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W NUMERZE: 

Powojenne dyskusje wokot materializmu dialektycznego stajq siQ 
z uptywem lat coraz trudniej zrozumiate, zwtaszcza gdy siQ je roz
patruje w oderwaniu od ich spoteczno-politycznego tlo. Poglqdy 
wielu owczesnych obroncow diamatu ulegty zresztq znamiennej 
ewolucji••• Przypomnienie postaci ks. K.azimierza Ktosaka (1911
1982), jednego z gtownych krytykow owej adminlstracyjnie promo
wanej filozofii, jest zarazem sposobnosciq do ponownego spojrze
nia w niedawnq przeciez przeszfosc. Jego sylwetkQ - kaptana, 
filozofa bez reszty oddanego pomnazaniu i przekazywaniu wiedzy, 
a zarazem dobrego i wrazliwego cztowleka .....:. szk.icuje ks. Jozef 
2:ychiski. KrytykQ materializmu dialektycznego w pracach Ktosaka 
przedstawia Tadeusz Gadacz Sch. P., catosc zas uzupetnia frag
ment rozszerzonego II wydania ksiqzki profesora "Materializm dia
lektyczny", do ktorego publikacji nie doszto z przyczyn od Autora 

. niezaleznych. 

• 

Postac ks. Ktosaka stata siQ rowniez punktem wyjscia dla dyskusji 
o etosie filozofa. "Istotnym elementem tego etosu jest usilne, kry
tyczne, a bodaj i sceptyczne poszukiwanie prawdy 0 cztowieku 
jako istocie poznajqcej i dziatajqcej. Pozwala ono wymaganym 
w tym filozofowaniu zaletom moralnym ( •..) owocowac w kazdej 
sytuacji zycia, w ktorej idzie 0 wziQcia odpowiedzialnosci w obro
nie prawdy, wolnosci i sprawiedliwoscl, jak rowniez w walce z de
formacjami sensu stow i zaktamaniem j~zyka". Stowa te wypo
wiedziata w dyskusji zmarta klika miesi~cy pozniej prof. Izydora 
Dqmbska - mozna je bez obawy 0 pomytkQ uznac za jej credo 
i zarazem przestanie jej filozofowania. Osobie j dzletu prof. Dqmb
skiej poswi~cimy artykut w jednym z najblizszych numerow 
"Znaku". 

• 

Jacek Purchla, mtody krakowski historyk, pokazuje w swym szkicu, 
jak IIberalizm polityczny monarchii· habsbur,kiej II potowy XIX wie
ku wptynqt na rozwoj Krakowa; funkcja " duchowej stolicy Polski", 
ktorq Krakow mogt wowczas petnic, umozliwifa mu, mimo obiek
tywnie trudnych warunkow ekonomicznych, przeksztatcenie si~ 
w krotkim stosunkowo czasie w nowoczesne, europejskie miasto. · 
 -Galicyjski konserwatysta, wybitny historyk Michat Bobrzynski i je
go wiernosc "mitowi habsburskiemu" sq tematem eseju Anny 
i Zbigniewa Baranow. Dzieje dwoch konserwatywnych ugrupowan 
w II Rzeczypospolitej - Stronnictwa Zachowawczego i Klubu Za
chowawczo-Monarchistycznego - przedstawia Jacek Bartyzel. 
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JOZEF ZVCINSKI 

PHJLOSOPHARJ NECESSE EST... 
FILOZOFICZNA SYL WETKA KAZIMIERZA Kt.OSAKA 

W stosie listow, ktore zachowaly si~ w pr ofesorskim biurku 
w mieszkaniu przy ulicy sw. Marka 10 pO:llOs taly p isma tak zroz
nicowane pod wzgl~dem stylu i tresci, ze juZ samo ich zrozrnico
wanie sklania do osobnej r efleks ji. Kilka osobistych listow od 
Ojca sW.,· zaproszenia na zebrania Kom itet'u Nauk Filozoficznych 
PAN, korespondencja zaprzyjaznionych filozofow, stereotypowe 
roczne sprawozdania, [- - - -] [Ustaw a z dnia 31 VII 1981 a kon
troli publikacji i widowisk, art. 2 pkt 1 (Dz. U. nr 29 poz. 99, ZIIl. 

1983 Dz. U. nr 44, poz. 204)]. Najbardziej wymownY.m dokumentem 
pozostajq jednak te listy, na ktorych podpisy nie od$ylajq do wiel
kich postaci. W szczegolny spos6.b wla.snie w nich jawi siE: swia
dec two ludzkiej dobr oci pomi~dzy wierszami tekstu, ktory infor
mu je : "ad ojca kolezanki dowiedzialam si~ 0 chorobie Ksi~dza 
Profesora. W intencji powrotu do zdrowia moj wychowawca ks. 
Tomasz B .... odprawi w srod~ Msz~ sw. Wspominajqc troskliwosc 
Ksip'dza Profesora w czasie mych operacji onkologicznych i pomoc 
przy konczeniu studiow modlE: siE: do Boga, aby w ten spos6b wy
razie wdzi~cznose za tyle serca. I wierz~. ze B6g wyslucha i przy
wroci 'zdrowie choremu ser cu. Wszak Bog jest Wielkq Milosciq" ... 

Wielka Milose nie zawsze chce stosow ae si~ do kanonow naszej 
logiki. Chore ser,ce przestalo bie we wtorek 1 czerwca 1982 roku. 
W 72 roku zycia, kt6re z wielu powodow jawi si~ jako szczeg6lne 
i odlegle od konwencji. 

PRIMUM VIVERE DEINDE PHILOSOPHARI? 

Kazimierz K16sak urodzil si~ 1 stycznia 1911 roku w Skwarza
wie Starej kOlo 'Z6lkwi w r odzinie J ana i Zofii z Mackowskich. \ 
J esieniq 1916 roku jego rodzice zdecydowali przeprowadzil: si«: do 
Zywca i przed podr6zq zaopatrzyli swe dzieci w odpisy swiadectw 
chrztu. Metryka zaopatrzona nadrukiem "Archidiecezja Lwowska, 
Cesarstwo Austrii, K r6lestwo Galicji" informuje m. in. ze Kazi
mierz Klosak syn robotnika J ana Kl6saka ochrzczony zostal na 
trzeci dzien po urodzeniu w miejscowym koSciele parafialnym pod 
wezwaniem swi«:tego Wawrzynca M«:ezennika. 
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JOZEF 2:Y C I~ $KI 

Po uzyskaniu swiadectwa dojrzalosci w gimnazjum im ienia Mi
kolaja Kopernika w Zywcu osiemnastoletni Kazimierz podejruuje 
studia na Wydziale Teologicznym UJ. W listopadzie 1934 roku uzy
skuje tam stopien magistra teologii na podstawie pra-cy Nauka 
katolicka 0 grzechu pierworodnym, jej k onsekwencje dLa wycho
wania i zycia spolecznego. Wi~kszosc egzaminow wymaganych do 
uzyskania magisterium zostala oceniona wynikiem "celujq'cy", kil
ka "bardzo dobry". Jedynie historia Kosciola zdana zostala na "do
stateczny", a prawo k anoniczne na "d obrze". 0 nocie z tego ostat
niego przedmiotu zadecydowala zresztq niska ocena uzyskana przy 
zdawaniu traktatu De bonis Ecde siae temporalibus. W 1934 otrzy
muje rowniez K azimierz Klosak swi~cenia kaplailsk ie i pode jmuje 
prac~ duszpasterskq w malej parafii Osielec kolo Makowa. W rok 
pozniej wyjezdza na stud ia do Rzymu, gdzie od listopada 1935 
roku ucz~szcza na wyklady w Angelicum . W Libellus studiorum 
z tego okresu uzyskuje potwierdzenie 10 zdanych egzaminow 
glownie z problematyki psychologii i etyki. 

Rzymski s tyl fHozofowania, ktorego ukoronowaniem byly egze
getyczne spory 0 interpretacj~ d awnych tekstow, n ie zaspokajal 
jednak filozoficznych zamilowan K losaka. Platego tez po roku po
bytu nad Tybrem opuszcza on slonecznq Itali~ uda jqc si~ do Bel
gii, gdzie znacznie wyzej ceniono zarowno nauki przyr odnicze, jak 
i nowe, niekonwencjonalne interpretacje w fi lozofii. Tam wlasnie 
w kr~gu mysli kard. Merciera, w zywym kontakcie z humanizmem 
Jacques Maritaina, w otwartym na badania przyrodnicze Institut 
Superieur de Philosophie uzyskuje on w 1939 roku na wydziale 
pedagogiki i psychologii s tosowanej licencjat avec la pLus grande 
distinction. Owczesny kontakt z myslq Ferdynanda Renoirte'a 
i jego stylem uprawiania filozofii zawazy w duzym stopniu na 
metodologicznych i epistemologicznych koncepcjach przyszlej filo
zofh Klosaka. 

Wybuch II wojny swiatowej kaze przerwac studia i Wl'acac do 
kraju. Obok pelnienia obowiqzkow prefekta w Krakowskim Semi
narium Duchownym i obok roznych form pracy duszpasterskiej 
kontynuuje on w okupacyjne lata prac~ nad <:iok toratem. Nie wie
dutc 0 tytaniczne j pracowitosci mlodego wspo))pracownika jeden 
z jego owczesnych przelozonych pisal w oficjalnym liscie w 1940 
rok u iz: "ks. Klosak nie rna jeszcze naleZytego przygotowania do 
pracy duszpasterskiej, dlatego tez ... przygotowuje si~ do nie j 
gruntownie i calymi dniami c z y t a i c z Y t a". (Podkr. moje 
J. Z). 

Praca, ktorq postronny obserwator uwazal za oznak~ braku 
przygotowania do duszpasterstwa, zaowocowala rozprawq doktor 
skq Tomizm w uj~cin Jakuba Maritaina przygotowanq pod kierun
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P HllOSO~HMI NECElIS E EST... 

kiem ks. Konstantego Michalskiego, a obronionq w 1945 roku w 
UJ. W (lkresie 1ym. n owy dok1or prowadzi juz wylclady z filozofii 
w Seminarium DuchoWlIlym oraz podejmuje nowe 2aj~cia na Wy
dziale Teologicznym UJ. Wiosnq ,1951 roku Komisja Filozoficzna 
P AU, ktore j p rzewodniczqcym. 'byl w owczas Wladyslaw Tatarkie
wicz, wybiera Kazimierza Klosaka na swego czlonka. W 30 lat 
pozniej jesieniq 1981 roku zostanie on wybrany na czlonka Komi
tetu Nauk Filozoficznych PAN. 

[- - - -] [Ustawa z dnia 31 VII 1981 0 kontroli puh likacji i wido
wisk, a r t. 2 pkt 1 1 2 (Dz. U. nr 29 paz. 99, zm. 1983 Dz. U. nr 44, 
poz. 204)1. 

Kieru jqc s i~ tyro. zalozeniem zdecydowali s i~ oni iPodjqC zaj~cia 
w Akademii Teologii K atolickiej w Warszawie utworzonej przez 
wladze po rozwiqzaniu wydzialow teologioznych UJ i UW. Do gro 
na pragmatyk ow nalezal takze K azimierz Klosak, ktory 16 grudnia 
1954 roku zostal mianowany przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyz
szego prodziekanem Wydzialu Filozofi i Chrzesci janskiej w ATK. 

Trzy lata pozniej, w r. 1957, gdy mimo powiewu polskiego paz
dziernika decyzja wladz stalinowskich pozostawala nadal niezmie
niona, Kazimierz Klosak zlozyl r azem z krakowskimi profesora mi 
rezygnac j~ z zaj~c w ATK. Przez n ajblizsze dwa lata pr owadzi on 
wyklady tylko w Archidiecezjalnym Seminarium Duchownym w 
Krakowie, pelni funkcje prezesa Polskiego Towa rzystwa Teolo
gicznego, duzo pisze. 

W roku 1959/60 ks. Klosak p odejmuje zaj~cia na Wydziale Fi 
lozofii KUL, a w 1964 roku wraca do zaj~c w Warszawie, gdzie 
jego nieobecnosc odczuwano szczegolnie w Zakladzie F ilozofii Przy
rody. W nast~pstwie tych decyzji 1a1a 1964- 1971 Sq ok resem szcze
gol'l1ie wytqzone j pracy, zas d ni kazdego tygodnia w ciqgu roku 
ak ademickiego dzielone Sq mi~dzy Lublin, Warszaw~ i Krakow . 
Ten tytaniczny wysilek zosta je p rzerwany w styczniu 1971 roku 
przez ostry atak kilku ch orob. Istniejq obawy, ze nie uda si~ juz 
uratowac organi'zrnu , k torego funk cjonowan iem zajmowal si~ wcze
sniej profesor glownie w tych momentach, gdy podkreslal z du
mq, iz n ie byl w ciqgu 25 lat u zadnego lekarza. Ekipie lekarzy ze 
szpit ala im. Stefana Zeromskiego w Nowej Hucie udalo si~ jednak 
w duzym. stopniu usunqc nast~pstwa filozoficznej poblazliwosci 
w stosun.ku do sztuki medycznej. W anegdotycznych wspomnie
niach z tego okresu odnotowano tylko, iz niektorzy czlonkowie 
grona lekarskiego podj~li nadzwyczajne srodki opieki nad cho
rym, rezygnujqc z wlasnyd1 wolnych godzin, gdy tylko dowie
dzieIi sip" ze ich wyczerpany biologicznie pacjent jest autorem 
slynnego filozoficznego studium krytycznego ... 
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JOZEF 2VClr'lSKl 

Po powrocie do zdrowia Profesor p owrocil rowniez do normal
nych zaj~c pomniejszonych jedynie 0 wyjazdy do Lublina. Nowy
mi zaj~ciami , More dochodzq jeszcze w tym okresie jest pelnienie 
funkcji redaktora n aczelnego "Analecta Cracoviensia" oraz "Stu
dia Philosophiae Christi anae" . Zm ieszczenie wszystkich tych zaj~c 
w 'czasie nie bylo spraWq latwq. Wyczerpany organizm, w k torym 
zaZywany przez dlugie lata przeciw gosccowi "Brufen" prowad zil 
do wiadomych skutk6w ubocznych, nie dal s i~ juz oszukac - jak 
to bywalo w czesnie j - czterema godzfn ami snu na dob~_ Pozosta
walo tylko oszcz~dzanie ezasu kosztem urlopow, odwiedzin tow~

rzysldch, zycia osobistego_ Te formy oszcz~dzania byly jednak sto
sowane przez Profesora jeszcze w tyro okresie, gdy jako mlody 
ksiq,dz szokow al swe otoczenie tym, i e ustawicznie ,,'czytal i czy
tal". 

