polifyczne. Jednak
ze kryzys fych nurt6w wzywa do powrotu sacrum. Autor - ujmujqc pro
blem z perspektywy agnostyka - przewiduje renesans starych i powsta
nie nowych religii. 

• 

Dziaf lIZ mysli wsp6fczesnej" w zwiqzku ze stuleciem urodzin Karla Jas
persa poswi~cony jest filozofii tego wybitnego egzystencjalisty chrzesci
janskiego. 

• 

"C6i to znaczy ' teatr wsp6tczesny w poszukiwaniu sacrum?' - pyta 
Kazimierz Braun. - To znaczy, po prostu, ni mniej ni wi~cej, 'teafr 
wsp6fczesny w poszukiwaniu Boga'. ° tym chc~ m6wic". 

• 

Jan Ciechowicz w szkicu pt. "Obszary swi~tosci w Teatrze Rapsodycz
nym" przedstawia ideowq ewolucj~ Teatru kierowanego przez Mieczysfa
wa Kotlarczyka i dziafajqcego w Krakowie w latach 1941~1966. 

• 

Drog~ do wsp6lnoty os6b i r6ine jej postacie analizuje Jerzy Bukowski 
w eseju "Wsp6lnota os6b w swiecie". 
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S. ZOFIA JOZEFA ZDYBICKA 

UTOPIA - PRZYSZlOSC - NADZIEJA ' 
"Przeszlosc i terainiejszosc nie jest nigdy na
szym celem. Przeszlosc i terainiejszosc Sq dla 
nas srodkami; celem jest tylko przyszlosc" 

B. Pascal, Mysli. 

Jestesmy w szczeg61nym momencie dziej6w. Wiek XX dobiega 
koilca, tylko kilkanascie lat dzieli nas od nowego, trzeciego jui 
tysi/:lclecia: Wzmaga to swiadomosc .przemijania ezasu i pobudza 
do refleksji nad natur/:l dziej6w, zastanawiania si~ nad przeszlo
sciq i wybiegania w przyszlosc, by przewidziec ezy wplynqc na 
jej ksztalt. Totei mnoiq si~ obecnie sporzqdzane pod kqtem 
uchwyeerua tendencji rozwojowyeh opisy sy tuacji wsp61czesnej, 
sprawozdania i raporty 0 stanie r6inyeh dziedzin iycia: demo
graficznej, spolecznej, ekonomicznej czy politycznej. Przewaiajq 
raczej oceny pesymistyczne. Wiele m6wi si~ 0 ·kryzysie ogarnia
jqcym r6ine dziedziny iyeia wsp6lczesnego. Sytuaeja kryzysowa 
domaga si~ szezeg6lnych dzialan, totei rozlegaj!l si~ apele 0 ieh 
podejmowanie; od nich uzaleinia si~ nadziejf; na lepszq przy
szlosc. 

Opr6cz tych rozwazan dotyezqeych szezeg6lnyeh , konkretnyeh 
dziedzin zyeia, pojawlaJq si~ refleksje dotyczqce sytuaeji samego 
czlowieka w dziejaeh, w aktualnyeh strukturach ekonomieznych, 
spolecznych i polityeznyeh. Refleksji tych dokonu jq soejol-ogowie, 
psychologowie ezy filozofowie kultury. I tutaj przewazaj!l raeze j 
oceny pesymistyczne: Wiele pisze sif; i m6wi 0 zagroieniach czlo
wieka, ° nowyeh formach alienacji s-tworzonych przez wsp6lcze
sne uklady spoleezno-kulturowe, 0 destrukcji, a nawet kulturo
wej "smierci" ezlowieka. 

Wsr6d diagnostyk6w sytuacji czlowieka wsp61czesnego na ezolo 
wysuwa si~ Jan Pawel II. . We wszystkich wainiejszyeh doku- ' 
men tach i wypowiedzia-ch dokonuje on opisu aktua lnej sytuaeji, 
stawiajqc wyrazne pytanie: czy w stworzonych przez siebie ukla
dach spoleezno-kulturowyeh ezlowiek jako ezlowiek " rozwija sif;, 
eiy degraduje sif; w swoim ezlowieezenstwie" ? Wskazuje na wiel
kie zagroienia istotnych wartosei ludzkieh - pr a wdy, dobra (mo
ralnosei), swi~tosei (religii), grozqeych dehumanizaejq samego ezlo
wieka. Nic wi~e dziwnego, ze z wielu stron rozlega sif; obeenie 
"syrena alarmowa historii", nawolujqca juz nie tylko do ratowa
nia takich ezy innych' uklad6w, ale do ratowania samego czlo
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wieka - jego istnienia i jego czlowieczenstwa. Jest one zagro
zone w samych korzeniach, skoro w trzecie tysiqclecie wchodzi
m y "w dl-oni z bombq wodorowq, kt6rq ofiarowal czlowiekowi 
jego rozum, a w sercu z pop~dem agresji, kt6rej sam rozum nie 
jes t w stanie opanowac" 1. Czyzby tak konczyly si~ nad zieje pr o
metejskiego humanizmu, z kt6rym wchodzilismy w wiek XX ? 
Czyzby human~zm okazal si~ rzeczywiscie syzyfowy, a moze slusz
nose mieli tw6rcy strukturalizmu, kt6rzy zrezygnowali z perso
nalizmu na rzecz konieoznego dzialania n ieswiadomych struktur? 

Og6lny, nawet najpobie~niejszy rzut oka na wiek XX ukazuje 
go jako czas wie lkk h zdobyczy i wielkich rozczarowan, jako okres, 
kt6ry wydal wielkie filozofie t ragizmu (egzys tencjalizm) i bezna
dziejnosci (struktur alizm) . Byl to jednak r 6wniez ,czas, kiedy po
stawiono na nowo pytanieo ludzkq uadziej~, jej charakter, jej 
sens i podstawy. W obecnym momencie koncz'lcego si~ XX wieku 
i drugiego tysi'lclecia rozlega si~ one glosniej niz kiedykolwiek. 

Momenty kryzys6w, rozozarowan, zakr~t6w historii pelniq takze 
swojq pozy tywn'l rol~ . Staj'l si~ zwykle czasem, w kt6rym war
tosci istotne, nieprzemijajqce, najplastyczniej , najmocniej si~ ujaw 
n ia jq. Dotyczy to zwlaszc.za problemu nadziei, kt6ra w spos6b 
sz·czeg61ny potrzebuje pr6b i rozczarowan , by ukazae swe wla
sciw e oblicze. Totei: pr6by i rozczarowania w r6znych dziedzi
nach wiele obiecuj'lcego XX wieku przyczynily si~ do wyekspo
nowania problemu nadziei jako istotnego problemu czlowieka, 
UCZq myslee 0 przyszlosci z wi~kszq ostroznosciq, szerzej i gl~biej , 

a nade wszystko bar dziej pokornie niz to czyniono u progu na
szego wieku. Polqczenie tragizmu, beznadziejnosci i wlaSnie na
dziei nie jest przypadkowe. Nie jest takze przypadkowesqsiedz
two filozofii tragizmu i filozof,ii nadziei. Poka,zuje to zloilonose 
problemu, jego rozleglosc i wzgl~dnosc rozwiqzan zbyt jasnych 
i jednoznacznych. Wraz ze wsp6lczesnymi filozofami nadziei -
Gabrielem Marcelem, Pierre Teilhardem de Chardin, ' a takze 
z Ernestem Blochem, korzystajqc z ich doswiadczen pozytyw
nych i negatywnych, a przede wszystkim n ie tracqc z oczu sa
mega czlowieka - ho przeciez chodzi 0 problem ludzkiej na
dziei - podejmujemy pytania : 

czym jest nadzieja czlowieka, 
-:- jaki jest jej przedmiot, sens, charakter, 
- jakie S'l jej podstawy? 
Tyro pytaniom przedmiotowym b~zie towarzyszyc refleks ja 

o -charakterze bar dziej epistemologJczuym: czy i jaka dziedzina 
wiedzy moze na te pytania w yczerpujqco oopowiedziec? Jak da-

I K. Lorenz. Tak zwane do . Tlum. A. D. Tauszynska , Warszawa 1972. 
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leko si~gajq perspektywy filozofii, a co w tej dziedzinie jest dla 
niej zakryte? A moze do istoty nadziei na lezy to, ze nie w szystko 
do konca mozna wyjasnie i okreslie? Moze moment ta jemnicy jest 
nieodlqczny od nadziei? 

1. CZlOWIEK - ISTOTA SKI EROWANA KU PRZYSZl OSCI 

W filozofii wspolczesnej dokonano w ielu wyczerpujqcych i p la
stycznych opisow dynamizmu ludzkiej egzystenc ji i wiqzqcych si~ 
z niq stanow i aktow nadziei 2. Czlowiek jest istot q r ealizujqcq 
siE; w cza!jie, rozpi~ tq mi~dzy przeszlosciq i p rzyszlosciq ze szcze
golnym nachyleniem ku przyszlosci. Nieustarmie wybiega przed 
siebie, poza rzeczywistose, ktora go otacza tu i teraz, ku jakims 
swiatom mozliwym, przyszlym. Czlowiek wciqz czegos oczeku je, 
tworzy projekty nowego , lepszego swiata. Czlowiek nie moze stae 
w miejscu; jest w ruchu, w drodze i musi ise naprzod ("homo 
via tor"), jego viatoryczna egzystencja czyni go wciqz otwartym 
na nowe dqzenia i dokonania : nigdy nie maze zakonczye w~drow 

ki i uznae si~ za "zakonczonego" . Czlowiek jest wi~c zwrocony k u 
przyszlosci, w ktorej czegos oczekuje, spodziewa si~, za czyms 
tr;;skni, jest nastawiony na poszukiwanie i realizacjl'; przyszlego 
dobra, b~dqcego w danej chwili poza zasi~giem jego dyspozycj i. 

Zywi nadziej~ osiqgni~cia dobr i wartosci roinorakich... 
Nadzieja stanowi powszechny akt ludzki , czy - jak pow iedzial

oy Marcel - "podstaw{)wy sposob bycia czlowiekiem" . Moina by 
opisywae - jak ,zresztq czyniq to filozofowie nadziei - r oine 
dobra, ku ktorym czlowiek dqiy i z ktorymi wiqie nadziej~ . Wei
my przyklady z naszego obecnego iycia: idqc do sklepu mamy 
nadzjej ~ , ze kUpiroy potrzebny przedmiot; mamy nadziej~ , ie skon
ezy si~ reglamentacja podstawowych towar6w, ludzie stojqcy w 
ko lejce iywiq nadziej~, i e jakE t,owar nadejdzie, ufamy, i e minie 
kryzys gospodarczy, polityezny itp. Moina by mnozye te raine, 
drobne, a przeciei waine, nadzieje zwiqzane z codziennym iy
ciem. Marcel okresla je jako "nadzieje, ie", ktorych przedmioty 
Sq r6Znorodne, zmieniajq si~, uzyskane nie ·wyczerpujq jednak 
pojemnosci naszych dqzen i pragnieI1. T.rzeba za Marcelem od
roinie od nich nadziej~ fundamentalnq ("mam nadziej~") zwi q

' Por. G. Marcel, Homo viator . Prolegomenes Ii une m{Haphyslql1e de !'espe
rance, P aris 1944 (Homo v iator. Wst'lP d o metafizykl nadziel, tlum. P. Lubicz, 
Warszawa 1959), s. 33-94; J. Tischner, Swiat ll1dzk ie j nadziei, Krak6w 1975 ; 
E. Bloch, Das Prlnzip Hoffnung, I-III, Berlin 1954-9; J. Pieper, HOffnung tind 
Geschtchte, Mi.inchen 1967 (Nadzieja a historia, tlum. P. Waszczenko, warszawa 
1981) ; S . Grabska, Nadzieja, ktora jest wezwaniem, Warszawa 1980. 
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zanq z ludzkq egzystencjq, z doswiadczeniem jej krllchosci i dq
ieniem do takiego dobra, ktore ostatecznie umocniloby, zakotwi
czylo nasze kruche istnienie, dobra, ktoremu moina by zawierzye 
nasz ludzki los. Sq to fakty dane nam w doswiadczeniu wewn~trz
nym i doswiadczeniu zewn~trznym, ukazujqce ow dynamizm czlo
wieka, ktory nie rodzi si~ gotowy, ale ktory, majqc pewne dyspo
zycje, realizujqc je, spelnia siebie, tworzy si~ wlasnie dqiqc i osiq
gajqC roine dobra, r oine wartosci. 

Przyjrzyjmy si~ probom interpretacji i rea lizacji tego dyna
mizmu czlowieka, jego skierowania ku przyszlosci, jej okreslania 
porzqdkujqc je w trzy kategorie: 

- utopii, . 
- determin owania przyszlosci historycznej (teorie post~pu) , 

nadziei czlowieka . 

-
2 . UTOPIA - STAtY SKtADNIK KULTURY LUDZKIEJ 

Dzieje n aszej k ultury od Paiistwa Platona poprzez Panstw o 
slonca Campa nelli, Utopi~ Morusa, Nowq Atlantyd~ Francisa Ba
cona, Ludzie jako bogowie H . G. Wellsa, po Nowy w spanialy 
sw iat Aldousa Huxleya znaczone Sq probami wyobraienia, pro
jektowania , a nawet organizowania "szcz~sliwej przyszlosci" , pro
bami budowania "d oskonalego swia ta" . Historia mysli spolecznej 
jest w n iemalym stopniu his tori q u topii i utopizm u. Ludzkosc nie
ustannie w~druje na sz<cz~sliwq wysp~ ezy wraca do "u tracon ego 
raju". 

Czym jest utopia? - ga tunkiem literackim , sposobem m yslenia, 
czy postaw q w obec swiata ? P omijam spraw~ pierwszq. J ak o sposob 
myslenia i postawa wobec swiata - czym jest? Marzeniem czyli 
"snem 0 przyszlosci", eksperymentem m yslowym, wyobraieniem 
sytuacji idealnej czy alterna tYWq dla aktualnej rzeczywistosci? 

Utopia jest po trosze tym w szystkim, a zawsze wyl'azem po
st a wy radykalnej w ocenie aktualnej sy tuacji spolecznej (bez
wzgl~dnie z1a) i w projektowaniu nowej r zeczywistosci (bez
wzgl~dnie dobra). 

Histo r ia naszej ku ltur y z.na bardzo wiele roinorodnych u topii. 
Moina by je wyliezae i porzqdkowac przyjmujqc okreslone kryte
ria pod zialu. Jedn e Sq tylko nieszkodliwq ucieczkq (tzw. utopie 
eskapiczne) w idealne miejsce ("ziemia obiecana", "ojezyzna", 
"szklane domy", "miasto", "wies", "bloki" ), idealny ezas (jakies 
"kiedys" - przeszle "utraeony raj" i przyszle) ezy wieczny lad 
(Platon, stoiey, tao). Bywajq u topie, ktore stawiajq sob ie eele 
praktyez.ne, przedstawia jq smia1y program dzialania i wskazu jq 
na srodki, dzi~ki k torym swiat moglby bye radykalnie zmieniony, 

1358 

http:praktyez.ne


UTOPIA - PRZYSZWSC - NADZIEJA 

a zle s tosunki zamienione n a radykalnie dobre i podejmujq te 
dzialania . 

Racjonalny i "naukowy" wiek XX nie wyzwolil si~ z utopijnego 
wyr azania nadziei i utopijnego pro jektow ania, a nawet r ealizo
wania przyszlosci.3 Przeo'brazeniom ulegl tylko charakter wizj i 
u topijnych poczqtku i konca XX wie.ku. poczqtek stworzyl wielk ie 
utopie technokratyczne, charakteryzujqce si~ zafascyno"jVaniem 
mozliwosciami nauki, techniki i organizowania zycia na "global
nq skal~" . PozwolHo to tworzyc wizje i realizacje uklad6w, syste
m6w (inzynieria spoleczna) wolnych od nied~s'konalosei, kt6re 
mialy s tworzyc idealne w arunki zycia na .ziemi. Jestesmy swiad
kami zalamywania si~ tych utopii . Obecnie panuje przekonanie, 
i e wsp6Iczesne spoleczenstwa Sq rnieskonczenie dalekie od idealu 
i chociai prawie zlikwidowano gl6d i epidem ie, zapewniono 
wzgl~dny dobrobyt, stworzono wiele wyg6d i udogodnien, n ie r oz
wiqzano przeeiez zasadniczych p roblem6w ludzkich, egzystencjal
nych, kt6r e m ialy zniknllc w raz z trudnoscill codziennej walki 
o byt. Wbrew u topijnym wizjom i teoriom post~pu, czIow iek nie 
stal si~ bardziej szcz~sliwy . Wpros t pr zeciwn ie, nasilily si~ zja
wiska n egatywn e i to w sterze psychieznej - l~k i , n iepewnosci, 
nerwice. CzIowiek nie pr zes tal w uspoleeznionych ukladach czue 
si~ samotny i nie potrafi wlasciwie, po przy jaeielsku , a navvet po
kojowo, uloiye s tos unkow z drugim czlowiekiem. 

Reakcja na r ozczarowa nia utopiam i technokra tycznymi przybie
ra takie postae utopi jnq. Nowy u topizm drugje j polowy XX wie
ku to utopizm ludzkiej samor ealizacji, wyr aza jqcy przekonanie , 
ie n owego, wspanialego swiata nalezy sZll'kac n ie w skali rozwiq
zan organizacyjny ch i trwalyeh zasad spolecznych , lecz we wla- . 
snej swiadomosci, w swoim wn~trzu, nie w m akroskali, leez w 
mikroskali. Nowy u topizm przybiera r6inq postac i p r zepisuje 
r6ine lekars twa na wsp6Iezesne choroby. Wymienmy niek t6re: 
swoisty mistycyzm (powrot do mgliscie r ozumianego sacrum ), 
narkotyki, nawiqzanie nowego, intymnego konta ktu z Ma'tkq Zie
mill, wyzwolenie Er osa uwi~zionego w normach i zakazach kul
turowych, tworzenie nowych wsp6ln ot (kom un) opartych 0 spon
taniczne kontakty, odrzuca jqce w szelkq doktryn~, ideologi~ ezy 
formy instytucjonalne. 

Jakie Sq podstawy ttwalosci u topii? Dlaczego czlowiek nie moie 
wyleczye si~ - mimo rozczar owan - z ll'topijnego planowa nia 
priyszlosci? Utopie stanowiq pr6b~ intelektualnll opanowania sy
tuacji k ryzysowych, sll pr6bami zaradzenia zlu spolec~nemu i bu-

I u topia stanowl wyr6znlony przedmlot zaln teresowania . Poleca m szczeg61. 
nie jasne i przyst<:pne Spotkanta z utoptq J. Szackiego, Warszawa 1980 oraz 
G. P ich t, Odw aga u toplt , Warszawa 1981. 
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dowania idealnej wspolnoty ludzkie j, Sq odpowiedziq na jakqs 
stalq potrzeb~ czlowieka. Pod wzgl~dem formalnym u topie Sq 
szczegolnq mieszaninq marzel'l , w izji poetyckich, ale i !l1iektor,Ych • 
prognoz z dziedziny zycia spolecznego postawionych przez nauk~ , 

zwlaszcza socjologi~. Najcz~sciej Sq zgeneralizowaniem i zabsolu
tyzowaniem wybiorczo uj ~tych faktow i h ipotez !l1aukowych. Uto
pia jest przede wszystkim absolutyzacjq spolecznego wymiaru 
czlowieka. Tymczasem spoleczny wymiar czlowieka jest n iezm ier
n ie wa zny, ale n ie jedyny. Czlowiek jest bardw zlozonq i bogatq 
calosciq i wszelkie dqzenie d{) generalizacji i absolutyzacji w ybra
nych nawet realny ch elementow jest dla niego destrukcy jne . Ude
r za jqcy jest radykalizm i totalitaryzm myslen ia utopijnego, a nie
kiedy i dzialania, ktore jest s z,czegolnie g rozne. Utopisci n ie zawsze 
przeciez Sq prorokam i bez broni; niek iedy dysponu jq i broniq 
i armiq. Ta genera lizac ja i absolutyzacja w ybranych element6w 
zycia spolecznego pozwala utopistom projektowac swiat przera
za jqco u porzqdkowany, zbudowany na podstawie " tabliczki mno
zen ia". W wymarzonym swieci e w szystko zapowiada si~ tak wspa
niale i tak doskonale, ze zostaje z n iego wyeliminowana potrzeba 
ludzkie j decyzji, ludzkie j w oln-osci. Ostatecznie ten wymarzony 
swia t okazuje si~ swiatem n ieludzkim, bo nie liczy s i~ z wolno
sciq ludzkq, z prawem czlowi~ka do s wobodneg{) organiz{)w ania 
sobie zycia, z pragnieniem zycia "po swojemu". Totez n ajwspa
nialsze r ozwiqzania sta jq si~ mu nienawistne, bo Sq to rozwiqza
nia narzueone z zewnqtrz. 

"U podst aw utopijnych wizji lezy nierealna koncepc ja spolecz
nosci i n iereal,na koncepcja czlowieka, przekonanie, ze czlowiek 
jes t powolany do szcz~scia i do doskonalosci, ktorq mozna mu zor
ganizowac przy pom()cy mechanicznie stosowanych srodk6w 'ze
wn~trznych' . Utopizm bowiem ,zaklada jedn{)czesnie swobodnq 
ekspresj~ jednos tk i i absolutnq zwartosc spoleczenstwa. To polq
czenie jest mozliwe tylko pod warunkiem , ze wszys,tkie jednostki 
si~ zgadzajq. Jednos tki wszakze nie zgadzajq si~ . Jesli wi~c ocze
ku jecie jednomyslnosci, nie macie w k oncu innej ucieczki niz dyk
tatura . Jednostk~ trzeba zmusic do zgody bqdz jej zgod~ zainsceni
zowac przy pomocy jakiegos fal szywego plebiscytu, bqdz wresz
cie trzeba jq potraktowac jako wyrzutka, zdrajc~, kontrrewolu
cy jnego wywrotowca lub kogoS w tym wdzaju".4 

Utopie prezentujq wizje !totalneg{) wyzwolenia z aktual,nego zla 
spolecznego i stworzenia sytuacji doskonalej, ktora osta tecznie 
suponuje calko\vite poddanie si~ czlowieka czemus lub komus. 

' J . L. Talman , U topia n i sm an d P olitics, w : G. Kate b, (red.) u t op ia, N ew 
York 1971, S. 96. 
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Realizacja wszeLkiej wizji utopij'llej, k t6ra zaklada uniform i jnq 
doskon alose, prowadzi do uiycia przemocy i do uszcz~sliwiania n a 
sil~. Gwarancjq "szcz~sliwego swiata " os tatecznie . jest jakis terror. 
Realizacja uto pijny eh wizji zawsze odbiera czlowiekowi jego war 
tose ll1ajwi~kszq - 10, co czyni czlowieka osobq - w olnose samo
dos konalenia si~ - jak to plasty cznie ukazu jq przedstawiciele li
teratur y antyutopijnej , z n a jwybitniejszym sposrod nich - Fio 
dorem Dosto jewskim na czele , kry tykujqcym utopij'llq wizj~ Krysz
talowego palacu : 

"Czlowiek chce tylko chciee samodzielnie, jakkolwiek bylaby 
cena owej samodzi elnosci i jakikolwiek jej wynik ( ... ) Bo co to 
za przy jemriose ' chciee wedlug tabliczki".5 Totez zrozumialy staje 
si~ krzyk ~ Dzikusa IZ Now ego w spanialego swiata Huxleya: 

"Alez ja nie chc~ komfortu . 
J a chc~ Boga , chc~ poez ji. 
ChcE;pr aw dziwego niebezpieczenstwa. 
Chc~ w ol'nosci. Chc~ grzechu" .6 

W odebraniu czlowiekowi wolnosci, w wyniku r ady,kalizmu i to
talitaryzmu myslenia u topijnego t rzeba s zuk ae i r6del krytyki uto
pii dokonywanej w tej samej wyobr azeniowej i radykal'lle j formie 
w pos taci li teratury antyutopijnej (utopia negatywna). Wystarczy 
wspomniee N owy w spanialy swiat odwiedzony po raz wtory Hux 
leya. [- - - -] (Us tawa z dni a 31.VII.1981 r . 0 kontroli publikacji 
i widowisk art. 2 pkt 1 i 2 (Dz. U. nr 20 poz. 99; zm.: 1983 Dz. U. 
nr 44 poz. 204)] . K r ytyka utopizmu przemawia za posrednictwem 
obrazow, na ktorych widae, jak musi wyglqdae doskonalosc, jesli 
narzuci si~ jq ludziom bez liczenia si~ z ich pragnieniami i ich 
mozliwosciami, z tym, co potrafiq zniese nie zatracajqe istotnych 
cech ludzkich. Czlowie<k rna prawo do "snow 0 przyszlosei", do 
podrozy w lepszy swiat, do "poezji nadziei", jak ktos okreslil uto
pie. Musi bye jednak czujny i ostrozny, zwlaszcza gdy wehodzq 
w gr~ nie tylko utopie eskapiezne - niegroine ueieezki w wyma
rzony kraj - leez takze, gdy wizje utopijne stajq si~ programem 
realnego dzialania . 

Szymborska w sposob 'lliezwykle prosty wyrazila wlasciwq rea
kej~ zdrowego rozsqdku ezy instynktu ezlowieka na wiz je uto
pijne : 

"Mimo powabow wyspa jest jednak bezludna 
a wida-ezne po brzegach drobne slady stop 
bez wyjqtku zwr6cone Sq w kierunku morza",7 

, F . Dostojewski, Notatkt z podz!emla, w ; G r acz, Opow!adanta 1862-1869, war
szaw a 1964 , s . 75. 

• C yt. za J . Szacki , Spot!canta z utoptq, s. 158. 
7 W . Szymborska, poezje , Warszawa 1977, s. 195. . 
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3. FUTUROLOGIA PROGNOZOWANIE PRZYSZlOSCI 

Obok utopii - marzen 0 szcz~sliwej przyszlosci, istnieje sarna 
przyszlosc jako konieczny rezultat rozwoju terazniejszosci. W sto
sunku do takiej przyszlosci czlowiek przybiera rozne postawy : 

prognozuje, 
- spodiiewa si~ przyszlosci, 
- przyszlosci si~ zawierza. 
Pewne prognozowanie przyszlosci istnia lo zawsze. W naszym 

wieku myslenie przyszloSciowe nasililo s i~ i przybralo postac "my
slenia naukowego" . Ten intensywny i uj~ty w pewne ramy spo
sob myslenia ° przyszlosci nosi nazw~ futurologii. 8 Chodzi 0 przed
siE:wzi~cia intelektualne majqce na celu wyd1uzenie perspektywy, 
w jakiej zwyklo si~ do tychczas ro,zpatrywac wazne problemy spo
leczne, d-emograficzne, ekonomiczne czy n awet psychologiczne. Wla
sciwe dla futurologow zainteresowanie przyszlosciq wynika nie ty

' le z p ragnienia narzucenia jej okreslon ego ksztaltu - jak to mialo 
miejsce w mysle'niu u topijnym, lecz rna na celu ujawnienie skut
k 6w, do jakich prow adzq ak tualnie podejmowane dzia1ania . Temu 
prognozowaniu p rzyszlosci towarzyszy zw ykle ukazywanie mozli 
wosci zapobiezenia uwidocznionym i przewidywanym n iebezpie
czenstwom i zagrozeniom. . 

Futurolodzy stawia jq w yraz,nie i jasno pytanie, co b~dzie w przy
szlosci, jak b~dzie wyglqdala rzeczywistosc spoleczna, ekonomicz
na czy ek<J logiczna, jesli obecnie dominujqce tenden cje b~dq pa
nowaly nadal? Glownym pytaniem futurologii jest wiE:c - co z 
obecnego stanu wyniknie? 

P unktem wyjscia Sq wiE:c ak tualne fak ty spoleczne, ekonomicz
ne, ekologiczne czy jakiekolwiek inne, uj~te w ' ekspertyzy, b~ 
'dqce rezultatem badan, studiow. Wyciqgni~te z n ich wnioski po
zwalajq zar ysowac obraz przysz1o~c i . Chociaz futur ologia przybra 
1a p ostac dyscypliny naukowej, ktora posluguje siE: metodami sta 
tysty cz,l1ymi, jej prognozy CZE:s to okazu jq siE: zawodne. Znane Sq 
zwlaszcza bada nia i przewidywania dot yczqce srodowiska na tu
ralnego, b~dqce swoi'stym ala rmem dla pewnych dzia1at'l prowadzq
cych do zanieczyszcz,enia srodowiska naturalnego. Na podstawie 
przewidywan z lat szescdz iesiqtych powinnismy juz we jsc w sta
dium uniemozliwiajqce' iyde. Prognozowan ie przyszlosci m oze 
przybrac form E: m niej scislq, bardziej literackq. Obecnie jestes
my wlasn ie swiadk ami rozwoju literatury futurolog icznej, nale
zqcej do r odza ju "science fi ction", k torej u nas dostarcza przede 

• Futu r ologiE: za pocz'ltkowal O. K . Flechtheim, !'1czono jq z socjotronikq czy 
socj otechnikq jako na u k q 0 sposobach i wynlka ch ~w1adomego wplywania na 
rzeczywistosc spoleczn q. 
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wszystkim Stanislaw Lem. Futurologia pelni niewqtpliwie po,zy
tywnq rol~. Rozwijawyobrazni~ spolecznq, uczy myslenia spolecz
nego mniej kr6tkowzrocznego i choc nie wskazuje na zaden ideal
ny obr~z zycia przyszlego - przez wskazanie najcz~sciej nega
tywnych skutk6w, zmusza do rewizji aktualn ych tendencji i po
de jmowania dzialan im zapobiegajqcych. 

Literatura futurologiczna, zar6wno naukowa jilk i literatura 
pi~kna, swiadczq 0 istnieniu w czlowieku jakiejs gl~boko zako
rzenionej potrzeby przewidywania przyszlosci, nawet nie w ,celu jej 
przeksztalcenia, ale Wcelu zdobycia 0 niej informacji . Spontanicz
nq fp rmq myslenia futurologicznego Sq r6znorodne wr6zby, prak
tykowane we wszystkich kulturach, nie wyhlcza jqc kultury nau
kowo-technicznej . W oparciu 0 pewne bezposrednio dost~pne w 
poznaniu zjawiska przyrodnicze, jak np. lot pta,k6w, uklad jelit 
zwierzqt, znaki zodiaku, linie rqk czy ku1turowe, jak np. uklad 
ka r t, kt6re si~ powtarza jq (iteracje), w oparciu ° zaobserwowane 
odniesienie do innych zjawisk (relacje) dokonuje si~ przewidywa
nia przyszlosei. Te zjawiska wyjsciowe Sq moze n ie tyle pods ta
Wq, co pew nym pretekstem myslenia auguryjskiego czy dla skupie
nia si~ ducha i jego sHy intuicyjnej wchodzqcej w gl~bszy kon 
takt psyehiczny z drugim czlowiekiem lub przyrodq. 

J est symptomatyczne, ze zainteresowanie wszelkiego rodzaju 
wr6zbam~ i zwiqzanq Z tym literatuJ;"q oraz powodzenie w r 6zbi
t6w nie gasnie r6wniez obecnie. 

4. FILOZOFIA 0 PRZYSZlOSCI - FILOZOFIA POST~PU 

Przyszlosc jes t nie tylko przedmiotem m yslenia wyobrazenio
wego, znajdujq,cego wyraz w utopij,nych " snach 0 przyszlosci" ezy 
wprognozowaniu ograniezonym do wyr 6znionej dziedziny, lecz 
tak :i:e st ala siEl przedmiotem myslenia filozoficznego, rozpowszech 
nionego od czas6w K anta, zdynamizowanego przez RegIa i jego 
r6inor.odn yeh kontynua tor6w. WsrOd czterech podstawowych py
tan filozoficznych Kant postawil pytanie 0 pr zyszlosc i nadziej~ : 

,, '\Y czym mog~ pokladac nadziej~" oraz "czy ludzkosc kroczy ku 
lepszemu"? Od czas6w Kanta przyszlosc i nadzieja weszly do re
per tuaru problem6w filozoficznych. Tym razem fil ozofii stawia si~ 

pytan ie, czy nadziej El ludzkq moina ,zaspokoic na przestrzeni dzie
jaw.9 

• Zagadnienie w iq i e sl<: z rozwojem f llozofii dzie j 6w. Interesuj qcy ! w yczer
pujqcy przeglqd koncepcjl w tej dz!edz!nie za wie ra artyk ul k s. S. Kaminsk ie 
go, G!6wne koncepCje fHozofti dztej6w, "S t ud ia Philosophlae Christlanae " 18 
(1,982) 2, 89-121. Zob. r6wniez J. Pieper, H offn tlng und G esch tchte (Nadzl ej a 
a h l storla, tlum. P. Waszczenko, Warszawa 1981) . ' 
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Rozpatrzmy trzy w ielk ie odpowiedzi twierdzqce, przyjrzy jmy 
si~ trzem filozofiom post~pu , wydaje si~ reprezentatywnym, zwiq
zanym z gl6wnym i tendencjami pewnego rodzaju determinizmu 
dziejowego: . 

- k antowskq filozofi~ post~pu moralno- Iegalistycznego, 
- ewolucjonistycznq kosmolog'i~ P ierre Teilharda de Chardin, 
- filozofi~ nadz iei Ernesta Blocha. 
We w szystkich ty ch teoria,ch przyszlose mialaby bye konsekwen

cjq a kttt alnie znanych i uznanych prawidlowosci - moralnych 
u Kan ta, przyrodniczych u Teilharda, a spolecznych - u Blo cha. 

AD 1) KANTOWSKA FILOZOFIA POST~PU MORALNO-PRAWNEGO 

K an t jest zdecydow anym optymistq, gdy chodzi 0 mozliwosc 
w skazania perspektyw przyszlosci h istoryczne j czlowieka, jak i jej 
charakteru. L u dzkose kroczy k u lepszemu. 

Rozwiqzanie Kanta jest zgodne z jego ,og6lnq postawq filo zo
fi cznq: 

a) Przyjmuje perspektyw~ historii i ludzkie j egzystencji z chrze
scijanskiego przekazu wiary, ktory - podobnie jak to czynil w 
innych dziedz~nach - ra·cjonalizuje i na turalizuje. Posluguje si~ 

w iE;c terminami teologicznymi takimi jak "Panstwo Boze", "no
wa ziemia" i "nowe ' niebo" , nadajqc im znaczenie nieteologiczne. 

b) Sens dziejow jest w czlowieku, w ktorym reaIizuje si~ "kro
lestwo Boze" przez walkE; 0 prawdE; Bozq w poznaniu, dzialaniu 
i uczuciu. 

Wobec kantowskiej niemoznos<;i dotarcia do rzeczy samych w so
bie, jedynym bytem poznawalnym jest czlowiek - duch Iudzki, 
k tory czuje si~ wolny, w sobie odnajduje reguly PostE;powania. 
Tutaj rzeczywiscie rozum przemawia "od siebie", nie ulega jqc na
ciskowi czynnikow obcych. W czlowieku istnieje aprioryczne pra
wo moraIne powszechne i koniec~ne , obowiqzujqce niezaleznie od 
okolicznosci zycia . Aprioryczua teologia moralnosci umozliwia r ea
lizowanie przez wspolnoty ludzkie uniwersalnej i bezwzgl~dnej 
powinnosci moralnej . Rzeczywistose dziejowa jest wyznaczona przez 
moralny rozw6j czlowieka, a nie przez inne czynniki. 

Zdaniem Kanta jego ,koncepcja pr,zyszlosci i nadziei opiera siE; 
na doswiadczeniu. Konkretnie odwoluje SiE; on do doswiadczenia 
okreslonego wydarzenia spoleczno-hlstorycznego (Rewolucji F ran
cuskiej), ktory ujawnil istnienie w czlowieku sHy postE;pu i po
zwala wyciqgnqe wniosek ,,0 post~pie ku lepszemu jako nieunik
nionym nast~pstwie" . Tym faktem nie jest dla Kanta sam fakt 
Rewolucji Francuskiej, ale - jak sam okresla - "bliskie en tu
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zjazmu uczestnictwo", ktore rewolucja znajduje w "umyslach 
wszystkich j,ej obserwatorow", "uczestnictwo to dowodzi (... ) z r a
cji swej powszechnosci pewnego charakteru rodzaju ludzkiego 
jako calosci i zarazem z racji swej bezinteresownosci) jego cha
rakter u moralnego przynajmniej w sklonnosciach, ( ... ) charakteru, 
ktory nie tylko pozwala miee nadziej~ na post~p ku lepszemu , 
lecz sam juz jest takim p'ost~pem" . 

Ludzkose jako calose w ty,m reprezentatywnym przypadku pod
j~la decyzj~ na rzecz tego, CO moralni€ sluszne, mianowicie na 
rzecz ust roju republikanskiego, a zatem jej sytuacja si~ polepsza. 
"Otoz twierdz~ - pisze Kant - ii mog~ przewidziee rodzajowi 
ludzkiemu, . takie bez odwolywania siE; do jasnowidztwa, nigdy 
calkowic'ie nie cofa jqcy si~ jego post~p ku lepszemu, na przeko r 
wszystkim niedowiark om twierdzenie dajqce siE; utrzymae takie 
jako najbardziej scisla teoria, mianowicie twierdzenie, zerodzaj 
ludzki zawsze k roczyl ku lepsz,emu i tak sarno kroczye b~dzie na
przod w przyszlosci" .10 

Temu mocnem u przekonaniu Kanta odpowiada a rgumentacja 
jak na skrajn ego racjonalistE; - d ose slaba, bo polityczna. Kant 
uwaza bow iem, ze "stopniowo zmniejszae si~ bE;dzie przemoc wlad
cow i b~dzie wzrastae poszanowanie praw" oraz ludzie "b~dq czuli 
si~ zmuszeni do uprawiania wojny poczqtkowo w sposob coraz to 
bardziej ludzki, nast~pnie wojowae b~dq coraz rzadziej, a w kon 
cu doprowadzq do calkowitego zanikniE;cia wojny zaczepnej ". 
Rdzen, podstawa nadziei wed lug Kanta - post~p moralny ludz
kosci - jak pokazuje doswiadczenie historyczne dzielqce nas od 
czas6w Kanta i okresu Rewolucji Francuskiej - nie okazal si~ 

dose moCil1y. Nie trzeba wielkiego wysilku, by podwazye slusznose 
argumentacji Kanta co do charakteru wladc6w i wyeliminowania 
wOjny, Po Rewolucji Francuskiej zdarzali siE; bowiem wladcy 
stosujq'cy przemoc, a ludzkose niemalo siE; nawojowala i czyni to 
obecnie coraz lepszymi metodami (tu nastqpil niewqtpliwie wielki 
post~p). 

AD 2) EWOLUCJONISTYCZNA KONCEPCJA TEILHARDA DE CHARDI N 

Teoria ewolucji niewqtpliwie rozszerzyla perspektywE; historycz
llq i stworzyla podstawE; dla lIlowego, gl~bszego spojrzenia na dzie
je swiata. Wykorzystal jq Teilhard de Chardin dla wyjasnienia hi
story\!znej problematyki wsp6lczesnosci i przyszlosci. Opowiedzenie 
siE; za nadziejq staral si~ uzasadnic srodkami mysl<owymi teorii 

II Gesammette Sehrtften, t. VII, s. 88. 
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ewolucji, nie trac~c zresz~ z oczu wizji religijnej - chrzeScijan 
skiej. Jego koncepcja dziej6w i pr,zyszlosci wynika ze swoistego ' 
pol~czenia danych objawienia judeo-chrzescijanskiego, myslenia 
filozoficznego i danych biologiczno-historycznych. 

W swoim opus magnum dotycz~-cym fenotnenu, jakim jest czlo
w iek, Teilhard wypowiada si~ wyrazme nie tylko 0 przyszlosci 
czlowieka, lecz i 0 jego koncu, a takz'e 0 koncowym stanie ziemi 
lI la terre finale".l1 

Podmiotem dziej6w - wedlug Teilharda - jest cala rzeczywi 
stosc staj~ca si~, ewoluuj~ca. Tworzywo swiata, w rosn~cej zlo
zonosci i swiadomosci, zwija si~ coraz bardziej w sobie, a czlowiek 
jest najwyzszym szczytem tego pro·cesu, czlowiek :i;yj~·cy w spo
lecznosci, w niej roz.:vijajqcy si~ i zdolny do kolektywnej reflek 
sji, kt6rej cel, b~d~cy punktem Omega rozumu, s taje si~ iden
tyczny z uniwersalnym, kosmicznym Chrystusem, gdzie w koncu 
cala ewolucja okazuje si~ procesem jednosci z Bogiem. Kosmoge
rieza poprzez biogenez~ i noogenez~ zmierza ku Chrystogenezie, 
ku staniu si~ Chrystusem, co opiera si~ na zalozeniu, ze w rze 
czywistosci "Chrystus mistyczny nie osi~gn1l1 jeszcze swego pel
nego rozwoju" ,12 

Silami nap~dowymi dziej6w s~ wi~{! przyroda oraz duchowa 
energia z wlasciw~ sobie milosci~ i wolnosci~ . Czy obraz ewolu 
c ji obejmuj~cy wycinek trwa jltcy miliony lat pozwala przewidy
w ac przyszlosc swiata i czlowieka? 

W przekonaniu powszechnym wizja Teilharda jest pelna na- · 
dziei, op tymistycz,na, ewolucja biegnie ku coraz dos konalszym for
mom (czlowiek ku Chrystusowi, a wszechSwiat ku unifikacji) . Fak
tycznie przewidywania co do fazy koncowej historii ludzkosci Sq 
uj~te przez Teilharda w dwa modele wyobrazeniowe: 

1) w koncowym stadium rozwoju Zlo sprowadzi si~ do mini 
m um - g 16d, ' choroby przezwyci~zy nauka i technika, znikn~ n ie
n awisc i spory pod coraz cieplejszymi promieniami Omegi; 

2) wraz z nasileniem si~ dobra, nasila si~ takze zlo, kt6re w kon
cu w specyficznej nowej postaci osi~ga maksimum swej mocy. 
Energia ludzkosci ulega rozlamowi: przyj~cie Omegi i jej odrzu
cenie przeciwstawiaj~ s i~ sobie wzajemnie. Konflikt rozdziela sfe
r~ duchowq na dwie strefy, z kt6rych kazda sk u pia si~ w ok61 
"przeciwstawnego bieguna uwielbienia".13 

Prawidlowosci ewoluc ji nie pozwalaj~ Teilhardowi jednoznacz
nie przewidziec charakteru przyszlosci czlowieka. Przyjf;cie dw6ch 
mozliwosci osta tecznie r ozsadza struktur~ ewoluc jonistycznego po

11 L e phllnom(me humatn, P aris 1955. 

" Por, J . Piepe r , Nadzteja a h tstorta , s. 35-36• 

.. Por. La p ensee de T etthard de Char dt n . 
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glqdu na swiat.a Powstaje pytanie, w jaki sposob tak roine mo
d€ le mogq wyplywae z tej samej teorii? 

Teilhard de Chardin sam podejmuje ten prDblem, jest go swia
dom. Stara si~ go rozwillZae, przyjmujqc "prodU'kty u'docme ewo
lucji" w postaci moz}iwosci "strajku w sferze duchowej", orga
n icznego "kryzysu ewolucji" czy "gl~bokiej s·chizmy Iudzkosci".16 

Te dwie mozliwosci pokazujq w sposob dose ewidentny roznic~ 
mi~dzy procesem ewolucji, ktory obejmuje mechanizm przemian 
natury i procesem . dzi€jowym, gdzie ingeruje wolnose czlowieka, 
jego decyzje, a takze wolne, nie wyplywajqce z na turalnego biegu 
na tury decyzje Boga i Jego ingerencja w dzieje czlowieka. Totez 
przypatrz~n ie siE; bardziej z bliska teorii Teilharda rDzbija mit 
myslenia ewolucyjnego dla wyjasnienia przyszlosci i podstaw na
'dziei. 

AD 3) MI STYCZNO-ESCHATOLOGICZNY MARKSIZM ERNESTA BLOCHA 

Najobszerniejszq wypowiedziq, jaka na temat "nadziei" istnieje 
w pismiennictwie wspolczesnym jest dzielo Ernesta Blocha, tw orcy 
wspolczesnej "filozofii nadziei", zawartej zwlaszcza w jego podsta
wowym dziele Das Prinzip Hoffnung (Zasada nadziei).16 

Nawiqzal D!l1 do filozofii Regia, oraz do niedogmatycznego, uto 
pijnego mar ksizmu i polqczyl m€ todE; dialektycznq z eschatologicz 
nq wizjq swiata, ktorq zaczerpnql z judaizmu i chrzescijanstwa. 
Czlowiek jest istotq p rzychodzqcq z da eka i nieustannie kroczq 
Cq ku przyszlosci. Nigdy nie jest "u siebie". Wciqz jest wychylony 
ku przysz1osci, "ku szcz~sciu, wolnosci, dezalienacji, ku zlotemu 
w j.ekowi, kr ajowi mlekiem i miodem . plynqcemu".17. Nadzieja jest 
silq napE;dowq dziejow czlowieka, lezy posrodku mi~dzy ufnosciq 
i rozpa,czq, jest skierowana ku lepszemu bytowaniu, ku "summum 
bonum", k tore byloby "nowym niebem i nOWq ziemiq", domem, 
" reg-num humanurn", a przede wszys1:kim "Djczyznq", ktora zaspo
koilaby wszystkie aspiracje, "sny" czlowieka. Tym "miejscem", 
tq "ojczyznq" - jest sam czlowiek jeszcze ukryty przed wlasnym 

. wzro kiem . "Ja jestem, ale n ie jestem jeszcze w posiadaniu siebie. 
Takie jest pochodzenie naszego stawania Si~".18 By tD nastqpilo , 
muszq zaistniee pewne warunki spoleczne. 

II P~r. Phenom~ne, 245 oraz Extgences d'Aventr . 
15 Tam ze, 225. 
.. E rnest Bloch ( 188~1977) j est jednym z przedstawlcieli tzw. niedogmatycz

nego marksizmu. Na lezal okresowo do Szkoly Frankfurckle j. P~r . C. E. Braaten, 
E. 	Bloch. Phttosophy of Hope, we~tmlnster 1970. . 

" Jest to tzw. ontologla "n1e-jeszcze-bytu", Ontologie des Noch-Nlcht-Sein . 
II Spuren (T r aces), P a ris 1966, S. 7. 
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Nadzieja stanowi moc pobudzajqcq do szuka'nia nowe j perspek
tywy, by znalezc wyjscie !l aktualnych trudnosci. Jest zr6dlem 
dynamizmu ludzkiego, kt6ry nieustannie mysli utopijnie. Mysle
nie to przekraczanie, przelamywanie gr anic, wylamywanie si~. To 
wlasnie zdqzanie ku miejscu raczej ontologicznemu niz chronolo-
gicznemu czy geograficznemu - gdzie czlowiek realizuje swojq 
pelni~. 

Motorem dynamizmu jest - zdaniem Blocha - ostatecznie g l6d, 
kt6ry ze swojej natury jest rewolucy jny: "Zamiar zawsze zaczy
na si~ razem z glodem, ale gl6d swiadomy s iebie przemienia si~ 

w material wybuchowy przeciw temu wi~zieniu, ktare nazywa si~ 

'niedostatek'. A wi~c ' ja' n ie szuka jedynie zachowania siebie: 
staje si~ 'vvybuchowe : zachowanie siebie s taje si~ ekspansjq sie
bie. A ta obala wszystko, co klasie wst~pujqcej staje na drodze , 
a na koniec obala to , .co sprzeciwia si~ czlowiekowi bezklaso
wemu".19 

Czlowiek jest wi~c istotq skierowanq ku przyszlosci, myslqcq 
utopijnie i rewolucyjnie. Bloch analizuje razne rodzaje utopii, 
m. in. utapi~ chrzescijailskq. Ale ostatecznie tylko marksizm, kto
ry - zdaniem Blocha - 'opiera si~ na naukowej analizie r zeczy 
wistosci, przedluza skutecznie obecny swiat i proponuje mu mo
bilizujqcq utopi~ . Nadzieje mogq dotyczyc tylko tego swiata. Czlo
wiek jes t transcendencjq bez transcendencji. M6wiqc 0 wszystkim, 
na co czlowiek, nauczony zar6wno wewn~trznym doswiadczeniem, 
jak i tradycjq, m6g1by sensownie zywic nadziej~, Bloch rna na my 
sli j~dynie to, co urzeczywistnia si~ na tyrn swiecie, a wlasciwie, co 
urzeczywistnia si~ jedynie i ostatecznie poprzez dzialalnosc politycz
no-spolecznq, a ta - wedlug niego - oznacza "socjalistycznq prze 
mian~ swiata tak jak zacz~la si~ wraz z rewolucjq marksistowskq". 

Marksizm zdaniem Blocha - jest utopiq konkretnq, "dacta 
spes". "Tu wlasnie ukazu je si~ sila i prawda marksizmu: rozwia1 
on chmury, kt6re otaczaly sny 0 przyszlosci, ale nie zga~il w nich 
slupa ognistego, lecz jeszcze go umocnil rzeczywistosciq (.:.) Ta
ka funkcja utopijna zasluguje na przetrwanie : jest bowiem trans
cendencjq bez transcendencji".20 Juz od dawna w "marzeniach 
o lepszym zyciu" zawierala si~ "potrzeba uszcz~sliwienia " , do kt6
rej "klucza dostarczyc m'Oze dopiero marksizm" i "wszystko, co 
nieiluz.oryczne w wyobrazeniach nadziei prowadzi do Marksa". 
Marksizm jest wi~c ratunkiem dla "zdrowego rdzenia utopii", jest 
on "urzeczywistnieniem ludzkiego oblicza". 

M6wiqc 0 marksizmie BlOoch ma na mysli jego konkretny ksztalt, 

1t Vas PTtnzip Hoffnung, s. 84. 

" Tamie, s. 166. 
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w tych krajach, gcizie marksizm doszedl do wladzy - wyl~CZIllie 
tam "ma~zenie 0 regnum humanum nie. rozplywa siE: ani w po
wietrzu ani w niebie" . 

Marks wydobyl i zrealizowal to, co w wizji judaistycznej bylo 
istotne, "pewn'l iarliwosc mesjanistyczn'l, skierowan'l ku praw 
dziwej ziemi Kanaan". Marks wydobyl - zdaniem Blocha 
wsp6lczesnie to, co nadal oddzialywuje i to, co jest jedynie waine 
w proroczym dziedzictwie judaizmu. Totei z przekonaniem moie 
powiedziec "Ubi Lenin, ibi Jerusalem".21 

* * * 

Wielk'l zaslug~ reprezentowanych myslicieli bylo wydobycie mo

tywu nadziei i uczynienie z niej dominuj~cego elementu propo
nowanych wizji czlowieka, dziej6w, swiata. Optymizm tych wizji 
rozbija siE: jednak dwa 0 problemy istotnie ludzkie, kt6re nie zo
staly w nich rozwiqzane: problem Smierci i problem wolnosci czlo
wieka. Wprawdzie mysliciele ci byli swiadomi tych problem6w, ale 
proponowane przez nich rozwUlzania nie mogq zadowolic czlowie
ka i nie mog'l definitywnie rozwi'lzac problemu nadziei. Bloch 
stwierdza bowiem w duchu epikurejskim: "gdzie jest czlowiek nie 
rna smierci, gdzie jest smierc nie ma czlowieka", a .Teilhard de 
Chardin smierc uwaia za konieczny czlon dzialania mechanizmu 
i postE:pujqcego ruchu iycia. Takie rozumienie Srnierci nie stanowi 
zadnej pociechy dla konkre tmego czlowieka. Nie s'l tei pociech~ 
ukazywane perspektywy przyszlosci, bo przeciez czlowiek Zywiq
cy nadziejE: umrze zanim nas~pi "zloty wiek", "wieczny pO'k6j", 
"panstwo wolnosci" czy "niebo na ziemi" i nie bE:cizie w nich 

czestniczyl. 
Co z nadziej'l czlowieka, kt6ry musi umrzec? 
Nadzieja zmierza ku przyszlosci, ku szczE:sciu, "jednakie - jak 

zauwaza Marcel - SzczE:scie nic nie znaczy, jesli nie uwalnia nas 
ad smierci". 

Wprawdzie Bloch uwaza, ie "pewnasc swiadomosci klasowej" 
(...) jest wobec Smierci pewnym novum, jest "lekarstwem na 
smierc", bo przeciei Klasa, Spoleczenstwo, Kosmos, Ewolucja nie 
umieraj'l. Ale to nie Rodzaj ·Ludzki, WszechSwiat, Klasa czy Spo
leczenstwo Zywi'l nadz·iejE:. 

Nadzieja i umieranie to akty osoby. I iaden obraz przyszlosci, 
ignorujqcy problem osobistej smierci cZfowieka, nie moze preten
dowac do tego, by zaspokoicjego nadziejE:. Wizje czlowieka S'l 
zrudnym pocieszeniem, jesli kieruj'l go ku czemus - spoleczen

11 Tamte, S. 711. 
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stwu bezklasowemu, sp<llecmlosci mieszczanskie j calkowicie k ie
rujflcej s i~ prawem, czy nowemu stadium kosmogenezy i liniwer
salizacji - co z.na jduje si~ calkowicie poza konkretnll ludz'kll 
egzystencjll· 

Wszystkie zaprezentowane wizje nadziei - z metodologicznego 
punktu widzenia - zakladajll rodzaj determinizmu i necesytary
zmu (nie zawsze ujawnionego a nawet · uswiadomionego), oraz sta
nowill rodzaj uog6lnienia i ekstrapolacji niektorych, wprawdzie 
realnych, aspekt6w rzeczywistosci (moralnego, ewolucji natury, 
zmian spolecznych). Czlowiek jest i bytem moral-nym, i bytem na
tury, i bytem spolecznym. Ale jest tym wszystkim naraz i stano
wi organicZ'nll calosc. Absolutyzowanie jednego z n ich czyni z czlo
wieka byt jednowymiarowy. 

WlaSnie na granicy ludzkiej Smierci, ktora jest zjawiskiem kon
kretnego czlowieka, rozpada si~ cillglosc wszelkiego rozwoju. Tu
taj zalamujll si~ ostatecznie dogmaty ewolucjonizmu oraz mate
rializmu diale ktycznego i historycznego. 

Jest rzeczll godnq uwagi, ze wszystkie przedstawione teorie po
st~pu majll proweniencj~ religijnll, wyrasta jq ostatecznie z wizji 
judeo-chrzesdjanskiej. Dotyczy to zarowno Kanta, jak i Teilhar J 

da oraz Blocha. Religia wyznacza horyzont dllzen ludzkich, z tym, 
ze wyzej wymienieni mysl,iciele wizj~ t~ naturalizujll i odnoszll do 
jakichs nieokreslonych spolecznosci uwazajqc, ze mozna osillgnllc 
"ziemi~ obiecanq na ziemi" . Nie biorll pod uwag~ konkretnej oso
by ludzkiej, kt6rej dostr zegalne dzieje kon-czll si~ wraz ze Smier
cill. Jesli nie ma nadziei dotyczqcej "tamtego" swiata, jesli nie ma 
nadziei, ze nadziej~ da si~ urzeczywistnic po drugiej stronie smier
ci - to w6wczas nie ma w ogole zadnej ludzkiej nadziei. 

5. NADZIEJA CZlOWIEKA - ZA WIER,ZENIE CHRYSTUSOWI 

Nie ma podgtaw do lud zokiej nadziei w6wczas, gdy Wlqze si~ j14 
z biegiem d ziej6w zdeterminowanych prawami ewolucji kosmosu 
czy mechanizmu 'Zmian spolecznych. Dosw iadczenie historyczne 
i r ozczarowania zwill'Zane z r ealiza,cjq ,,~iemi obiecanej" wewnlltrz 
ludzkiej hL~torii dostar cza jll dose przekonujqcych argument6w, ze 
nie mozna stworzyc "ra ju na ziemi". Problem wolnoSci osoby i pro
blem smierci rozbija jq wszelkie obietnice szcz~s1iwej przyszlosci 
na tej ziemi. W perspektyWach wskazanych przez wspolczesnq fi
lozofi~ nadziei nie ma wlasciwie miejsca dla czlowieka jako oso
by-podmi-otu konstytuuj14cego dzieje. 

By wskazac na charakter nadziei prawdziwie ludzkiej, zgodnej 
z nieokrojonq natur14 czlowieka ujawruajllcll si~ w jego dzialaniach, 
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dqzeniach i aspiracjach, trzeba innego, szerszego i glE:bszego spoj
rzenia nu historyczno-spoleczno-kulturowe. Nie r ozwi'lZlljq takze 
problemu nadziei filozofie 0 proweniencji idealistycznej ze swo jq 
ontologiq og6l6w (idea, ludzkosc, klasa, spoleczeilstwo) i ukrytymi 
determinizmami chocby w postaci koniecznej dialektyki idei. Po
trzeba spojrzenia realistycznego, oga~nlajqcego calego czlowieka 
i calq rzeczywistosc, perspektywy transcendentalnej czyli ogamia
jqcej calq rzeczyw.istosc lUdzkq i pozaludzkq, tkt6ra pozwoli od
czytac prawdE: 0 czlowieku, 0 ludzkim dzialaniu w dziejach i praw
dziwie luq,zk ich wartosciach, spolecznosci, kulturze itp. oraz po 
zwoli ustalic wlasciwe miE:dzy nimi relacje. Trzeba wiE:c powrotu 
do peble j .prawdy 0 czlowieku, jego pelnych wyrniarach, jak to 
nam nieustanrtie przypomina w swoim nauczan iu J an Pawel II. 
Trudno tu przytaczac caly . wyklad antropologii filozoficznej, filo
zofii moralnosci, kultury itp ., ale wlasciwie bez ich zna jomosci 
truooo odpowiedzialnie rn6wic 0 charakterze i podstawach na
dziei czlowieka. ' . 

Z koniecznosci trzeba siE: ograniczyc do wskazania zasadniczych 
punkt6w wizji czlowieka, nie uwzglE:dnionych czy mylnie rozu
mianych we wsp6lczes,nych u jE:ciach n adziei. 

Doswiadczenie metafizyczne (doswiadczenie bytu), doswiadcze
nie luqzkie (siebie jako " ja" spelniajqcego r6znorodne akty) pozwa
la nam stwierdzic, ze czlowiek jest bytern istniej/icym w sabie. 
podmiotem swiadomego i wolnego dzialania, zdolnym do pozna
nia prawdy 0 dobru i podejmowania decyzji, za kt6re czu je siE: 
odpowiedzialny. Czlowiek jest wiE:c bytem osobowym. Nawet w 
ideologiach i ustrojach, k t6re teoretycznie nie Sq personalizmarni, . 
w ustrojach totalitarnych holistycznie uznajq,cych wyzszosc spo
lecznosci ' nad jednostkq, praktycznie uznaje si E: podmiotowosc 
i sprawczosc bytu lud.zkiego, a wiE:c jego osobowy chara'kter, sko
ro powoluje siE: do osobistej odpowiedzialnosci za popelnione czy
ny (np. Trybunal Norymberski, przypad ek Barbiego). 

Czlowiek jest by tern dynamicznym, ewoluujqcym, zmieniajqcym 
si~, tworzqcym siebie poprzez odpowiednie dz.ialan ie (czyny). Od 

. momentu pocz~qi\a ·czlowiek jest osobq i przez cale zycie az do 
chwili smierci sta je si~ osobq. Filozoficznie wyraza si~ tE: rzeczy
wistosc osoby, rn6wiqc, ze osoba jest bytem spotencjalizowanym. To 
znaczy czlowiek rna dyspozycje do dzialan osobowych - pozna
nia, milosci, wolnosci, a dyspozycje te realizuje poprzez odpowied
nie czyny poznawcze, rnilosci, decyzji. 

Realizacja - spelnienie czlowieka nie odbywa siE: w spos6b pro
sty, bezkolizyjny.Czlowiek jest rzeczywistosciq skomplikowanq, 
zioZODq - bytem "gran icq", jednosciq materialno-duchowq. Z tej 
racji rozgrywa si~ w nim p-rzez cale zycie - jak to okresla Mie
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czyslaw Albert KrllPiec - dramat natury i osoby. Czlowiek jako 
osoba - dziala, jako natura - podlega dzialalIliu. Cos si~ w nim 
dzieje, zachodzll pewne zmiany, dokonania, na kt6re on nie ma 
wielkiego wplywu z konaniem wlllcznie. R6wnoczesnie jednak w 
poznaniu, milosci, wyborze, decyduje sam 0 wyborze dobra, de
terminuje si~ od wewnlltrz, by je zdobyc. Ta szczeg61na "zlozo
nose:" bytu ludzkiego sprawia, ze latwo cz~sc ~zillc za calosc i pod
dac prawom, kt6re z racji elementu materialnego r2le(!Zyw,iscie go 
obejmuj~, i nie rozroznic mi~dzy prawami ewolucji 'i prawami 
h~torii, w kt6r~ ingeruj~ osobowe decyzje i w ktorej nie realizuj~ 
si~ prawidlowosci wlasciwe wewn~trz natury. 

Z racji owej zlozonoSci, stanowi~cej jednak organiczn~calosc, 
czlowiek zyje w podwojnym konte'kscie - lIlatury i kultury. Na
tura nie pochodzi od niego, natomiast on jest tw6rc~ kultury. Tu
taj s~ zr6dla dziejowosci czlowieka - w,korzenienia w przeszlosc, 
w dziedz.ictwo dokonan przodk6w. Ale interioryzacja zastanej kul
tury jest dzielem osoby i juz jest tworczosci~ kulturow~, osobow~. 
Ani dzieje, ani kultura, ani jej wytwory (j~zyk, sztuka) nie s~ 
rzeczywistosd~ niezale2;n~ od czlowieka i nie maj~c istnienia pod
miotowego rue mog~ samodzielnie dzialae. Jedynym podmiotem 
i gl6wnym przedmiotem kultury - jak to przekonuj~co przypo
mina Jan Pawel II - jest czlowiek i kultura jest rzeczywistosci~ 
istotowo ludzk~. 

J akie s~ perspektywy dynamizmuczlowieka, jakie Sll dyspozy
cje w zakresie ludzkich dzi5lan - poznania, milosci, wolnosci? 
Nieskonczone, bo czlowiek jest nastawiony na wartosci absolut
ne - prawd~, dobro, pi~kno i swi~tosc. 

Sprawa jednak si~ kompUkuje. Czlowiek w swoich pragnieniach, 
d~zeniach i aspiracjach jest nastawiony na wadoSci absolutne, 
w konkretnej realizacji natrafia jednak na trudnosci, ogranicze
nia, deformacje. Doswiadcza przeszk6d, zla, przejawiajqcego si~ 

w pomaniu mozliwosci bl~du, w milo sci - zdrad~, niewiernosci~, 
niedosytem, jaki zostawia milose konkretnego dobra, w wolnoSci 
ograniczeniami od zewn~trz i od wewnqtrz. W,reszcie · doswiadcza 
zla najwi~kszego, zwi~zanego z moz1iwosci~ utraty isinienia - . 
smierci~. Doswiadcz~nie pewnego rozdarcia mi~dzy pragnie-niami 
i d~ieniami a dokonaniami , mi~dzy tym, czym czlowiek pragnie 
bye, a tym, kim rzeczywiScie jest - w filozofii okresla si~ jako 
doswiadczenie przygodnosci czlow.ieka, niewystarczalnosci bytowej 
i moralnej. 

Antropologia filozoficzna nie zrywaj~ca z perspektyw~ metafi
zycznq pokazuje niewystarczalnosc osoby ludzkiej , niewystarczal
nose radykaln~ i to zar6wno w aspekcie istnie-nia, jak i dzialania, 
zwlaszcza moralnego, i w'skazuje na inne osoby ludzkie oraz osob~ 
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Transcendensu ~Boga) jako ostateczne zr6dlo i wlasciwy kres lud z
kich moznosci osobowych. Zwilizek przez najdoskonalszy akt oso
by ludzkiej - milo.se - z Osobli Boga jako Pelnili Prawdy, Do
bra i Pi~kna - bylby spelnieniem osoby, najpelniejszl1 realizac jl1 
wszystkich ludzkich dyspozycji, moznosci (optimum potentiae). Nie 
jest to jednak ostatnie slowo realistycznej metafizyki ani filozo
ficznej antropologii. Ostatnim slowem jest stwierdzenie ludzkiej 
ograniczonosci i ukazanie wlasnej ogrankzonosci w ukazywaniu 
pelnych perspektyw czlowie.ka, a zwlaszcza w rozwil1zywaniu naj
wi~kszych tajemnic ludzkich - tajemnicy zla, cierpienia, smierci. 

Filozofia wskazuje, iZ czlowiek zywi nadziej~ na spelnienie cze
gOB, czego. sam sobie nie moze zapewnic. I przez tb wskazuje na 
moiliwosc i naturalne podstawy innej perspektywy - nadnatu
ralnej, nadprzyrodzonej, kt6ra dopiero nadaje wlasciwy wymiar 
dqzeniom czlowieka, gruntuje ludzkq nadziej~ i · wskazuje na je j 
podstawy, niedost~pne dla wizji filozoficznej. Jesli bowiem r ,zeczy
wistoscil1, w kt6rej znajduje si~ czlowiek jest kontekst natury, nie 
mnie jszl1 rzeczywistoscil1 jest kontekst Tw6rcy tej natury - B6g 
osobowy. 0 tym jeszcze informuje filo,zofia. Jes!i w stosunku do 
natury istniejq dyspozycje, moinosci (potencjalnosci) naturalne, 
ktore Sl1 realizowane, aktualizowane przez czyny natury i kultury, 
pochodne ad czlowieka, to czyz nie istnieje w <czlowieku w stosun
ku do Tw6rcy tej natury moinosc ukazania jesz,cze innych, no
wych perspektyw i moinosci, niezakodowanych w naturze, ale 
kt6re przez czlowieka mogq bye poznane, choe innymi srodkami 
niZ poznanie naturalne, bo poprzez wiar~ i dzi~ki niej przyj~ te, 

zaakceptowane. Realizacja plan6w i moinosci ukazanych w obja
wieniu w stosunku do czlowje.ka okresla si~ jako moinose uzna
nia, zaakceptowania planu Bozego w stosunku do czlowieka i zre
alizowanie go (potentia oboe.dientalis - moinosc uleglosci). 

B6g dziala poprzez call1 natur~, przeciez jest jej Tworcq. Ale 
w stosunku do osoby dziala osobowo - "osobi.scie". Dzialania oso
bowego Boga w stosunku do osoby ludzkiej fiI-ozofia nie jest w 
stanie dociec. 'J est to domena wiary, religii, teologii. Niemniej fi
lozofia moie dostarczye pewnych modeli, paradygmat6w, kt6re 
pozwalajq zrozumiec podstawy nadziei czlowieka i drog~ do rea
lizacji dobra trudnego, przyszlego, jednak mozliwego dla czlo
wieka, bo zagwarantowanego i przyrzeczonego przez samego 
Boga.22 

Generalnym modelem jest mechanizm zdobywania dobra trud
nego i przezwycit::'iania przeszk6d czyli zwyci~stwa nad zlem w 

.. Par. wnikliwe anall zy Tamasza z Akwlnu datycz'lce nadziei , S . Th . II-II, 
17-18. 
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osiqganiu dobra. Mechani~m zdobywania dobra zmyslowego i zwy
ci~zania zla w porzqdku czysto zmyslowym jest latwy do za
obserwowania nawet u zwierzqt, gdzie wlqczajq si~ specjalne sily 
"bojowe", jakby specjalny "nap~d" do dzialania usuwajqcego prze
szkody w zdobywaniu dobra. Z jawisko gniewu doskonale ilustru
je spos6b zwyci~iania dobra nad zlem. Gniew bowiem jest uczu
eiowq, wybuchowq silq majqCq na ce lu usuni~cie przeszkody sto
jqcej na drodze ku konkretnemu dobru. W porzCldku woH i wyi
szego zycia psychicznego te same sublimowane sHy, zwane takze 
gniewem, a niekiedy zaci!;tosciCl, uszlachetnione przez cnot~ m~ 

stwa (sustinere, agredi) gwarantu jq ostateczne osiClgni~cie dobra 
poznanego intelektualnie. 