Odczuw ajqc rytm odplywajqcego czasu ch~ial Klosak przelac na 
papier jak najwi~cej ze swych p rzemyslen fi lozoficznych; dzielil 
si~ planami 0 koncepcji kolejnych tomow Z zagadnien filozoficz
nego poznania Boga. Wrodzona dok ladnosc i odpowiedzialnosc za 
kazde slowo zmniejszaly jednak tempo pisania. W imi~ te j do
kladnosci sam starannie adiustowal trzy kopie maszynopisu kaz

r dego artykulu, nawet jeSli 'do druku -potrzebna byla tylko jedna 
kopia. Choc nie bez duzych opor6w , potrafil jednak rezygnowac 
z niektorych zaj~c . Wczesniej - jak przy rezygnacji z funkcji 
dziekana w ATK w 1976 roku - rohil to w imi~ zasad i w imi~ 
troski 0 drugiego czlowieka, 'pod w iecz6r zycia - w imi~ prze
myslen, ktore pragnql utrwalic w slowie pisanym. W tyro celu 
w 1981 roku z akonczyl on prowadzenie w yklad6w na P apieskim 
Wydziale Teologicznym w K r akowie oraz w Ak ademii Teologii 
Katolickiej w Warszawie, w,czesniej zlozyl rezygnacj~ z funkcji 
redaktorskich. Do konca p rowadzil jednak seminarium z filozofii 
przyrody przy PWT. Kiedy p o pierwszym at aku choroby w grudniu 
1981 roku dzi~ki intensywnej terapii udalo go si~ przyWrocic do 
zdrowia, natychm iast po pow rocie do domu zapowiedzial na naj
bIizszy czwartek normalne seminarium naukowe. Cztery miesiqce 
pozniej, gdy powr6cily wszystkie wczefuiejsze oznaki zagrozenia 
zycia, na szpitalnym 16Zk u dyktowal jeszcze dwie reeenzje. Pierw
sza z nich zawie'rala ocen~ pracy licencjackiej napisanej pod je-go 
kierunkiem, w drugiej zawarty byl wniosek 0 nadanie tytulu pro
fesora ks. doc. Michalowi Hellerowi. Kiedy recen-z je te rozpatry
wa.ne byly na zebraniu Rady Wydzialu, mogil~ ich autora na cmen
tarzu Najswi~tszego Salwatora pokrywaly juz wiosenne kwiaty. 
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PHllOSOPHARI NECESSE EST.•• 

PRIMUM PHILOSOPHARI DEINDE VIVERE 

Zrozumienie formalnych i rnerytorycznych subtelnosci w tek
stach ks. prof. Klosaka nie bylo spraw q latwq. Przygodni kornen
tatorzy, ktorzy nie rnogli zrozurniec tych tekstow , zauwazali W 

nich przede wszystkim duzq Hczb~ przy pisow i kornentowali ten 
fakt twierdzqc, lz Klosak powoluje si~ na poglqdy innych, gdyz 
nie dysponuje wlasnyrni oryginalnyrni uj~ciarni. Trudno jest zna
lezc opini~ rownie odleglq od prawdy, jak ta wlasnie. To, ze Klo
sak wzorern George E. Moore'a byl faktycznie "filozofern fiIozo
fow" i analizy kazdego zagadnienia r ozpoczynal od n atkreslenia za
rysow w (!zesnie jszych uj~c, powierzchowni recenzenci uwazali za 
oznak~ eklektyzrnu. Ocena t aka byla tyrn bard ziej niesluszna, iz 
autor Materializmu dialek tycznego w wielu dziedzinach refleksji 
filozoficznej przecieral zupelnie nowe szlaki forrnulujqc tezy, ktore 
zdobyly uznanie dopiero po k ilku lub k ilkunastu latach polemik. 
To on wlasnie na pocz1:jtku sw ej ' fiIozofi cznej drogi, k iedy z ter.: 
minern "rnaterializrn dialektyczny" lqczono rnonopol na naukowosc 
i post~p, mial odwag~ podj~cia wysilku odslania jqcego rnetodolo
giczne i rnerytoryczne brak i k ierunku, w k t6ryrn argurnenty usilo
wane na pewnyrrn etapie zast~powac au torytetern wladzy. On w 
zachowaw czo-tradycy jnyrn k limacie Galicji p ier wszy proponowal 
mozliw osci pogodzenia teizrnu chrzescijaitskiego z b iologicznyrni 
teoriami ewoluc ji, jakkolwiek wiedzial , ze w niek tory;ch kr~gach 
m yslowych proewolucy jne koncepcje b~dq n a pewno ocenione kry
tycznie. Jego zaslugq byly oryginalne pr6b y poszukiwania nowej 
metodologii, dzi~ki kt6rej filozof rnoglby korzystac w maksymal
nyrn stopniu z twierdzeit przyrodoznawstwa, nie mi szajqc per
spektyw poznawczych i nie uprawia jqc filozofii jako w ysoce hipo
tetycznego rozszerzenia nauk przyrodniczych . Hezultatem tych po
szuk iwait metodologicznych byla tzw. teo r ia implikacji ontologicz
nych dla tw ierdzeit przyrodniczych 1. W teorii te j przeprowadza 
si~ ostre rozr6znienie mi~dzy plaszczyznq poznania przyrodnicz~go 
i fil ozoficznego. W perspektywach nauk przyrodniczych - idqc za 
t erminologiq Jacquesa Maritaina - m ozna wyr6i:nic bqdz t o uj~cia 
e m p i r i o me t r y c z n e odwolu jqce si~ do ilosciowo okreslonych 
param~tr6w, bqdz ich uogolnienia e rn pi r io l og i c z n e , w kto
rych pornija s i~ szczegoly ilosciowe. Dla filozofii - zdaniem Klo
saka - szczeg6lnie wartosciowe Sq przyrodnicze opracowania em
piriologiczne. Badajqc okreslony zbi6r danych ernpirycznych filo
zof powinien stawiac pytanie 0 zbior czynnik6w ontycznych nale-

I K. K16sak , Z teoTtt t m etodotogtt 1tto%01U przyTod y , Poznafl 1.'19. 
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Zqcych do struktury tego wlasnie bytu, ktorych wyst~powanie jest 
warunkiem koniecznym wystqpienia obserwowanych cech empi
rycznych. W wielu przypadkach jest tak, iz ten sam zbior okreslo
nych nast~pstw empirycznych moZe ' bye nast~pstwem r6znych 
czynnik6w ontycznych, tzn. moze posiadac r 6 Z n e z b i 0 r y i m
pI i k a c j ion t 0 10 g-i c z ny c h. Orzeka si~ wowczas, iz okre
slone iwierdzenia przyrodnicze Sq spojne z r6znymi systemami fi
lozoficznymi, gdyz systemy te w zadowalajqcy sposob interpretujq 
znane fakty obserwacyjne. 

Szczeg6lnie pasjonujqcq kwestiq, zwlaszcza w okresie ostatnich 
10 lat zycia, bylo dla Kl6saka pytanie:W jakich okolicznosciach 
mozna dojsc do wnioskow pewnych na drodze rozumowania reduk
cyjnego, przechodzqc od znanych nast~pstw empiriologicznych do 
nieznanych racji ontologicznych?! Za.gadnienie to podejmowal 
w w ielu pracach usilujqc uzasadnic teoretycznq mozliwosc wypra
cowania trzech metod dochodzenia w filozofii do wnioskow pew
nyc'll, mimo wykorzystywania w argumentacji przeslanek przyrod
niczych. 

Sarna f ilozofia nie byla dla Kl6saka dyscyplinq zawieraj~cq 

twierdzenia 0 jedl1akowym statusie metodologicznym. l\'Iocno ak
centowal on rozl1ice mi~dzy twierdzeniami formulowanymi w wy
niku abstrakcji filozoficznej a twierdzeniami czy teoriami wpro
wadzanymi drogq wyodr~hniania implikacji ontologicznych. Kry
tycznie odnosil si~ on do tzw. unitarnej kOl1cepcji filozofii, w kto
rej traktuje si~ filozofi~ jako jednq dyscyplin~ stosujqcq do 
r oznych by.tow ten sam apara t poj~ciowy, zas roine dzialy 
wyoclr~,bnia si~ w niej jeclynie z racji dydaktyczno-praktyczmych. 
Koncepcj~ takG\ odrzucal ,twierdzqc, iz prowadzi ona alba do zubo
zenia zbioru twierdzen filozoficznych, w ktorych pozostajq tylko 
ogolniki 0 niewielkiej zawartosci info rmacyjnej alba do odgornego 
narzucania naukom przyrodniczym pseuaorozwiqzan wypracowa
nych w wyniku uwzgl~dniania niewielkiego podzbioru naj:prost
szych mozliwosci. Jako przykl-ad ostatniegopodejscia wskazywal 
proby stosowania zasad materializmu dialektycznego do "rozwi ja
nia" biologii w pracach Iwana Miczurina czy Trofima I..ysenki. 
Marksistowskich koncepcj i metafilozoficznych Klosak nie przyj
mowal takze i z tej racji, iz podzielal poglqd Alfreda J . Ayera 3, 

iz uog6lnienie wynikow przyrodoznawstwa prowadzi alba do zwy
czajnej przyrodniczej syntezy, kt6rej nie nalezy uwazac za filo
zofiq , alba do spekula tywnej eks trapolacji 0 znikomym stopniu 

• Zob . np. Pr60a konfrontacjt, "Studia Phil. Christ.", 17 (1981) 174-176 . 
• Por. A. J . Ayer, The centra t Questions Of P httosophy, London 1973, 3. 
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pewnosci . W zadnym z tych przypadkow stosowane procedury 
nie Sq w stanie przeksztalcic twierdzen p rzyrodniczych w filozo 
ficzne. 

We wlasnej tzw . piu ra li s t y c z n ej k o n c e pcji filo
Z 0 f i i Profesor p OdkresIal, iz poznanie fiIozoficzne moze miec 
rozne stopnie ogol,nosci, zaleznie od typu bytu, jaki jest w nim 
badany. W najbardziej ogoiny sposob bada rzeczywistosc m e tafi
zyka (ontologia), Mora analizuje is tniejqce r ealnie obiekty w aspek
cie ich bytowosci. Odnosi s i~ ona do wszystkich bytow przygod
nych 4, by t konieczny analizow any jest natomiast w dyscyplinie 
nazywanej w przesz!osci t eodyceq, obecnie - f ilozo£iq Boga . Przy 
analizie Qytow :przygodnych mozna dojsc do interesujqcych po
znawczo twierdzen analizujqc podzbiory poszczegolnych typow 
bytu. Przy badaniu Inp. onotycznej struktury galaktyk filozof moze 
zauwazyc nie tylko ich bytowosc, lecz rowniez to, ze posiadajq 
one okreslonq rozciqg!osc pr zest rzennq i czasowq, ze obowiqzujq 
w nich zasady zachow ania, wyst~pujq procesy determinis tyczne, 
etc,., Uj~cie tukie jes t r6:ime od uj~ ci a metafizyki, gdyz bad a on~ 

' wlasnosci obieMow ch arakterystyczne el la byt6w wyst~pujqcych 
w przyrodzie. Analiza ta m a miejsce w dyscyplinie nazywanej 
fiIozofiq przyrody. 

Inny t yp zagadnien dotyczqcy 0 d m i e n ny c h a s p e k tow 
by t u baclany jest w este tyce filozoficznej, et yce czy w filozofii 
pom ania. Ks. Klosak by! szczegolnie wr azliwy na roznice episte
mologiczne wyst~pujqce mi~dzy wiedzq filozoficznq i p rzyrod
niczq oraz reagowal zdecydowanie, jdli ktos bez llUodyfikacji tresci 
usilowal wprowadzac aparat poj~ciowy fizyki do rozwiqzywania 
problemow filozoficznych .. Broniqc koniecznosci wykorzys tywania 
w filozofii twierdzen przyrodniczych z uporem wykazywal on, dla
czego nie naleiy lq'czyc fil ozofii przyrody z filozofiq przyroclo
znawstwa, zas w tekstach powierzonych IlUU ar tyku!6w wykreslal 
konsekwentnie zwroty typu: "filozoficzne konsekwencje twierdzen 
przyrodniczych". Ten samotniczy puryzrn j~zykowy uzasadnial 
tym, iz z wnioskow przyrodniczych m ozna wyprowadzic dedukcyj
nie tylko konsekwencje logiczne 0 cha rak terze przyrodniczym, nie 
zas filo zoficznym . Zaden zbi6r twierdzen przyrodn iczych nie da 
jako logicznej k 0 n s e k wen c j j twierd zen filozoficznych, gdy;i 
filozofia i nauki przyrodnj'cze badajq odmienne aspekty r zeczywi
S'tosci, zas od twierdzen przyrodniczych do ich implikacji ol1tolo
gicznych dochodzi si~ drogq r 0 z u mow ani are d u k c y j n e
go, a ni e d e d u key j n eg 0 6. 

• Por. PToba k onfTontacjt , 176. 
'Rozumownnle redukcyjne pojmowal K16sak za T. Cze~owskim jako rozumo

warne, w k t6rym dia znanych nastt:pstw poszukuje sit: nleznanych racji. W ro
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Precyzja metodologiczna i ostroS(~ rozrozmania plaszczyzn po
znawczych decydowaly, iz analizy KI6saka przyjmowano z uzna
niem w kr~gach przyrodnik6w, kt6rzy cenili, iz dyferenc ju je on, 
co moze powiedziee przyrodnik jako przyrodnik, co zas jest juz 
wynikiem filozoficznej interpretacji. Precyzja ta mogla niekiedy 
robie wrazenie rozszczepiania filozoficznego wlosa na czworo, 
w istocie jednak strzegla ona przed terminologicznq- wiezq Babel, 
na kt6rej r6wnobrzmiqce terminy filozofii i fizyki lqczq si~ w jed
nej mieszance epistemologicznej bez zwracania uw agi na istotne 
r 6znice aspekt6w i tresci. 
Nast~pstwa tej ostrosci epis·temoIogicznej byly w szczeg6lny 

spos6b widoczne w uprawianej przez Kazimierza Kl6saka filozofii 
Boga. Najdalszy byl on od wprowadzania hipotezy Boga w celu 
latania Iuk naszej przyrodniczej niewiedzy. Ostroznosc ta dyktowa
na byla nie racjami pragmatycznymi zwiqzanymi z faktem, iZ 
z rozwojem nauki hipoteza Boga moze okazac si~ zb~dna, Iecz 
racjami metodologicznymi, kt6re nie dopuszczaly wprowadzania 
transcendentnego cZY'llnika w celu wyjasnienia proces6w, dla kto
rych tlumaczen naIezalo poszukiwac w plaszczyznie nauk przyrod
n iczych. Podczas gdy na przelomie XIX/XX wieku wielu autorow 
usilowalo uzasadniac istnienie Boga odwolujqc si~ do II zasady ter
modynamiki i procesu wzrostu entropii , Kazimierz Klosak na kar
tach W poszukiwaniu Pierwszej Przyczyny poddal krytycznej oce
nie zarowno argument entropoIogiczny, jak i p6Zniejszy od niego 
argument odwolujqcy si~ do procesu ekspansji wszechSwiata.8 

Tradycyjnym argumentom z entropii i apologetycznym probom 
uzasadnienia p oczqtku wszechSwiata na podstawie analizy obser
wowanych struktur materii przeciwstawial Klosak proste r ozr6Z
nienie mi~dzy a b sol u t n y m ' i w z g I ~ d n y m p 0 c z q t 
k i em ws z e c h s w i a t a oraz wykazywal, iZ istniejqce dane 
mogq jedynie uzasadniac istnienie w z g 1 ~ d ne g 0 . poczqtku 
obecnie obserwowanych struktur i praw. 

Analizq krytycznq obj~te zostaly takze quinquae viae sw. To
masza. W czasie zaj~c seminaryjnych ks . KI6sak zwracal szcze
g6Inq uwag~, by w odniesieniu do nich n i e uzywac terminu 
"d 0 w 0 d y", 1 e c z "a r gum e n t y". 0 dowodach w sensie 
scislym m ozna bowiem m6wic tylko w nau'kach formalnych, gdy 
stosowane jest rozumowanie dedukcyjne. W naukach realnych 
i konkretnie w filozofii przy uzasadnianiu istnienia Boga wycho

zumowaniu dedukcyjnym racje 5'1 znane a wyprowadza sl~ z nlch nast~pstwa 
na p odstaw\e p raw wynlkania loglcznego. . 

• Cz. 1. Warszawa 1955. 11~. 
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dzimy od empirycznie stwierdzonych nast~pstw i szukamy ich osta
tecznej rac ji. Jest t o rozum owanie redukcyjne, kt6rego z oezywi
stych dla metodologii powod6w nie mozna nazywac dowodzeniem 
w sensie seislym, lecz CO najwyiej mozna by tu m6wic przenos
nie 0 dowodach psychologicznych. 

Z argum ent 6w sw. Tomasza szczeg6lnq uwag~ ks. Kl6saka przy
kula prima et manifestior argumentacja ex motu. Tej problema
tyee pOSwi~cony byl artykul przeglqdowy drukowany w 1951 roku 
na lamach "Polonia Sacra". P owraeala ona w polemikach na la
m ach "Znaku" i byla przedmiotem rozwazan Profesora w ost at
nich miesiqcaeh zycia. Wyniki tych ostatnieh przemyslen nad argu
men tern kinetycznym ukazq si~ wkr6tce na lamach "Analecta 
Cracoviensia". Mimo mooyfikacji wprowadzanych na r6inyeh 
etapach rozwazan, argument kinetyczny z zasady oceniany 
byl we wszystkich tych uj~ciach krytycznie, zas jako konieczny 
warunek ut rzymania jego zmodyfikowanej wersji wymieniano po
lqezenie go z argumentem z przygodnosci. Ten wlasnie argument 
uwazany byl przez Kl6saka za podstawowy i najwazniejszy, zas 
inne z tradycyjnych argument6w mozna bylo - jego zdaniem 
po'dtrzymywac tylko 0 tyle, 0 ile moZliwe bylo w nich uwzgl~d
nienie aspektu przygodnosei bytu. 

Podejscie tak ie uwazane bylo za oznak~ obrazoburstwa przez 
niekt6rych nastawionych apologetycznie myslicieli, usilujqcych 
mierzyc wielkosc praw'dy przy pomocy liczby uzasadnien, chocby 
nawet te ostatnie posiadaly wqtpliwq jakosc. Wobec oburzonych 
apologet6w K16sak kontrargumentowal wykazujqc, iz mnoz~nie 

pseudoargument6w za istnieniem Boga wyswiadeza chrzeSci jan
stwu wqtpliw C). przyslug~, jako ze argumentacja 0 widocznych 
brak ach merytorycznych ezy metodologicznych moze u odbiorcy 
prowadzic do przypuszczen, iz wszystkie pozostale argumenty po
siadajq podobne braki. Do uzasadnienia teizmu nie potrzeba roz
Iegler..o zasobu ar.gument6w wqtpliwej jakosci, Iecz wystarczyc 
moze jeden argument starannie wypracowany zar6wno pod wzgI~ 

dem tre§ciowym, jak i formalnym . W uzasadnieniu programowej 
ostroznosci przy ocerue "dowod6w" filozoficznych odwolywal si~ 
Profesor do tez Hugona KoUqtaja, kt6ry pisal: "Filozofi~ uwazac 
s i~ powinno za dojrzalosc r ozumu Iudzkiego. Gdyby wi~c filozo 
fowie cierpliwie czekali i n ie byli porywczymi do wniosku , p6ki 
im umiej~tnosci potrzebnego nie przygotujq m aterialu, n ie mieli 
bvsmy tylu lekko blyszcz'!cych domys16w, ale na to miejsce m ie
libysmy wi~cej prawdy" 7. 

, H. K otl 'ltaj , Rozbt6r k r y t y czny zasad h tstortt 0 poczqtkach rodzaju l u d!:ktego , 
Krak6w 1842, 315. 
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NastGPstwem tej ostroznosci bylo u K10sak a wielokrotne i nie
jako symboliczne juz modyfikowanie wczesniejszych u.i~c. Wyra
za10 si~ to m. in. w roznych ocenach przez niego argumentu z ce
lowosci. W 1957 roku, oceniajqc argumentacj~ sw. Tomasza 
odrzuca1 on argument teleologiczny proponujqc zastqpienie go bar
dziej ostroznq wersjq argumentu nom 0 log i c z neg 0, ktory 
odwo1uje sif; nie do poj~cia celowosci, lecz do pojf;cia I a d u k 0 s
m i c z neg 0 8 . W uzasadnieniu tego uj~cia podkreslono, iz 0 ce
lowosci w przyrodzie mozna mowic dopiero wtedy, 1esli przyjmie 
si~ uprzedni{) istnienie Boga Stworcy okreslajqcego cel ewoluujq i 
cym organizmom. Bez takiego za10zenia kategorie teleologiczne 
mogq miec co najwyzej wartosc heurystycznq, nie rna jednak po
zyt ywnych racji, ktore uzasadnialyby koniecznosc ich przyj~cia. 
W 7 lat pozniej, w artykule umieszczonym \v pracy zbiorowej 
Pod tchnieniem Ducha Sw. K10sak stonowa1 swe s tanowisko i przy
jq1 za Mieczys1awem A. K rq'Pcem, ii mozna mow ic 0 celowosci 
w przyrodzie, jesli przeprowadzi sif;analiz~ metafizycznq poj~cia 
bytu i jego dzialania, 'ktore z istoty swej musi bye odniesione 
do zewn~trznego celu 9. Interpretacj~ t~ zarzucH on jednak wk rot
ce po ukazaniu si~ artyku1u, zaopatrujqc jq komentarzem: "Zbyt 
szybko uzna1em tam argum enty o. Krqpca. 0 celowym dzia1aniu 
mozna mowic tylko u bytow obdarzonych swiadomosciq" . Za ta
kim stanowiskiem opowiadal s iE; rowniez w p ozniejszych pracach 
utrzymujqc, iz krytyczne opra-cowanie te j kontrow ersyjnej proble
matyki wymaga10by odpowiedzi na pytanie, jakie Sq w arunki mi 
nimalne, by m a-zna . by10 m owie 0 dzia1aniu zmierza jqcym do cell!. 
Rozrozniajq'c mi~dzy kresem i naturalnym sku tkiem czynnosci oraz 
mi~dzy ich 'celem, dyferencjujqc mi~dzy "dzia1aniem" i "dzianiem 
si~" , k onsekwentnie utrzym ywal, iz argumentowanie w kategoriach 
teleologicznych procesow zachodzqcych w pozb awione j sw iadom o
sci przyrodzie jest nast~pstwem myslenia antropomorfizujqcego. By 
uniknqe ikol1ltrowersyjnych antropomorfizm6w odwo1ywal siE; K16
sak w argumencie nomologicznym do istnienia 1adu kosmicznego 
noszqcego slady racjonalnosci. Przejawem tej racjonalnosci byla 
ella niego matematycznosc przyrody i stalosc jej praw, lecz dzie
elzin~ sklania jqcq do szczeg6lnej refleksji filozoficznej stanowily 
procesy zachodzqce w przyrodzie ozywionej. Tutaj wlasnie owo 
znamiE; racjonalnosci jawi siE; jako "sta1a i regularna relacja za
chodzqca ... miE;dzy pewnq organizacjq a jej sk utkiem ... RelacjE; 
t~ ., . moze dostrzec nawet zwierz~, ale '" (jej) dog1E;bny sens m oze 

• w poszu.ktwantu Plerw szej przyezyny, ez. 2, Warsza wa 1957. 
• Zagadnlenl.e t eLeo!ogteznej ;nterpretacj t przyrody we wsp6tezesnej n eoseh o

lastyee, w: Pod tchntentem Du.cha Swt~ tego, red . M. Finke Poznan 1964, 2&-60. 
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odczytac tylko istota rozumna - czlowiek" 10. Przy charaktery
styce owego . pierwiastka racjonalnosci przenikajClcego natur~, su
chy i po~bawiony emocji styl rozwazan filozoficznych staje si~ nie
oczekiwanie bardziej poetycki. Ten wlasnie element rationale 
utrwalonego w procesach przyrody interpretowany jest przez Klo
saka 'w podohnym stylu, w jakim artys ta reaguje przezyciem este
tycznym na kontemplacj~ pi~kna. 

Znamiennym rysem Klosakowskiej filozofii przyrody jest takze 
swoisty rys na turalizmu chrzescijanskiego. IstniejCl w kr~gu mysli 
chrzeScijanskiej autorzy traktujClcy przyrod~ w kategoriach omal
ze manichejskich - jako ogranicrenie lub zagrozenie dla wartosci 
religijnych., W ich interpretacjach usiluje si~ wprowadzac przeciw
stawienie np . mi~dzy przyrodnic~i hipotezami genezy zycia 
a teologieznCl interpretaejCl 0 zaleznosci wszelkiej formy zycia ad 
Boga. Tymczasem interpretacji przyrodniczych i teologieznych 
(resp . filozoficznych) nie nalezy traktowac jako kontrpropozycji, 
gdyz dotyczCl one innych aspekt6w rzeczywistosci . P rzyrodnik skr~
powany regulami metodologicznymi wlasciwymi ella biologii czy 
chemii musi ogran iczyc si~ do przedstawienia zjawiskowego aspek
tu proces6w prow adzClcych do wylonienia si~ zycia. Dlatego tez 
poprzestaje on na ukazaniu mechanizm6w i praw, ktore dopro
wadzily do p ierwszej zywej komorki. Teolog ezy Jilozof nie powi
nien widziec w tej interpretacji tlumaczenia alternatywnego do 
tlumaczen rozw ijanych w jego perspektywach epistemoIogicznych, 
jako ze Bog teizmu chrzescijanskiego to nie deus ex machina, 
kt6ry z zasady dzialal>by Wlbrew prawom i racjonalnym interpre
tacjom. Przyrodnik, k tory tlumaczClc geneze. zycia odwoluje si~ 
do hipotezy przypadku, uprawia juz swoistCl fiIozofie.. Ten wlasnie 
typ interpretacji oceniany tbyl krytycznie ju:i: p rzez samego Opari
na, gdy pisal on: "nikt nie be.dzie powaznie twierdzil, ze w swie
cie nieorganicznym moze p rzypadkowo powstac fabryka. A kaz
dy, nawet najprostszy <.l robnoustroj rna buelow~ nie tyIko barelziej 
skomplikowanCl, ale i \:lardziej «celowCl" niz jakakolwiek fabry
ka" 11. 

Przyrodnrik nie uprawiajClcy f ilozofii przypadku moze i powinien 
w plaszczyznie swych interpretacji ograniczyc si~ do charakte
rystyk i fizyka lnyeh uwarunkowan genezy zycia, pozostawiajClc filo 
zofom kwesti~, w jaki spos6b uwarunkowania te elajCl si~ pojClc od 
strony ostatecznych przyczyn ontycznych. W interpretacji takiej 
nie uprawia si~ panteizmu i nie stawia znaku rownosci mi~dzy 

10 W poszuktwantu PteTwSZej PTz y czyny, CZ. 2, 96n. 
11 Cyt. za K . K l 6sak, z zagadntQn jllozof tczn ego poznanla Boga, Krak6 w 1979, 

U~ • 

13 



JOZEF ZVCINSKI 

natur,! i Bogiem, ale tez nie traktuje si~ Boga i przyrody jako 
dwoch rywalizuj,!cych ze sobq sil, k tore pretendujq do miana 
stworcy zycia. To- h armonijne polqczenie immanentnego elementu 
natury i transcendentnego czynnika Absolutu jest wlaSnie oznakq 
naturalizmu chrzescijanskiego, kt6ry "byl zawsze we 'Czci w Ko
sciele i jedyn ie w okresach dekadencji mozna bylo obserwowae, 
jak slabnie w pewnej m ierze" 12. 

Polqczenie otwartosci n a nowe interpretacje z ostroZnosciq i kry
tycy2J1llem w ocenie ich uzasadnienia ujawnia si~ w K16sakowskich 
studiach n ad Teilhardem. Podziela jqc wizj~ ewoluujqcego wszech
swiata krakowski filozof byl w wielu punktach bliski "Orygene
sowi naszych czasow" i t ak jak on dostrzegal, i z uj~cia tradycyj
nego tomizmu uwzgl~dnialy cz~sto tylko jednq z wielu (zazwyczaj 
na jprostszych) mozliwosci. Rownie kryty'cznie dostrzegal on jednak, 
ze w r ozwazaniach Teilharda poezja za jmuje nierzadko miejsce 
argument6w, zaS porywajqce wizje n ie tylko p ozbawione Sq uza
sadnien, ale i wikIajq si~ w wewn~trzne sprzecznosci. W wielu 
kwestiach dopuszczal on mozliwose przyj~cia nowych propozycji 
Teilharda i przyznawal, ze jeSli pozostae w plaszczyznie analiz 
czysto filozoficznych, wowczas nie ma zadnych r acji, ,by negowae, 
i2: Bo& mogi stworzye wszechSwiat odwiecznie i ze wszechSwiat 
ten mogi bye przestrzennie n ieskonczony. 

W jednym przypadku ewolucjonistyczne interpretacje KI6saka 
r oznily si~ r adykalnie zarowno od panpsychizmu Teilhardowskie
go, jak i od jego zmodyfikowanych wersji, ktorych w polskich 
warunkach broni np. ks. prof. T. Wojciechowski 13. Ewolucyjnym 
Rubikonem, wn oszqcym radykalne ci~cie w .swiat rozwijajqcej si~ 
przyrody byl dla Klosaka moment genezy ludzkiego psyooizmu. 
Tematyka ta byla podejmowana przezen w wielu artykulach, 
w ktorych staral si~ przy p omocy analizy empiriologicznej UiStalie 
dokladniej sens ontologicznego terminu "dusza ludzka" a. Pro
blem ten badal por6wnujqc peychizm ludzki z psychizmem )llWie
r~cym, interpretujqc zjawiska mowy szympansow, bada jqc pozna
wanie relacji przez ssaki, etc. Badania t e prowadzily go do opinii, 
iZ ,w plaszczyZnie przyrodoznawstwa, mi~dzy psychizmem zwie
rz~cym i ludzkim, pojawia si~ nieciqglosc podobna do tej, jakq do 
modeli kosmologicznych wnosi wystqpienie osobliwosci poczqtko-

II WypowledZ H. de Dorlodot cyt. w Z zagadfttan... , 490. 
II Zob. np. Szczag6hle .tanowts~o cztowteka W PTzllTodzte, w: Z zaga(i1lten 

fUozottt :PTZllTOdozoo••twa t IUozofU :pTZl/Todll, r ed. K. Kl6sak , t. 3, W.r~zawa 
111N, 221-2.8. 