Dla czlowieka najwi~kszym zlem natury jeSt smierc. Caly po
rzqdek natury wraz z u czuciami i onotami onie wystarcza, by to . 
zlo usuniqc, przezwyci~iyc. A przeciei zycie psychiczne czIowieka 
jest nastawione na perspektyw~ poza smierdq. Zalqzki tej per
spektywy Sq n am dane w pOl'naniu og6lnym, kt6re rna charakter 
ponadczasowy, w rnilosci, ktorej pragniemy, by trwala "na zaw
sze" oraz w tw6rczosci, kt6ra rna byc ujawnieniem ducha ludzkie
go dla innych duchow ludzkich. Istota dramatu ludzkiego polega 
wlasnie na tym, ze czlowiek w swoim zyciu psychicznym wybiega 
ku przyszlosci, ku zyciu i dobru "na zawsze" , a r6wnoczesnie s taje 
przea nim zlo, n iep okonalne · srodkami, k t6rymi dyspon uje nawet 
wyposazony w najlepsze srodki techniczne, zdobycze naukowe 
i spoleczne - Smierc. To wlasnie na jwi~ksze zlo czlowieka - jak 
ukazu je objawienie - usuwa B6g-Chrystus przez swojq smierc 
i zmartwychwstanie i przyrzeka perspektyw~ zycia - po prze js
ciu - pascha - przez ludzkCl srnierc. Wraz z religiCl , konkretnie 
z objawieniem judeo-chrzescijanskim, jaw~ si~ nowa pers pektywa 
nadziei dla czlowieka, dla kazdego czlowieka. . 

Chrystus jest jedynym gwaran tem realnej nadziei czlowieka. 
J edynie On usuwa zlo jednostki, jak im jest smierc i przez to sa
rno rozwiClzuje dla osoby ludzkie j rnoznosc osiqgni~cia przyszlo
sci w szcz~sciu . Co bylo utopiq - marzeniern dla jakiegos przy
szlego pokolenia, tu sta je si~ realne dla kazdej osoby-podrniotu 
akt6w nadziei. Sta je si~ to m ozliwe nie w wyniku koniecznego 
biegu natury, ani me·chanizmu przemian spoleczn ych, ale w wy
niku osobowego aktu m ilo sci - wyniku decyzji samego Boga, in
gerencj i S tworcy nat ury - samego Boga, kt6rego chciano usunqc 
deifiku jqc nieosobowq natur~ . 

Nadzieja chrzescijanska rna charakter wybitnie osobowy. Jest 
zawierzeniem konkretnej, wiernej, mocn ej (wszechmocnej) i ko
chaJClcej (rnilosiernej) Osobie. Akty ludzkie j nadziei Sq nieodlqcz
ne od aktow wiary i milosci, a wi~,c od istotnych akt6w wlasci
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wych dla komunikacji mi~zyos09owej, z tym, ze tuta j odnoszll 
si~ do Boga. · 

Podstawll, zasadll nadziei czlowieka jest zywa, konkretna Oso
ba nie z tego swiata. Nadzieja ostatecznie nie spelnia si~ na tym 
swiecie, kt6ry jest tylko drogll do jej spelnienia, a nie samym 
spelnieniem. . . 

Dobrem trudnym, przyszlym, dzi~ki Chrystusowi mozliwym dla 
czlowieka jest On Sam, jest uczestnictwo w wewn~trznym zyciu 
Boga, zdobyte dzi~ki specjalnej pomocy wiernego i kochajllcego 
Boga - jedynego Odkupiciela Czlowieka, tego, k t6ry uwalnia go 
od zla, ze zlem Smierci w1llcznie. Nie m a innej fundamentalnej dla 
czlowieka nadziei niz ta, kt 6rll ukazuje religia, konkretnie 
chrzescijailstwo. Nadzieja chrzescijanska n ie wyJduczainnych na
dziei ludzkich, waznych i niezb~dnych dla zycia, a tylko demas
kuje willzanie nadziei czlowieka ze sprawami tego swiata, demas
kuje pr6by przedwczesnego dopelnienia n adziei 1 przestrzega przed 
absolutnym zawierzeniem czemus, co nie jest absolutne. Ksztalt 
i czas ostatecznego spelnienia nadziei nie jest· czlowiekowi znany, 
pozostaje tajemnicll "ani oko nie widzialo ani ucho nie slyszalo, 
co zgotowal B6g tyro, kt6rzy Go m ilujll". Ale droga do niej, pro
ces jej spelniania juz si~ rozpoczlll wraz z zyciem ,kazdego z nas 
i dokonuje si~ w konkretnych dziejach kazdego czlowieka (dzieje 
duszy), ma sw6j wYmiar spoleczny w dziejach grup - spoleczno
sci, narod6w, Kosciola itp. 

Chrzescijanstwo rozr6:inia jllc "swiat" i "pozaswia t" nie dokonu
je mi~dzy nimi zasadniczego przedzialu. Chrystus, kt6ry glosil 
"kr61estwo nie z tego swiata", zrewolucjonizowal ten swiat i roz
poczlll realizacj~ swego . kr61estwa w tym swiecie, skoro powie
dzial: "kr6lestwo Bore w was jest". Wskazal tym samym teren 
walki 0 dobro, podejmowania wysilk6w, by zdobyc owe trudne, 
przyszle dobro - samego Boga. Terenem tym jest sam czlowiek, 
jego wn~trze, jego ser·ce, Z kt6rego wyplywajll czyny, ksztaltujllce 
iycie spoleczne. Personali:mn chrzescijanski nie jest przeciez indy
widualizmem, ale osoba, jej dzialanie, a przede wszystkim jej mo
ralnosc decyduj1l 0 ksztalcie zycia spolecznego. 

Chrystus wskazu je perspektywy, cel-kres owej przemiany czlo
wieka: "blldzcie doskonali jak Ojciec wasz niebieski doskonaly 
jest". J est to wezwanie, kt6re jest zt6dlem nieporownywalnego 
z n iczym dynamizmu, wymagajllcego ze strony czlowieka nieby
walego wysilku.2S Wysilek .ten jest wspomagany mOCll' Boskll Chry
stusa, kt6ry 0 sobie m6wi "Jam jest prawd a, droga i zycie" . Chry
5tus umacnia czlowieka w drodze do osillgni~cia dobra , ale nie 

IS J est to nadzleja, k t6ra jest wla§nie wezwaniem. zob. S. Grabska , dz. cyt. 
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usuwa przeszkod, nie rozwija zludnych pociech. Jest chyba jedy
nym "rewolucjonistll", ktory nie obiecuje przedwczesnie raju i dla 
przyszlego jakiegos zespolu ludzi, ale wskazuje na prac~, ofiar~ , 

trud, cierpienie jako drog~ do "ziemi obiecanej" dla kaidego czlo
wieka jui: teraz. 

ZauwaZmY, ze chrzescijailstwo ma na swoim konde prawdziw" 
rewolucj~ dokonanll w najpot~Zniejszym pailstwie staroiytnosci. 
Dokonal jej Chrystus z dwunastoma prostymi rybakami, nie dys
ponuj"c zadnymi srodkami przemocy, gloszllc ideologi~ osmiu blo
goslawieilstw, a drzeli przed nimi 6wczesni pot~ini wladcy. Wielu 
z apostolow nowej ideologii internowano, a nawet skazano na. 
Smierc. 

Czy ta rewolucja 0 charakterze przede wszystkim moralnym 
jest nadal aktualna? 

Rewolucja chrzescijailska trwa i ma zazadanie przemieniac 
czlowieka i przeZniego uklady mi~dzyludzkie, spoleczne, wy':' 
zwalac czlowieka od wszelkich ograniczeil a'i do "wolnosci synow 
Bozych". Chrystus to jedyny rewolucjonista, ktory naprawd~ sza
nuje kazd" osob~ ludzkll, jej osobistll wolnosc. Nie uszcz~sliwia 
na sil~, wbrew wolL Informuje, proponuje, zaprasza i pyta 
"czy chcesz"? 

Wolnosc jest istotll · chrzescijanskiego zwillZku czlowieka z Bo
giem i dlatego nadzieja chrzescijanska jest nadziejll ludzkiej wol
noSei. 

"Stworzylem ci~ na swoj obraz i podobieilstwo, przeto jestes 
WOlRY i do niczego zmusic ci~ nie mog~. Wybieraj sam Hiobie, 
pomi~dzy pokuSIi bezsensu i zawierzeniem nadziei. Gdyz tylko 
taki wyb6r jest przed tob,,".24 

"Otw6rzcie drzwi Chrystusowi" jest takze zaproszeniem, jakie 
ponaw.ia w Jubileuszowym Roku Odkupienia Jan Pawel II, by 
znie-ch~ona i zal~kniona ludzkosc weszla na drog~ wiodllCll do 
spelnienia nadziei czlowieka. 

s. Zofla J6zefa Zdybicka 

" T . Zychiewicz, N adzte;a Htoba, " Tygodnlk Powszechny" 1983. 
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POWR6T SACRUM 
TEZY NA TEMAT PRZYSZtOSCI RELIGIl 

( ... ) Pod koniec X'VIII wieku i w pierwszej polowie XIX nie
mal wszyscy mysliciele wywodz~cy si~ z tradycji Oswiecenia glo
sili pog~~d, ze religia w XX wieku zaniknie. Pogl~d ten oparty 
byl na przekonaniu 0 pot~dze Rozumu. Religia zas l~czyla si~ z za
bobonem, fetyszyzmem, wiarll w to, czego nie mozna dowiesc. Re:
ligia byla postaci~ l~ku, ktory mial chronic czlowieka przed inny
mi l~kami - form" szukania poczucia bezpieczenstwa charaktery
stycznll dla dzieci. Mysliciele Oswiecenia Slldzili, ze religia naro
dzila si~ w "dzieci~cej" fazie rozwoju ludzkosci. 

Wedlug tych pogllld6w do powstania religii przyczynil si~ l~k 
przed silami natury: zar6wno groza wzbudzana przez fizy~e zja
wiska otaczajllcego swiata, jak i zagrozenie czajllce si~ w gl~biach 
ludzkiej psychiki, daj~ce 0 sobie znac noc~ lub wywolywane cza
rami uprawianymi przez r6morakich mag6w. Bardziej racjonal
n~ form~ wyjasnienia l~k6w dr~czllcych czlowieka stanowila fi· 
lozofia - pocZ/ltki jej zawdzi~czamy, rzecz jasna, Grekom - kto
rej zadaniem bylo odkrywac tajemnice physis (fizycznego swiata). 
Arystoteles twierdzH, zenatura posiada swoj telos i ze czlowiek 
zgOOnie z nim moze 'osi~n~c wyzszy stopien rozwoju. Dla RegIa 
ow telos byl atrybutem historii, kt6rej bieg wytyczal drog~ post~
powi ludMiej swiadomosci, rozpraszaj~c mgly uludy i ukazujllc 
ludziom coraz jamiejszy obraz rzeczywistosci. ( ...) 

Poczynajllc ad konca XIX wjieku az ' do polowy XX prawie 
wszyscy mysliciele spoleczni - z wyj~tkiem Schelera i paru in
nych - przewidywali zanik religii z pocZ/ltkiem dwudziestego 
pierwszego stulecia. Powolywano si~ moze nie tyle na Rozum . ( ...) 
co na koncepcje Racjonalizacji. Rozum odslania ukr~ struktur~ 
porzlldku naturalnego. RacjonaHzacja zas polega na zamianie po
rz~dku naturalnego na porz~dek techniczny, na rytm pracy. Sta
nowi funkcj()naln~ adaptacj~ srodkow do ce16w, przy czym gl6w· 
nym kryterium poslugiwania si~ przedmiotami jest skutecznosc. 
Racjonalizacja dokonuje si~ poprzez zamian~ wi~z6w krwi i pier
wotnych stosunkow spolecznych na biurokratycznll struktur~ or
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ganizacji. Stwarza ona swiat, w k t6r Y!ll rZlldzll zasady techniczne 
i biurokratyczne funkcje przypisane jednostkom. Skoro zas ludzie 
Sq, zdaniem wi~kszosci socjolog6w, w znacznej mierze uksztalto
wani przez instytucje w jakich Zyjll, swiat stal si~ wedle zlowro
gich slow Maxa Webera - "zelaznq klatkq". Weber tak oto pod
sumowuje swojq mysl: "Wraz z pos~pem wiedzy i techniki czlowiek 
przestal wierzyc w moce nadprzyrodzone, w duchy i demony. 
Utracil wiar~ w proroetwa i poczude sacrum. Rzeczywistosc stala 
si~ ponura, plytka i utylitarna. Pozostawila w duszach ludzkich 
pustk~, ktorq starajq si~ wypelnic gorllczkowq aktywnosciq, za 
pomocq najrozmaitszych zabieg6w i namiastek". Poglqd taki wy
znaje zdecydowana wi~kszosc wsp6lczesnych socjolog6w. 

(...) Sekularyzacja to termin m~tny, miesza bowiem dwie cal
kowicie rozne kategorie zjawisk: spoleczne i kulturalne, a zarazem 
dwa odr~bne procesy przemian wzajemnie niewsp6hnierne. ( ... ) 
Slowo "sekularyzacja" posiada wszakze swoje oryginalne znacze
nie, ktore chcialbym tu przywrocic. Zacz~to je stosowac w epoce 
wojen Il'eligi jnych i oznaczalo w6wczas wyj~cie pewnego teryto
riuID lub posiadloSci spod wladzy Kosciola. W tym sensie sekula
ryzacja oznacza oddzielenie religii od zyda politycznego - kla
sycznym przykladem jest rozdzial Kosciola i panstwa - oraz od
lllczenie religii od sfery estetyki, co oznacza, Ze sztuka nie musi 
podlegac normom moralnym, lecz moze ki~rowac si~ wlasnymi im
pulsami, dokqdkolwiek jtt one wiodq. M6wiqc krotko, jest to ogra
niczenie instytucjonalnej wladzy Kosciola na:d innymi dziedzinami 
iycia publicznego, ograniczenie sfery wplyw6w religii do autory
tetu wobec wyznawc6w i zrezygnowanie z oddzialywania na ja
kttkolwiek innq dziedzin~ zycia politycznego i spole cznego. 

Taka forma sekularyzacji, kt6rtt w istocie obserwujemy na prze
strzeni ostatn.ich dwustu lat, nie oznacza jednak ograniczenia wie
rzen religijnych jako takich. Oto na tIe tego "post~powego" pro
cesu sekularyzacji instytucji religi jnych dajtt si~ obserwowac zja
wiska odrodzenia uczuc religijnych ° n iezwyklej sile zarliwosci 
wsr6d sze:r;okich r zesz ludzi; na przyklad ruch ewangeliezny w 
Stanach Zjednoczonych ezy ozywienie r uch6w metodyst6w w An
glii. Wsr6d wybitnych postaci ze swiata kultury mozemy powo
lac si~ na mocne sl,owa Schleiermachera rzucone w odpowiedzi 
tym, kt6rzy szydzili z religii; nawrocenie Johna Henr y'ego New
mana; egzystencjalnll wiar~ Kierkegaarda; gl~bokq religijnosc 80
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lowiewa; personalizm Mouniera, neo-ortodoksj~ Bartha, rozterk i 
duchowe Simone Weil. Podobnych przejaw6w wiary religijnej 
moiDa przytaczae bez liku, pojawiajq si~ bowiem ciqgle w na
szych czasach. 

Nie da si~ zaprzeczye, ze w ci~u ty,ch dwustu ostatnich lat do
minowa1 prqd ateizmu . P anowalo przekonanie, ze, swiata nie okry
wa juz tajemnica, ze ludzie, a nie bogowie, m6gq rzqdzie swiatem, 
poza k torym jest n icosc i pustka. Podlozem modernizmu sta1 si~ 

nihilizm. Jest to zjawisko, ktore Max Weber nazwal Entzauberung 
- odczarowanie, lub m6wiqc mniej poetycko - usuni~cie ze swia
13 ;pierwiastka magicznego. Jednakze ta tendencja, jakkolwiek nie
zmiernie :silna, wyplywa z zupelnie odmiennych zr6del niz proces 
racjonalizacji (kt6rego zr6dla tkwiq w sferze techniki i ekonomii; 
Swiadomie nie wymieniam tu nauki, nie tylko z powodu je j pier
wotnych zwillzk6w z purytanizmem, ale i dlatego, ze jeden tylko 
z jej nur tow, wywodzqcy si~ od Ba.cona, popieral ra~jonalizacj~) , 
a takze niz proces sekularyzacji (kt6rej zr6dla byly w pierwszym 
rz~dzie polityczne, na tle tendencji ograniczania wplyw6w Ko
sciola). Podloza natomiast zjawiska "odczarowania" nalezy, moim 
roaniem, szukae w pewnych autonomicznych nurtach kultury za-: 
chodniej i te w1asnie nurty winny stac si~ kluczem do zrozumie
nia, jak si~ b~dq ksztaltowaly przyszle losy religii we wsp61czes
nym swiecie. · 

Zachodzll przeto dwa r ownoczesne procesy. P ierwszy to proces 
sekularyzacji, polegajqcy na rozdziale wladzy instytucjonalnej, pro
ces w:omocniony tendencjami ra cjonalizacyjnymi. Drugi - w sfe
rze wierzeii i kultury - jest procesem "odczarowania", co sklon
ny bylbym nazwac bardziej paralelnym terminem desa:kralizacji. 
Tak wi~c b~d~ m6wil 0 sferach sakralne j i swieckie j, w ktorych 
rozgrywajq si~. procesy obejmujqce instytuc je i systemy spol~zne, 

a rozwazajqc zjawiska dok onujqce si~ w swiecie kultury b~d~ ope
rowal terminem "sacrum" i "profanum". 

Chcialbym rozwinqC wqtek przemian dokonujqcych si~ w sferze 
kultury. Tutaj rowniez odbywajq si~ one n iejako na dw6ch pozio
mach. Przeobrazenia w obr~bie kultury powstajq bowiem jako 
reakcja na ~miany w dzialaniu instytucji - uzasadniajq je lub 
przeciwstawia jq im si~ . Zarazem jednak prz€obrazenia te odzwier
ciedla jq zmiany postaw moralnych i wrazIiwosci odczuc, form 
ekspresji i typ6w symbolizacji, co oznacza burzenie dawnych sym
bo16w i tworzenie nowych. Ze wzgl~du n a to, ze zmiany w cha
rakterze uczue religijnych, a nie przeobrazenia instytucjonalne, 
przebiegajq na tym drugim poziomie, rozwazania niniejsze poswi~
c~ temu wlasnie zespolowi zjawisk. 
Przechodz~ teraz do zasadniczego punktu, na ktorym wspierac 
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si~ mUSZq moje wY';'Vody: do definicji kultury. ( ... ) Okreslilbym 
kultur~ jako zesp61 reakcji homo sentiens na zasadnicze pytania 
nurtujqce wszelkie spolecznoSci, pytania dotyczqce ludzkie j egzy
stencji. Sq to wi~ pytania na temat smierci, sensu tragedii, na
tury czlowieczych zobowiqzan, istoty milosci; .stale powracajllce 
pytania 0 tresci w kulturze uniwersalne i funkcjonujqce we wszy
stkich spoleczeilstwach, w kt6rych ludzie uswiadomili sobie prze
mijajqcy charakter zycia. 

Kultura jest zatem domenll stale powra<:ajqccych problem6w. 
Techniczne mozliwosci, jakimi ludzie dysponujll, roogq wzrastac, 
wiedza naukowa moie pokonywac sily natury, moze si~ tei dok o
nywac post~p w zakresie technologii. Ale pytania egzystencjalne 
pozostajll. Odpowiedzi mogll bye - i bywajll - r6znorodne . rch 
r6z.norodnosc tworzy' dzieje kultury, prezentujllce rozmaitosc mi
t6w, teorii filozoficznych, symboliki, styl6w. Te same pytania cill
gle jednak powracajll. Kluczem do zrozumienia kultury nie jest 
ludzka natura, jak Sqdzili Grecy, ani his to ria, jak glosili Hegel 
i Marks, ale ludzka kondycja: fakt, . ze czlowiek zostaje "wrzuco
ny" w swiat (kt6i: si~ 0 to prosH?) i, wraz ze wzrastajll,cym uswia
damianiem sobie swego 'polo zenia , zaczyna poznawae niekt6re od
powiedzi - dostarcza rou ich dziedzictwo kultury - powraca wi~c 
do pytan, kt6rych znaczenia sam pragnie dojse. Dlatego to rome 
forroacje kulturowe nawzajem "rozumiejll si~", poniewai: powsta
ly w odpowiedzi na problemy wsp6lne wszystkim. ( ... ) 

W tej perspektywie religia jest sp6jnym zespolem odpowiedzi na 
zasadnicze pytania egzystencjalne, wobec ktorych staje kaida ludz
ka spolecznosc. Religia kodyfikuje te odpowiedzi w formie wie 
rzen majllcych istotne znaczenie dla jej wyznawcow, ustanawia 
obrz~dy rytualne jednoczllce emocje ich uczestnik6w i tworzy in
stytucje skupiajllce tych, kt6rzy przyj~li wykladane prawdy wiary 
i obserwujll obrz~dy kultu. Tak zinstytucjonalizowana religia sto i 
na strazy zachowania ci4glosci obrz~dow z pokolenia na poko
lenie. 

II 

POCZllWSZY od siedemnastego wieku i poprzez kolejne dwa stu
lecia dokonywal si~ proces, kt6ry nazwalbym "wielkll desakrali
zacjll", oznaczajllcy przemiany w zakresie postaw moralnych, w 
stosunku jednostki do egzystencjalnych pytan wylanianych przez 
kultur~. Praces ten podwazyl fundamenty religijnych rozstrzyg
ni~c funkcjonalnych w zachodniej kulturze, a tyro samyro zburzyl 
ludziom koherentny swiatopogilld. 
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Ustalenie zasadniczych, modelowanych przemian w kulturze jest 
zadaniem ogromnie trudnym. Zmiany politycine, takie jak na przy
klad rewolucje, dokonuj~ si~ przy akompaniamencie gromow. Prze
obrazenia spoleczno-ekonomiczne, takie jak industrializacja, s~ la
two dostrzegalne poprzez -materialne struktury, kt6re powoluj~ do 
zycia. Przemiany natomiast w zakresie kultury i postaw moral
nych - w kazdym b~dz razie przed wiekiem dwudziestym 
objawialy si~ w 0 wiele bardziej subtelnych i mniej jednolitych 
farmach. Dlatega tak nielatwo Seisle je zlokalizowac w ezasie i w 
przestrzeni. ( ...) 

W aspekcie, ktory mnie tu interesuje zmiany owe mialy trojaki 
charakter. a w polqczeniu ze sob~ zlozyly si~ na desakralizacj~. 
Oto owe trzy elementy przemian: 

1) Rozpowszechnienie si~ idei r adykalnego indywidualizmu w 
dziedzinie ekonomii i polityki oraz nieskr~powanego rozwoju oso
bowosci w domenie kultury; 

2) Problemy zwi~zanez hamowaniem impu1sow, szczegolnie im
pu1sow "demO'nkzllych", przechodzq z domeny religijnej do sztuki 
(literatury, poozji, muzyki i malarstwa); 

3) Upadek wiary w niebo i pieklo i wzrost l~ku przed nicosciq 
czy pustkq czekajqc!l po smierci. Innymi slowy, uswiadomienie so
bie rperspektywy nihiIistycznej. . 

Wspolzalemosc (choc bynajmniej nie integracja) tych trzech pro
cesow sklada si~ na wspolcz~ny swiatopoglqd. Oznacza on od
wrot od dawnych autorytet6w, skurczenie si~ domeny sacrum . 
i faustowskie poszukiwanie wszechwiedzy, co zmusza czlowieka do 
pogoni za pelni!l poznania (Wissendrang), kt6rej nie umie juz za
niechac. Zatr,zymajmy si~ teraz kolejno nad tymi trzema proce
sami: 

ad 1) (...) Najbar dziej wyrazisty przyklad stanowiq tu Wyznania 
Rousseau. Wspolczesnych mu gorszyly nie tyle obsceniczne zwro
ty w rodzaju "puszcza.nie wiatr6w", co pierwsze slowa, jakimi roz
poczql ksi!lik~ i sam ton pierwszego akaiJitu. Rousseau tak roz
poczyna: 

,'podejmuj~ przedsi~wzi~ie, jak dotqd bez precendensu, kt6re 
nigdy nie znajdzie nasladowcy. Pragn~ przedstawic moim bliz
nim podobi:zn~ czlowieka vi calej prawdzie jego natury, a tym 
czlowiekiem jestem ja sam". ( ...) 

Nie chodzi tu 0 roszcz·enia do unikalnosci takiego wyznania ze 
strony autora, co jest sprawq naleZqcEl do psychologii. Chodzi 0 

gl~bszq przemian~, jaka dokonala si~ w kulturze i psychice ludz
kiej. W domenie polityki indywidualizm przejawial si~ w postu
lowaniu swobody, wolnosci od wszelkic~ przypisanych jednostce 
wi~z6w . W kulturze natomiast haslem bylo wyzwolenie czlowieka, 
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uczynienie go wolnym od wszelkich kr~puj~cych ograniczeil, mo
ralnych i psychologicznych, 0 prawo do si~gania po kazde do
swiadczenie, kt6re moze wzbogacie osobowosc. 

ad 2) Dotyczllc jak na jbardziej podstawowych sklonnosci czlo
wieka, religia funkcjonuje zawsze w dialektycznym napi~ciu po
mi~dzy wyzwalaniem a powsciijganiem ludzkich nami~tnosci. 
Wszystkie wielkie religie na przestrzeni historii - b~ddyzm, kon
fucjanizm, judaizm i cilrzescijailstwo - byly religiami gloszllCY
mi powsciijgliwose. Podziemnym nurtem biegly impulsy szturmu
jllce pot~Zne mury religijnego tabu: misteria sza16w dionizyjskich. 
manichejski dualizm, ataki gnostyrk6w na doktryny egzoteryczne, 
koncepcja swi~tosci grzechu itp. 

Przeniesienie zasadniczej I"oli religii w domen~ sztuki ekspre
syjnej - posluz~ si~ tu myslll Baudelaire'a - oznaczalo nie tylko 
rozluznienie hamujllcych zakaz6w, lecz takze ito, ze demoniczne 
impulsy tkwill,ce w ludzkiej n aturze (niekiedy przybierajllce for
m~ r eligii, a niekiedy wykorzystywane do zwalczania jednych re
UgH przez inne) przybraly teraz wielorakie ksztalty perswazji i 
przemkn~ly do sztuk wsp61czesnych na wszystkich poziomach. J e
sli pr zyjlle, ze dOSwiadczenie jest probierzem osobowosci, to n ie mo
gil istniec Zadne granice, osUigaine bye musi wszystko, a przy
najroniej wypowiedziane i wyrazone, n ie moze bye swi~tych ob
szarow, kt6rych progu czlowiekowi nie wolno przekroczye, a na
wet zdeptae wlasnll nogll. 

C aly ten r uch, k tory nazywamy modernizmem, byl oczywiScie 
pot~Znym zr6dlem energii i witalnosci, totez stulecie pomi~dzy 
rokiem 1850 a 1950 (a zwlaszcza jego apogeum pomi~dzy 1890 
a 1920) I"eprezentuje w domenie sztuk plastyrcznych, literatury. 
poezji i muzyki jeden z najwi~kszych wzlo t6w tw6rczych w dzie
jach ludzkiej kultury. 

Nie obylo si~ jednak bez koszt6w: dziedzina estetyki przestala 
podlegae normom moralnym. Jak glosil Nietzsche, prawdziwe 
przeznaczenie czlowieka n ie willie si~ z moralnoscill (til n~dzn~, 
bezdusznll etykq niewolnik6w) ale ze sztukq. Modernistyczna wy
obramia nie zna ograniczen, jej przedmiotem moze bye mord, 
rozpusta, sodomia, kazirodztwo, d egradacja czlowieka, po to, by 
nakarmie cale bogactwo nieuswiadomionych marzen, by wyrazie 
wielokierunkowe pierwotne procesy, kt6re cechuje wieloksztaltna 
perswazja. Nami~tnosci ludzkie nie sll juz utozsamiane z cierpie
niem i ofiarll w sensie religijnym, lecz z cielesnll zmyslowoscill. 
ktora poszerza granice osobowosci. Morderstwo przestalo bye pi~t
nem Kama, stalo si~ aktem nie dajllcej si~ opanowae ekscytacji 
pod wplywem utajonych pop~d6w. ( ... ) 

ad 3) L~k przed nicoScili - 6w nihilizm przenika jllcy obecnie 
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caloksztalt kultury - dal pocz4tek nowym formom agresji i do
minacji. Wielki przelom nastllpil w pojmowaniu smierci. Hobbes 
powiadal, ie l~k przed smiercill jest zr6dIem sumienia, zas l~k 
przed gwaltownll Smiercill - zr6dIem Iprawa. Jednakie z punktu 
widzenia wiary religijnej Smierc - mimo ie budzi l~k - moie 
bye ujmowana jako preludium do czegos, co czeka poza iyciem 
doczesnym. Jak jednak myslee 0 Smierci, jeieli po smierci jest 
nicose? ( ...) 

Kaidy czlowiek wie, ie wszelkie jego wysilki, bez wzgl~du na 
to, jak dalece uda ' mu si~ opanowac natur~ i rozwinlle przyro
dzone mu moiliwoSci - nie r ozwiejll czaj/lCego 5i~ w jego wn~
trzu poczucia, ie jest istotq smier telnq i ie wszystko, czego do
konal, .a takie swiadomose wlasnego "ja", podlega unicestwieniu. 
Tylko nieliczni potrafill znies(: to poczucie ze stoicyzmem. Jeszcze 
mniej jest ich wsr6d iudzi wsp6lczeSnie iyjllcych , wlasnie dlatego, 
ie caly kierunek ieh dllien naznaeza pot~iny p~d do wolnosei lub 
wyzwolenia, do zerwania wszelki-ch wi~z6w i zburzenia jakich
kolwiek ograniczen. Swiadomosc Smierci jest ci~iarem zbyt wiel
kim do udzwigni~cia, wi~c wszyscy spychamy t~ mysl w podswia
dOiIIlose. ( ...) 

Czyi jest to dzielem przYlPadku, ie swiat wsp6lczesny, zakresli
wszy granice autorytetowi religii w iyciu publicznym, pierwszy 
stworzyl "wIadz~ totalnq" w sferze politycznej - zjednoczenie 
wierzen i instytucji w monolitycznq calose, uzurpujqCIl sobie au
torytet nowej wiary? 

III 

( ... ) W wieku dziewi~tnastym i dwudziestym kultura, wyzwolo
na jui z tradycyjnie kr~pujqcych jll ograniczen i nie zwillZan~ 
w sferze intelektualnej, ani w sferze ekspres ji artystycznej ka
nonami wiary religijnej, przej~la niejako ster w poszukiwaniu 
alternatywnych odpowiedzi, kt6rych dawniej dostarczala wiara. 
W ciqgu tych ostatnich dwustu lat w kulturze Zachodu pojawilo 
si~ pi~e alternatywnych kierunk6w-sposob6w reakeji na proble
my rozwiqzywane tradycyjnie przez religie. Kierunkami tymi by
Iy - i w pewnej mierze 5q nadal - racjonalizm, estetyzm, egzy
stencjalizm, religie swieckie i religie polityczne. Pragn~ om6wic 
pokr6tce dwa z wymienionych nurt6w, a mianowieie estetyzm 
i religie polityczne, jako i e oba swiadczq 0 sile i atrakcyjnosci 
tych alternatywnych wobec religii rozwillZan. Spr6buj~ dowiesc, 
ie to wlasnie porai ka tych dw6ch nurt6w zapoczqtkowala fal~ 
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poszukiwan nowych, religijnych odpowiedzi. Nie mam nioznosci 
podae wyczerpujllco niezmiernie powiklanych dziejow' i:adnego 
z wymienionych kierunkow, ograniczE: siE: natomiast w obu przy- . 
padkach do uWyipuklenia jednego aspektu. 

Arystoteles powiadal, ze gdyby czlowiek nie byl obywatelem 
polis, dqzylby do rego, aby stae siE: blldz bestUl, blld~ bogiem. Oto 
tajemnica dziewi~tnastowiecznego estetyzmu, ktory odrzuca czlo
wieka jako czlonka spoleczeilstwa, ale pragnie go uczynie zarazem 
bestiq i bogiem. ( ...) Estetyzm reprezentowal poglqd, ze zadaniem 
sztuki jest zas,pokojenie potrzeb zrodzonych przez utajone ludz
kie pop~dy, ktorych religia nie byla w stanie wyzwolie. Na podo
bienstwo podskorny,ch nurt6w tkwiqcych w niektorych ekstatycz
nych religiach, intencjq estetyzmu bylo osiqganie wznioslosci po
przez deprawacj~. 

Estetyzm ja;ko kierunek poczql si~ rozwijae pod koniec osiem
nastego wieku, kiedy to intelektualisci stan~li przed perspektywq 
nicosci: jesli nauki religijne nie mogly ludziom dae pewnosci ani 
wskazae drogi do Boga, gdzie tej drogi szukae? Jesli Boga "tam" 
nie ma, w jaki spos6b czlowiek moZe zaspokoie pragnienie tego, 
co nieosilUtalne, zrealizowae swe marzenie nieskonczonosci? ( ...). 

Idea, ze czlowiek moze zdobye pelni~ poznania i doswiadczye 
wszystkiego, ze nic nie jest zakazane, nawetszalenstwo, stala siE: 
tematem dziewi~tnastowiecznego poety romantycznego, Nervala, 
zas w poemacie Rglla Nlfred de Musset wypowiedzial mysl, ze 
z chwilq, gdy wiara religijna i w og6le wszelkie wierzenia meta
fizyczne upadly, w czlowieku budzi siE: n ieodparta curiosite du 
mal, co powoduje, ze da je si~ opanowae przez ponizajqce zqdze 
i nieprawosci. 

Baudelaire najdobitniej opisal poe~ urzeczonego wizjq curiosit~ 
du mal, kt6ry skazuje si~ przez to na przeklenstwo. ( ...) Baudelaire 
oddzielal milose od seksu i glosil koniecznose wszechstronnych 
doswiadczen erotycznych, ze wzgl~du na doznania, jakich dostar
czajq. Eksperymentuje z opium (cette drogue enivrante et maudite) 
i szuka ulgi w alkoholu (cette autre vie que l'on trouve au fond 
des breuvages). W Curiosites esthetiques Baudelaire pisze, ze 
"pi~knym jest to, co jest dziwaczne". ( ... ) 

Pi~kno i dziwnose Sq wszakZe doznaniami ulotnymi, ktore tylko 
na kr6tko dostarczajll rozrywki. Ziemia natomiast - nuda - jest 
pieklem i musimy zapuscie siE: pod nill. Rano przywdziewamy 
maskE: chlodu, ale nOCq zapuszczamy si~ w podziemne nurty, w 
sferE: podswiadomosci, w marzenia i niezaspokojone aspiracje, 
ktore zasila jll Zrodla naszych pozqdan. Baudela·ire dochodzi jednak 
do wniosku, ze czlowiek tkwi w ciemnosciach. Swiat znajduje siE; 
w ostatnich dniach Wielkiego Tygodnia i swiece jedna po drugiej 
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gasnq. Tylko ie to nie Chrystus si~ pojawi, ale Szatan. W tej kry
tycznej sytuacji duchowej pozostaje jedynie "szalencze i rozpaczli
We poiqdanie smie rci", ktora jes..t ostatecznq ciemnosciq. 

W prqdzie estetyzmu swi~ta jest poezja, a nie religia. Poeta jest 
jasnowidzem i zast~puje kaplana, a raczej staje si~ nowym proro
kiem i kaplanem zarazem. Na poczqtku bylo slowo, a teraz slowo 
nalezy do poety. (oo.) Ale slowo po,ety nie jest ani logosem, ani 
prawem. Pop~d zast~puje idee, zmysly - doznania, ktore oie dajq 
zaspokojenia - przyemiewajq umysl. W kategoria<:h estetyzmu 
wola i nami~tnosci to podstawowe czynniki zawiadujqce kierunka
rni dzialania. 
Fundam~ntem religii politycznej jest rilesjanizm zwiastujqcy 

eschatologicznq obietnic~ przeskoku do kr6lestwa wolnosci na zie
mi, oznaczajqcego wyzwolenie z ' koniecznosci. (oo.) Dw6ch ludzi 
sformulowalo t~ wiar~ 'Oa najgl~bszym poziomie gnostyckim: byli 
to George Lukacs i Bertolt Brecht. (oo.) 

[- - - -] [Ustawa z dnia 31.VII.1981 r. 0 kontroli publikacji i wi
dowisk, art. 2 pkt 2 i 3 (Dz. U. nr 20 poz. 99; zm.: 1983 Dz. U. or 
44 poz. 204)]. 

J ed'O'akie pewnego brzemiennego w wydarzenia tygodnia Lukacs 
u<:zynil ten ,,skok ': wiary. 

W eseju napisanyrn w 1919 roku, zatytulowanym Taktyka i etyka 
usilowal rozwiqzac ten dylemat moralny. Doszedl bowiem do 'prze
konania, i e ludzie, kt6rzy chcieliby za'chowac czystosc rnoralnq 
w naszej epoce "calkowicie przesiqkni~tej grzechem" - znalezli 
si~ w sytuacji bez wyjscia. "Wszyscy ludzie stan~1i przed tragicz
nym dylematem wyboru pomi~dzy celowq i przejsciowll przemocq 
rewolucji a bezcelowq i nie konczqGq si~ przemocq starego sko
rumpowanego swiata" *. Trzeba bylo podpisac ten pakt z diablem. 

·w Czarodziejskie; gorze postac Zyda-jezuity Naphty byla - jale 
obecnie wiemy -- wzorowana na Luka·csu. W dyskusji z liberal
nym humanistq Settembrinim Mann kladzie w usta Naphcie-Lu
kacsowi n a3t~pujqce slowa: "W dyktaturze proletariatu, kt6rej po
lityczn:e i gospodarczo domagajq si~ nasz~ czasy, bez ktorej nie 
rna dia n ich zbawienia, nie chodzi 0 panowalllie dia niego samego 
i na wieki, lecz 0 czasowe usuni~cie przeciwieilstwa mi¢Zy du
chern a wladzq, przezwyci~ienie go pod znakiem krzyia, 0 prze
zwyci~zenie swiata za pomocq panowania nad swiatem; ma ona 
znaczenie przejscia, transcendencji,znaczenie panstwowosci. Pro
letariat podjqJ: dzielo Grzegorza, rna jego entuzjazm dla praw bo
skich i tak sarno jak on ollie ~dzie m6g1 r~ki cofnqC przed krwiq . 

• Lee Congdon, The Unexpected Revoluttonary, "Survey", Spring 1974. 
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Zadaniem jego jest wzbudzenie grozy dla zbawienia swiata i dla 
0siqgni~cia tego, co bylo celem Zbawiciela: bezpanstwowego i bez
klasowego synostwa bozego". (yrzeklad J. Lukowskiego). 

Korupcja r eligii politycznych nie polega tylko na przygasaniu 
rewolucyjnego zapalu ani -na dojsciu nowej biurokratycznej klasy 
do wladzy. Uzywaj~e j~zyka teologii, jest to zwyci~stwo s:!:atana, 
kt6ry kusi udr~czo.nych ludzi do zawierania z n im paktu za cen~ 
zaprzedania duszy. 

IV 

Wydaje mi si~ , ze "podstawowe impulsy" ksztaltujqce pr~dy 
estetyzmu i religii politycznych wyczerpaly si~. Byly to ten dencje 
do obalenia Boga i uznania, ze czlowiek moile przejqc te moce, 
kt6re dotqd p rzypisywal Bogu. To wlasnie lqczy Marksa z Nie
tzschem, stanowiqc wi~z pomi~d'zy estetyzmem i politycznymi ru
chami wsp6lczesnych czas6w. ( ... ) 

[- - - -] [Ustawa z dnia 31.VII.1981 r. 0 kontroli publikacji i wi
dowisk, art. 2 pkt 2 i 3 (Dz_ U. nr 20 poz. 99; zm.: 1983 Dz. U. nr 
44 poz. 204)]. 

V 

(...) e zy nastqpi powr 6t saer um, czy wyloniq si~nowe typy reli
gijnosci? Nie w~tpi~ w to. Religia nie jest ideologiq ani zbiorem 
przepis6w regulujq·cych zycie spoleezne - chociaz w r6znych okre
sach , w swych formach zinstytuejonalizowanych, funkcjonowala w 
taki wlasnie spos6b. Religia jest konstytutywnym aspektem ludz
kiego doswiadczenia, poniewaz stanowi odpowiedz na egzystencjal
ne sytuacje, kt6re pow hrzajll si~ w ludzkiej kulturze. (: ..) 

Gdzie sacrum moze si~ odrodzic? Wydaje mi si~, Ze Robert 
Bellah ma racj~ zauw azajqc, iZ "koncentrowanie si~ na roli Kos
ciola w dyskusji nad wsp61czesDIl sytuacjll religijnq juz sarno w 
sobie wprowadza w blqd, gd yz cechll charakterystycznll tej 00

wej sytuacji jest to wlasnie, ze caly wielki problem religii... sym
boHczne przedstawienie stosunku czlowieka do ostatecznych wy
znacznik6w wlasnej egzystencji, nie jest juz dzisia j .monopolem 
zadnej grupy okreslajllcej si~ jako r el igijna" *. W pr zeciwieilstwie 
do teehnologii ezy polity~i spolecznej, religii nie mozna wytwo

• Robert N. Bellah, Beyond Bettef: Essays on Religton i n post -Tradttional 
W orld , Nowy Jork 19'10, S. 42. 
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rzyc czy zap lanowac. Wyrastajq 'one ze wspolnych reak cji i wspol
nych doswiadczen, do k tory ch czlowiek zaczyna podchodzic z bo
jazniq, co znajdu je wyraz w jakiejs form ie rytualu. Rozm aitosc 
egzotyczn ych ruchow dqzqcych do podniesienia poziomu sam o
swiadomosci - zen, joga, tantra, I Ching, swami - ktore tak 
szybko rozprzestrzenily si~ wsr6d in te1igenc ji, ilustruje to zjawi
sko. Nie Sq to religie. Stanowiq one dowod n a brak aliten tyczno
sci, na poszukiwanie wlasnego " ja" w tym roznorodnym i peluym 
dysonansow swiecie. Historyk kontrku1tury Theodore Roszak pi
sze, ze Ameryka w polowie 1at siedemdziesiqtych "wybrala si~ 
na na jwi~kszq hu1ank~ introspekcji, ja.kiej n ie przezywalo zadne 
z do tychc;zas znanych spoleczenstw". Niewyk1uczone, ze Roszak 
rna racj ~. "Autentyczne ta", ktore stalo si~ nudziar·zem d1a inn ych , 
teraz zanudza juz nawet sarno siebie. 

Kiedy religie upada jq, po jawiajq si~ na ich miejsce kulty. Kie
dy zaczyna jq rozpadac si~ instytuc jonalne ramy re1igii, poszuki
wanie bezposredniego doswiadczenia, ktore ludzie mogq odczuwac 
jako "religijne" ulatwia powstawanie kultow. Kult rozni si~ od 
zorganizowanej religii pod wie10rna wzg1~dami. Z reguly kult 
rosci !l.Qbie pretensje do pewnej wiedzy ezoteryeoznej, ktor a byla 
w ukryciu (bqd z ulegla zatajeniu przez ortodoksj~) , a k tora teraz 
nagle po jawila si~ w swietle dnia . W kultach cz~sto pojawia si~ 

jakis heretyk lub wta jem niczony, ktory funkcjonuje jako guru 
udzielajqcy owych nowych na uk. Obrz~dy kultow e zezwalajq, 
a jeszcze cz~sciej zach~cajq wyznawcow , by daIi wyraz dotych czas 
powsciqganym impulsom , co prowadzi do poczucia ex-stasis czy 
do pewnego momentu przeobrazen ia. 

Jednak oszustwo takiego doswiad czenia, to, co s tanowi 0 jego 
nieautentycznosci - jakkolwiek szczere byloby tak ie poszukiwa
nie - to fakt, ze opiera si~ ono na jak iejs koncepcji mag i c z
ne g 0 momentu, na sile magii. Na podobienstwo sr odka na bol 
glowy oferuje one natychm iastowq wiar~ , jesli n ie u1g~ . I nie jest 
przypadkiem, ze r uchy te majq tak krotki zywot , a kh wyznaw cy 
ciqgle poszukujq nowego panaceum. 

JesIi powstan q, nowe r eligie - a wyda je mi si~ , ze do tego 
dojdzie - to, w przeciwieitstwie do dawnych c.zasow, zwrocq si~ 
one ku przeszlosci i tradycji , by w niej znalezc te wi~zi, k tore 
lqczq czlowieka ze zmarlymi, z zyjqcymi, i z tymi, ktorzy si~ do
piero narodzq. W odroi:nieniu od romantyzmu - nie b~dzie to 
powrot do natury, w odroznieniu od moderny - n ie b £:dzie to 
eksp10racja skomplikowanej wewn~trznie jazni; b~d:zie to nato
miast odrodzenie Pami~ci. 

Nie wiem, w jaki sposob do tego dojdzie, ale mog~ sobie z grub
sza wyobrazic, jakie form y te nowe religie mogq przybrac. Zary
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zykuj~ twierdzenie, ze w cywilizacji zachodniej przybiorll one t rzy 
odr~bne formy. 

Pier wszll z nich naQ:walbym religill moralizujllcll. Jej zrodlem 
i silll jest wiara fundamentalistyczna: ewangeliczna, biczujllca, 
z naciskiem na grzech i odrzucenie Wszetecznicy BabilOllskiej. 
Ostatnimi laty w Stanach Zjednoczonych koscioly fundamentali
styczne nalezll do najszybciej si~ rozrastajllcy,ch dobrowolnych 
zrzeszen. Do pewnego stopnia jest to agresywna reakcja tak zwa
nej "milczllcej wi~kszosci" przeciwko przeniesieniu n iektorych mo
dernistycznych .idei w swiat polityki - zwlaszcza takich, jak idea 
calkowitej wolnosci czlowieka w dziedzinie seksua:lnej (np. prawa 
dla homoseksualistow), w moralnosci, w przerywaniu .cillzy itp. 
Jest to jednak uproszczenie. Wydaje mi si~, i e w rlziejach kultury 
zachodnie j znaczna cz~sc spoleczenstwa zawsze odozuwala potrze
b~ zwyidych cnot, prostych nauk moralnych, uspokojenia co do 
wlasnych tajemnych pop~dow - chociai do niedawna ludzie ci 
byli wysmiewani przez liberalow dominujllcych w kulturze (choc 
nie w spoleczenstwie). Co wi~cej, opuscilo ich du chowienstwo 
pochodzllce z warstw wyksztalconych i podlegle konformistycznym 
naciskom kultury liberalnej : duchowni utracili odwag~, a c~sto 
nawet wiar~ w Boga. Wyczerpanie si~ prlldow modemistycznych 
i pustka wSpOlczesnej kultury sprawHy, ze fundamenta lisci m ogll 
w ystqpic publicznie z mnie jszym narazeniem si~ na posmiewisko. 
Fundamentalisci rekrutowali si~ zazwyczaj z chlopstwa, niZszych 
klas srednich, malomiasteczkowych rz·emieslnik6w itp. W dalsze j 
perspektywie rola ty,ch zawodow si~ zmniejsza, ale w na jbliiszej 
przyszlosci te wlasnie grupy ludnosci m ogll stanowic najsilniejszy 
element religij,nego odrodz-enia. 

Drugi typ religijnosc} znajdzie - jak slldz~ - zwolennikow 
wsrod inteligencji i przedstawicieli wolnych zawodow ( ... ) i ply
nqc b~zie mi~dzy ' innymi z reak cji przeciwko naduzyciom wsp61
czesnosci. Ludzie wytworzyli ku1tur~ w celu zachowania· cillglosci 
oraz "nie-'Zwierz~cego iycia". Kiedy zwierz~ widzi, ze inne zwie
rz~ umiera, nie wyobraza sobie, ze i je to spotka; jedynie ludzie 
zdajq sobie spraw~ ze swego losu i stwarzajq obrz~dy n ie tylko 
po to, by OdSUllqC mysl 0 smiertelnosci (ladne opowiastki 0 nie
bie i piekle), ale po to, by zachowac "swiadomosc gatunku", k tora 
pomaga zniesc ludzki los. W tym sensie religia jest uswiadomie
niem sobie transcendencji, przejsciem od przeszlosci, z ktorej przy
chodzimy i do ktorej jestesmy przywiqzani, do nowej koncepcji 
czlow ieka jako podmiotu moralnego, ktory dobrowolnie akceptuje 
SWq przeszlosc (a nie jest tylko je j tworem) i co fa si~ do tradycji 
w celu zachowania ciqglosci sens6w moralnych ( ... ) 

Trzeci typ religijnosci trudniej jest sprecyzowac - ,b~dzie to 
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rodzaj powrotu do mitycznych i mistycznych typow myslenia . 
Swiat stal si~ zbyt naukowy i bezbarwny : ludzie laknq cud6w i t a
jemnky. Istnieje stala potrzeba przezwyci~zania dualizmow r oz
dzielajqcych elementy osobowosci, kt6ra t~skni za jednosciq by
tu. ( ...) 

Model mityczny, poniewaz pochodzic b~dzie z przeszlosci, oprze 
si~ na prz€dnaukowych i przedracjonalnych podstawach i dokona 
ich przemiany. W mysli zachodniej presokratyczne myslenie 
o swiecie mialo charakter mityczny, ustq'Pilo jednak z cd sem poj~
ciom abstrakcyjnym. Mysl abstrakcyjna - jak stwierdzil fizyk 
Carl Friedrich von Weizsacker - daje nam wprawdzie sp6jny 
aparat poj~ciowy, ale odnosi si~ on tylko do jednosci przyrody. 
Mysl mityczna n atomiast miala t~ zalet~, ze wiqzala czlowieka 
z przyrodq. ( ... ) 

Model mityczny, jezeli nadejdzie, b~zie prawdopodobnie blizszy 
temu, co Marcel Granet ' nazywa embleme, czyli znakowi, kt6ry 
przywodzi na mysl caly byt. Jeden z takich "emblematow" zawarty 
w staroi:ytnej mysli chinskiej, to Tao. Jest to symbol, kt6ry akcen
tuje to, co jednostkowe raczej nii: to, co og6lne, znak raczej nii: 
poj~cie, podobienstwo raczej niz tozsamosc, obraz poprzedzajqcy 
wydarzenie raczej nii: jego sprawczq przyczyn~. Jest to swia t 
symboliki, gdzie ko·ntrasty nie Sq przeciwienstwami, lecz bliskimi 
wsp6lzaleznosciami. Celem jest tu nie tyle wykrycie sekwencji 
zdarzen, co orlkrycie solidarnosci rzeczy, nie przyczyny i skutku, 
lecz wspolnego pierwiastka zjawisk, w ktorym zmieniajqce si~ 

symboliczne obrazy lqczq wydarzenia ze swiatem. Dla mysli tao
istycznej zatem wynalazek kola pochodzi z krqzenia ptakow w po
wietm u. A ptak, ktory niszczy wlasne gniazdo, wskazuje na za
rowno fizyczny, jak i moralny kryzys w Imp€rium, poniewaz jest 
to brak szacunku nalei:nego domostwu ze strony najmniejszego 
stworzenia. Sfera mitu pozwala w ten sposob czlowiekowi trakto ': 
wac swiat jako danq rzeczywistosc, a jednoczesnie dostrzegac w 
nim podloze symbolicznych form - od alegorycznych do anago
gicznych - i lqczyc w jednq calosc konkret, poezj~ i mistyk~ . 

Podsumowujqc: religia nie jest regulujqcq, funkcjonalnq wlasci
wosciq spolecznego zycia, ktora pelni rol~ - jak twie rrlzil Marks 
czy Durkheim - skladnika kontroli lub integracji spolecznej. Re
ligia nie jest tei: wlasciwosciq ludzkie j natury - jak twierdzili 
Friedrich Schleiermacher, Rudolf Otto, i fenome nologowie religii 
iacy jak Max Scheler. Podstawy religii majq charakter egzysten
cjalny: ludzie zdajq sobie spraw~ z wlasnej skon,czonosci i n ie
ublaganych ograniczen, jakim podlegajq - i dlatego konsekwen
tnie poszukujq sp6jnej odpow iedzi, kt6ra pomoglaby im si~ przy
stosowac do ludzkiej kondycji. 
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Rozpoczqlem te rozwazania od O.§wiecenia, ale okazu je si~, ie 
oswieceniowa koncepcja religii by1a bl~dna. Religia brala jakoby 
poczqtki z prymitywnego fetyszyzmu i miala zniknqc pod wply
wem zimnego swiatla rozumu - a w nast~pnym stuleciu pod 
wplywem antyseptycznej nauki. C••• ) Dzisia j jui tylko niewielu 
naukowcow podpisaloby si~ pod takq interpretacjq religii. Co wiE:
ce j, rozumiemy jui teraz, ie konieczne jest r ozgraniczenie mi~dzy 
naukq i religliq jako dwiema zupelnie odr~bnytIlli domenami. (...) 
Nauka poszukuje jednosci w -naturze, podczas gdy religia jest po
szukiwaniem jednosci kultury. Kultura jest dziedzinq roznq od 
natury i interesuje si~ bardzie j podmiotem po~najqcym niz przed
miotami poznania. Kultura poszukuje sensu na podstawie celo
wosci. Nie moze ona pozostawac oboj~tna wobec imperatywow 
natury (na przyklad smierc jednostki jest niezb~dna dla przetrwa
nia gatunku), poniewaz jest s w i ado m q odpowiedziq ludzi na 
egzystencjalne sytuacje, ktore powstajq w ich kontakcie z naturq 
i w stosunkach mi~dzyludzkich. Samo poszukiwanie sensu, ktory 
przerasta jednostkowe zycie, popycha jednq kultur~ ku innym, 
w pogoni za wsp6lnotq i jednosciq - nie w zadnym ekumenicz
nym czy teologicznym znaczeniu, lecz jednosciq, ktora wyplywa 
ze wspolnego wszystkim ludziom losu. Droga kultury prowadzi 
zawsze k u jakiejs sferze transcendentnej, ktorq kultura nowocze
sna zbanalizowala. 

VI 

(.. . ) Mam wrazenie, ie <!zeka nas teraz rozrachunek. Wyczerpa
nie si~ energii m odernizmu, [...J nuda n iczym nie ograniczonego 
:,ja" i bezsens monolitycz-nych sloganow politycznych, wskazujq 
na to, ie dluga era zbliza si~ ku koncow i. Niciq przewodniq mo
derny bylo slowo "ponad": ponad natur~, ponad kultur~, ponad 
tragedi~ parla radykelna osobowosc, w ruchu samo-nieskonczono
sci. Dzisia j szukamy po omacku nowego slownictwa, ktorego klu
czowym slQwem wydaje si~ bye "ograniczenie": ograniczenie wzro
stu , ograniczenie nisz·czenia srodowis1ka -naturalnego, og.raniczenie 
zbrojen, ograniczeme ok rucienstwa i hybris - czy mozemy cos 
jeszcze dodae do tej listy? Jesli tak, to jest to wymow ny znak 
naszych czasow. 

'Nie wiem dokladnie, co si~ okaze w wyniku tego rozrachunku, 
ale poniewaz jestem przekonany, ze ' nie da si~ nigdy uniknqc 
egzystencjalnych pytan kultury, mam wrazenie, ze to wlasnie wy
silki zmierzajqce ku odzyskaniu poczucia sa<!rum wytycza jq kie
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runek, k tory przybierze nasza kultura - a w kazdym razie jej 
na jbardziej myslqcy przedstawiciele. Trudno powiedziec, czy ta no
wa wizja b~dzie autentyczna, to znaczy: czy b~zie w pelni odpo
wiadac najgl~bszympokladom ludzk!i.ej psy chiki. Jeszcze trudniej 
przewidziec, czy z tych nowych nid utkane zostanq znaczenia , 
kt&re przetrwa jq pokolenia i znajdq wyraz w nowych instytucjo
nalnych formach. Wszystko to sll domysly i m usimy cierpliwie 
czekac, co pokaze czas. Ale jestem przywillzany, wiarll mych o j
cow, do tej n ici, bo kultura - i reHgia - to pami~c. 

Daniel Bell 
przet. Wl kloria I Krzy s ztol Doros zowie 

1977 

Fragmenty eseju ze zbioru pt: SociologicaL Journeys: Essays 1960-1980, 

Heinemann, Londyn 1980. 

Skr6ty oznaczone nawiasem okr~glym dokonane przez tlumaczy oraz 

redakcj~ "Znaku". 
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W biezqcym roku uplywa, sto lat od daty urodzin Karla Jaspersa. 
PubUkujemy artykul dotyczqcy jednego z kluczowych temat6w 
jego filozofii - mianowicie sytuacji granicznych. Poniewaz frag
menty prac samego Jaspersa omawiajqcych zagadnienie sytuac;i 
granicznych dostt:pne sq polskiemu czytelnikowi (w: Roman Ru
dzinski: Jaspers, Warszawa 1978), w obecnym numerze drukujemy 
tekst pt. Idea Boga, kt6ry powstal jako jeden z cyklu wyklad6w 
radiowych 0 podstawowych zagadnieniach filozofii. 

CZESl:.AWA PIECUCH 

CZlOWIEK 

W SYTUACJACH GRANICZNYCH 


W UJ~CIU KARLA JASPERSA 


Od wczesnej mlodosci Jaspers przejawial zainteresowania filo
zofill, jednak w obawie prrzed wielkoscill zadania nie zamierzal 
wiqzac si~ z niq zawodowo. PocZlltki jego dzialalnosci naukowej 
IqCZll si~ scisle Z dziedzinami bliskimi filozofii. Od 1908 ' do 1915 
roku Jaspers pracowal w klinice psychiatrycznej w Heidelbergu. 
J ak sam tWiierdzil, medycyn~ i psychiatri~ przyswoil sobie z po 
budek filozoficznych. Przedmiotem psychia trii jest przeciei: czlo
wiek, bardziej nawet jeg,o dusza, osobowosc nii samo cialo. Hu
manitarna postawa lekarza, kt6ra nakazuje traktowac. kazdego 
chorego jako niepowtarzalnll jednostk~, jest opisana na stronach 
jego ,pierwszej ksiqzki z dziedziny psychopatologii, Allgemeine 
Psychopatologie (1913). W ksillzce tej systematyczne opracowanie 
r6znych metod, kt6re starajll si~ przedstawic czlowieka w spos6b 
peluy, doprowadzilo go do wniosku, ze metody te - cz~sciowo 
plodne - nie dajll w efekcie calosciowej wizji c,zlowdeka, kt6ry 
zawsze pozostaje "kims wi~cej niz wie sam 0 sobie i w iedziec 
maZe". Habilitacja z psy chiatrii, przeprowadzona na wydziale fi
lozoficznym, przeniosla J aspersa na trwale w swiat uniwersytec
k iej filozofii. W 1919 roku ukazalo si~ jego dzielo stanowi~ce przej
scie od psychiatrii do filozofii, Psychologie der Weltanschauungen. 
Zagadnienie sytuacji granicznych pojawilo si~ na samym Po· 
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czqtku drogi filozoficznej Jaspersa. Juz w Psychologie der Welt
anschauungen jest wyczerpujqco i systematycznie przedstawione; 
tylko nieznacznie r6zni si~ p6zniejsze opracowanie tego problemu 
w podstawowym 3-tomowym dziele Philosophie. Na tle caIej 
tw6rczosci Jaspersa rozwazania poSwi~cone sytuacjom granicznym 
nalezq do najpiE:kniejszych i wywierajqcych najgh:bsze wrazenie, 
pozwalajqc odczuc prawdziwq sil~ jego mysli. W swej Autobio
gratH tilozoticznej, ukoiic~onej w 70-tym roku zycia, Jaspers wy
mienia zagadnienie sytuacji granicznych jako jeden z dw6ch, 
obok komunikacji, naczelnych problem6w swych prac. ZetkniE:cie 
z chorobq, Smierciq i cierpieniem w klinice psychiatrycznej w Hei
delbergu odcisn~lo wyrazny slad na eaIej jego wielkiej mysli fi
lozoficzneJ. 

Kategoria sytuacji granicznych ukazuje obszar szczeg61nie dra
matycznych doswiadczeii ludzkich. W pl"!ZeZywaniu slabosci i za
gubienia w swiecie dostrzega Jaspers drog~ czIowieka do Bytu. 
Dopiero doznanie niepowodzenia rodzi pytanie 0 trwaly Byt, do
znanie wzgl~dnosci kaze pytac 0 Byt absolutny, poczucie braku 
oparcia wyzwala pragnienie podstawy wszystkiego, ealosci Bytu. 
W zawodnosci swiata tkwi dla czIowieka wskaz6wka, kt6ra nie 
pozwala mu juz znalezc spelnienia w swiecie, lecz kaze szukac 
czegos niezawodnego, trwalego, kt6ra ukazuje mozliwosc Bytu 
poza swiatem zjawiskowym. 

Sytuacje graniczne Sq jedynym obszarem, w kt6rym dokonuje 
si~ peIne urzeczywistnienie czIowieka. Dlatego tez spos6b, w jaki 
czlowiek ich doswiadcza, jest decyduj~cy dla jego istoty. W wy
niku radykalm~go "wstrz~su" bytu ludzkiego, jaki dokonuje si~ 
w sytuacjach granicznych, ujawnia siE: egzystencja (Existen~) czIo
wieka. St~d tez w mysli Jaspersa doswiadczac sytuacji granicz
nych i egzystowac znaczy to sarno. 

Przejscie od sytuacji konkretnych - w kt"6rych czIowiek reali
zuje okreslone cele i dzi~ki temu rozwija sw~ -osobowosc, dosko
nali umiej~tnosci, charakter - do sytuaeji granicznych nie jest 
mimowolnym dokonaniem, lecz jest swiadomym aktem czIowieka, 
kt6ry w "skoku" (Sprung) przeksztalca sw6j byt. Proces przekx:a
czania granicy, kt6ra oddziela sytuacje konkretne od sytuacji gra
nicznych nie jest jednolity, lecz zawiera si~ w nim szereg prze
mian, kt6tym odpowiadajq przeobrazenia bytu ludzkiego. Prze
miany te sprowadzajll siE: do trzech etap6w. Pierwszy rozgrywa 
si~ w obszarze swiadomosci podmiotowej jako proees zdobywania 
obiektywnej wiedzy 0 swiecie, 0 konkretnych sytuacjach. Na tym 
etapie czIowiek n~e dostrzega sytuacji granicznych - lecz wie
dza - kt6rq zdobywa, przygotowuje go do ich doswiadczenia. 
Drugi etap prowadzi do oswietlenia (Erhellung) sytuacji granicz
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nych, kt6re ukazuje moiliwosc urzeczywistnienia s i~ w n ich egzy
stencji czlowieka. Egzystencjalne myslenie nie dociera do egzy
stencjalne j r zeczywistosci, poniewaz egzystencja przejawia si~ 
(erscheinen) tylko w faktycznym dzialaniu. Dopiero trzeci etap 
jest wlasciwym skokiem, w ktorym urzeczywistnia si~ egzysten
cja. 

1. OKRESLONOSC A SAMOOKRESLENIE SIIi CZtOWIEKA 

Punktem wyjscia Jaspersa d{) rozwaian nad sytuac jami' gra
nicznymi jest podstawowy dla czlowieka fakt, ie zawsze znaj 
du je si~ w okresl{)ne j sytuacji, jest, mowiqc slowami Heideggera, 
porzucony w swiecie. Na okreslonosc t~ skladajll si~ : empiryczny, 
indywidualny byt (Dasein), ktorym jest czlowiek i swiat (Welt), 
w k torym czlowiek iyje. "Jestem przez to, co dane imam to, co 
dane przed sobq". Okreslonosc jawi si~ swiadomosci podmiotowej 
jako ogranic~enie moiliwosci dzialania , ktore Jaspers nazywa "za
w~ieniem" (Enge). Przybiera ono form~ zagroienia wolnosci czlo
wieka poprzez stwarzanie przeszk6d dla jego dzialania. Wprowa
dzenie kategorii egzystencji do rozwaian nad okreslonosciq na
daje im odmiennq perspektyw~. Okreslonosc, ktora z obiektyw
nego punktu widzenia jest ograniczeniem i przeszkodq, w obsza
rze egzystencjalnym tworzy plaszczyzn~ dla przejawienia si~ isto
ty czlowieka . Niepowtarzalnose sytuacji, w ktorej czlowiek zyje, 
odslania w akcfe oswietlenia sytuacj~ granicznq. Okreslonosc sy
tuacji nie ograil1icza egzystencji, lecz oznacza dla niej material, 
nad ktorym pracuje, iltanowi plaszczyzn~ dzialania. Jak mowi 
Jaspers, okreslonose jest dla egzystencji dopiero "do okreslenia" . 

Egzystowanie w sytuacji granicznej okreslonosci polega na 
"przyswojeniu" sytuacji. W plaszczyznie · swiadomosci podmioto
we j ezlowiek rozpatruje sytuaej~ jako zewn~trzny dla niego ob
szar, ktory wywolu je w nim poezueie obeosei i wrogosei. Wyzwala 
to ch~c uwolil1ienia si~ od niej: gdyby nie te zdolnosei, urodzen ie, 
los, to moglby bye kims innym. Dla egzystencji okreslonosc jest 
wezwaniem do dzialania. Celem tego dzialania jest zniesienie roz-. 
dzielenia bytu ludzkiego i sytua,eji, w :ktorej jest, U'suni~cie "roz
bieia na ja i okolicznosei". Czlowdek tym bardziej egzystuje w 
okreslonej sytuacji, im bardziej jego dzialanie posiada niezastq
piony charakter; jest niepowtarzalne. Jesli b~d'lie dzialal tak, 
jakby w tej sytuaeji dzialal inny, utraci sytuaej~ granicznq. Jesli 
ialuje, ze nie urodzil s i~ w innym miejscu, srodowisku, ma jqc inne 
cechy charakteru, wowezas traci szans~ okreslenia siebie w spo
sob, w jaki on sam moZe jedynie bye. W koneepeji Jaspersa egzy
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stowanie w okreslonej sytuacji jest rownoznaczne z aktywnym 
okresleniem siebie, oznacza one "bycie sobq" w sytuacji, co wy
klucza por6wnywanie i sprawdzanie. 

Sytuacja graniczna historycznej okreslonosci · ma podstawowy 
\ charakter w koncepcji sytuacji granicznych. Z niej bowiem wy
nikajq pozos tale sytuacje g raniczne: smier<':, walka, wi,na , cier 
pienie i historycznosc bytu empirycznego. 

2. SMIERC A Gt~BIA ZYCIA 

Rozwazaljia nad sytuacjq grani:cznq Smierci opiera Jaspers na 
zaiozeniu, ze egzystencja moZe przejawic si~ tylko w empirycznym 
bycie. Urzeczywistniajqc si~ w zmyslowym, czasowym bycie, 
uzyskuje potwierdzenie siebie. A zatem przemijanie tego bytu, je
go smiertelnosc, umozliwia. zycie egzystencjalne. Zaleznosc ta nie 
czyni smierci ani upragnionq, ani oboj~tnq. "Nie wolno mi przez 
to zanikania ani pasywnie obserwowac, ani rozmyslnie spowodo
wac, lecz musz~ go w wewn~trznym przyswojeniu uchwycic".l 
Jaspers stara si~ zachowac negatywny aspek t smierci podkreSla
jqC, ze dla bytu empirycznego nie jest ona ani zrozumiala, ani ko
nieczna. Przeciwnie, budzi obaw~, l~k i eh~c ucieezki. Jej pozy
tywny sens ujawnia si~ dopiero w odniesieniu- do egzysteneji . 
Smierc jest tq sytuacjq, ktora ujawnia r6znorodnosc bytu ludz
kiego. Chociaz zwiqzana bezposrednio z empirycznq strukturq czlo
wieka posiada r6wniez znaczenie dla innyeh obszarow bytu ludz
kiego. 