16 Zob. np. Czy t w jaktm zakTeate Tomas:/IOwe uj,cte duchowo$ct duszll m ozna 
bardztej U$cUtlc, pOlzeTzllC a zwtaazcza pogl41btc? w : TeoLogla t antTopoLogta 
Jto~re. Teololl6w PoL.ktM, Krak6w 1872, 171-113. 
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wej.15 W ,plaszczyznie filozoficznej natomiast przypuszczenia, iZ 
psychizm zwierz~cy m ogi ulec ewolucyjnemu przeksztalceniu 
w psychizm ludzi, uwazal Klosak za oznak~ poetyzowania, w kto
rym narusza si~ zasad~ niesprzecznosci, twierdzqc, iZ mi~dzy tyro, 
CO materialne i tym, CO niematerialne moze istniee stan posredn i.16 

Znamiennq cechq filozoficznego stylu Klosaka bylo otwarcie na 
przesl:anki nauk przyrodniczych, w okresie gdy relacje mi~zy 
poznaniem filozoficznym i przyrodniczym byly jeszcze dalekie 
od metateoretycznych opracowaii.. Podj~cie analiz filozoficznych 
aspektow zasady Heisenberga, determinizmu, teorii samor odztwa 
mialo w kontekScie sytuacji wczesnych lat pi~edziesiqtych jeszcze 
jeden dodatkowy wymiar, gdyz w okresie tym usilowano upra
wiae w Polsce filozofi~ w sposob zmonopolizowany. W zunifiko
wanych odgorme ocenach cybernetyka uznana byla definitywnie 
za reakcyjnq, interpretacja kopenhaska - za jawnie idealistycznq, 
zas ze s ty1u krytyki wynikalo, iz poglqdy Nielsa Bohra znacznie 
lepiej znane Sq krytykom niz samemu Bohrowi. Zdarzaly s i~ 

wprawdzie przypadki, iZ sami fuycy ,protestowali przeciw podob
nym przedszkolom filozoficznym dla ortodoksow i pr6bowali sa
modzielnie uprawiae refleksj~ filozoficznq 'nad nowymi twier dze
niami ,przyrodoznawstwa. W 2linstytucjonalizowanej nauce zwalcza
no jednak gorliwie przejawy podobnej anarchii intelek tualnej. Do
swiadczyl tego choeby J erzy Rayski, k tory podczas zjazdu w Spale 
w 1952 roku zostal surowo zaatakowany za br ak klasowego po
dejscia w jego artykule 0 filozoficznych aspektach mechaniki 
kwantowej wydrukowanym w "Tygodniku P owszechnym". W kon
tekscie podobnych uwarunkowaii. refleksje Klosaka z dziedziny 
filozofii przyrody nabierajq nowego charakteru, gdyz przesta jq 
bye jedynie wyrazem jednego z wielu mozliwych wynikow filo
zoficznej refleksji, a stajq si~ wyrazem niezaleznosci w dqzeniu 
do prawdy, ktorq usil:owano obwarowywae administracyjnymi za
kazami. Z tych perspektyw niektore tezy prowadzonych w latach 
stalinowskich polemik z Adame-m Schaffem, Wladyslawem Kra
jewskim czy Leszkiem Kolakowskim przestajq bye tylko wywazo
nymi, uzasadnionymi twierdzeniami, lecz stajq si~ swiadectwem sa-

II W kosmologU relatywistycznej dowiedzlone jest tzw. twlerdzenie Hawkinga
-Penrose'a 0 1stnienlu osobllwoiici. Na jego podstawie uzasadnione jest wystll
powanie osobllwego stanu materii, w odniesieniu do kt6rego nie mozna 5tosO
wac pOj 4lC wsp61czesnej l1zyki 1 na kt6ry n ie mozna ekstrapolowac w spos6b 
sensowny zasad determinizmu, pOj4lcia czasu, przestrzeni, etc. 

11 Zob. np. Teorta duchowosci duszli ludzktej w u;~ctu T omasza z Akwtllu 
Pr6ba je; dalszello Tozwtnt~cta, "Analecta Crac." 4 (1972) 87-99; Teona kreac;o
ntstllcznyc/l poczq,tk6w duszy ludzktej a wsp6lczesny ewolucjontzm, "Analecta 
Crac.", 1 (1969) 3z-56. 
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modzielnej pr6by szukania sensu za cen~ samotniczego protestu... 
Ta samotniczosc filozoficznej (W~dr6wki wydaje si~ bye znamien

nym rysem calej intelektual'l1ej postawy Kazimie1'za K16saka. Kry
tycyzm, wnikliwosc i 08t1'02:nosc sp1'awia1y, ze zachowywa1 on 
dystans wobec popularnych rSzk61 i nurt6w, tworzqc wlasny nie
zaleiny styl. Od pozytywizmu logicznego przejq1 spos6b metaj~zy
kowej analizy i metodologicznych uscislen. Zdecydowanie odcinal 
si~ jednak od krytyki poznania filozoficznego p1'zedstawionej przez 
ten kierunek i w wielu miejscach polemizowal ze zwolennikami 
Rudolfa Carnapa, ktory IPorownywal tradycy jnCl filozo£i~ do poe
zji.17 Z nauk ,przyrodniczych przejql z wlasciwq sobie erudycj'l 
obszerny zbi61' danych z zakresu kosmologii, fizyki mikroswiata, 
psychologii zwierz'lt .czy biochemii. Nie znalaz10 to aprobaty auto
row, ktorzy {)d koncepcji filozofii badajqcej w nioski przyrodoznaw
s twa w yzej cenili koncepcj~ filo zofii zamkni~tej w epistemologicz
nej wieiy z kosc i sloniowej i oboj~tnych 11a wnioski nauk przy
rodniczych. Zwolennik6w ontologizujqcej k oncepcji nauk przyrod
niczych, ktorzy chcieli riwierdzenia przyrodnicze wprowadzac ,bez
posretini'O do filoz{)fii, zraial K10sak ,z kolei SWq clokladn{)sciq 
metodologicZllq i surowymi regulall11i epistem ologii. Jego popar
cie dla teor'ii ewolucji wywolywalo ,V\' !:ltach czterdziestych za
rzuty odejscia od ortodoksji, zas jego teza 0 niemoiliwosci po
wstania duszy ludzkiej na drodze ewo1ucji p rowadzHa do kryty
cyzmu ze strony lI1ajbardziej radykalnych fi10zof6w-ewolucjoni
stow. 'Na przek6r milosnikom philosophiae perennis akcentowal 
on element hipotetycznosci i miepewn{)sci w p o:maniu fi1{)zoficz
nym, natomiast wbrew uogoln ieni-om relatywistow twierdzil, ~i 

w filozofii uzasadniany jest takie podzbi6r twieIXl zen pewnych, 
ktorych nie mozna :zakwestionowac. 

Wszystko to sprawia, ie milosnicyprostych , jednoznacznych 
klasyfikacji nie mogq zaop atrzyc dorobku Profesora jednq prostq 
etykietkq. Dorobek t€ln byl niekonwencjona1ny zar6wno pod 
wzgl~dem metodologkznym, jak i w merytorycznej otwartosci na 
wyniki innych naUJk i irmych kierunkow. Dwa lata przed smierciq, 
podczas urzqdzonego w 1980 roku w ATK sy.mpozjum poswi~co 

nego pracy Z zagadnien filozoficznego poznania Boga prof. K16sak 
dzielil si~ s wymi planami wykorzyst ania w przyszlyoh przemy

17 Zob. np. Z agaunten1e motttwo§C! j ttozojtcznego poznania przyrody. ..Ana
Je cta Crac.... 2 (1970) 81-103; zagadnte nte wlp6l!stn i enta tUOZO!ii przyrody z no
wozy tnq 1!zykq teoretycznq " R ocznil<1 F ilo z. .. . 7 (1959, z. 3) 5-35; Zagadntenle 
metody filozofU przy rody w e wsp6lczesn ej neoschutastyce. " Roczn!k! Filoz.... 
9 (1961. z. 3) 5-36. W y kaz bibliograf!czny w azrue jszych prac K. KI6saka Z okresu 
1938--1978 sporz~dzll Sz. Slage w ..Studla P hil. Christ .... 15 (1979. z. 1) 18-25. 
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sleniach Whiteheadowskie j m etafizyki procesu. Nawiqzujqc do re
fera tu Mieczyslawa Lubanskiego 18 podkreslal on, iz wszechSwiat 
jawi s iE; dIan jako wielki proces, w ktoryrrn dostrzega jqc procesy 
ewolucyjne mozemy latwie j zrozumiec tezE; 0 przygodnosci bytu 
i 0 dziala jqcym Bogu, ktory ogranicza przebieg tych procesow. 
Zamierzen tych nie udalo mu siE; juz zrealizowac. Proces kosmicz
nego przemijania obejmu jqcy r owniez i dyskurs filozofow sprawil, 
ze Bog Whiteheada, Pascala i Tomasza pozwolil s i~ pomac bezpo
srednio , bez przeslanek i sylogizmu, temu, ktory przy .pomocy im
plikacj i redukcyjnych wytrwale szukal Pierwszej P rzyczyny. 

VIVERE = PHILOSOPHARI . 

,Ludwig Wittgenstein mawial 0 swym Traktacie , iz sklada siE; 

on z dwoch CZE;sci: te j, ktora injormuje poprzez tekst i tej, ktora 
informuje przez milczenie. Analogiczne dwie skladowe mozna w y
roznic w filozoficznej postawie Kazimierza K losaka. Pierwsza 
z nioh niesie informacjE; ,poprzez slowo utrw alone w tekscie ksiq
zek, artyk ul6w i wykladow. Druga, znacznie trudniejsza ' do zau 
wai enia, jest skladowq etosu filozofa ukrytq w m ilczeniu eodzien
nosci. Byla ona tym tr udniejsza do .odkrycia, iz w c iqgu ostatnieh 
trzydziestu lat Klosak ograniczal do m inimum wszelkie formy kon
taktow towarzyskich, unikal ok olicznosciowo-grzecznosciow ych po
siedzen, staral siE; dyspen,<;owae od niekoniecznych zebran, uwaza
jqC je za g16wnq i popularnq form~ marnow ania czasu. Obite 
wycisza jqcym m aterialem drzwi m ieszkania, podobnie jak znany 
ty lko na jbliZszym system dzwonkow, mialy na celu s tr zezen ie cza
su poswiE;CQiIlego dla P rawdy; mialy ubezpieczae przed zamianq 
samotniczej r efleksji na pustawe pogawE;dki, bE;dqce wariacjami 
na temat "wlasciwie t o nic nowego". T~ w olnose od powszechnie 
akceptowanyeh konwenans6w P rofesor wybieral nie w imi E; samej 
wolnosci, leez w itmi~ Prawdy - w imi~ tego , aby w kole jne po
poludnie mozna bylo dopisae k ilka linijek nowej argum entac ji lub 
zinterpretowae w odmienny sposob klasyczny teks t. 

W tych perspektywach szczegolne j wagi nabiera fakt , ze mysli
ciel zatroskany 0 n alezyte wykorzystanie kazdej chw ili czasu po
t ra fil utrzymywae regular nq korespondencj~ z osobami, k tore 
potrzebowaly n ie f ilozofieznych przemyslen, leez zwycza jnych slow 
zyczliw ego 
.4.ureliuszu 

zain teresowania. 
0 trudnej szt uce 

Henryk Elzenberg p isze 
filozoficznego kochania na 

w 
odleglose, 

Marku 

I 

11 p r ofesora 
P hil. Chr ist.", 

2 -. ZN AK 

I{az\mlerza Kl6saka 
17 (1981, z. 1) 151>-164. 

anaLlzll kosmotoglczno-teodyceatne, "StucUa 
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wyrazaJqcej si~ w al1ruistycznej akceptacji ,pewnych wartoSci bez 
pragnienia ich zat rzymania czy nawet przyblizania do siebie. Do
piero smierc odslonila ten rys humanimycznego altruimlu ,Profe
sora i wykazala, jak obszer,ny byl krqg 1ych, ktorzy w momentach 
s21pitalnej niepewnosci, zyciowych stressow ezy trudnych zmagaiJ. 
wewn~trznych z listow adresowanych regularnym pismem Klosaka 
czerpah sil~, by przeciwdzia!ac pokusie ucieczki w izolacj~ i bez
sens. Ten zas, ) d ory w ostatnkh latach wigilijne wieczory sp~dzal 
samotnie pracujqc przy biurku, rozumial doskonale, ze rezygno
wac mozna z tego, co przypadlosciowe, z symboliki, konwenansu 
IUlb formy, lecz nie. mozna rezygnowac z wari'osd tak isto1nej, 
jak postawa .humanis tycznego otwarcia na drwgiego czlowieka. 

Innyun charakrterystycznym rysem osobowosci Prof. Klosaka by
la jego dzieci~ca prostota i s21czerosc, 'calkowicie wolna od jakiej
kolwiek formy dyploma'cji. Kiedys podczas jednej z Rad Wydzialu 
wynikly kontrowersyjne kwestie dotyczqce relacji mi~dzy wydzia
lami teologi'i i filozofii. Referujqcy zagadnienie filozof wsilowal 
je zbagartelizowac, argumentujqc: "Musimy wybaczyc teologom, 
bo trzeba zrozum iec .ich syiuacj~. Przeciez u nich na wydzia,le ISq 
praw1e sami kanonicy albo pralaci. Dlatego tez zapatrzyli si~ w nie
bo tak mocno, ze nie widzq juz, co si~ dzieje na ziemi i. stqd 
w!asnie problem... ". W tym momencie do kontrowersji zamienio
nej w .zarrt wlqczy! si~ jako przedstawiciel fHozofow profesor Klo
sak i najzupelniej niew innym tonem poinformowal: "Ja tez prze
ciez jestem pralatem". WY'powiedz ta b yla tym bardziej zaskaku
jqca, ze zazwyczaj prot estowal on mocno, gdy ktokolwiek przy
pominal m u 0 jego pralaturze. 

Podobne sytuacje bawiqce obserwatorow zewn~trznych byly 
prostq konsekwencjq faktu, ze dla niego slowo chylo zawsze slo
wem, tzn. nosnikiem tresci, k tore ujrmowal na podstawowej plasz- . 
czyznie semanty'ki pomijajqc aluzyjno-podtekstowe wymiary. To 
zakotwiczenie rvve wlasnym swiecie semantyki i infereneji logicz
nych prowadzHo n ierzadk o do niezamierzonych efektow humory
stycznych przy zetkni~ciu ze swiatem zwyczajnych codziennych 
spraw. Ich u trwalenie mozna znalezc w licznych anegdotach 0 Pro
fesorze . W ostatnich d niach jego zycia, kiedy sp~dzalismy razem 
dlugie godziny w krak owskiej Klinice Intensywnej Terapii, ws.po
minalem mu niektore z tych anegdot, aby choc na chwil~ prze
sl<mic 'swiadomosc biologicznego bolu i odejsc od mysE 0 smut
nych realiach stanu wojennego. Me opowiesci przyjmowal jako 
normalne wspomnienia sprzed l at i ,tylko czasami uzupelnial szcze
goly lub precyzowal kontekst. "F ama glosi - m owilem - ze swe
go czasu, powolu jqc si~ na znajomego lekarza Ksiqdz Profesor 
twierdzil, iz organizm ow i wys tar cza jq 4 godziny snu na dob~ oraz 
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ie w ramach tej teorii sypial Ksiqdz Profesor od 10 wiecz6r do 
p61nocy, powolujqc si~ na innego lekarza, kt6ry mial twierdzic, 
ie godziny przed p6lnocq majq podw6jnq wartosc. Czy to prawda.?" 
"Niezupelnie - prostowal spokojnie - lekarz byl w obu przy
padkach ten sam. To byl zr esztq docent K., siostrzeniec ksi~dza 

rektora S.". 
Kierowanie si~ kryterium wewn~trznej logiki zdarzen polqczo

ne z pomijaniem kontekstowych, przypadlosciowych uwarunkowan 
w wielu przypadkach upraszczalo problemy iyciowe, ale niejed
nokrotnie mogio je tei w istotny spos6b po'komplikowac, wlasnie 
z tej racji, ii niekiedy przej~ci SWq wladzq biurokraci podnosili 
administracy jnie sprawy przypadlosciowe do rangi najwazniej
szych. Sz6z~sliwie skladalo si~, ii tw6rcy alogicznych zarzqdzen 
byli w pelni usatysfakcjonowani ich ogloszeniem i nie interesowala 
si~ jui kwestiq, czy Sq one r espektowane. 

[- - - -] [Ustawa z dnia 31 VII 1981 0 kontroli publikacji i wido
wisk art. 2 pkt 1 i 2 (Dz. U. nr 29 poz. 99, zm. 1983 Dz. U. nr 44 
poz. 204)]. 

Wyslannik kuratoriurn zjawil si~ ktoregos dnia w Semina
rium Krakowskim, by sprawdzic po·ziom wyklad6w, a wsr6d 
nich r6wmez wylkladu K16saka, kt6ry JUZ kilkanascie lat 
wczesniej posiadal nom inacj~ na profesora. Profesor K16sak zmie
rzal wlasnie w s·tron~ sali wyklaclowej, trzymajq'c w fE~ce niedawno 
wydanq monografi~ 0 Kartezjuszu, kiedy zjawH si~ przed nim 
nieoczekiwany kontroler intelektualny. Kontroler ten chcial wy
kazac si~ nie tylko wladzq, ale i wiedzq, dlatego tei po przed
stawieniu si~ przyjql ton nieformalny i zauwaiyl: "Widz~, ie 
ksiqdz sobie jui kupil nowq ksiqzk~ 0 Deskartesie. Ja sobie tei 
kupilem nowq ksiqik~ 0 Deskartesie". Frofesor zatrzymal ,si~ na 
chwil~ zaskoczony oryginalnosciq wytrIlowy francuskich imion przez 
pracownik6w krakowskiego kuratoiium. Po chwili ciszy zapytal 
jednak ze spokojem: "Przepraszam, czy ·wolno wiedziec, jaki Pan 
rna stopien naukowy?". "Ma'gis,tra". "W takim razie - Brofesor 
zwr6cil s i~ do stojqcego w polbliiu studenta - prosz~ powiedziec 
kolegom, i e dzis m6j wyiJdad z filowfii jest odwolany". Po czym 
spokojnie udal si~ do wyjscia zostawiajqc w budynku zaskoczo
nego przedstawiciela kuratorium, k·tory rl!ie bardzo wiedzial, jaka 
jest relacja mi~dzy jego magisterium a nowo za'kupionym "Des
kartesem". 

[- - - -] [Ustaw a z dnia 31 VII 1981 0 kontroli publikacji i wido
wisk, art. 2 pkt 1 i 2 (Dz. U. nr 29 poz. 99, zm. 1983 Dz. U. nr 44 
poz. 204)]. 
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W podobnych s ytuacjach przejawial si~ ten istotny rys ducho
wej sylwetki Profesora sprawiajqcy, ze w jego intelektualnej prze
siJrzeni ladunek biurokmtycznych regulacji i ludzkich konwenan
saw byl tylko zb~dnym balastem. Jego swiatem byl swiat obiek 
tywnych wartosci, swiat p rawdy '1 logicznych inferencji, nie zas 
konwenansu zamienionego w sacrum czy fa rsy podniesionej urz~ 

dOWQ do rangi wartosci na jwyiszej. Jego zycie bylo potwierdze
niem Ingardenowskiej tezy, ze filozofem . albo jest s i~ jako oso
bowosc etyczna, albo nie jest si~ nim W ogale. Logice i w artosciom 
nie potrzeba etykietek. Reklamy i konwenanse pelniq n atomiast 
wyjqtkowo donioslq rol~ W systemach, gdzie przy pom ocy etyk iet 
trzeba zaslaniac braki etyczne lub aksjologiczne. OtwaTte na sWiat 
Prawdy i aksjologi~ Ew angelii zycie Profesora bylo dla wielu ge
neracji jego wychow ankow autentyc~nym zyciem filozofa lqczqcym 
w jednq sp6jnq calosc b y t i war t ° s c, p raw d ~ i e t o s. 
Zal tylko, ze wypowiadajqc si~ w kategoriach biologii trzeba juz 
uzywac terminu "bylo". 

J6zef Zycinski 

, 
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KAZIMIERZ KtOSAK 

PROBLEM PSYCHIZMU LUDZKIEGO 

W MATERIALlZMIE DIALEKTYCZNYM 


OD REDAKCJI 
I 

W 1948 roku nakladem Wydawnictwa Mariackiego ukazala si~ 106 
stronicowl/. monografia ks. Kazimierza Klosak a Materiali~ dia
lektyczny. Jej drugie poprawione i rozszerzone w ydanie mialo uka
zac si~ na k ilka miesi~cy przed smierci'l Jozefa StaLina. Zostalo ono 
w ydruk owane i opuscilo drukarni~, leez nie dostalo si~ d o ksi~
garn, gdyz ... caly naklad zostal zniszczony . 
Drukowany w obecnym numerze fragment P roblem psychizmu 
ludzkiego w materializmie dialektycznym zostal wybrany z oca
lalych fragmentow r~kopisu drugiego w ydania praey . Trzydziesci 
lat bariery czasowej dzielqcej ow tekst od opublik ow ania sprawia,
iz niektore z wymienianych w nim nazwisk nalezy obecnie umie- , 
szczac w radykalnie rMnym kontekscie i lqczyc nalezy z nimi cal
kowicie odmienne poglqdy. Zasadnicze j ewolucji ulegly poglqdy 
Adama Schaffa , Wladys lawa Krajewskiego czy Leszka Kolakow
skiego. 
W ciqgu trzydziestu lat zmiany dokonaly si~ nie tylko w polskim 
marksizmie, lecz takze w materialist ycznych interpretacjach psy
chizmu ludzkiego. Praca Gilberta Ryle'a czy m aterialistow austra
lijsk ich, teoria ident ycznosci ezy teoria eentralnego ukladu ner
wowego stanowiq nowe tworcze proby interpretowania psychizmu 
z pozycji m onizmu materialistycznego.* Kryt yczna oeena tych prac 
z pozycji dualizmu przyjmujqcego istnienie w czlowieku dw6ch 
niesprowadzalnych pierwiastk6w ontycznych zawarta jest w pracy 
Karla R. Poppera i Johna Ecclesa The Self and Its Brain. Arty
k uly Kazimierza Kl6saka Pr6ba rozwi~zania problemu duszy ludz
kie j ("Znak", 13 (1961) 1181-1234) czy "Przyrodnicza" definicja 
duszy ludzl iej, jej uprawnien ia i granice uzy te cznosci naukowej 
("Studia Phi!. Christ." 2 (1966, z. 1) 173-204) zawierajq pr6b~ usto
sunkowania si~ do niektorych interpretacji m aterialistycznych wy
pracowanych w kr~gu wspolczesne j m ysH Zachodu. 

• Interesujqcy wyb6r takich interpretacjl zawa r ty jest w pracy ModeTn Ma
ter !altsm: Readtngs on Mind- Body Identtty. red. O'Connor New York 1989. 
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[- - - -] [Ustawa z dnia 31 VII 1981 0 kontroli publikacji i wido
wisk,art. 2 pkt 1 i 2 (bz. U. nr 29 poz. 99, (lm . 1983 Dz. U. nr 44, 
poz. 204)]. 

Istotne tresci fiLozoJicznego dyskursu pozostajq natomiast nadaL 
aktuaLne; uplywajqcy czas i niesione przezen zmiany dodaly im 
tyLko formaLnego uroku . 

j z 

Jednq z podstawowych tez filozofii marksistows~cie j jest m oniizm 
materia1istyczny. Jak jednak na1ezy rozumiee ten rnonizm? Kla
sycme stanowisko wyraza si~ w tezie, ze fi1ozofia ma,rksizrnu jest 
monizmern rnateria1istycznym, gdyz calq rzeczywistose wyjasnia 
ona z punktu widzenia jednej jedynej pierwotnej "zasady", jakq 
rna bye materia 1. PIfZY takim rozumieniu rnonizmu rnater ialistycz
nego duoh wykazuje wprawd:zie genetyc2JIlq za1eznosc od rnaterii, 
~dqc jej wytworem, niernniej jednak zachowuje charakter specy
ficzny, nie dajqcy si~ s,prowadzic do. materii jako takiej. Ten os tat
ni punkt bywa podlkres1any z calym naciskiem przez 1icznych 

~ 

przedstawfcieli rnateria1izmu. "Materia1izm dia1ektycrny - pisal 
Adam Schaff - stojqC konsekwentnie na stanowisku, ze materia 
jest prae1emen'tem, tlurnaczqc .swiadOlIIlose jako funkcj~ wysoko 
zorganizowanej materii, a wi~{! w pewnym znaczeniu - jako jej 
produkt, wyraznie odcina si~ jednak od wszelkich pr6b zwu1gary
zowania tego 2Jagadnienia, od zacierania specyficznego charakteru 
1udzkiej swiadomosci, 1udzlkiego procesu mys1enia .. . N'ie ulega Wqt
p1iwosci, ze .swiadOlIIlosci nie da si~ oderwae od rllchu m aterii , 
znajdujqcej si~ na wysokirn stopniu rozwoju, ze jest Qna funkcjq 
istnienia tej szczeg61nej odmiany materii. Nie maczy to jednak, ze 
mj~dzy poj~ciami "swiadomose" i "materia" mozna po pros tu po
stawic znak .r6wnania. Psychika jest wlasciwosciq porusza jq,cej si~ 
materii, s z c z e g 61 n q wI a sci w 0 sci q, k t6rq wykazujq 
obie'ktywne procesy fizjo1ogiczne. Swiadornosc jest nieoddzie1na od 
obie'ktywnego procesu nerwowego, 1ecz nie jest ide n t y c z n a 
z nim. Kto tego nie tozumie, ten nie rozumie istoty swiadomosci 
i nie d·aje zupelnego odbicia rzeczywi'Stosci".2 

W innym miejscu ten sam aut-or zwraca uwagE; na inne aspekty 
rnaterialistycznej interpretacji rzeczywistosci. Jego pog1qd y Sq 
znowu reprezentatywne d1a wiE;'kszoSci przedstawicieli m ateria1iz

1 A. Schaff WstllP d o teort; marKslzmu, Warszawa , "Ksiqzka Wie dza", 1949, 
str. 32• 

• Tamze, str. 49 n. 
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mu dialektycznego, gdy pisze: "Monizm m aterialistyczny widzi 
w poj~ciu materii najwyzsze poj~cie, r6w noznaczne z by;tem, 
z rzeczywistosciq. Dlatego materi i nie m ozna ujqC jako czqstki 
calosci wy:iszego rz~du. Wszystko, CO jest, jest m ateriq, kt6ra wy
st~puje w rozmaitych fOl'lnach . Otacza jqce nas przedmioty Sq 
wszystkie postaciami materii i ro,Zniq s i~ mi~d'Zy sobq tylko od
miennosciq jej zorganizowan ia. Lch m ater ialnosc jest cechq wspol
nq, kt6ra jednoezy calq r zeczywistosc, niezaleznie od formy w ja
kiej ona kiedykolwie'k wyst~puje. Dla m onizmu materialistyczne
go podpad a pod to praw o i podmiot poznajqcy".3 W ostatnim zda
niu psychi'ka ludzka zostaje sprowadzon a zupelnie w y;raznie do 
materii i nie widac mozliwosci, jak uzasadnic specyfieznq odr~b
nosc tej psychik'i. 

1. ZAGADNIENIE WEWN~TRZNEJ NIESPRZECZNOSCI MONIZMU 
MATERIALISTYCZNEGO 

ezy przedstawione dwie interpretacje charakterystycZlIle dla 
ma,rksistowskiego monizmu materialistycznego Sq sp6 jne lo.gicznie? 
Jeieli wedlug pierwszego znaczenia psychika ludzka wykazuje spe
cyficznq odr~bnosc w stosunku do materii, a wedlug di"ugiego zna
czenia redu'kuje si~ bez res2)ty do materii, to w takim razie mif;
dzy olbu 2illaczeniami zaehvdzi lo g i c z n a s p r z e c z nos C. 
Nic nie wskazuje na to , by sprzecznosc ta byla czyms swiadomie 
zaakceptowanym jako wyraz ja'kiejs nowej "dialektycznej jedno
sci". Sam Schaff podkresla bowiem , ze logicZllq formulq zasady 
sprzecznosci nie moiemy s i~ kierowac w naszych rozumowaniach 
o rzeczywistosci wzi~tej z punktu w idzenia dynamicznego., to 
jednak utrzymuje on, ie z zasadq tq musimy si~ liczyc p~zy bu
dowaniu kazdego systemu sqd6w . "Dialek tyk a - pisze Schaff 
uznaje obiekiywne istnienie s·przecznosci w postaci jednosci prze
ciwienstw. Dia,lektyka jest w pewnym sensie »logikq sprzecznosci«. 
Nie wynika z tego bynajmniej, by dialelk,tyka dopuszczala wszelkq 
sprzecznosc, a w szczeg6lnosci, by dopuszczala wewn~trzne sprzecz
nosei'< systemu. Tzn. dialektyka nie dopuszcza jednoczesnego twier
dzenia i zaprzeczenia swych tez, co by poderw alo pods tawy roz
r6iniania prawdy i falszu , a tym samym un iemoi liwialoby pra
widlowe myslenie. Logika dialektyczna uznaje bowiem tylko takq 
jednosc przeciwienstw, ktOrq kon~etnie mozemy stwieI,'dzic w ba

• Tamie, str . 38. Zob. artykul Schaffa , Problem powszechntk6w 'W §wtetle 
matertaltzmu dtalektycznego, drukow any w Przegl 'ld zie Filozoflcznym, rocz. 
XLIII , 1947, zesz. 1--4, str. 53. 

• Zob. w plerwszym wyda n lu str. 121- 153 1 w wydan lu c zwar tym str. 150-151. 
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danym przedmiocie lulb zjawisku '" Jest ona wprawdzie «logi,}{q 
sprzecznosci», ale logikq wewn~trznie niesprzecznq, tzn. syste
mem w swych zasadach niesprzecznym".5 . 

Nietrudno jest odkryc r acje, ktore prowadzq przeds tawicieli 
materializmu do nadania tresci sprzeczne j teorii monizmu. Z jed 
nej strony majq oni silne intuicy jne wyczucie specyficznej odr~b
nosci psychiki ludzkiej w stosunku do materii, na skutek czego 
uwaza jq sprowadzanie proces6w psychicznych do mateJialnej wy
dzieliny m6zgu, do fizykalno-chemicznych czy fizjologicznych pro
ces6w za wyraz wulgarnego myslenia.6 Z drugiej znow strony 
zdajq sobie spraw~ z tego, ze 0 materializmie b~zie mozna m owic 
dopiero wtedy, gdy cala rzeczywistos<:, a wi~c i psychika ludzka, 
zostanie sprowadzona bez reszty do' mater ii. W rezultacie polq
czenia intuicji odr~bnosci psychiki ludzkiej z wymogami konsek
wen'tnego m aterialistycznego myslenia powstala wskazana przez 
nas sprzecLnosc w pojm owaniu monizmu materialistycznego. 

Ta sprzecznos<: nie przem awia oczywiscie na korzysc interpre
tacji materialistycznej, gdyz system, ktbry chce uchodzic za wyraz 
nauki, musi w pierwszym rz~dzie spelniac postulat wewn~trznej 

nie.sprzecznosci logicznej. Jezeli chee si~ wprowad'zic teori~ mo
nizmu materialistycznego marksizmu na tory scisle j dyskus ji nau
kowej, t rzeba ograniczye si~ aLbo do pierwszego znaczenia mo-. 
n~zmu materialistycznego albo do drugiego znaczenia. Rownocze
sne polqczenie obu znaczen moze bye tylko zr6dlem niestalej r6w
nowagi. Zwolem icy sprzecznej teorii mon izmu rnaterialistycznego 
~dq zdradzali dqznose do przejscia do zdecydowanego spirytll'ali- . 
Zmu, jesli sobie uSwiadomiq, ze psychiki ludzlciej, r zeczowo roz
nej od m aterii, nie mozna uwazae za wytw6r materii, albo b~dq 
wracali do "wulgarnego" rnaterializmu, znoszqcego r6znic~ mi~d'zy 
psychikq ludz'kq a m aternq. 