Dla swiadomosci podmiotowej Smierci oznaeza obszar il1iedost~p
ny dla poznania obiektywnego, "Smierc oznacza niewiedz~". Od
powiedz na pytanie 0 sens smierci nie znajduje si~ w obszarze 
przedmiotowej wiedzy, leez w sposobie zycia. Chodzi 0 to, "by mo
je zyeie prowadzic i sprawdzac wobec smierci".2 Fakt smierci mo
i.e zrodzic dwa rodzaje doswiadezenia. Pierwsze, niejako podsta
wowe, zwiqzane jest z empirycznym bytem czlowieka. Smierc ja 
wi si~ tu jako zniszczenie, koniec w szystkiego. Wobec niej wszy
stkie poczynania ludzkie majq charakter przemija jqcy, kr6tko
trwaly. Empiryezny byt w obliczu smierei ujawnia SWq bezbrod 
nose 1 slabosc. 8wiadomosc przemijania wszystkiego i czekajqcej 
nicosei wywoluje poezueie bezsensu i rozpaez. Czlowiek l~ka si~ 
nicosei i rozpacza z powodu jej nieuchronnosei i nlezrozumialosci. 
Dla empiryeznego bytu smierc jes t nieszcz~sciem. I jesli reakejq n a 

K . J aspers, Ph!!osophte . B e rlin 1932, t. 2, s. 220. 
• T a rni e , s. 222. 
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smiere jest wylqcz,nie rozpacz i strach, czlowiek umieszcza si~ po
za sytuacjq granicznq. Nihilistyczna rozpacz uniemozliwia egzy
stowanie. Jednoczesnie wlasny, empiry,czny byt umozliwia uzys
kanie nowego doswiadczenia: bezbronnose wobec Smierci staje si~ 
zrodlem swiadomosci siebie. "Jak z otchlani przychodz~ ponownie 
do siebie". 8miere tylko dla empirycznego bytu oznacza zniszC2e
nie, dla egzystencji oznacza zycie. Dopiero wobec przemijania by
tu ludzkiego urzeczywistnia si~ jego mozliwa egzystencja. Rozpacz 
jest wynikiem absolutyzacji empiry<!znego zycia, wiary w jego n ie
skonczone trwanie i r6wnoczesnej swiadomosci jego ograniczono
sci. Rodzi to zaleznose czlowieka od wlasnego empirycz,nego bytu. 
Natomiast w sytuacji granicznej konkretne, ograniczone cele prze
stajq bye waine same w sobie, b~dqc srodkiem do egzystencjal
nego zycia. 8miere czyni zycie czlowieka n iepowtarzalnym, a de
cyzj~ jednorazowq i nieodwracalnq. Niemozliwose odwr6cenia i po
wtorzenia jest rownoczesnie mozliwosci/i urzeczywistnienia egzy
stencjalnego. W mysl tej koncepcji smiere potwierdza egzysten
cj~, relatywizuje natomiast jedynie byt empiryczny. Nalezy tu 
zauwazye, ze urzeczywistnienie wlasnej istoty w sytuacji granicz
nej smierci dokonuje si~ niejako poprzez pokonanie siebie, swego 
naturalnego pragnienia zycia. Nie jest one jednak nigdy ostatecz
ne. Walka mi~dzy afirmacjq ,zycia a zgodq na smiere trwa nie 
ustannie i wymaga od czlowieka wciqz nowego ustosunkowania. 

Jaspers wyroznia dwa rodzaje l~ku przed niebytem. Pierwszy 
wiqze si~ z empirycznym zyciem czlowieka i powstaje jako od 
powiedz na zagrozenie przez smiere. Jest on tylko w6wczas decy
dujqcy, gdy czlowiek absolutyzuje empiryczne trwanie. Pokonanie 
tego l~ku dokonuje si~ w postawie dzielnosci, ktora polega na 
radykalnym uchwyceniu nicosci tkwiqcej w Smierci. Z rzeczywi
stosciq egzystencjalnq zwiqzany jest jakosciowo odmienny rodzaj 
l~ku: "lE}k przed egzystencjalnym niebytem". W pierwszym przy
padku czlowiek obawia si~ 0 swoje empiryczne trwanie, ze moze 
zostae przerwane, w drugim - l~ka si~ 0 egzystencj~, ze moze 
zostae nieurzeczywistniona. Sq tak odmienne, ze nie mogq wsp61
lstniee w 'czlowieku; tylko jeden z nich moze czlowiekiem ·zawlad
nqe. L~k egzystencjalny eliminuje l~k empiryczny, natomias t l~k 
empiryczny nie dopuszcza do glosu l~ku egzystencjalnego. Pew 
nose egzystencji, kt6ra jest wynikiem egzystencjalnego u rzeczy
wistnienia, jest tym .czynnikiem, ktory usuwa l~k empiryczny. 
Czlowiek uzyskuje mozliwose zapanowania nad bezgranicznq wolq 
zycia i to staje si~ zrodlem spokoju i opanowania wobec smier ci. 
L~k ten , calkowicie nigdy nieusuwalny, moze bye jedynie "zawie
szony" w momencie egzystencjalnego urzeczywistnienia, gdyz 
pragnienie zycia jest tak naturalnie zwi/izane z samym empirycz
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nym bytem, ie dopoki czlowiek i y je, boi si~ smierci. Pewnosc 
i zwqtpienie, stany nieodlqcznie ze sobq zwiqzane, ogarniajq czlo
wieka na przemian wobec sytuacji smierd - oba rownoprawne, 
ma jqce swe ontyczne podbudowanie w bycie ludzkim. 

Rozwaiania J aspersa nad sytuacjq smierci moZe dobrze wyrazic 
zdanie: "Samo· myslenie aktualnie 0 wlasnej . smierci jest w grun
cie rzeczy mysleniem 0 wlasriym istnieniu".s Vv- uj~ciu Jaspersa 
smierc nadaje gl~bi~ iyciu. P ozyskana pewnosc bytu w momen
cie ur zeczywistnienia egzystencjalnego nadaje nowy wymiar prze
mijajqcemu, zjawiskowemu swiatu. Jednakie iycie uzyskuje gl~
bi~ tylko w6wczas, gdy czlowiek odwaiy si~ je przeiywae jako 
smiertelny;. w iyciu w obliczu smierci. . 

OOOk smierci empirycznej zagraia czlowiekowi smiere egzysten
cjalna, jesli iycie sprowadza wylqcznie do empirycznego trwania 
i n ie urzeczywistnia si~ egzystencjalnie w komunikacji, · w sytua
cjach granicznych, w wolnym dzialaolliu. Zycie takie okresla J as
pers jako "trwajqcq smierc" (dauernder Tod). I wtedy jedynym wy
bawieniem zdaje si~ bye smiere empiryczna, kt6ra przerwalaby nie
autentyczne, nierzeczywiste trwanie. Pragnieniu Smierci empirycz
nej, ktore jest niejako konsekweollcjq smierci egzystencjalnej, to
warzyszy oboj~tnosc wobec innych ludzi i swiata. Staje si~ to 
przyczynq "niezadowolenia" (Unbefriedigung). Termin "niezado
wolenie" nie funkcjonuje w plaszczyzollie wiedzy teoretycznej jako 
wyraz niepowodzen lIN procesie pozollania obiektywnego, ani n ie 
jest wyrazem nieskutecznosci dzialaollia w plaszczyznie praktycz
nej, lecz jest "OOdzcem dla mojego stawania si~, abym stal si~ 
zr6dlem siebie samego" .' Jako wyraz moiliwej egzystencji (mo
gliche Existenz) ollie moze bye umotywowane w spos6b og61ny, lecz 
dla po jedynczego czlowieka staje si~ motoretn procesu odnajdywa
nia siebie, "powrotu do swego Zr6dla". Jesli nie prowadzi do egzy
stencjalnego urzeczywistnienia, w6wczas rodzi cierpienie, ktore 
staje si~ w koncepcji Jaspersa niejako karq dla czlowieka za to, 
ie nie urzeczywistnil moiliwosci wlasnej istoty. 

3. CIERPIENIE A PRZEZWYCII~i:ENIE WtASNEJ St ABOSCI 

W rozwaian iach nad cierpieniem Jaspers opowiada si~ za jego 
ostatecznym charakterem. Takie uj~cie cierpienia moie zrodzie 
roille postawy. Jednq z nich jest rezygollacja. W rezultacie czlo
wiek ogranicza si~ do konkretnych spraw, nie rozumie cierpienia, 

• M. KnlPieC, Ja czlotDtek. Lubl1n 1974, s. 339. 
• K. Jaspers, Phttosophte. Wyd. cyt., t. 2, s. 6. 
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ale" w ierzy, ' ze posiada ono niedost~pny dla niego sens, lub zy je 
pelniq zycia dop6ki mu star czy sil witalnych. Nieuchr onnosc cier 
pienia moze prowadzic az do skrajnej postawy kwestionujqrej 
sens zycia przenikni~tego cierpieniem, do sabom6jstwa; poniewaz 
cierpienie zwiqzane jest 2: zy ciem, spvk6j tkwiqcy w nicosci wy 
d a je si~ byc jedynq d rogq uwolnienia si~ od ci,erpienia . W sytua
cj i granicznej cierpienie posiada nieuchronny charakter, co jed
nak n ie zamyka drogi do walki z nim. Cq;low iek ma obowiqzek 
walczyc z derpieniem, aby si~ od niego uw{)lnic lub go zmnie j
szyc. W procesie tym waznq rol~ odgrywa swiadomosc cierpienia: . 
czlowiek nie ludzi si~, n ie ukrywa przed sobq, ze spotkalo go nie
szcz~scie i wtedy jedynie moze z nim walczyc. Nie m oze tez oce
niac cierpienia wylqcbnie jako wrogiej sily, k t6ra zagraza mu z 
zewnqtrz . Obok zewn~trznego, przypadkowego aspektu pojawia si~ 

tu moment odniesienia do jednostki, kt6ry czyni cierpienie cz~sciq 
cierpiqcego czlowieka, jego "wlasnym" cierpieniem. W sytuacji 
granicznej eleI!lent obcosci i jednoczesnej p rzynaleznosci przeja
wia jq si~ w stosunku czlowieka do cierpienia. Na przemian g6ru
je w n im wola akceptacji cierpienia jako wlasnego i niemoznosc 
zgodzenia si~ do konca na cierpienie, kt6re ogranicza i niszczy: 
"smierc kryje si~ za kazdym cier pieniem". 

Stanowisko Jaspersa wobec cierpienia oscylu je mi~zy dwoma 
skrajnymi postawami, z kt6rych kazda oznacza poddanie siE:, czyli 
r ezygnacjE: z urzeczywistnienia egzystencjalnego: poddanie aktyw
n e i biern e. Aktywne .polega na bezgranicznym zwalczaniu cier
pienia, co wiqze si~ z utratq sil az po zatratE: siebie samego. Bier
na postawa sprowadza siE: do korzystania z zycia bez poszukiwa
nia sensu wlasnego post~powania. Pomi~dzy nimi miesci si~ eg zy
stencjalne doswiadczenie cierpienia, w kt6rym odslania si~ jego 
Zr6dlowe (urspriinglich) powiqzanie z transcendentnym Bytem. 
DziE:ki n iemu cierpienie uzyskuje pozapoj~ciowy sens i pl'zesta je 
miet wylqcznie obiektywne z·naczenie. Traci ponadto "Sw6j przy
padkowy charakter. Nie ujawnia wylqcznie samotnosCi czlawieka, 
jego bezradnasci wobec lasu, lecz daje wyraz urzeczywistniajqcej 
si~ egzystencji, kt6ra pokonuje slabosc swego empirycznego bytu. 

N ieprzypadkowosc i totaln{)sc cierpienia wyraza si~ r6wniez w 
tym, ze jako sytuacja graniczna nie musi cierpienie spotykac kaz
dego 2: osobna; jest one sytuacjq granicznq r6wniez wtedy, gd y 
autentycznie dostrzezone zostanie u drugiego czlowieka, " .: .Jesli 
widz~ innych cierpiqcych to jest tak, jak gdyby bylo skierowane 
zqdanie do egzystencji, aby b61 swiata jako sw6j wlasny b61 zno
·sila".5 

• K. Jaspers. PhUosophle. Wyd. cyt .• t. 2. s. 233. 
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4. NIEUCHRONNOSC WALKI A GOTOW OSC DO WALKI 

Jaspers wyr 6znia d wa zasadnicze sposoby walki : "walka z udzia
lem przem ocy" , k t6ra prowadzi do zniszczenia i "walka w m ilosci" , 
bez udzialu przemocy, ktora rna n a celu urzeczywistnienie siebie. 
Te sposoby walki m ogll si~ zamieniac jede n w drugi. I tak "walka 
w m ilosci" moze przeksztalcic si~ w "walk~ z udzialem przemo
cy" (tak ie pr zeksztalcenie n azy wa Jaspers zeslizgni~ciem (Abgleit 
ung)), ale r6wniez "walka z udzialem przem ocy" moze zostac prze
zwyciE;zona przez egzystencjalny kontak t walczllcych. 

J aspers w przejmujllcy spos6b ukazu je dram at ludzkiego zycia , 
w k t6r ym. walka z udzialem przemocy nieustannie t rw a, choc czlo
wiek cZE;sto nie jes t tego swiadomy. To, co jeden zysk uje, zostaje 
odebrane drug iem u, sukces jednych jest porazk ll innych. Fak t, ze 
zyjenlY jest wynikiem zwyciE;skiej walki naszych przodk6w . Wska
zu je przy tym na ambiwalentny moment t ego procesu : kazdy czlo
wiek zdan y jest r6wnoczesnie na pomoc i opiekEl POCZllwszy od 
opieki rodzic6w, az po spolecznosc, w kt6re j zyje. Decydujllca w 
ludxkim zyciu n ie jest je~nak pomoc, pok6j i harmonia, lecz wal
ka. Czlowiek unika jllc sytuacji gr an icznej u jmu je walk fi jakQ n ie
ostatecznll. Zyje zgodnie z prawem i n ie dost r zegOa, Ze walka jest 
warunkiem i granicll zycia, ze nie moze przed niq uciec, lecz musi 
jq stosowac i jej ulegac, jed-noczesnie sluzllc p omocll i p rzy jmu
jqC pom oc z wdzi~cznosciq . 

W tej sytuac ji granicznej, podobnie jak i w .pozostalych, n ie 
istnieje obiek tywne rozwiqzanie. Egzystowac oznacza tu "w bie
gunowosci u jqC zycie" ; takie Jakie jes t dane, z jego w szystkiroi 
warunkami, ujqC w swojej sytuacji. "Nie mog~ chciec zm ienic swia
ta jako calosci w jego podstawie inaczej jak tylko w nim urze~ 
czywistnic si~ z mojego zrodla" .8 Wyklucza to fanatyczne podpo
r zqdkowanie pr awu, jak r6wniez odrzucenie pr awa i dzialanie sa
mowolne. Nie jest tu przydatuy i aden ostatecznie wazny sqd ne
gujllcy lub afirmujqcy walkEl. W sytuacji granicznej .znika spokoj 
wyplywajllcy z n iedostrzegania walki i kazdy musi sam zadecy
dowac kiedy w alczyc, a kiedy ustqpic. Gotowosc do wstqpienia 
w sy tuacjE; gran icznq walki to gotowosc zar6wno do kompromis6w 
i uklad6w, jak i do walki. Postawiony w sytuacji miEldzy swia
domosciq nieuchronnosci walki, a wolll harm onii, pokoju i zro
zumienia, jest czlowiek o'statecznll instancjll decyzji. Odpowiedzial
nosci za niq nie moze zrzucic ani na polityk6w, ani na morali
stow i uczonych. Nie podporz<idkowanie og6lnym normom i na
kazom, lecz naginanie ich do okonkretnej sytuacji ludzkie j jest 

a Ko Jaspers , Philosophle. W yd . cyt., t . 2, s. 241. 
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zaswiadczeniem 0 wolnosci, ktora pozwala nadae chwili nieprze
mijajqcy charakter. Pozostawienie tu miejsca na powszechne pra
wa chroni filozofi~ Jaspersa przed skrajnq samowolll. 

"Walka w milosci" odbywa si~ bez uzyda przemocy, a motorem 
jej jest juz ·nie troska 0 empiryczny byt, a 0 egzystencj~. Doko
nuje si~ na plas·zczyznie szczeg61nego zwiqzku mi~zy dwoma oso 
bami, ktory Jaspers okresla mianem komunikacji (Kommunika 
tion). Pozostajqce ze sobq w komunikacji osoby wakzll 0 auten
tycznose swego zycia, jest to "walka 0 jaw nose" wlasnej egzysten
cji i egzystencji drugiego. Polega ona na swego rodzaju zdareiu 
zaslony, odsloni~ciu istoty czlowieka, kt6re odbywa si~ w formie 
wzajemnego kwestionowania, "Walka nie zna granicy jako srodek 
krytyki i 'oczyszczania duszy".7 Zaklada ona szc'zeg61ny stosunek 
do drugiej osoby nazwany przez Jaspersa soliciarnoscill (Solidari 
tat). Bye solidarnym oznacza tu dostrzegae w drugim mozliwose 
egzystencji. Nie jest to r6wnoznaczne z uznaniem (w sensie uzna 
nia, jakim si~ ktos cieszy), kt6re odnosi si~ raczej do tego, co 
obiektywne w czlowieku, jego ce<;h charakteru, dokonail, i zaspo
kaja potrzeb~ wainosci tkwillCll w kazdym czlowieku. Jesli r6z
nica ta zostani~ zatarta i poszukiwaollie egzystencjalnej pewnosci 
zamieni si~ w poszukiwanie uznania i afirmacji, w6wczas egzy
stencja ollie ujawni si~. 

"Walka w milosci" nie posluguje si~ przernocll, 'kl~ska i zwyci~
stwo sll wsp61ne. Zwyci~stwo oznacza wsp61ne urzeczywistnienie 
si~ egzystencji, kl~ska jest wynikiem bra·ku gotowosci do "prze
lomu woli wlasnej i drugiego". Prnernoc przerywa "walk~ w mi
losci", in telektualna przewaga, ezy sugestywne oddzialywanie ni 
SZCZll kornunikacj~. 

5. WINA A POSZUKIWANIE NIEWINNO$CI 

Z sytuacji srnierci, cierpienia i walki wynika sytuacja graniczna 
winy. "Przez to, ze wlasnym ernpirycznym istnieniem wyrazam 
zgod~ na moje warunki zycia zwillzane z walkll i cierpieniem in- , 
nych, ponosz~ win~ zyjqC z wyzysku, mimo ze ze swej strony 
tez plac~ cen~ wlasnym cierpieniern, trwogll w staraniu si~ 0 lep
sze warunki zycia, a wreszcie w lasnq smiercill".8 2rodlern winy 
jest zar6wno dzialanie czlowieka, jak i powstrzymanie si~ od dzia
lania. Dzialanie czlowieka pociqga za sobq skutk i, ktorych cz~sto 
n ie moze przewidziec, kt6rych nie zna, podobnie jak nie rna do

, K . Jaspers, PhUosophie . Wyd. cyt., t. 2, s . 243. 

S K . Jaspers, Phttosophie. Wyd. cyt. , t. 2, s. 246. 
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statecznego rozeznania CO do swoich intencji. Ten brak jasnosci 
pot~guje poczucie winy. Reakcjq na nie jest dqzenie czlowieka do 
stanu, ktory Jaspers okresla mianem "czystosci duszy" (Reinhei t 
der Seele). Osiqgni~cie owego stanu eliminowaloby poczucie 
winy. Jednakze unikanie blEidnego post~powania ([lie uwalnia je
szcze od winy. Kolejne dzialania r odzq nOWq "nieczystose". Osiq
gni\icie "czystosci" i uwolnienie si~ od winy jest ostatecznie nie
mozliwe. Staje si~ natomiast , nieskonczonym zadaniem dla czlo
wieka jako proces osiqgania "czystosci". 

Nie moze czlowiek uniknqc winy powstrzymujqc siE; od dziala
nia, gdyz wowczas prowadzi to do unicestwienia zarowno empi
rycznego jak i egzystencjalnego. Powstrzymanie si~ od dzialania 
jest tez dzialaniem, ale takim, z ktorym wiqze si~ poczucie winy 
za skutki bezczynnosci , gdy czlowiek nie realizuje mozliwosci rze
czywistosci. 

W sytuacji granicznej czlowiek przyjmuje na si ebie winE; za 
skutki d zialania rozumiane bardzo szeroko, a wi~c i te, ktorych 
nie pragnie i do ktorych nie zmierza, za dzialania swoje, jak i dru
gich, za calq n iedoskonalosc swiata. Uwydatnia siE; tu ta szcze
golna cecha .sytuacji granicznej, jakq jest jej "totalnosc". W zwtqZ
ku z tym pozostaje problem "gotowosci" czlowieka do przyjE;
cia winy na siebie, winy "totalnej", a nie tylko "zawinionej", 
poszczegolne j winy. Ta gotowose jest niezbE;dna dla urzeczywist
nienia egzystencjalnego, bez n iej czlowiek nie doswiadczy sytua
cji granicznej, m aZe bye n iew£nny jedynie w sensie obowiqzujq
cej powszechnie moralnosci. Obciqzenie siebie totalnq winq jest 
ciE;zarem, oddala ona czlowieka ad beztroskiego zycia, zadowole
nia z siebie, ktorego zrodlem jest przekonanie, ze PostE;puj·e zgod
nie z prawem, normami, pr zykazaniami, a zatem jest niewinny. 
Wyzwala 0000 jednaj\: czlowieka od innego rodzaju winy, winy 
wobec sie bie samego, ktorq ponosi wowczas, gdy nie urzeczywist 
nia swej egzystencji. Stqd, z egzystencjalnego punktu widzenia, 
poczucie totalnej winy jest czyms pozytywnym, dopiero one daje 
wyraz autenty~nemu zyciu czlowieka i wplywa 'na jego decyzj~ 
egzystencjalnq. 
Ci~zar winy tota!nej sta je s i~ przyczynq ucieczki przed sytuacjq 

granicznq. Czlowiek nie chce przyjqc w~ny na siebie nie czujq.c si~ 
odpowiedzialnym za koniecznosci zwiqzane z jego istnieniem, takie 
jak koniecznosc smierci , cierpienia, walki. Lub nie dostrzega tych 
koniecznosci (walki, cierpienia) i wierzy w porzqdek prawny ja
ko ten, ktory elimi'nuje walk~ i wyzysk. Nie przyjmujqc winy to
talnej na siebie, jedynie pojedyncze zawinienia, ktorych moze uni
kae, naprawiac je i siebie usprawiedliwiae, czlowiek unika sytu a
cji granicznej. 
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Sytuacja graniczna winy odslama si~ w6wczas, gdy wszelkie 
p r6by ucieczki przed nill si~ nie powiodll, gdy czlowiek straci 
wszelkie oparcie i podstaw~ usprawiedliwienia i uswiadomi sobie, 
Ze j est egzystencjalnie, 0 ile jest win n y. W tej sytuacji gra
nicznej chodzi 0 to, by unikac poszczeg61nej, ograniczonej winy 

tym samym dotrzec do istotnej, totaLnej wi-ny, kt6ra jest nie
uchronna. 

6. HISTORYCZNOSC EMPIRYCZEGO BYTU 

Ostatnia sytuacja graniczna zamyka w sobie wszystkie pozo
sta le. Okresla jq Jaspers jako "problematycznosc wszelkiego bytu 
empirycz-nego i historycznosc rzeczywistosci w og61e". Doswiad
czenie egzystenc jalne przynosi czlowiekowi wiedz~ 0 jego empi
rycznym bycie. T~ mianowicie, ze empiryczny byt nie jest "wla
sciwym" Bytem. R6wnoczesnie uswiadamia sobie, ze jego empi
ryczny byt jest warunkiem "prze jawienia si~" egzystencji, kiedy 
transcendu jqc go k ieruje si~ ona ku nieskonczo.nemu Byto wi. Roz'
wazania nad sytuacjami grani-cznymi mogq stanowic pr6b~ odpo
wiedzi na pytania 0 sens i rac~ istnienia. ezy m oze istniec Abso
lut bez empirycznego swiata? Jaspers odpowie przeczqco, oznacza 
to dla niego nicosc. Ale r6wniez swiat przenikni~ ty antyn omiami, 
zycie w sytuacjach granicznych, jest n iezrozumiale. Istota ostatnie j 
sytuacji granicznej wyraza si~ w tym, ze "Byt tylko wtedy jest, 
gdy jest byt empiryczny (Dasein), ale byt empiryczny jako taki 
nie jest Bytem".9 KO'l1iecznosc is tnienia empirycznego bytu dla 
Absolutu jest z obiekty,wnego punktu widzenia niepojE:ta. Jest 
przekonywajqca dopiero jako egzystencjalna koniecznosc, gdy zo
staje dostrzezona t perspektywy poszczeg61nej egzystencji. Uza
sadnia jq "historycznosc" bytu empirycznego, fa kt, ze byt empi
ryczny jest niedos'konaly, n iespelniony, nie zamyka si~ w czasie. 
P rzyczynq tego niespelnienia Sq przenika jqce go antynomie. Stajq 
siE: one r6wnoczesnie zr6dlem donioslego procesu, nieusta jqcego 
w czasie dqzenia d.o syntezy, do Absolutu, kt6ry istnie je tylko w 
momencie egzystenc jalnego doswiadcze,nia, jest, jak m6wi Jaspers, 
"w zanikaniu" (im Verschwin den). Dlatego Byt i empiryczne ist
nienie pozostajq ze sobq w szczeg61nej zaleznosci: nie m a egzy
stencji bez bytu empirycznego, poniewaz n ie ma wolnosci bez ko
niecz.nosci; nie ma Tran scendencji bez empirycznego bytu, gdyz 
poza obszar em sytua cji n ierozerwalnie zwiqzanych z empirycznll 

• K. Jaspers, P hitosophte. Wyd. cyt., t. 2, 9. 253. Nalety t u d oda{: te term!n 
"Dase!n" utywa J aspers czasem r6wnle:!: w odnleslenlu do aw1ata. 
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strukturq czlowieka nie. moZe bye doswiadczona Transcendencja. 
"Historycznose jako nieustanne niszczq<!e wylanianie si~ jest zja
wiskiem, w ktorym sam staj~ si~ pewny siebie i Transcendencji".lO 

7. HEROIZM I SZCZ~SCIE 

Doswiadczanie sytuacji granicznych . wymaga od czlowieka wy· 
silku, w ktory angazu je on wszystkie osobowe sily. Oznacza one 
zycie w b6lu, niepewnosci, strachu. Stany te Sq reakcjq na zagro
zenie empirycznego bytu i towarzyszq trudnemu procesowi egzy
s tencjaln~go urzeczywistnienia. J esli czlowiekowi nie starcza sil, 
by znosie ten wysilek, latwo popada w rezygnacj~, kt6re j wyra
zem jest rozpacz, albo nie podejmuje W og6le wysilku i prowadzi 
zycie pOzorne, w kt6rym miejsce n iepewnosci i blqdzenia rzajmujq 
powszechne przekonania, miejsce strachu zajmuje pewnose czer
pana z autorytet6w, miejsce b6lu zajmuje zadowolenie plynqce ze 
spokojnego t rwania. Zdaniem J aspersa zycie pozbawione "wewn~
trzn ego rozdarcia" nie przynosi czlowiekowi poczuci~ bezpiecZen
stwa. Bezpieczeilstwo zosta je osiqgni~te dopiero W ;,heroicznej" 
postawie wobec zycia, w kt6rej zaowarty jest nieusuwainy b6l 
i strach, ale kt6ra pozwala zycie zaakceptowae, zyciem nie gar
dzie. Zr6dlem bezpieczeitstwa jest doswiadczenie prawdziwej rze
czywistosci, k t6re towarzyszy przezywaniu t ragicznego wymiaru 
bytu bez samooszukiwania i zludzeiJ.. Brak b6Iu i zwqtpienia, jak 
tez bezgraniczne poddanie si~ im, zam yka dost~p do te j l'Zeczy
wistosci. 

Kategoria sytuacji granicznych nada je nowq trese po j~ciu szcz~
scia . Jaspers przeciwstawia sz cz~sciu zrodzonemu z zadowolenia, 
z braku cierpienia, z osiqgni~tych przy j€jmnosci, szcz~sciu , kt6re 
nazywa pozornym, szcz~scie wyplywajqce z aktu t ranscendentne
go dos.wiadczen ia Bytu w sytuacji granicznej . J est to sz<!Z~scie zro
dzone z cierpienia. Sytuacje graniczn e oclslaniajq antynomicznose 
swiata, w ktorym trwale jest "niepowodzenie", a spok6j, raclose 
s~ chwilowe. Stqd szcz~scie rozumiane jako zadowolenie w ynika
jqce z osiqgni~cia cel6w zyciowych, z posiadanych d6br, z pr ze
zywanych przy jemnosci jest zludzeniem. Dqzenie do niego jest 
ucieczkq przed antynomiami, co jest r 6wnoznaczne z u tra tq rze
czywistosci egzyste.n·cjalnej. P rzy zalozeniu, ze zadaniem czlowie
ka jest urzeczywistnianie siebie, a sytuacje granicz'lle Sq jedynym 
obszarem, 'W kt6rym najfJelnie j zostaje to zadanie wykonane, nie 
rna miejsca na poj~cie szcz~scia jako zadowolenia z zycia. Jas

10 K. J aspers, PhtLosophle . Wyd. cyt., t. 2, S. 254 . 
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pers b~dzie je rozumial raezej jako wykonanie tego zadania. 
Obiektywnie przybierze ono postac niepowodzenia, subiektywnie 
natomiast b~dzie odczuwane jako niepokoj i zwqtpienie. 

Powstaje pytanie ezy takie rozumienie szcz~scia n ie podwaza 
wartosci przyjemnosci i radosci. Wydaje si~, Ze odpowiedz winna 
bye przeczqca. Rozumienie szcz~scia przez Jaspersa jest zwiqza
ne z egzystencjq czlowie ka, 'Z uj ~ciem bytu ludzkiego jako prze
jawiajqcej si~ w czasie egzystencji. W tyrn uj~eiu czlbwiek jednak 
nadal pozostaje ernpiry cznq indywidualnosciq 1 sfera . zycia ernpi
ryeznego jest niezb~dna dla jego zycia osobowego rownie jak zy
cie egzystencjalne. Dla tego tez doznania, k tore Sq niezb~dne dla 
funk cjonowania organizrnu psychofizycznego nie tracq na wazno
sci. Znaezenie ieh zosta je jednak zrelatywizowane do uj~eia ezlo
wieka jako urzeczywistniajqcego SWq istot~ w syt uacjaeh granicz
ny-ch . Pozosta je natomiast pytanie, ezy realnie mogq wspolistniec 
ze sobq te dwa odrnienne rodzaje przezyc, czy autentyczne do
swiadczanie wzgI~dnosci wszystkiego, b6Iu przemijania, ei~zaru 
winy, przypadkowosci pozostawia jeszcze miejs·ce na zadowolenie 
i radosc zycia. Kategoria sytuacji granicznych ujawnia t ragizm 
h}dzkiego istnienia, ktorego przezywanie odbywa si~ drogq pod
porzqdkowania empirycznego bytu iyciu egzystenejalnemu. 

8. WtASNA PRAWDA 

Doswiadczenie sytuac ji granicznych jest aktem n ie tylko urze
ezywistnienia egzystencjalnego, ale r6wniez egzystenejalnego po
znania. Sq one jedynym obszar em, w k t6rym ezlowiekowi zostaje 
udost~pniona prawda. P rawd a ta rna charakter egzystencjalny, co 
oznacza, ze w spos6b wolny kaidy odna jduje "wlasnq" prawd~ 
i n a wlasnq odpowiedzialnosc, gdy sytuacje niepowodzenia i cier
pienia odczytuje jako "szyfr" (Chiffre) Transcenden cji: "kazdy 
prawd~ ujmuje z wlasnej perspektywy". Naleiy dodac, ie tak jak 
szcz~scie tak i prawda zawiera t resc negatywnq. Zdobywa jq czlo
wiek n ie w tedy, gdy wiedzie zycie spokojne i harrnonijne, leez 
odslania si~ mu dopiero w6wezas, gdy iluzja tego pogodn ego zy
cia opada. Prawd~ odkrywa w wyniku "wstrzqsu". Wiqie si~ ,ona 
z r yzykiem i niebezpieczenstwem, i d latego w walce czlowieka ° 
tak po j~tq prawd~ dostrzega Jaspers jego wielkosc. Prawda po
siada tu w ylqcznie egzysten ejalny charakter i scisle wiqze si~ z 
wolnosciq i odpowiedzialnoseiq. Ale rna r 6wniei zwiqzek ze szez~
sliwosciq czlowieka, gdyz oznacza nie tylko cierpienie i niebez
pieczens two , ale tei wielkosc i is tnienie. P oznanie egzystenc jalnej 
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prawdy bowiem lqczy si~ z aktem doswiadczenia wlasnej egzy
s ten cji i transcendencji. 

Jaspersa uj~cie prawdy zdaje si~ wyrazac ciekawq pr6b~ inter
pretacji Kantowskiego agnostycyzmu. Jaspers b ierze za punkt wyj
scia dla swej filozofi i Kantowskie przekonanie 0 niepoznawalno
sci "rzeczy w sobie" . Ten epistemologiczny agnostycyzm , z Ikt6
r ym pozostaje w zgodzie, zostaje przez niego zniesiony ,w egzy
st encjalnym uj~ciu prawdy, kt6ra udost~pnia t ranscen dentny Byt . 
F ilozofia rozumiana jako episte mologia lub ontologia zamyka do
s t~p do prawdziwej rzeczywistosci i tylko filozofia pojmowana ja
ko proces ksztaltowania filoz'ofujqcego czlowieka prowadzi do 
Bytu. 

Z opisu sytuacji granicznych wylania si~ zlozony obraz czlo
wieka. Odpowiedziq na uwarunkowania jest samookreslenie si~ 

czlowieka, odpowiedziq na smierc jest gl~bia zycia , odpowiedziq 
na cierpienie jest szcz~scie plynqce z pokonania slabosci empirycz
nego bytu, odpowiedziq na zagrozenie jest h eroizm . Sytuacje g ra
niczne ukazujq czlowieka zagubionego w swiecie rzeczy i zjawisk, 
a jednak wytrwale 'pytajqcego 0 drog~ i sens. P oszukujqcego do
skon alosci, pi~kna i dobra, lecz skazanego na wieczne n iespel
nienie . Dqzqcego do harmonii i Absolutu, lecz przezywa jqcego w 
nieustanne j Iw alce kl~ski i rozdarcie. Jako zasadnicze przeslanie 
tej m ysli wyst~puje jednak n ie tkl~ska i niepowodzenie, lecz p y
tanie i szukanie b~dq,ce drogowskazem zycia ludzkiego. 

Czesfawa Piecuch 
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Nasza zachodnioeuropejska' idea Boga rna histo'ryeznie rzeez bio
rile dwa zrodla: Bibli~ i filozofi~ greckq. 

Jeremiasz widzial powszechny upadek i eale swoje dtugie zy
cie przeciw niemu dzialal; jego kraj i ,nar6d przepadly, a resztki 
tego narodu w Egipcie zdradzily J ahwe i oddawaly ezesc bogini 
Izys; mlodszy przyjaeiel J eremiasza, Baruch, popadl w rozpacz 
i mowil: "zmozony jestem wzdychaniem moim, a nie znalazlem 
odpoczynku"; wtedy to odpowiedzial Jeremiasz : "To mowi Pan: 
(...) Oto tych, ktorych zbudowalem, r ozwalam, a ktorych a:asadzi
lern, ja wyrywam, i wszystkq t~ ziemi~. A ty szukasz dla siebie 
wielkich r zeczy? Nie szukaj (...)". 

W powyzszej sytuacji slowa te majq taki oto sens: wystarezy, 
ze Bog w ogole jest. Nie stawia si~ t u pytania 0 "nieSmiertelnosc", 
nie St01 na pierwszym planie pr oblem, ezy Bog "wybacza". 0 czlo
wieka juz nie chodzi, jego wola jak i jego troska 0 zycie wieezne 
i 0 wlasne zbawienie ulegly w ygaszeniu. Nie sposob takze pojqC, 
ze swiat sam w sobie posiada pewien dajq'cy si~ ustalic sens, wy
st~puje w pewnej okreslonej postaci; wszystko bowiem zostalo 
stworzone przez Boga z nicosci i znajduje si~ w jego r~ku. Wo 
bec u traty wszystkiego pozostaje to jedno: Bog jest. Choc zycie. 
ktore bytujqe w swiecie probowalo pod (jak wierzylo) przewod
nietwem Boga czynic dobro, musialo ulec, to jednak stoi owo zy
cie przed tq jequq nieogarnionq rzeczywistosciq: Bog jest. Do
piero w tedy, gdy czlowiek calkowicie i ostatecznie rezygnuje z sie
bie i swoieh planow, moze mu si~ owa rzeczywistosc ukazac jako 
rzeczywistosc jedy.na. Nie ukazuje si~ Gna jedn akze z gory, jako 
abstrakt, lecz tylko w wyniku zanurzenia si~ czlowieka w byt 
swiata. Tam dopiero si~ ona u jawnia - i to tylko u granicy. 

Slowa Jeremiasza Sq gorzkie. Nie dotyczq one jednak jakiejs 
okreslonej h istoryeznie woH ezynu, kt6ra kierowalaby zyciem do
p6ty, dop6ki u jego kresu nie uleglaby zalamaniu, dajqc tyro sa
myrn uzasadnienie dla owyeh sl6w. Sq one proste, wolne od fan
tazjowa.nia i niosq niezgl~bionq prawd~, a to dlatego, ze rezy
gnujq z wszelkiej tresci, wszelkiego odniesienia do konkretnej 
rzeezywis tosci. 

Inaezej , a mimo to zgodnie z powyzszymi brzmiq slowa filo 
zofii greckiej. 

Okolo roku 500 przed Chrystusem Ksenofanes glosil: swiatem 
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wlada jeden jedyny B6g ani niepodobny wygl/ldem do Smiertel
nych, ani ni€ maj/lcy natury myslowej. Pla to.n uznawal boskosc 
(nazywal j/l Dobrem) .za zr6dlo wszelkiego poznania. To co Po
znawalne, nie tylko jest poznawane dzi~ki swiatlu boskosci, ale 
i sw6j byt ma z niej, ona zas godnosci/l i moc/l wykracza pollad 
byt zjawiskowy. 

Greeey filozofowie doszli do pogl/ldu, ze tylko zwyezajowo przy j
muje ,si~ wielu bog6w, z n atury zas - Bog jest tylko jeden; Bo
ga n ie widzi si~ oczami, nie da si~ Go por6wnac z nikim, n ie 
mozna Go poznac na podstawie jego obrazu. 

Boskosc zostaje poj~ta jako rozum swiata lub zasada swiata, 
jak{) los i opatrznose; uwaza si~ bostwo za budowniezego swia ta. 

U myslicieli greckich rzeez idzie jednakze 0 Boga myslanego, 
~ nie zas jak u J eremiasza, 0 B{)ga zywego. Oba te poj~eia Bogal 

maj /l jednak zgodny sens. W tr akeie dlug{)trwalej ewoluc ji za
chodnia teologia i filozofia opieraj/le si~ n a tyeh dwu zr6dlach 
ustalily w swoim mysleniu, ze Bog jest i czym jest. 

Filozofowie dzisiejsi skl{)nni s~ omijac pytanie, ezy B6g jest . Ani 
nie oglasza j/l jego istnienia, ani temu n ie przecz/l. Jednakze k to 
filozofuje, musi m6wie. Jesli zW/ltpil w Boga, musi wyraznie od
powi€dziec, bo inaezej popada w filozofi~ sceptyezn/l , w kt6r ej w 
og6le niczego si~ nie twierdzi, niczeg{) n ie potwierdza i niczemu 
nie przeczy. Moze tez byc i tak , ze ograniezaj/lc si~ do wiedzy 
przedmiotowo okr€slonej, to waczy do po:znania naukowego, prze
staje on filozofowac ulegaj/lc pogl/ldowi, ze czego nie mozna w!e
dziec na pewno, 0 tym nalezy milezec. 

, Pytanie 0 Boga r ozwazymy bada jqc jednq po drugiej takie , oto, 
wza jemnie sobie przecz/lce tezy: 

Teza teologiczna brzmi: Boga znam y tylko dzi~ki temu, ze obja
wil si~ On nam w dziejach - POCZqwszy od prorok6w a skon
czywszy n a J€zusie. Bez objawienia B6g nie mialby dla czlowieka 
zadnej realn{)sci. B6g jest dost~pny nie dzi~ki mysleniu, lecz dzi~
ki pokorze wiary. 

J ednakze juz na dlugo przed epokq biblijnego objawienia, a tak
ze poza rejonem, w kt6rym si~ one dokonywalo, uzyskiw ano pew
nose co do tego, ze B6g jest rzeczywisty. Takze w obr~bie chrze
scijanskiego Zachodu wielu ludzi osiqgn~lo pewn osc w kwes tii Bo
ga bez pomocy objawienia. 

Tezie teologicznej przeciwstawia si~ stara teza filozoficzna: Wie
my, ze Bog jest, bo jego is tnienia mom a dowiesc. Wspanialym do- ' 
kumentem S/l tu ponawiane od czasow starozytnych dowody na 
istnienie Boga. 

J esli jednak dowody te potraktowac jako naukowo obowi/lzujqce 
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w sensie matematyki lub nauk empirycznycl1, to okaiq si~ fa 1
szywe. To Kant byl tym, kt6ry w najbardziej radykalny sposob 
odrzucil roszczenia tych dowod6w. 

Nastqpil zwrot: odrzucenie wszelkich dow od6w na istnienie Bo
ga mialo oznaczae, ze Boga nie rna. 

Taki wnios€k jest b1~dny. W takim samym bowiem stopniu nie 
mozna dowiese istnienia Boga, jak jego nieistnienia. Dowody i fakt 
ich odrzucania ukazujq tylko tyIe, ze B6g, k torego istnienia uda 
si~ dowiese, nie b~dzie Bogiem, lecz tylko rzeczq wchodzqcq w 
sklad swia tao 

Wobec tych domniemanych dowod6w istnienia Boga i zaprzeczen 
tego istnienia jedno wydaje si~ bye niewqtpliwe: te tak zwane 
dowody nie Sq w gruncie rze-czy dowodami, lecz sposobami uzys
kiwaonia pewnosci srodkami mysIowymi. Obmyslane przez tysiqc
lecia i powtarzane w roZliorakich wersjach dowody olla istnienie 
Boga majq w rzeczywistosci inny sens niz dowody naukowe. Sluzq 
one umacnianiu si~ mysli w doswiadczeniu dochodzenia czlowieka 
do Boga. Is tniejq drogi myslowe, ktorymi mozna p6jse, dotrzee do 
granic, a tam w jednym skoku nasza swiadomose Boga uobecni 
si~ w spos6b naturalny. 

Rozpatrzmy kilka przykladow: 
Najstarszy dow6d to dow6d "kosmologiczny". Wnioskuje si~ 0 

Bogu z istnienia kosmosu (grecki termin na oznaczenie swia ta): 
z zawsze uwarunkowanych :zdarzen swiatowych wnioskuje si~ 0 

ostatecznej przyczynie, z ruchu 0 hodle ruchu, z przygodnosci 
bytu jednostkowego 0 koniecznosciowym charakterze calosci. 

To wnioskowanie nie obowiqzuje, jesli pojmowae je jako wy
wodze.nie istnienia jednej rzeczy z istnienia innej jak, powiedz
my, w przypadku wywodzenia niewidocznej strony ksi~zyca z wi
docznej. Tak mozemy wnioskowae tyl~o wtedy, gdy przechodzimy 
od rzeczy z obr~bu swiata do innych takich rzeczy. Jednakze swiat 
jako calose ollie stanowi przedmiotu, gdyz my sami m iescimy si~ 

w nim i nigdy nie staje on naprzeciw nas jako calose. Dlatego nie 
mozna ze swiata jako calosci wnioskowae 0 czyms oden roznym. 

Idea takiego przejscia nabiera jednakze innego sensu, gdy nie 
uznawae tego przejscia za dow6d. Takie wnioskowanie stawia jqc 
swoje czlony na r6wni z wewnqtrzswiatowymi uswiadamia nam 
tajemnic~, kt6ra .polega na tym, ze 'swiat w og6Ie istnieje, a my 
w nim. Jesliby przyjqe na pr6b~, ze bye moze nic nie istnie je 
i zapytac za Schellingiem "dIaczego jest raczej cos ni'z nic?", t o 
okaze si~, ze pewollose istnienia jest tego typu, iz nie otrzymujemy 
wprawdzie odpowiedzi na pytanie 0 podstaw~ tego istnienia, ale 
za to zostajemy skierowani ku Wszechobejmujqcemu, ktore z r a
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cji samej swej istoty p O prostu jest i nie moie nie bye, i dzi~ki 

kt6remu jest wszystko inne. 
Wprawdzie swiat zostal ue:nany za wieczny i nadano fiU cha

rakter czegos, co sarno z siebie rna bye identyczne z· Bogiern 
ale tak jednak nie jest. 

Tego co w swiecie pi~kne, celowe, uporzqdkowane i w tym 
uporzqdkowaniu w jakis spos6b dosko.oale, a czego w bezposred
lIlim kontakcie z naturq doswiadezarny w nieprzebranej obfitosci, 
nie moi na pojmowac w oparciu 0 byt swiata uznany za radykal
nie poznawalny, ,w oparciu, powiedzmy, 0 poj~cie materii. Celo
wose istot iywyeh, pi~kno natury w e wszelkich postaciach, po
rZqdek sw~ata jako takiego s tajq si~ w trakeie post~pu poznania 
faktualnego coraz bardziej ta jemnicze. 

J esliby teraz wnioskowae stqd 0 , istnieniu Boga, dobrotliwego 
Boga-Stworzyciela, to trzeba by natyehmias t przypomniee 0 nie
nawisci obecnej w swieeie, 0 jego splqtaniu i chaosie. Odpowiada 
temu uznanie swiata za straszny, obcy i b ud zqcy groz~. R6wnie 
dobrze jak Boga moina wywnioskowae Szatana. Tajemnica trans
cendencji nie znika przez to, ale si~ jeszcze pogl~bia. 

Podstawowq spraWq jest pytanie, eo mamy rozumiec przez n ie
rnoi liwosc dopelnienia si~ swiata. Swiat nie ma postaci ostatecz
nej, lecz stale si~ zmienia i nasze poznanie .oie mo,i e dotrzec do 
swiata jako czegos zakonczonego; swiata nie da si~ pojqe z niego 
sarnego. 

Wszystkie te tak zwane dowody nie tylko nie dowodzq istnie
nia Boga, ale wr~cz sprowadzajq mysl na manowce, przemieniajqc 
Boga w byt realny z obr~bu swiata i sytuujqC Go, by tak rzec, 
u granic swiata, gdzie zastaje si~ Go jako jakis swiat drugi. Do
wody te wypaczajq zatem ide~ Boga. 

Tym wi~ksze jednak robiq one wraienie, 1m bardziej prowa
dZq - przenikajqc poza konkretne zjawiska. wewnqtrzswiatowe 
ku nicosci i ku niemoiliwoSci dopelnienia. W6wczas to bowiem 
pozwala jq nam odrzueic swiat jako byt rzekomo jedyny i wylqcz
ny i pozwaIajq nie zadowalac si~ nim. 

Stale daje tu 0 sobie znac ten oto fakt, ie B6g nie stanowi 
przecimiotu wiedzy, a jego istnienia nie da si~ wywiese jako cze
gos koniee:mego. B6g nie jest takie przedmiotem doswiadczenia 
zmyslowego. Jest niewidzialny, nie moma go oglqdac, moina tyl
ko wen wierzyc. 

Skqd zas ta wiara? Ma ona swe zr6dlo lIlie w granieach doswiad
ezenia swiata, leez w ludzkiej wolnosci. Czlowiek, kt6ry w spos6b 
rzeczywisty staje si~ swiadom swej wolnosci, staje si~ zarazem 
swiadom Boga. Wolnosc i B6g Sq nierozdzielne. DI'aczego? 

Jestem pewien jednego: ie nie jestem wolny sam z siebie, lecz 
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ze woInoM: zostaje mi ofia.rowana, mog~ bowiem nie dotrzee do 
samego siebie i nie osiElgnElc swojego wolnego bytowania. Kiedy
koIwiek w spos6b wlasciwy jestem sobq, to mam tez w6wczas 
pewnosc, ze nie jestern samz siebie. Najwy:isza wolnose postrze
ga siebie w owej woInosci od swiata, a zarazem w najwi~kszym 
spojeniu z transcendencjq. 

WoIny byt czlowieka nazywamy takze e~ystencjct . Pewn 03<: 
istnienia Boga osictgam w postawie zdecydowania, w jakiej egzy
stuj~. J est on pewny n ie jako przedmiot wiedzy, lecz jako obec
nose dIa egzystencj1i. 

Skoro pewnose woInosci zawiera w sobie pewnosc: bytu Boga, 
to podobn ie rzecz s i~ rna ze zwictzkiem mi~dzy negacjq woInosci 
a zaprzeczeniem istnieniu Boga. Jesli nie doswiadczam cudu by
cia sobq, to niepotrzebne mi zadne odniesiienie do Boga i zado
walam si~ istnieniem natury, m nogoscict b6stw, demon6w. 

Z drugiej natomiast strony rna miejsce zwiqzek mi~dzy ogla
szaniem woInosci bez Boga a ub6stwieniem czlowieka. Triumfuje 
tam pozorna wolnose: sam owola; uwaza si~ ona za absolutnq samo
dzielnosc lud zkiego "chc~" . Zdaj~ si~ w ylctcznie na s il~ owego 
"chc~ tyIko tego a tego" i na zuchwalct gotowose do Sroierci. Jed
nakze to zludzenie, jakim sam siebie oszukuj~, ze mianowicie je
stem sobq tylko dzi~ki samemu sobie, przeradza wolnose w bez
radn ose pustego zycia. Dzikie pragnienie wybicda si~ przechodzi 
w rozpacz, kt6rct Igerkegaard okresla jako rozpacz z powodu prag
nienia bycia sobct i rozpacz z powodu pragnienia niebycia sobq. 

B6g istnieje dla mnie w tej mierze, w jakiej w wolnosci rze
czywiscie l:itaj~ si~ sobq. Nie istnieje on jako t rese w iedzy, Iecz 
wylElcznie jako objawienie d la egzystencji. 

Poprzez r ozjasnienie nasze j egzystencji jako wolnosci nie zosta
je jednak (trzeba to ponownie stwierdzie) dowiedzione istnienie 
Boga, a tylko dokonu je si~ niejako wskazanie miejsca, w kt6rym 
pewnose tego istnienia jest mozIiwa. 

W zadnym dowodZlie n a istnienie Boga m ysIenie 0 Bogu nie 
osiqgnie sweg o celu , jesli · celem tym b~dzie dostarczenie niepod':
wa:ialnej pewnosci. Jednakze kI~ska-- tego mysIenia nie pozostaje 
bez konsekwenc ji. Odsyla ona do tego, co miesci si~ w obr~bie n~e
wyczerpanego, stale podawanego w wcttpliwose, wszechobejrnujq
cego doswiadczania Boga. 

B6g nie daje si~ uchwycic w obr~bie swiata; mysl ta oznacza 
zarazem, ze czlowiek n ie powinien dIa wyst~pujqcych w obr~bie 
swiata interpretacji, autorytet6w i przymusu pogIqd6w wyrzekac 
si~ swej w oInosci, ze rna bye odpowiedzialny za siebie i nie powi
nien t ej odpowiedziaInosci unikac rezygnujqc (na poz6r w spos6b 
woIny) z woInosci. Czlowiek winien samemu sobie zawdzi~czae 
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wlasne detyzje i znajdowanie drogi. Dlatego powiada Kant: nie
zgl~biona ml}drose jest godna podziwu zar6wno co do sposobu, 
w jaki nam si~ ooa ofiarowuje, jak i co do tego, czego nam ona 
odmawia. Gdy bowiem stoi nam ona przed oczyma w calym 
swoim majestacie i przemawia jednoznacznie jako niepodwazalny 
autorytet wewnqtrzSwiatowy, stajemy si~ marionetkami powoIny 
mi jej zyczeniom. Ona jednak chce, bysmy pozostawali woIni. 

Rezygnujqc z wiedzy 0 Bogu (jako nieosil}ga1nej), rozpatrzmy 
blizej w filozoficznym namysle naszl} og6Inl} swiadornose Boga: 

"Bog jest" - w tym stwierdzeniu r ozstrzygajqca jest rzeczy
wistose, na k t6rl} one wskazuje. Rzeczywis tosc ta nie zostaje po
j~ta w samym tylko mysleniu tego zdania ; zwykle myslenie go 

. pozosta je puste. Nie zawiera n iczego ani dla intelektu, ani dia 
doswiadczenia zmyslowego. Wlasciwa trese tego stwierdzenia . do
piero w transcendowaniu, w wykraczaniu poza real nose daje si~ 
przez t~ r ealnosc odczue jako rzeczywistose wlasciwa. Dlatego 
punkt cen traIny i sens naszego 'zycia jest tam, gdzie stajemy si~ 
pewni rzeczywis tosci wlasciwej, czyIi Boga . 

Ta rzeczywistosc dosh:pna jest egzystencji w Zrodlowosci JeJ 
odniesienia do Boga. Dlatego wiara w Boga wyklucza ,na swym 
poziomie najgh:bszym jakl}kolwiek posredniose. Wiara ta jest fak
tern - ale nie w sensie jakiejs okresIonej, dajl}cej si~ przez wszy
stkich wyrazic tresci i nie w sensie jakie js, dia wszystkich tej 
samej, zaposredniczajqcej Boga rzeczywistosci historycznej . Jest 
raczej tak, ze w danej sytuacji dziejowej rna miejsce bezposred
nie, nie wymaga jqce , zadnego posrednictwa, niezalezne odniesienie 
jednostki do Boga. 

Ta dziejowa sytuacja, gdy jq wypowiedziee i opisac, n ie stano
wi w tak uzyskanej postaci prawdy absolutnej dia wszystkich 
jednakowo, niemniej jednak w swym fro dIe pozostaje prawdl} bez
warunkowl} . , 

Czym B6g rzeczywiscie jest, tym musi bye absolutnie, a nie tyl
ko w jednym z h istorycznych przejawow jego j~zyka - miano
wicie w j ~zyku Iudzi. J esli Bog jest, to musi on bezposrednio 
i wprost dawac si~ odczue kazdemu czlowiekowi z osobna. 

- Skoro rzeczywistoS(: Boga i bezposredniose his torycznego o~nie
sienia do Niego wykluczajl} poznanie Go, kt6re byloby powszech
nie obowil}zujqce, to poznanie jako ' takie nalezy zastl}pie naSZI} 
postaWq wobec Boga. Dlatego Boga po jmowano w r oznych p osta
ciach byt6w wewnqtrf Swiatowych az po postae osoby podobnej 
db osoby ludzkiej. Nawet i takie przedstawienie pozostaje jednak 
czyms w rodza ju zaslony. Bog nie jest tym, co .stale stawiamy so
bie przed oczy. 
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Nasza prawdziwa .postawa wobee Boga zn'ajdu je sw6 j najgh:b
szy wyraz w nast~pujqeyeh niiej w-ers'etaeh Biblii : 

Nie uczynisz sobie obrazu rytego ani zadnej podobizny. Niewi
dzialnose Boga zabrania czcie Go w postaci wizerunk6w, posqgow, 
balwan6w . Ten prosty zakaz pogl~bia si~ 0 poglqd, i e Bog jest 
n ie t ylko niewidzialny, ale i nie daje si~ przedstawie myslowo. 
Zadna podobizna nie jest w odniesieniu do Niego wlasciwa i iadnq 
nie :moina Go zast~powae. Wszelkie bez wyjqtku podobitzny Sq 
mitami i majq w swym nieistotnym z natury charakterze sens 
jedynie zwyklych podobizn; gdy natomiast odniese je w pros t do 
reaLnosci Boga samego, stajq si~ przesqdami, wiarq falszywq. 

Z tej racji, ie wszelki oglqd jako oglqdanie obrazu dokonuje 
wlasnie zakrycia, najpelniejsza obeonose Boga !polega na Jego nie
przedstawialnosci. To starotestamentowe, sluszne przykazanie nie 
zost alo wypelnione nawet w samym Starym Testamencie: Boga 
przedstawio.no tam na obraz osoby - z jej gniewem i milosciq, 
z jej rolq s~dziego i tego, kto obdarza laskq. Powyiszego warunku 
nie d a si~ wypelnie. Ponadosobowq, czystq rea,lnose Boga w jej 
n ieuchwytnosci usilowalo w sposob wolny od przedstawieiJ. obra
zowych ujqe spekulatywne myslenie 0 bycie realizowane przez 
Pal'IIlenidesa i Platona, hinduska mysl brahman na t emat atmanu, 
chiilski taoizm - zaden jednak z tych nurtow nie osiqgnql tego, 
do czego dqiyl. Ludzkie wladze myslenia i oglqdu stale majq 
przed sobli obrazy. Skoro jednak w mysleniu filozoficznym oglqd 
i przedmiot nieomal znikn~ly, jest bye moze obeena jakas swia
domose, k tora pomimo ze niema, mogla'by zadzialae jako ugrun
towanie naszego zycia. 

Po zdemaskowaniu przy pomocy rozumu owego zabiegu prze
ksztalcania zjawisk natury w bostwa, po zdemaskowaniu ealej sfe 
ry demonicznej, wszystkiego, co estetyczne i co stanowi zabobon 
i wiar~ falszywq, najgl~bsza tajemnica pozostaje jednak niena
r uszona. 

Powinnismy teraz rozwazye blize j OWq niemq swiaciomose sto
jqCq u kresu filozofowania. 

Jest to milczenie w obliczu bytu. J~zyk milknie wobec tego 
czegos, co nam si~ wymyka, gdy staje si~ przed:miotem . 

Ten podstawowy poziom mozna osiqgnqc tylko wtedy, gdy pr ze
kroczy si~ wszystko, co myslane. Jego samego przekroczyc si~ nie 
da. Prz·ed nim zas juz tylko pokora i stlumienie wszelkiego P0:lq
dania . 

Tam uchodzimy, a przeclez nie jest to :ladne okreslone mleJsce. 
Tam jest ukojenie, kt6re moze nas prowadzie wsr6d nieusuwal
nego niepokoju naszej drogi poprzez swiat. 

Tam wlasnie musi mysl nasza zanurzye si~ w przejrzystose. 
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Gdzie nie rna juz pytan, nie rna i odpowie<J.zi. Przekraczajqc po
ziom stawiania pytan i udzielania odpowiedzi, co w filozofii zo
stalo doprowadzone do skrajnosci, docieramy do ciszy bytu. 

In ny biblijny werset brzmi: 
Nie b~dziesz m ial bogow cudzych przede mnq. To przykazanie 

oznacza w podstawowym dla siebie sensie odrzucenie obcych bo
g6w. Zostalo one jednak pogh;bione przez prostq a otchlannq ideE;: 
istnieje tylko jeden Bog. :lycie czlowieka w ierzqcego w jednego 
jedynego Boga staje - w porownaniu do zycia posr6d wielu 
bostw - na zupelnie nowym gruncie. Dopiero ko·ncentracja na 
jedni zapewnia decyzji egzystencji rzeczywistq podstawE;. Nieprze
brane bogactwo jest w gruncie rzeczy rozproszeniem, a panowa
niu brak koniecznosci, gdy podstawa nie stanowi jedni. J est to 
odwieczny problem czlowieka, takze i wspolczesnie, to mianowicie, 
ezy uda je mu siE; jednose ustanowie podstawq swego zycia. 

Trzecie biblijne stwierdzenie rnowi: 
Bqdz woIa Tw oja. Ta postawa wabec Boga oznacza poklon 

przed Niepojfitym w przekon aniu, i i znajduje sifi one powyzej, 
nie zas ponize j tego, co pojmowalne. "Mysli Twoje nie Sq naszymi 
myslami, drogi Twoje nie Sq naszymi drogami". 

Ta postawa ufnosci umoi liwia wszechobejmujqce uczucie 
wdzi~znosci, milose zarazem bezslownq i bezosobowq. 

Czlowiek sto jqcy przed boskosciq w sensie Boga ukrytego jest 
gotow przyjqe nawet na jgorsze jako wyrok z decyzji t ego Boga 
i wie przy tym , i e w jaki by jej Bog okreslony sposob nie wyra
zil, zawsze zostanie ona pojfita na sposob ludzki, a stqd blE;dn ie. 

Podsumowujqc: n asze odniesienie do boskosci jest moiliwe tyl
ko w oparciu 0 warunki: "zadnego obrazu ani podobizny", " tylko 
jeden Bog" i w poddaniu zasadzie: "bqdz wola Twoja". 

Pojmowanie Boga jest rownoznaczne z r ozswietlaniem kwes tii 
wiary. Wia;a jednakze n ie polega na oglqdaniu. Bog pozostaje od
legly i problematyczny. :lye w Bogu nie oznacza wspierae si~ na 
wiedzy pewne j, oznacza to n atomiast takie zycie, w k torym wa
:i:ymy siE; na przyjE;cie, ze Bog jest. 

Wier zye w Boga to zye w oparciu 0 cos, co w zadnym r azie 
nie miesci siE; w obrE;bie swiata, chyba ze w posta ci wieloznacznej 
mowy zjawisk; nazwiemy je tu szyframi a lbo symbolami trans
cen dencji. 

Bog, w kt6.reg o siE; ·wierzy, to B6g daleki, B6g ukryty, Bog 
niewywiedlny. . 

Dlatego wiE;c muszE; lnnae ,nie tylko to, ze Bog a nie znam, ale 
ito, ze wrE;cz nie wiem, czy w ogole wierzE;. Wiara nie jest czyms, 
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eo si~ posiada. Nie rna w niej zadnej pewnosei typu pewnosci wie
dzy, a tylko pewnosc faktyeznego zyeia. 

Wierzllcy zyje wi~e posred stalej wieloznacznosci sfery obiek
tywnej, trwa nieuStannie w gotowosci do sluchania. Jest ulegly 
w poddaniu temu, co moze sam uslyszec, ' a zarazem nieomylny. 
Jest silny til slaboscill, otwarty w zdecydowaniu charakteryzujll
eym jego zycie faktyezne. 

Myslenie 0 Bogu stanowi wzer wszelkiego istotnego filozofowa
nia: nie dostarcza one pewnosci w sensie wiedzy, udost~pnia na
t omiast autentyeznemu byciu sobll woLn" przestrzen dla decyzji 
podejmowanej w ramach bycia sobll; myslenie to sku pia si~ wy
11lcznie na wewnlltrzswiatowej mUosei, na odczytywaniu szyfru 
trans-cendencji i na tym, co miesci si~ w obr~bie rozumu. 

Dlatego wlasnie wszystko to, co zostaje wypowiedzia,ne w filo
zom, jest takie skllpe. Musi one bowiem ulec dopiero wypelnieniu 
przez byt sluchacza samego. 

Filozofia n iczego nie podaje. Moze ona tylko pobudzac - po
magajllc n am sobie przypominac, utrwalac i zapami~tywac. 

Znajdujemy w niej to, co w grul1cie rzeczy wiedzielismy juz 
wczesniej . 

Karl Jaspers 
p'rzeklad : Bogdan Baran 

Przeklad z: Karl Jaspers, Einfii.h rung in die Philosophie, s, 32--41, 
R. Piper, Munchen 1971. 
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KAZIMIERZ BRAUN 

TEATR WSP6 tCZESNY 

W· POSZUKIWANIU SACRUM 


Temat, kt6ry zobowiqzalem s i~ rozwazyc, sformulowany jest 
w j ~zyku religioz-nawstwa. Z.nane nam Sq wsp6lnie nazwiska ba
daczy zajmujqcych si~ problemem sacrum i tytuly obszernych 
prac czy tei przyczynk6w, w kt6rych z wielkq kompetencjq bada
no sacrum w kulturze, w h istorii, w r6i nych rodzajach sztuk.1 

Do prac tych i ich autor6w nie b~d~ si~ wszakie cz~sto odwoly
wal, nie czulbym si~ na sHach p odjqC dyskusj~ w j~zyku religio
znawstwa, filozofii, llteraturoznawstwa, histor ii sztuki a takze tea
trologii (kt6rq nolens volens sam czasem uprawiam). Zresztq, 
przypuszczam, ie zaszczytne zaproszenie mnie tuta j wyniklo ra
czej z zainteresowania, co na temat sacrum w teatrze moze powie
dziec ktos, kto, jak m6wi Norwid, teatr na co dzien "robi", i kto , 
zarazem, acz z najwi~kszym poczud em niegodnosci i z pokorll, 
okresla siebie jako chrzescijanina. 

Z tych pozycji i z te jo per spektywy pragn~ m6wic 0 sacrum 
w teatrze wsp61czesnym. Ale aby sobie to umoiliwic, musz~ n aj
pierw dokonac przekladu tytulu moje j wypowiedzi na j~zyk, kt6
rym m6wic mog~ i pragn~. 

C6i t o znaczy " teatr wsp6lczesny w poszukiwaniu sacrum" 
w j~zyku dzialan, fakt6w, uczynk6w, decyzji? To znaczy po pro
stu, ni mniej ni wi~cej, "teatr wsp6lczesny w poszukiwaniu Boga". 
o tym chc~ m6wic. . 

Ale jeszcze konkr etniej, jeszcze ' dobitniej i bolesnie j trzeba po

1 Preku rsoraml ba datl. problematykl "sa crum" byU, jak wladomo, R udolf 
Otto, Gerard van der Leeuv 1 J acq ues Maritaln . W Polsce problematyk~ t~ 

spopularyzowaly Ilrzeklad y plsm Mlrcea Eliadego, zwlaszcza tom Sacrum 
mtt - htstona, w yb. M. Czerwltl.sld , przekL A. Ta tarklewicz, Warszawa 1974. 
Wiele cennych lnsplracjl zawdzl~czam Stefanowi Sawicklemu - sacrum w It
teratur ze, "Roczn1ld h umanlstyczne", t. XXVIII , zeszyt I , 1980 r., s. 13-25. Tam1e 
obszerna blbl1ografia. 
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wiedziee : "teatr wsp61czesny ' w poszukiwaniu Ch rystusa". Bo
wiem dopiero w tym sformulowaniu rzeczywistose ludzka teatru 
Z{)staje skonfrontowana z rzeczywistosciq i realnoscill istnienia Bo
ga-czlowieka. Teatr bowiem jest w swej istocie procesem mi~dzy

ludzkim, uczestniczq w nim zywi, konkretni ludzie. A wi~c py
tanie, konkretne i jasne, brzmi: czy, kiedy, gdzie, jakimi sposo
bami ci ludzie biorq·cy udzial w teatralnym procesie poszukujll 
Chrystusa? Czy chCq bye przez Niego ksztaltowani, czy chcq sami 
ksztaltowac si~ na Jego obraz i podobienstwo? Czy On sam, B6g
-czlowiek, jest w teatralnym procesie obecny, lub - wlasnie, we
dlug poczqtkowego sformulowania - poszukiwany? 

Dopiero takie pytania pozwala jq zblizye si~ do praktyki i ma
terii teatru, takiego jaki jest on uprawiany wsp6lczesnie, tu, 
w tyro miescie, w tym kraju, na swiecie. Takiego jaki uprawiam 
ja sam. 