Zarzut sprzecznosci wewn~trznej systemu zobrazowany przeze 
mnie tekstami Adama Sehaffa odnosi si~ r6wniez niewqtpliwie do 
uj~c nieM 6ryeh klasycZ'Ilych teoretyk6w mar'ksizmu. Fryderyk 
Engels u'trzymll'je w pracy Ludwig Feuerbach und der Ausgang 
der klassischen deutschen Philosophie, ze duch jest wyliworern 

I W wydanlu pierwszym, str. 145. Por. k r6tkq wypowledz w wydanlu czwartym 
str. 150 . 

• Za znamlennq W tej dziedzinle nalety uznae wypowledz prof. Czeslawa Bia
lobrzesklego. W artykule Flzy ka wobec matertaUzmu t ldeaUzm u, drukowanym 
w Przeglqdzle P owszechnym, t. 225, 1948 r . , twlerdzl na str. 37, ze poglqd, wedlug 
kt6rego "zjav.1sko psychiczne jest po p rostu zjBwlsklem flzycznym lub chemicz
nym, a wl~c n p. ruchem ", nalezy uwatae za poglqd nledorzeczny. "My~l, uczu
cla, wola - plsze Blalobrzeskl - nle 8q ruchaml, ponlewaz ruch jest zmla nq 
polozenla clata lub jego cz~~ci w przestrzenl 1 nlczym w1~cej; wymlenlone za~ 
zjawlska psychlczne mogq mu towarzyszyc, ale same nle Sq r uchaml" (Tamte). 
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rnaterii i ze materia jest jedynq rzeczywistosciq. P ierwsza teza 
Engelsa rna sens tylko przy zalozeniu specyficznej odr~bnosci du

. cha w st osunku do materii. J ezeli Engels nie przyjmowalby te j 
. odr~bnosci, to w taki:m razie nie mialoby sensu poslugiw anie si~ 
przezen terminem "duch" jak o teI'Ill'inem r oznym od terminu "ma
teria" . Gdy jednak przyjmie sit; specyficznq odr~bnosc ducha 
w stosu nku do materii, wowczas pierwsza teza Engelsa okaze sit; 
sprzecznq z jego drugq tezq odnosnie do sposobu pojmowania' 
ducha. 

Sprzecznosc nie zniknie z teorh m arksistowskiego monizmu m a
ter ialistycznego, gdy Len in w pracy Materializm i empiriokryty - . 
cyzm pawie, ze swiadomosc jest tylko odbiciem matecii 7. To od
bicie materii ruie moze spr owadzac si~ do materii, jezeli poj~cie 
swiadomosci ma miec tTesc r02mq od poj~cia m aterii. Wobec tego 
w moniZllll ie materialistycznym w uj~ciu Lenina wyst~puje ta sa
ma sprzecznose, ktora IZjaw i£a si~ u Engelsa. 

Ta sprzecznosc jeszcze wyrazniej uwydatnia si~ u Schaffa ze 
wzglt;du na to, ze ten autor mocniej podkr eslil specyficzny cha
rakter sw iadomosci, niz to uczynili klasyczni teoretycy materia
liZllllu dralekrtycznego. Jezeli ktos nie dostrzegl tej sprzecznosci 
przy lekturze dziel k lasykow marksizmu 8, to dostrzeze jq bez 
trudnosci czytajqc Wst~p do teorii marksizmu Adam a Schaffa. 

Chcqc zbadac ostateczne Zrodla, z ktorych h istorycznie wywodzi 
si~ wskazana przez nas sprzecznose, t r zeba sit; cofnqc az do Lud
wika Feuer'bacha, 0 ktorym Jerzy Plechanow napisal, ze "byl 
w filozoFii bezposrednim po,przednikiem Marksa" i ze "w znacz
nym stopniu stworzyl podS'taw~ filozoficznq tego, co mozna na
zwac swiatopoglqdem Marksa - Engelsa" 9. 

Jui Fryderyk A. Lange w Geschichte des MateriaLismus usilo
war dowodzie, ze filozofia Feuerbacha nie byla dose konsekwent
nym systemem materializmu. Wedlug Feuet bacha najwyZszym 

jedynym przedmio1em filozofi~ jest czlowiek, wzi~ty razem z na

'Ten poglqd Lenina jest tylko powt6rzeniem mysU Feuerba cha. Feue rbach 
plsal :" Dal' Bewusstseln ... 1st nur bewusstes Seln, nu r das Selende als Ge
wusstes, v orgestelltes" . Karl Griin, Ludwig Feuerbach in setnem Brietwechsel 
und Nachl as8 soWie in setner phUoSoPhtschJn Chara,-ter entwlc'-lung , zwelter 
Band, Leipzig - Heidelberg 1874, str. 306, "Nachgelassene Aphor ismen" ). Zob. 
jeszcze studlum Feuerbacha, W ider den Dualtsmu s vo n Letb u nd Seele, F l eisch 
v.nd G etst (Slimtllche Werke, zwelter Band, L eipzig 1846, str. 355: "Das Ich, 
wora us der P sycholog das Daseln eine r lmmaterielien Seele grUndet , .•• 1st nur 
ein Gedankenwesen, nur eine Kople, ..• nur eine Interpretation unsers Wesens ..... ) . 

• Nle dostrzegl jej np. O. Ducatm on, O. P ., autor doskonalego studlum Doctri
ne communts te et doctrtne cathoUQue, zamleszczonego w p racy zblorowej Le 
communtsme ,et les chrlltlens, Paris , Pion 1937. Zob. tam:!;e str . 24---48 . 

• Podstawowe zagadnl enl a mar '-s!zmu, Ksi<jzka 1947, wyd. IV, str. 9. 
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turq jako jeg'O pods tawq. Lange sqdzil, ze 'W t akim pojmowaniu 
p rzedmiotu f ilozofii przeziera niedostatecznie przezwyci~zona fi 
Iozofia hegIowska, kt6ra riie pozwaia zaliczye Feuerbacha do "w1a
seiwych m aterialistow". Zdaniem Langego "jest to znowu filozofia ' 
ducha, wyst~pujqca tu w formie fiIozofii zmyslowosci. Prawy ma
terialist a zawsze b~zie sk10nnym zwrocie spojrzenia na wiel'kq 
calose zewn~trzn ej pr zyrody, a c'zlowie.ka fUWaZae za faI~ w oce
an ie wiecznego r uchu materii. Natura czlowieka dia m at er ialisty 
jest tylko szczeg61nym fak tem rizjologii powszechnej, jak mysle
n ie tylk o szczegoinym faktem w l an:cuchu fi zycznych procesow 
zy cia . Calq fizjologif; lubi on w c.iqJg'ae w poczet zjawisk fizyki 
i chemii i woH zanadto , anizeli za malo cofnqe czlowieka do rz~du 
reszty jestest w . Zap ew ne, ze i w E'lozofii praktycznej r6wniez 
zs tqpi on jedynie do natury cz1owieka, ale i tam nie bGdzie sklon
ny przyznae tej natu rze, ja'k Feuertbach, atrybut6w boskich" 10. 

Zdaniem L angego szczegolnie zbliza Feuerbacha do R egIa za1o
zen ie czystego myslenia, W kt6rym czucie nie bierze zad nego 
u dzial'll. Lange sqd zil, ze t ego rodzaju poglqd "w istnose czlow'ieka 
wprowadza n ieuleczaine rozdw ojenie. Przesqd, jakoby istniec mia
10 zgol.q czyste myslenie, bezczu'ciowe, oderwane, przesqd ' ten Feu 
erbach podzieia z licznym tlumem, i, niestety, z licznym tlurrnem 
fiz jologow i fil ozof6w - a przeciez nadaje sie on do jego systemu 
jeszcze mniej , niz do jakiegokolwiek innego" 11. 

Wspomnialem juz, ze wedlug L angego filozofia Feuerbacha jest 
zam ask ow anq filozofiq ducha, podanq jako filo2)ofia zmyslowosci. 
Na ten punkt zapatrywania Langego chcialbym jeszcze zwroeie 
uwagf;. Lan ge twierdzil, ze "przy ':mnyslowosci' Feuerbach a niko
mu nie przy jdzie na mysl oko lub ucho, a jui nie mowif; , uzycie 
tych organow w naukach scislych. J ego iZ1IIlys lowose - jest to jakas 
nowa f orma bezwzgl~dnego myslenia , k tora zurpe1nie si~ odrywa 
od doswiadczenia fa'ktycznego" 12. 

Wyda je m i s i~, ze w szczeg6lach trud n o zgod:m.e sif; 'z krytykq 
Lanftego , Z tego, ze Feuerbach uczynil najwyZszym i jedynym 
p rzedm ioterri swojej filozofii czlowieka w zietego razem z naturq 
jak o je,go p odst aw q, jeszcze n ie wynika , ze'by t o m iala bye filo
zof ia ducha, pomysJana j!lko filozofia zmyslowosci. Wszak nawet 
przy czysto m !lt er iafistyczn ej koncepcji czlowieka m ozna by w fi

to G escht chte de s M atertattsm u s u nd K rtttk selner B ed eu tun q In der Gegen
wart . Zweites B uch. Achte A uflage, Leipzig 1908, str. 74. Oytuj'lC tek st L angego, 
p oszed!em za p olskim tlu m aczeni em Feliksa Jezierskiego (Ht storia ftlozofti ma
t ertaHsty czncj , t . II, Wa rszawa 1881, s tr. 92 n). 

11 Geschlchte des M ateTlaLtsmus, II, str . 79. Cytowa!em wedlu g polsk . tlum , 
Jezierskiego, s tr. 37. 

II Geschi ch t e des MatertaUsmus, II , s tr. 99, 100. W polskim Hum. s tr. 116. 
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lozofii poswi~cic gl6,wnq a nawet c'alkowitq uwag~ ezlowiekowi 
ze wzgl~du na to, ze uwaza si~ go za szczyt ewolueji materii. 
Nieslusznosc wywod6w Langego widzial juz jasno Pleehanow, kt6
ry eytowal Teodora Dezamy'ego jako typowego materialist~, mimo 
ze jego filozofia koncentruje si~ r6wniez wok61 ezlowieka 13. Nie 
moma r6wniez zgodzic si~ z Langem, zeby zalozenie czystego my
slenia, przy kt6rym c2Jucie nie bierze zadnego udzialu, mialo bye 
niezgodne z teoriq materializmu. Przyjqc myslenie bez udziah.l 
ezucia jeszcze nie znaczy przyjqc, ze to myslen1e nie jest cZylln-s 
materialnym. My§lenie oderwane od c,zucia moglby mater ialista 
po jmowac jako rzeczywistosc materiall1q, tym ba'rdziej dzis, gdy 
materia Vi uj~ciu fizyki traci coraz bardziej swoj charakter oglq
dowy. Lecz choc nie mozna 'zgodzic sli~ z Langem w szczegolach 
jego krytyki filozofii Feu€ll'lbacha, to jednalk trzeba powiedziec, ze 
mial OIn trafne wyezucie, iZ filozofia Feuerbacha nie byla konsek 
w·entnym systemem maoterializmu. Obrona niesprzecznosei logicznej 
systemu Feuerbacha, przeprowadzona przez Plechanowa w Pod
stawowych zagadnieniach marksizmu przeciw Langemu i P. A. 
Berlinowi 14, wydaje si~ malo przekonywajqca. To, ze Marks i En 
gels widzieli w Feuertbachu konse'kwentnego materialist~, jeszcze 
nie dowodzi, ze Feuerlbach nim by!. Nie mozna tu powolywac si~ 
na zadne autorytety, lecz trzeba zbadac bezstronnie teks<ty Feuer
bacha. Gdy si~gniemy do tych tekS't6w, zobaczymy, ze Feuerbach 
przyjmuje te same dwie tezy sprzeC2Jne, kt6re znalezlmmy u Schaf
fa, u Lenina, ezy u Engelsa. Wprawdzie Feuerbach mowi, ze roz
r02nienie mi~dzy duszq lrub raczej mi~dzy naszym ja i aktami 
nasze j swiadomosci a naszym cialem jest tylko rozroznieniem, 
ktore nam si~ narzuca z punktu widzenia psychologicznego, 
z punktu widzenia bezpoSrednich danych naszych zmysl6w, ze w 
rzeczywisiosci to rozr6Znienie nie rna miejsca. Jezeli jednak Feu
erbach zjawL'lkowo wyodr~bnil naSZq rzeczywistosc psychicznq od 
naszego ciala, to tym samym uwazal jq za co.s rzeczywiscie odr~b-. 

nego od naszego ciala, bo gdy idzie 0 rzeczywistoscpsyehieznq, to 
ona jako taka jest OIbecna w danych zjawiskowych swiadomosci. 
W tym tylko przypadku nie byloby w systemie Feuerbacha sprzecz

.. Podstawowe zagadnien!a marks!zmu, str. 126, przypis 4. Plechanow twier
dzil, "lz Feuerbach wz!'l! »cz!owieka« za punkt wyjscla dia swych filozoficznych 
rozwa:tan tylko d1atego, ze spodzlewa! siE:, 12 wychodzqc z tego za!ozenla pr,~dze j 

dopnle celu, kt6rym by!o stworzen!e soble wlasclwego pogl'ldu na rna te ri~ 

w og61e 1 na jej stosunek do »ducha«. A wif:c rnarny tu do czynienia z rnetodo
logicznym podejsciem, kt6rego znaczenle uwarunkowane by!o przez okollczn o§c! 
czasu 1 miejsca , tj . przez nawykl mys10we 6wczesnych uczonych i w og61e 
wykszta!conych Niemc6w, bynajmniej zas rue z jakqs specyficznq cechq swiato
pog1'ldu" . Tam:te, str. la, 11. 

" Tamze, str. 9, 10. 
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nosci, gdyby on twierdziI, ze wyodr~bnienie psychiki od ciala jest 
tylko naszym teoretyc:zmym zludzeniem. Tymczasem Feuerbach 
m6wi 0 oglqdowej wizji odr~bnosci, a wi~c 0 czymS danym nie
zalei nie od refleksji teoretycznej. Marks i klasyczni teoretycy 
marksizmu nie dostrzegli sprzecz:nosci, tkwiqcej w filozom Feuer
bacha, i przej~li jq do swego system'll. W ten spos6b nie dose kry
tyczne oparcie si~ na Feuerbachu 15 tlumaczy osiatecznie, dlaczego 
m onizm materialistyczny w uj~ciu niektorych teoretyk6w marksi
zmu jest systemem logicznie sprzecznym, dlaczego stanowi dziwne 
powiq"Zanie wulgarnego materializmu z ja'kimS polspirytualizmem 
o podstawie materialistycznej. Czy jednak ten polowiczny spiry
tualizm n ie jest "szcz~sliwym bl~dem" jednej z interpretacji ma
terializmu dialektycznego ze wzgl~du na t1;o, ze moze sianowie 
dla niektorych odskoczni~ ku autentycznemru spirytualizmowi? 

2. 	 ANALIZA DIALEKTYCZNEJ INTERPRETACJI PSYCHIZMU 
LUDZKIEGO 

W celu obrony x,narksistowskiej interpretacji psychizmu ludz
kiego przed zarzutem wewn~trznej sprzecznosci przytaczane Sq 
argumenty, iz schar akteryzowane wyze j sprzecznosci znikajq przy 
dialeMycznej interpretacji przyrody. W interpretacji tej u jmuje 
si~ rzeczywistose w aspektach ewolucyjno-dynamicznych, zas sam 
jej rozwoj ma bye uwarunkQwany przez wyst~powanie przeciw
stawnych proces6w ("walki przeciwienstw"). Procesy te nie wno
SZq elementu irracjonalnego do naszej wizji swiata, lecz sprawiajq, 
iz w ewolu'lljqcej rzeczywistosci powolne zmiany ilosciowe prowa
dZq do powstania nowej jakosci, ktorej przykladern jest m. in. 
ludzki psychizm. 