Powiedzialem, ze tea tr to proces mi~dzyIudzki. Tak, teatr nie 
istnieje inaczej jak tylko proC€sualnie. Biorq w nim udzial za
wsze co najmniej dwie os·oby (aktor i widz), a zazwyczaj dwie 
grupy Iudzi. Proces, napi~cie, pole, kt6re tych ludzi lqczy, to 
wsp6lne poznawan~e, doswiadczanie i r ealizowanie, a takze udzie

. I 
lanie sobie nawza jem w ar tosci. Wartosci, a wi~c szczeg61nyeh 
wlasnosci lub wlasciwosci ludzi, rzeczy, uczynk6w, dzialan. W tea
trze funkejonujq rozliezne wartoseL Duchowe i zmyslow e, este
tyezne i moraIne, tw6rcz·e, religijne i inne. W tea tralnym proeesie 
wartosci te ukladajq si~ warstwowo. Jedne d ane Sq i dost~pne w 
w spos6b oczywisty i latwy do r ozpoznawania, n iejake zewn~
trznie, inne zas Sq ukr yte, sytuujq si~ na gl~bokich poziomach, 
kontakt z nimi jest t r udny, wymaga szczeg6lnego niekiedy wysil
ku .woli i intelektu, wymaga wraZliwosci. Jesli w ierzymy jednak 
w realnq i zYWq obecnose Chrystusa w ludzkiej rzeczywistosci, 
t o trzeba n a jpierw zapytac, ezy w jakimS teatra,lnym procesie (wi
dowisku) Sq, funkejonujq, dadzq si~ wy r6znic wartos~i religijne. 

RozwaZmY wi~c teraz kr6tko - problem fun kcjonowania w 
teatrze wartosci religi jnych. 

Podobnie jak inne wartosei mogq one funkcjonowac w teatrze 
na dwa sposoby: jako wartosci przezywane przez ludzi biorqcych 
udzial w w idowisku oraz jako wartosci wyznawane, niesione przez 
postacie scen k zne. W pierwszym wypadku Sq one ukryte, ale 
okresla jq post~powanie, s tosunek" do drugiego czlowieka, atnno
sfer~ spektaklu. Dowiadu jemy si~ 0 nich, dzielimy si~ n11l11 n ie
jako posrednio. W d rugim wypadku Sq one dane bezposrednio, 
mogq bye przedmiotem kon£liktu dramat ycznego, wplywac na 
dzialania, wybory i uczynki posta-ci scenicznych , okreslac proble
matyk~ dialog6w.· 
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Jest wiele dramatow, w ktorych wartosci religijne podane s~ 
i dyskutowane wprost - jak Mord w katedrze Thomasa Eliota 
(sztuka 0 biskupie Becketcie) ezy Mqz doskonaly Jerzego Zawiey
skiego (sztuka 0 Hiobie) . Takimi dramatami byly przehczne sred
niowieczne misteria wielkanocne i jaselka. Sq tez utwory, ktorych 
celem jest ukazanie wartosci religijnych, ale przez metaf{)I'~, jak 
w licznych dramatach Paula Claudela 2 i Stanislawa Wyspians'kie
go, w Pierscieniu wielkiej damy Cypriana Norwida czy w pew
nych sztukach Romana Brandstaettera. 

Do wartosci religijnych moze w tea trze odsylae, przywolywae 
je, uobecniae takze sam kostium, rekwizyt, gest : sutanna, swi~ty 
obraz na s.cianie, znak krzyza uczyniony przez aktora. 

Znaki - nosniki wartosci religijnych wprowadzane do wido
wisk na pozor calkiem swieckich ujawniajq ich gl~bokie war
stwy, w jednym przeblysku tajemniczego swiatla ukazujq rze
czywistq s kal~ i wymiar rozgrywanych zdarzen. I po to w moim 
przedstawieniu wedlug sztuki Tadeusza Rozewicza Stara kobieta 
wysiaduje, zrealizowanym ki-edys tu, w Lublinie,3 ulozylem znaki 
teatralne w ten sposob, ze powraca jqcy z wojny zolnierz utozsa
mial si~ z ofiarnym barankiem. I dlatego przestrzen w Annie Li
vii wedlug Jamesa Joyce'a 4 byla ' trojdzielna, akcja toczyla si~ 
na poziomie ziemi, potem w podziemiu , by wr,eszcie ukazae wizj~ 
zmartwychwstania. I nie z innego powodu w Przyroscie natural
nym wedlug R6zewicza w finale padaly s lowa staroiytnego apo
kryfu: "Rzekli do Niego: 'Azali jako dzieci wejdziemy do Krole
stwa?' Jezus powiedzial do nich : 'Gdy z dw6ch uczynicie j,edno 
i gdy to, co jest wevvnqtrz, stanie si~ jako to, co jest zewnqtrz, 
a to, co wewnqtrz, i to, co zewnqtrz, jak to, co wewnqtrz; i gora 
stanie si~ jako dol; i jesli mqz i niewiasta stanq si~ jako jedno, 
tak ze mqz nie b~dzie m~zem i niewiasta nie b~dzie niewiastq; 
gdy oczy zastqpiq oko, r~ka r~k~, stopa stop~; i jeden obraz wej
dzie na miejsce drugiego - wtedy wnijdziecie do Kr6Iestwa... " 

Trzeba jednak bardzo wyraznie powiedziee, ze samo uzycie w 
teatralnym procesie sl6w, przedmiotow, ' zdarzen, a nawet postaci 
majqcych konotacje religijne, nie wprowadza don automatycznie 
wartosci reHgijnych. Aktor zegnajqcy si~ znakiem krzyza moze 
wykonywae jedynie pusty, konwencjonalny gest. Ikona zawieszo
na w dekoracji moze bye tylko ornamentem. Nawet i dzialajqce na 
scenie postaci swi~tych mogq ewokowae tylko wartosci estetyczne, 

• P or . Irena Slawillska , W yzwanie t eatTu Claudela, "Tyg odn ik Powszechny", 
1982 , nr 47. ' 

, Teatr im. J. Osterwy, Lublin, 13. VI.1973. 

• Teatr Wsp6lczesny, Wroclaw, 16.V1.1976. 

5 - ZNAK 1417 



KAZIMIERZ BRAU N 

nie zas religijne. Co wiE;cej, znane Sq z historii teatr u przedlsta 
wj,enia na poz6r religijne, ~ w istocie swej bluzn iercze. 

Tak wi~c religijne konotac je element6w procesu teatralnego choc 
mogq zYWq obecnosc Chrystusa znaczyc, to nie swiadczq 0 niej 
z calq pewnosciq. Sladem poszukiwania takiej obecnosci bywajq 
czasem deklarowane i gloszone intencje tworcow widowisk, a tak 
ze widzow. Moma przypuszczac i mozna wierzyc, ze poszukiwanie 
i nasladowanie Chrystusa, dqzenie do doskonalosci i swi~tosci p o
przez tworczosc teatralnq, stalo u podstaw pracy licznych bractw 
wystawiajqcych misteria , zespolow przykoscielnych, seminaryjnych, 
zakonnych; takZe zawodowych. W 1922 roku pisal Juliusz Oster
wa: "Prawda teatru, prawda rzeczy tworzonej, stac si~ musi praw 
dq wlasnej duszy aktora . Prawda sztuki aktorskiej urasta tu bez:' 
posrednio do symbolu ofiary, aktu odkupienia".5 W pozniejszym 
okresie Os terwa planowal zorganizowanie teatralnego zakonu 
"Bractwa Swi~tego Genezjusza".6 

Mozemy wi~c znac intenc je tworc6w, 0 kt6rych poinformujei nas 
historycy teatru. Mozemy odczytac teatralne znaki widowiska. 
W tekscie dramatu moina wyczytac swi~te slowa i j,miona swiE;
tych postaci. Wszystko to jednak nie dosyc, teatrologia i litera
turoznawstwo stajq si~ bezsilne, nie mogq bowiem dotrzec w glqb 
sumien tw6rc6w widowisk i widz6w tea tralnych, ujawnic rzeczy
wistosci ich zycia duchowego. Moiemy wi~c jedynie przypuszczac, 
ie gdzies w jak ims widowisku stworzone zostaly celowo warunki 
do poszukiwania Boga, ze w znakach teatralnych wyrazona zosta 
la t~sknota za Bogiem. Nie wiemy, kto i jak te znaki odczyta. 
Tam, gdzie sztuka przemienia si~ istotnie w rzeczywistosc Bozq, 
tam sama sztuka konczy si~ jui i usta je, tym bardziej nie siE;ga 
tam refleksja 0 sztuce. 

Poszukiwanie Boga w teatrze... J ako figura odwiecznego poszu 
kiwania Boga w swiecie. Wed Ie stale plodnej metafory przyrow
nujqcej swiat do teatru , ludzi do aktor6w. Poszukiwanie to bylo 
zawsze dwojakie.. Bezposrednie - , poprzez modli twE; , rozmyslanie 
i kontemplacj~, oraz posrednie - poprzez poszukiwanie Boga w 
swiecie, w naturze, w rzeczach, Iudzia ch, zdarzeniach. Ten pierw
szy spos6b dramatycznie wyraza Psalmista: 

"Kr61uje Pan: drzq narody; 

siedzi na cherubach: a ziemia siE; trz~sie ( ...) 

Niech wielbiq imiE; Twoje, wielkie i straszliwe; 

ono jest swiE;te". 


, Wg K. Bra un, D l'uga R ej oTm a T ea tTu , W roclaw 1979, s. 99. 

e Z ni e publikow anych nota tek J u liusza Oste r wy, UdOS(E;pnil r r ene usz G uszpit. 
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A da-lej : 
"Wyslawia jcie Pana Boga naszego, 
padajcie do podnozka stop Jego : 
bo On jest swi~ty".7 

W tej starozytnej piesni odkrywamy drog~ bezposredniq. Wy
slawiajcie Pana - bo jest swi~ty. Jest on swi~ty poniewaz jest 
swi~ty. Jego imi~ jest swi~te bowiem sam On jest swi~ty. Swi~
tose okresla i wyjasnia jego istot~. Sarna wszakze wyjasnie si~ 

nie da, jest ka tegoriq apriorycznq. A za tern synonimem tajemnicy 
Boga. Nalezy Go wyslawiae bo jest swi~ty . Nalezy Go wielbie bo 
jest jaki jest. A jest swi~ty . Swi~tose jest tu ka tegoriq niemozliwq 
do ogarni~cia i wyjasnienia, tkwi u samych podstaw ' stosunku 
czlowieka do Boga. Jest centralnq kategoriq kosmosu, wyznacza 
centrum, a wi~c pozwala mierzye odleglose od centrum, promie
niuje. W tym rozumieniu swi~ty jest sam Bog, ale swi~te jest 
rowniez to pole i ten krqg, ktory on przenika swoim swiailem 
i samq SWq - swh:~tq - obecnosciq. W ten sposob, z tego powodu, 
w odniesieniu i ze wzgl~du na Boga, swi~te mogq bye wszys~kie 
jego dziela. 

I rzeczywiscie, inny Psalm glosi : 

"Pan wierny we wszyst'kich swych slowach 
i we wszystkich swoich dzielach swi~ty" 
(... ) 
"P?-n jest sprawiedliwy we wszystkich swych drogach 
i we wszystkich swoich dziela{!h swi~ty" 8 

Jest to drugie, rownie starozytne i rownie autorytatywne okre
slenie i wykladnia swi~tosci. Swi~tose Boga objawia si~ we wszy
stkich jego dzielach. W tym co stworzone. W ludziach i naturze 
i rzeczach. W materii. To wszystko moze zawierae i objawiae ta
jemnic~ swi~tosci Bozej. Czlowiek i jego kultura mo.gq bye na
czyniami swi~tosci Boga. Same przez siebie nie Sq i nie mogq bye 
swi~te. Mogq wszakie bye uswi~cone §wi~tosciq Boga. 

Pierwsze rozumienie swi~to§ci odnosi si~ wi~c do Boga same
go. Drugie do jego dziel. Pierwsze jest scisle i wylqcznie religijne. 
Drugie wskazuje na wewn~trznq potencj~ religijnosci i odnosi si~ 
do tego co stworzone, uczynione, wytworzone, a zatem pierwotnie 
niekon iecznie religijne, raczej, powszechniej, swieckie. To drugie 

1 PsaLm 98/99, B!b!!a T yslqcLecia, Poznan 1965, s . 670-671. 
• P saLm 144/145, ibid ., s. 714. 
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rozumienie pozwala tropic to, co Boze, w tym co zewn~trzne, na 
pozor, a nawet, tak w zamysle jak i realizacji, nieswi~te. Wszak
ze zawsze posiadajqce szans!;, swi~tosci. Posiadajqce szans~ uka
zania Boga. Szukania go. . 

Teatr niekiedy bywal i bywa modlitwq. W tych rzadkich ma
nifestacjach, gdy bezposrednio prowadzi mysl i uczucie widza ku 
Bogu i Bozym sprawom. (To raczej jednak cz~sciej publiczna mo
dlitwa Kosciola czerpie z teatru jego srodki wyrazowe, metody 
budowania dramatycznego napi~cia, sposoby organizowania prze
strzeni, stawiania dekoracji). Najcz~sciej wszakze teatr w drama
tyczny sposob ukazuje, unaocznia, ujawnia, pozwala przezyc sam 
proces poszukiwania Boga w swiecie. 1 Proces drqzenia przez ·czlo
wieka rzeczywistosci - codziennej, materialnej, zmyslowej, ludz
kiej po prostu - w drodze ku Bogu. 

Kazda ze sztuk, poza tea trem, rna niepor6wnanie wi~kszq la
twosc uog6lniania, abstrahowania i odnoszenia do rzeczywistosci 
Bozej, siE;'gania ku niej, bowiem tylko w teatrze dany i stale obec
ny jest element materialnego i zmyslowego bytu. Teatr - zawsze 
materialny, zmyslowy, konkretny, namacalny, spracowan y, naero
tyzowany, histeryczny, swiecki - szuka wi~c Boga tak jak szu
kajq go ludzie swieccy, zanurzeni w stale obecnej, staIe atakujq
cej i raniqcej bolesnie codziennosci i doczesnosci. Moina by po
wiedziec, ze 0 ile kompozytora czy pisarza latwo przyr6wnac do 
kontemplujqcego mnicha i istotnie wiele powstalo juz w historii 
muzyki 9 i literatury dziel: kontemplacyjnych, 0 tyle tw6rczosc 
aktora i rezysera trzeba przyr6wnac do pracy zduna czy ciesli, 
ktorzy stale dotykajq materii, ich palce umazane Sq glinq i po
ranione drzazgami. Czl:owieka teatru mozna tez por6wnac do rzez
biarza, lepiqcego figur~ Madonny. Jak kazdy student akademii 
sztuk pi~knych :musial si~ do tego przygotowywac Zmudnymi stu
diami aktu. W tym drastycznym - celowo - por6wnaniu, ognis
kuje si~ dramatyzm i diapazon tw6rczosci teatralnej . 'Jej rzeczy
wistym celem, jak celem kazdego czlowieka, moze si~ stac poszu
kiwanie tego co swi~te, tego co religijne, poszukiwanie Boga. Po
szukiwanie to dokonuje si~ jednak zawsze w swiecie rzeczy i lu
dzi, w walce z oporem materii. 

W teatralnym procesie stykamy si~ zawsze z zywym, obecnym 
czl:owiekiem. J ego fizycznosc, ci-elesnosc, zmyslowosc, seksualnosc, 
narzuca si~ spontanicznie i pierwotnie, jest niejako na pierwszym 
planie i nie da si~ tego elementu osoby ludzkiej uniewaznic. W 
teatrz·e zatem to co duchowe w ·czlowieku ogromnie latvvo i cz~sto 
jest przyslaniane, usuwane w cieiJ., eliminowane przez to, co zmy

• Por. Bohdan Pocie j , M uzyka i sacnim, "Tygodnik Powszechny" 1983 nr 5. 
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slowe. Szukajqc w teatrze wartosci duchowych spostrzegamy, ze 
Sq one zawsze wyrazane przez to, co materialne, zmyslowe, fi.zycz
ne i cielesne, nie da si~ ich wysublimowae i ukazae w oderwaniu 
od cielesnosci czlowieka. W pewnych typach widowisk (rewia, ope
retka, pantomima, musical) to co cielesne wysuwa si~ na pierwszy 
plan tak dalece, ie przeslania i eliminuj,e wszys tko inne, zuboia
jqC w ten spos6b prawd~ 0 czlowieku i toisamose czlowieka jako 
osoby, rzutujqC tez na spolecznq percepcj~ innych rodzaj6w tea
tru. Tak dzieje si~ w wypadkach skrajnych.. Trzeba sobie jednak 
uswiadomie, ie z istoty swojej teatr jest po pierwsze i zawsze 
sztukq zmyslowq. Z istoty swej oscyluje ku temu, co powierz
chowne i ~ylko zrnyslowe. I:..atwiej go i uprawiae, ipercypowae 
jako sztuk~ ciala nii jako sztuk~ pelnego czlowieka. Trzeba tei 
wskazae, ie publicznose teatralna w zasadzie zawsze popychala 
aktor6w do akcentowania tego, co w teatrze zmyslowe. R6wniei 
aktorom latwiej zawsze bylo operowae w sferze wartosci zmysl:o
wych. Trzeba lIlieraz duiego trudu i akto r6w, i widz6w, aby war
tosci te w tea trze sublimowac i harmonijnie lqczye z wszelkimi 
innymi. Zarazem jednak wlasnie w teatrz·e w niezwykle inten
sywny spos6b moiemy dostrzegae i doswiadczae, jak to co zmy
slowe zostaje niejako przeswietlone tym co duchowe, jak iycie 
wewn~trzne czlowieka przekracza bari,ery jego wlasnej fizyczno
sci, jak duchowose przenika cielesnose. ' 

Widowisko teatralne moze bye wi~c laboratorium, w kt6rym 
widzowie doswiadczalnie przekonujq si~ 0 prymacie wartosci du
chowych, 0 tyrn i ·e wlasnie te wartosci "stanowiq przede wszyst
kim 0 czlowieku, 0 jego d9skonalosci" .1o To dramatyczne rozdarcie 
teatru, a zarazem jego zdolnose do transcendencji, moi na takie z 
calq osttosciq dostrzec w jego realnym zwiqzku z ludzkq pracq 
i mozliwosciq jej uswi~cenia . 

Teatr jes t tq dziedzinq sztuki, w kt6r ej element fizycznego wy
silku, pracy intelektu, tr udu miE;sni i napi~cianerw6w, jakie mu
SZq bye wloi one w 'realizacj~ dziela, dane Sq bezposrednio odbior
cy. (Analogiczna jest tylko sytuacja dyrygenta i wirtuoza muzyka, , 
ale jui nie kompozytora). W innych dziedzinach sztuki odbiorca 
styka si~ jui tylko z dzieloem, z efektem, z rezU'lta tem pracy. W ten 
spos6b teatr jest po pierwsze pracq. Tym co si~ robi. W pocie 
czola , w trudzie, w napi~ciu, z ryzykiem. Robi si~ to tu i teraz. 
Aktorzy istotnie w ·czasie s pektaklu pracujq. Zwlaszcza w w ido
wiskach, w kt6rych jest duio skomplikowanego ruchu, tanca czy 
akrobacji, ten poziom ci~ikiej, rzeczywiste j pracy jest uderzajqcy. 
Jest to praca "fizyczna". Sq takie widowiska, w kt6rych z kolei 

10 Karol WOjty la , Aby ChTystus si~ nami pos!ugiw a!, Krak6w 1979 S. 261. 
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z ogromnq intensywnosciq wykonywana jest "praca umysiowa", 
tam mianowicie, gdzie samq materiq akcji jest praca ludzkiego 
intelektu, wysiiek umysiu i wszelkich wiadz duchowych, jak 
posiuimy si~pajwyrazniejszymi przykiadami - w Wielkiej Im
prowizacji Konrada w Dziadach czy w dialogach tr6jki fizyk6w 
w sztuce Dilrrenmatta. 

Dziaianie sceniczne jest istotnie pracq i w peini odpowiada wy
mogom definicji pracy podanej w Encyklice Jana Pawla II Labo
rem Exercens: "Praca oznacza kaidq dziaialnosc, jakq cziowiek 
spelnia, bez wzgl~du na jej charakter i okolicznosci ( ... ) praca nasi 
na sobie szczeg6lne znami~ czlowieka i czlowieczenstwa, znami~ 
osoby dzfalajqcej we w.sp6lnocie osOb".l1 Jak stwierdza dalej Jan 
Pawel II, praca stanowi 0 godnosci osoby ludzkiej , pozwala "czlo
wiekowi w pracy bardziej stawac si~ czlowiekiem".12 

Praca aktora, a szerzej i zarazem scislej - jego dzialanie, wy
st~puje w tea trze na dwoch poziomach: 10 rzeczywistym i realnym 

20oraz symbolicznym i transcendentnym. Na poziomie pierwszym 
aktQrzy 'vvykonujq rzeczywistq prac~, kt6rej swiadkami Sq widzo
wie. Praca, okreslajqc najgi~biej ludzkq codziennq kondycj~, jest 
najbardziej ludzkim darem, jaki moze ofiarowac widzowi aktor. 
Swiadczy najdobitniej 0 jego _czlowieczenstwie. Praca, wykony
wana w spektaklu na serio, w trudzie i nawet udr~ce, angaiuje 
i przenika widza ogromnie intensywnie. Stqd wiele zespo16w i wie
lu tw6rc6w teatru XX wieku swiadomie i celowo wprowadzalo 
i rozbudowywalo element rzeczywistej pracy mi~sni, psychiki 
i m6zgu do spektaklu. Od biomechaniki Meyerholda do akrobaty
ki aktor6w Eugenio Barby. 

Teatr prezentuje zarazem bardzo nowoczesne poj~cie pracy: nie 
czyni roinic mi~dzy praCq intelektualnq a fizycznq . Integruje je 
integrujqc w ten spos6b wizj~ czlowieka. Wykonujqc prac~ pu
blicznie, na oczach widzow, a uprzednio prowadzqc dlugotrwale 
pr6by - aktor staje si~ przykladem i wr~cz typem czlOwieka do
skonalqcego si~ przez prac~.13 

Na poziomie drugim praca aktorow nabiera charakteru symbo
licznego i transcendentnego. Ma bowiem wszelkie cechy pracy 
doskonalej i swi~tej : jest perfekcyjna jako taka , a zarazem slu

11 Encyklika Ojca Swt.:tego Jana Pawla 0 pra cy ludzklej.• La borem Exercens, 
tekst polski w "Tygodnlku Powszechnym" nr 1981, 39, s. 3. 

U Ibid. s. 4. Calosc rozwatan Jana Pawla II na temat pracy motna sclsle 
odniesc 1 zastosowac do pracy wykon ywanej w teatrze. St<jd nlezwykla waznosc 
calej tej encykliki dia niniejszych rozwazan. 

" Por. S. Kowalczyk, Podstawy iwtatopoglqdu chrzesctjan skte go, Warszawa 
1980; rozdzial p t. praca - 1ej funkc1a ontologtczna t aksjologtczna, s. 157-171. 
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zebna, ma zadanie budowac wartosci duchowe i wlCiCza si~ w ten 
, posob w rzeczywistosc transcendentnq.14 

Dodam do tego, ze dobra i sensowna praca , b~dqc jednq z od
mian ogolnej dzialalnosci i aktywnosci czlowieka, nadaje mu gl~
bokq godnosc . Poniewaz zas dzialanie aktora jest istotq sztuki 
teatru, wi~c i sam teatr stanowi uzyteczne narz~dzie nadawania 
czlowiekowi godnosci. Warunkiern jest jednak rzeczywiste opie
ranie t€atralnego procesu na rzeczywiscie wykonywanej pracy. 

Dochodzimy w ten sposob do j-eszcze jednego szczegolnego we
wn~trznego napi~cia w obr~bie sztuki teatru . Jest w nim bowiem 
zarowno to, co artystyczne i poetyckie, jak to co potoczne i do
slowne. Teatr jest sztukq, a zarazern jest pracq. Paradoksalnie, 
poszukiwa:nie Boga, a konkretnie nasladowanie Chrystusa, j€St 
w teatrze mozliwe i istotnie nieraz praktykowane wlasnie na tym 
elementarnym poziomie - pracy. 

Wizja czlowieka przekraczajqcego w tea trze SWq wlasnq fi
zycznosc rna gl~bokq potencj~ metaforotworczq. Postac dzialajqca 
w teatrze, pracujqca publicznie, borykajqca si~ z ograniczeniami 
swego ciala i intelektu, moze stawac si~ figurq kazdego czlowieka 
marzqcego () transgresji, 0 transcendencji, 0 zmartwychwstaniu, 
poszukujqcego drog i sposobow zjednoczenia z Bogiem. Teatralna 
akcja moze za wsze unaoczniac proces przenikania i napelniania 
materii duchowosciq. Istnieje jednak jakis tajemniczy obszar, w 
ktorym ustaje metafora , zanika obraz, figura traci kontur, po
wstaje nowa rzeczywistosc. Rzeczywistosc spotkania. Dojscie don 
wyznacza jq sbbie za cel ludzie teatru . P ragnq go widzowie. Jest 
to obszar i czas spot kania czlowieka z czlowiekiem. Istnieje za": 
wsze szansa aby ludzie, ktor zy si~ spotkali, rozpoznali w sobie 
nawzajem zar6wno swoje czlowieczenstwo jak swojq swi~tosc . 

Istnieje wi~c szansa szukania i znajdowania Chrystusa w drugim 
czlowieku, w czasie spotkania, ktor e umozliwil teatr. . 

Istotnie, czasem do takiego spotkania z Chrystusem dochodzi. 
Dzi~ki teatrowi, takze dzi~ki filmowi i telewizji. Oddajmy glos 
nie krytykowi czy teoretykowi. Hanna Swi~cicka, autorka licz~ 
nych ksiqzek 0 zyciu rodzinnym, jest po prostu wrazliwym wi
dzem. Pisze: 

"Nie jestem jakos przygotowana do odbioru tego typu tw6rczo
sci, jakq prezentuje Tadeusz R6zewicz, ale przeciez slucham go 
uwaznie. Stara kobieta wysiaduje czytana kiedys w "Dialogu" nie 
zostala doczytana do 'konca, ale zafascYll10wala mnie w rezyserii 
telewizyjnej pana Brauna. Nie . wiem, czy to byl jego pomysl re-

U Par. P . Teilhard d e Ch ardln, s r odowiskO ' bote. Czlowtek. Warszawa 1964, 
tu m. in. s. 41. 
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zyserski, czy tak ,bylo w tekscie, ale gdy na koncu m~czqcego, 
acz wstrzqsajqCegD spektaklu idzie do nas przez gory smieci pro
mienny, goly zupelnie chlopczyk, dozna1am olSnienia. Alez oczy
wiscie, ze to On, Nowe Zycie, Malec z Nazaretu. Slowo, ktor,e si~ 
sta1o!" 15 

Tak, to by1 "pomys1 rezyserski" ... Zosta1 przez paniq SwiE;Cickq 
odczytany bezb1E;dnie. A tekst · sztuki pomys1 taki nasunql. 

Czy wsp61czesny tea tr cZE;sto stwarza takq szansE; i czy CZE;sto 
z niej korzysta? Wsp61czesny teatr bE;dqcy zjawiskiem tak eZE;stD 
pustym, ja1owym, gorszqcym. Czy Jednak tylko teatr? Czy mozna, 
bez namys1u, cisnqc wen kamieniem? Czy pytan takich nie trzeba 
posta wic ca1ej wsp61czesnej kulturze? 

Teatr jest jedynie jej ma1ym elementem. Choc w nim wlasnie 
.a jest to jego odwieczna w1asciwosc - wiele procesow ' nurtujq
cych kulturE; danego czasu mozna oglqdac jak w powiE;kszeniu. 

Kazimierz Braun 

Referat wygl:oszony na Sympozjum Dramat teatr sak.;ralny, KUL, 
Lublin, 2.V.1983 r. 

.. H . Swi<;cicka, Jest ktos, PAX, Warszawa 1978, str. 158. Dotyczy widowiska 
TV T. R6zewicza Stara kobleta wysladuje , rez. K . Braun, Telewizja Wroclaw, 
emisja 17.V.1976 r . 
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OBSZARY SWI~TOSCI 

W TEATRZE RAPSODYCZNYM 


Dla czlowieka religijnego przestrzen nie jest jednorodna, obok 
obszarow "mocnych", swi~tych rozposclerajq si~ obszary nie 
uswi~cone, amorficzne. Czlowiek religijny stara si~ znaleze w 
"srodku swiata", W punkde stalym, ktory jest jednoczesnie abso
lutnym puuktem opar.cia, miejscem najblizszym nieba czyli miej
scem wywyzszonym. Doswiadczenie swi~tosci to "dar widzenia", 
umiej~tnose dostrzegania wymiaru religijnego, owego numinosum, 
w naturze i w zdarzeniach. 1 Jak dowodzi Eliade, czlowiek reli
gijny moze zye j,edynie w swiecie swi~tym, gdyz tylko taki swiat 
rna udzial w bycie, istnieje naprawd~.2 Z kolei dla Guardiniego 
"swi~tose" jest jednym z przymiotow Boga i nie moze istniee bez 
dobra,s 

W Kotlarczyku od poczqtku "gorzal swi~ty ogiel'i". Jego fana
tyzm - jak zapewnia Uziemblo - byl stokroe gor~tszy niz u 
Osterwy w Reducie, i jeszcz,e bardziej wsciekly jak w HeUerqu 
u Delacroze'a.4 Kotlarczyk kreowal siebie na misjonarza, pasterza 
i herosa. Jego zycie artystyczne uzyskalo wszystkie atrybuty zy
cia bohaterskiego, prawie mitycznego. Dwudziestoletni Karol Woj
tyla, po kilkutygodniowym terminowaniu u Osterwy, pisal do Wa
dowic z pelnym przekonaniem: "Ty, moj Kochany Amatorze i Dy
rektorze, zdaje mi si~, podejrzewam, i wyzej mierzysz, i dalej pa
trzysz ... " 5 Kotlarczyk jui wtedy mierzyl w "Teatr Nasz". Spro
wadzony w rok pozniej do Krakowa, polskq prapremierq Kr61a
Ducha (1 XI 1941) zawiqzal blisko dwudziestopi~cioletniq histori~ 

1 Por. Claude Geffre, Chrzesc!;anstwo , ! p rzemiany sacrum, Tlumaczy!a Lud
mila Grygiel, ..Znak" 1975 nr 248. 

• Por. Mircea Eliade, Sacrum. Mit , Historia, Wyb or ese;ow. Wyboru dokonal 
i wst~pem opatrzyl Marcin Czerwinski. Prze lozyla Anna Tatarkiewkz, Warsza
wa 1974, s. 49 i nast. 

• Zob. Marian Jaworski, " Sw!'l te " i doswiadczenie jego rzeczywistosci przez 
cz!owieka tL Romano GtLard!n!ego, ..Studia Philosophiae Christianae" 1965 nr 2; 
Romano Guardini, Znakt swi'lte . Prze!ozy! z niemieckiego Jozef Birkenmajer, 
Pozna(1-Warszawa-Lub1in-Wilno 1937. 

• [- - - -] [Ustawa z dn. 3l.VII.1981 r., 0 kontroli pUblikacji i widowisk, art. 2 
pkt 2,6 (Dz, U. nr 20 poz. 99; zm.: 1983 Dz. U. nr 44 poz. 204)]. 

• List Karola WOjty!y do Mieczyslawa Kotlarczyka (1940). Ze zbiorow Zofii 
Kotlarczykowej. 
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Teatru Rapsodycznego. Budowal ten teatr nil podwalinach Re-
duty, traktujqc Promethidiona . i Studium 0 Hamlecie jako ewan
geli~ sceny polskiej. Kotlarczyk zywil kult dla Osterwy, raczej 
absoIutny i bez zastrzezen. Repertuar rapsodyczny ukladal orien
tujqC si~ jakby na docelowe propozycje Mistrza ; bez ogniw po
srednich otwieral swoj teatr , mowiqc j~zybem Reduty, wielkimi 
misteriami ducha polskiego. Wspomniany wyzej "Teatr Nasz" sta
nowil pierwszq proklamacj~ ar tystycznq nowej sceny ; scenami pra 
cowni, nazywanej tez studium lub seminarium.6 Teatr Rapsodycz
ny mial bye tylko wprowadzeniem, ozaczynem dla "Teatru Nasze
go" - fonny wyiszego rz~du , opartej - znowu za Osterwq 
wylqcznie n a wielkiej twor'czosci narodowej, z F redrq i Anczy
cern wlqcznie. W perspektywie stylistycznej "Teatr Nasz" nie prze
staw al glosic kultu slowa jako dominan ty otoczenia scenicznego. 
Tymczasem na r azie w okresie rapsodycznym slowa czys tego 
i zywego, budujqcego tea t r skupiony, teatr wnf;trza . "Teatr Nasz" 
zakladal - na najwyzszym i ostatecznym etapie rozwoju - obli
cze i repertuar chrzescijanski (m. in. ukladanie przedstawien we
'dIe klucza li turgicznego, orgartiza c j~ otwartych widowisk religi j
nych w Kalwarii Zebrzydowskiej, Piekarach i Szczyr,zycu, wy
pracowanie formy dla wyglaszania Staregq i Nowego Testamentu, 
dla slowa sw. Augustyna, sw. Jana od Krzyza , sw, Pawla). Jed
nym slowem chcidzilo 0 "a t rium spraw niebi eskich" , 0 teatr "pod 
opiekq tych praw i tych sqdow, k torymi kieru je Boza r~ka". 

Tyle program, a dzielo? P oszukiwanie szeroko rozumianych 
obszarow swi~tosci w Teatrze Rapsodycznym n ajbezpieczniej roz
POCZqC od repertuar u, na klada jqc n an - przynajm niej na razie 
'kategori~ historii idei - czyli h istor ii ducha . W tej perspektywie 
dzieje Teatru Rapsodycznego zamkni~te Sq, jesli tak wolno po
wiedziee, "sw i~tq klamrq" , zawarte pomi~dzy K r6lem -Duchem 
Slowack iego (1941) a A k ropolis Wyspianskiego (1966). Na poczqtku 
byl Krol-Duch, skqd K otla rczyk , zapewne z duzym udzi~lem Woj
tyly, wyprowadzil zarowno historiozofi~ , jak i nazw~ dla swojego 
teatru. Do rapsodovv K r6la-Ducha wracal trzykrotnie (1941, 1946, 
1957), trzymajqc za kazdym r azem w pogotowiu S low ackiego 

n owC{ sztuk~ Matuszewsk iego. Ch ociaz nie poszedl za n im do 
koilca. Kotlarczyk staral si~ czytac Kr6la-Ducha bardziej jako 
epopej~ narodowq, legend~ dziej6w polskich i slowianskich, nifli 
ksi~g~ tajemnq wiary.7 Jako duchowe portrety silnie zarysowa
nych osobowosci i wd elen : P opiela, Mieczyslawa, Boleslawa Sm ia
lego. p r'Zeswietlone religijnym "planem zbawienia" przez Krzyz. 

• (Amdg), Teatr N asz. Maszynopis ze zbior6w Danuty Mich alowsk iej (1942). 
• Za : XXv ' tat Teatru Rapsodyczn ego w Krak owte. 1941- 1966, K rak6w 1966, 

s. 21. 
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Mial to bye glos polskiego sumienia, wpisanego w histori~ rozu
mianq jako "gesta Dei per homines". Kotlarczyk podnosil Krola
-Ducha do godnosci "swi~tych wersetow" narodowych, rekonstruo
wal zaginion'l tradycj~, szukaj'lc tam "pewnosci najwYZszych" 
jakby powiedzial Tadeusz Micinski. 

Ta ch~e uswi~cenia dziej6w zostaia w Akropolis, gl6wnie za 
spraw'l Wyspianskiego, zast'lpiona przez ide~ zmartwychwstania : 
umarlo , co ma zye! Harfiarz K otlarczyka - jak dowodzi Miodon
ska-Brookes - "jest tym, ktory zawsze wsluchiwal si~ w glos Bo
ga i ktory temu glosowi bezgranicznie wierzyl".8 Dejmek, za 
Schillerem, sprowadzil Akropolis do przypowiesci czy' moze dys
kusji z postaw'l romantyczn'l. Inaczej Kotlarczyk. Pokazal on ta 
jemniczy obrz~d magiczny z triumfalnym wjazdem Boga-Apollina 
na ruiny Wawelu, jako "vi'Zj~ wyzwolenia w przyszlosci. Wyzwo
lenia przez smiere. 
Porni~dzy Kr6lem -Duchem a Akropolis, w kr~gu mistycznych 

dialog6w 0 Polsce sytuuj'l si~ jeszcze przynajrnniej trzy przedsta
wienia (jesli zapomniee 0 Dziadach): Samuel Zborowski Siowac
kiego (1943, 1947), Rapsody (1947) oraz Legenda (1961) Wyspianskie
go. Najmnie j "swi~tosci" w Legendzie pomyslanej jako studium 
slowianskiej staroiytnosci z Krakiem p61bozkiem a p61-herosem 
slowianskim i Wa·nd'l - slowianskq Ifigeni'l .9 Za to w Rapsodach 
zbudowanych z Boleslawa Smialego, Henryka Poboznego i Kazi
mierza Wielkiego wr6cH KotIarczyk do "poezji grob6w". Uklad 
tekst6w mial ilustrowae ide~ Polski wiecznej, wplecionej w kolo 
powrot6w: od smialosci (gwaltu), poprzez swi~tose, do wielkosci,10 
Polsk~ z pi~tnem zbrodni na Skalce, odkupil m~czenski i swi~ty 
czyn Henryka, kt6ry otworzyl drog~ Kazimierzowi. Jerzy Braun in
terpretowal ten uklad jako "cz~se skladowq polskiego 10su".11 I 
wreszcie Samuel Zborowski. W okupa-cyjnej wersji wpisany w Apo
kalips~ sw. Jana; wedle Kotlarczyka : alfa i omega zamyslenia nad 
swiatem. Po wojnie potraktowan y jako misterium zba wienia i sa
moobrony ludzkiego ducha. Kanonizacyjny proces przed Trybuna
tem Niebi,eskim 0 uznanie m~czenstwa i swi~tosci. Poetycka fan 
tazja 0 duchu - w iecznym rewolucjoniScie. Zborowski - Polska. 
Najkrocej : wielka mistyka. I to prezentowana bez taryfy ulgowej, 
choeby dla trzech w idzow. 

Samuel Zborowski wyraznie zapowiada drugi wainy blok przed

• Ewa Mlodonska-Brookes , Wawe! - Akropo!is. s tudium a dramacie Stanl
slowa wysPian skiego, K rak6w 1980, s. 262. 

• Por. Tadeusz Kudllnski, Rapsod yczna !egenda, " Dziennik Polski" 1961 nr 99. 
"Por. Program Teatru Rapsod ycznego do Rapsod6w (premiers - 11 X 1947). 

Ze 	zbior6w Zofil Kotlarczykowe j. 
11 Zob. "Tygodnik Wa rszawskl" 1947 nr 47. 
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stawien w repertuarze Teatru Rapsodycznego, blok misteri6w, pO
myslanych wsp6lczesnie, raezej w oderwaniu od litery Starego i 
Now-ego Testamentu. Szer·okose tej kategorii gatunkowej i jej po
jemnose, moze zaeierae klarownose proponowanej tu taj typologii. 
Tym bardziej, ze konstrukeja tryptykowa jest ulubionq formq Ko
tlarczyka, niezaleinie od materii tekstu . Tak ezy inaezej w ramaeh 
misterium komponu jq si~ cztery przedstawienia. Z jednej strony 
Hymny Kasprowieza (1942, 1945) i Boska Komedia Dantego (1964), 
z drugiej widowiska Iiturgi'czne: Noe wigilijna (1946) i Wielkanoe 
(1946). Najprz6d byly Hymny pokazywane jako pasyjne oratoriu!ll, 
a uloione w tryptyk dantejski : 
1. przeeiw Bogu (Swi~ty Boze), 
2. ezysecowe eierpienie (Dies irae, Maria Egipejanka, Judasz ), 
3. ukojenie w pokorze i milosei (Moja piesfl. wieezorna, Salve Re· 

gina, Hymn swi~tego Franeiszka z AsyzU).12 
W wersji okupacyjnej , piekielny hymn Swi~ty Boze, wyglaszany 
ch6ralnie, ilustrowaly dodatkowo koscielne suplikacje. 

R6wniei Boska Komedia, 'eo oczywiste, rozgrywala si~ w tl'zech 
przestrzeniaeh: w ezerwonym piekle, bl~kitnym ezyseeu i swietlis
tym niebie. Kotlarczyk poprowadzil poemat Dantego w kierunku 
sredniowiecznego dziennika 0 fantastyeznych podr6iach mi~dzy
planetarnych. Wojtyla pisal w liscie do Rapsodyk6w 0 umniejszeniu 
Boskiej, ale i 0 uwewn~trznieniu , 0 dziejach duszy Dantego, "kt6ry 
przechodzi przez pieklo, ezysciec i niebo - ale przeehodzi przez 
nie na ziemi jako czlowiek wierzqey i kochajqey".13 

Na Boie Narodzenie i na Wielkanoe, w zgodzie z kalendarzem 
liturgieznym, przygotowal Kotlarezyk, w par~ miesi~ey po zakon- . 
ezeniu dzialan wojennyeh, speejalne misteria . Jui na pierwszy rzut 
oka widae, ie punktem odniesienia mialy tu bye dwa pm:edstawie
nia Sehillera przygotowane dla "Reduty". A jednak Sq to propo

. zyej.e 	zupelnie r6ine. Pastoralka Schillera, pokazywala. dzieje sw. 
Rodziny, z adoracjq pasterzy, trzema kr6lami, Herodem; wreszeie 
z wesolymi intermediami i kol~dami. U Kotlarczyka zostaly tylko 
kol~dy. Zbudowal on swojq Noe wigilijnq w edle klueza: Boze Na
rodzenie w literaturze polskiej, albo lepiej: Boie Narodzenie a 
sprawa polska. Wyb6r tekst6w zapowiadal widowisko patriotyC'Zne. 
Kotla'rczyk wyszedl poza szopk~ i pastoralk~, powiqzal narodziny 
Zbawieiela z losem Ojezyzny. W cz~sei adwentowej zaprezentowal 
zakonezenie Wesela, ostatnie kwestie Jaska i taniee funierci; boio
narodzeniowy ust~p wi~zienny z III ez. Dziad6w z opowiadaniem 

1J Zob. recenzj~ Tadeusza Kudlinskiego. ..Tygodnik Powszechny" 1945 nr 35. 
~ Andrzej Jawien (Karol Wojtyla) , (List do TR z 27 V 1964), za : X X V tat 

T eatTu Rapsodycznego, op. cit. , s. 142-143. 
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Sobolewskiego - to szukanie Boga; ina' koniec zamiast poklonu 
pasterzy: modlitwa Konrada z Wyzwolenia. Calosc wiqzaly kol~dy: 
Wsrod nocnej ciszy, Bog si~ rodzi i Chry stus Pan si~ narodzil z€ 

Zlotej czaszki Slowackiego.14 Swojskim, epickim elementern wido
wiska byly "pasterskie" fragmenty Chlop6w Reymonta, osadzajqce 
Noc WigiIijnq w konkretnej przestrzeni. 

TakZe Wielkanoc omijala utarty kanon literatury okolicznoscio
wej. Tym razem bratal Kotlarczyk Judasza z Kariothu Rostworow
skiego z balladami 0 swiqtku Wowrze Zegadlowicza i z triumfal
nym akordem Zmartwychwstania z Akropolis Wyspianskiego. 0 
Niedzieli Palmowej przypominaly jeszcze piesni wielkanocne i me
lodie koscielne, tudziez bicie zegar6w. 

* 

A wszystko to dzialo si~ w panstwowym teatrze, w ludowym 

panstwie budujqcym socjalizm. Tego cisnienia "swi~tosci" bez zna
k6w zapytania, gorqcej i serio, nie wolno bylo dluzej tolerowac. 
Tym bardziej, ze przedstawienia rapsodyczne z entuzjazmem i gor
liwosciq opisywala i polecala prasa katolicka, z Tadeuszem Kud
linskim w "Tygodniklf Powszechnym" i Jerzym Braunem w "Ty
godniku Warszawskim" na czele. Juz po Wielkanocy, w maju 1946 
roku do ataku ruszyI. zaprawiony w bojach z "Rycerzem Niepokala
nej" Jaszcz (Jan Alfred Szczepanski), rozpoczynajqc blisko dwu
dziestoletniq kampani~ krytycznq przeciwko Kotlarczykowi. Jaszcz 
kieruje slowa "gorzkiej pl'awdy" przede wszystkim w stron~ ideo
logii teatru. Oskar:i:a Kotlarczyka 0 majestatyczne symfonie wie
kuistych t~sknot i pragnien duszy, 0 epigonizm przebr.zmialych 
gl~bin, 0 zezowanie w stron~ mistycyzmu, secesji i prometeizmu. 
Dostaje si~ kolejno : Rostworowskiemu (za niedol~stwo wersyfika
cyjne), Zegadlowiczowi (za ub6.stwo poetyckiego wyrazu), Wyspiail
skiemu (za blaszane, nie spizowe rymy).15 A w ogole to Wielkanoc 
jawi si~ J.aszczowi jako przedstawienie 0 Chrystusie-Salwatorze, 
kt5ry ocali z niewoli. Nast~pne recenzje przyniosq znacznie bogat
szy zestaw hasel i poj~c, atakujqcych sakralny wymiar przedsta
wien rapsodycznych. Kotlarczy.k krzewi m~tniactwo, mgliste hokus
-pokus i fideizm. P atronuje mu ni,e tylko kaplan "Zetu" - Braun 
oraz Rostworowski i Towianski, ale i arcymag Lutoslawski. Jaszcz 
rozbudowuje t~ klas~ nazw do monstrualnych rozmiarow. To jego 
groiny "palic" , za pomOCq ktorego mozna przepchac, zeswinic, zde

"Egze mplarze Nocy Wigi!!jnej, Wte! k anoc y i innych przeds t a wie!\. Kotla r
czyka znajdujq slE: w zbiorach Zofii Kotlarczykowej. 

" J. A. Szczepanski, Mgly i m glaWic e, "Odrodzenie" 1946 nr 18. 
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gradowae i OSqdZic. Stq·d te: rapsodyczne g~diby i ekstazy, wie
kuiste 'l jawy, krainy mglistych marzen, kadzidlane misteria, rap
sodyczne mamidla, dzikie chaszcze, mglawice i modlitwy, apoka
lipsy, lamenty i jeremiady, hymny i westchnienia. A wszystko ra
zem w choralowo-rapsodycznych szatach i z rozwianym wlosem. 

Zagroienie jest smiertelne. Kotlarczyk musi si~ bronic przed ta 
kq lekturq teatru. W roku 1948 odst~puje od i ·elaznej zasady pol
skiego repertuaru; ucieka rowniei, przynajmniej na razie, od mi
styki (a wlasciwie chowa jq gl~biej), deklaruje ch~c "upotrzebnie
nia" Teatru Rapso dycznego. Napraw~ rO'zpoczyna od Eugeniusza 
Oniegina Puszkina (1948). Jesli za Stefanem Sawickim przy jqc, ie 
poezja jest mowq swiqtecznq, mOWq "swi~tujqcego tekstu", reper
tuar Kotlarczyka wciqi pozostaje w obszarze swi~tosci. 16 I to w ca-
Ie ni·e dlatego, ie wszystko jest poezjq - jak uczy Stachura, ale 
dlatego, ie Teatr Rapsodyczny staje si~, coraz wyrainiej, teatrem 
arcydziel literackich (polskich i obcych), ktorym Rapsodycy uiy
czajq swojej sztuki i ywego slowa. W tej klasie przedstawien la
two zapisac: Pana Tadeusza (1943, 1945, 1949, 1959, 1960), Eugeniu
sza Oniegina (1948, 1949, 1958, 1966), Lorda Jima (1949), Odysej ~ 
(1958), Dzieje Tristana i Izoldy .(1959), Witezia w tygrysiej sk6rze 
(1960), Przygody Dyla S owizdrzala (1960), Dziady ~1961), Orlanda 
Szalonego (1961), Prawdziwq histori~ zdobycia Meksyku (1962), Ka
l ewal~ (1963), Fausta (1965). Sporo w tym zestawieniu eposow, uka
zujqcych ,;przeszlosc absolutnq", swiat ojcow i zaloiycieli. Bachtin 
traktuj e epos jako piesn heroizujqcq, jako przekaz swi~ty i bez
sporny, wymagajqcy pietyzmu ,17 Terai niejszose jest czyms p rzej- • 
sciowym, jest "niisza". Swiat eposu to kult umarlych, to przeszlosc 
nieosiqgalna. TakZe arcydziela komponujq si~ w tak poszerzone 
obszary swi~tosci,18 Sq' przeciei "swieceniem idei", najwyiszym 
tworem ducha. Arcydzielo to przekraczanie i ilumi·na.cja ; jako ca
lose jest niepowtarzalne i nieodtwarzalne, stanowi eksplozj ~ nowo
sci. Historia Tea tru Rapsodycznego uloiona z arcydziel Jest histo
riq "wydarzeniowq". Arcydziela oczekujq na "akt milosci", na lask~ 
interpretacji. Kotlarczyk nierzadko przyjmuje postaw~ medytacji 
nad arcydzielem, probuje przenikuqc joe do konca . Najlepiej to wi
dac na pr-zykladzie Pana Tadeusza. W pi~ciu roinych wersjach 
t eatralnych poszukuje Kotlawzyk jakby syntezy calosci; wygrywa 
liryzm i epickose, ton m odlitewny i tragiczny, sielski i anielski. 

"Stefan Sawicki . Sacr um w !!tera turze, w : Tegoz, p oetyka . Int erpr etacja . 
Sacrum, Warszawa 1981. 

17 Por. takze : Micha il Ba ch t i n , Ep os a powiesc. 0 m etodo!ogti bad ania po
WieSe!. Prze!ozy! J a ce k B aJuch , "PamiE;tnik Li ler a cki" 1970 z . 3. 

,s Por. np. Rysza r d H a n dke, A r cydzie l o w hor yzo ncie oczel<iwa;l oclbior cy, 
" Ruch Lite ra ck i " 1975 z. 4. 
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Bliska jest mu idea Pana Tadeusza jako "ksi~gi swi~tej ", jako poe
matu metafizyeznego ezy basni urealnionej. Zeehenter napisze w 
tym miejseu 0 teatrze - swiqtyni sztukLI9 Trudno 0 lepszq for
mul~. Moina niq objqc ealy Teatr Rapsodyezny, kt6ry nieustan
nie dqi y "do pr awdy wiecznej". Mieiiiski takie wypro\vadzal ide~ 
teatru-swiqtyni z KrOla-Ducha. Traktowal ten teatr jako wtaje
mniczenie czlowieka w "gl~biny i podziemia duS·zy.20 U Brzozow
skiego " teatr ma stac si~ w yrazem prawdziwych interes6w ducho
wych narodu", zas religijnosc jest jego rysem zasadniczym i nie
zbywalnym. Narodowa swiqtynia Kot larczyka wyrasta z gruntu 
mlodopo lskiego i i ywi s i~ "Redut 'l" . Ale takie P rologiem z Ewan
gelii sw. Jana. 

,* 
Dla Rapsodyka slowo jest praelementem teatru. Buduje ono ' tzw. 

intelektualizm rapsodyczny, stawia problem przed fabulq 21 . Teatr 
slowa "gra" problem, odslania ideowe wn~trze utworu. Slowo sta
je si~ wyrazem mysli. Aktor·zy przyjmujq na siebie misj ~ gloszenia 
slowa, zaledwie zar~sowujq, symbolizujq postac.i. W Teatrze Rapso
dycznym slowo przech{)dzi przez wszystkie moiliwe konfiguracje; 
epick,!, lirycznq i dramatycznq; rna moc stw6rcz'l i powi'lzane jest 
ze sfer,! idei czystej. Kotlarczyk wierzyl w magi~ slowa, w slo
wo - sakramentale.22 Przypominal Steinerowsk'l ezoteryk~ slow a. 
GIosi'! ide~ Logosu jako' duehowego ir6dla wszelkiego dzwif;ku 
slowa, ktOce jest duszq sztuki teatralnej . Powo1ywal si~ r6wniei 
na "Goetheanum", gdzie slowo nie przestawalo .byc nigdy energiq 
stw6rcz'l, kt6ra l'lezy czlowieka z pra-poczqtkiem i pozwala na od
nalezienie "drogi do siery ducha". KuIt slowa w Teatrze Rapso
dycznym przechodzi1 raine koleje losu. Programowy i r ygorystycz
ny w pierwszym okr esie (1941-1947) - pijano wtedy 0 Damu Slo
wa - stopniowo podlegal cisnieniu zywiolu tea tralnego, ai do po
s'ldzenia 0 zdrad~ stylu. 

6 w styl rapsody.czny, kt6remu trzeba paswi~cic wreszcie tro
ch~ uwagi, namaszczony i rytualny, cz~sto osmieszany, w spos6b 
decydujqcy waiy1 na znaczeniach; hierarchizowal i sakralizowal 

19 Zob. Witold Zechenter , pan Tadeu sz na scenic, " Odra" 1949 (31 V). 
" DyskusjE: mlodopolskq na temat teatru-swiqtyni sztuki streszcza znakomicie 

I rena Slawlnska. Por. MysL t eatraLna Mlodej poLski. AntoLogla. Wyb6r : Irena 
Slawinska i Stefan Kruk. WstE:P : Irena Slawi!'lska, Warszawa 1966. 

!1 Najprecyzyjniej Teatr Rapsodyczny jako teatr slow a opisa! Karol WOjtyla. 
Por. Piotr Jawlen (Kar ol Wojtyla), ° teah'ze slowa, " Tygodnik Powszechny" 
1952 nr 11;. Andrzej J awien (Karol WOjtyla), Dramat slowa I gestu, " Tygodnil< 
Powszechny" 1957 n r 14. 

.. P~r. Mieczyslaw Kotlarczyk, Sztuka tywego slowa. Dykc ja. Elcspr esja . Magla. 
Przedmowa: Karol WOjlyla, Rzym 1975 (rozdzial: M agi a). 
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przestrzen tea tralonq, tak mocno powiqzanq z podniesionymi w ty
tule tego szkicu, ohszarami swi~tosci. Od razu warto powiedziec, ze 
"srod·ek swiata" byl dla Kotlarczyka ukryty w przestrzeni wsp6l
przedstawionej, uzywajqc terminologii Ingardena, idealnej, suge
rowanej przez sloWQ a "myslanej przez widza". Przestrzen przed
stawiona, mozliwa dQ zobaczenia - jakby powiedzial: Bl:Qnski 
nosila wszystkie cechy przestrzeni symbolicznej, skr6towej i me
taforyc.znej.23 Kotlarczyk najcz~sciej "gral na ·kotarach", z zacho
waniem podzialu na scen~ i widowni~. Preferowal przestrzen sta
tycznq, nieruchomq. Uznawal wylqcznie scen~ symultanicznq, wie
lofunkcyjnq i "ubogq", Qtwartq dla slowa i m6wiq,cego aktora. 
Teatr Rapsodyczny przechodzil jednak powoli od asc,ezy architek
tQnicznej Ostaszewskiego ku surowej, ale bogatej scenografii Wal
czowskiego. Od Slowa 0 K.oSciuszce do Prawdziwej historii zdoby
cia Meksyku. W rozumieniu Elia-dego symboUka srodka wymaga 
dokladniejszego wejrzenia w mikrokosmos, odnalezienia " centrum" 
w regionie zamieszkalym; np. w miescie, gdzie dla czlowieka reli
gijnego takim "centrum swia ta", ulatwiajqcym obcowanie z nie
bem, jest Qczywiscie swiqtynia .24 U Wyspianskiego, ale chyba tak
ze w duzym stopniu u Kotlarczyka, t~ funkcj~ przyjmuje dodat
kowo teatr, dla Rapsody.k6w teatr - nabozenstwo, swiqtynia slo
wa, kt6re nie tylko poprzez Kr6La-Ducha bylo na poczqtku... Nie 
przypadkowo Zofia Kossak-Szczucka pisala w tym miejscu 0 wy
sokog6rskiej aurze rapsodycznej, zas Kazimierz Piotrowski - juz 
bez entuzjazmu - Q teatrze-kapliczce.25 Mozna by potraktowac to 
okreslenie najdos lowniej, dostrzegajqc u Rapsodyk6w ciqzenie czy 
dziedzictwo sacrum zastanego. W latach 1946-47 ich siedziba mie
scila si~ w dawnej bursie ksi~dza Kuznowicza. Z kolei mala sala 
na Warszawskiej 5, w kt6rej Teatr Rapsodyczny swi~cil najwi~ksze 
triumfy artystyczn-e (w latach 1947-51), zostala "wykrojona" z 
klasztQru Si6str Szarytek (przed KQtlarczykiem "mieszkal" tutaj ze 
swoim studiem Iwo Gall). 

Zaw~ilajq'C problematyk~ przestrzeni do morfologii spektaklu, la
two wykryc wszechobecnq kategori~ tryptyku, nalozonq nie tylko 
na tekst . Na plaszczyinie horyzontalnej Kotlarczyk wyodr~bnia 
niezmiennie : plan prosoenium, plan sceny wlasciwej i plan kondyg

.. Jan Bloilski, Dramat i przest rzeil, w: Przestrzeil ! ! iteratu ra. R e d. Micha l 
Glowinski , Aleksandra Okopierl-Slawinska, Ossolineum 1978. 

"Zob. Mircea Eliade, symbo!ika srodka. Stlldium rel i gioznawcze, "Znak" 
1961 nr 88; Mircea Eliade, Uwagi 0 symboLizmie r eLigii. Przelozyl Jacek Trzna
del, "Poezja" 1968 nr 4; Zofia J. Zdybicka, Czlowie k ! retig i a. Zarlls fito zofii 
r el i gi i, Lublin 1977 s. 198 i nast. 

"Zob. El i bieta Wojcie chowska , Ai d o sko ilcze nia p r acy slowa sluiebn!
kami jestesmy", "Tygo dnik Powsze chny" 1978 nr ' 12; Ka zimie rz Pio trowski, 
T eatr czy kaptlczka, "Dziennik Polski" 1948 nr 32. 
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nacyjny. Proscenium - przedproze jest terenem dzialania narra
tora, prowadzqcego spektakl, albo poety w funkcji narratora. Scena 
wlasciwa to obszar "dO lgry", zaj~ty pl"zez osoby dramatu; wresz
cie plan kondygnacy jny, . najdalszy, zapelniajq posta-ci z innego 
swiata, ciala astralne, albo tzw. idee nadbudowane. W ten oto spo
s6b chaos przeradza si~ w kosmos. Mniej klarownie wyglqda uklad 
wertykalny czyli przestrzeii pionowa. Chociaz i tutaj nie trudno 
znalezc przedstawienia "pi~trzqce si~ ku g6rze". . Przede wszyst
kim Dziady, 0 kt6rych dotqd bylo cicho, a kt6re wymagajq osob
nej rozprawy - jak u Horzycy' - rozegrane zostaly na schodach. W 
uj~ciu Kotlarczyka jest to rozmowa ziemi z niebem. Troska, b61 pa
triotyczny j, m~ka narodu - m6wiqc j~zykiem Kuba,ckiego - to glos 
padolu.26 Pociechy niebiaiiskie, mistyczne zachwyty i tajemnice 
przyszlosci - to ch6r ·niebieskich duch6w. Widzenie Ksi~dza Pio
tra, dzwigajqcego ,calq ideologi~ spektaklu, potraktowal Kotlarczyk 
dialogicznie, ziemia rozmawia tutaj 'Z niebem, swi~ty braciszek z 
niebieskimi serafinami, d61 z g6rq. 1m "wyzszy" glos, tym "silniej
sza swi~tosc". 
T~ sakralnq geografi~ dookreslajq w Teatrze Rapsodycznym em

blematy i znaki archetypiczne: drzewo ze zlotym jabikiem w Baj
ce, stylizowana rzezba Nike~Marsylianki w Slowie 0 Kosciuszce, 
wystrzelajqca ku niebu sylwetka katedry w Bagnecie i wierszu, 
monumentalny swiecznik z "rosnqcymi plomieniami" w SamueZu 
ZbOTowskim itd. Sq to wszystko znaki na gl~biach. Religijny, chrze
scijaiiski charakter znaku najswi~tszego uzyskuje u Kotlarczyka 
krzyz. Piecz~tuje on wszystkie programy i afisze Teatru Rapsodycz
nego po roku 1957. W Lordzie Jimie wystylizowany na -krzyz ukos
ny grot bialego masztu ciqzy jak nieuchronny los nad dramatern 
Jima i Polski. W Hymnach trzy krzyze zlq,czone jednym ramieniem 
odsylajq do Golgoty. Z kolei Zenobiusz Strzelecki rozsypal w Dzia
dach male krzyzyki na kotarach, sugerujqc widzowi mogilki 
i udzial w obrz~dzie obcowania zywych i umarlych. I tak to przez 
krzyz daje Kotlarczyk najpelniejsze swiadectwo swojej t~sknoty 
do swiata swi~tego, t~sknoty chronicznej, choc pi~tnowanej oskar
zeniami, wspieranej dyskretnym mecenatem Kosciola i owocujq
cej ponad czterema tysiqcami przedstawieii Teatru Rapsodyczne
nego, tego aerolitu z innej planety - jak to barwnie okreslal Ta
deusz Peiper.27 Teatru napowietrznego, gdzie profanum bylo naj
cz~sciej wymuszonym ust~pstwem. 

Jan Ciechowicz 
Referat wygloszony na Sympoz jum Dramat teatr ' sakralny, KUL, 
Lublin, maj 1983 r. 

to Zob, "Teatl' '' 1961 
17 Tadeusz P eipe r, Z 

nr 
p

22. 
awad" "Teatru Rapsodycznega", " Tw6rczosc" 1950 nr 3. 
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w5P6LNOTA 0 568 W 5WIECIE 

DRUGI: ZAGADKA CZY TAJEMNICA? 

"IPodstawowym zadaniem zycia chrzescijanskiego' j~st wyksztal
cenie umiej~tnosci odkrycia h lizniego." 1 W ka tegoriach filozoficz
nych mozna .to zd anie Mouniera zinterpr etowac ja·ko zerwanie z 
pr zedmiotow ym traktowaniem Drugiego (opisywaniem go zgodnil'! 
ze schematem: ja = rozumiejqcy i wszechwIadny podmiot - Dru
gi = us tawiony w dogodnej perspektywie poznawczej przedmiot 
moich oper a'cji epistemologicznych) na r zecz nawiqzania z nim bez
posr,edniego kontaktu zar6wno w kategoriach epistemologicznych , 
jak i emocjonalnych na gruncie 0 d c z u cia jed no s C i. Poj~
cie odczucia jednosci ("echte Einsfiihlung") wptowadzil do filozofii 
Scheler, choc funkcjonowalo ono, nienazwane, wczeSnie j w tych 
wszystkich teoriach intersubiek tywnosci, k t6re dostrzegaly w Dru
giro osob~, par tner a, blizniego, a nie tylko i wyIqcznie jeden z ele
ment6w rzeczywistosci przedmiotow€j, domagajqcy si~ "wyjasnie.;. 
nia", zaprzq tajqcy swiadom osc podmiotu pozna jqcego. Szczeg6lnie 
myslenie pokar tez janskie skazone bylo n iemoznosciq wyjscia poza 
s truktur~ " cogito" , jawiqcq si~ jako utozsamienie dost~pu do Dru
giego ze sprowadzeniem go do roli przedmiotu , k t6ry poznaje si~ 
zachowujq'C dystans poznawczy i ch16d emocjonalny (nie interesuje 
mnie w6wczas Drugi jako czIowiek w raz ze mnq przezywajqcy 
swiat i zwiqzany z innymi ludzmi, lecz jako obiekt mej naukowej 
ciekawosci, dla zaspokojenia kt6rej zdolny jestem nawet w yrzq
dzic mu krzywd~), pr;zedmiotu dowoln ie ustawionego "do pozna
nia" we wlasnym polu epistemologicznym i uzyskujqcego swoje 
sensy wyIqcznie dziE;ki ustanaw iajqcej je dzialalnosci podmiotu.2 

SzczytoWq postac przybr alo owo myslenie w filozofii Sartre'a, kwe
stionujqcej mozliwosc par tnerstwa pomi~dzy ludzmi jako pomi~

dzy r6wnoupraw n ionymi podmiotami i ·czyniqcej z nienawisci i to
warzyszqcego jej konflik tu z Innym i jedyny sens in teJ:subiektyw
nych powiqzaii w swiecie. 

Gabr iel Marcel byl pierwszym, kt6ry - moze nawet nieswiado

1 Emmanuel Mounier Wprowadzenfe do egzystencjaltzm6w w przekl. 
E. K ra snowolsklej , K rak 6w 1964, " Znak" (Blblioteka "Wl~zl") . s. 169. 