Interpretacja taka nie usuwa wczesniejszego pytania, c:zy ta no
wa " jakose" moze bye w spos6b adekwatny wyjaSniona przy po
mocy poj~e odnoszonych do charaMerystyki swiata materialnego, 
czy tez wykracza ona w swych wlasnosciach poza ten swiat. Nie
zaleznie jednak od tej obiekcji pr6ba uzasadniania materiaHstycz
nej teorii psydhizmu przez odwolanie do dwoch przytoczonych 
praw dialektyki natrafia na nie mn iejsze trudnosci wysuwane 
pod adresem tych praw. 

W innym miejscu zajmowalem s'i~ problematykq oceny praw 

II EIl&els zdobyl sl~ jednak na pewoego rodzaju krytycyzm w stosunku do 
Feuerbacha. Zarzucal mu, :te zwi1jzal si~ z t1j fo rm 1j wUlgarnego ma teriallzmu. 
jaki wyst 1jpU przy koflcu XVIII wieku 1 okoto p otowy XIX w. · Zob. Ludwtk 
Feuerbacn t zmterzcn klasyczne j jtlozofit ntemi ecktej . s.tr. 40. 
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dialektyk i,16 tuta j natomiast pragn~ podkreslie, iz interpretow anie 
relacji mi~dzy psychik~ i materiq w kategoriach "s:koku jakoscio
wego'.' natrafia na wielorakie t rudnosci. Odnoszq si~ one zarowno 
do zakresu, jak i do zawartosci tresciowej prawa dialektyki, k tore 
orzeka, iz powolne zmiany ilosciowe prowadzq do skokowego po
jawienia si~ nowych jakosci. 

Unikajqc uproszczen i generaIizacj'i niedopuszczalnyeh w obec
nym etapie rozwoju fizyki, t'rzeba podkreslie np. ze zmiany ilo
sciowe nie zawsze dokonujq si~ w sposob ciqgly, leez rowniez m o
gq zaehodzie skokowo. Wiadomq jest rzeezq, ze fakt n ieciqglosci 
widm emisyjnyeh atomow i prawo fotoelektryczne Einsteina zmu

. sHy fizykow do zalo:i;enia, iz atomy przechodzq od jednego pozio
mu energetyeznego do drugiego w sposob nieeiqgly, skokami. W 
tyro przerywanym rozwoju atomu zmieniajq si~ niezawottnie w 
sposob skokowy nie tylko jego wlasnosci jakoseiowe, ale rowniez 
jego wlasnosei iloseiowe (ilose ealkow itej energii wewn~trZ!nej przy 
danym poziomie energetycznynn). Trzeba wi~c przyjqe, iz zaehodzq 
ta:kze iloseiowe zmiany skokowe. Gdy z doswiadczenia w skali 
makrokosmicznego znamy, jak si~ zdaje, sam e tylko zmiany ilo
sci owe stopniowe 0 roznyrru tempie przebiegu, to doswiadczenie 
w skali mikrokosmicznej ukazuje pam obok zmian iloseiowych 
stopniowych zmiany ilosciowe skokowe. Jezeli zas zmiany iloscio
we raz przybiera jq postae zmian stopniowych a drugi raz przy
bierajq postac zmian skokowych, to w takim razie ani stopnio
wose ani skokowose nie stanowi wewn~trznej tresci zmian iIoseio
wyeh. 

Twierdzqc, ze pelnq konfrontacj~ z doswiadezeniem b~dq mogIi 
filozofowie marksistows-cy przeprowadzie dla omawianego prawa 
dialektyeznego dopiero w owczas, gdy b~dq operowali takim poj~
ciem zmian jakosciowych i ilosciowych, ktore pozwoli im na 
uwzgl~dnienie kazdego wypadku obu kategorii 2JIll ian, nie chc~ 

powiedziee, zeby przy dotychczasowym defektownynn uj~ciu zmian 
jakosciowyeh i ilosciowych nie mogli filozofowie mar ksistowscy 
juz dzis przystqpie przynajm niej do cz~sciowego sprawdzenia swe
go prawa dialektycznego. Tej w eryfikacji empirycznej falJctycznie 
sit.=: tez podejmujq. Zobaczmy, z jakim skutkiem. 

Bardzo cz~s to przy uzasadnianiu prawa "przechodzenia ilosci 
w jakosc" teoretycy marksizmu podajq przyklady dotyczqce za
marzania i wrzenia wody. Oto typowe dla podr~cznikow marksi
stowskieh uj~cie tych dwu sytuac ji: "Do chwili wrzenia nagrze

\ 

" Wykaz odsy!aczy zob. drukowany w tym numerze art. T. Gadacza (przyp. 
red.). 
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wanie wody da si~ przedstawic rzeczywlscle jako linia prosta, da 
si~ ujqC jako 2lIlliany czysto ilosciowe. Gdy jednakze woda w mo
mencie wrzenia zamienia si~ w par~ albo zamarzajqc staje si~ 

lodern, przelamuje si~ linia prosta rozwoju. Niczego tutaj nie tlu
maczy faikt, ze dodaIismy, pow,iedzmy, tylko jeszcze jeden stopien 
ciepla; PQprzednio tez przeciez dodawalismy po jednym stopniu 
i otrzymalismy zjawisko nag·rzewania wody, a nie jej przeksztal
cenie si~ w par~ . Podobne tlumaczenie usilu'je po prostu nadal 
utrzymac obraz prostej, jednostajrue wst~pujqcej linii rozwoju. 
A w rzeczywistosd wystt?puje jednak cos nowego; wiemy 0 tyro 
z bezposredniego, namacalnego doswiadcienia" 17. 

Taka inter,pretacja zjawiska zamarzania wody lub jej wrzenia 
jest jednak przy dzisiejszych pog;lqdach fizyki ~byt uproszczona. 
Zwrocil jui: na to uwag~ Ossowski w artykule Teoretyc,zne zada
nia marksizmu. "ezy ka2ldej 2lIlliane ilosciowej - 'Pytal si~ Ossow
sk i - nie towarzyszq jakies zmiany jakosciowe? ezy woda zmie
nia SWq jaikosc tylko w temperaiiU!rze 0° lub 100°, jak glosZq pod
r~czniki marksizmu? Czy przy ogrzewaniu w.ody od + 10° do 
+ 90° nie zachodzq w niej roznorodne zmiany jakosciowe? Wszak 
wraz z ogrzewam.iem zmieniajq si~ jej wlasnosci chemiczne, :mnie
nia si~ jej spos6b oddzialywania na nasze zakonczenia nerwowe, 
zmienia si~ jej stan skupienia, g;dyz woda przeksztaka si~ w par~ 
nie tylko w temperaturze 100°, jalk to si~ cz~sto po dzis dzien 
bl~dnie w yklada na kursach popularnych marksilJIllu (woda, jak 
wiadomo, zamiooia si~ w parr~ w kazdej temperaturze... )" 18. 

Te wywody Ossows'k iego Sq tak przekonywajqce, ze trudno si~ 
za nimi rue opowiedziec. GdyJby ogrzewarnie wody, wyjqwszy mo
ment w rzenia, wyrazalo si~ tylko w zmianach ilosciowych i gdyby 
wrzenie byio jedynq jakosciq, jaka si~ w naszym wypadku poja
wia, to podany wyzej przyklad bylby dobrym poparciem tezy 
o przechodzeniu ilosci w jakosc. Jednakowoz nie moze ulegac 
\Vqtpliw osci, ze zmiana jakosci wody zachodzi nie tylko przy tem
peraturze 1000e, ale takze na poszczeg6lnych etapa'ch zblizania si~ 
do wrzenia r6wn olegle do zmian ilosciowych, jak na to zwr6cil 
uwag~ Ossowski. Kto przyjmuje ten paralelizm zmian jakoscio
wych, ten przyzma, ze wrzenie wody jest najbardziej charaMery
s tYCZ l1q jaikosCliCj, jaka si~ zjawia po szeregu okreslonych zmian 
ilosciowych, ale nie b~dzie juz m6gi wskazac momentu, w kt6rym 
przyogrzewaniu wody ilosc przechodzHaby w jakosc, gdyz ten pro
ces m6glby zachodzic tylko tam; gdzie po szeregu samych zmian 

17 A. Schaff, 
chanowa w Pod

IS S t r . 4, 5. 

Wst~p d o 
stawowych 

t eo rH 
zagad7

marks!?mu , 
h eni ach marksi zmu, 

3tr. 112. 
s t r. 

Por. podobne 
100. 

u j ~ ci e Pl e -
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ilosciowych naS:t~puje szereg samych zmian jakosciowych czy choc
by tylko sama jedna zmiana jakosciowa. 

Podobny zarzut nieuzasadnionych generalizacji i braku istotnyc'h 
zroznicowan mozna odnosic takze do prawa "walki przeciwieilstw" 
i prob jego aplikacji do wyjasnienia natury psychizmu ludzkiego. 
Prawo to glosi, ze "w kazdym zjawisku t'kwiq wewn~trzne prze
ciWiieilsiwa". Tymczasem fizyka eksperymentalna n ie przedstawia 
nam zadnych danych, k tore by nas ,upowainialy do twierdzenia, 
ie np. przyciqganie, jakie zachodzi mi~dzy roznoimi~nnymi nabo
jami elektrycznymi, rozklada si~ na jakies wewn~trzne przeci
wienstwa fWlkcjo\!lalne. A przeciez to przyaiqganie jest bez iad
nej wqtpliwosci "zjawiskiem" i w obec tego powinno by si~ do 
mego stosowac dialektyczne prawo 0 jedinosci przeciwienstw.. 

Wydaje si~ jednak, ze teorertycy marksizmu mimo ogolnego sfor
mulowania swego pr awa m a jq faktycznie n a myfilii tylko n i e
k tor e zjawiska hardziej skomplikowa,ne, b~dqce wypadkowq 

/ prostych dzialan przeciwstawnych. Jesli jednak stosujemy dialek
tyczne prawo 0 jednosci przeciwienstw tylko do III i e k tor y c h 
zjawisk bardziej skomplikowanych, wypadk owych w stosunku do 
Innych, to dlaczego nie mowi si~ 0 tym wyraznie w samej for
mule prawa lub w doda1!kowych wyjasnieniach d o tego prawa? 

Temu, k to zywifJby jakies wqtpliwosci odrnosnie do przykiadow 
z elek<tronem, m oma by wskazac np. jednorodne pole elektryczne, 
wytworzone mi~dzy pIytkami plaskiego kondensatora 19. Nikt chy
ba nie b~dzie dopairywal si~ przeciwstawnych cech w tym "przed
miocie", w tej " jednoli'tej calosci", jak q jes,t to pole 0 jed'l1akowej 
1ndukcji elektrycznej we wszys t!bch sw oich punktach. 

Badane przez nas prawo zaklada, ze mi~dzy pxzeciwstawnymi 
silami dochodzi zawsze do starcia, do "walki". Tymczasem dw a 
ciaia naelekt.ryzowane r oznoimiennie stanowiq pod wzgl~dem swe
go Iadunku s ily przeciwstawne - teoretycy marks izmu powolu jq 
siE; przeciez na przeciwstawnosc w atom ie dodatniego jqdra i ujem
nych elektron6w - a jednak ciaia naelek tr yzow ane r6znoimien 
nie nie odpychajq si~ lecz przyciqgajq. Nie zawsze wi~c sily prze
ciwstawne w przyrodzie m al1twej prow adzq d o starcia, do "wal
ki". I jakby na przek6r dialektycznemu praw u odpychajq siE; n ie 
ciaia naelektryzowane rozl1oimiennie ale ciala naelektryzowane 
jednoimiennie, p odobnie jak odpycha jq s i~ nie r6znoimienne h ie
guny magnesu ale bieguny jednoimienne. 

Wedlug d ialektycznego prawa scier anie si~ przeciwstawnych sit 

" Bion : tu pod uwa g<: tylko t<: cz<:sc pola elektrycznego, w kt6re j linie sil 
uktada jq si <: r6wnolegle do siebie . P omijam olw lic <: brzeg6w p lylek kondensa
tora, gdyz ta m pole elektryc zne nie Jes t j ed norodne . 
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jes t jedynyIn irodlem "rozwoju danego przedmiotu czy zjawiska". 
e zy jednak gdy pozyton i elektl'on , spotkawszy si~ ze sobq,. zamie·· 
n ia jq si~ n a ' dw a kw anty energii promieniowania gamma, ' czy te 
kw anty wywodzq si~ z "walki" pozytonu i elektronu? W jakiej 
"w alce" m a zrodlo p ole elektr yczne, ktore romacza wokal siebie 
k ai,dy ladunek elek tr yczny ? Jakiej "walee" zawd'Zi~cza swe po
wstanie wirowe pole m agnetyczne, ktore wyst~pu)e przy zmianie 
nat~zenia pola elek t r ycznego? 

ie jest pr awd q, ze dialektyC'We p rawo jednosci i w alki prze
ciw ienstw znajdu je zastosowanie do wszys tkich przedmiotow i do 
wszystkich ,proces aw , jakie dokonujq si~ w obr~bie przyrody mar 
twej. Dlatego t ez ze ?;dziwieniem stwierdzam, ze J ulian Lider 
przytoczywszy w Pogadankach 0 dialektyce i m aterializmie k ilka 
pr zykla dow z dziedziny fizyki na wspolistn ienie przeciwienstw , 
z ktorych to przyk lad6w jeden (0 dualizrrnie korpuskularno-falo
wym ) jes t zresztq chybiony, k Oinkluduje: "Tak wiE:c w istocie k az
dego fizycznego zjawiska tkwi jedn ose przeciwienstw" 20. P rzeciez 
z t ego, ze w n i e k t 6 if Y c h zjawiskach fizyc:onych stwierdzona 
zos tala jednose p rzeciwieilstw, nie wynika, iz w k a z d y m zja
wisku fizycznym wyst~puje jednose przeciwienstw. 

Oceniajqc podohny sty1 ilnterpretacji podstawowej dla materia
lizmu kwest ii natury ludzkiego psychizrrnu podkreslie nalezy fakt 
braku pl'ecyzji pl'zy formulowan iu podstawowych zalozen i pod
tawowych praw. Dlatego tez interpret ac ji t ej an i nie mom a uznae 

za wolnq od sprzecznvsci, ani za uzas aooi ou q emp irycznie. P yta
n ie czym jest ludzka psychika nie uzysku je w perspekoiywach m a
t er ializmu dia lektycznego odpow iedzi, k tarq mozna by zaak cep
towae b ez obiekcji empirycznych, metodologicznych, czy nawet 
terminologQcznych . Sytuac ja taka nie wyklucza, oczywiscie, mozli
wasci wypracow ania nowych, bardziej adekwatnych prob inter
pretacji psychi:zJJ:i1ru. w e wsp omnianych perspekoiyw a·ch. Dotychcza
sowe proby rozwlJaJqCe k lasyczne sformulowan ia teoretykow 
m arks izmu trudno jednak uznac Z 3 zadowala jqce. 

Ks. Kazimierz Kf6sak 

10 s tr. 53. 
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KRYTYKA MATERIALlZMU 

DIALEKTYCZNEGO W PRACACH 


KAZIMIERZA KtOSAKA 

TlO SPORU 

Swiatopoglqd marksistowski, malo znany teoretykom systemow 
myslowych przed II wojnq swiatowll, stal si~ po zakonczeniu dzia
Ian wojennych ptzedmiotem zainteresowania szerokich kr~gow 
spo!ecznych, przedIll!iotem krytyk i sporow. Zasadniczq przyczynll 
tego zjaw"iSka bylo dojscie w wielu krajach do wladzy politycznej 
ugrupowan socjalistycznY'ch, opierajq'cych si~ w swej ideologij na 
filozofii marksistowskiej, coraz s,zersze propagowanie tej filozofii, 
a przede wszystkim samo jej szczegoLne znaczenie. 