• Dlatego tet struk t ura " cogito" pocl 'lga za sob1j zawsze niebezpieczenstwo 
ideallzmu epistem ologicznego. 
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mie - stan!ll na gruncie odczucia jednosci; jego postaw~ J 6zef 
Tischner {)kreslil pi~knymi slowami: "pozwolie innemu bye". Mar
cel uznal, ze poznanie Drugiego mozliwe jest w lasnie wtedy, gdy 
jestesmy z nim zjednoczeni w dialogu "Ja-Ty", gdy tworzymy 
wsp61not~ 0 s 6 b. Podobne stanowisko zajml,lje tez Martin Buber. 
Stolo si~ to mozliwe dzi~ki temu, ze Marcela i Bubera (a tak ze 
wszystkich filozof6 w stoj!lcych na gruncie odczucia jedn{)sci i dia
logu) interesuje drugi czlowiek jako ten, z kt6rym wsp6lbytuj~ 
w swiecie i k t6rego mu.sz~ umiec odkryc z pelnym poszanowaniem 
praw osoby i prawa posiadania sfery intymnej tylko dla niego do
st~pnej , niemozliwej do spenetrowania przez innych (Schelerowska 
"Intimsphiire"). W mysleniu pokartezjanskim istotny byl kazdy wy
nik nauk szczeg6lowych , gdyz dzi~ki niemu potrafilismy lepiej roz
sZYfrowac zagadk~ , jak!l stanowil inny czlowiek, traktowany cz~
sto jako in truz, mog!lcy ograniczyc moje mozliwosci poznawcze 
i zniszczyc moj!l wolnosc i samodzielnosc myslenia. Rozwiqzanie tej 
zagadki lezalo wi~c w moim interesie jako poznaj!lcego swiat pod
miotu, dla kt6rego liczy si~ tylko Hose zdobytych doswiadczen. Na
tomiast na gruncie odczucia jednosci Drugi nie jest za g a d k q 
lecz t a j em n i c q. Calkiem zas inny jest m6j stosunek do zagad
ki niz do tajemn k y: tamt!l chcialem rozwi!lzac powodowany cie
kawosci!l i oczekiwaniem wymiernych korzysci, t~ pragnE: uszano
wac, zdajqc sobie spraw~, jak niech~tnie otwieralbym si~ sam przed 
kims, kto powodowany bylby tylko ciekawosciq, wlasnymi zainte
resowaniami i k orzysciami, z kt6rych plyn~laby ch~e zapanowanil\ 
nad mO j!l wolnosciq. Odkrywam blizniego nie dzi~ki tlumaczeniu 
sobie jego reakcji, zachowan, motywacji, jakie nim kieruj!l, lecz 
dzi~ki umiej~tnosci takiego podejscia do niego, ze odczuwa on mo
je dobre intencje, ufa mi i okazuje SWq r 0 z po r Z q d z a 1 nos C 
wlasnie wzgl~dem mnie, calkawicie z wlasnej woli : zaprasza mnie 
do wsp6lprzezywania swiata. Istotne jest to, ze owo zaufanie i roz
porz!ldzalnosc kierowane S!l do mnie: nie do przypadkowego pod
miotu lecz t y 1 k 0 do mnie. Zostalem przez Drugiego w y b r a 
n y i od tej chwili an i on, ani ja nie jestesmy juz zwyklymi pod
miotami, obserwujqcymi swiat - stalismy si~ . d w 0 j g i e m 
o s 6 b. Wytworzyly si~ pomi~dzy nami wi~zy 0 wiele trwalsze 
i 0 wiele bardziej angazuj qce nasze osobowosci, anizeli te, z kt6
rymi mielismy do czynienia w procesie "zwyklego" pOl:nawania 
swiata, polega jqcego na rozwiqzywaniu kolejnych zagadek, a za
niedbu j!lcego tajemnice. 
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SPOTKANIE 

Odrzucaj~c struktur~ "cogito", odrzucam jednoczesnie ch16d emo
cjonalny i dystans poznawczy. Chc~ s pot k ac si~ z Drugim 

p r z e z y c to spotkanie, przeksztalcaj~ce si~ We wsp61not~. 
Spotkanie z Drugim, tak, jak je rozumiem, jest emocjonalnym 

(lecz nie pozbawionym poznawczego i aksjologicznego znaczenia), 
bezposrednim, niedyskursywnym w z a j e m n y m otwarciem si~ 
dw6ch lub wi~cej podmiot6w-osob dla siebie, otwarciem, wktorym 
dochodzi do ich respoleniasi~, odczucia bliskosci, niezast~powal
nosci partnera. Zjawisku spotkania towarzyszy swiadomosc auten
tycznego wspoli:ycia osobowego, owocnego poznawczo - zwlaszcza, 
gdy idzie 0 poznanie wartosci - dla 'kazdego z partner6w. Spot
kanie jest n i e,z w y k 1 Y rn w y dar zen i e m w zyciu czlowie
ka i stanowi ostateczne przelamanie struktury "cogito", daj~ce si~ 
metaforyczni-e wyrazic jako przejscie ad postawy "mysl~" do po
stawy "ufam", ktora charakteryzuje si~ przezwyci~zeniem wlasnej 
slabosci. Przezwyci~zenie to mozna rozumiec w dwojakim sensie. 
Po pierwsze odkrywam w spotkaniu i odczuwam to z wielk~ sH~, 
ze byde osob~ ludzk~ to wielki dar, ktory nalezy wlasciwie wy
korzystac poprzez stawianie sobie c'oraz wyZszych cel6w etycznych, 
a posrednio i poznawczych; dot~d moglem nie zdawac sobie z tego 
sprawy. Pod wplywem spotkania zaczynarn z cal~ stanowczosci~ 
domagac si~ od sarnego siebie okreslonych "dzielnych" poczynaiJ. 
i nieust~pliwosci oraz odwagi w r·ealizowaniu wartosci osoby; war
to sci te uswiadamiam sobie teraz jako najwyZsze w mej hierar
chii aksjologicznej i uznaj~ ,za godne poswiE;cenia dla nich wielu 
"ziemskich" spraw. Po wt6re uczy mnie spotkanie pokory wobec 
Drugiego, gdyz tylko tam, gdzie jest Drugi, ktorego chc~ wyslu
chac, odkladaj~c na bok wlasne problemy i :zapominaj~·ccalkowi
cie 0 swej podmiotowej "wladzy", tylko tam, gdzie jest ja'kies "Ty", 
mozliwe jest spotkanie uswiadamiaj~ce mi, ze bez partnera nie 
dzwign~lbym si~ z poziomu "cogito"; dalej patrzylbyrn na swiat 
jedynie jako na mnogosc rzeczy, sluz~cych do po,klasyfikowania 
i do nadawania sensu mojemu zyciu poprz,ez ich opisanie i w miar~ 
dogl~bne poznanie. Jednoczesnie wdzi~czny jestem Drugiemu, ze 
z wlasnej woli otwarl mi kredyt zaufania, dopuscil mnie do sie
bie, jak najblizej mazna,s dzi~ki czemu razem prz,ezylismy ow je
dyny w swoim rodzaju fakt spotkania. 

Fakt ten nie bylby wiarygodny, gdyby nie odsylal do czegos, 
w czym jest ugruntowany. Spotkanie, b~d~ce dialogiem "Ja-Ty" 

• Gra nic ,! jest maja " Intimsphlire". 
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(w katego~iach Buberowskich), kieruje mojq uwag~ ku temu, co 
transcendentne, a co wi~cej: S'zuka potwierdzenia sensu wyrze
ezeiJ., jakich musz~ dokonae w nast~pstwie jego przezycia, w czyms, 
co musi bye ponad wszystkimi osobami, lecz co w charakterze jest 
osobowe. Jest to Bog, rozumiany nie jako uniwersum, do k torego 
nie mialby czIowiek dost~pu, lecz jako wieczne "Ty", czyli part
ner w dialogu, ktory czlowiek chcialby wiese nieustannie. Spot
kanie z Bogiem, najwyiszy rodzaj spotkania, to "dotkni~cie Abso
lutu", ktorego jednym z atrybutow jest osobowose (Bog jako oso
ba osob). 

Skoro raz przeiylem olSniewajqcy moment spotkania, to prag
nqIbym ow blysk terainiejszosci przemienie w wiecznose. Zaczyna 
dominowae przeswiadczenie, ze caly moj trud po,znawczy, a sze
rzej: iyciowy winien bye skierowany na przygotowywanie pola 
do kolejnych spotkaiJ., choe zdaj~ sobie spraw~, ie spotkania nie 
moina ani przygotowae, ani "nauczye" si~ go, ze jest one sponta
niczne i nie sposob wyznaczyc iadnych regul jego wyst~powania. 
Spotkanie jest r'.~:eczq najwainiejszq w moich kontaktach z ludimi, 
jest one bezposrednio zwiqzane z moim doskonaleniem si~, prze
zwyci~ianiem siabosci, a takie z przelamywaniem struktury "co
gito" i dqieniem do autentyeznosci iycia i poznania. Zarazem jedy
nym, co mog~ uczynie, by przybliiyc spotkanie, jest otwarcie kre
dytu zaufania Drugiemu, pmca nad wyksztalceniem postawy ot
wartosci na swiat i ludzi - postawy niosqcej zagrozenie wyko
rzystania mnie pr·zez tych ludzi. Jednakie otwarcie kredytu zaufa
nia nie oznacza bynajmniej bezgranicznej sz·czerosci wzgl~dem kaz
dego napotkanego czIowieka. Ufam temu, kogo jui poznalem jako 
Drugiego, jako bliiniego, jako przyjaciela czy partnera, do ktorego 
bqdi to przekonywalem si~ dlugo, bqdi tei zaufalem mu od pierw
szego wejrzenia. Ufnosc taka bywa 'zwodnicza, ale niera'.?: wlasnie 
przy pierwszych kontaktach z nowopoznanym czIowiekiem odkry
wam go jako potencjalnego partnera spotkania, choc wiele sfer je
go osobowosci jest mi nieznanych, i co wi~cej, przeszkadzalyby 
mi one moie, gdybym je znal, zaslaniajqc OWq sfer~ intymnq, kt6
ra decyduje 0 zaistnieniu i przebiegu spotkania. 

P isanie (j spotkaniu i nast~pujqcej po ntm wsp6lnocie jest tym 
trudniejsze, im pelniejsze !Zespolenie osobowe jest udzialem part
nerow dialogu ' "Ja-Ty". Wkraczamy tu bowiem na obszary po
znania bezposredniego, ktore z istoty swej wymyka si~ dyskur
sywnemu uj~ciu. Z jednej strony pr6bujqcemu pisae 0 tych spra
wach grozi blqd potraktowania spotkania w terminach struktury 
"cogito", z drugiej poddanie si~ tajemniczosci i nieokreslonosci, co 
spowodowa6 moze zbytniq niejasnosc i przesadnll metaforycznosc 
opisu, a wi~c zatrat~ funkcji komunikatywnej. Jak \vsz~dzie, gdzie 
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dotykamy niewyraialnego, takie i tutaj rodzi si~ dylemat: lZamil
czee, czy pr6bowae jakos wyslowie doswiadczen ie spotkania 

wsp61noty? Pr6by wzmiankowanych wyiej filozof6w sklaniajq 
ku drugiemu z powyiszych rozwiqzan. Nie wolno nam jednak ulec . 
zludzeniu, ze w pelni wyrazilismy nasze przeswiadczenia i intui
cje. Zawsze pozostanq momenty, wobec kt6rych opis okaie si~ 

bezradny. 

00 SPOTKANIA DO WSPOLNOTY 

Przedmiotem mych zainteresowan w niniejszych rO'Zwaianiach 
jest wsp61nota. Kaide spotkanie moie ustanowie wsp61not~, przez 
kt6rq rozumiee b~dziemy trwajqcy w czasie zwiqzek dw6ch przy
najmniej os6b, b~dq'cy wynikiem przedluienia postawy rodzqcej 
si~ w spotkaniu. Spotkanie rna charakter "rnomentalny" i dzi~ki 
swej sile i prz·emianom, jakie powoduje w czlowieku przeiywajq
cym je, wytwarlZa w nim naturalne pragnienie zatrzymania owej 
chwili, rozciqgni~cia jej w czasie. Widoczne jest to zwlaszcza w 
spotkaniach milosnych, kiedy to partnerzy pragnq bye na zawsze 
i tylko dla siebie, odrzuca jq-c mysl 0 rozstan iu, 0 wygasni~ciu uczu
cia: nie przyjmujq tego do wiadomosci. Literatura da je przyklady 
pokusy zakon-cz·enia iycia w chwili milosnej ekstazy - jest to w 
oczach kochank6w spos6b na .zogniskowanie calej przyszlosci w 
jednym momencie czasu terainie jszego, poza kt6rym wszystko jest 
bez wartosci. J esli zas kochankowie projektu jq przyszlosc, to z 
'reguly nie biorq pod uwag~ moiliwosci przemiany (nie m6wiqc 
jui 0 zanikaniu) u-czuc w miar~ uplywu czasu. 

Spotkanie stanowi konieczny poczqtek wszelkiej wsp61noty, 
uwiarygodnia je j autentyzm. Mom a powiedziec, ze wsp61nota to 
spotkanie rO'lciqgni~te w czasie, -choc Sq to fakty r6znej jako§ci: 
spotkanie opisywane jest w kategoriach spontaniczno§ci, gwal
townosci, emocji, nawet "stracenia glowy", podczas gdy wsp61nota 
posluguje s i~ kategoriarni stalosci, trwale j gotowosci 'do poswi~
cen, cierpliwDsci, zawierzenia Drugiemu. Wsp61nota jest drugim 
etapem procesu zespalania si~ ludzi w zwiqzkach osobowych po
wstalych na gruncie odczucia jednosci i opartych na zaufaniu: 
pierwszym etapem jest "momentalne" , oszalamiajqce SWq odr~bno
sciq w stosunku do wszystkich dotychczasowych typ6w porozu
mie n mi~dzyludzkkh i sposob6w poznawczego docierania do in
nych spotkanie, zas drugim swiadoma trud6w wyrz·eczen, lecz lepiej 
rozumiejqca konieczno§c usytuowania si~ w swiecie zewn~trznym 
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wspolnota. 0 ile do analiz spotkania nie wnios,! wiele nowego 
badania socjologiczne (choc s,! one w stanie opisac - ale tylko 
opisaf , nigdy zapro jektowac - warunki, w jakich dochodzi do 
poszczegolnych typ6w spotkan), 0 tyle b~d,! one 'bar dziej przydat
ne w tworzeniu fenomenologicznej teorH wsp61not osobowych. 

WS'POLNOTA A ZAANGAZOWANIE 

Wsp61nota jest naturaln,! kontynuacj,! pos tawy wyksztalconej 
w spotkanju. Nie -chcialbym, aby personalistyczne poj~cie "wsp61
~ota" brzmialo ta jemniczo, choc jest one zwiqzane z niepokojem 
1 tajemnicq poprzez spotkanie. Wsp6lnota osobowa to n ie zaden 
tajny zwiqzek, zadne obrz~dowe -ceremonie 4 !Z r 6znymi stopniami 
wtajemniczeil. Nie mam takze zamiaru twier dzic, ze jezeli ktos 
nie przezywa spotkania z Drugim i il1 ie w sp6ltworzy zadnej wsp61
noty osobowej, to jest ,kims "gorszym", jego zycie jest nic nie 
warte, nieautentyczne i "podrz~dne" w stosunku do zycia u czest
nicz'!cych w spotkaniu czy wsp61nocie. Natomiast trzeba powie
dziec, ze tylko ten, kto jest swiadom roli, jakq winien !Zgodnie 
ze swymi dyspozycjami i swym systemem wartosci oraz umiej~t

nosci,! dzialania odgrywac wsr6d ludzi, moze z godnosciq i ufnie 
dqzyc do spotkan i wsp6lnotyos6b, choc nie jest powiedziane, ze 
b~dzie mu dane przezyc uczestnictwo w nich. 

Wszelkie zwiqzki formalne Sq oczywiscie czyms innym niz wsp61
nota i n ie jest bynajmniej moim zamiarem d egradowanie ich ro
li . Podstawowq r6znicq pomi~dzy wsp61notq a wszelkim instytu
cjonalnym zwiqzkiem jest fakt , ze organizacje tak ie majq cha
rakter -celowy, i cel stanowi podstaw~ ich istnienia, wsp6lnota 
natomiast nie rna inn-ego celu poza wzajemnym byciem dla siebie 
jej c.zlonk 6w, kt6remu towarzyszy ich wewn~trzne doskoil1alenie 
si~, a zewn~trznymi jego objawami mog,! bye pozytywne zmiany 
w strukturze spolecznej. J ako swiadomy obywatel danego pan

.stwa mog~ bye zadowolony lub niezadowoloriy !Z istniejqcych wa
runk6w, ale - patrzqc z perspek tywy wspolnoty - tylko 0 tyle, 
o He przeszkadzajq mi one w realizacji tych wartosci osoby, kt6
rych polem zastosowania jest zycie publk zn e. Nie jest wi~c obo
j~tne ezy zyje mi si~ dobrze ezy :lle, bo przeciez to ja - ten sam 
czlowiek - kupuj~ w sklepie i spotykam si~ z Drugim. Ale ponie
waz zespolenie osobowe obejmuje najgl~bsze sfery mojej osobo

• Cho~ · mo~e sill niekiedy tak przejaw1a~: p~r. orfiey. pitagorejezyey. gnost y
cy. kt6rzy z pewnych stalych zaehowail i ceremonii " ta jemnych" czynUi pod
stawll jednoczenia sill we wsp61nocie. 
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wosci, . wi~c staram si~ zostawic me klopoty "na progu", gdy 
obcuj~ z Drugim. Nie oznacza to jednak wylqczenia si~ ze spraw 
spolecznych, gdyz jestem caly czas - takze w momencie spotka
nia i konstytuowania wspolnoty - istotq spolecznq i wszystko, cze 
go dokonuj~ (bez wzgl~du na to, czy mi si~ to podoba czy nie) 
rna pewne znaczenie spoleczne. 

Odwaga zycia calkowicie podporzqdkowanego systemowi warto
sci, uznanemu za jedynie godny realizacji przez osob~ ludzkq, po 
ciqga za sobq odwag~ dzialania spolecznego dla dobra owego spo
leczeilstwa, zarowno w kategoriach zbawienia duszy, jak i do
skonalenia ustroju i instytucji - choc niekiedy powodowac moze 
konflikt ze spoleczeilstwem i pailstwem, i nawet smierc w imi~ 

gloS'zonych idealow. Ale istotne jest to, ze owe idealy z a s w i a d
c zan e S q po s taw q danego czlowieka w mysl ewangelicz
nych sl6w: "Nikt nie zapala swiatla i nie przykrywa go garn
kiem, ani nie stawia go pod lozem; przeciwnie, stawia je na 
swieczniku, zeby ci, co wchadzq, widzieli swiatlo".5 Wewn~trzne 
skupienie i przezycia czlowieka nie Sq dost~pne nikomu poza nim 
samym, a i on nie moze ich zwerbalizowac w swej "Intimsphare" 
jednakze czyny, b~dqce wynikiem tych przezyc i przyklad, jaki 
swym zaangazowaniem daje ow czlowiek otoczeniu sprawiajq, iz 
w posredni sposob odciska si~ pi~tno jego stanow duchowych na 
czlonkach wsp6lnoty. Dzi~ki temu wspolnota rozwija si~, zata
cza coraz szersze kr~gi oddzialywail, dopomagajqc ludziom do prze
wyiszania samych siebie, do odwainego dzialania zgodnie z trud
nymi lecz jakie waznymi wartosciami osoby. 

"Istotnym powolaniem czlowieka nie jest ani opanowanie na
tury, ani rozkoszowanie si~ pel-niq wlasnego iycia, ale s topniowa 
realizacja jak najblizszego obcowania ze sobq poszczeg6lnych swia
domosci, realizowanie powszechnego, wzajemnego zrozumienia." 6 

Dla personalistow i wielu fenomenologow swiadomosc "my" winna 
wyprzedzac swiadomosc "ja" - tylko w taki sposob stworzy si~ 
warunki dla budowy stosunk6w mi~dzyludzkich na gruncie za
ufania i milosci blizniego. "Osoba istnieje tylko zwracajqc si~ ku 
drugiemu czlowiekowi, tylko poprzez drugiego czlowieka moie 
siebie poznac, tylko poprzez drugiego czlowieka moze siebie od
nalezc. Pierwotnym doswiadczeniem osoby jest doswiadczenie 
drugiej osoby. 'Ty', a z nim 'my' poprzedza 'ja' lub co naj
mniej temu 'ja' towarzys.zy." 7 Nie mazna !Zamykac si~ w swaim 

• Sw. t.ukasz, 8, 16-17. 
• Emmanuel Mounler - Co to jest personattzm? w przekl. zblor., wyb6r 

A. 	 Krasinskiego, Krak6w 1960, ;,Znak", (Biblioteka "Wh:zi"), s. 222. 
'Emmanuel Mounler Wprowadzenle d o egzystencjattzm6w w przekl. 

E. Krasnowolsklej , Krak6w 1964, "Znak" (Blblloteka " Wi Elzl"), s. 169. 
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"ja", bo nie dojdzie si~ nigdy do drugiego czlowieka, lecz wpad
nie w pulapk~ subiektywnosci, z ktorej droga prowadzi do idea
lizmu i solipsyzmu. Wyjse poza siebie, rozumiee (tj. zobaczye si~ 

z punktu widzenia Drugiego), wziqe na siebie zadania Drugiego, 
dawae (oHara bez miary i oczekiwania na rewanz), bye wier
nym - oto pi~e aktow, majqcych wedlug Mouniera doprowadzie 
do wspolnoty osob.8 Czy oznacza to rezygnacj~ z zycia wewn~trz
nego? "Aby zachowae wewn~trznose trzeba wyjse poza niq." 9 

Istnienie osobowe to pole scierania si~ odruchow interioryzacyj 
nych i eksterioryzacyjnych - konieczna w nim jest s woista dia 
lektyka wewn~trznosci i obiektywnosci. Trzeba umiee utrzymy
wac stalq rownowag~ !Zgodnie ze swymi predyspozycjami: jeden 
dla owej rownowagi musi skupie si~ glownie na swej "Intim
sphare", inny w tym samym celu winien oddae si~ raczej dzialal
nosci publicznej. Zycie jest nieustannym wyborem, a rezygnacja 
z dokonywania wyborow i podejmowania za nie odpowiedzialno
sci cechuje ludzi uleglych, niewolnikow, ktorzy chcieliby wyrzec 
si~ wolnosci, oddae jq komus w zamian za pozorny spokoj i chleb 
(por. opowiese 0 Wielkim Inkwizytorze z Braci Karamazow). Po
dobnie jak Mounier, takze Buber i Marcel podkreslajq rol~ swiata 
zewn~trznego i aktywnego dzialania dla bogacenia swej osobowosci 
i dla przygotowywania warunkow zespolenia si~ z innymi ludzmi. 
Dla Bubera angazowanie si~ w swiat jest przejawem lqcznosci z 
ludzmi, wchodzenia "Ja" w dialog ,z "Ty". Trzeba si~ angazowae 
w swiat, przyjqe go z milosciq, aktywnie ksztaltowae otaczajqcq 
nas rzeczywistose. Przede wszystkim jednak trzeba uczyc si~ slu
chae i patrzee, bo tylko nauczywszy si~ tego mozemy porozumiee 
si~ z Drugim, Moralnosc osoby .nie moze bye moralnosciq samej 
tylko pokory i umartwienia - musi tworzyc jq zaangazowanie, 
umiej~tnosc dokonywania wyborow, walkaz wlasnq slabosciq. Mar
cel pisze: "Osoba - !Zaangazowanie - wspolnota - rzeczywi
stose - oto lancuch poj~c, ktore prawd~ mowiqc, nie dajq si~ wy
prowadzic jedne z drugich na drodze dedukcji." 10 Poj~cia odpo
wiedzialnosci i rozporzqdzalnosci wyznaczajq osobie ludzkiej spo
sob traktowania otaczajllcego jll swiata. Rozporzqdzalnose oznacza 
dla Marcela "gotowosc do oddania sit: temu, co staje prz€d nami 
i 'zwiqzania si~ z tyro przez to oddanie." 11 

Przytoczylem kiIka pogllldow Mouniera, Bubera, Marcela, by 
poprzee • podstawowq tez~ 0 roli swiata zewn~trznego dla osoby 

, jw., s. 36-39. 
o jw., s. 57. 


It Gabriel Marcel - Homo v Iato r w przekl. P. Lublcza , warszawa 1959, "Pax", 

s. 22-23. 

, 
11 jw. , s. 24. 
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i dla wsp6lnoty. Czlowiek wyizolowany ze spoleczenstwa , pozba
wiony zmyslu spolecznego lub tlumillcy w sobie ten zmysl nie po
trzebuje zespolenia z innym czlowiekiem i to s tanowi pl'zyczyn~ 

jego tragedii. Nie pr,zecz~, ze istniejll ta-cy Iudzie, k t6rzy w peln i 
reaIizujll wartosci swej osoby, oddajllc si~ na przyklad wylllcznie 
modIitwie czy kontemplacji i n ie wlllczajllC w zadne sprawy spo
leczne. Nie przeez~ tez, ze wskazac mozna ludzi, kt6 I"ZY w pelni 
realizujll wartosci swej osoby i poswi~cajll si~ dla innyeh w naj
wi~kszym zgielku wydarzen, pozostawiajllcym n iewiele ezasu na 
refleksj~. Obie te moZliwosci wyplywajll z d ialektyki wewn~tr;z

nosci i obiektywnosci (m6willc slowami Mouniera), zdarzajll si~ 
postawy skrajne i nie nalezy ich pot~piae , leez starae s i~ zrozu
miee i uszanowae. Nie wolno jednak interpretowae wsp61noty ja
ko oCzegos, co mialoby nas odrywae od szarej rzeezywistosci i prze
nosie w prawdziwy swiat aut~tyeznego bycia. P rzeciez owa sza
rose moze bye przez nas przezwyci~zona i takze od nas zalezy, 
jak b~dzie wygllldae lIlaprawd~ otaezajllcy nas swiat, czy zmieni si~ 
na bardziej ludzki i osobowy. 

Jednym z zagrozen plynllcych z "pi~knoduchowskiego" ezy sen
tymentalnego stosunku do wsp6lnoty moze bye sklonnosedo anar
chizmu - zakwestionowanie· wsz·elkich sformaIizowanych wi~zi 

mi~dzyludzkich w imi~ wydumanyeh, ideaInych wi~zi mh:dzyoso
bowych. Jest to calkowicie wypaczone pojmowanie wsp61noty i wy
pada tu zacytowae ku przestrodze raz jeszcze Mouniera : "Latwo 

. w imi~ osoby Iudzkiej podnosie krzyk przeciw wszelkim postaciom 
tego, -co bezosobowe. Ale czlowiek nie tworzy siebie ani w ezy
stej przedmiotowosci, a~ni w czystej podmiotowosci. Czynn ik bez
osobowy jest dIan niezb~dny jako oparcie dla komunikaeji ze 
swiatem zewn~trznym, a jednoczesnie dla wzmocnienia jego wlas
nej trwalosci, zagrozonej przez nadmiern ll , subiektywnll sub tel
noM:." 12 

Zar6wno spotkanie jak i wsp61nota wnoszll ze sobll ,;oddeeh zy
cia wie-cznego". Pod wplywem uczestnictwa w spotkaniu i we 
wsp61nocie odczuwamy beznadziejnose zycia opartego wylqm:nie 
na oCodziennej krzlltanilIlie. Nie jest to jednak pow6d, by przestae 
si~ angazowae w t~ krzlltani:n~, a takze, by lekcewazye ludzi, k t6
rzy wedlug n a s z e j oceny nie sll zdolni do spotkania i zycia we 
wsp61nocie osobowej. Zycie wewn~trzne Drugiego jest d la mnie 
zawsze tajemnicq, kazdy moze doznae niespodziewanie olsnienia, 
jakie niesie ze sobll autentyczne spotkanie. 

Prawdziwll wsp61not~ tworzll ludzie zaangazowani w sprawy 

U Emman uel Mounier - Chr zeActjal\sttOo t poj~cte post~pu w przekl. . zblor. , 
wyb6r 1. Zablocklego, Warszawa 1968, Biblloteka "Wlc:zl" , B. 78. 
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tego swiata (chocby malego jego wycinka) i cz~sto dopiero zy jqC 
we wsp6lnocie mogq oni ujawnic wszystkie swe mozliwosci. Ale 
ujawnic w otaczajqcym swiecie, to znaczy poprzez efekty swego 
post~powania. Wsp6ln{)ta nie odcina si~ od rzeczywistosci spolecz
nej ; odr6znia s i~ zdecydowanie od wszelkich zwiqzl!:6w spDlecz
nych, ale nie pozosta je z nimi w sprzecznosci, n,ie wytwarza insty
tucji, aczkolwiek moze si~ z nimi pokrywac i sprzy jac ich powsta
waniu lub zanikaniu. W stosunku do struktur spolecznych moze 
'miee charakter oboj~tny, zachowawczy lub ' dynamiczny - w za
leznosci {)d jej wewn~trznych dqzen i stanu swiata. Nie rna cha
rakteru poIitycznego, gdyz interesujq jq wylqcznie wartosci osoby, 
ale dlatego wlasnie domaga si~ wolnosci, poszanowania ()soby, 
umozliwienia dzialania i myslenia na wla..sny rachunek. Stqd tez 
moze 'Si~ ona realizowac takze w walce. 

POSTACIE WSPOLNOTY 

Mozna wymiemc 'kilka charak terystycznych posta-ci, w jakich 
jawi si~ n am wsp6lnota, pami~tajqc przy tym, ze kazda Z owych 
postaci wyznaczana jest rodzajem poprz,edzajqcego jq spotkania. 
Zdaj~ sobie spraw~, ze podana przeze mnie klasyfikac ja moze nie 
bye zadowala jqca - opieram si~ na najbardziej charakterystycz
nych r6znicach pomi~dzy spotkaniami i wyra,stajqcymi z nich 
wsp6lnotami; ktos inny moze widziec odmiennie linie podzialu, 
cechy wyrozniajqce poszczeg6lne formy, wreszcie same postacie 
wspolnoty. Dlatego ogranicz~ si~ jedynie d{) wymienienia i kr6t
kiego okreslenia poszczegolnych postaci tak, jak je dostrzegam. 

Byla juz mowa 0 kochankach, kt6rzy pragnq przeksztalcic mi
losnq ekstaz~ w trwaly zwiqzek. Z ich spotkania wyrMe moze 
wsp6lnota "dopelnienia" (bez ()soby Drugiego m6j byt wydaje mi 
si~ niepelny, pozbawiony sensu, rozdarty), pr,zybierajqca charakter 
formalnego 'Zwiqzku i grupy spolecznej: malzenstwo i rodzina; ich 
wsp61nota m{)ze takze realizowac si~ bez zwiq'Zku formalnego lub 
nawet wbrew istniejqcym zwiqzk{)m tego typu (moze prowatizic 
do rozbicia innej rodziny czy malzenstwa). Kluczowym poj~ciem 
jest tu wzajemna 0 b e c ill Q Sc 'kochank6w dla siebie, rozumiana 
przede wszystkim jako wiernose partnerowi, utozsamiajqca si~ z 
sensem zycia. Porzqdek wartosci ograhicza si~ dla kochank6w wy
lqcznie d{) tych, kt6re 'Zwiqzane Sq z milosnym skief{)waniem ku 
osobie jed y neg 0 partnera. Najwi~kszym nieszcz~sciem dla ze
spolonych w takim zwiqzku kochank6w jest to, co swietni-e zro
zumial Sartre, m6wiqc ustami jednego ,z bohater6w Diabla i Pana 
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Boga: "Jestes deplem, jestes swiatlem, a nie jestes mnq. To. jest 
nie do zniesienia. Nie rozumiem, dlaczego jest nas dwaje, chcial
bym stac si~ tobll, zostajl}c sobli samym." 13 

Innl} postac b~dll mialy wspolnoty zawil}zujl}ce si~ na tIe spat
kan "wspolnego poczucia ,braku". Przyrodzony glod poznawczy 
powoduje, ze wewn~trzna pasja, ktora kaze czlowiekawi szukac 
dopelnienia swego niedoskonalego, niewytlumaczonego, zawieszo
nego w dziwnej prozni bytu znajduje swe ujscie we wspolnej pra 
cy z innymi ludzmi; ktorymi kierujl} podobne motywy. Jestesmy 
pewni, ze tylko dzialajqc razem zdolamy posunl}c naprzod problem, 
ktory nas niepokoi i ze porozumiewae si~ b~dziemy bez najmniej
szej trudnosci nie tylko dzi~ki wspolnej wiedzy i aparatowi nau
kowemu, lecz przede wszystkim bezposrednio: za pomocq jednega 
slowa, gestu, znaku, spojrzenia. Znalezlismy si~ w sferze, w ktore j 
jasny i oczywisty staje si~ dla nas trud podj~tych ofiar i wyrze
czen: pragniemy sluzyc czlowiekowi i jestesmy przekanani, ze 
wlasnie w tym zespole b~dziemy to czynie najlepiej. Sluzba bliZ
niemu i nieprzeparta dllznosc do wypelnienia swych brakow pa
znawozych konstytuuje wi~c zespolenie osobowe "wspolnego po 
czucia braku". 

Blisko tego typu wspolnoty stoi tez inny: Mistrz i uczniowie. 
Uc.zen spotyka swego mistrza, doznaje oISnienia, przezywa feno
men spotkania z Mistrzem i postanawia pojse za nim, nasladowac 
go ("Gefolgschaft" i "Nachfolge" w terminologii Natury i form 
sympatii Schelera), upodobnic si~ do niego. Mistrz staje si~ lila 
ucznia wzorem, ucielesnieniem idealu, ktory uczen pragnie osiqg
nqe. We wspolnocie tego typu przejawia si~ nieograniczone zaufa 
nie do czlowieka i niezlomna wiara w wartose, jakq stanowi sa
ma osoba ludzka Mistrza. Niejednokrotnie dzi~ki obcowaniu z ucz
niem Mistrz odkrywa nowe wartosci, a takze zwalcza wady, 0 kto
rych wie jedynie on, a ktorych nie dostrzega zaden z jeg9 uczniow. 
Relacje Sq wi~c - tak jak i w poprzednich wspolnatach - wza
jemne. Nasze dziela formujq · nas samych, nasi uczniowie magI} 
nas wiele nauczyc - mowi <Buber.14 A tworca skautingu - najle
piej sprawdzajllcej si~ metody wychowawczej w XX wieku - daje 
takl} wskazowk~, nie mysillc bynajmniej 0 Mistrzu, lecz po prostu 
o 	dobrym wychowawcy (0 ktorym Tadeusz Kotarbiilski pisal jako 
o "opiekunie spolegliwym"): "wychowywanie polega na budowaniu 
charakteru i na tworz~:miu czlowieka, kazdego Z osobna",UI (las dla 

\I Jean Paul Sartre - D!abel t Pan 86g w przekl. J . K otta, ..Dialog" 1959/9, 
s. 	54• 

.. Martin Buber - I and Thou, trans!. by W. Kaufmann, Charles Scribne r 's 
Sons, New York 1970, s . 66-70. 

II Baden-Powell Robert of GilweII - Ws k az6wk! dta skautm!stTz6w , w przekl. 
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wychowawcy najwa~rue]sze jest, "aby posiadal przede wszystkim 
peIne zaufanie chlopca i byl z nim na stopie starszego brata 
wtedy obaj mogq mowie otwarcie." 16 JezeIi nie w z a j em n e za
ufanie lecz troska 0 wlasny autorytet jest nadr,zE:dnq sprawq wy- . 
chowawcy, wowczas nie tylko poj~cie "Mistrz", lecz nawet okre
slenie "wychowawca" wydaje siE: nietrafne. 

Wspolnoty mogq siE: takze tworzye wwarunkach, w ktorych do
chodzi do ponizenia godnosci ludzkiej przez grupE: jednostek, np. 
w systemach totalitarnych. Cierpienie i uswiadomienie sobie po
nizenia buduj'l trwale wiE:zy pomiE;dzy obojE:tnymi dotqd dla sie
bie ludzmi. Mozemy wszak mowie 0 wspolnocie, jaka tworzyla si~ 
co dzien i co dzien umacniala ofiarami, poswiE:ceniem, tragediami, 
wy,rzeczeniami 'f grupkach walczqcych w ruinach swego miasta 
powstancow wars~awskich 1944 Toku. A czyz nie tworzyly si~ 

wspolnoty nawet w "kamiennymswiecie" obozow koncentracyj
nych, gdzie wyb6r milosci blizniego byl wyborem mozliwej lub 
pewnej (jak w przypadku O. Kolbe) smierci? 

W omawianych dot'ld wspolnotach spotykali siE: mme] wi~cej 
rownorzE:dni partnerzy, a jezeIi nawet byly pomi~dzy nimi jakies 
roinice, to spotkanie usuwalo je, stwarzajqc plaszczyzn~ pelnej 
rownosci osobowej. Dzi~.ki temu mogly jako efekty zespolen oso
bowych wyst~powae pozytywne przemiany w uczestniczqcych w 
nich ludziach. Horyzontem tychzespolen bylo zawsze Dobro, ja
wiqce si~ w roznorodnych postaciach i wymagajqce od nas aksjo
logicznej i moralnej odwagi. Jednakze juz na poczqtku powyzszych 
rozwazan pojawilo si~ poj~cie ugruntowania fenomenu spotkania 
w czyms ponadludzkim, a zarazem osobowym. Wraz z "oddechem 
.zycia wiecznego" i ee sferq transcendencji ukazal si~ horyzont 
w innej postaci: pojawil si~ Bog. Powstaje pytanie: czy mozna 
mowie takze 0 spotkaniu z Bogiem, skoro nie rna tu rownorz~d
nosci partnerow, a jezeli uznamy, ze jest to wyjqtkowa postae 
spotkania i ze dzi~ki niemu moze konstytuowac si~ pewna wspol
nota, to wylania si~ kolejne pytanie: 0 charakter takiego spotka
nia i takiej wspolnoty. 

Spotkanie z Bogiem jest fenomenem scisle zwiqzanym ze szcze
golnym typem doswiadczenia, jakim jest doswiadczenie religijne, 
ktore wiqze si~ z wiarq i uznaniem siebie za twor niedoskonaly 
pod wzglE;dem ontologicznym, epistemologicznym i aksjologicz
nym i zalezny od doskonalego Bytu Boskiego. Moze bye one ba
dane tylko jako indywidualne doswiadczenie czlowieka. Spotka
nie z Bogiem moze si~ dokonywae na roznych niejako sz·czeblach 
lecz opisy n a j pel n i e j s z y c h spotkan z Bogiem Sq opisami 

B. 	 Bialostockiej, Warszawa 1946, Harcerskie Wydawnictwo "Godziemba", s . 39. 
11 j w., S. 77. 
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mistycznego zjedno.czenia, mistycznej ekstazy, ktorq najlepiej okre
sIila sw. Teresa : "Wola cala zaj~ta jest milo.sciq, ale nie rozumie, 
Jakim spo.so.bem miluje; ro.zum, jesIi rozumie, nie ro.zum~e, Jakim 
spo.sobem ro.zumie, a przynajmniej nic z tego. po.jqC nie zdo.la, co 
ro.zumie; mnie si~ zdaje, ze nie ro.zumie, bo. jak mowilam, sam 
siebie nie rozumie; ja tego. zro.zumiec nie po.trafi~." 17 Spo.tkanie 
z Bo.giem daje czlo.wiekowi sil~ ducho.wq, po.zwalajqcq po.rwac za 
so.bq ludzi i wprZqC ich do. dziela Bo.iego. na ziemi, a takie do. pracy 
na rzecz wlasnej. spoleczno.sci; milo.sierdzie, dzi~ki ktoremu reali- . 
zuje si~ zasada milosci blizniego.; czysto.sc mo.ralnq, wykluczajqcq 
wiele nieszcz~sc; zdo.lno.sc do. ascezy. 
. Mistyczne spo.tkanie z Bo.giem jest /feno.menem niezwy·kle rzad
~im i bardw trudno. tu 0 werbalizacj~ - naj cz~sciej po.zo.staje 
nam si~ o.dwo.lac do. .o.pisow, po.zo.stawio.nych przez mistykow z na
dziejq, ze ich analo.giczny charakter o.dslo.ni · takie przed nam i 
cZqstk~ do.st~pnej im tajemnicy. 

Spo.tkanie z Bo.giem do.pro.wadza · do. wspolno.ty, przeiywanej 
ptzez <!zlo.wieka ·z innymi 1udzmi, ale o.d·czuwanej jako. zapo.sred
niczona przez Bo.ga. Dzi~ki o.dczuwanej duchowej styczno.sci z Bo.
giem utrwalajq si~ wi~zy przyjazni, o.partej ha milo.sci bli.~niego. 
i ch~ci po.swi~cenia si~ dla niego., na przeko.naniu a po.iytku i do.
nioslo.sci wspolnej realizacji warto.sci tego, co. swi~te, na ufno.sci 
w szczero.sc i czysto.sc intencji bliznich. Wspolno.ty tego. typu mo.gq 
si~ two.rzyc wo.kol czlo.wieka, ktory do.znawszy spo.tkania z Bo.giem 
"przeno.si" swoj stan ducha na innych ludzi w spo.tkaniu z nimi. 
Mo.ina by wi~c uiyc tu okreslenia : wspolno.ta zapo.sredniczona. 

Omowio.ne szkico.wo. po.stacie wspolno.ty po.siada jq jeszcze jeden 
element, wyraznie wskazujqcy na ich lqczno.sc z po.przedzajqcymi 
je spo.tkaniami, ad ktorych bio.rq swe o.kreSlenia. Elementem tym 
jest sto.pien angazo.wania si~ o.sob w po.szczegolne spo.tkania 
i wspolno.ty, uwido.czniajq.cy si~ szozegolnie przy oka~ji analizy 
wspolno.t dzi~ki ich czaso.wemu charaktero.wi. Sq wspolno.ty, w 
ktorych angaio.wanie si~ po.zo.stawia spare mo.i!iwo.sci dzialania 
w innych zwiqzkach mi~dzyludzkich i ro.zwijania dzialalno.sci zu
pelnie ,roinej ad tej, ktora przejawia si~ We wspolnocie. Do.tyczy 
to. zwlaszcza wspolnot "po.ozucia braku" i two.r zo.nych przez Mi
strza i ucznia. Nato.miast wspolno.ta "dopelnienia" lub "poniienia 
go.dno.sci" angazuje zazwyczaj czlo.wieka bez · reszty i trudno. jest 
mu zdobyc si~ na jakieko.lwiek myslenie i dzialanie niemajqce 
bezposredniego. zwiqzku ze sprawami wspolno.ty. Wspolno.ty wyra
s ta jqce ze spo.tkan z Bo.giem mo.gq miec rainy charakter, ale naj-

If Cyt. za: William James - Do§wi adcze n i a r e!tgijn e, w pr ze k l. J. Hempla , 
WaI:szawa 1958, K1W , s . 37:l-374. 

1446 

http:Wspolno.ty
http:wspolno.ty
http:wspolno.ta
http:wspolno.ty
http:charaktero.wi
http:uwido.czniajq.cy
http:wspolno.ty
http:lqczno.sc
http:wspolno.ty
http:szkico.wo
http:Omowio.ne
http:wspolno.ta
http:przeno.si
http:Wspolno.ty
http:czysto.sc
http:szczero.sc
http:wspolno.ty
http:o.dslo.ni
http:zdo.lno.sc
http:czysto.sc
http:ducho.wq


W5POLNOTA 050B W SWIECIE 

cz~scie j r6wniez prow adzq do zaw~zenia obszaru aksjologicznego. 
Nalezy ciczywiscie pami~tae, ze uzyte tu okreslenie "zaw~zenia ': 
b~dzie przez par tner6w zespolen "dopelnienia" rozumiane jako 
odrzucenie nieis totnych i pozbawionych dla nich sensu wartosci 
na rzecz jedynie waznego zespolu wartosci IZwiqzanych z milosciq 
Drugiego; podobnie zinterpretujq je uczestnicy wsp6lnot "poni
zenia godnosci" , czy tez wsp6lnot zaposredniczonych przez spotka
nie z Bogi·em. Spotkania, posiadajqce "momentaLny" charakter, 
cechu je wi~kszy lub mniejszy stopien gwaltownosci - wsp6lnoty 
natomias t lagodzq t~ gwaltownosc i szukajq mozliwosci usuni~cia 
tego, co wemocjonalnym i niedyskursywnym dokonywaniu si~ 
spotkania przeszkad za spokojnie i cierpliwie budujq·cej si~ wsp61
nocie. Nie oznacza to, ze wsp6lnota rna bye pozbawiona napi~cia 
emocjonalnego, lecz ze napi~cie to stac si~ powinno jed n y m 
z jej wyroznik6w, nie zas pierwszoplanowym elem entem. 0 He 
bowiem w spotkaniu naturalne jest pewne "zapomnienie si~" 
o tyle wspolnota jest fenomenem bardziej "dojrzalym" i je j uczest 
nicy umiejq odpowiednio wywazyc rac je rozumu i niekwestiono
wane potrzeby serca . 

WSP6LNOT A A WOLNOSC OSOBY 

Wyb6r wlasnej drogi, w pelni wolne ksztaltowanie swego zycia 
musi oznaczac rnozliwdsc wylqczenia si~ ze wsp6lnoty. Jezeli bo
wiem osoba jest wolna w kazdym swym akcie, to nie mozna wy
klue-zye takiej mozliwosci . Zupelnie inne zna·czenie ma wylqczenie 
si~ ze wsp61noty kochanka w milosnym zwiqzku, a inne wsp61
bo jownika. Pierwszy przypadek, to definitywny rozpad wsp61noty, 
na gruzach ktorej moze wyrosnqc inna. Przypadek drugi, to osla
bienie, lub w szczeg6lnej sy tuacji wzmocnienie, wspolnoty: od
chodzq slabsi, ci, k torzy przystali do wsp6lnoty ze wzgl~du na jej 
silE; oddzialywania na otoczenie, kt6ra to sila jest niejednokrotnie 
nieodpar tym magnesem. Ich przynaleznosc do wspolnoty m ogla 
bye pozoma - zwlaszcza jesli nie poprzedzilo jej spotkanie: w tym 
miejscu wylania sit; s zerszy problem "wsp6lnot pozornych". Mo
globy sit; wydawac, ze wspolnoty powstajqce w warunkach poni
zenia godnosci ludzkiej Sq takimi wlasnie wsp6lnotami pozornymi, 
gdyz nienawise d o ciemiE;zcy wywiera decydujqcy wplyw na jed
noczqcych sit; w obliczu wroga ludzi. Wsp6lnoty takie mogq bye 
j.ednak ca lkowicie autentyczne, jesli nienawise poprzedzona w nich 
jes t milosciq i nadziejq. Zar6wno spotkanie jak i wsp6lnota wy
znaczane Sq bowiem wartosciami pozy tywnymi. Tam, gdzie brak 

1447 



JERZY BUKOWSKI 

jest horyzontu Dobra, nie mozna mowie 0 zadnej wspolnocie, 
a wszelkie zwiqzki tworzqce si~ w oparciu 0 wartosci negatywne 
zaslugujq na miano wspolnot pozornych - calym balastem, jaki 
niesie wewn~trzna sprzecznose tego poj~cia. 

Dwoje nienawidzqcych si~ tak dalece ludzi, ze ich sens zycia 
sprowadza si~ do wzajemnego szkodzenia sobie, grupa, ktorej glow
nym celem jest destrukcja i szkodzenie innej grupie - oto przy
klady "wspolnot" opartych 'tla odwroconej niejako hierarchii y.rar
tosci. Tymczasem w prawdziwym spotkaniu nast~puje oczysz
czenie pola aksjologicznego z wartosci negatywnych i nizszych 
wartosci pozytywnych na rzecz na jwyzszych wartosci osoby i tego , 
co swi~te. Wspolnota utwierdza t~ prz,emian~, majqcq swe zrodlo 
w ugruntowaniu spotkania w transcendensie, jakim jest B6g. Dla
tego tylko horyzont Dobra wyznacza cele zespoleniu osobowemu 
i dlatego bez niego wspolnota moze bye tylko pozorna. 

Zespolenie osobowe nie moze niszczye wolnosci osoby. Podj~cie 
trudu bycia we wspolnocie jest pewnq formq zawierzenia swej 
wolnosci Drugiemu, potraktowania go jako tego, kt6ry nie nadu
zyje zaufania i w pelni doceni ofiarowanq mu wolnose. Ofiaru
jqC mu siebie wraz z mq wolnosciq, nie wyzbywam si~ wcale tej 
wolnosci, lecz traktuj~ Drugiego jako jej granic~, dzi~ki ktorej 
niemozliwe jest popadni~cie na powrot w struktur~ "c,ogito"; w 
niej moja wolnose nie liczyla si~ z innymi ludzmi. 

Zaufanie do Drugiego nie oznacza calkowitego odkrycia si~ 

pl'Zed nim - "Intimsphare" chroni przed tym skutecznie - lecz 
otwarcie tak peIne, jak tylko jest to mozliwe. Oba te fenomeny: 
zespolenia z Drugim i zrozumienia siebie wykazujq wiele cech 
wsp6ln~ch i dlatego tez Iatwiej jest poznac samego siebie czlo
wiekowi, kt6ry potrafi zye we wsp6lnocie osobowej, niz temu, 
kto uwaza, ze wyIqcznie odseparowanie si~ od ludzi i samotny 
namysl nad sobq pomoZe mu dotrzee do najgl~bszych sfer jego 
oso bowosci. . 

Wychodzqc od pewnej formy "wzi~cia w nawias" epistemologii 
i odsuni~cia na plan dalszy dqznosci czysto poznawczych, doszli
smy do punktu, w kt6rym po szkicowej analizie postawy opartej 
na zaufaniu do Drugiego i wierze w mozliwose bezposredniego 
poznania jego osobowosci w fenomenie spotkania zn6w pojawia 
si~ przed nami pole epistemologiczne. Wlasnie kontakt z Drugim, 
zespolenie osobowe pomaga w ujednoliceniu naszych wewn~trz
nych struktur poznawania i przezywania war t 0 sci. We wsp61
nocie zaczynamy odczuwae i dokonywae wyboru w podobny spo
sob, jak nasi partnerzy, choe nie ' rna mowy 0 zwykIym nasladow
nictwie. Jednoczesnie wolnose osoby pozwala nam na wycofanie 
si~ ze wspolnoty w momencie, kiedy odczujemy brak wza jemnego 
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kontaktu z jej czlonkami. M6g1by ktos powi.edziec, ze zeri,vanie 
zwil:lzku wsp6lnotowego przeczy istocie wsp6lnoty, kt6ra blysk 
terazniejszosci pragnie przemienic w wiecznosc. Nic podobnego: 
jest niekiedy tragedil:l, nieszcz~sciem osoby, ale pozwala na za
chowanie autentY'zmu, spontanicznosci i szczerosci, kt6re ulatwia
jl:l nam moze nie codziennCj krzl:ltanin~, lecz skierowane na naj
wyzsze wartosci wsp61bytowanie we wsp6lnocie: wsp61zycie z in
nymi ludzmi-osobami, wypelniajl:lcymi nasz wsp6lny swiat. A wla
snie wtedy traktujemy powszedniq rzeczywistosc powaznie i sta
ramy si~ aktywnie w niej uczestniczyc, zmieniac jq i ksztaltowac, 
zdajCjc sobie jednoczesnie spraw~, iz jedynie waznq jest dla nas 
droga realizacji najwyzszych wartosci: powodzenie w tym dziele 
zalezy nie tylko od nas samych, ale i od tego, co dzieje si~ w ze
spoleniach osobowych, w kt6rych bi.erzemy udzial. · 

Jerzy Bukowski 
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DRAMAT I TEATR WOBEC SACRUM 
CSYMPOZJUM 0 DRAMACIE I TEATRZE SAKRALNYM ' 


KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI. 2-5 MAiA 1983) 


Po raz trzeci juz w ciqgu .ostatnich kilku l'!t Katedra Dramatu 
i 'l'eatru oraz Zaklad Badan nad Literaturq Religijnq KUL zorga
nizowaly sympozjurn naukowe poswiE;cone problernorn dramatu 
i teatru sakralnego. Syrnpozjurn to, w kt6rym uczestniczyli r6wniei: 
naukowcy z Francji i Kanady, odbylo si~ w dniach 2-5 maja w 
Bibliotece Uniwersyteckiej KUL. Osobnego podkresle-nia wymaga 
inspiratorska rola prof. Ireny SlawiIlskiej, odslaniajqca przed ko
lejnymi pokoleniami teatrolog6w polskich horyzonty problematyki 
badawczej z zakresu wiedzy 0 teatrze. 

Nieprzypadkowo i rozrnyslnie w tytule niniejszego sprawozda
nia sparafrazowano ternat lubelskiej sesji. Jednym bowiem z prze
wijajqcych si~ w prezentowanych tarn referatach i w dyskusji 
rnotyw6w, byla troska 0 ostroi:nosc w poslugiwaniu si~ samym 
terminern "drama t i tea tr sakralny". Sacrum otwierajq~e perspek
tyw~ transcendencji, to rejon doswiadczen duchowych tak szcze
g61nej natury, ze objqc jej nie mogq nawet najbardziej lJrecyzyjne 
narz~dzia badawcze. Troska ta przejawiala si~ n"iiE;.dzy innymi w 
wypowiedzi dra Krzysztofa D y b cia k a (IBL) postulujqcego sto
sowanie ostroz-niejszej terminologii, jak "zJ:)liianie si~ do sacrum", 
anizeli "dramat sakralny" i zwi~kszonq swiadomosc metaforycz
nego na og6l uiywania takich okreslen. 

Szczeg6lne emocje wzbudzila w zwiqzku z tym r6wniez trudna 
do rozstrzygni~cia kwestia "obszaru" i "granic" sacrum (lub wla
snie nie-istnienia tychie), relacja mi~dzy sacrum a profanum, 
a takze problem ambiwalencji sacrum wiqiqcy si~ z koniecznosciq 
okreslenia statusu ontycznego sacrum nacechowanego negatyw
nie - zla metafizycznego. Stawiano pytanie 0 zasadnosc rozgra
niczania tego, co sakralne i tego, co swieckie, zwlaszcza wobec 
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"wyzwania chrzescijanskiego", jakim jest historyczny wymiar epi
fanii Jezusa Chrystusa. Podnoszono przydatnosc kategorii antro
pologicznych i fenomenologii religii dla badan teatrologicznych, 
ale padaly rowniez sluszne glosy ostrzezenia przed redukowaniem 
swi~tosci i religijnosci do poziomu mitu i symbolizmu religijnego. 
Badania nad dramatem chrzescijanskim nie mogq pomijac tak spe. 
cyficznie chrzescijanskich poj ~c, jak Laska, grzech i personali
styczne pojmowanie czlowieka; w przeciwnym bowiem wypadku 
moze im gwzic rozplyni~cie siE: w jakims synkretyzmie religijnym. 
Z drugiej jednak strony zmusza to teatrologa do przekroczenia 
granic autonomii jego przedmiotu badan i siE:gni~cia po dystynkcje 
wypracowane przez teologiE: i filozofiE:. . 

To tylko' niektore z najwazniejszych pytan jakie wylonily siE: 
w trakde obrad obejmujqcych problematykE: teorii dramatu i te
atru religijnego, wnikajqcych w dawne i wsp6lczesne formy tea
tralno-dramatyczne - od pasji po dramaturgi~ Claudela - ana
lizujqcych rozw6j form teatralno-muzycznych, jak oratorium i kan
ta ta, czy wreszcie poszukujqcych modelu wsp61czesnego tea tru se
minaryjnego i popularnego. Cennym uzupelnieniem tych wypo
wiedzi byly glosy wybitnych praktykow: aktorow i inscenizato
row - Danuty M i c halo w ski e j, Jerzego K r e cz mar a 
i Kazimierza Br a una, obrazujqcych poszukiwania sacrum przez 
tea tr wspolczesny i odslaniajqcych ta kze spoleczne kon teks ty tego 
zjawiska . 

W zasadnicze tematy wsp6lczesnej mysli teatrologicznej wpro
wadzila uczestnikow sympozjum prof. Irena S 1 a win s k a. Pod
kreslila mocno interdyscyplinarny charakter badan nad teatrem 
religijnym - zajmujq one poza teatrologiem teologa, filozofa, 
antropologa, psychologa, a nawet katechetE:. Wymagajq one uzu
pelnienia przez studia nad teoriq i historiq kultury i sztuki. Waz
nym nurtem wspolczesnej mys!i teatrologicznej jest refleksja egzy
stencjalna oraz proba stworzenia filozofii teatru. 

W teatrologii zachodniej dostrzegalne Sq roznice juz na poziomie 
terminologii. Uczeni anglosascy rozrozniajq poj~cia sakralny 
religijny, preferujqc wyraznie termin: sakralny. Jest to gatunek 
" wy'zszY", "holy" - swi~ty. Ch~tni e uzywajq tez poj~c : rytualny 
i obrz~dowy - n ic w tym dziwnego, jako ze jest to mysl sytu
ujqca siE: w obr~bie tzw. krytyki mitograficzno-archetypowej. Te
a trologowie francuscy, najsilniej zwiqzani z niyslq egzystencjalnl4 
i dqzq-cy do sformulowania ogolnej filozofii -teatru najch~tniej uzy
wajq poj~c: teatr kosmiczny lub metafizyczny. W Niemczech wre
szcie terminologia jest, mozna rzec, najbardziej tradycyj-na; ch~t
nie mOWl si~ tam po prostu 0 teatrze chrze.scijanskim_ 

Szczeg61nie interesujqcym aspektem zaprezentowanego przez 
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prof. Slawinskll przegilldu pylo wnikliwe om6wienie nieznanej do
tychczas pr6by stworzenia teologii tea tru, padj~tej na niemieckim 
obszarze j~zykowym. Ujmowanie teatru w kategoriach teologicz
nych to dzielo przede wszystkim Reinholda Schneidera oraz pro
pozycja "teodramatY'ki" szwajcarskiego teologa Ransa Ursa von 
Balthasara. 

Koncepcja Schneidera jest wczesniejsza, pochodzi z lat 50-tych. 
Wy,rasta ona Q; uniwersalistycznego pogilldu na relacj~ sacrum 
dzielo sztuki. Kazdy dramat rna charakter sakralny: poniewaz 
przekracza naszll rzeczywistosc i wiedzie nas ku transcendencji. 
Kazde wielkie dzielo sztuki teatralnej rna wymiar kosmiczny b~
dllc analogonem calego swiata i szyfrem sluzllcym do odczytania 
jego porzlldku. Dramat dotyczy losu czlowioeka, a zatem jego od
niesienia si~ do Boga; jest archetypem ludzkiej sytuacji egzy
stencjalnej. Istot~ drama tycznego konfliktu stanowi przyj~cie lub 
od.rzucenie Laski, kt6rej obecnosc dostrzec mozna w kazdym te
atrze. Dramat jest zawsz€ slldem nad swiatem - tu prof. Slawin
ska zwraca uwag~ na podobienstwo wizji teatru Wyspianskiego 
a jego final rna zawsze wymiar apokaliptyczny. Eschatologia te
atru jest jed-nak w ostatecznym rozrachunku optymistyczna; kon
flikt tragiczny, ,choc konczy si~ kl~skll jednostki wen uwiklanej, 
oznacza zwyci~stwo prawdy przez wznioslll ofiar~ czlowieka. 

Pierwszy tom Teodramatyki Balthasara, pt. Prolegomena po
chodzi z roku 1973. Kategorie dramatyczne uj~te w aspekcie reli
gijnym daly uczonemu szwajcarskiemu asumpt do potraktowa
nia ich jako instrumentarium da dialogu czlowieka z Bogiem. 
Teatr to projekcja egzystencji ludzkiej na scen~ , kt6rll czlowiek 
sam dla siebie przysposobil. W projekcji tej czlowiek odnajduje 
przezna,czDnll mu, ale jednoczesnie swiadomie przyj~tll rol~. Spe
cyfioznie teatralne dystynkcje: " rola" i "maska" , otrzymuj'l u Bal
thas,ara gl~bokie uzasadnienie egzystencjalne, Prowokuj'l pyta
nie 0 to, kto przydziela rol~ oraz poszukiwanie identycznosci i du
chowej tozsamosci. Personalistyczny wizerunek czlowieka i jego 
"roli" duchowej ksztaltowany jest w konfrontacji ze strukturaliz
mem; 'nie rna w teatrze podzialu na aktor6w i "aktant6w" - kaz
dy jest osob'l i swiadomie kSQ;taltuje swoj'l "rol~". 

Podobnym tropem refleksji egzystencjalnej, wyrastajllcej z uni
wersalistyanej koncepcji sacrum, wiodll poszukiwania swi~toSci 
w dramatach Paula Claudela podejmowane przez Wojciecha 
K a c z mar k a (KUL). W przeswiadczeniu ,referenta klasyfikacja 
p61 przejawiania si~ sacrum, takich jak: wlltek, motyw, tapas, ar
chetyp moze bye dopiero wst~pem do wlasciwej -interpretacji sa
crum ujawniaj'lcego si~ w gl~bokiej strukturze tekstu. Religijnosc 
Claudela nie przejawia siE: wprost, lecz poprzez wieloglosowosc 
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protagonistow dramatu, ale przez "to wlasnie przenika calq tkank~ 
dziela. Zarliwa chrzescijanskose teatru Claudela nie pozwala po
przestac na rozpoznaniu {)becnosci sacrum w dziele, lecz domaga 
si~ odpowiedzi na pytani€, jaka sakralnose je konstytuuje? Od
powiedz, ze jest to sacrum chrzescijanskie rodzi z kolei problem 
wiarygodnosci tej oceny. Rozwiqzaniu tego dylematu zdaje si~ slu
'lye teza 0 dynamicznosci , linearnosci i procesualnosci c1audelow
skie j koncepcji czasu, uwypuklajqcej p.rogresywny charakter Ob
jawienia, a takze akcentowanie - przyj~tej za Rkoeurem - an
tynomii wiary i religii, z jednoznacznym waloryzowaniem tej 
pierwszej, co zresztq wzbudzilo zywe kontrowersje w dyskusji. 

"Obszary . swi~tosci w Teatrze Rapsodyc~nym" penetrowal dr 
Jan Ci e c how ic z (Uniw. Gdanski), tym razem w perspekty
wie antropologicznej, ale tez osadzaj.qc swe rozwazania w kon
krecie historycznym. Szczeg6lnie przydatna okazala si~ tu eliaaow
ska kategoria "srodka swiata", a zatem miejsca nacechowanego 
wyjqtkow:o intensywnie swi~tosciq, ja)ko modelu teatru-swiqtyni. 
Srodek ten istnieje oczywiscie w 'Pr-zestrzeni wspolprze.dstawionej 
(idealnej, symbolicznej), bowiem przestrzen sceniczna to tylko mi
krokosmos otwierajqcy dopiero okno na lIllakrokosmiczny wymiar 
przestrzeni ewokowanej rapsodycznym slowem. W kategoriach an
tropologicznych interpretowana jest r6wniez geografia sakralna 
Teatru Rapsodycznego z uwypukleniem symbolicznego znaczenia 
element6w przestrzeni scenicznej, jak np. schod6w, czy schematu 
tryptyku, szczegolnie klarownego w aspekcie horyzontalnym. Zgo
dnie z ideq rapsodycznq najbardziej swiE:te jest jednak slowo, po
j~te jako sacramentalium. 

Slusznq propozycjq metodologicznq dra Ciechowicza wydaje si~ 

tez bye postulat badania Teatru Ra'Psodycznego przez pryzmat ka
tegorii historii idei. Wszak idea rapsodyczna zrodzila si~ z poczu
cia sluzby wobec "swi~tych wersetow narodowych". Przykladem 
jest ·choeby genetyc<zny zwiqzek tej idei z ideq zmartwychwsta
nia, znajdujqcq genialny ksztalt artystyczny w finale Akropolis 
Wyspianskieg{). 

We wciqz jeszcze egzotyczny rejon hinduskiej mysli teatralnej 
wprowadzil sluchaczy doc. Krzysztof M. By r ski (UW). W tyro 
wlasnie rejonie kategoria teatru sakralnego okazala si~ najmniej 
przydatna, jako ze w mysli hinduskiej sakralne jest wlasciwie 
wszystko, co istnieje; nie rna zatem teatru sakralnego, lecz kazdy 
teatr jest sakralny. To, co w mysli europejskiej okreSla si~ mia
nem "profanum", wyraznie przeciwstawionego i odrdzielonego od 
sacrum - w mysE indyjskiej bytowo si~ nie spelnia. Indyjskie 
"profanum" to "avidia", ignorancja i pozor rzeczywistoSci. Dla
tego tez zasadne wydaje si~ mowienie nie 0 indyjskim teatrze sa
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kralnym, leez 0 istocie sakralnosci w teatrze indyjskim. Sakl'alnosc 
teatru wintegrowana jest tu w podstawowq ide~ metafizyki hin
duskiej - jde~ powrotu do pierwotnej ,jednosci Kosmosu, w kt6
rym to powrocie wai:nq rol~ do spelnienia rna i swiadomosc i uczu
eie. Teatr zas pojmowany jako rytual, jest jednym ze sposob6w 
reintegracji kosmieznej. 

Rola swiadomosci (dharmy - "za.cn()sci") jest narz~dziem, po
niewai: rytualizacja jest dqi:eniem par excellence swiadornym, rna 
charakter "naukowy", kodyfikujqcy kai:dq ludzkq czynnosc:. Teatr 
jest jednak rytualern szczeg61nej wagi i rangi, bo m6wi 0 rze
cza·ch najwai:niejszych, 0 wylanianiu si~ rzeczywistoscii jej po
nownej absorbcji. . "Mszalem" tej liturgii teatru Sf! swi~te ksi~gi 
Wed, przy czyrn Rigweda to liturgia slowa, Jadi:urweda - to zbi6r 
rytualnych czynnosci, a Sarnaweda to kancjonal hymn6w. 

. Swiadornosc podporzqdkowuje sobie uczucie, a akt rytualny na
daje im wlasciwf! i celowq harrnoni~. Sakralizacja uczuc dokonuje 
si~ ina kai:dym, taki:e zmysfowym poziornie pragnienia rnilosnego, 
wyi:ej - poprzez wyrafinowane praktyki tantryczno-jogiczne, i 
wreszcie na najwyi:szym poziornie rytualu teatralnego, poprzez slo
wo, gest t ruch, b~dq·ce odtworzeniern dzialan Brahmy, kt6ry z tych 
wlasnie elernentow kreuje rzeczywistosc. Dlatego dzialanie teatral
ne jest konkretne, leez odszczeg6lowione; nie 0 natuI'alnosc tu cho
dzi, nie ° artefakt rzeczywistosci akto.ra, bohatera lub widza, 
lecz 0 to, co doc. Byrski nazywa "rytualnq ikonq natury swiata". 
Efektern tej "rozkos.znej ofiary dla oczu" (Kalidasa) rna bye prze
i:ycie calej gamy uczue - "srnak6w", "rail", z kt6rych najwyi:szy, 
osrny - srnak zachwytu - przynosi zjednoczenie mistyczne z tyrn, 
ktory jest jego :hodlem - Brahrnq. . 

Pasjq w drarnacie staropolskim zaj~la si~ dr Elzbieta Z w i r 
k ow s k a (KUL), osadzajqc swojf! ana1iz~ w kontek,scie teologii 
moralnej sw. Augustyna. Wychodzqc od ustalenia faz ro~wojowych 
widowiska pasyjnego skoncentrowala SWf! uwag~ na tym etapie, 
w ktoryrn misterium wyernancypowalo si~ jUz od obrz~du litur
gjc.znego, przechodzqc - na gruncie polskirn dopiero \.\1 XVi 
i XVII wieku - w samoistnq form~ dramatycznf!. Uwaga anoni
mowych (za wyjf!tkiern drarnatu Paszkowskiego) tw6rc6w pasji 
skupia si~ jui: wowczas nie wok6lzdarzen wyst~pujqcych w sa
rnej liturgii, lecz na wqtkach pobocznych Ewangelii, cz~stokroe 

rozbudowywanych, bez zacieh nia jednakowoz perspektywy Zmar
twychwstania. Efektem tego jest pr.ze.dluzenie akcji, kt6rej sche
mat pokazywal np. mechanizm podejmowania decyzji przez ka
plan6w zydowskich lub Judasza i nadawanie tyrn decyzjom san
kcji prawnej. Autorka powolujqc si~ na ustalenia znawcy filozo
fii p6znosredniow iecznej, prof. Stefana Swiezawskiego, stawia tez~, 
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ii kierunek zainteresowan tworcow XVI-wiecznych pasji ksztalto 
wany byl przez typ mentalnosci religijnej epoki, wyrazajqcy si~ 

w swoistym utylitaryzmie religijnym, oraz w atmosferze "etosu", 
a· nie "logosu", a ' zatem w preferencji zagadnien moralnych; w 
pragnieniu. przekazania tego, co Bog doznal od czl{)wieka - zdra
dy i m~ki smiertelnej. 

. W pasji XVII-wiecznej dostrzega autorka wi~ksze zrownowaze
nie wqtku moralnego z filozoficznym, nie oznacza to jednak od
dalenia ich etyc'.':neg{) charakteru, a jedynie ich in telektualne po
gl~bienie. Wtedy to w1asnie pod wp1ywem renesansu mysli au
gustianskiej, uwypuklajqcej funkcj~ woli oraz rol~ Laski i milo
sierdzia Bpiego w przebaczajqcym akcie zbawczym, dochodzi do 
przeksztalcenia wyst~pujqcego w pasji motywu moraIitetowego. 
Grzesznik nie iyje juz tylko pod grOZq smierci, ale dojrzewa w 
akcie pokutnym do spotkania z Chrystusem. Wywodzqce si~ od 
sw. Augustyna pojmowanie nawrocenia jako pragnienia mistycz
nego zlqczenia z Chrystusem, mialo znaczne konsekwencje dla 
obrazu scenicznego; dla zwi~kszenia jego dramatycznego dyna
mizmu w dyskusjach Milosierdzia i Sprawiedliwosci. Znaki tea
tralne Sq bardziej subtelne, zwi~ksza si~ rola gestow, slowo wzbo
gaca si~ 0 przejmujqcy dramatyzm ciszy. 
Ewolucj~ od sredniowiecznego moralitetu do XVII-wiecz'l1ego 

oratorium - l1a gruI.1cie w10skim - 'zaprezentowa1a Irena M a m
c z a r z (paryi) idqc tropem XVIII-wiecznych traktat6w (m. in. 
F. Quadr io - 1740 ro-k), wiqiqcych genez~ oratorium jako formy 
teatralno-muzycznej z dzialainosciq zakonu oratorianow, oraz z ze
spoleniem dawnych fonn wokalnycj1, takich jak · lauda, ka,ntata 
i hymn - z udrama tyzowanym widowiskiem moralitetowym. For
ma ta rozrastala si~ ad dwucz~sciowej - tzn. dwu kantat ilustru
jqcych dwie cz~sci kazania - do trzycz~sciowej. Pierwsze ora to
rium Rappresentazione di Anima e di Corpo powsta1{) okolo ro
ku 1600 i bylo dzie1em kompozytora Emilio del Cavalieri. Inni wy
bitni tworcy oratoriow to F. Balducci, autor oratorium Wiara do 
muzyki Castellana oraz Giulio Rostellozzi (pozniejszy papiez Kle
mens IX), autor oratorium 0 sw. Aleksym. 
. Komplikacja £ormy oratoryjnej od prostej laudy i prymityw

nej, alegorycznej fabuly moralitetu, powodowana byia przez udra
matyzowanie person, poprzez muzyk~ i tekst poetycki, nasycenie 
dialog6w wyrafinowanymi srodkami stylistycznymi, takimi jak ' 
koncept, antyteza i metafora. Widoczne Sq tez slady retoryki uni
wersyteckiej. Od oratorium 0 sw. Aleksym prawdy teologiczne 
podawane Sq nie tylko poprzez kazanie, ale i w ariach gI6wnego 
boha tera. Zwi~ksza si~ bogactwo analizy psychologicznej postaci 
i wyrazistosc kolorytu spolecz·nego - wsp6kzesnego XVII-wiecz
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nego Rzymu. ' Uwydatnienie roli ch6r6w i przydanie im funkcji 
komentatora akcji i posuwania jej naprz6d, z:bliza form~ oratoryj
Uq do tragedii antycznej. Pojawiajq si~ tez i!ntermedia baletowe 
oraz - swiadozqce 0 cisnieniu sceny ludowej, commedii dell'ar
te - cz~sci improwizowane. Nie znika bynajmniej, leez sublimuje 
si~ element dydaktyczny. W oratorium La vita umana alegorycznie 
potraktowana walka wewu~trzna zyskuje wielkq sil~ ekspresji 
uczuc. Zycie i Rozum nie Sq juz suchymi alegoriami dawnego 
moralitetu, lecz ukazany jest scenicznie - m. in. baletowo - dra
matyzm ich wzajemnego poszukiwania si~. 

poc·zqtek XVIII wieku przynosi w .rozwoju tego gatunku dalsze 
przemiany, wyrazajq·ce si~ w zwi~kszeniti ilosci epizodow z Pisma 
Sw. np. Marii Magdaleny czy Lazarza, ale i jednoczesnie uwidocz
nia si~ kryzys oratorium, przerost widowiskowosci, orientalizacja 
i zeswiecczenie, a nawet tendencja do zagubienia swoistosci ga
tunkowej - pl'zechodzenia w oper~ () tematyce religijnej. Radykal
nq reform~ o.ratorium przeprowadzil w 1739 roku C. Coldoni, po
wracajqc w utworze Magdalena do prostoty, jasnoscl 1 przejrzy
stosci, bardziej naturalnego przekazu prawd teologicznych, usu
wajqc przerosty trywialnosci i manieryzmu. 

In terpretacji Raju utraconego Miltona - Pendereckiego, jako 
wspolczesnej sacra ra·ppresentazione, podj~la si~ Regina ChI 0

pic k a (AM Krakow), skupiajqc si~ na trzech zagadnieniach: 
1) filozoficznej wymowy miltonowskiego pierwowzoru i dziela 
Pendereckiego, 2) relacji mi~dzy koncepcjq tekstu a j~zykiem mu
zycznym, 3) formy Raju utraconego jako efektu ewolucji styli
stycznej tworcy Jutrzni. 

Rozpoznaje autorka partnerskq rol~ "sacrum negatywnego" w 
Szatanie u Miltona, i polozenie akcentu 'na swiat nadprzyrodzo
ny, oraz przesuniE;cie tegoz akcentu u Pendereckiego na swiat 
czlowieka, dla ktorego B6g i Szatan to zasadnicze pun,kty odnie
gienia. . 

W zakresie faktury dzwi~kowej i jej relacji do tekstu poematu 
dostrzegane jest wyodr~bnienie trzech "swia tow" dzwi~kowych, 
przynaleznych Bogu, czlowiekowi i Szatanowi. Muzyczny swiat 
Boga jest dostojny i monumentalny, w swiecie Szatana pojawia 
si~ nieustanna zmiana rytmu i ag.resywny "a-kord szatanski", zlo
zony z samych trytonow; swiat czlowieka charakteryzuje si~ wo
kalnosciq, dzwi~cznosciq, liryzmem, opartymi na tercjowosci. 

Na planie formy obserwuje autorka przezwyci~zenie dwoch nur
tow stylistyki Pendereckiego - techniki sonorystycznej, polega
jqcej na zestawieniu segmentow 0 roi:nych brzmieniach oraz tech
nikikontrapunktowej, opartej na polifonii. Obecnie nadal stoso
wany jest kontrapunkt, ale na pierwszy plan wybija si~ ekspre
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sywna linia harmoniczna; zauwai:alny jest nawr6t do stylistyki 
neoromantycznej. 

Nie spos6b om6wic w tym sprawozdaniu wszystkich prac zapre
zentowanych na omawianym sympozjum. Musz~ zatem ograniczyc 
si~ do przedstawienia tytul6w pozostalych referat6w, nie mniej bo
ga tych w spostrzezenia i wnioski praktyczne. Poza omawianymi 
tekstami i wspomnianymi wystqpieniami artyst6w teatru wymie
nic zatem wypada referaty: W. Sulisza (KUL) 0 wsp6lczesnych 
interpretacjach staropolskiego drama tu religijnego, ks. T. Przy
bylskiego (UJ) - 0 kantacie religijnej w Krakowie czas6w sta
nislawowskich, G. Wojczuk6wny (KUL) - 0 sacrosongu jako ,zja
wisku parateatralnym, ks. Z. Adamka (Tarn6w) i ks. W. Wilka 
(Sandomierz) - 0 problemach teatru seminaryjnego, dr B. Sty
kowej (KUL)i ks. T. Bailkowskiego (Tarn6w) - 0 popularnym tea
trze religijnym, <ir T. Kudlillskiego - 0 ni·edoszlej grze 0 Ma
donnie Szczyrzyckiej (wedlug pomyslu Juliusza Osterwy) i dr K. 
Dybciaka (IBL) - 0 kategoriach dramatycznosci w slowie Jana 
Pawla II. 

" Niestety z przyczyn pozamerytorycznych niemoi:liwy okazal si~ 


przyjazd .znakomitego uczonego prof. Czeslawa Hernasa. Nie zo

staly r6wniez wygloszone, zapowiedziane uprzednio referaty A. 

Wolanskiego, E. Morawiec, 1. Byrskiej i A. Marczewskiego. 


Podkreslic nalei:y na zakonczenie zyczliwy patrona t i serdecz
ne przyj~cje ze strony wladz KUL z prorektorem S. Sawickim na 
cz·ele, oraz udzial w obradach oficjalnego przedsta wiciela Episko
patu Polski, ks. Chudka, swiadczqcy 0 docenianiu przez autory
tatywne czynniki koscielne wag·j om6wionego sympozjum. 

Jacek Bartyzel 

W6DZ - POLlTYK - PISARZ 

Podj~cie si~ naukowego opracowania tematu dzialalnosci poli 
tycznej Wladyslawa Sikorskiego nalezy uzriae za bardzo uzasad
nione i od dawna oczekiwane. Swe ambitne i smiale zadanie Au
torka zaakcentowala w podtytule: Biografia polityczna.* Dotych
czasowe pr6by biografistyki Wladyslawa Sikorskiego nie wystar

• Wa1entyna Korpa1ska : wtady slaw Eug eniusz Sikorski . Biografia poUtyczna. 
Wroclaw 1981. 
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czaly. Niewqtpliwie bardzo cen-nq ale hagiograficznli, tuszujqCli 
"drailiwe sprawy" byla praca wielkiego historyka i bliskiego 
wsp61pracownika Sikorskiego genera'la Mariana Kukiela.1 Warto
sciowe , prace popularno-naukowe Romana Wapiilskiego i Olgierda 
Terleckiego,2 z ktorych pierwsza poswi~cona jest dzialalnosci, a 
druga mi towi Sikorskiego, nie wypelnHy rowniei naleiycie luki 
w historiografii. Prawie r6wnoczesnie z opracowaniem Aut{).rki 
(druk ksiqiki Korpalskiej ukonczony zostal 0 dwa miesiqce wczes
niej) opublikowal popularno-naukowq prac~ Olgierd Terlecki,3 Jest 
to na ra'zie pierwszy tom, znaczna jego cz~sc jest poswi~cona 
dzialalnosci emigracyjnej gen. Sikorskiego. Szkoda, ie interesu
jqcym, boga tym, ogromnie iywo podanym informacjom nie towa
rzyszq tu odp<lwiednie przypisy. 

W recenzowanej tu pracy Korpalskiej otrzymalismy szereg no
wych, szczeg610wych i udokumentowanych ustaleil idose obiek
tywnych ocen, dotyczqcych dzialalnosci Sikorskiego do czasu wy
buchu drugiej wojny swiatowej, w szczegolnosci odnoszqcych si~ 

do wczesnej dzialalnosci przyszlego wodza naczelnego. Podstaw~ 
ir6dlowq stanowily tu bogate archiwalia, prasa, relacje ustne. Na
tomiast znacznie gorzej wyglqda sprawa wykorzystania irooel do 
okresu clrugiej wojny swiatowej. Autorka sarna stwierdza na stro
nie 8, ie poswi~cila niewiele czasu na przebadanie a:kt wladz ,pol
skich na emigracji. Pomin~la znajdujqce si~ w Instytucie Pol~kim 
i Muzeum im. Generala Sikorskiego w Londynie: akta Rady Na
rodowej, zast~pujqcej parlamen t; akta Kancelarii Cywilnej Prezy
denta R. P.; roine k.olekcje, vv ktorych znajduje si~ m. in. szereg 
niedrukowanych pami~tnik6w. Ponadto tiob6r :lrodel pami~tnikar
skich jest bardzo jednostronny. Sq to pr.zewainie pozycje nasycone 
tendencjami charakteryzujq·cymi zwolennikow Sikorskiego. Brak 
tu pami~tnika pilsudczyka Tadeusza Katelbacha, ktory wydal ca
1y szereg fragmentow swych wspomnieil4; pami~tnikow oficera do 
zleceil przy gen. Sosnkowskim Witolda Babiilskiego 5; .pami~tni
kow pepeesowcow Jana KwapiiLskiego 6 i Hermana Liebermana 7; 

, M. Kukicl , General Sik01'ski zolnierz I mqz starm Polski Wa!czqccj, L ondYIJ 
In70. 

, Jak R. WapiIlski, Wladyslaw Sikor ski, Warszawa 1978; O. Terlecki, General 
ostatniej legendy. Rzeez 0 gen, Wladyslawle SikoTsklm, Chicago 1976. 

• 0., Terlecki, General Sikorski , Krak6w 1981. 
'T. Katelbach, Rok zlych wro:ib (1943) , Paryz 1959; tente, Spowiedi poko

lenia , Lippstadt 1948 i inne. 
o W. Babhlski, PrzycZynki historyczne do okresu. 1939-1945, Londyn 1967: 
• J. Kwaph'lski, 1939-1945 (kartkt z pami'ltnika), Londyn 1947. 
7 H. Lieberman, (Notatki Z pazdziernika 1939 r\ Dzlennik 

w!asnosciq niezyjqcego obecnie prof. J. Hulewicza. Cytuje go 
neral Stlwrs/.t, Krak6w 1981, s. 175-176 1 442. 

O. 
powyzszy 
,Terlecki, 

by! 
Ge

1458 



lOARlENIA - 'KSIA2KI ;- LUOllE 

oraz Stanislaw a S~p-Szarzyilskiego.8 Te ostatnie charakteryzujq 
nastroje przeciwnikow Sikorskiego w kolach oficerskich. 

PierV:,szy rozdzial ksiqzki Korpalskiej, stosunkowo obszerny, 
charakteryzuje lata dzieciilstwa i mlodosci Sikorskiego, uwzgl~d
niajqc szczegolnie dzialalnosc politycznq w okresie gimnazjalnym 
i w czasie studiow na politechnice lwowskiej. 

Rozdzial drugi obejmuje lata 1908-1914, a wi~c bezposrednie 
przygotowanie wojskowe i polityczne do legionowego czynu zbroj
nego. Na stronie 44 Autorka daje nast~pujqCq charakterystyk~ t~
go okresu w zyciu Sikorskiego: "Na stale zajql juz wtedy w geo
g.rafii politycznej Polski miejsce w poblizu parlamentarnego cen
trum. Zgodnie ze SWq praktycznq naturq reprezentowal wowczas 
typ irredentysty realistycznego i trzezwego [ ... ] stara1 si~ wyko
rzy.stac wszystkie nadarzajqce si~ sposobnosci w jednym scigle 
okreslonym celu - ' stworzenia przeslanek, dzi~ki ktorym zdoby
cie niepodleglosci staloby si~ moZliwe". 

Rozdzial trzeci charakteryzuje uporczywe wysilki Sikorskiego 
i jego rol~ w rozwoju legionow polskich walczqcych u boku Au
strii. Przewodniczyl on wowczas Departamentowi Wojskowemu 
Sekcji Zachodniej. Autorka uwidocznia rozejscie si~ drog z J oze
fern Pilsudskim juz od polowy 1915 roku, gdy ten ostatni zdecy
dowal si~ wstrzymac werbunek do legionow i stworzyc tajnq, sa
modzielnq sil~ wojskowq. "Nadmierny realizm polityczny - pisze 
Autorka na stronie 83, ktory go [Sikorskiego] zawsze cechowal, 
poparty ocenq sytuacji z punktu widzenia ' zolnierza , a nie polity- . 
ka , spowodowal, ze jako podstaw~ swojego rozumowania politycz
nego przyjql oparcie si~ 0 paiistwa centralne". . 

Rozdzial czwarty, obejmujqcy lata walki z Ukraiilcami i Rosjq 
Radzieckq, gdy generalowi Sikorskiemu przypadlo w udziale do
konanie kilku samodzielnych i udanych operacji wojennych, do
tyczy niemal wylqcznie dzialalnosci wojskowej a nie politycznej 
Sikorskiego. Rozdzial ten , zgodnie z podkreslonym w tytule pra
cy jej charakterem (Biografia .polityczna) mogrby zostac ogromnie 
zmniejszony, a nawet dolqczony do rozdzialu piqtego : Polityk i woj
skow y w okresie rozbudowy paiistroowosci polskiej (1921-1928), 
chociai zaslugi Sikorskiego w latach 1918-1921 dla tworzqcego . si~ 
pails twa byly niezwyklej wagi. W wymienionym wyiej rozdzia1e 
piqtym Autorka, piszqc 0 szefostwie sztabu Sikorskiego w latach 
1921-1922 zaznacza, ie "W pracy tej zaangaiowal wszystkiezdol~ 
nosci, calq inte1ig,encj~ i wieJ.ki temperament polityczny" (s . 112): 
Podkresla rowniei wklad Sik,orskiego w usilowania nadania um6:
wie sojuszniczej Polski z Francjq w 1921 roku na podstawie .kon

• S. S41P-Szarzynski , Tropem legendy, "Kultura" 1959 nr 9. 
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wencji wojskowej znaczenia jak najbardziej korzystnego dla nas. 
Po tragicznym zgonie Narutowicza Sikorski staje na czele rzqdu 
pozaparlamentarnego i obejmuje r6wnoczesnie tek~ ministra spraw 
wewn~trznych. Opanowuje sytuacj~ w kraju, grozqcq po mo.rdzie 
prezydenta wojnq domowq. Gl6wnq uwag~ poswi~cil w czasie swe
go premierostwa sprawom zagranicznym i , skarbowym. Dalsze 
lata dzialalnosci Sikorskiego to okres pracy na stanowisku mini
stra spraw wojskowych, lata 1924-1925. Autorka podkresla z na
ciskiem osiqgni~cia w tym czasie: duze ,rozbudowanie armii, uno
woczesnienie jej, zaopa trzenie w odpowiedni sprz~t . W okresie 
powyzszym doszlo do ostrego konfliktu, kt6remu Autorka slusznie 
poswi~ca wiele miejsca w swej pracy, mi~dzy Pilsudskim ' a Sikor
skim na tle r6znic w poglqdach na spraw~ organizacji naczel
nych wladz wojskowych. Pilsudski odrzu-cal projekty Sikorskiego, 
uzalezniajqce generalnego inspektora, przeznaczonego na stano
wisko wodza naczelnego w okresie wojny, od ministra spraw 
wojskowych. Konflikt powyiszy zawazyl silnie na stosunkach 
mi~dzy Sikorskim a Pilsudskim i jego obOzem. W koncu 
gnidnia 1925 roku po upa,dku rZqdu Wladyslawa Grabskiego 
Sikorski zostal mianowany dow6dcq Korpusu VI we Lwowie. 
Na tym stanowisku zastal go zamach majowy. Uchylil si~ w6w
czas od przyjscia z pomocq rzqdowi, uzasadniajqC to koniecznosciq 
trwania na kresach wschodnich, zagrozonych mozliwosciq wewn~
trznych wstrzqs6w. Autorka, piszqc 0 motywach wstrzymania si~ 

od wyruszenia z posilkami dla rzqdu , kladzie nacisk na to, ze Si
korski "wyrazal si~ nader krytycznie" 0 "zbankrutowanym sej
mowladztwie"; "nie byl przekonany, ze w istocie jest czego bro
nii:" (s . 152).9 W dwa lata po zamachu majowym 19 III 1928 roku 
Sikorski zostal zdymisjonowany ze swego stanowiska we Lwowie. 
Odtqd az do poczqtkow II Wojny Swiatowej byl tylko oficerem 
w sluzbie czynnej bez przydzialu . Pod jego i Mariana Kukiela 
egidq wychodzi opozycyjny dwutygodnik "Szaniec". W i928 roku 
Sikorski wydaje prac~: Nad Wislq i Wkrq . Ob6z Pilsudskiego za
rzucal tresci przedmowy do powy*szej ksiqzki, ze byla to pr6ba 
zachwiania "autorytetu wojskowego pierwszego Marszalka Polski" 
(5. 165). - ') 

Rozdzial sz6sty pracy Korpalskiej poswi~cony jest dqzeniom Si
korskiego w latach 1928-1939 do skonsolidowania opozycji i na
dania jej charakteru ponadpartyjnego frontu antysanacyjnego. 
Ostatecznym wynikiem tych zabiegow bylo utworzenie Frontu 
Morges w 1937 roku, Front opieral si~ na Narodowej Partii Ro

• M. Kukiel, jw., s. 74 kladzie nacisk na rozte rki wewnE;trzne generala w ma
ju 1926 roku, jak post'lpic wobec iamachu s tanu. 
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botniczej, Chrzescijailskiej Demokracji i Zwiqzku Hallerczyk6w, 
kt6re w 1937 roku utworzyly Stronnictwo Pracy. "Malo konkretny 
i ograniczony program Sikorskiego - zaznacza Autorka na stronie , 
192 - byl mi~dzy innymi przyczynq znikomych rezultat6w Frontu 
Morges." Autorka jednak krytykujqc te braki pro-gramu, przyznaje, 
ze inaczej wyglqdaly koncepcje w dziedziniepolityki zagranicznej. 
Tu Sikorski zdawal sobie od dawna spraw~ z narastajqcego nie
bezpieczeilstwa niemieakiego i szukal stale oparcia we Francji, 
z kt6rej politykami, szczeg6lnie hberalnymi, utrzymywal zywe 
kontakty. Przy tym slusznie Korpalska zaznacza, opierajqc si~ na 
wypowiedzi Lie:bermana, ze Sikorski okazywanie mu sympatii 
przez polityk6w francuskich bral naiwnie za aprobatq swoich po
suni~c politycznych. Autorka silnie akcentuje stall! "antysowiec
kosc" Sikorskiego i prz€konanie 0 zagrozeniu Polski r6wniez od 
strony jej granicy wschodniej. Gl6wne jednak niebezpieczeilstwo 
upatrywal Sikorski w ni€mieckich dqzeniach zaborczych. 

lIZ czas€m - pi:sze Autorka na stronie 166, - zaczql nieco zmie
niac sw6j tak niech~tny .stosunek do Zwiqzku Radzieckiego." To 
sluszne stwierdzenie nalezalo jed-nak poprzec od razu konkret
nymi danymi, na czym ta zmiana stosunku do Zwiqzku Radzieckie
go pqlegala. Autorka co prawda pisze 0 braniu pod uwag~ przez 
Sikorskiego mozliwosci pomocy radzieckiej z wykluczeniem prze
marszu przez terytorium polskie, ale spraw~ t~ porusza dopiero 
na ' stronie 189. Korpalska charakteryzuje tw6rczosc pisarskq, po
litycznq i wojskowq Sikorskiego w tym przedwojennym okresie • 
odsuni~cia go od wladzy, zadziwiajqco skr6towo; zaledwie w paru 
zdaniach potraktowala znaczenie dziela: Przysz la wojna. Nalezalo 
nieco wi~cej uwagi poswi~cic tym "proroczym" przewidywaniom 
wojny totalnej i znaczenia rozwoju nowoczesnych broni. Nalezalo 
tez podkreslic wielkq wag~ wskazail i ostrzezeil Sikorskiego dla 
swiata za wartych w Przyszlej wojnie, a takze przyj~cie jej z za
interesowaniem przez wiele kraj6w , do kt6rych niestety, Polska 
nie nalezala . 

Rozdzial ostatni pracy Korpalskiej obejmuje okres rlrugiej woj;
ny swiatowej. Autorka na wst~pie (s. 7) podkresla, iz jest on "naj
bardziej znany ( ... ) ciqgle staje si~ przedmiotem nowych opraco
wail, potraktowano (go) jako podsumowanie i poswi~cono (... ) om6
wieniu sylwetki politycznej Generala , swiadomie rezygnujqc z og61
nie znanych fakt6w oraz formulowania opinii zwiqzanych z fun
kcjonowaniem rzqdu i poszczeg6lnych jego agend". Juz tego ro
dzaju potraktowanie lat rlrugiej wojny swiatowej, kt6re stanowily 
ukoronowanie i tragiczny final dzialalnosci wodza naczelnego i 
r6wnoczesnie premiera po upadku wrzesniowym Polski, budzi po
waine zastrzeienia . Autorka przeciei postawila sobie za cel na
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pisanie biografii politycznej czlowieka, ktoremu wlasI}ie po jede
nastu latach odsuni~cia od wladzy, los dal w r~ce tak wysokie ' 
funkcje i moznosc "sprawdzenia si~" . Dziwnie brzmiq podane wy
i ej twierdzenia auto.rki, ze czasy drugiej wojny swiatowej jest 
to "okres najbardziej znany", a rownoczesnie: "ktory ciqgle staje 
siq przedmiotem nowych opracowail". Gdyby byl tak bardzo zna
ny, po coz powstawalyby ciljgle nowe prace. W rzeczywistosci szko
da, ze Autorka nie pokusila si~ 0 danie wlasnie dokladnego oswie
tIenia tego tak bardzo waznego odcinka koilcowej drogi generala. 
, .Rozdzial ostatni jest bardzo szczuply w porownaniu z poprzed
nimi. Au torka na strQnie 208 zdecydowanie krytykuje: "Legalizm, 
ktory cechowal dzialalnosc politycznlj Sikorskiego w poprzednich 
etapach jego zycia, w warunkach emigracyjnych zaciqzyl nieko
rzystnie na jego post~powaniu . Tak sumiennie przez n iego od
twarzane 'pails two na wygnaniu' staIb si~ jednq z glownych przy ~ 

czyn jego niepowodzeil" (s. 200). Poglqd powyzszy Autorki nie 
jest bynajmniej "podsumowaniem" badail ustrojowych, ani nie 
ma dostatecznego uzasadnienia. Celowosc kontynuacji naszej pail
stwowosci w czasie drugiej wojny swiatowej uznaje np. autor 
osta tniej syntezy historii pailstwa i prawa polskiego w czasach 
najnowszych, Michal Pietrzak,lo czy historycy okresu walki 0 na
sze "vyzwolenie w latach 1939-1945: Antoni Czubiilski 11 i Euge
niusz Duraczyilski.12 Poglqdy tych autorow Sq najzupelniej s lusz
ne z tego przede wszystkim wzglqdu, ze dotrzymanie zobowiqzail 
sojuszniczych Francji i Wielkiej Brytanii i traktowanie nas jako 
partnera jest nie do pomyslenia, gdyby nie istnialy polskie w1a
dze pailstwowe za granicq. Wladze te byly wyraznym i koniecz
nym dowodem zewnqtrznym istnienia pailstwa, ktorego bytu nie 
przekreslil bynajmniej najazd i zajqcie terytorium Polski przez 
obce si1y. Autorka stawia w roznych m iejscach pracy (5. 206, 207, 
210, 211 , 239) zarzut Sikorskiemu, ze nie zdobyl siq na zupelne 
odsuniqcie sanacji od wladzy, na "jednoznaczni'e negafywnq oce- ' 
n~ publicznq ekipy sanacyjnej" (s. 210) , na zdecydowane pociq
gni~'cie do odpowiedzialnosci sqdowej za kl~sk~ wrzesniowq 1939 
roku. [- - - -] [Ustawa z dnia 31.VII.1981 r. 0 kontroli publikacji 
i widowisk, art. 2 pkt 1 (Dz. U. nr 20 poz. 99; zm.: 1983 Dz. U. nr 
44 poz. 204)]. Na stronie 440 Korpalska stwierdza : "Koncepcja [Si
korskiego] 'skazanej na wielkosc Polski' byla w gruncie rzeczy 

to J. Bardach, B. Lesnodorski , M. Pietrzak, His toTi a pan stwa i pmwa pol
sk iego, Warszawa 1979, s. 613. 

1.1 A. Czubinski , Po/ska w okresie dwudzi estoleci a mi /ldzywoj ennego [w :] 
Dzi eje Polskt pod r ed . J. Topolskiego, Warszawa 1981 , S. 785--786. 

" E. Duraczynski, W latach II woj ny ~wlatowej [w :J ZaTys dzl ej6w P olsk i 
pod red. J . Ta.bira, Warszawa. 1920, s. 627- 688. 
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kontynuacjq zasad i polityki tak ostro przeciez przez niego kry
tykowanej sanacji. Byly tak sarno mocarstwowe i nie na polskie 
mozliwosci obliczone". Autorka nieslusznie wizje mocarstwowej 
Polski przypisuje tu tylko sanacji, gdyz wiele roznych stronnictw 
i ugrupowan politycznych charakteryzowalo to sarno. Sikorski i sa
nacja nie roznili sip" jesli idzie 0 dqzenia mocarstwowe, od znacznej 
czp,sci dzialajqcego politycznie spoleczenstwa. 

Autorka omawia krotko i niejasno opozycjG politykow na emi
gracji (August Zaleski, Marian Seyda, Kazimierz Sosnkovvski) prze
ciwko umowie Sikorski-Majski. Co powodowalo w rzeczywisto
sci ten opor? Otoz chodzilo tu 0 pominiGcie formuly uznajqcej 
wyraznie granic~ z pierwszej polowy wrzesnia 1939 roku. Opozy
cyjni politycy obawiali si~, ze to nieuznanie da w przyszlosci pod
staw~ do wystqpienia z zqdaniami rewizji granicy ryskiej. 

W zakonczeniu pracy podsHmowujqcej cechy Sikorskiego jako 
polityka i zaslugi dla rkraju warto bylo uwidocznic trzy sprawy: 
[- - - -} [Ustawa z dnia 31.VII.1981 r. 0 kontroli publikacji i wi
dowisk, art 2 pkt 3 (Dz. U. nr 20 poz. 99; zm.: 1983 Dz. U. nr 44 
poz. 204)] . 2) Uratowanie Polski przed wojnq domowq i uspokoje
nie zaognionych stosunkow wewn~trznych w okresie, gdy Sikorski 

, 	byl premierem, po zgonie Narutowicza. 3) Pismiennictwo wojsko
we i polityczne Sikorskiego, zwracajqce uwag~ na niebezpieczen
stwo niemieckie i problem przyszlej nowoczesnej wojny oraz no
woczesnej armii. 

Konczqc recenzj~ nalezy podkreslic, ze okres aktywnosci ge
nerala Sikorskiego w czasie drugiej wojny swiatowej czeka je
szcze na .dokladne i wolne od tendencyjnych zalozen opra cowanie 
naukowe. 

Wlodyslow Roslocki 

PSYCHOLOGIA. PRZECIW PSYCHOLOGII 

Ha ben t sua fa ta libelli... Szczegolny jest koloryt emocjonalny 
tej sentencji, szczegolny kontekst, w jakim si~ zwykle pojawia. 
W refleksji i 0 ksiqzkach, i 0 ludziach do losu odwolujemy siG 
nie wtedy, gdy mamy do czynienia z trwalym powodzeniem, po
mvsIn!! pass!! czy blyskotliwq karier!!; raczej wowczas, gdy nu
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trafiamy na niezasluzonq niesprawiedliwosc, krzywd£:, zapomnie
nie. Przypadki ludzkie w istocie bywajq naznaczone jakims nie
wytlumaczalnym pi£:tnem, przerastajqcym indywidualnq wol£: i 
mozliwosci naszego pojmowania; w odniesieniu do ksiqzek fatum 
jest jednak najcz£:sciej metaforycznym inakiem k'onkretnych, przy
naleznych do ludzkiego swiata, przyczyn : zlej woli, historycznej 
arbitralnosci, ideologicznych anatern . Lecz fortuna kolem si£: toczy... 

PsychoLogia sztuki Lwa Wygotskiego to ksiqzka, ktora po raz 
pierwszy zostala 0publikowana w 1965 roku ,. czterdziesci lat po jej 
ukonczeniu. [...] Casus Michaila Bachtina, zmuszonego do sygno
wania arty'kulow nazwiskami swych uczniow, a na publikacj£: 
swych podstawowych prac czekajqcego az do lat szescdziesiqtych
jest dobitnym potwierdzeniem tej prawidlowosci. Charakter polskiej 
edycji PsychoLogii sztuki 1 sugeruje zresztq podobienstwo forma tu 
obu uczonych: zarowno ksiqzka Wygptskiego, jak i Tworczosc 
Franciszka RabeLais'go Bachtina zostaly starannie opracowane 
przez Stanislawa Balbusa, wyposazone przezen w kompetentne 
wst£:py i erudycyjne komentarze, obrazujljce skal£: odniesien obu 
dziel. R6wniez lepiej znana rola , jakq odgrywa Wygotski we 
wsp6lczesnej psycholo.gii, kazalaby si£: spodziewac dokonania na 
miar£: jego My sLenia i mowy. Tych oczekiwan Psychologia sztuk! 
nie spelnia, choc z drugiej strony pozostaje wciqz propozycjq zy
Wq in telektualnie i inspirujqcq . 

Prac£: nad Psychologiq sztuki rozpoczql Wygotski w 1915 roku 
jako 19-1etni' ledwie student, kontynuowal zas jako nauczyciel 
Iiteratury w rodzinnej Orszy na Bialorusi, by zakonczyc w 1925 
roku juz jako pracownik naukowy Panstwowego Instytutu Psy
chologii Eksperymentalnej w Moskwie. Jego pozniejsze badania 
nad psychologiq swiadomosci (przerwane przedwczesnq Smierciq 
w 1934 roku), prowadzone w polemice z obowiqzujqcq wowczas, 
"antyidealistycznie" nastawionq " refleksologiq", znajdujq wiele 
antecedencji w szerokich ramach teoretycznych jego estetyki. Nie 
psychologia jednak stanowi glowny kontekst i osrodek promienio
wania Psychologii sztuki, Krsiqzka ta wpisuje si£: ·przede wszyst
kim w dzieje roznych odlamow wsp6lczesnego litera turoznawstwa: 
od formalizrriu i fenomenologii po strukturalizm i semiotyk£:, 
Wpisuje si£: jedna'k ' - jak si£: rzeklo - jedyni-e potencjalnie. Pu
blikacja, a wi£:c spoleczne zaistnienie Psychologii sztuki nastqpilo 
wowczas , gdy orientacje wsp6listniejqce zalqikowo w tym dziele 

1 Lew Wygotski Psychotogi a sztukt , przeklad Maria zag6rska , oprac. przekla
clu Tacleusz Szyma, oprac. naukowe tekstu, w8tt:P oraz komentarze Stanislaw 
Balbus, Wycl. ;Llterackie, Krak6w 1980. 
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wykrystalizowaly si~ i rozwin~ly na tyle, by znacznq cz~se stwier
dzen tam zawartych postawie w falszywym swietle anachronizmu. 
Adresy polemiczne rozwaian Wygotskiego cz~sto wydajq si~ dzis 
nieaktualne, stan badan, do kt6rych si~ odwoluje - ubogi i pe
len luk, niekt6re wqtpliwosci - pozome, niekt6re zas pewniki 
co najmniej nieoczywiste. Wyroki historii, choe przez t~i histori~ 

nie.uchronnie weryfikowane, Sq jednak do pewnego stopnia nie
nieodwracalne. 

Ale wlasnie - do pewnego stopnia. Dzisiejsza lektura Psycho
logii sztuki, choe nie zastqpi nie odbytej lektury sprzed p6lwie
cza, nie jest jednak bezcelowa. Paradoksalnie, to, co wydaje si~ 

dzis slabosciq tej ksiqzki - "prehistoryczny" wobec wielu orien
tacji charakter - stanowi r6wniei 0 jej sile: 0 wszechstronnosci 
stanowiska metodologicznego, ujmujqcego dzielo sztuki w wielu 
odkrywczych perspektywach, a zarazem nie popadajqcego w falsz 
jednostronnosci i teoretycznego "sekciarstwa". 

Tytul ksiqzki jest podw6jnie mylqcy. Wqtpliwosci budzi zwla
szcza jego drugi czlon: wbrew autorskim deklaracjom i pr6bom 
teoretycznego wprowadzenia problematyki og61noestetycznej za
rowno analizy szczeg610we, jak i wyplywajqce z' nich tezy dotyczq 
przede wszystkim literatury. Jej przedmiotowa dominacja jest tak 
znaczna, ze spostrzezenia dotyczqce innych rodzaj6w sztuk ani w 
cz~sci nie dorownuj'l uwadze, jakq poswi~ca autor roin ym ro

nose ta jest jednak pozorna - czy inaczej mowiqc: czysto termi

dzajom literackim, a nawet gatunkom. 
Druga konfuzja jest mniej oczywista, za to bardzie j zasadnicza: 

psychologiczna perspektywa prowadzi oto do teorii litera tury 0 

radykalnie ant y p s y c hoI 0 g i c z n y m charakterze. Sprzecz
'

nologiczna. Psychologizm jako obiekt krytyki wyst~puje tu bo
wiem w 'swej hi~torycznie okreslonej postaci - jako nazwa pew
nego rodzaju ze\l,rn~trznych badan literatury, obejmujqcych - jak 
pisal Rene Wellek i Austin Warren - ,,( ... ) psychologiczne stu
dium pisarza jako istoty typowej czy tei jednostki albo badanie 
procesu tw6rczego, albo analiz~, typ6w i praw psychologicznych, 
ktore spotykamy ' w utworach literackich, lub wreszcie proble
matyk~ oddzialywania literatury na czytelnikow (psychologi~ 

publiczhosci literackiej").2 W kaidym z tych czterech znaczenclzie
10 literackie alba jest traktowane pretekstowo, alba zostaje zre
dukowane do zjawisk pozaliterackich. Tymczasem Wygotski, w 
tym przypadku sprzymierzajqc si~ ze wsp6lczesnymi sobie for 

• Rene Wellek i Austin Warre n T eoria ltterattLTy, PWN, Warszawa 1975 (wyd. 
II), s. 99 (fragment w przekladzle Maciej a Zurowskiego). 
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malistami, konsekwentnie broni autonomii literatury, jej ontolo
gicznej swoistosci, nie dajqcej si~ sprowadzic do zadnego innego 
rodzaju aktywnosci ludzkiej. Co wi~cej, jego okreslenie specyfiki 
sztuki jako ,,( ... ) r6z,nicy, jaka istnieje mi~dzy artystycznq struk
turq element6w a ich polClczeniem pozaestetycznym" (s . 393), przy
wodzi na mysl p6zniejsze strukturalistyczne definicje funkcji este
tycznej jako nadrz~dnej organizacji j ~zykowych skladnik6w wy
powiedzi. Nic wi~c dziwnego, ze gwaltowny sprzeciw budz4 w 
nim wszelkie przejawy naiwnie, bezposrednio poznaw~zej inter
preta·cji utwor6w literackich·, n agminne zwlaszcza w6wczas, gdy 
"realistyczna" poetyka zdaje si~ zacier ac r6inic~ mi~9zY sztukCl 
a ,rzeczywistosciCl. Uporczywa obrona swoistosci literatury wyda
walaby si~ moze g odna lepszej sprawy, gdyby nie to, ze za r6wno 
wsr6d w&p61czesnych Wygotskiemu, jak i dla nas, dzisie jszych 
jego czytelnik6w, najpowszedniejszym sposobem obcowania z li
teraturq bywajq nieswiadomie stosowane procedury redukcyjne. 

Opowiadajqc si~ - zgodnie ' z duehem przelomu antypozytywi
styeznego - za poszukiwaniem swoistyeh metod bada nia litera
tury, nie popada przy tym Wyg{) tski w skrajnosc idiografizmu , 
skupioneg{) na doeiekaniu orygin alnosei i niepowtarzalnoSci, ezy 
intuiejonizmu, rezygn.ujCleego z r aejonalnyeh metod poznawania. 
Pr6btljqc zbudowac przeslanki "obiektywnego" badania literatury 
odwoluje si~ wlasnie - do psychologii . ' Czyniqe to nie sprzenie
wierza si~ jednak zasadom "wewn~trznego" podejseia do litera
tury - nie podClza ani koleinami zeszlowieeznego biografizmu, 
ani nowszymi tropami szkoly psychoanalityeznej (ehoc prowadzqc 
sp6r z jej literaturoznawezymi propozycjami nie pozostaje obo
j~tny na niekt6re z poczyniony~h przez niCl odkryc); jego kon
eepeja 'l1ie da si~ r6wniez skojarzyc ze wsp6lczesnymi odmianami 
psyehologizmu, kt6re - jak franeuska psyehokrytyka - porzu
eajq manowee metodologii genetveznej. Tym, co zasadniczo r6zni 
Wygotskiego od wszystkieh tyeh orientaeji, jes t brak wiary w 
mozliwosc badania relaeji: autor - d:zielo. Wiara ta byla zywa 
jeszcze wsr6d tw6re6w przelomu antypozytywistycznego, kt6rzy 
jak Wilhelm Dilthey - stawiali swej psyehologieznej w istoeie 
hermeneutyee zadanie: "zr,ozumiec autora lepiej" nii sam siebie 
rozumial". Wygotski jest juz bliski Ricoeurowskiej krytyee t ego 
programu, uznajqeej, ze w toku r ozumienia wypowiedzi dokonuje 
si~ "przekroezenie inteneji przez sens", przesuwajqee j za tem punkt 
ci~zkosei ze sfery psychologii na semantyk~. Ale semantyka Wy
gotskiego nie ma eharakteru seisle logieznego : jest powiClzana 
z perspektywq komunikaeyjnq i w konsekwenej i - na powrot 
psyehologicznCl, choc 0 innym juz, n ii tradyeyjnie, wymiarze, 0 od
miennym zakorzenieniu. 
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Zasadniczym obszarem dociekan czyni Wygotski relacj~ komu
nikacyjnq mi~dzy dzielem i odbiorcq, plaszczyzn~ psychologicz
nych prawidlowosci , ktore n i'1 rzqdzq. W ten sposob wkracza w 
przestrzen teoretyczl1q, k tora obejmuje najbardzie j pierwo tnq sfe
r~ funkcjonowania literatury, s fer~ , k tora decydu je 0 je j zyw ot
nosci - jako osrodek rodzenia si~ sens u i siedlisko fe nomenu 
uczestnictwa sztuki w swiecie ludzkich emocji i mysli. Relacja: 
dzielo - odbiorca przybiera jednak w uj~ciu Wygo tskiego po
stae asymetrycznq - za uprzywile jowany przedmio t badan uznaje 
on samo dzielo, wychylajqce si~ ku odbiorcy, sposob, w jnki ape
l uje do jego wrazliwosci. Sy tuu jqC zas istot~ "uwodzenia" czlo
wieka przez sztuk~ w sferze psychologii, d zielo artystyc:me trak
tuje jako "system bodZcow zorganizowanych swiadomie w celu 
wywolania reakcji estetyczne j" (s . 68), jako uklad znakow zorien
t?wanych na organizowanie przezyc. Jedynq pra womocnq metod~ 
badania reakcji estetyczne j stanowi jej r eko l1strukcja, ekstrapola
cja na pods tawie funkcjonalnej analizy struktury dziela. "Tak 
wiEic - pisze Wygotski - reakc ja es tetyczna bardzo p rzypomina 
gr~ na fortepianie : kazdy element skiadowy dziela sztuki jak gdy
by uderza w odpowiedni k lawisz zmysl:owy naszego organizm u, 
w odpowiedzi rozlega s i ~ zmyslo\Vy ton lub dzwi~k i ca la r eakcja 
estetyczna t o wlasnie te powstajqce w odpowiedzi na uderzenia 
w kla:wisze wrazenia emoc jona lne" (s. 286). CzytajqC za tern par ty
tur~ dziela odtwa rzamy zarazem drga,nie strun naszej wrazli
wosci. 

P sychologia literatury Wygotskiego jest wi~,c niejako b e z p 0 d
m i 0 tow a: pozostawiajqc n a boku fen omen procesu tworczego, 
nie zamykajqc si~ w ciasnych ramach psychologii "przedstawio
nej", wcielanej przez uczestnikow fikc y jnego swia ta utworu ' 
unika tez zdawania si~ na introspekcyjne swiadectwa odbior u, 
bezskutecznie "obiektywizowane" w statystycZlnych uog6lnieniach. 
Wie rnosc "wewn~trznernu" pode jsciu do literatury czyni moi:li
wym badanie psychologii odbioru jedyn ie w stanie je j t e ok s t o
w e j p o t e n c j a 1 nos c i - odczytywanie t resci odzewu w slo
wach apelu . Stanowisko to - jak stwierdza w przedrnowie Sta
nislaw Balbus - zdradza d aleko idqce podobienst wo z zasadami 
estetyki fenomenologicznej, lqczqcej uz.nan ie obiektywnego statusu 
twor ow artystycznych, z badaniem regul: ich poznawania, a wi~c 

z podkreslaniern ieh funkc ji apelatywnej. "Obiek tywizm" obu kon
cepcji rna jednak odrnienny sens - podczas gdy fenomenologow ie 
(np. Roman Ingarden) rozpa trujq intencjonalny charakter przed
miotow estet ycznych z punktu widzenia swiadomosci czystej, ide
alnej , Wygotski odwoluje siE; do poglqdu gloszqcego, ze podsta
wowym wymiar em psychiki jednostki - takze w sferze percep
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cji - jest jej spoleczny charakter. Relacja : dzielo - odbiorca 
poddaje si~ wi~c, zdaniem Wygotskiego, naukowej schematyzacji 
dzi~ki temu, ze oba jej czlony zwracajq si~ ku sobie poprzez kul
tur~, poprzez spolecznie zakorzenionq dziedzin~ znakow. Koncep
cja spoleczno-kulturalnego charakteru psychiki jest w Psychologii 
sztuki jesz.cze dose uboga i mglista (rozwini~ta zostanie, choe juz 
bez powiqzania z estetykq, w pozniejszych pracach, zwlaszcza w 
Historii rozwoju wyzszych funkcji psychicznyeh, rowniez czeka
jqcej na publikacj~ az do 1960 roku), ale takze w tej zarysowej po
staci zdradza SWq semiotycznq w istocie orientacjE;.3 

"Obiektywizm" tego stanowiska obwarowuje je wszakze pew
nymi ograniczeniami. Rekonstcukcja spolecznie okreSlonej sy tu
acji psychicznego odbioru dziela moze prowadzic do ustalenia je
dynie mod eli reakcji estetycznej, zadnq miarq nie wyczerpu
jqcych sieci rzeczywistych zroznicowan, wielowymiarowosci zy
wego konkretu . Ale Wygotski nie uzurpuje sobie tego prawa 
nie tworzy zadnego "kanonu lektury", nie buduje fikcji "opty
.malnego", normatywnego odbioru. Uznaje istnienie historycznej 
zmiennoscl recepcji (zatem posrednio i potrzeb~ socjologii litera
tury) oraz niepowtarzalnosci indywidualnego przezycia - choc 
nie sposob zaprzeczye, ze okolicznosci te uwaza za podrz~dne, 
niemal epifenomenalne - rol~ swej metody widzqc w ustalaniu 
psychologicznych niezmiennikow lektury, "natury reakcji estetycz
nej w czystym kszta1cie" (s. 69), zale.lnej jedynie od s truktury 
dzie1a i od wspolnoty kultury znakowej, nie modyfikowanej zas 
przez .ladne inne czynniki zewn~trzne . Widziany w tej perspekty'" 
wie utwor literacki - dzi ~ki samej swej komunikacyjnej, apela
tywnej funkcji - miesci w sobie obraz wirtualnego odbior cy, zlo
zony z wiqzki wzbudzariych przez dzielo reakcji. Tego teoretycz
nego "pola odbioru" nie da si~ ani utozsamic Z odbiorem typo
wym czy przeci~tnym, ani odniese do tych jedynie utw,?row, ktore 
wprost zwracajq si~ do wyimaginowanego czytelnika ezy stwa
rzajq jego tekstowy sUbstytut. Uprzedzajqc koncepcJe struktura
lizmu, jak i roznych odmian "estetyki odbioru", Wygotski ujmuje 
ow obraz odbiorcy jako symetrycznq wobec dziela i motywowanq 
przezen struktur~, kJorej posta e mozna odtworzye dopiero jako 
psychologiczny produkt, funkcj~ emocjonalnq immanentnej inter
pretacji tekstu. Psychologia odbioru nie oznacza tu bowiem reje
stracji czytelniczych odruchow , intuicyjnych wra.len; choe reakcja 
estetyczna moze przybierae "naiwnq", obywa jqcq si~ bez racjo

' Na my~l Wygotskiego jako b ezposr edni'l tradycj<: semiot yki wskazywalo 
wielu jej przedstawicieU, m. in. Wia czeslaw Iwanow, a utor opracowa nia r adzlec
kiej edycji Psycho!ogti sztukt, za s pie rwszy za rys te j p r acy ukazal si<: w 7.bio
rowej publik a c j i semioty cznej, t r zy la ta p l' zed pelnym wydaniem ksi:jzkowym. 
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nalnych uzasadnien postae, to jej sens, zdaniem Wygotskiego, moze 
odkrye dopiero wnikliwa analiza struktury dziela, wspolgry sklada
j'lcych si~ nan element6w. W konsekwencji "sztuka interpretacji" 
staje si~ sztuk'l docierania do istotnych przeslanek przezycia este
tycznego, zas ukoronowaniem jej - miast oceny, aktu wartoscio
wania - okreslenie jakosci owego przeiycia. 

W tym miejscu konczy si~ ogolna metodologia badan psycho
logicznego oddzialywania Iitera tury, otwiera si~ zas miejsce dla 
przyklad6w jej wykorzystania: ella nakreslenia horyzontow elzie
elziny, ktor'! mozna by nazwae "poetyk'l psychologiczn,!". Jej ru
dymentem jest teza 0 swoistosci przezycia estetycznego, · 0 jego 
zasaelniczei oclmiennosci od wszeikich innych przejawow iycia 
emocjonalnego. 0 odmiennosci tej stanowi klasyczne - choc nie
ortodoksyjnie, psychologicznie zinterpretowane - zjawisko kat
harsis. Jego mechanik~ >tlumaczy Wygotski na podstawie praw bi
lansu psychoenergetycznego: energia emocji wtbudzanej przez 
utoisamienie si~ z tresciami przedstawionymi w dziele zderza si~ 
z przeciwnie zorientowanymi procesami intelektualnymi, kierujqc 
przemoin'l potrzeb~ "wyladowania" w "zast~pczq" sfer~ wyobraz
ni. Ta koncepcja "myslenia emocjonalnego" - mimo jawnych 
uproszczen mechanicystycznych - dose uda tnie ujmuje 6w szcze
g6Iny, wlasciwy doznaniu estetycznemu, stan sprzecznosci: mi~

dzy identyfikacj'l a dystansem, mi~dzy zyW'l emocj,! a nieufnym 
rozumem, mi~dzy poczuciem realnosci a natr~tnym szelestem prze
wracanych kartek. 

Schemat ten nie pozostaje jedynie rozwini~ciem przyj~te j wczes
niej psychodynamicznej teorii przezy cia estetycznego; zgodnie 
z metodologi'l Wygotskiego zostaje zarazem wywiedziony z ana
lizy podniet zakotwiczonych w strukturze dziela literackiego. I tak 
artystycznym r6wnowaznikiem - a jednoczesnie "generatorem"
sprzecznosci przezycia estetycznego jest antynomia zachodzqca 
mi~dzy tresciq a form'l, mi~dzy materialem "zyciowym" utworu 
a jego literackim opracowaniem, przetworzeniem. Dzielqc z for 
malistami sklonnose do upatrywania istoty "literackosci" w for
malnej warstwie dziela literackiego, daleki jest Wygotski od ab
solutyzowania tego aspektu. Kluczowym zagadnieniem jest dIan 
wzajemne odniesienie mi~dzy tresci'l i form'l, ukladajq-ce si~ nie
odmiennie na linii obustronnych zaprzeczen: ,,(...) forma ujawnia 
s i~ jako aktywna zasada przeksztalcenia i przezwyci~zenia rna te
rialu w jego najbardziej pierwotnych i elementarnych wlasciwo
sciach" (s. 216). Autor sledzi to zjawisko w toku a'l1alizy przy
kladowych - choe w intencji reprezentatywnych - wcielen r6z
nych gatunk6w litera-ckich : bajki , opowiadania, dramatu. Wsp61ny 
im rdzen to proces negovvania , niwelowania wraienia zwi'lzanego 
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z tresciq przez kontrapuilk towy przebieg formy. I tak w bajce 
moralistyczna tendenc ja zderza si~ z "poetycznosciq" , w opowia. 
daniu fabula z narracjq (czy - jak powiada Wygotski - ze "sju. 
zetem"), w dramacie psychologiczne prawdopodobienstwo z re
gulami artystycznego "op6inienia" . I to wlasnie zjawisko czyni 
teori~ Wygotskiego radykalnie "antypsychologicznq". Wynika 
z nIeJ bowiem, ze wszelki "realizm" przedstawienia , zwlaszcza 
"realizm psychologiczny", jest w celowo zorganizowanym (czy po 
prostu wartosciowym) dziele literackim n i e m 0 z 1 i w y. 
Wcielany przez bohatera utworu swiat "prawdziwych" i prawdo
podobnych przezyc, znajdujqcy latwo drog~ do naszej emocjonal
nej, ludzkiej so lidarnosci, zosta je poddany w wqtpliwosc, niejako 
wzi~ty w cudzys16w przez form~, tok r elacji czy spos6b przedsta
wienia, k t6re jawnie przeciwstawiajqc si~ jakiemukolwiek poczu
ciu "realizmu", budu jq wlasny swiat tel e 0 lo g i i est e t y c z
n e j.4 Ta wlasnie sprzecznosc wywoluje emocjonalnq reakcj~ ka
thar tycznego "wyladowania" . A wi~c fundamentalna - wedlug 
Wygotsk iego - sUa psychologicznego oddzialywania literatury m oze 
si~ zrodzic jedynie z fundamentalnego przekreslenia iluzji psy
chologicznego realizmu w swiecie przedstawionym. 

Interpretacyjna plodnosc tego stanowiska ujawnia si~ znakomi
d e w odniesieniu do wielu przejaw6w literatury wsp61czesne j, 
zwlaszcza pr ozy narracy jnej - wsz~dzie tam, gdzie idzie 0 ujaw
nienie funk cjonalnosci rozmaitych zabieg6w formalnych, ich sen
sotw6rczych wlasciwosci - i w tym kontekScie bywa podkreslana 
tak ze przez r odzirnych badaczy, g16wnie zblizonych do struktura
lizmu5. Nie spos6b jednak zaprzeczyc, ze pod pozorarni bezinte
resownego "obiektywizrn u" u jawn ia si~ w poglqdach Wygotskiego 
pewna arbitralnosc. Choc niejednokrotnie dystansuje si~ on od 
wszelkich pr 6b usta laniil "niezawislych" k ryteri6w pi~kna - ezy 
szerzej : w artosci dziela literackiego - jego koncepcja psycholo
gicznego oddzialywania literatury stanowi w istocie ukrytq prze
slank~ jej wartosciowan ia. Oto konstytutywn~ funkcj~ - fU!1kcj~ 
uzasadnia jqcq w lasnie jej istnienie jako literatury - rna stanowic 
wywolywanie owej "oczyszczajqce j" sprzecznosci emocjonalno-in

• Nb. podobnie "antyreallstyczne" stanowisko zawiera Inne, p6znlejsze 
cwiercwlecze, dzleio 0 tyro samym t ytule, chot: 0 skrajnie odmiennych - egzy
stencjalistycznych - przesianka ch filozofi cznych: And re Malraux Psyclwtogie 
de t'art t. 1-3, Paris 1947-49. 

• por . np. : Mar ia Rena ta Mayenowa P oetyka teoretyczna. z agadntenta 111zylw 
"Ossolineum" , Wroclaw 1974, S. 44 ; Ewa Szary-Matywiecka 0 ftkcjt, czyli 0 czy

- tan!u tabul (w tomle zbiorowym :) Zagadn!enia tt t eraturoznawczej t nterpretacjt 
pod red. J a n usza Slawinskiego i Jerzego Swillcha, ..Ossolineum" , Wroclaw .1979, 

' 5. 1lS-125; Jerzy Ziomek Powtn owactwa ttt eratury . Stu dta ! szktce PWN, War 
szawa 1980, 79-80. 
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telektualnej, zakotwiczonej we wza jemnym kwestionowaniu sil; 
"realizmu" t resci i "sztucznosci" formy. Uprzywilejowan'l formulC!, 
-estetycZll'l s ta je si~ zatem "z a n e g 0 wan y rea liz m" - ani 
czysta kreacja , ani czysta ilustracja, lecz zderzenie tych skrajnych 
konwencji. Perspektywa ta obejrnuje zapewne wiele interesuj'l
cych zjawisk literackich, ale i zaw~za w znaczny sposob pole ob
serwacji, pozostawiajqc poza jej h9ryzontelll pokaznq cz~se litera
tury - i wspolczesnej, i klasyczil1e j - k t6ra zadnq miar'l nie mie
sci si~ w proponowanych kategoriach: juz to w sferze tresci kie
ru jqc si~ ku regionom kreacjonizmu i irracjonalnosci, juz to na
sladuj'lc w formie przebieg realnych procesow percepcyjnych 
i wspomagqjqc poczucie realnosci i prawdopodobienstwa. Tak oto 
uprzywilejowu j'lc teoretycznie pewne - dose rozpowszechnione, 
trzeba przyzn ae - konwencje i strategie literackie, dokonuje Wy
gotski istotnego naduzycia : absolutyzacji historycznych · postaci 
sztuki. J ego "poetyka psychologiczna", choe w zamysle opisowa, 
jest wi~c do pewnego stopnia poetyk'l normatywn'l, ktora w toku 
post~powania analitycznego zdradza lez'lc'l u swych podstaw aksjo
l ogi~. Wysuwan ie wobec sztuki pewnych oczekiwan, skladaj'lcych 
s i~ na mniej lub bardziej okreslony swiatopoglqd estetyczny, jest 
naturalnym i bodaj nieuniknionym zjawiskiem - szkoda tylko, ze 
w ksiqzce Wygotskiego post~powanie takie stalo si~ podstaw'l 
"obiektywnej" , roszcz'lcej sobie prawo do uniwersalnosci, wizji 
literatury. Wartosciowanie ukryte pod pozorami orzekania to, nie
stety, cz~sty prze jaw og6lil1ego stanowiska filozoficznego, z kto- , 
regowyrasta mysl Wygotskiego. 

P rzedstawiony w Psychologii sztuki zarys me todologii badan !lad 
literaturq pozostaje wi~c przede wszystkim projektem - proby 
jego ucielesniania !lie wytrzymujq ci~zaru teorii. Ale projekt ow 
zachowu je do dzis SWq wag~. Umiej~tnose mediacji, zharmonizo
wania tych mysli i idei, ktore pozniej cz~sto wiodty ze sobq krzy
kliwy spor, pozostaje t rudnym do zlekcewazenia osi'lgni~ciem. 

Tyro bardziej, ze w pracy Wygotskiego daje si~ dostrzec dqzenie 
do stworzenia takiego programu badan, ktory obejmowalby wszy
stkie istotne aspekty ontologii i epistemologii literatury, nie pod
porz'ldkow ujqc zadnego z nich innemu, wymijajqc za tern rafy re
dukcjonistyczny ch uroszczen i uproszczen . Tych zas nie ustrzegly 
si~ - w roznych etapach swego rozwoju - wlasciwie vvszystkie 
zaswiadczone w jego ksi'lzce orientacje i szkoly . 

Ale i mys} Wygotskiego nie jest wolna od pewnej iluzji ~ od 
wiary w moz1iwose zbudowania "obiektywnej i bezosobowej" teo
rii oddzialywania lit.eratury. Wiara ta zywi si~ zludnym prze
swiadczeniem 0 istnieniu bezwarunko wo 0 bow iqzuj'lcych procedur 
przyczynowo-skutkowych , ktore pozwala j'l bez reszty odslonie ta
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jemnicp, psychik i ludzkiej , choeby w jej powtarzalnych, typowych 
przejawach. Ujp,cie odzialywania sztuki w quasi-behawiorystyczne 
modele wnioskowania nadmiernie chyba upodobnia iycie ernocjo
nalne czlowieka - kt6re w kontakcie ze sztukq znajduje sw6j 
spotp'gowany wyraz - do sprawnie"funkcjonujqcego mechanizl11u, 
podatnego na zewnp,t rzne sterowanie. Ta czysto reaktywna wizja 
osobowosci - nawet jesli osadzona w spolecznym loiysku kultu
ry - gubi caly odrp'bny swiat doswiadczen, potrzeb, aspiracji , 
wreszcie marzen, ktore wnosi czlowiek do swego intymnego obco
wania ze sztukq. Gubi tez tp' niedocieczonq tajemnicp" ktora spra
wia, ie niektore dziela iyjq wciqz - i weiqz na nowo - w ko
lejnych pokoleniach, kolejnych epokach, inne zas spoczywajq na 
zakurzonych p61kach, w odleglych rejestrach archiwis tycznej pa
m ip,ci. 

To prawda , Wygotski nie pretenduje do tego, by rozjasnie wszy
stkie zagadki udzialu sztuki w zyciu czlowieka. Powstrzyrnuje go 
przed tym naukowa powsciqgliwose, a bye moze po czp,sci jakis 
takt wobec tajemnicy, jednak mysl jego pozostaje zamknip,ta na 
to, czego nie sposob pominqe w powainej refleksji nad sztukq 
na problematyk~ wartosci - prawdy, dO'bra, pi~kna, i tego , jak 
stajq si~ 011 e osnowq egzystencji ludzkiej, jej sensem i powola
niem. Jest jednak miejsce, w ktorym Wygotski zda je s i~ n atra
f iae - bye m oze bezwiednie - na ten fundamentalny trop: "Cud 
sztuki przypomina (.. . ) cud ewangeliczny: przemienienie wody w wi
no. Prawdziwa natura sZ"tuki zawsze kryje w sobie cos przetwa
rzajqcego, przezwydp'zajqcego zwykle uczueie: i strach, i bol, 
i 'wzburzenie, wywolane przez sztukp" zawierajq w sobie cos wi~

cej,niz si~ w nich miesci. I "to co s przezwyci~ia owe uczucia, 
rozswietla je, przemienia ich wodp, w wino - i w ten wlasnie spo
sob realizujq si~ najistotniejsze funkcje sztuki" (s. 335). Owo 
"c 0 s"... 

Grzegorz Godlewski 

POEZJA KAROLA WOJTYlY 

PO HEBRAJSKU 


Bylo to dla mnie przezycie niezapomniane pierwszy kontakt 
z zywym, mowionym j~zykiem hebrajskim. Na mi~dzynarodowYffi 
wieczorze poetyckim w holdzie Adamowi Mickiewiczowi w stu
lecie jego sffiierci (Warszawa, 1955 rok) fragmenty Pana Tadeusza 
w j~zyku prorokow recytowal poeta i tlumacz hebrajsk i. 
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Wydawato mi si~, ie nagle docieram do irodta poezji , blizszej 
spiewowi nii mowieniu, blizszej pami~ci ludzkiej, nii pami~ci 

znaku drukarskiego. Dlugo mialem w uchu melodi~ tego staro
iytnego, a przeciei wciqi zywego j~zyka. 

Moj drugi kontakt znowu z poe z j q pol s k q po he bra j
s ku mial miejsce dopiero po wielu latach. Otrzymalem w darze 
pi~knq bibliofilskq edycj~ AnheUego Juliusza Slowackiego wydanq 
w Izraelu po hebrajsku . Uslyszalem tez fragmenty przeczytane 
glosno. Znawca poezji i .zarazem obu j~zykow - polskiego i he
brajskiego - Natan Gross - eseista i krytyk literacki, historyk 
filmu z Givataim zapewnial mnie, ze nasz romantyczny Anhelli 
brzmi po hebrajsku znakomicie. 

Moj trzeci kontakt z polskq tworczosciq poetyckq w ksztalcie 
hebrajskim nastqpil niedlugo potem. Oto poczta przyniosla mi zza 
Morza Srodziemnego cenny i pi~kny dar, bardzo wzbogacajqcy 
mojq malq kolekcj~ zagranicznych wojtylianow. 

Pod bl~kitnq obwolut~ i takiejz barwy okladkq zloiono rowniez 
bl~kitnq czcionkq na tIe czystej bieli - wybor utworow Karola 
Wojtyly zatytulowany Z poez ji Papieia Jana Pawla II (Wydaw
nictwo "Eked", Izrael 1981 , Copyright Libreria Editrice Vaticana , 
Citta del Vaticano). Warto tu powiedziec, ze tom wydano z po
mocq Funduszu Literatury i Sztuki w Tel Avivie. Autorem wy
bom i przek!adu z oryginalu polskiego jest dr S. Galebski. On tei 
poprzedzi! wiersze i poematy krotkim, ale bardzo tresciwym 
i piE;knym w formie wst~pem, ktory swiadczy 0 tym, ze dr Ga
lebski dobrze zna biografi~ oraz tworczosc literackq i filozoficzno
-teologicznq Karola Wojtyly. Nie powtarza rzeczy na ogo! dobrze 
juz znanych, faktami biografiG:znymi operuje oszcz~dnie; zwraca 
jedynie uwag~ na momenty, ktore rzucajq swiatio na zrodla mysli 
i irodla czynow pMniejszego papieza. Fakty te , skomentowane 
trafnie przez dra Galebskiego, ukazujq dynamik~ rozwoju osobo
wosci Karola Wojtyly, od najmlodszych lat zwiqzanego ze sztukq, 
zwlaszcza z literaturq i z teatrem; sztukq pojmowanq nie tylko 
w kategorlach estetycznych, ale i etycznych. To ona ma prze
ksztalcac cztowieka, spoteczenstwo, swiat, kierujqc ku dobru, wy
pierajqc zlo i nienawisc. Autor wst~pu zwi~zle analizuje takZe 
dziela Karola Wojtyly z okresu jego pracy profesorskiej w Lubli
nie , m. in . dzielo poswi~cone Maxowi Schelerowi, czy tez Osob~ 
i czyn - prac~, ktora doczekala si~ w USA (An Acting Person) 
sporego rozglosu. J esli idzie 0 tworczosc poetyckq, dr Galebski 
zatrzymuje SWq uwag~ dtuzej na poemacie Kamieniolom. Ten 
utwor pelen intelektualnej refleksji nad losem ludzkim, ale nie 
pozbawiony tez wartosci emocjonalnych, opiera si~ na autopsji 
Karola Wojtyly. Pojawiajq si~ w nim reminiscencje wlasnego losu 
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autora, jako r obotnika podkrakowskich kamieniolomow w latach 
okupacji hitlerowskiej w Polsce. • 

Dr Galebski przytacza slowa Karola Wojtyly pochodzqce ze 
wsh;pu do wydanej par~ lat temu w Londynie antologii po.lskich 

/ ksi~zy-poetow (m. in. Jana Twardowskiego): czy mozliwe Sq w jed
nym czlowieku dwa zarazem poslannidwa - kaplanskie i poetyc
kie. Odpowiedz brzmi - to jest mozliwe. 

Po ogolnej charakterystyce tworczosci Wojtyly, tlumacz wyja
snia zasady wyboru (pragnie zaprezentowac czytelnikom hebraj
skim najistotniejszq mysl i najistotniejsze motywy tworczosci po
etyckiej pozniejszego papieza, dokonac pr oby przekroju przez calq 
tworczosc), oraz przedstawia swe zwi~zle credo translatorskie 
(m. in. - "utozsamic si~ z autorem"). 

Tom Z poez ji papieza Jana Pawla II obejmuje ponad 50 utwo
row (w calosci lub we fragmentach). M . in.: . Mys~ jest przestrzeniq 
dziwnq, Pami~ci towarzysza pracy , Robotnik w fabryc e samocho
dow, Robotnik w fabryce broni, cykl Kosciol, Piesn 0 blasku wo
dy. ~ 
Dzi~kujqc dr Galebskiemu za jego p1~knq i poiytecznq prac~, 

chcialbym wyrazic nadziej~, ie ktorys z polskich wydawcow zail1
teresuje si~ gotowym .jui wlasciwie do druku tomem esej6w Na
tana Grossa poswi~conych hebrajskim tlumaczom i popularyza
torom polskiej literatury. 

Doprawdy bylo 0 czym pisac. Byloby wi~c rownieZ 0 czym czy
taco 

Ryszard Wasila 

PRZEGLAD KRAJOWY 

Chociaz liczba polskich mlSJonarzy na swiecie zbliia si~ juz do 
poltora tysiqca i co roku okolo stu nowych wyrusza na misyjne 
placowki, a wszystko to jest owocem dlugotrwalego trudu wielu 
ludzi, to ciClgle jeszcze sprawa misji jest w Kosciele polskim jakby 

. marginalnq. Jest w tym slad bolesnych i pogmatwanych dziej6w 
narodu, w ktorym tyle nurt6w tradycji ulegalo zerwaniu, przy
tlumieniu i ktory takcz~sto musial zaczynac prawie od poczqtku. 
Jest w tym takze odbicie postawy jaka ksztaltuje si~, gdy przy
chodzi dlugo zmagac si~ z wlasnymi bolesnymi i trudnymi pro
blemami i kiedy juz nie bardzo starcza sil, zeby podejmowac po
wainie .nowe i odlegle zadania . Ale jednoczesnie zaczyna budzic 
si~ swiadomosc, ze P olacy ma jq swojq cz~sc odpowiedzialnosci za 
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to, jak ksztaltujq si~ relac je mi~dzy narodami swia ta, za to czy 
uda siE; ludzkosci odsunqc groib~ wojny, pomniejszyc kl~sk~ glo
du, budowac swiat wi~kszej sprawiedliwosci i wi~kszej wolnosci. 
Pontyfikat J ana P awla II pogl~bil i stale pogl~bia w Kosciele pol
skim swiadomosc problem6w Kosciola Powszechnego, swiadomosc 
wsp6l{)dpowiedzialnosci za jego misj~ w sr6d wszystkich lud6w. 
Podr6ze misyjne, wielkie pielgrzymki tego pontyfikatu Sq nie tyl
ko spotkaniami Ojca Swi~tego z Indianami w Brazylii, robotnika
.mi plan tacj i na Filipinach czy japo'iiskimi studentami ale stajq si~ 

takZe, choc na kr6tko, spotkaniami z ludzmi, 0 kt6rych rzadko kie
dy dot'1 d m yslelismy, spotkaniami, kt6re S'1 posiewem wi~zi bra
terstwa i solidarnosci. 

W kilku nowych czasopismach polskich podejmujqcych sprawy 
misy jll1e, kt6rych pojawienie si~ na naszym rynku wydawniczym 
chc~ tu z wielk'1 radosciq powitac, cieszy mnie najbardziej to , ie 
poprzez listy misjonarzy, poprzez ich swiadectwa i swiadectwa 
o nich, poprzez artykuly i zdjE; cia poszerza si~ i pogl~bia to spot
kanie P olak6w z ludzmi innych narod6w, ras i religii a gloszenie ' 
Dobrej Nowiny doda je apostolskich rys6w Kosciolowi w Polsce, 

Ojcow ie Werbisci wyda j'1 od pocz'1tku 1983 roku dwumie
s i~cznik "Misjonarz" jako biuletyn informacyjny Polskiej Prowin
cji. Za wiera on wiele znakomitych materia16w, w tym tlumacze
nia wartosciowych tekst6w, do kt6rych bez tego trudno byloby 
dotrzec . Z numer6w, kt6re si~ dot'1d ukazaly zacytujmy tytuly 
niek torych artykul:6w: Jan Pawel II w Ameryce Srodkowej, 
Kosci6l w K Ol'ei Poludniowej, Przyszlo.§c Ko.kiola w Japonii , 
Zebracy czy partnerzy? , Rozmowa z biskupem argentynskim, 
Rozmowa z bisk upem brazylijskim, Togo. Mi~dzy tradycjq a no
woczesnosciq, Dzielo Matk i Teresy z Kalku ty , Ewangelizac ja i 'kuI
tura. . 

Kwa r talnik "Misyjne Drogi" wydawany r6wniei od poczqtku 
1983 roku charakteryzuj e si~ bardzo starann'1 sza t '1 graficzn'1, 
a kaidy numer poswi~cony jest jakiemus wybranemu zagadnie
niu. Jest on redagowany przez zespol ze zgromadzenia Misjonarzy 
Oblat6w Maryi Niepokolanej. Pierw,szy numer poswiE;cony jest 
przede wszystkim misjom na Madagaskarze, drugi - w dwusetn'1 
rocznic~ urodzin - Blogoslawionemu Eugeniuszowi de Mazenod 
i zalozon emu przez niego zgromadzeniu. S'1 tam jednak takie ar
tykuly () wspolczesnej ka tolickiej koncepcji misji, 0 tym, jakich 
misjonarzy nam teraz potrzeba , ,obszerna kronika i dokumentr 
Stolicy SwiE:tej . 

Sekretariat K rajowy Papieskiego Dziela Rozkrzewiania Wiary 
wyda je jui dr ugi rok dwumiesi~cznik "Papieskie Intencje Misyj
ne". Dosyc urz E; dowy tytul nie powin ien zraiac, bo wydawnictwo 

,1475 



lDARlENIA - KSII'IZKI - LUDllE 

obejmuje zarowno wartosciowe opracowania dotyczqce misji, wy
ro,iniajqce sit:: zwit::zlosciq i solidnymi informacjami, dane staty
styczne i mapki jak i kronikt:: aktualnosci misyjnych, listy misjo
narzy, a przede wszystkim omowienie intencji modlitw za misje, 
do ktorych wzywa wiernych Ojciec SWit::ty. 

Jesli do tych trzech tytul6w dodac jeszcze "Krolowq Aposto
low", kt6ra spravvie misji poswit::ca wyjqtkowo duzo uwagi, to wy
starcza powodow aby spodziewac sit::, ze dzit::ki tym czasopism9m 
bt::dzie sit:: dokonywala brzemienna w skutki przemiana swiado
mosci przemieszczajqca apostolstwo z peryferii w poblize serca 
polskiego Kosciola. Niech fragmenty tekstu ort::dziaarcybiskupa 
Oscara Romero, zamordowanego 24 marca 1980 roku podczas 
odprawiania Mszy Swit::tej, bt::dq dla nas glosem wypowiadanym 
w imieniu Kosciola misyjnego, Kosciola trzeciego swiata. Ort::dzie 
to zostalo wydrukowane w numerze 4 pisma "Misjonarz": 

"Prosta analiza rozwoju naszej sytuacji historycznej pokazuje, 
ze nadzieje na pok6j wzrastajq, gdy tylko nasze problemy podej
mowane Sq w duchu prawdy i szczerosci; jak mowi Papiez z pew
nosciq nieprawda idzie w parze z gwaltem i wojnq'. Nasza sytu
acja, niosqc ze sobq obawt:: i przerazenie, antagonizmy i przemoc, 
karmi sit:: klamstwem, tym 'synonirpem niesprawiedliwosci, fana 
tyzmu, egoizmu i grzechu ( ... ) 

Gwalcenie praw czlowieka - glowny powod trwogi i frustracj i 
naszego narodu - ujawnia przerazajqce zaprzeczenie prawdy 
o czlowieku . U podstaw systemow spoleczno-politycznych, w kto
rych poruszamy sit::, lezq koncepcje ma terialistyczne, niszczqce i za
ciemniajqce chrzescijallskie rozumienie 9soby ludz.kiej. W kapi
talizmie czlowiek jest przedmiotem wyzysku i podmiotem kon
sumpcji oddanym w sluzbt:: boga pieniqdza. Dla 'bezpieczenstwa na
rodowego' jest podn6,ikiem, kt6ry zawsze powinien stac pod stopa
mi boga wladzy. W materializmie nadaje mu sit:: znaczenie nie do 
przyjt::cia dla wiary chrzescijanskiej , kt6re staje sit:: inspfracjq nie
ktorych sposr6d toczonych- przez nasz nar6d walk 0 rewindykacje 
praw spolecznych - lecz takze w nim czlowiek jest niewolnikiem 
dyktatury materialistycznej. 

Wobec tych i innych falszywych koncepcji czlowieka Kosciol 
utrzymuje i broni wiecznej, objawionej przez Boga prawdy 0 czlo
wieku, kt6ry jest obrazem Boga i przez dzielo Odkupienia Jel':Usa 
Chrystusa zostal uwolniony od niewoli grzechu i wyniesiony ' do 
godnosci Dziecka Bozego, wolnego podmiotu historii i wsp6luczest
nika tej samej wiecznej chwaly Bozej. Takiej prawdy 0 czlowieku 
broni Kosci61 niezaleznie ()d system6w ezy politycznych koniun
ktur, jakie panujq wsr6d narod6w. 

Nar6d nasz musi m iec pewnosc, ze w tym punkcie Kosci61 n ie 
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moze go OpUSCIC, nie zdradzajqc swego powolania. Kierujqc si~ 

swoim powolaniem Kosci61 nadal b~dzie ujawniat wszelki gwalt 
na godnosci czlowieka, masakry, przypadki zaginionych bez wie
sci, tortury, bezprawne aresztowania, uwi~zienia i calq t~ prze
razajqcq gam~ przemocy i zbrodni, kt6ra jest wyrazem grzechu, 
to jest zaklamania tego, co odnosi si~ do prawdy 0 czlowieku. 

W imie; prawdy 0 czlowieku Kosci6t od kazdego rzqdu, w kaz
dych okolicznosciach b~dzie zqdal odpowiedzialnosci za swoje czy
ny i b~dzie baczyl na wszelkie przejawy dy.ktatury opartej na 
wspomnianych ideologiach Iub na innych koncepcjach deformujq
cych swi~tq prawd~ 0 czlowieku. (...) 

W procesie przemiau strukturaInych, rozpocZf;tych nieodwracal
nie w naszym kraju, sprawa biednych zyskuje konkretne okresle
nia, takie jak ustawa 0 reformie rolnej, 0 nacjonalizacji handIu 
zagranicznego kawq' i cukrem i inne, kt6re powoli b~dq si~ poja
wialy pod slusznym naciskiem ugrupowall Iudowych. Wszystkie 
te, wstrzqsajqce starymi strukturami niesprawiedliwosci spolecznej, 
dzialania trzeba przyjmowac nie tylko jako gwaltowne wolanie 
ludu, ale przede wszystkim jako prawdziwy znak woli Boga ludzi 
biednych. Jego Kr6lestwo nie moze rozwijac si~ w strukturach 
grzechu. Te wlasnie mniej widoczne, zimne struktury stanowiq' 
rzeczywistq przemoc odpowiedzialnq . za naszq sytuacj~. , To z niej 
wyplywajq wszystkie grzechy spolecznego gwaltu, zar6wno re
presji Panstwa, jak i gniewu Iudu. Sq to struktury niesprawiedli
wosci spolecznej, kt6re ukrzyzowaly biednych w naszym kraju. 
To one skazaly naszych biednych na powolnq smierc. Nade wszy
stko Sq one radykalnq negacjq Boga zycia . 

Sytuacja naszego ludu 
Statystyki przedstawione przez Pana Ministra Rolnictwa, uza

sadniajqce ustaw~ 0 reformie rolnej, Sq aJarmujqce i wskazujq na 
pilnq potrzeb~ tych zmian . 
Na wsi : 

67 procent matek rodzi bez opieki lekarskiej; 
na sto urodzonych dzieci szesCdziesiqt umiera; 
37 procent rodzin rna dost~p do ujscia wody; 
73 p1'ocent dzieci cie1'pi na niedozywienie; 
50 pro cent Iudillosci wiejskiej nie umie czytac; 
ponad 250 tysi~cy rodzin wiejskich zyje . w domach 0 jednej 
izbie, na kt61'q p1'zypada s1'ednio 5-6 os6b. 

Ta nieznosna sytuacja jest w duzej mierze wynikiem niepro
porcjonalnego podzialu ziemi : 

z jednej st1'ony 99 p1'ocent wlascicieli dzieli mi~dzy sobq 51 
procent ziemi; 
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- z drugiej - 0,7 procent wlascicieli posiada 40 procent zierni , 
a chodzl tu 0 najlepsze grunty, zdatne do najbardziej 'ren tow
nych upraw . ( ... ) 

Do czlonkow rZqdu i do sil zbrojn y c h 
Mie1iscie odwag~ aby obiecac swernu narodowi zrniany w ro1

nictwie i nacjona1izacj~ handlu zagranicznego kawq i cukrem. Nie 
zawiedzcie, jak to juz rnialo rniejsce, tego cierpiqcego narodu. 
Skoro juz obiecaliscie, zrealizujcie to, pornirno oporu owej m l1leJ
szosci dwoch tysi ~cy wlascicieli latyfundiow, pan ow 40 procent 

, zierni Sa1wadoru. Niech starczy wam odwagi, aby 'oprzec si~ po
kusie wchodzenia w ich laski i czerpania korzysci. Nie pozwolcie, 
by poroznily was malostkowe interesy, bo prawdziwy interes na
rodu powinien wzrnacniac jednosc. To wi~ cej n iz prawo, to obo
wiqzek, jaki warn przypadl w udziale. Musicie jak najszyb ciej 
uwolnic narod od tego, co Papiez n azwal barierarni wyzysku. ( .. ) 

I 

Dot y c h, k tor z y k i e r u j q g 0 s po d ark q k r aj u 
Was konieczne przerniany poruszq najbardziej. P ozwolcie rni, 

prosz~ , zwrocic si~ do was w irni~ Ewangelii . Prosz~ nie uwazac 
rnnie za waszego s~dziego, ani tyrn bardziej za waszego wroga, 
ale za pasterza , slug~, przyjaciela i bra ta rnego ludu. 

Nie trzeba przyporninac 0 spadajqcej na was odpowiedzialnosci 
i rnozliwosciach jakimi dysponujecie w te j historycznej chwili , 
aby wniese swoj wklad w przezwyci~~eni.e kryzysu bez uzycia 
przemocy. "Jesli bronicie zazdrosnie swoich przywilej 6w, a zwla
szcza jesli bronicie ich stosujqC przernoc, bier zecie wo bec histor ii 
odpowiedzialnosc za prowokowanie wybuch u rewolucji r ozpaczy . 
W duzej rnierze dd waszej postawy zalezy pokojo wa przyszlosc 
krajow Arneryki Laciilskiej .« (Medellin Pokoj , 17) (.. . ) 

Do robotnikow wiejskich 
Warn, drodzy chlopi, ktorzy nie uswiadamiacie sobie jeszcze te

go, ze to wy tworzycie budowl~ kraju, biernie zadowala jqcy s i~ 

oczekiwaniem korzysci, jakie t e pr zerniany mogq w arn przyniese. 
Wy, k torzy tylko przyg1qdacie si~ tyrn procesorn, winienem przy
pornniec wam wszystkirn 0 przestrogach, jakie da! wam K osci6! 
przesz!o dziesi~e 1at temu w Medellin: "Za niesprawiedliwose od
powiedzia1ni SCl rowniez ci, ktorzy riie dzia!ajCl na r zecz sprawie
dliwosci przy pomocy srodkow, jakimi dysponu jq, ci, k torzy po
zostajq bierni bojqc si~ poswi~cenia i osobistego ryzyka, jakie 
pociqga za sobCl kazde odwaine i skuteczne dzialanie. Sprawiedli
wose, a co za tym idzie, pokoj zdobywa si~ przez dyriamiczne 
dzialanie na rzecz uswiadornienia i organizacji 1udu, dzialanie 
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zdolne wywrzee presj~ na wladze publiczne, ktore w swych pla
nach spolecznych Sq cz~sto bezsilne bez poparcia ludu.«" 

* 

Wroclawski etap pielgrzymki Jana Pawla II upami~tnia ukaza

nie si~ pierwszego numeru "Nowego Zycia", dwutygodnika majq
cego podtytul: "Religia, kultura, spoleczeristwo - dolnoslqskie pi
smo katolickie". Ten skromnie prezentujqcy si~ dwutygodnik po
ws tal, jak pisze Arcybiskup Metropolita Wroclawski, "po wielu 
s taraniach". "Katolickie pismo, jako jeden ze wspolczes,nych srod
kow duszpasterskich, bylo od lat potrzebne nam wszystkim, Bylo 
specjalnie potrzebne Kosciolowi dolnoslqskiemu, a sqdz~, ze takze 
Kosciolowi w Polsce". Pragnieniem redakcji jest "bye pismem ' 
otwartym na wszystko, co si~ dzieje wokol nas, czym zYJe cala 
wspolnota Ludu Bozego, zwlaszcza w naszej caIej Metropolii dol
noslqskiej". 

W numerach, ktore dotqd si~ ukazaly, dominuje naturalnie fun
damentalne wydarzenie jakim byla papieska pielgrzymka. Wiele 
miejsca zajmujq rozwazania religijne: systematyczne komentarze 
do niedzielnych czytan biblijnych, teksty przedstawiajqce postacie 
swi~tych i blogoslawionych, artykuly ukladajqce si~ w cykl zaty
tulowany "Jezus Naucza". Osobna rubryka poswi~cona jest spra
wom rodzi'ny. Jest tez w tych numerach obecny tak potrzebny 
nurt, kt6ry upowszechnia lokalne doswiadczenia , kt6ry P¥zybliza 
dzieje pavafii powstajqcej na wroclawskim osiedlu, wroclawskie 
Towarzystwo Pomocy im. Adama Chmielowskiego, i przynosi re
fleksj~ 0 panstwie i narodzie w perspektywie doswiadczen slq
skich . 

Krzysztof Sliwinski 

J. R. R. TOLKIEN 

ALBO BASN ZREHABILITOWANA 


Drugie polskie wydanie Wladcy Pierscieni J ohna Ronalda Reuela 
Tolkiena 1 ukazalo si~ dokladnie dwadziescia lat po pierwszym. W 
obu wypadku czytelniczy odzew byl diametralnie inny. Jesli chodzi 
o pierwsze, to pami~tam, ze jeszcze w roku 1965 w niektorych ksi~-

J. R. R . Tolkicn, W!adca p t erSclent, I : Wyprawa , II: DWle Wide , III : powr6t 
KroLa, tlum. M . Skibniewska , Czytelnik 1981. 
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garniach Poznania mozna bylo wypatrzyc charakterystycznq oklad
k~ Powrotu Krola w czarne i wisniowe pasy; gwoli sprawiedli
wosci przymae trzeba, ze trzecia cz~se trylogii ujrzala swiatlo 
dzienne zaledwie dwa lata wczesniej, ale nie zmienia to faktu, ze 
to wydanie monumental.nego dziela Tolkiena przesz10 niemal Die 
zauwazone, podczas gdy drugie nie zdqzylo maleic si~ na p6lkach 
ksi~garskich, znikn~lo bowiem spod lady. Ale tei gdy w roku 1961 
znakomite tlumaczenie Marii Skibniewskiej bylo trzecim , po ho
lenderskim i szwedzkim, przyswojeniem Wladcy Pier scieni nie 
angloj~zycznemu czytelnikowi, w roku 1981 trylogia byla juz w 
pelnym slowa znaczeniu dzielem literatury swia towej, przetluma
czonym na niemal wszystkie gl6wne j~zyki swiata . W mi~dzycza 

sie bylismy swiadkami narodzin kultu Tolkiena, na maSOWq skal~ 
zapoczqtkowanego w roku 1966 na campusach uniwersytet6w ame
rykailskich oraz wydania w roku 1977, w cztery lata po smierci 
pisarza, SilmariUioriu, prawdziwego dziela jego zycia , a takZe jego 
znakomitej autoryzowanej biografii pi6ra Humphreya Carpentera . 
prawdziwej Biblii tolkienolog6w i tolkienoman6w. 

Ai do ukazania si~ Wladcy Pierscieni basil zdegradowana byla 
w naszej cywilizacji do statusu literatury dzieci~cej. Degradacja 
ta opiera1a si~ na przekonaniu, jakoby tylko dzieci byly w stanie 
"uwierzye" w bajki i basni i jakoby wiara taka, naiwna i bez
krytyczna, byla warunkiem akceptacji basniowego utworu. Roz
czytywanie si~ w basniach mialo bye obrazq rozumu, wymagalo 
bowiem rzekomo swiadomej rezygnacji z krytycyzmu, wmawiania 
sobie na sil~ rzeczy i spra w nieistniejqcych i nie mogqcych zaist
niec. Wydaje si~ jednak, ze w istocie nie te wzgl~dy decydowaly 
o relegacji ba'sni do ' pokoju dziecinnego: wystarczy wszak wymie
nie krasnali na zielonych ludzik6w i czarnok si~inik6w na genial
nych konstrLlktor6w, oraz umiescie akcj~ nie za g6rami za lasami, 
ale w innej galaktyce, a juz opowiese awansuje do szacownego, 
z gruntu "doros1ego" gatunku science-fiction. Nieblahq rol~ odgry
wajq tLl zapewne modne mity post~pu i scjentyzmu; wr6zki i elfy 
Sq obrazq rozumu wychowanego w tradycji pozytywisty~znej chyba 
i dlatego, ze tradycyjnie wyst~pujq w swiecie modelowanym na 
obraz znienawidzonego przez progresist6w Sredniowiecza. Futury
styczna science-fiction i osadzony wsp6lczesnie horror - r6wnie 
wszak nierealne a zatem, wydawae by si~ moglo, r6wnie "non
sensowne" - traktowane Sq na zupelnie innych prawach. 

W kulturze, kt6ra 'ustami jednego ze swych najwi~kszych kory
feuszy nazwala mitologri~ "chorobll j~zyka", mit i basI1 sta1y si~ 
terenami lowieckimi, po kt6rych buszowali antropologowie, bada
cze folkloru i historycy idei w poszukiwaniu wsp61nych motyw6w 
i archetyp6w, wplyw6w i zapoiyczen. Czerwony Kapturek P er 
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raulta i braci Grtirnmow byl dla nich "tq samq" powiastkq mimo 
fundamentalnej roinicy przekreslajqcej wszelkie podobienstwa, tej 
mianowi-cie, ie w wersji francuskiej wilk poiarl dziewczynk~ raz 
na zawsze, w niemieckiej zas jedynq ofiarq jest wlasnie wilko Po 
obrobce naukowej basnie i mity dostawaly si~ w r~ce adaptato
row, ktorzy trywializowali je, to jest we wlasnym mniemaniu 
przystosowywali do potrzeb maloletnich czytelnikow, jedynie rze
komo zdolnych do ich recepcji. 

Takim byl swiat 25 listopada 1936 roku, kiedy to w Akademii 
Brytyjskiej wygloszono wyklad pt. Beowulf; potwory i krytycy. 
Wbrew innym komentatorom, widzqcym w anglosaskim eposie bez
ladnq sklaciank~ roinych tradycji literackich, autor wykladu uznal 

. Beowulfa za wielki poemat heroiczny, dzielo wybitnego talentu 
poetyckiego i wspan:ialej wyobrazni. "Pewien czlowiek odziedzi
czyl pole usiane gruzami zamku, ktory stal niegdys w tym miej
scu. Cz~se kamieni zuiyto jui wczesniej do budowy domu, \V kto
rym mieszkal obecnie, niedaleko siedziby przodkow. Z reszty gru
zu czlowiek ten wzniosl wiei~. Ale jego przyjaciele zauwazyli od 
razu, bez wchodzenia na stopnie, ie kamienie, z ktorych jq . zbu
dowano, pochodzq z dawniejszej budowli. A wi~c rozebrali jq, nie 
szcz~dzqc sil i srodk6w, by dotrzee do ukrytych ornament6w i in
skrypcji oraz by ustal,ie, skqd przodkowie czlowieka sprowadzili 
budulec. Niekt6rzy, podejrzewajqc wyst~powanie w tym miejscu 
pokladow w~gla, zacz~li rye pod wieiq, zapominajqc 0 ruinach. 
Wszyscy mowili : "Jakie ciekawa jest ta wieia«, ale zaraz doda
wali, uprzednio jq rozebrawszy: »Jakii panuje w niej balagan« . 
Nawet jego potomkowie, po ktorych moina bylo spodziewae si~ 

wi~kszego zrozumienia dla zamierzen rodzica, mowili nieraz pol
glosem: »Co z niego za dziwak? Po coi mu bylo marnowac kamie
nie na bezsensownq wiei~? Dlaczego nie odbudowal raczej sta
rego zamku? Gdzie u niego zmysl proporcji?» A tymczasem ze 
szczytu swej wieiy czlowiek ten mial widok na morze." 

Autorem wykladu byl J. R. R. Tolkien, profesor filologili sta
roangielskiej w Oksfordzie, wowczas jui autor Silmarillionu i Hob
bita. Jako naukowiec i jako tworca byl wi~c Tolkien, jak nikt, 
powolany do przywrocenia basnJ i mitowi naleznego im miejsca 
wsr6d wytworow ludzkiej kultury. W najbardziej bezposredniej 
formie uczynil to w eseju On Fairy-stories (0 basniach), wyglo
szonym pierwotnie 22 marca 1939 roku jako wyklad ku czci 
Andrew Langa, skqdinqd najbardziej notorycznego z angloj~zycz
nych adaptatorow, ktory wraz ze SWq ionq w dwunastu tomach 
"splycil oraz uprzyst~pil" - by posluiye si~ zwrotem Jeremiego 
Przybory - dzieciom angielskim wszystkie moiliwe basnie, mity 
i podania. W eseju swym Tolkien podkresla przede wszystkim su
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werennose basni jako gatunku i ja'k.o indywidualnego utworuo Po
dejscie antropologiczne, t raktujqce wszystkie opowiadania, w kto
rych wyst~puje wspolny motyw, jako " jednq i t~ samq" histori~, 
jest barbarzynstwem, w h teraturze bowiem, podobnie jak w calej 
sztuce, liczy si~ przede wszystkim niepowtarzalna specyfika utwo
ru, jego koloryt , atmosfera, wszystko, co nosi na sobie pi~tno in
dywid"ualnosci tworcyo Autonomia basni jako gatunku zasadza si~ 
na tym, ze nalezy jq traktowac serio, jako basn, ani mniej, ani 
wi~cej; nie odrzucae zas z lekcewazeniem jej tresci, a:li tei nie 
doszukiwae si~ w niej drugiego dna ukrytego przed wzrokiem 
profan6w. Czyruienie z basni "powiesci z kluczem", kt6rej wlasci
wy sens odslanialaby dopiero interpretacja alegoryczna, jest nie
porozumieniem. Basn jest tworem ludzkim dla ludzi, stqd nieobce 
Sq jej ludzkie problemy, ale tylko te najgl~bsze, najbardziej pod
stawowe. Basn moze bye m item - jest wowczas perlq swego ga
tunku - ale nigdy nachalnq alegoriq, do kt6rej Tolkien zalicza 
tez mity natury. 

Basn jest bowiem gatunkiem literackim godnym szacunku. Wy
rasta z najgl~bszych ludzkich pragnien: wyzwolenia z p~t czasu 
i przestrzeni, porozumiewania ze wszystkim, co istnieje. Przede 
wszystkim zas w niej wlasnrie objawiajq si~ " najpelniej moiliwosci 
j ~zyka. Umysl ludzki potrafi abstrahowae i generalizowae, dzi~ki 
czemu np. rozdziela zjawisko trawazielona na substancj~ - traw~ 
i jej wlasnose - zielen. Oddziel.enie przymiotnika od rzeczownika, 
przydawki od podmiotu, jest czarem wi~kszym niz wszystkie za
kl~cia swiata basni, ktore nie Sq ~ez niczym innym, jak nadawa
niem rzeczownikom innych przymiotnik6w niz te, ktore Sq ich 
atrybutami w swiecie realnym. "Umysl, ktory stworzyl takie poj~
cia jak lekki, ci~zki, szary, z6lty, nieruchomy, szybki, wynalazl 
tez czary przeistaczajqce szary olow w zolte zloto, a martwy ka
mien w" zywq wod~. Jezeli potrafimy uzyskae zielen od trawy, 
bl~kit od nieba Ij czerwien od krwi, posiadamy juz pierwszy sto
pien wladzy czarodziejskiej o Z kolei budzi si~ w nas pragnienie 
uzycia tej wladzy, ogran1czonej dotqd do na.szego umyslu, w in
nym, zewn~trznym swiecieo.. Mozemy przyodziae lasy w srebrne 
liscie a barany w zlote runo, moiemy tez zapalie ogien w trze
wiach zimnego gada. Nazywajq to »fantazjowaniem«, ale owa fan
tazja rodzi nowe byty; rozpoczyna si~ basn; czlowiek zostaje sub
kreatorem". 

Poj~cie subkreacji jest jqdrem Tolkienowskiej koncepcji basnio 
Basil jest bowiem nie tylko opowiesciq 0 basniowych istotach, ale 
i 0 swiecie przez nie zamieszkalym. "Faerie (swiat basni) zawiera 
wiele innych elementow pr6cz elfow i wrozek, opr6cz krasnali, 
~zarodziejow, trollow, olbrzymow i smok6w: Sq w nim morza, 
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slonce, ksi~zyce, n iebo oraz zi emia ze wszystkim, co na i1iej : d rze
wem i ptakiem, wodll i kamieniem, winem i chlebem, a tak ze na
mi, smiertelnymi ludzmi, 0 ile poddamy si~ jego czarowi". Wy
obraznia, pozwalajllca umyslowi ludzkiemu tw orzye obrazy rzeczy 
nieistniejllcych, nie wystarcza do stworzenia basni - niilezy w t ym 
celu nadae ow ym czystym wytworom umyslu wewn~trznll spoistose 
swia ta realnego, stworzye wtorny wzglE:dem niego swiat, w k to
rym bylyby u siebie. Coleridge uwazal, ze war unkiem powodze
nia basni jest " willing suspension of disbelief" (samochcqce zawie
szenie niewiary). Nieprawda, odpowiada Tolkien, t r zeba, by au 
tor okazal si~ dobrym subkreatorem, by um ysl czytelnika bez 
przeszkod .poddal si~ prawom kreowanego przezen swiata. A to 
wymaga n ie byle jakiego kunsztu, bowiem wewn E:t r zua spojnose, 
podp0l'Zlldkowanie obowillzu jllcym prawom natury i logiki, m uszll 
bye w swieciE.' basni rownie calkowite, co w swiecie realnym. Naj
mniejszy zgrzyt, niekoherencja, falszywa nuta wystarczy, by zro
dzila si~ niewiara w subkreowany wtorny swiat, by prysn1l1 czar . 
Uwolnienie od jarzma tyranii faktow, obserwowanych w swiecie 
realnym, nie oznacza, jak siE: to zwyklo uwazae, calkowitej swo
body, anarchicznej i alogicznej. Wr~cz przeciwnie: fantazja (ter
minem tym Tolkien obejmuje zarowno sztukE: subkr eacji jak i cu ,.. 
downose, niezwyklose jej wyrazu) wymaga zelaznej konsekw encji 
i n ie mnie jszej samokontroli. Znacznie latwiej wszak uzyskac we
wnE: trznll spojnosc w swiecie pierwotnym, gdz'ie wi~kszose elemen
tow pochodzi z obserwacji realnej rzeczywistosci, niz w swiecie 
wtom ym, gdzie wszystko musi bye dzielem tworcy. Powiedziec 

.	zieLone slonce moze kazdy. Ale stworzenie wtornego swiata, w kto
rym zielone slonce byloby na miejscu, w ktorym narzucaloby si~ 
jako oczywiste, wymaga wielkieg'o wysilku intelektu, wyobrazni 
i woli, elfich uzdolnien, jakby powiedzial Tolkien . Ale tez g dy ta 
kie przedsi~wziE:cie siE: powiedzie, jest dzielem sztuki najwyzszego 
lotu. J ezeli indywidualne piE:tno, nadane dzielu prz~z tworc~, uzn ae 
za kryterium artyzmu, w6wctas udana basn, w calosci, do najdrob
niejszych szczegolow stw orzona przez autora, jest najczystszym, 
najbardziej oddzialywujllcym dzielem sztuki narracyjnej. 

Strona artystyc~na dziela to jedno, jego wymowa moralna to 
drugie. I pod tym wzgl~dem basn jest w stanie dostarczye przezyc. 
nieporownanie intensywniejszy ch i wznioslejszych nii inne gatun
ki literackie . Tolkien wymienia trzy funkcje basni: przejrzenie 
albo uzdrowienie, ucieczkE: oraz pocieszenie . P ierwsza z n ich ply
nie z tego, ze basIl, jako osadzona w swiecie wtornym, z samej 
swej istoty nie porusza problemow specyficznych dla czasow , w 
ktorych zostala stworzona, pomi ja calll doczesnose epoki, wszyst
kie sprawy dTJia dzisiejszego (wyjqtkiem jest alegoryczna opowiesc 
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z klu.czem, ale jej Tolkien odmawia szczytnego miana basni). Tym, 
co moze bye wsp6lne dla obu swiat6w: pierwotnego wzgl~dem 
tw6rcy i wt6rnego, b~dqcego jego kreacjq, Sq zasadnicze proble
my ludzkiej egzystencji, takie jak dobro i zlo, przeznaczenie 
i opatrznose - s tqd wlasnie wielkie, gl~bokie basnie bywajq za
zwyczaj m itami. Ale to nie wszystko. Swiat basni dzieli ze swia
tem realnym ogromnq wi~ksz>Qse swych elem ent6w: w obydwu ro
snq drzewa, spiewajq ptaki, plynq rzeki, swieci slonce, ludzie zyjq 
i umiera jq. Wszystko to, w swiecie pierwotnym tak spowszedniale, 
tak wyswiechtane, ze az niewidoczne, objawia si~ w swiecie w t6r
nym w calej wyrazistosci. Uzdrowienie, powr 6t przez basn do 
spraw podstawowych, jest wielkim' myciem okien na swiat. 

Gloszqc, iz ucieczka (escape) jest jednq z g16wnych funkcji ba
sni, Tolkien odrzuca mieszanin~ litosci i pogardy otaczajqce to slo
wo, a zwlaszcza jego pochodnq - eskapizm. Co w tym zlego, :i:e 
czlowiek, znalazlszy si~ w wi~zieniu , pragnie wyrwac si~ na swo
bod~? A jesli przekracza to jego mozliwosci , ze mysli i m6wi 
o sprawach innych ni:i: mury wi~zienne, kraty i stra:i:nicy. Opo
nenci ucieczki przedstawiajq przewrotnie wydostanie si~ wi~znia 

na swobod~ jako ucieczk~ dezertera ; po"dobnq pogardq i nienawi
sciq otaczajq towarzyszy ucieczki - wyra:i:ajqc odraz~, gniew, po
t~pienie i bunt. Potulnose quisling6w przedkladajq nad op6r pa
triot6w. We wt6rnym swiecie basni nie rna lamp elektrycznych, jej 
tw6rca jest eskapistq. To zresztq nie wszystko, bo wr6g ucieczki 
nie rna gwarancji, ze tw6rca, kt6ry wyrugowal zar6wki ze swej 
basni, nie przejdzie nagle do rozbijania latarni ulicznych we wsp6l
nym dla obydwu swiecie r ealnym, ch~tnie zast~puje wi~c eska
pizm jeszcze bardziej perfidnym, bardziej oszukanczym mianem 
reakcji. Tymczasem ucieczka jest sprzeciwem w obec bezmyslne j 
akceptacji wszystkiego, .co czas niesie. Ch~c ucieczki, n ie od zycia, 
ale od piekla, k t6re czlowiek sam sobie zgotowal, plynie z uswia
domienia sobie szpetoty twor6w swiata realnego i zla, jakie niosq. 

Pocieszeni e jest zasadniczo innym aspektem ucieczki. Jak tra
gedia jest mijwyzszq formq dramatu, tak prawdziwa basn musi 
m iee szcz~sliwe zakonczenie. Zakonczenie jest zresztq zlym slo
wem, bo basnie nie majq koirca, jak nie majq go najprostsze i naj
bardziej podstawowe sprawy b~dqce ich tematem . To, co ni esie 
pocieszenie, Tolkien nazywa eukatastrofq, dobrym, szcz~sliwym 

przesileniem w sytuacji, gdy wszystko wskazywalo na zwyci~stwo 

zla. Ale eukatastrofa rna szczeg6lny charakter. Nagla i cudowna 
interwencja sil, kt6re jq spowodowaly, jest szczeg61nym zbiegiem 
okolicznosci, jest aktem laski, na k t6rego powt6rzenie w przyszlo
sci nie nalezy liczyc, nie uczy wi~c biernosci :i kwietyzmu, niesie 
tylko nadziej~ . Nie przeczy istnieniu dyskatast r of kl~ski i rozpa
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czy, odrzuca natomiast, mimo n ieustannych tryumfow zla , osta
tecznq i calkowitq przegranq i jako taka zasluguje na m iano d 0

b r e j n o w i n y. 
6 w ewangeliczny aspekt basni w polqczeniu z fa ktem, ze akt 

subkreac ji jest nasladow aniem, a przez to i ho1dem zlozonym Stwo
rzeniu, czyniq baSil - zdaniem Tolkiena - gatunkiem literackim 
par excellence chrzescijanskim . 

Wyglasza jqc wyklad ku czci Andrewa Lan ga, Tolkien mia1 juz za 
sobq . ok olo pi~tnastu r ozdzlalow W ladcy Pierscieni: rozprawiajqc 
o basrii deklarowal jednoczesnie przed nieswiadomym rzeczy audy
torium swoje in tencje co do dziela, ktOremu mial poswi~cic lqcznie 
dwanascie. lat zycia, a ktore dla w ielu zagorzalych milosnikow jest 
nie tylko najwi~kszym osiqgni~ciem litera-ckim wszechczasow, ale 
tez najdrozszq wlasnosciq, ukochaniem , nieomal pismem swiE;tym. 
Wladca Pierscieni Qyl wszakze - i jest do dzisiaj - w rownej 
inierze zaskoczeniem co ob jawieniem. Tolkien mial wszak poprzed
nikow i to nie byle jakich: William Morris, lord Dunsany, George 
Macdonald, by wymienic na jwybitniejszych, przecierali przed nim 
szlaki basni w nowoczesnej literaturze; do basniopisarzy naleza
loby tez zaliczyc, mimo wszelkich zastrzezen, klasyka horroru 
Arthura Machena - a m im o to zaden z nich ani ich (i Tolkiena) 
nasladowcow nie stworzyl dziela m'o.gqcego isc w paragon z Sil
marillionem i Wladcq Pierscieni pod jakimkolwiek wzgl~dem : ar
tyzmu, r ozmachu, d ram atyzmu, gl~bi tresci, narracyjnej w erwy, 
czy wreszcie last bu t not least oddzwiE;ku u czytelniczej klienteli. 
Wr~cz przeciwnie: da jqce siE; ostatnio zauwazyc zain te resowanie 
ich utworami jest niewqtpliwie konsekwencjq fa scynacji dzielami 
Tolkiena, k tora zwr ocila uwagE; czytelnikow na caly genre. Jak im 
cudem zagrzebany w ksiqzkach pf ofesor z Oksfordu, ktory pol zy
cia strawil jako nauczyciel i egzaminator, k tory n iemal nosa n ie 
wytknql poza Angli~ 2 (jedynym zna'CZqcym wyjqtkiem by1y okopy 
flandryjskie podczas I wojny swiatowe j), ktory wysokie gory i n ie
przebyte lasy oglqdal raz jeden jako osiemnastoletni chlopak pod
czas letniej wycieczki do Szwajcarii, magI stworzyc podobne dzie
Io? Skqd bra1a siE; jego niezwykla imagin acja? 

Na tem at zrade1 inspiracji Tolkiena wydano juz wiele prac, 
przewaznie bardzo niedobrych, u trzymanych w tak nie'cier pianym 
przezen stylu "antr opologicznym" . Jeden z egzegetow n p. jakis 
czas temu obwiescH swiatu tryumfalnie, ze pomys1 Sciezki Umar
1ych Tolkien zaczerpnq1 z jednej z wypraw Karola Wielkiego na 
ItaliE;; n ie brak tez psychoanalitycznych interpretacji jego u two

• Tolk ien urodzil sit: w prawdzle w Afryce , Poludniowej , ale opu~c!l j 'l na 
zawsze w wleku trzech lat. 
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r ow. Detektywistyka ta jest czcza i irytujqca ; szczegolnie denerwo
wala samego Tolkiena, ktory na zadane po raz enty pytanie, w ja
kiej mierze Wagnerowski pierscien Nibelungow wplynql na jego 
dzielo, odparl kiedys: "Oba pierscienie byly okrqgle i na tym kon
czy si~ ich podobienstwo". vi przedmowie do amerykanskiego wy
dania z roku 1965, zamieszczonego we wszystkich nast~pnych, pi
sal: "Oczywiscie, autor nie moze wyzwolic si~ calkowicie od wply
w u wlasnych doswiadczen, Iecz Sq one niejako glebq, w ktorej 
ziarno opowiesci rozwija si~ w sposob niezmiernie skomplikowany; 
wszelkie proby okreslenia tego procesu Sq w najlepszym razie tyl
ko hipotezami opar tymi na niedostatecznych i wieloznacznych 
swiadectwach. Falszywe rowniez, chociaz oczywiscie pociqga jqce 
dia krytyka zy jqcego 'vvspolczesnie z autorem, Sq przypuszczenia, ze 
n ur ty umyslowe i wydarzenia biezqcej epoki wywierajq nieuch
ronnie najpot~zniejszy w plyw na dane dzieIo" (Wyprawa, s. 10). 

Z drugie j strony w swoim ma·nifescie artystycznym, jakim jest 
esej On Fairy-stories, Tolkien sam wyjawia czynniki, ktore w jego 
odczuciu ' konstytuujq basil . Wi~kszosc z nieh to pragnienia wspol
ne wi~kszosci, jezeli nie wszystkim ludziom : ch~c swobodnego po
ruszania si~ w czasie i przestrzeni, konwersowania z calym swia
tem, potrzeba przejrzenia, ucieczki i pocieszenia ; dwa wszelako, 
i to m oze najistotniejsze - basil jako koniecznosc j~zykowa i jako . 
specyficznie chrzescijailski gatunek literacki - zdradza jq osobo
wose Tolldena, zarliwie wierzqcego i praktyk ujqcego katolika,. 
a jednoczesnie poligloty i wielkiego j~zykoznawcy, ktory wedlug 
okreslenia C. S. Lewisa ,,:m al jE;zyk od srodka". Na jIepszq odpo
wiedziq na pytanie, jak to si~ staIo, ze Wladca Pierscieni wyszedl 
spod piora przyslowiowo typowego oksfordzkiego profesora, jest 
niewqtpliwie spiritus flat ubi vult, ale wydaje si~ , ze filologia 
i chrzescijanstwo wycisn~ly tak gl~bokie i wyra:ine pi~tno na sub
kreow anym przezeil swiecie, ze nie od rzeczy byloby sprobowac 
zaznaczyc ich kataIitycZllq rolE; dia wyobrazn i i in telektu, ktore 
stworzyly SilmarilLion, Hobbita i Wladc~ PierScieni. 

Do swiata basni Tolkien wszedl drogq bardzo niekonwencjonal
nq. Jego pierwszq wieIkq fascynacjq byly j~zyki. Ale tworczy ge
niusz nie pozwolil m u poprzestae na nauczeniu siE; k iIk unastu spo
sr6d n ich , lecz pchnql go ku tworzen iu n owych. P ierwszy z tych 
j~zyk6w, znacznie zaawansowany jeszcze przed wybuchem I wojny 
swiatowej , to pozniejsza Quenya, mowa Elf6w Wysokiego Rodu 
z Silm arillionu i W ladcy Pierscieni. Slownictwo i gramatyka byly 
w calosci dzielem Tolkiena, fonetyk~ i calq w ogole meiodiE; j~zyka 
oparl na najblizszym pod tym wzgl~dem jego idealowi j~zyku fin
skim (stqd charakterystyczna dia Quenyi obfitose otwar tych sa
moglosek, k tora powoduje, ze malo ktory Anglik jest w stanie opa
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no wac jej wymow~) . Na podstawie tego j~zyka zrekonstruowal 
nast~pnie naukowo, jak profesjonaliscie przystalo, mow~ uprael
fiq", z kt6rej wywi6dl nast~pnie, znowu przy uzyciu calego apa
ratu j~zykowego, j~zyk 0 slownictwie zdradza jqcyrn bliskie pokre
wienstwo z Quenyq, ale 0 innej gramatyce i fonetyce, wzorowanej 
na drugirn obok finskiego ulubionym j~zyku Tolkiena, walijskim 
w przyszlosci b~dzi~ to Sindarin, mowa Elf6w Szarych. Poza tymi 
dworna Tolkien opracowal jeszcze szereg innych j~zyk6w, ale za
den z nich nie osiqgnql precyzji i bogactwa Quenyi i Sindarin, w 
kt6rych Tolkien zaczql pisac . poematy, a nawet prowadzic dzien
nik. 1m wszakze stawaly si~ doskonalsze, tym wyrazniejszq stawa
la si~ potrzeba zakorzenienia ich w jakiejs historii: nie rna j~zyka 
bez ludu, kt6ry si~ nim posluguje. Stworzywszy Queny~ i Sindarin 
Tolkien rnusial ustalic, kto nimi m6wi. Okazalo si~, ze m6wily 
nimi elfy. 

Elfy Tolkiena to nie zwiewne istotki Spensera czy Andersena: 
Sq pot~zne, mqdre, niesmierteln e, rozmawiajqce z ptakiem, drze
wern i kamieniem, choc nie wolne od grzechu i bl~du. Wedlug slow 
samego Tolkiena "Sq stworzone przez czlowieka na jego obraz 
i podobienstwo, ale wolne od tych ograniczen, kt6re on sam od
czuwa najbolesniej. Sq niesmiertelne i wysilkiem woli osiqgajq 
wszystko, czego zapragnq ich zmysly i wyobraznia". Swiat naj
wczesniejszych mit6w, kt6rych byly bohaterami, przypominal wy
raznie mityczny swiat Edd - nalezq do nich: opowiesc 0 upadku 
Gondolina, piesn 0 nieszcz~snych dzieciach Hurina oraz historia Be
rena i Luthien - a same utwory byly niewiele wi~ce j niZ pre
tekstami do ukladania nowych iimion i zwiqzanej z tym pracy filo
logicznej, czyniqcej Queny~ i Sindarin coraz doskonalszymi j~zy
kamL Z biegiem czasu element tresci zaczql zdobywac przewag~ nad 
j~zykowym, choc nigdy nie zdominowal go calkowicie. Pierwsze 
mity ulegly rozlicznym przer6bkom, powstawaly nowe, wolne od 
wplyw6w mitologii nordyckiej; j~zyki otrzymaly alfabety, zas opo
wiesci - swiat, w kt6rym si~ toczyly. Ostatnie utwory traktowaly 
o kosmogonii, teodycei i angelologii wt6rnego swiata Tolkiena, 
i jako takie znalazly si~ na poczqtku cyklu, kt6ry stal si~ w ten 
spos6b kompletnym i koherentnym zbiorem mit6w. Calosc otrzy
mala poczqtkowo tytul Ksi(::ga zaginionych opowiesci, pozniej, po 
napisaniu kluczowych partii 0 stworzeniu Silmaril6w przez Fe
anora i ich kradziezy przez Morgotha, Tolkien ochrzcil jq Silma
rill~onem - opowiesciq 0 Silmarilach. 

W ten spos6b Tolkien jeszcze przed rokiem 1925, w kt6rym w 
wieku trzydziestu trzech lat zostal profesorem filologii staroan
gielskiej w Oksfordzie, byl tw6rcq niezwykle bogatej, gl~bokiej 
i koherentnej mitologii oraz dw6ch w pelni rozwini~tych j~zyk6w, 
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przynalezqcych do me], a jednoczesnie stanowiqcych jej raison 
d'etre. Rola j~zyk6w nie wyczerpywala si~ zresztq na inspiracji. 
Technika pisarska Tolkiena, polegajqca na tworzeniu najpierw 
imion, a nast~pnie na kreowaniu istot, kt6re je nosily - a imiona 
Tolkiena Sq nie tylko znaczqce, ale r6wniezzgodne z charaktera
mi postaci, kt6rymi je obdarzal, np. Morgoth - Czarny Nieprzy
jaoiel, Feanor - Duch Ognia - przyczynila si~ wydatnie do nie
zwyklej precyzji jego mitycznego swiata. 

Silmarillion, najwczesniejsze z literackich dziel Tolkiena, zostal 
wydany dopiero po jego smierci. Przyczynq tego byl gl6wnie per
fekcjonizm twcrcy, kt6ry do konca swoich dni zmienial i popra
wial poszczeg6lne mity, dokonywal wyboru pon'li~dzy r6znymi ich 
wersjami, usuwal jedne imiona i wprowadzal nowe, pogl~bial: ich 
analiz~ slowotw6rczq. Ale byla tez inna przyczyna - Tolkien nie 
wierzyl, by dzielo tak osobiste moglo wzbudzie szersze zaintere
sowanie, a jak sam wyznavval, nie zni6slby chyba odrzucenia go, 
czy wr~cz wysmiania pr,zez czytelnik6w. Tymczasem przyszedl 
Hobb"it. Historia ta, ulozona przez Tolkiena we wczesnych latach 
trzyd:z;iestych dla rozrywki jego dzieci, zostala wydana w roku 
1937 i od razu spotkala si~ z entuzjastycznym przyj~ciem nie tylko 
ze strony dzieci, do kt6rych byla gl6wnie adresowana, ale i do
roslych. Kiedy pod wplywem sukcesu Hobbita wydawca zapragnql 
nast~pnych utwor6w w tym stylu, Tolk-ien przeslal mu Silmarillion. 
Ale wydawcy nie 0 to chodzilo; uznal, ze mity w nim zawarte Sq 
iliewyczerpanq kopalniq wspanialego materialu, ale ze wymaga
loby to znacznego ich rozsze:rzenia. Poza tym nie byto w nich slo

. wa 0 hobbitach, na kt6rych zalezalo mu (i czytelnikom) najbar
dziej . Zgodnie z sugestiq wydawcy Tolkien jeszcze w tym samym 
roku 1937 napisal pierwszy rozdzial utworu, majqcego bye .kQlIlty
nuacjq Hobbita , utrzymanq w podobnym lekkim tonie. Ale bardzo 
szybko narracja wymkn~la mu si~ z dloni i podqzyla w nieoczeki
wanym kierunku. Pojawienie si~ zlowr6i:bnego Czarnego .Jezdzca, 
tropiqcego spadkobierc~ bohatera Hobbita i uczyniEmie znalezionego 
przez Bilba Bagginsa cudowneg·o pierscienia motywem owej po
goni, wprowadzilo do pogodnej opowiastki element grozy. A po
tem przyszlo to, co W ostatecznej redakcji stanowi trese drugiego 
rozdzialu : pierscien hobbita ~kazal si~ Jedynym Pierscieniem, dzie
lem Nieprzyjaciela, najstraszliwszq grozbq wiszqcq nad swiatem. 
Decydujqca byla wszakze dopiero identyfikacja Nieprzyjaciela 
z Sauronem, najwi~kszym i najokrutniejszym slugq Morgotha, Sza
tana Silmarillionu. Beztroski swiat hobbit6w stal si~ kontynuacjq 
wielkiego i tragicznego swiata Tolkienowskiej mitologii, z jego 
elfami i aniolami - Valarami, z silami dobra i zla, splecionymi 
w walee zapoczqtkowanej przed stworzen"iem kosmosu... oraz ze 
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stworzonymi przez Tolkiena j~zykami. Powstaly ramy, w ktorych 
dokonywac si~ miala subkreacja swiata Wladcy Pierscieni. 

Uczynienie Silmarillionu teologicz<Uq i historycznq podstawq 
Wladcy Pierscieni nie tylko dalo subkreowanemu w nim swiatu 
niepowtarzalnq gl~bi~ i bogactwo, ale tei: uchronilo Tolkiena przed 
artystyczno-Iogicznymi pulapkami, w jakie wpadl np. Morris, ktory 
do konca nie byl w stanie pogodzic swego chrzescijanskiego swiata 
z zaludniajqcymi go czarownicami i zakl~tymi zrodlami. Z drugiej 
strony spowodowalo to zdziwienie wielu komentatorow, ktorzy po 
ukazaniu si~ Wladcy Pierscieni zapyty\wli, dlaczego zarliwy ka
tolik, ktory, tytulem przykladu, odegral decydujqcq rol~ w na
wroceniu najwybitniejszego po Chestertonie chrzescijanskiego pi
sarza angielskiego: C. S. Lewisa , stworzyl w tym dziele swiat zu
pelnie pozbawiony Boga. Tymczasem jest to zarzut bezpodstawny, 
swiadczqcy 0 wyjqtkowej slepocie ludzi, ktorzy go postawili. 
Bog - Jedyny - zjawia si~ we Wladcy Pierscieni wprawdzie tyl
ko raz, kiedy Jego bezposrednia interwencja doprowadza do upad
ku Numenoru i odmiany swiata, poza tym wszaki:e caly utwor 
jest przesiqkni~ty dzialaniem Opatrznosci, ktorej egzekutorami Sq 
Valarowie i duchy im pokrewne - jeden z nich, Gandalf, jest 
wszak centralnq postaciq trylogii. W dwoch miejscach mowi si~ 
wprost 0 jej dzialaniu. Raz, gdy Gandalf, wykrywszy istot~ Pier
scienia, podkresla Frodowi Bagginsowi niezwykIosc faktu , iZ tym, 
kto go znalazl, byl akurat jego wuj Bilbo, dodajqc: "Wdaly si~ 
w spraw~ inne sily, niezaleine od zamyslow tworcy Pierscienia ... 
ktos chcial, zebY ,wlasnie Bilbo znalazl Pierscien ... A z tego wynika, 
ze ciebie tez ktos wybral na nast~pc~ Bilba". Po raz drugi, gdy 
otwier ajqc w swoim domu narad~, Elrond uswiadamia przybylym, 
ze to nie przypadek sprowadzil ich do Rivendell : "Zechciejcie ra
czej uwierzyc, ze to nakaz dany wlasnie nam, tu zgromadzonym, 
bysmy znalezli rad~ na niebezpieczenstwo grozqce zgubq caJemu 
swiatu". Tymi, kt6rzy wybrali hobbitow Bilba i Froda na po
wiernikow Pierscienia i ktorzy zebrali w domu Elronda uczestni
kow narady, na ktorej postanowiono zniszczyc Pierscien, Sq oczy
wiscie Valarowie, wykonawcy woli Jedynego. 

Ale Jedyny nie jest ot, jakims tam bogiem, to n asz Bog chrze
scijan, tak, jak subkreowany przez Tolkiena swiat Silmarillionu 

Wladcy Pierscieni jest naszym swiatem. Najazd Numenoryjczy
kow na Valino·r i zlamanie przez nich Zakazu Valarow to Upadek 
CzIowieka, od ktorego Raj odsuni~ty zostaje do konca czasow. Od 
odmiany swiata i zagi~cia drog Prosty Szlak do Valinoru istnieje 
tylko dla elfow; czIowiek, wyruszywszy na Zach6d, wraca w kon
cu do punktu wyjscia. To, co bylo Sr6dziemiem, stalo si~ naszq 
Ziemiq, peInq jeszcze cudaw, ale elfy odplywajq, entowie drze
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wleJq, hobbici i krasnoludy skazani Sq na wymarcie nie raz 
i n ie dwa wspomina Tolkien 0 bliskim zmierzch u w Sr6dziemiu 
wszystkich, poza czlowiekiem, istot obdarzonych mowq. Czwarty 
Wiek, nasz wiek, rozpoczyna si~ nie od zniszczenia P ierscienia 
i upadku Saurona, ale od opuszczenia Srodziemia przez ostatnich 
Elf6w Wysokiego Rodu. A ze w teologii Tolkiena ludzie, w prze
ciwienstwie do swych starszych i braci elf6w, nie Sq zwiqzani na 
zawsze z Malym Swiatem, stworzonym i rzqdzonym przez Valarow, 
ale umierajq i po smierci odchodzq do Jedynego, zmierzch

o 

elfow 
jest jednoczesnie zmierzchem opieki Valar6w nad Srodziemiem
-Ziemiq, nad ktorq kuratel~ przejmie teraz bezposrednio On sam, 
Eru Iluvatar, Jedyny i Ojciec Wszystkiego, Bog. W ten sposob w 
swiecie zaludnionym przez elfy, czarodziejow i krasnoludow, pel
nym magii i czarow, zrozumialym, niesprzecznym logicznie, a na
wet w jakiejs mierze oczywistym b~dzie przyszle wcielenie Bo ° 

ga-Czlowieka. Mozna polemizowac z twierdzeniem Tolkiena, ze 
basn jest specyficznie chrzescijanskim gatunkiem literaclcim, ale 
nie ulega wqtpliwosci, ze jego wlasne u twory - Wladca Pierscieni 

° nie mniej niz teologic2lllY traktat SilmariUion - Sq two rami ducha 
par excellence chrzescijanskiego. 

Adam Zi6fkowski 

UCZCIWY W RZECZACH CODZIENNEGO 
UZYTKU 

Kazimierz Traciewicz uparcie uprawia literatur~ j\lz ponad 
cwierc wieku, pomimo wielce krytycznych opinii zyczliwych nawet 
recenzen1ow. Bez tego kontekstu m oZe i prosciej byloby om6wic, 
odnotowac jego ostatniq ksiqzk~ - zbiorek opowiadan - Rzeczy 
codaiennego uzytku.1 Jesli si~ zdecydowalem na omowienie po
szerzone 0 poprzedni dorobek, to dlatego, ze wydaje s i~ on swiad
czyc 0 wrastaniu na trwale w literatur~ . 

Z podobnymi komplementami na zapas , oczekiwaniami bardziej 
niz uznaniem, spotykal si~ Traciewicz juz wczesnie j, zaraz po de
biucie powiesciowym, jakim byla Agnieszka i inni - H. Vogler 
pisal: "Nie jest jeszcze literaturq. ( ...) To zaledwie goly material, 

"Wyda wnictwo Literackie" , 1980. 

1490 


I 



ZO ARZENIA -= KSII\ZKI - LUOZ IE 

surowiec. Ale bez takiego surowca (...) wspolczesnej litera tury nie 
b€;dzie." 2 I tak bylo wlasciwie po kazdej kole jnej powiesci. Mimo 
narastajqcego zawodu i coraz surowszej krytyki, tworczosci Tra
ciewicza towarzyszyli jednak wiernie recenzenci tacy jak np. Ja
cek Susul czy Wieslaw Pawel Szymallski. Rady udzielane przez 
tego ostatniego autor owi trzeciej juz powiesci, Pociqgi jadq w roz
ne strony, okazac si~ mialy szczegolnie trafne. Pisal Szymanski: 
"Kazimierz Traciewicz to takze autor utworow, ktore dopiero po
wstanq ( .. . ) - jesli doda jeszcze plasz czyZlJ1~ psychologicznq, k tora 
pozwoli mu rzeczywistosc pr zedstawionq roilnicowac i cieniowac. 
Tak jak to si~ dzieje nie w 'dzielach' malego realizmu, ale w lite
raturze r ea.lizmu wielkiego, tego wlasnie , ktory tworzy prawdziwq 
literatur~".3 Pisal, wybrzydzajqc na ."maly r ealizm" w ogole, a w 
wykonaniu Tra.ciewicza w szczegolnosci. Na kanwie tej samej po
wiesci Susul skonstatowal w prost: "Traciewicz - powiesciopi
sarz, to w moim najgl~bszym przekonaniu jakas pomylka",4 i od
sylal go w szeregi publicystow alba repor ter6w. 

Przeczytalem ostatnio dwie wymienione oraz dwie nas t~pne po
wie'Sci Traciewicza (Papierowy mur i Przez trzy ognie 5) i rzeczy
wiscie nie znalazlem zbyt w ielu zalet, ktore moglyby podwazyc, 
a chocby zlagodzic krytyczne opinie 0 nich. Pisarstwo konczy si~ 
tu wlasciwie na warsztatowo sprawnym b udowaniu akc ji. Wazka , 
tematyka: spoleczna ezy historyezna, niepodlegloseiowa - ku kto
rej pisarz si~ wspinal - nie wyehodzi p oza ezytankowe dekoracje 
i takiei "gh;bie". P ostacie tyeh powiesci nie budujq deklarowan ej 
(poprzez wybor tematow, czasow, miejse) problematyki, leez za~ 

ledwie ilustrujq jq. Brakuje - ehocby - pos tulowane j przez Szy
manskiego "plaszczyzny psychologieznej ". Jednak owe niedostqtki 

- i plyeizny nie raiq w tym przypadku tak, jak razily np. w "pro
dukeyjniakaeh" i do dzis zenujq w pod'obnej, dydaktyeznie zaan 
gazowanej "litera turze" uspoleczniajqcej bqdz uswiadamia jqcej hi
storycznie - poniewaz n ie ma w tym pisarstwie nieuczciwosc i. 
Moina tu zarzueic - w sferze problematyki - naiwnosc za lozell, 
sqdow, nieporadnosc kompozycyjnq czy stylistycznq, ale n ie znaj
dzie si~ w nim zdania nieuczciwego, swiadomie falszywego. 
Przeci~tne, ale uczciwe - wqtpliwy to komplement recenzencki, 

sprobujmy go jednak nie zbagatelizowac. ezy przeei€; tnosc li teracka 

• H. v ogler: N adztej e t oczeki wanla debtut6w, "Zycle ' Lite rackle" nr 47, 1963. 
• W. P. Szymanski : Ja k ptsac pow !esci, "Zycie Litera ck ie" nr 30, 1969. 
'J. Susul: Kazlm!erz Traciew!cz "Poctqgt j adq w r 6zne stroTty", "Tygodnik 

powszechny" nr 28, 1969. 
• Powidc powstala w roku 1971 jako p raca na konkurs Wyd, "Slqsk" (na 

utw6r z okazJi 50 rocznicy III Powstanla Slqskiego), gdzle te:l: zdobyla j edn q 
z gl6wnych nagr6d. 
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staje si~ bardziej wartosciowa przez to, ze uczciwa? Krytyk orto
doksyjny dalby tu <ldpowiedz jedn9znaCznq. JednakZe rozpatrywa
nie utworu sameg<l w sobie nie jest jedynq mozliwosciq opisu, czy 
analizy. Pozaliteracki k<lntekst bywa rownie wazny i pomocny dla 
powyzszego celu, co immanentne struktury opisowe. Zas 0 litera
turze drugorz~dnej, ollie majqcej pretensji do mistrzostwa, a tym 
bardziej nowatorstwa, powielajqcej zastane wzorce i to nie zawsze 
najtrafniej - w ogole nie sposob bez odniesienia do tego k<ln
tekstu mowie. 

Jakie Sq wyrozniki tej literatury? Tkwiq one nie tyle w niej 
samej, jako ze sztampowose j~zyka, stylu, kompozycji stanowi ty1
ko wyroznik na zewnqtrz, w odniesieniu do Hteratury wi~k.szego 
formatu. Nalezy raczej doszukiwae si~ lch wlasnie w kontekscie 
recepcyjnym, w ktorym literatura ta pojawia si~ i zyje - zwykle 
krotk,o - w tym, na ile .s-ehlebia aktualnym gustom, oczekiwaniom 
potocznym. Jej ambicje - jesli ma takowe - zamykajq si~ naj
cz~sciej w kr~gu s,zeroko poj~tej moralnosci spolecznej; a wi~c 
znow ow kontekst bardziej je odzwierciedla niz uniwersalne wy
znaczniki literackosci. 

Traciewicz ulegal zmiennym wymaganiom (nie tylko czytelni
czym) w wyborze tematow i stylu, ale w tych przyciasnych ra
mach zachowal wlasnq uczciw<lse - tzn. nie naduzyl ani tema tu 
ani stylu dla zadoseuczynienia celom "wychowawczym" k<llejnych 
mecenasow masowej kultury. Bohaterowie jego powiesci, choe tak 
typowi dla kolejnych okresow (robotnka, kolejarz, nauczyciel, 
"awansujqce" do miasta wiejskie malZenstwo, powstaniec slqski), 
poprzez to, iz wyposazeni zostali w uczciwosc, zyjq w ciqglym bo
rykaniu si~ ze swiatem - b~dqcym ka1kq rzeczywistego - w ciq
glym wobec niego oporze. Nie tylko, ze nie mogq bye jego rados
nymi wspoltw orcami - Sq jeg'o ofiarami. I przegrywajq. 

Z tego to doswiadczenia uczciwosci wywodzi si~ powolne kry
staliz.owanie w tworczosci Tradewicza wqtkow morali'zatorskich 
zrazu, a przeradzajq·cych s i~ w problematyk~ moralnq w ostatniej 
jego ksiqzce. Powiedziee mozna, juz nie awansem, iz autor w kilku 
przynajmniej opowiadaniach z Rzeczy codziennego uzytku okazal 
si~ dojrzalym pisarzem - moralistq. Swiat tych kilku opowiadan 
jest nadal mocnoosadzony w realiach, ale tym razem nie jest do 
nich przykrojony. Sq one jedynie podparciem dla wyczekiwanej 
niegdys przez kTytyka "plaszczyzny psychologicznej". Miska, tecz
ka, brzytwa i tym podobne tytulowe ohiekty opowiadan to pre
teksty asocjacyjne. Wlasciwa ak-eja toczy si~ w myslach, przezy
ciach, sumieniach bohaterow. Publicystyczny czy raczej r epor.ter
ski rezim zostal wi~c przezwyci~zony (moze trafniej - pogl~biony). 

Oczywiscie sarna obecnose owej drugiej plaszczyzny jeszcze nie 
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przesqdza 0 moralistycznym charakterze literatury. PeIne postacie 
zyjqce nie tylko od zdarzenia do zdarzenta ale rowniez od prze
myslenia,od uczucia do decyzji, do moralnego wyboru - to do
piero warunek peinego swiata przedstawionego i zaledwie poten
cjalne pole dla moralistyki. W Rzeczach ... pole to zostaje wreszeie 
wykorzys'tane, co przynosi w efekcie ,pewne uniwersalne wartosci 
moraIne; traciewiczowskie postacie (nie wszystkie) dojrzewajq 
wres!Zeie do wewn~trznej walki ,0 te wartosci. Andrzej - 0 zdep
tane w obozie czlowieezenstwo, "Miotla" 0 utraconq godnose (a 
moze juz tylko 0 usprawiedliwienie dla swej dzisiejszej malosci), 
fryzjer Sza jrter - 0 spoznione wyrzuty sumienia, Kolemba 
o uczciwos,c, ktorej ,cenq jest rezygnacja z profitow. E\orykajq si~ 

ze swoimi duzymi i malymi dylematami moralnymi, bez definiowa
nia ieh zresztq expressis verbis, bez swiadkow, w "zaciszaeh" 
wlasnych sumien. Ta kameralnosc przezyc i polowiezna swiado
mose ieh is-ioty daje nawet dodatkowy -efekt, nat~zajqcy morali
stycznq wymow~ owych opowiadan. Odnosi si~ to po trosze i do 
pozostalych, w ktorych Traeiewicz poprzestal zaledwie na ana
lizie pewnyeh stanow psychicznych (mi~kkosei eharakteru w lVIus
linowej firance, splotu strachu i odwagi w Kuferku) czy dopiero 
dorastaniu do moralnych wyborow (Gwiazda, Kociol). Znamienny 
jest przy tym sposob budowania przezen sytuacji konfliktu moral
nego - zawsze poprz-ez odniesienie do czasu wojny, okupacji, gdy 
strach i ociwaga, podlosc i wielkodusznose, uczciwosc wobec siebie 
i innyeh byly '(i pozostaly) "rzeczami" najcodziennie jszego u zytku . 
Bo tez ow czas zrosl si~ z nami od kilku juz pokolen i stal si~ 

niemalze naszq codziennosciq narodowq. Nie przeceniajqc Rzeczy .. . 
trzeba powiedziee, ze jest to ksiqzkadojrzala i warszta towo, i pro
blemowo. Wyrazna tendencja moralistyczna pozwala oczekiwac w 
dalszej tworczosci Traciewicza jeszcz-e dojrzalszego przetworzen,ia 
literaekiego zasygnaliz.owanych wyzej wartosci, jeszcze pelniejszej 
ich proby (a jednak i t~ reeenej~ na oezekiwaniu przyszlo zakon
ezyc). 

Jan Musial 
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GNOZA, DIALEKTYKA, 

NIERZECZYWISTOSC 


Nauki majq dwa krance, kt6re stykajq si~ 
z sobq: jedna to czysta niewiedza naturalna, 
w jakiej znajdujq si~ wszyscy ludzie przy 
urodzeniu. Drugi kraniec to ten, do kt6re
go dochodzq wielkie dusze, kt6re przebiegl
szy wszystko, co ludzie wiedziec mogq, uzna
jq, ze nie wiedzq nic i znajdujq si~ w takiej 
samej niewiedzy, z kt6rej wyszli ; ale jest to 
niewiedza uczona, kt6ra zna samq siebie. 
Owi posrednicy, kt6rzy wyszli z naturalnej 
niewiedzy, a nie mogli dojsc do tamtej, ma jq 
jakowys polor owej wiedzy zadufanej w so
bie i udajq m~drk6w. Owi to mqCq swiat i 
sqdzq mylnie 0 wszystkim. Lud i ludzie na
prawd~ zdatni tworzq bieg swiata; ci gardzq 
nim i Sq przedmiotem wzgardy. 
B. Pascal, Mys!i, 308. Przel. T. Zelens·ki (Boy). 

W ostatnich latach pojawila si~ formacja mlodych filozofow 
i przedstawicieli innych nauk h umanistycznych, ktorzy przekona
nie 0 gl~bDkim pr zelom ie zachodzqcy ch obecnie w europejskiej 
m ysli i wiar~ w wartose nas tawienia kry tyczno-demaskatorskiego, 
lqczq w przedziwny sposob z niemal r eligijnym szacunkiem dla 
wlasnej 1eorii. [- - - -] Ustaw a z dnia 31 VII 1981 r. 0 k ontroli 
publik acji i w idowisk, art. 2, pk t 1 [(Dz. U. nr 20, poz. 99 ; zm.: 
1983 D~ U. nr 44, poz. 204)] . Do tej grupy trzeba zaliczyc k ilku 
r uchliwych filo zofow: Siemk a, Ochockiego, Kolakowskiego (An
dr ze ja, nie m ylic z Leszk iem!), w krytyce literackie j Mencwela 
z grom adkq jego uczniow \1 W pewnej chw ili wydawalo s i~, ze 
stworzq cenny ruch umyslow y, w yda jqc miesi E; cznik "Meritum". 
War to wi~ c nieco dokladniej przy jr zec s iE; ich dzialalnosci inte
lektualne j. . 

P r oponujq oni, tym k torzy przyznajq siE; do marksizmu, sty1 
m yslenia na dobrym p oziomie, n atomiast ludziom dalek im 'od tej 
dokt r yny uswiadamia jq, iz jest to ciqgle zywa filozofia zdolna 
rozwiqzywae biezqce problemy k ultury i zycia pracq mozgu, r e
zygnu jqc z r adyk alnie jszych metod r ozcinania owych . gordyjskich 
w~zlow. I n ic w tym dziw nego, gdyz trzeba doprawdy wielkiego 
wysilku, zeby zaprzepascie tra dycj~ inte lektualnq tworzonq przez 
ludzi te j miary, co L enin i L ukacs, Stalin i Gramsci. 

Dobr ym przyklad em no woczesnego m yslenia marksistowskiego 
jest' wyda na w popularne j, P IW -owsk iej seri i Biblioteka Mysli 
Wsp61czesnej , ksiqzka Mar ka S iem ka Filozofia, dialek tyka, rzeczy
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wistosc. Warto jq przeczytac z paru powod6w - zawiera wiele 
informacji 0 ohecnie zachodzqcych zmianach w europejskie j filo
zofii, poddaje rewiz ji sporo obowiqzujqcych schemat6w, wywo
lujqc cz~sto sprzeciw czytelnika zmusza do gruntownego przemy
slenia szeregu prohlem6w. Autor jest czolowym przedstawicielem 
mlodszej polowy fi lozof6w-marksist6w w Polsce. 

Siemek jasno i hez wstydliwosci - co trzeba pochwalic chochy 
za odwag~ '- dokonuje samookreslenia fi lozoficznego i wskazu je 
typ praktyki politycznej, z k t6rym dialektycznie jest zwiqzany 
marksizm przez n iego uprawiany. Pisze on, ze "jedynq rzeczywi
s'tq przestrzeniq teoretycznq filozofii marksistowskiej" (s . 141) jest 
prohlematyka intelektualna III Mi~dzynarod6wki, alho inaczej m6
wiqc "Leninowski etap h is tor ii marksizmu" (s. 139). 'W 6wczas za
r6wno w mysleniu, jak i w praktyce 'politycznej ruchu komuni
stycznego m07.na bylo zauwazyc Hczne podohienstwa: rewolucyjne 
nastawienie, aktywnosc pot~gujqca og6lnoswiatowy kryzys for 
mac ji kapitalistycznej, wiara w calkowite i ostateczne zwyci~stwo 
socjalizmu. Siemek trafnie i efektownie okresla etos hliskiej so
bie formacj i: "mysl ta zy je oczekiwaniami, kt6re ma jq w sobie 
cos z chiliastycznego ducha wszelkiej rewolucyjnej u topii: jest 
w niej wiara w nieograniczonq skutecznosc dzialan tego pierw
szego swiadomego podmiotu historii, jakim jest rewolucyjny pro
letariat; jest entuzjastyczna nadzie ja na bliski juz moment spel
nienia jego dziejowej misji; jest mityczne niemal przeczucie nad
chodzqcego juz nieodwolalnie 'skoku z kr6lestwa koniecznosci w 
kr61estwo wolnosci' " (s. 139- 140). 

Zrazu wydaje si~, ze nasz autor kontynuuje oryginalnq i jakze 
cennq tendencj~ wsp6lczesnej filozofii i nauk humanistycznych, 
dqzqcych do ujawniania ukrytych sens6w tekst6w kultury, rekon
struowania system6w myslenia, u jawniania prawdziwych zalozeil 
i cel6w dzialalnosci jednostek i grup spolecznych. Siemek powta
rza wi~c - fragmentami az do znudzenia, - ze filozofia jest prze
de wszystkim teoriq teorii i ich krytykq, kt6ra wykracza poza 
swiat bezposredniej empirycznosci, Ofa'Z, ze podstawowym warun

. kiem skutecznosci post~powania badawczego jest wykroc.zenie "po
za", uchwycenie z zewnqtrz d anego zbioru ludzkich zachowan, 
rozpatrywanie go w r amach calosci. Niechze wi~c autor ma to, 
co chcial - interpretacj~ jego pisarskiej dzialalnosci dokonanq z i n
ne j perspektywy, pokazu jqcq, jakim mitom ulega filozof stawia
jqcy sobie zadanie demitologi'lac ji rozmaitych system6w senso
tw6rczych. Gl6wnq mojq dyrektywq staje si~ wi~c demaskacja 
demaskatora, wykazanie, jak lekcewazenie struktur religijnych 
takich jak np. gnoz.a - czyni go wobec ·nich bezbronnym. 

Obfity i jakZe znaczqcy material do interpretac ji stanowi juz 
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stylistykaomawianej ksiqzki. Zwraca uwag~ niezwykle cz~ste uzy
wanie najwyzszych kwalifikatorow, nacechowanych emocjonalnie 
slow, pa tetycznych frazesow. Oto na jednej tylko stronie szkicu 
o dialektycznej epistemologii Lukacsa znajdujemy nast~pujqce 

uklady slown€: "zupelnie nowy ·obszar teoretycznej prz€strzeni", 
"calkowicie niewsp6lmierny", "po raz pierwszy", "w calej pelni", 
"zupelnie inny przedmiot", "jedyny akt poznawczy", "wytworze
nie tego nie istni·ejqcego poziomu", "ruch odslaniania prawdziwej 
istoty", "zrywa z nich fetyszystycznq mask~". 

W szkicu 0 obecnie zachodzqcym pr.zelomie filozoficznym 1 bo
daj jeszcze bardziej' dochodzi do glosu prorockie nastawienie; no
wa filozofia "wytwarza zupelnie nowy system r6znic i odniesien", 
potrafi osiqgac poziom poznawczy uprzywilejowany i gl~boki, kt6
ry "nie jest nigdy mysleniu bezposrednio dany", nie m6wiqc 
o tym, ze "ujawnia przedswiadome i nieswiadome przeslanki roz
maitych form samej s w i ado m 0 sci, jakq ludzie majq 0 so
bie i 0 swoim swiecie". Nie zaskakuje dlatego - ogluszonego tq 
eschatologicznq kanonadq czytelnika - koncowy wniosek, ze za
powiedziany przez Marksa koniec filozofii spelnia si~ obecnie "nie
odwolalnie". Nast~puje teraz najbardziej ostateczny z ostatecznych 
wniosk6w 0 tym, jak przedstawiana (przepraszam - objawiana) 
przez Siemka filozofia drugiej polowy naszego stulecia "nie P<l
zostawia zadnych zludzen", iz zespol pytan ,,0 wszystkie trzy Wiel
kie Przedmioty tradycyjnej filozofii 'zostal ostatecznie wyczerpa
ny''' . Dla ciekawych wyjasnienie, ze chodzi 0 nast~pujqce Wiel
kie Przedmioty: Byt sam w sobie "zdjql z porzqdku dziennego 
Heidegger" (oc·zywiscie zdjql: "definitywnie"), marksistowska dia
lektyka zr·obil:a ponoc to samo z Poznaniem, a strukturalizrn z Czlo
wiekiem. 

Jak w kazdym porzqdnyrn systemie mitologicznym, tak i u Siem
ka przezywany od 20 lat okres przelomu jest poprzedzony okre
sem blqdzenia. W stanie grzechu niewiedzy znajdowaia si~ nie
mal cala filozofia wspolczesna (,zresztq w duzej mierze, nieszcz~

sna, nadal si~ znajduje). Nie rna nawet co mo'.vic 0 naukach szcze
g6lowych, ktore bez ratunku znajdujq si~ w sferze pozoru i ciem
nosci, naz\vanej sferq epistemicznq. Ale Sq tez oczywiscie Wiel-cy 
Poprzednicy, prorocy wiedzy prawdziwej, demaskatorzy zludzen. 
Zazwyczaj wymienia si~ trzech, rzeczywiscie wielkich, mistrzow 
demistyfikujqcego myslenia. Siemek zamiast tr6jcy wymienia, 
blizszq zdaje si~ sercu marksisty, czw6rk~: Kant, Hegel, Marks, 
Nietzsche. 

1 MyS! drugtej polowy XX wlelw, szkic najpierw drukowany jako wst<:p do 
antologii Drogi wsp6tczesnej ti/ozotH, Warszawa 1978 ..Czytelnik", str. 418, seria 
"Panorama". 
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Z poziomu bl~du (epistemicznego) trzeba zejse - i mozna, 
jak sqdzi nasz autor - na gl~boki i prawdziwy poziom myslenia 
(epistemologiezny). Najwi~kszym odkryciem przeszlosci bylo mark':' 
sistowskie potraktowanie klasy robotnic·zej jako ka tegorii episte
mologicznej, a najbardziej konsekwentnie drogq tq poszedl w XX 
stuleciu Lukacs. Siemek twierdzi, ze to jest wlasnie droga wta
jemniczenia w prawdziwe poznanie: "punkt widzenia proletaria
tu reprezentuje materialistyczna dialektyka marksizmu. Jest to za 
razem punkt widzenia calosci - jedyna perspektywa poznawcza, 
w ktorej praktyczna rewolucyjnose zbiega si~ z teoretycznq praw
dziwosciq. Dopiero na tym poziomie pojawia si~ swiadomose, kto
ra moze bye adekwatnq swiadomosciq rzeczywistego bytu i zara
zem dzialaniem" (s. 11). 

Absolutem nowej gnozy 2 staje si~ historyczny i pierwotny pro
ces sensotworczy lub, jak gdzie indziej mowil Mencwe1 3, inter
subiektywnose. Otoz swiadomose nadrz~dnosci teoriotworczego pro
cesu spolecznego likwiduje np. tak podstawowq w osta tnich stu
leciach opozycj~ przedmiotu i podmiotu, Sq to bowiem zjawiska 
on tologicznie wtorne, stwarzane przez OW nadrz~ny proces. 

Dotqd poczynione spostrzezenia pozwalajq juZ przedstawie zr~
by budowli in telektualnej, ktorq nazwijmy wst~pnie dialektycznq 
gnozq: 

1. Psychologicznym podlozem tego myslenia jest silnie zemocjo
nalizowane pragnienie ostatecznych rozstrzygni~c poznawczych. 

2. Wynika z niego prnekonanie 0 ukrytej prawdzie, konstruowa
nej na podobieiistwo religijnego absolutu: pierwotna calose obej~ 

mujqca wszystko i umozliwiajqca zrozumienie wszystkiego, zyjqca, 
bo historycz,na, nadludzka, bo wytwarzajqca podmiotowose i po
szczeg61ne swiadomosci: ograniczone i zafalszowane. 

3. Poczucie posiadania rytualu wtajemniczenia, toznaczy praw
dziwej teorii zdolnej wyka2ae falszywosc innych stanowisk po

. znawczych 	 i najbardziej zblizonej do istoty rzeezy ("adekwatna 
swiadomosc rzeczywistego bytu"). Wiqze -si~ z tym przeswiadcze
nie 0 koiicu dotychczasowej filozofii i zachodzqcej teraz radykal~ 
nej zmianie myslenia. Wytwarza to zmitologizowany obraz dzie
j6w mysli i jej wsp6lczesnosci. 

4. Charakterystyczna dla gnozy dwudzielna wizja swiata - ma

• Czytelnikom niefaehoweom (ale i niekt6rym filozofom) przypom inam eney
k lopedyezn'l deflniej~ gnozy : ..Religijno-filozoflczna wiedza tajemna dost~pna 

t ylko umyslom wybranym, przeciwstawiana wlerze przeznaczonej dla ludzi pro
st yeh. ( ... ) jes t pr6bq pseudoraejonalnego wnikniE:cia w tajemnice wiary, dzi~ki 

kt6remu gnostyk rna osl'lgnqc ..zbawienie"• 
• Uwaga uboczna, ..Tw6rezosc" 1982 nr 5. Jest to ..rozwinl~ta wersja" wypo

\Viedzi na 14 MI~dzynarodowym spotkaniu P lsarzy w Bled (Jugoslawia) w rnaju 
1981 roku. 
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n ichejski podzial na rzeczywistose pozoru, bl~du, zniewolenia, w 
ktorej tkwi ogromna wi~kszose ludzi oraz rzeczywistosc (ukrytej) 
prawdy i (przyszlej) wolnosci. _ 

5. Istnieje wszakze grupa \vtajemniczonych (z poziomu episte
mologicznego), do ktorych ' zaliczajq si~ zarliwi wyznawcy praw

ziwej teorii dialektycznej, Sq to Widzqcy albo kaplani-dialektycy_ 
Przyjrzyjmy si~ teraz nieco dokladniej waznemu elementowi 

mawianej gnozy, .mianowicie elitaryzmowio Tu znbw niezwykle 
zywotne okazuje sh~ mitologiczne dziedzictwo - i tym ra'zem 
glownie manichejskie. Wielokrotnie Siemek deklaruje lekcewa
Zqcy stosunek do potocznego i powszechnego doswiadczenia ludz
kiego oraz do zdrowego rozsqdku, jakim obdarowano chyba kaz
dego czlowieka. Nastawienie takie demonstracyjnie wr~cz zostalo 
w yrazone w szkicu 0 Althusserze, heroicznym reprez·entancie filo
zofii niepopularnej. W tym tekscie pojawia si~ poczqtkowo nie
winne i banalne stwierdzenie 0 tym, iz teoriotworcze dzialania 
Sq mozliwe dzi~ki opanowaniu technik badawczycho Do tego mo
mentu mozna bye tylko sojusznikiem obu marksistow: polskiego 
j francuskiego. Cz~sto wszak stykamy si~ z aroganckq glupotq, 
wynikajqcq z lenistwa lub zarozumialej pewnosci siebieo Zwlasz
cza w dziedzinie wiedzy 0 kulturze rzbyt wielu amatorom wydaje 
si~, ze bez przygotowania i gl~bokiego namyslu mozna rozstrzy
gae kwestie, nad ktorymi m~czyly si~ najt~zsze glowyo Ale swoje 
slabosci rna nie tylko demokratyzm poznawczy - rowniez elita
r yzm; a idee zmieniajq trese zmieniajqc glowy. Siemek optuje za 
r adykalnq odr~bnosciq poznania potocznego i teoretycznego piszqc, 
ze "nauka i filozofia rodzq si~ z doswiadczenia potocznego nie w 
prostej kontynuacji, lecz w nieci'lglym skoku jakosciowym, ktory 
nast~puje wlasnie, i dopiero, dzi~ki zastosowaniu swoistych tech
nik poznania teoretycznego" (so 185). 

Gnoza dialektyczna stawia w centrum swego myslenia sprawy 
tworzenia teorii i to teorii prawdziwejo Akceptowanie wyspecjali
zowanej, trudnej, fachowej, czyli niepopularnej filozofii, rzu tuje 
na jej stosunek do innych nurtow intelekt\lalnych i podejscie do 
zagadnien jednostki ludzkiejo Na przyklad Siemek z wyraznq nie
ch~ciq odnosi si~ do uchodzqcych za nowoczesne i wplywowych 
zwlaszcza w zachodnim ruchu komunistycznym - sta·nowisk an
t ropologicznych b~dqcych opozycjq dogmatyzmuo Z przekqsem pi
sze 0 "modnym dzis typie marksizmu humanistycznego" (so 141). 
Trzeba wi~c wypowiedziee pewne tezy zr~cZ'l1ie przez niego omi
jane; omawiana epistemologia, przyznajqc prymat spolecznemu pro
cesowi (wszech) tworczemu, jest stanowiskiem antypersonalistycz
nym, a nawet antyhumanistycznym, mimo akrobatyki slownej dq
zqcej do przesloni~cia tej taktycznie niewygodnej sprawy i uka
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zania jej drugorz~dnosci. Skoro jednak m6wi si~, ze "naprawd~ 
istnieje jedynie relacja" mi~dzy bytem a mysleniem, ze podmiot 
ludzki jest produktem spolecznego procesu wytwarzania wszel
-ich zjawisk, to \V konsekwencji radykalnie upodrz~dnia si~ kon
kretnego czlowieka, degradujCjc go do malo znacz'!cegu produktu. 

Nowi gnostycy zapewne odpowiedz,! mi, iz gloszq to antyhuma'
n istyczne prczeslanie, bowiem taka jest prawda, cM z tego, ze 
prawda nieprzyjemna. Na to ja najpierw odpowiadam, iz przy 
wszystkich zaletach brak im poczucia humoru . Cala zmudnie wzno
szona konstrukcja manichejsko podzielonego swia ta i wiedzy nie
podwazalnie prawdziwej - umieszczonej w ich glo\ovach - nie 
moglaby powstac, gdyby jej tw6rcy mieli wi~ksze wyczucie ko
mizmu. Patetycznie lub sceptycznie skrajnym zdaniom, wyglasza
nym przez Siemka, brak wyczucia j~zykowej dopuszczalnosci nie
k torych sformulowan, a ponadto nie bierze on pod uwag~ humo
r ystycznego wydzwi~ku przedstawianego obrazu wspolczesnej kul
tury. 

Przydaloby siE: rozszerzenie lektur nie tylko 0 dziela religio
znawcow opisujqcych gnostycyzm, lecz rowniez 0 utwory Gombro
wicza i Mrozka. Tak razqcych niezr~cznosci stylistycznych i kom
pozycyjnych nie popelnia Mencwel, niew'!tpliwie najlepiej piszqcy 
z calej grupy. Od razu wiciac, iz nie tylko czytal, ale rowniez pisal 
o Gombrowiczu. Po tych lekturach trudniej byloby filozofom bu
dowac tak zawrotne \vizje ludzkosci oszalalej. Wedle dialektycznej 
gnozy cala niemal kultura st.anowi swiadectwo gigantycznej po
mylki - jest wynikiem dzialalnosci naiwnej , niekrytycznej, bez
posrednio nastawionej na przecimiotowosc. To, co ludzkosc dot,!d 
m yslala i mowila nie jest prawdziwe, natomiast prawdq jest to, 
co ukryte, nieswiadome, a teraz dopiero ujawniane przez garstk~ 
filozofow uzbrojonych w doskonalq metod~. Wi~ksza samokontrola 
natychmiast sklonilaby ich do postawienia naprawd~ istotnego w 
ramach tej teorii pytania - dlaczego ludzkosc z masochistycznq 
zacieklosciq wybiera blqdzenie bqdz jest nan skazana? Czy od
povviada rzeczywistosci poglqd, jakoby kilku "mistrzow podejrzli
wosci" i ich uczniow bylo trzezwych, a wszyscy pozostali ludzie 
byli pijani? Chociaz odrobina poczucia humoru spowodowalaby 
ch wil~ r efle ksji nad tak osobliwymi koncepcjami i cien w'!tpliwo
sci , ze moze jest odwrotn'ie, 

W koncepcji nie ukrywajqcej swych religijnych korzeni, szcze
golnie manichejskiej, mozna by przyjqc - choc z b6lem - tez~ 

o bh;dzie jako losie czlowieka. Ale dlaczego laicka ontologia b¥tu 
spolecznego buduje wizj~ rzeczywistosci stworzonej przez zlego 
Boga, kazqcego zyc ludziom w stanie falszywej swiadomosci i urze
czo wien ia? 

* 
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Elitaryzm nowej gnozy oprocz wymiaru groteskowego rna tez 
niestety wymiar spolecznej szkodliwosci. Post~pujqC zgodnie z za
Ie ceniami diaIekty<:znego krytycyzmu zastanowmy si~, jakie jest 
mowiqc jego j~zykiem - "praktyczne a priori" elitaryzmu teore
tycmego, poprzedzajqce i warunkujll<:e go? W dziejach mysli cz~ 
sto pojawialy si~ ucieczki w hermetyzm i zawilosci doktryner
stwa, spowodowane niemoinosci'l wytrzymania konkurencji na 
normainym, demokratycznie dost~pnym poziomie. Podobn ie jak 
wielu marksistow Siemek sqdzi, ze nawet struktury poznawcze 
mUSZq miec fundamenty pod powierzchniq obserwowanq i kon
trolowanq przez wielu. Drwina z przeswiadczenia, ze "rozum wszy
scy ponoe 'maj'l po rowno'" (s. 187) ujawnia t~sknot~ do bycia 
"ponad", wiar~ w to, ii taki sposob istnienia jest udzialem n ie
licznych, ktorzy majq rozumu "nierowno". Kiedy najcz~sciej poja
wiajq si~ takie t~sknoty uczonych? Wtedy, gdy ich metoda prze
st.aje wytwarzac wartosciowq wiedz~ 0 czlowieku, ukladach mi~

dzyludzkich i otac~ajqcym go swiecie,a zaczyna nami~tnie prze
k onywae 0 swojej jedyn ej slusznosci albo wynajduje teren od
legly od powszechnych doswiadczeii i malo kogo interesujqcy, 
aby tam wykazac SWq niezb~dnose . Wtedy skok jakosciowy, ode
rwanie si~ od obowiqzujqcej wiedzy jest po prostu zyciowq ko
n iecznosciq. 

Nieprzyjemna to wiedza dla doktrynerow, lecz chyba tak jest , 
i e istn iejq pot~ine systemy weryfikujqce wartose nowych teorH 
Sq nimi normy i zwyczaje ,iycia spolecznego, mqdrose nagroma
dzona w kulturze (zwIaszcza w dzialach sztuki, symbolach i mi
tach reIigijnych), wreszcie jedyna wszechogarnia jqca rzeczywistose, 
jakq jest mowa. Wobec tych zbiorow wartosci i regut post~powa
nia mozna oceniae' 'zarowno plody zdrowego Tozsqdku, jak i "ak
tywnosci teoriotw6rczej". Otoi ten sprawdzian rzadko okazuje si~ 
korzystny dla stanowisk doktrynerskich. Raczej cz~sciej zdarza 
si~, ze poza skomplikowanym instrumentarium i rozmncZonymi 
dyrektywami znajduje si~ niewiele wi~cej: banainose sqd6w, sztucz

. nose i topornose j~zyka , czasem niedociqganie do poziomu zdro
worozsqdkowego. 

Dokt rynerstwo bywa szczegoinie niebezpieczne w oddzialywa
niu na mlode umysly. Kontaktujqc si~ stale ze studentami i mlo
dymi naukowcami sprobowalem sklasyfikowae ich inteligen cj~ we
dlug dyscyplin przez nich uprawianych. Bardzo trudne okazalo 
si~ ustalenie gornych grup, na tomiast dose latwe ustalenie do
l6w. Otoi , m oim ,zdaniem, najbardziej drainiqcy rodzaj glupoty 
w ykazu jq m lodzi psychologowie i filozofowie zajmujqcy si~ za
gadnieniami antropologicznymi. Ich w ysilony j~zyk smieszy, mo
zoine odkrywanie prawd oczywistych dziwi, ich teore tyczna wie
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dza okazuje si~ plytsza, mmeJ skomplikowana i elastyczna od 
wiedzy tak zwanego szarego czlowieka, jesli jest on normalnie 
rozumny i w razliwy. A dlaczego tak si~ dzieje i dlaczego stosun
kowo latwo oceniac rezultaty ich pracy poznawczej? Wlasnie d la 
tego, ze tutaj wszyscy jestesmy - a wlasciwie powinnismy bye 
ekspertami, bo wszyscy znamy od srodka, dokladnie i in tymnie 
obiekty badane, zwane czlowiekiem, grupq spolecznq,. zy"ciem, cza
sem. 

Niebezpiecze11stwo teoretycznego redukcjonizmu grozi nie t y1
ko s tudentom, l ecz takze uczonym 0 sporym dorobku. Dla kogos, 
k to zna niezle l iteratur~ (przede wsrzystkim nowoczesnq pow-iest ), 
zniech~caiqcy okazuje si~ kontakt z wi~kszosciq ksiqzek psycho 
logow, socjologow, antropologow filozoficznych . Trud przedziera
nia si~ przez dr~two napisane setki stron nie !losta je ok upion y 
poznawczymi zyskami. Doktrynersko wytworzona wiedza 0 czi:o
wieku jest szkieletem prawdziwej mqdrosci dostEipnej w dziele l" 
terackim. Stqd taka radose , kiedy spotyka si~ psychologa ezy fi 
lozofa 0 durej kulturze ogolnej, wrazliwego i in teligentnego, rze
ezywiscie rozjasniajqcego ciemnose naszego losu. W minionych 
kilkunastu latach takiego radosnego wrazenia spotkania mqdrego 
pisarza , dorownujqcego powiesciopisarzom w duszoznawczej w ie
dzy, doznawalem parokro tnie czytajqc Antoniego KEipmskiego, 
Frankla, Tischnera, Rollo Maya (m6j Boze! - Siemek umiescil by 
ich pewnie w otchlani filozofii popularnej). 

Nieprzypadkowo wspomnialem () mlodszych kolezankach i kole
gach para jqcych siEi naukami hmnanistycznymi, gdyz zwlaszcza 
dla n ich pokusy elitaryzmu d oktrynalneg{) Sq szczeg6lnie niebez
pieczne. Co gorsrze, nie tylko w sferze aktywnosci zawodowej. Je
zeIi pogardliwie odwrocq si~ od potocznych i wsp61nych wszyst
kim doswiadczeiJ., od codziennego zycia - od jedynego w lasnego 
zycia - i uwierzq w fikcj~ teorii jako porzqdku nadrzEidnego, mo
gq stac si~ materialem spolecznych eksperyment6w; czasem zda
rza si~, iz 0 posmaku demonicznym. Ub6stwienie doktryny spo
woduje utra t~ poczucia wlasnej podmiotowosci, a nawet w la:mego 
istnienia. Wyniesienie teorii nad osob~ ludzkq i uniwersalne war 
t osci zniszczy ich zycie, [- - - -] Ustawa z dnia 31 VII 1981 r . 
o kontroli publikac ji i widowisk, art. 2, pkt 1 i 2 [Dz. U. nr 20 
poz. 99; zm. ; 1983, Dz. U. n r 44 poz. 204)] . 

Krzysztol Oybciok 
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LE LECTEUR TROUVERA dans ce numero un ensemble d'articles 
centres sur les problemes fondamentaux de l'homme: la connaissance 
de soi, la communaute des personnes, l'espoir, Ie sacre, Dieu. St 
Z. Zdybicka apn?s "une t dlVersee" des theories sur Ie progres 
et des u topies, tente une remontee vers les vraies sources de l' es
poir chez l'homme; Cz. Piecuch reprend les idees de Karl J aspers 
sur les situations-limites telles que la mort, la souffrance, la f a i 
blesse, e t leur role dans l'epanouissement de l'etre humain; en 
partant des points de vue adoptes par des representants d u COUl'an ' 
personnaliste, dont Mouni'er, Scheler, G. Marcel et Bubel', sur 
l'homme et sa relation a l'autre, J. Bukowski analyse les diverses 
formes de communaute qui se creent autour d'une veritable r e 
contre des personnes. 

A cet ensemble font suite l'essai de Daniel Bell intitule: "Est-ce 
le retour elu sacre? - Remarques sur l'avenir de la religion", 
ainsi ' que les textes de deux conferences prononcees a une session 
t enue a l'Universite de Lublin et consacree au theatre religieux. 
La conference de K. Braun, Ie metteur en scene bien connu, avait 
pour theme la quete du sacre dans Ie theatre contemporain, tandis 
que celle de J. Ciechowicz relata it l'histoire du theatre rhapsodique 
cracovien qui avait fai t une place de choix au drame religieux 
et compte dans ses rangs Karol Wojtyla, Ie futur pape. Notre 
correspondant, J. BartyzeI, qui a suivi la session, livre ses im
pressions. 

La quete du sacre et sa fonction dans la culture amenent vel'S 

une reflexion sur l'idee de Dieu, idee traitee par Karl Jaspers 
et reproduite ici dans une traduction de B. Baran. 

II n'est jamais trop tard pour l'ouvrage de Lew Wygotski sur 
la "Psychologie de l'art", ecri t en tre 1915 et 1925, publie en URSS 
quarant e ans apres et traduit en polonais en 1980. Ouvrage recense 
par G. Godlewski. 

Enfin , deux autres titres meritent d'etre mentionnes cl ans cette 
rubrique: une biographie de W. Sikorski par W. Korpalska, re
censee par W. Rostocki, et un recueil des poemes de Karol \Vo j
tyla dans une version hebralque signalee par R. Wasita . 

La revue de la presse catholique polonaise, centree ce mois sur 
Ie theme des missions, est faite par K. Sliwinski. 

Restol1S clans Ie domaine philos ophique pour Ie recension par 
K, Dybciak sur Ie livre recemmen t paru d'un marxiste Marek Sie
mek: "Philosophie, dialectique et realite", Le critique qualifie les 
concepts d e ce jeune auteur de "gnose de la dialect ique", sans 
omettre de souligner s'O n aspect elitis te qui se situe dans une tra 
dition manicheene. 
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KSIAZKI NADEStANE: 

EDITIONS DU DIALOGUE 

Fran~ois Varillon: Pokom Boga. Ttum. ks . iVIieczyslaw Figarski. Paris 
1982, s. 142. Kolekcja "Zna!ki czasu". 

Andre Frossard: Credo. Tlum. Anna Turowiczowa. Paris 1982, s. 1l0. Ko·
lelccja "Znaki czasu". 

Otto Ogiermann: Do ostatniego tchu. Proces Bernharda Lichtenbe'rga, 
proboszcza katedry iw. Jadwigi w Berlinie. Tlum. o. Wojciech 
Szlenzak OSB. Paris 1983, s. 191. 

P ALLOTTINUM 
\ 

Codex luris Canonici. Auctoritate loannis Pauli PP. II promulgatus. Wyd . 
I. Tekst lacinski. (Poznan-Wal'szawa) 198:3, s. 335. Nakl. 5 tys. 
Cena 450 zl. 

UtlLrgiczna modlitwa dnia. Opr. ks. Stanislaw KaZmierczak SAC. P o
wan-Warszawa 1982, s. 560 + 22 *. Nakl. 15 tys. 

Ks. Eugeniusz Weron SAC: Kierownictwo duchowe. Poznan-Warszawa 
1983, s. 184. Nakl. 5 tys. Cena 180 zl. 

Ks. MaTian Rzeszewski: Domu, rodzinny domu nasz. Poznafl-Warszawa 
1983, s. 360. N akl. 5 tys. Cena 360 zl. 

Kazimierz 	Szafraniec ZP: Iskra. Zyciorys Siostry Marii Faustyny Kowal
skiej Sluzebnicy Bozej, profeski koadiutorki Zgromadzenia SS. 
Matki Bozej Milosierdzia 1905-1938. Poznan-Warszawa 1983, 5 . 

120. Nak1. 5253. Cena 120 z1. 
Ks. Janusz St. Pasierb: Wiersze religijne. Foznan-Warszawa 1983, s.- 118. 

Nakl. 10 tys. Cena 100 zl. 
K5. Stanislaw J~drusik SJ: Pojdi za mnq. Rozwazania dlo, seni01'ow. 

P02ll1an-Warszawa 198:3, s. 40. Nakl. 10 tys. Cena 40 z1. 
Ks. 	 Mieczyslaw Malinski: Nasz Pa.piez. POnnan-Warszawa 1983, s. 100 . 

Nald. 20 tys. Cena 200 z1. 

WYDAWNICTWO POLSKIEJ PROWINCJI DOMINIKANOW 
"W DRODZE" 

Bl. Henryk Suzo: Ksi~ga Mqdrosci Przedwiecznej. Przeto:i:yl Wieslaw Szy
mona OP. Poznan 1983, s. 198. Nakl. 20 tys. 

Anna Kamienska: Noto,tnik 1965-1972. Poznan 1982, s. 316. Nald . 20 tys. 

WYDAWNICTWO APOSTOLSTWA MODLITWY 

Jerzy Mirewicz SI: Wsp6ltworcy i wychowawcy Emopy. Wyd. II (I !era · 
jowe). Krakow 1983, s. 330. Nakl. 20 tys. 

P iotr van del' Meer de Walcheren: Dziennik nawr6conego. Tlum. Zofia 
Starowieyska-Morstinowa. Krak6w 1983, s. 195. akl. 10 tys. Cena 
100 z1. 
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POLSKIE TOWARZYSTWO TEOLOGICZNE 

Michal Heller, Jozef Zycinski: Drogi m yslqc-ych. Krakow 1983, s. 264 .. 
Nakl. 5 tys. Cena 240 z1. 

PANSTWOWE WYDAWNICTWO NAUKOWE 

Friedrich Wilhelm Joseph Schelling: Filozofia sztuki. 0 stosunku sztu1c 
plastycznych do przyrody. Bruno, czyli 0 boskiej i naturalnej zasa· 
d.zie rzec-zy rozmowa. P.rzelozyla, wst~pem i przypisami opatrzyl-a 
Krystyna ~rzemieniowa. Przeklad przejrzal Zbiwniew Kuderowicz. 
Warszawa 1983, s. L + 683. Nakl. 10 tys. Cena 380 z1. BibIioteka 
Klasykow Filozofii. 

Stanislaw Borzym, Hal ilna Florynska, Barbara Ska~'ga, .A!ndrzej Walicki: 
Zarys dziej6w filozofii polskiej 1815-1918. Redakcja naukowa An
drzej Walicki. Warszawa 1983, s. 612. Nakl. 15 tys. Cena 220 zl . 

Mi-chal Heller: Ewolucja kosmosu i kosmologii. Warszawa 1983, s. 224. 
Nak1. 10 tys. Cena 120 z1. 

Tomasz Sz~'ota: Stefan Rowecki "Grot". Warszawa 1983, s. 288. Nakl. 50 
tys. Cena 220 z1. Seria "Varsaviana". 

Genologia polsk a. Wyb6r tekst6w. Wyb6r, opracowanie i ws~p Ewa lVIio
dOllsk!a-Brookes, Adam Kulawi'k, Marian Tatara. Warszawa 1983 , 
IS. 545. Nakl. 20 tys. Cena 160 zl. 

Sztuka Dw1.l.dziestolecia mi~dzywojennego. Materialy Sesji Stowar zysze
nia Historyk6w Sztuki, Warszawa, paidziernik 1980. Warszawa 1982, 
s. 346. Nald. 3 tys. Cena 280 z1. 

l zaak Lewin: Z historii i tradycji. Szki ce z dziej6w kultury zydotvskiej . 
Wal'szawa 1983, s. 240. Nakl. 3300-200. Cena 120 z1. 

Adama Czerniakowa dzienni k getta warszawskiego 6 IX 1939 - 23 VII 
1942. Opracowanie i przypisy Marian Fuks. Wa,rsZiawa 1983, s. 411. 
Nakl. 25 tys. Cena 440 z1. 

WYDAWNICTWA ZYDOWSKIEGO INSTYTUTU HISTORYCZNEGO 

Sztu ka i kultura za murami. (Katalog wystawy) . Warszawa 1978. NakL 
5 tys. Cena 10 z1. 

Biule tyn ZIH w Polsce. Warszawa styczen-rnarzec 1983. Nr 1/1 25. Nakt 
720 egz. Cena 75 z1. 

PANSTWOWY INSTYTUT WYDAWNICZY 

Boleslaw Lirnanowski : Historia demokracji polskiej w epoce porozbio1'o 
wej. Wst~pern poprzedzil i przypisami opatrzyl Ar tur Leinwand. 
Wydanie V oparte na wydaniu II (1922-1923). Warsm wa 1983, s. 
928. Nakl. 10 tys. Cena 450 z1. Selia "Klasycy hiswriografii". 

Stanislaw Dzierzbicki : Pami~tnik z lat wojny 1915-1918. Warszawa 1983, 
s. 583. Nakl. 10 tys. Cena 300 zl. 

Janusz Pajewski : Przeszlosc z bliska. Wspomnienia. Warszawa 1983, s. 260. 
Nakl. 10 tys. Cena 150 z1. 

Kazimierz Wyka: Odeszli . Warszawa 1983, s. 320. Nakl. 20 tys. Cena 150 zl. 
Antoni Hofflrnan: Wok6l ewolucji. WarsZiawa 1983, s. 187. Nakl. 20 tys. 

Cena 90 z1. Biblioteka lVIysli Wspolczesnej. 
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J erzy Jarz~bski : Gra w Gombrowicza. Warszawa 1983, s. 514. Nakl. 10 
tys. Cena 180 z1. 

Barba,ra Ward: Dom czZowieka. Przelozyli Tomasz Zalewski, Katarzyna 
Murawska. Przedmowll opatrzyl Juliusz Gorynski. Warszawa 1983, 
s. 285. Nakl. 10 tys. Cena 80 z1. Biblioteka Mysli Wsp6lczesnej . 

Mieczyslaw Jastrun: Smuga swiatZa. Warszawa 1983, s. 330. Nakl. 10 tys. 
Cena 150 z1. 

J ulian Stryjkowski : Tommaso del Cavaliere. Warszawa 1982, s. 87. Nakl. 
30 tys. Cena 30 z1. 

William Shalkespeare: Perykles. Pl'ze1. Krystyna Berwillska. WaTszawa 
1983, s. E8. Nak1. 5 tys. Cena 90 z1. 

Saul Bellow: Henderson, kr61 deszczu. Prze1. Krystyna Tarnowska. War
szawa 1983, s . 346. Nakl. 30 tys. Cena 200 z1. Wsp61czesna Proza 
8wiatowa. 

Donald Barthelme: Osobliwosci. Wyboru dokonal Zbigniew Lewicki. 
Prze1. Al1!Jla Kolyszko. Warszawa 1983, s. 235. Nakl. 20 tys. Cena 
150 z1. Wsp6kzesna P'l'Oza 8wiatowa. 

Isaac 	Bashevis Svnger: Sztukmistrz z Lublina. Pll'Ze1. K.rystyna Szerer. 
Warszawa 1983, s. 190. Nakl. 30 tys. Cena 130 z1. Wsp6lczesna Proza 
Swiato.wa. 

Bohumil Hrabal : Taka pi~kna zaloba. Przel. Andrzej Czcibor-Piotrowski. 
Warszawa 1983, s. 209. Nak1. 20 tys. Cena 150 z1. Wsp6lczesna Proza 
Swiatowa. 

Kawabata Yasunari : Gles gory. Przel. z japonskiego Ewa Szulc. Wal'sza 
wa 1982, s. 233. Nakl. 20 tys. Cena 120 z1. W.sp6lczesoa Pl'oza Swia
towa. 

Femao Lopes: Kroniki krolewskie. Wybor, przeklad i slowo wst~pne 
Janina Z. Klave. Warszawa 1983, s. 431. Nak1. 10 tys. Cena 300 zl. 

Piesni gniewu i miZosci. WyMr arabskiej poezji wspolczesnej. Opraco
wanie, przeklad i wst~p Krysty;na Skariynska-Bochenska. Warsi a
wa 1983, s. 2M. Nakl. 5 tys. Cena 150 z1. 

Isidora Sekulic: K ronika malomiasteczkowego cmentarza. Przelozyla 
Muriel Kordowicz. Wst~pem opatrzyl Jan Wierzbicki. Warszawa 
1983, s. 196. Nak1. 20 tys. Cena 120 z1. Klub Interesujllcej Ksilliki. 

Miroslav Krle~a: Ballady Pietrka Kerempuha. Przeloiyl, wst~pem i 
objasnieniami opatrzyl Alija Dukanovic. Ilustracje Andrzej Cze
czot. Warszawa 1983, s. 196. Nakl. 3 tys. Cena 180 z1. 

Grigorij Kanowicz: Swiece na wietrze. Przeloiyl Aleksander Bogdan
ski. Warszawa 1983, s. 544. Nakl. 20 tys. Cena 200 z1. Wspol
czesna Proza 8wiatowa. 

SPOt.DZIELNIA WYDA WNICZA "CZYTELNIK" 

Emanuel Rtngelblum: Kronika getta warszawskiego wrzesieli 1939 
styczen 1943. Ws~p i r edakcja Artur Eisenbach. Przelozyl z jidisz 
Adam Rutkowski. Warszawa 1983, s. 642 + Husk. Nakl. 20 tys. 

Mary Berg: Dziennik z getta warszawskiego. P,rzel. Maria Salapska. War
szawa 1983, s. 270. Nakl. 30 tys. Cena 120 z1. 

Jacek Bochetisk:i: Krwawe specjaly wloskie. Warszawa 1982, s. 245. Nak1. 
20 tys. Cena 80 zl. 

lzaak 	Babel : Historia jeclnego konia. Tlumaczyli Mieczyslaw Bi·nom, Zie
mowit Fedecki, Sewer~n Pollak, Jerzy Pomianowski, Krystyna Po
morska, Marian Toporowski, Wiktor Woroszylski. vVarszawa 1983, 
s. 559. Nakl. 30 tys. Cena 155 z1. Seria "Ni.ke". 
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Jozef 	Ciger Hronsky: Magdalena. Przel. Antoni Kroh. Warszawa 1!J83, 
s. 241. NakL 10 tys. Cena 90 z1. 

Christopher Milne: Zaczarowane mzeJsca. Prze1. Krystyna Jurasz
-Dqmbska. Warszawa 1983, s. 176. Nakl. 20 tys. Cena 75 z1. 

Howard 	Phillips Lovecraft: Zew Cthlllhll. Tlum. Ryszarda Grzybowska. 
Wybor i slowo wst~pne Marek Wydmuch. Warszawa 1983, S. 31 3. 
Nak.1. 50 tys. Cena 120 z1. 

WYDAWNICTWO LITERACKIE 

Michal Komaszynski: Maria Kazimiera d'Arquien Sobieska krolowa Pol
ski 1641-1716. Krak6w-Wroclaw 1983, s. 320 + ilustr. Nakl. 40 tys. 
Cena 150 z1. 

Wspomnienia chlopow powstaiz,c6w 1863 roku. Opracowal, . pn':edmowq 
i koment<l:rzem opatl'zyl Eligiusz Kozlowski. Krakow-Wroclaw 
1983, s. 287, Nak1. 5 tys. Cena 100 z1. 

Jakub Salinger: Etapem. z Warszawy do Krasnoufimska (1863-1864). 
Opracowanie tekstu, \Vst~p i przypisy Jol:mta i Mieczyslaw Roko
szo\\ie. Krakow-Wroclaw 1983, s. 175 + ilustr. Nakl. 5 tys. Cena 
50 zl. 

Artur Leinwand: Posel Herman Li.eberman. Kra.k6w-Wroclaw 1983, 
s. 274 + ilustr, Nald. 3 tys. Cena 130 z1. 

Bronisl,aw Szatyn: Na uryjskich papierach. Krak6w-Wroclaw 1983, s. 
348 + nustr. Nak1. 20 tys. Cena 145 z1. 

Karol Irzykowski: Pisma. Dziesiqta Muza oraz Pomniejsze pisma filmo
we. Krak6w 1982, s. 569. Nald. 5 tys. Cena 180 z1. 

Janina 	Kamionka-Straszakowa: Bl~k'itny kwiat. Almanach l'omantycznej 
poezji i prozy dIu milosnik6w literatury na rok 1983: Krak6w 1983, 
s. 490 + ilush·. Nak1. 5 tys. Cena 200 z1. Biblioteka Romantyczna 
pod red. Marii Janion. 

Maria Rzepinska: Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego . 
Wydanie nowe uzupelnione. Krakow 1983, s. 640. Nakl. 20 tys. Cena 
350 z1. 

Tadeusz Chnanowski, Marian Kornecki: Sztuka Ziemi Krakowskiej. Kra

ko\\' 1982, s. 744. Nakl. 20 tys. Cena 800 zl -I- 2 zl na WFOZK. 


Czeslaw Milosz: Hymn 0 Perle . Krak6w-Wroclaw 1983, s. 110, Nakl. 50 

tys. Cena 85 z1. 

Jan Twardowski: Kt6ry stwal'zasz jagod-y. Wiel'sze wybrane. Wyboru do
kanal Andrzej Kaliszewski. Krakow-Wroclaw 1983, s. 218. Nakl. 
10 t), 5. Cena 60 zl. 

St.anislaw Lem: Pami~tnik zna1.eziony w wannie. Wyd. III. Krak6w
Wl'oclaw 1983, s. 234. Nak1. 100 tys. Cena 90 zl. Seria Dziel St. Le
ma. 

S tanisla\\' Lem: Kongres futurologiczny. Maska. Krako\v-Wl'Oclaw 1983, 
s. 186. Nakl. 100 tys. Cena 90 z1. Sel'ia Dziel St. Lema. 

Witold Juliusz Kap·uscinski: Mi~guszowiecki. WstE;lP Piotr Wojciechowski. 
Krak6w 1983, s. 345. Nakl. 10 tys. Cena 120 zl. 

Barbal'C\ Cza1czynska: Rozmowy z babkq. Krakow-Wl'oclaw 1983, s. 124. 
Nakl. 5 tys. Cena 40 z1. 

Jerzy Narbutt: Druga twarz pOl't·retu. Krakow 1982, s. 90. Nakl . 10 tys. 
Cena 35 zl. 

Piotr 	Lachmann: Niewolnicy wolnosci. Krak6w-Wroclaw 1983, 5. 134. 
NakL 2 tys. Cena 40 z1. 
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William Langland: Widzenie 0 Piotrze Oraczu. Przelozyl i przypisami 
oraz poslowiem opatrzyl Przemyslaw Mroczkowski. Krak6w 1983, 
s. 158. Nakl. 5 tys. Cena 170 zl. Seria Dawnej literatury angielskiej . 

William Shakespeare: Jak wam si~ podoba. Przelozyl Maciej Slomczyn
ski. Poslowie JuIiusz Kydrynski. Krak6w 1983, s. 167. Nakl. 14 tys. 
Cena 120 zt. 

.William Shakespeare: Wiecz6r Trzech Kr6li lub co chcecie. Przelozyl 
Maciej Slomczynski. Poslowie JuIiusz Kydrynski. Krak6w 1983, 
s. 167. Nakl. 14 tys. Cena i50 zl. 

Percy Bysshe Shelley: Prometeusz wyzwolony. Przelozyl i poslowiem 
opatrzyl Leszek Elektorowicz. Krak6w 1982, s. 183. Nakl. 10 tys . 
Cena 140 zl. Wydanie dwuj~zyczne. 

Vi rginia Woolf: Fale. Tlum. Lech Czyzewski. Krak6w-Wroclaw 1983, 
s. 239. NaJd. 20 tys. Cena 75 z1. 

Samuel Beokett: Molloy. Tlum. Maria Lesniewska. Krak6w-Wrodaw 
1983, S. 189. Nakl. 10 tys. Cena 85 zl. 

l'mberto Saba: Spiewnik (wyb6r poezji). Wybral, przelozyl i poslowiem 
opatrzyl Marek Baterowicz. Krak6w-Wl'Oclaw 1983, s. 84. Nak! . 
2 tys. Cena 65 zl. Seria "HlU11anllm est". ~ 

Victor Klemperer: LTI. Notatnik filologa. Przelozyl i przypisami opa
trzyl Julillsz Zychowicz. Krak6w-Wroclaw 1983, s. 328. Nakl. 
5 tys. Cena 120 zl. 

LadislOlv Fllks: Myszy Natalii Mooshaber. Przeklad z j~z. czeskieg 
i poslowie Andrzej Babllchowski. Krak6w-Wroclaw 1983, s. 364. 
Nakl. 10 tys. Cena 140 z1. 

K arolina Grodziska-Oz6g: Cmentarz Rakowicki w Krakowie . Krak6w
Wroclaw 1983, s. 458. Nakl. 3 tys. Cena 180 zl. Seria "Cracovia 
na". 

Roman Taborski: Wsr6d wiedenskich polonik6w. Wyd. II zmienione 
i powi~kszone. Krak6w- Wroclaw 1983, s. 248 + illlstr. Nakl. 
5 tys. Cena 100 z1. 

PANSTWOWE WYDAWNICTWO "ISKRY" 

J erzy Ficowski : Odczytanie popiol6w. Akwalorty Marc Chagall. Warsza
wa 1983, s. 53. Na1kl. 5 tys. Cena 40 z1. 

Wiktor Woroszylski: Kto z.abil Puszkina. Warszawa 1983, s. 543. Nakt. 
20 tys. Cena 200 zl. 

INSl'YTUT WYDAWNICZY PAX 

Pierwsze dni pontyfikatu Jana Paw!a II". Opr. Antoni Podsiad, Amelia 
Szafrmlska. Wyd. III. Warszawa 1983, s. 191. Nakl. 20 tys. Cena 
450 zl. 

J an Pawel II: Encykliki i adhortacje 1979-1981. Warszawa 1983, s. 322. 
Nakl. 20 tys. Cena 350 z1. 

Bogarodzico-Dziew'i.co. Polski Almanach MaJ"yjny. Opr. Antoni Podsiad . 
Warszawa 1983, s. 370. Nakl. 30 tys. Cena 500 zl. 

N ajstarsze historie 0 cz~stochowskim obrazie Panny Marii. XV i XVI 
wick. Warszawa .1983, s. 240. Nakl. 20 tys. Cena 1000 zl. 

Zbigniew Ba nia, Stanislaw G6ra : Jasna G6ra. Wyd. III. Warszawa 1983, 
s . 106. Nakl. 100 tys. Cena 80 zl. 
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Maria Sta l'zynska : Szesc wiek6w jednego panowania. Wyd. II. Warszawa 
1983, s. 249. Nak1. 100 tys. Cena 150 z1. 

Etienne Gilson: B6g i filozofia. Przelozyla Maria Kochanowska. Wyd. 
II. Warszawa 1983, s. 116. Nak1. 10 tys. Cena 50 zl. 

J erzy Klinger: a istocie prawoslawia. Wybor pismo Do druku przygo
towal Michal Klinger, Henr yk Paprocki. Wprowac\zenie Waclaw 
Hryniewicz aMI. Warszawa 1983, s. 548. Nakl. 5 tys. Cena 400 zl. 

" Glosow-zbieranie". Wiersze a Norwidzie 1841-1980. Opracowanie An
drzej Mierzejewski, Zbigniew Sudolski. Warszawa 1983, s. 336. 
Nakl. 5 tys. Cena 250 z1. 

Ewa Jablonska-Deptula: Przystosowanie i opor. Zakony -rru:skie w Kl'O
lestwie Kongresowym. Warszawa 1983, s. 516. Nak1. 5 tys. Ce o 
na 680 z1. 

WYDAWNICTWO AKADEMII TEOLOGII KATOLICKIEJ 

W kierunku r el igijnosci. Praca zbiorowa pod ,red. biskupa BohdaJl1a Bejze. 
Warsza,wa 1983, s. 364. Nakl. 6300 egz. Cena 400 z1. 

Polskie teksty ascetyczne tom. IV. Wybor pism o. Honorata Kozmmskie
go. Cz~s(: 1. Przemowienia 0 zyciu zakonnym. Srodki do leczenia 
chor6b duszy. Przyg. do wydania o. Joachim RomaJl1 Bar OFMConv., 
o. Gabriel Bartoszewski OFMCap. Wm'szawa 1981, s. 316. Nakl. 2300 
egz. 

Polskie teksty ascetyczne, tom V. Wybor pism O. Honorata Kozmmskiego 
Cz~s(: 2. Rady i w'skaz6wki duchowe w korespondencji . p rzyg. do 
wydania o. Joachim Roman Bar OFMConv., o. Gabriel Bar toszew· 
ski OFMCap. Warszawa 1983, s. 399. Nakl. 2300 egz. 

O. 	 Joachim Roman Bar OFMConv.: Przelozona domu zakonnego. Wska · 
zania prawne i ascetyczne. Warszawa 1983, s. 212. Nakl. 10 tys. 
Cena 400 z1. 

WARMINSKIE WYDAWNICTWO DIECEZJALNE 

Poslaniec Warmiitski czyli Kalendm'z Maryjny na rok 1983. Olsztyn 19B 
s. 220 + ilustr. Nak1. 20 tys. Cena 60 z1. 

Studia Warmiiiskie t. XVII: Korespondencja Stani slawa Hozjusza, kar 
dynala i biskupa w ar m iiiskiego. Tom III (1558-1561). Cz~sc I (10 V 
1558 - 31 VIll 1560). Opr. Henryk Damian Wojtyska CPo Olsztyn 
1980, s. 464 + ilust!'. Nakl. 1 tys . Cena 400 z1. 

Ha lina Wistuba: Czlowiek, kultura, znaki czasu. Olszty;n 19B2, s. 253 
Nakl. 10 tys. Cena 200 zl. 

WYDAWNICTWO CHEt.MINSKIEJ KURII BISKUPIEJ 

Studia Pelpliiiskie tom XII. Pelplin 19B1, s. 451. Nak1. 1200 egz. 

OSSOLINEUM 

Jan Ziel inski : P~pek pow iesci. Z prob lemow powiesci autobiograf i czne ' 
przelomu XIX i XX w ieku. Wroclaw- War szawa-Krak6w 
- Gdansk-L6dz 1983, s. 160. Nak 1. 1500 egz. Cena 75 zl. Wy 
dawnictwo Instytutu Badan L iteraC'kich PAN. 
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J an 	 Skoczyn.ski: Pesymizm fiLozoficzny M ariana Zdziechowskiego. 
Wroclaw-War·szawa-Krak6w-Gdansk-L6dz 1983, s. 116. Nakl. 
1 tys. Cena 90 z1. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk. P AN -
Oddzial w Krakowie. Komisja Nauk Filozoficznych. 

WYDA WNICTWO MORSKIE 

Witold Gombrowicz: Zdar zenia na brygu Banbury. Wst~pem opatrzyla 
Maria Janion. Gdansk 1982, s. 114. Nak1. 60 tys. Cena 30 z1. 

Stanis1awa Przybyszewska: L i sty tom 2 (pazdzierni'k 1929 - listopad 
1934). Opracowal, wst~pem, przypisa mi i aneksami opatl'zy1 To
masz Lewandowski. Gdansk 1983, s. 642. Nakl. 10 tys. Cena 400. zl. 

Aleksander ·Jurewicz: Nie strzeZajcie do BeatZes6w (wiersze). Gdansk 
1983, s. 69. Nak1. 900 egz. Cena 40 zl. 

Pl.OCKIE WYDA WNICTWO DIECEZJALNE 

Ks. Lech Grabowski: WieZki n ieznany. Zarys r eZig ioznawstwa. Wyda 
n ie II poszerzone. Plock 1983, s. 219. Nakl. 26 300 egz. Cena 180 z1. 

REDAKCJA WYDAWNICTW KUL 

Ksi~ga PsaZm6w . T1umaczyl z hebrajskiego Czeslaw Milosz. Lublin 1983, 
s. 340. Nakl. 20 tys. Cena 350 z1. 

Ks. Ludwik Kr6lik : Organizacja diecezji lucki ej i brzeskiej od XVI 
do XVIII wieku. Lublin 1983, s. 512. Nak1. 3M egz. Cena 200 zl. 
Rozprawy doktor skie Wydzia1u Teologicznego KUL. 

Ur szula Borkow ska : Tre§ci ideowe w dzi elach Jana Dlugosza. Koki6l 
i swiat poza K osciolem. Lublin 1983, s. 204. Na k1. 400 egz. Cena 
250 z1. Rozprawy doktorskie Wydzialu Nauk Humanistycznych 
KUL. 

WYDAWNICTWO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO KUL 

V t unum. Dokumenty Kosciola katolickiego na temat ekumenizmu wy 
dal Stanislaw Celestyn Napi6rkowski OFMConv. Lublin 1982, 
s. 405. Nak1. 3 tys. Cena 400 z1. Rozprawy Wydzialu Teologiczno
-Kanonicznego nr 65. 

Karol Wojtyla : EZementarz etyczny. L ublin 1983, s. 111. Nakl. 100 tys. 
Cena 150 z1. 

Sacrum w Zi teraturze. Redakcja tomu Jan Gotfryd, Maria Jasinska
-Wojtkowska, Stefan Sawicki. Wydanie II. Lublin 1983, s. 275. 
Na k1. 3 tys. Cena 30D z1. 

PsychoZogia r eZigii. P od r edakcjq ks. Zdzislawa Chlewinskiego. Lublin 
1982, s. 283. Nak 1. 4 tys. Cena 350 z1. Rozprawy Wydzialu Nauk 
Spolecznych nr 17. 

Studia poZonijne tom 5. Lublin 1983, s. 35&. Nakl. 1 tys. Cena 300, z1. 
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WYDAWNICTWO ZNAK 

K alendarium zycia Karola Wojtyly. Opracowal ks. Adam Boniecki 
MIC. Krak6w 1983, s. !l10 + ilustr. Nakl. 40 tys. 

Andre Frossard: "Nie l<:kajcie si~!". Roz:inowy z Janem Pawlem II. 
, 	 Tekst francuski tlumaczyla Anna Turowiczowa. Wydanie r kra

jowe (Wyd. I Rzym 1982, Libreria Editrice Vaticana). K rako,v 
1983, s. 282. Nakl. 30 tys. Cenq 200 z1. 

Karol Kardynal Wojtyla: Ojczyzna. ZdjE:cia, opracowanie redakcyjne 
i graficzne Adam Bujak. Krakow 1983. Nak1. 30 tys. Cena 300 z1. 

Ks. Jan P.ietraszko: Medytacje w drodze. Wydanie II poszerzone. K ra 
kow 1983, s. 370. Nak1. 20 tY5. Cena 160 z1. 

Tadeusz Zychiewicz: Dam Ojca. Rok Mateusza - Rok Marka - Ro k 
Lukasza. Wydanie II. Krakow 1983, s. 544. Nakl. 15 tys. Cena 
300 zl. 

Thomas Merton: Nikt nie jest samotnq wyspq. Tlumaczyla Maria Mor
s tin-Gorska. Wydanie II. Krakow 1983, s. 318. Nakl. 20 tys. Cena 
120 zl. 

Charles Harold Dodd: Zalozyciel ehrzescijanstwa. Tlumaczenie Zygmun t 
Kubiak. Wydanie I krajowe (Wydanie I Paris 1978, Editions d u 
Dialogue). Krakow 1983, s. 158. Nakl. 20 tys. Cena 100 z1. 

J ozef 	Czapski: Patrzqc. Z auloportretem i 19 rysunkami Autora. Wy 
bar i poslowie Joanna Pollakowna. Krakow 1983, s. 406. Nakl. 
10 tY5. Cena 280 z1. 

Mar ia Jarczytlska-Bukowska : Etiudy i kaprysy. Wybor, redakcja , slowo 
wstE:pne Andrzej Sulikowski. Krakow 1983, s. 126. Nakl. 7 tY 5. 
Cena 120 zl. 

Adam Zagajewski: Cienka kreska. Krakow 1983, s. 178. Nakl. 10 t~·s . 
Cena ' 120 zl. 

Powolanie i przygoda. Rodziee i wyehowawcy 0 sobie. Wybor, redakc,ia 
i wst~p J6zefa Hennelowa. Krakow 1983, s. 274. Nakl. 20 tys. 
Cena 160 z1. 

Ksi~ga Sta.rcow (Gerontikon). Ojcowie zywi V. Przeklad z greck iego 
S. Malgorzata Borkowska OSB. WstE:P i opracowanie ks. Marek 
Starowieyski. Krakow 1983, s. 416. Nak1. 10 tys. Cena 240- z1. 

T oma5z z Akwil1U: Ewangelia Ojeow Koseiola. Wyboru i przeldadu 
dokonal Jacek Salij domin ikanin. Krakow 1983, s. 267. Nakl. 
10 tys. Cena 160 z1. I 

Karl Rahner: 0 moiliwosci wiary dzisiaj, Tlumaczenie Anna Moraw
ska. Wydanie II. Krakow 1983, 5. 266. Nak1. 10 tys. Cena 150 zl. 

s. 	 Jozef Kutnik: Litani a Loretanska. Przeklad z jE:zyka slowackiego 
Juliusz Zychowicz. Redakcja ks. Andrzej Bardecki. Krakow 1983. 
s. 260. Nak1. 10 tY5. Cena 160 z1. 

E mmanuel Renault: Swi<:ta Teresa z Avi la. Tlumaczenie Janina Fen 
rychowa. Krakow 1983, s. 150. Nakl. 20 tY5. Cena 120 z1. 

Janusz St. Pasierb: Pionowy wymiar kultur y. Krakow 1983, s. 152. Nakl. 
10 tY5. Cena 100 z1. 

Czeslaw Zgorze],ski: Mistrzowie i ieh dzieta. Krakow 1983, s. 206. Nakl. 
10 tys. Cena 160 zl. 

Stefan Swiezawski: Swi~ty Tomasz na nowo odczytany. Wyklady w La
skach. Krak6w 1983, s. 222. Nakl. 15 tys. Cena 160 zl. 

Alfred Lapple: Od Ksi~gi Rodzaju do Ewangelii. Wprowadzenie do 
lektury Pisma SWi<:tego. Przelozyl Juliusz Zychowicz . Wydanie II. 
Krak6w 1983, s. 488. Nakl. 20 t)'s. Cena 280 zl. · 
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KSIAL:KI NADEStANE 

BIBLIOTEKA "WIF;ZI" 

Stanislawa Grabska: Pacierz w Biblii zakoTzeniony. Krakow 1982, s.254. 
Nakl. 10 tys. Cena 240 zl. Bib!. "Wi~zi", Warszawa 1983. Tom 47. 

S tefan Swiezawski: Mir:dzy sredniowieczem a czasami nowymi. Syl
wetki myslicieli XV wieku. Krakow 1982, s. 300 + ilustr. NakL 
7 ty ~. Cena 360 zl. Bib!. "WiE;zi", Warszawa 1983. Tom 48. 

Andrzej W. Pawluczuk: Rozbiory (eseje 0 literaiurze). Krakow 1983, 
s. 184. NakL 5 tys. Cena 300 zl. Bib!. "WiE;zi", Warszawa 1983. 
Tom 4.9. 

WYDAWNICTWO 00. KARMELITOW BOSYCH 

Thomas Merton: Szukanie Boga [Wspinaczka ku Prawdzie ; Pok6j mo
nastyczny; 0 kontemplacji ella wszystkich; Sztuka sakralna a zy
cie ducn,owe; Pierwotny ideal Karmelu]. T!umaczy Ii Janina 
S. Mroczkowska, Anna Swiderkowna, ks. Stanislaw B ista, Piotr 
Parlej . Krakow 1983, s. 386. Nakl. 10 tys . 

O. Wladyslaw K1uz OCD: Dyktator Romualcl Traugutt. Krakow 1982, 
s. 222. Nakl. 12 tys. 

Ks. Franciszek Grudniok: Sluzyc Panu. Rej1eksje nacl zyciem i poslugq 
kaplana. Krakow 1983, s. 450. Nakl. 10 tys. 

Antonio Sagardoy OCD: Rozmowa niezwykla. Tlumaczyla Edyta No
wiilska. Krakow 1982, s. 84. Nakl. 10 tys. 

WYDAWNICTWO SW. KRZYZA W OPOLU 

Ks. Ernest Noziilski: Budowa kosciola a oiywienie zycia religijnego 
w Dziewkowicach. Wplyw budowy kosciola na ozywienie zycia 
religijnego i duszpasterskiego. Przedmowa ks. biskupa Alfonsa 
Nossola. Opole 1983, s. 120 + ilustr. Nakl. 3 tys. 
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WVDAWNICTWO PALLOnlNUM 

uprzejmie zawiadamia, ie od pewnego czasu sprze

daje si~ na terenie kraju niekompletnq BIBLI~ TV

SIf\CLECIA (bez siedmiu kSiqg deuterokanonicznych 

Starego Testamentu). Poniewai jest to fotooffsetowe 

powielenie oryginalnego trzeciego wydania BT, dla

tego t~ okrojonqBibli~ moina poznac tylko po nie

ciqgtej paginacji tam, gdzie byty, a zostaty wyrzu

cone ksi~gi deuterokanoniczne. 

Nabywcy - po zauwaieniu brakaw - w dobre; 

wierze proszq Pallottinum 0 wymian~ "uszkod~one

go" egzemplarza. Wyjasniamy, ie nlkt si~ do nas 

nie zwracat 0 zezwolenie na t~ okrojonq edycj~, nie 

wiemy, kto i gdzie tego dokonat; w zwiqzku z tym 

na razie nie jestesmy w stanie dochodzic naruszenia 

naszych praw wydawniczych. Jednoczesnie ubole

wamy, ie .tym nielegalnym wydaniem stworzono 

dwuznacznq sytuacj~, w ktarej Biblia niezgodna 

z katolickim kanonem kSiqg swi~tych ukazuje si~ 

z imprimatur koscielnym. Zgtaszanie zatem do nas 

reklamacji jest bezprzedmiotowe. 

WVDAWNICTWO PALLOnlNUM 
Poznan 

ul. Przybyszewskiego 30 
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W POPRZEONICH NUMERACH: 

Michaf Mazur: Karl Jaspers - filozof prawdziwosci. 23.11.1883
26.11.1969 183 • Karl Jaspers: Praca badawcza, ksztafcenie i na
uczanie 288 

S. ZOFIA JOZEFA ZOYBICKA: 0 dowodach istnienia Boga • Cha
rakter rozumowanla wyst,pujqcego w Tomaszowym dowodzie kine

'tycznym istnienla 80ga 89 • Mloda Polska Fllozoflczna w Zakopa
nem 90 • WiernoiC skomplikowanej rzeczywistoici (Mleczyslaw 
A. Krqplec OP: "Olaczego zlo?") 1 08 • Filozofia wolnoici czlowie
ka (VI Tydzien Fllozoficzny KUL) 109-110 • Powszechny Aposto
lat (Owie ksiqiki kard. Suenensa) 114 • Dialog 0 80gu ze wsp6t
czesnosciq 120 • Wsp6tczesne problemy iycia zakonnego 143 • 
Fllozofla na Kongresie Rzymsklm, wrzesien 1966 157-158 • Fllo
zofia I teologia wsp6tczesna w oczach Maritaina 161 • Gfos w dy
skusji 0 ksiqi:ce J. A. T. Robinsona "Spor 0 uczciwojc wobec 80
ga" 163-164 • Tomizm a aggiornarnento my'li chrzejcijansklej 
168 • Aktualne spory 0 natur, I rol, poznania ludzkiego (XIII Ty
dzien Filozoflczny KUL) 193-194 • 0 konlecznq dla etykl filozofi, 
czlowieka (OYlkusJa nad ksiqikq kard. Wojtyfy "Osoba i czyn") 
202 • Problem tzw. imierci Boga w myill wsp61czesnej (XIV Ty
dzien Filozoficzny KUL) 205-206 • Kslqikl inspirowane Soborem 
226-227 • Osoba ludzka a filozofia jako problem wsp6tczesnosci 
(Mi,dzynarodowe sympozjum filozoficzne, Krakow, sierpie" 1978) 
304 • Otworzyc seree... Urszuli Led6chowskiej apostolstwo 344 

W NAJBLI%SZYCH NUMERACH: 

Michal Glowinski: Pismak 1863 • Wojciech Chudy: Prolegomena 
do filozofii klamstwa • Szymon Oatner: "Wydzlal Ochrony Czfo
wleka" • Ireneusz Kania: Opowiesci z iydowsklej "Ksl,gi Swia
HOScI" • Wyb6r opowieici Zoharu w przekladach Ireneusza Kani 
• Stanislaw Oqbrowski: Medytacja a kontemplacJa • Andrzej Sie
mlanowski: Filozoficzne poglqdy Kazlmierza AjdukiewicZa _ J6zef 
%ycinski: Philosophari necesse est. •• Filozoficzna sylwetka ks. Ka
zlmierza KI6saka 
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