Takze w Polsce filozofia marksistowska jako praktyczna doktry
na wladzy stala si~ z wyZej wymienionych powodow przedmiotem 
ogromnego zainteresowania, polemik i sporow. 

Wsrod nich na czolo wysun1l1 si~ s,por 0 tezy materiaLizmu dia
lektycznego. Zatoczyl on swym zasi~giem najszerszy krqg. Mate'" 
rializm dialektyc2'JIJ.y - "swiatopogllld partii marksistowskiej" 1 

w zamierzeniu mial bowiem stac si~ Swiatopogllldem calej inteli'" 
gencji polskiej. Przez scisle powillzanie z naukami pozytywnymi, 
w ktorych szukal uzasadnienia swych tez, oglaszal si~ jako swia
topogllld naU'kowy i laicki, jedyny mogllcy adekwatnie wyjasnic 
prawd~ zjawisk swiata. Stawal on w opozycji do calej sfery re
ligii i teologii, przY2'JIJ.ajllc im jedynie status przednaukowy. I w 
tym kontekscie postawil wielkie rzesze tej, w wi~kszosci wierzqcej 
in teligencji, w trudnej sytuacji. 

Moina postawic pytanie, czy byl to spor 0 istot~ marksizmu? 
WY'daje si~ ze nie, gdyz diamat 2 jest w marksizmie czyms wtor
nym. Szczegolnego jednak wydzwi~ku nadal temu wycinkowi do
ktryny marksistowskiej sam Jozef Stalin. Wyodr~bnil on trzy za
sady materiali7lIlliu filozofdc,znego i sformulowal cztery slynne tezy 
dialektyki. Stlld krytyki i spory, choc w poszczeg6Inych wypad
kach trafialy w mysli klasykow marksizmu, to jednak zasadniczo 
oscylowaly wokol tekst6w Stalina. Zasadniczy wklad Stalina do 
marksistowskiej mysli teoretycznej podkreslil Wladyslaw Krajew

1 M. Rozental 1 P . Judln. Kr6tkt swwntk fllozoftezny. Warszawa 1955 r .• s. 394. 
: "Diamat" - skr6t nazwy ..materiallzmu dialekty cznego". 
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ski w lapidarnych slowach: "mistrzowski wyklad zasad materia 
li:r.mu dialektycznego dla badamia Zycia spolecmego i dzialalnosci 
partii proletariackiej dal Stalin w swej genialnej pracy 0 mate
riaLizmie dialektycznym i historycznym":3 Przytoczone slowa Kra
jewskiego s,! przykladem spojrzenia wi~kszosci marksisst6w pol
skich na prace Stalina, kt6re w okresie jego "kultu" byly: "nie
dOScignionym wzorem ja·snego, zwi~zlego i scislego przedstawienia 
gl6wnych zasad filozofii marksistowskiej".4 

SpOr 0 tezy diamatu toczyl si~ w latach 1945-1956, od chwili 
zakonczenia dzialan wojennych, przez okres panowania stalini
zmu w Polsce, az po XX Zjazd KC KPZR, na kt6rym pot~piono 
kult jednostki .. . Bralo w nim ud~al wielu filozof6w r6znych 
orientacji. Ze strony broni,!cej diamat wyst~powali: Adam Schaff, 
Wladyslaw Krajewski, Stefan Z6lkiewski, Leszek Kolakowski, zas 
ze strony krytyk6w: Jan Piwowarczy'k, Narcyz Lubnicki, Kazi
mierz Kl6sak, Stanislaw Ossowski, Czeslaw Bialobrzeski, Kazi
mierz Ajdukiewicz. Pisali oni na lamach takich czasopism, jak: 
"Odrodzenie" , "Kuznica", "Po prostu", "Mysl Wsp6Iczesna", 
"Mysl Filozoficzna", "Przegl,!d Filozoficzny", "Analecta Universi
tatis Mariae Curie-Sklodowska", "Przeglqd Powszechny", "Ty
godnik Powszechny", "Znak", "Ateneum Kaplanskie", "HO'lllo 
Dei", "Zycie i Mysl". Z pozycjji ksiqiJkowych ukazal si~ tylko 
Materializm dialektyczny (studia krytyczne) ks. Kazimierza K16
saka. 

KRYTYCZNY NURT SPORU 
PRACE KS. KAZIMIERZA KtOSAKA 


Najdonioslejszym nurtem tego sporu byla krytyka tez diamatu, 
podj~ta przez ks. Kazimierza KlOsaka. W niniejszym artykule zaj
miemy si~ ukazaniem jedynie krytyki samych tez dialektycznych. 

W licznych artykulach i jednej pozycji ksiqzkowej zawarl ks. 
KIOsak krytyk~ czterech tez dialektyki w uj~ciu Adama Schaffa, 
Wladyslawa Krajewskiego, Fryderyka Engelsa i Karola Marksa, 
a takze krytyk~ poglqd6w innych dw6ch krytyk6w diamatJU: Nar
cyza Lubnickiego i Stanislawa Ossowskiego. Ks. Klosak podszedl 
do oceny tych tez w spos6b szczeg6lny. Jako wychowamek kato
lickiego Uniwersytetu w Louvain przyjql postaw~ szerotkiego ot
warcia na osiqgl!1i~ia wSlp6kzesnych nauk pozytywnych. Na tych 
samych naukach opierali si~ marksiSci, szukajqcy w nich potwier
dzenia dla swych dialektycznych tez. Doszro wi~ do konfrontacji, 

I w. Krajews}ci, 0 dtutek tyce murKsistowskicj, Katowice 1951 r., s. 15. 
• Tamze. 
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ktora trwala okolo osmiu lat. Okreslajqc zalozenia podj~tej dy
skusji Kl6sak pisal: "Studiujqc dialektyk~ marksistowskq sta,ra
lem si~ zajqc wO'bec niej postaw~ katolickiego obiektywizmu, kto
ry nie waha si~ przyznac pr,zeciwnikowi ideologicznernu slusznosci 
tam, gdzie on jq rna. Zrozumialq jest rzeczq, ze kierujqc si~ wzgl~
dami na ortodoksj~ katolickq oraz wyma,ganiami naukowego do
wodu, nie moglem przyjqC dialektyki marksistowskiej w jej pel
nym uj~iu oryginalnym. Dokonujqc jednak tej selektywnej asy
milacji staralem si~ zachowac z niej wszystko to, co uwazalem 
za pozytywnq zdobycz".5 

Z krytykowanych przez Klosaka marksistow odpowiadal tylko 
Krajewski.. Schaff, przeciw ktoremu 'skierowana byla wi~kszosc 
tekstow krytycznyC'h, milczal. Jedynie w IV i V wydaniu ksiqzki 
Wst~p do teorH marksizmu opuscil ust~py 0 stosunku dialektyki 
do logiki forvnalnej. Mikzenie Schaffa doszlo do tego stopnia, ze 
nawet, gdy .potem w artykule Dziesi~c lat walki 0 zwyci~stwo fi
lozofii marksistowskiej w Polsce 6 pisal 0 polemikach prowadzo
nych z filozofami chrzescijailskimi, nie wspomnial ani raz riazwi
ska Klosaka. Dopiero w 1951 i 1954 roku wystqpil Leszek Kola
kowski jako obronca Schaffa. W dwoch artykulach pot~pil on 
ar.gumentacj~ Kl6saka oraz poglqdy na marksistowski materializm 
filozoficzny. J~zyk Kolakowskiego, podO'bnie jak j~zyk Hollanda, 
czy innych krytykujqcych C'hrzescijailskq wizj~ filozofii marksi
stowskiej, byl pelen pogaroy i bezceremonialnosci. Przeciwko ta
kiemu j~zykowi, jak tez obrazliwemu stylowi polemiki, wystqpil 
ks. Klosak z ostrq replikq w czasopiS.mie "Zycie i Mysl": "W zwiqz
ku z odmawianiem filozofii chrzesdjailskiej cech naukowosci --: 
pisal - skladam jako profesor i prodziekan ATK w Warszawie 
stanowczy protest przeciwko j~zykowi, jakim Henryk Holland, 
a zwlaszcza Leszek Kolakowski od-zywajq si~ 0 przedstawicielach . 
wymienionej filozofii, czy 0 niej samej - przeciw j~zykowi nie
wybrednemu, bezceremonialnemu, obelzywemu i przesyconemu 
uczuciami pogardy, w ktorym przewijajq si~ wyrazenia: «filozo
fi-czny Ciemnogrod, obskurantyzm katolicki, czarna armia obsku
rantyzmu i reakcji, filozofia jawnie religiancka, klechostwo».7 

Warto na mairginesie za'llwazyc, ze Leszek Kolakowski w trze
cim tomie ksiqzki Gl6wne nurty marksizmu wycofuje si~ ze stano
wiska zajmowanego w owym czasie. "VV' bataliach tych 

'K. K16sak, Katotik wobec diatektyki marksistowsktej, "Tygodnlk powszech
ny", Nr 21-22 (270-271), 1950 r., S. 10. 

t A. Schaff, DZies!~c tat watk! 0 
sce, "Mys1 Filozoficzna", Nr 3113 1954 r. 

7 K. K16sak, pr6ba oceny, "Zycie i 
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pisze - bralo udzial wielu marksist6w starszego i mlodszego po
kolenia, Adam Schaff, Bronislaw Baczko, Tadeusz Kronski, Helena 
Eilstein, Wladyslaw Krajewski, r6wniez uczestniczyl w nich pi
SZqcy nilniejsze, M6ry nie uwaza tej swojej aktywnosci za powod 
do chluby".8 

KRYTYKA POSZCZEGOLNYCH TEZ DIALEKTYKI 

Dialektyka marksistowska, poj~ta zarazem jako ontologia i me
toda bada,nia swiata przyrody i historii ludzkiej, spotkala si~ 

z 0 wiele wi~kszq krytykq niz marksistowski materializm filozo
ficzny. Krytyka ta uderza w stalinowskie sformulowania praw 
dialektyki podane w cmerech oslawionych tezach: 0 "wszechzwiqz
ku rze<:zy i zjawisk", "powszechnosci zmiany i rozwoj'll", "prze
chodzeniu ilosci w j-akos·c" oraz j,jediI1vsci i wa1ce przeciwiellstw". 

Poniewaz "prawa dialeMyki Sq abstrahowane z dziej6w przyrody 
i spoleczenstwa l'lldzlciego - pisal Bngels - (...) Sq one jedYllie 
najog6lniejszymi prawami tych dwu faz rozwoju historycznego" 9 . 

Jako najbardziej og6lne obejmujq swym zakresem zar6wnv calq 
przyrod~, jak i cale dzieje l'lldzkie. Jedynym wi~c sposobem ich 
weryfikacji Sq przykiady b~dqce wymikiem badan przyrody przez 
nauki pozytywne i badan dziej6w ludzkich przez nauki historycz
ne. Dlatego tez przyklady odgrywajq w dialektyce marksistowskiej 
ogromnq rol~. Stamowiq one fundament tez dialektycznych, ponie
waz, jalk twierdzi Engels, z nich tezy te zostaly wyabstrahowane, 
a jednoczesnie Sq dla nich jedynym motywem wiarygodnosci. 

Nie jest naszym obecnym zadaniem zastanawiac si~ co bylo 
pierwsze: przyklady, z kt6rych tezy dialektyki zostaiy wyabstra
howame, ezy same ·tezy, dla kt6rych w przyrodzie i historii ludz
kiej poszukuje si~ potwierdzenia. W kazdym razie w okresie, w 
kt6rym byly sformurowame i sprawdzane "zadne odkrycie nauk 
pozytywnych nie moglo im przeczyc, powinno natomiast je po
twierdzac".10 

Cala kryty<ka dialektyki marksistowS'kiej ogniskowala si~ wok61 
tych oslawionych przyklad6w. Wystarczylo bowiem udowodnic, ze 
jakiko-Iwiek wymiar r zeczywistosci wymyka si~ spod odpowied
niego prawa dialektyki, aby doprowadzic do automatycznego upad
ku calego prawa . 

• L. Kolakowski, Gl6wne nurt y markslzmu, t. III, Paryt 1978 r., s. 179. 
• F . Engels, Dlo.tektyka przy rody, BIbllotek a Klasyk6w FllozofU, 1979 r., s. 59. 
:0 J. Tlschner, La sv oHa st orl ca (Crtsttant f! marxtstl In Potonlo.), Bolonia 

1981 r., s. 132. 
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1) KRYJYKA TEZY 0 "WSZECHZWIAZKU RZECZY I ZJAWISK" 

Krytyk~ dialektyeznej tezy ,,0 wszeehzwiqzku rzeczy i zjawisk" 
podjql ks. Kazimierz Klasak w artykulaeh: DiaLektyczne prawo 
wszechzaLeznosci rzeczy i zjawisk oraz DiaLektyczne prawo ruchu 
materii. 

Za podstaw~ do krytyki posluzyly mu dwa razne sformulowania 
tej tezy, dokonane przez Adama Schaffa i Wladyslawa Krajew
sk iego. Ks. Klasak celowo je zestawia, a nast~pnie poddaje ana
lizie. Schaff pisze: "poniewaz rzeczywistosc jest materialnq 
jednosciq, wi~c w ostatecznym rozrachun'ku wszyst'ko si~ w niej 
lqczy. Z tego tez punktu widzenia musimy przyznac, iZ wszystkie 
fakty obiektywnej rzeczywistosci warunkujq si~ wzajemnie".l1 
A Krajewski w dwa lata pazniej stwierdza: "wszystkie przedmioty, 
zjawiska i ich ceehy Sq seisle ze sobq powiqzane, przez siebie uwa
runkowane, od siebie uzalemione, tak ze otaezajqca nas rzeczy
wistosc nie jest przypadkowym, bezladnym nagromadzeniem rze
czy i zjawisk, lecz przeeiwnie, caly swiat tworzy jednosc mate
rialnq, podporzqdkowanq jednolitym prawom przyrody". 12 

W tyeh dwach sformulowaniach polskich teorety'k6w marksizmu 
wyraznia ks. K16sak dwie razne inl1;erpretaeje dialektycznego pra
wa ,,0 wszechzwiqzku rzeczy i zjawisk". Interpretacja Schaffa jest 
wedlug niego interpretacjq maksymalistycznq, zgodnq z doktrynq 
Engelsa i Stalina, a interpretacja Krajewskiego minimalistyeZllq. 
Czym si~ r6Zniq mi~dzy sobq te interpretaeje? W jakim swietle 
ukazujq nam pietwszq tez~ dialektyki marksistowskiej? 

W maksymalis,tycznej intenpretacji prof. Schaffa ehodzi 0 "uza
leznienie kazdego przedmiotu, kazdego zjawiska, kazdej cechy, od 
wszystkich pozostalych przedmiot6w, od kaZdego innego zjawiska, 
od kazdej innej cechy w tym samym przedmiocie i zjawisku 1ub 
jeszcze od cech wyst~pujqcych we wszystkich innych przedmio 
tach i zjawiskaeh".13 Tak uj~ta tresc prawa dialektyki moze bye 
traktowana "co najwyzej jako hipoteza, kt6rq trzeba by usta
w icmie konfrontowac z kazdymi nowymi danymi dOSwiadcze
n ia - pis.ze K16sak. Z przeslanek, na kt6re powoluje si~ Schaff (...) 
!lie da si~ wyprowadzic ogolnego wllliosku 0 zaleznosci kaZdej rze
ezy i kazdegcr y;jawiska od wszystkich pozostalych rzeczy i zja
wisk".14 

, 11 A. Schaff, wst(1P do teoTH TnaTkSlzmu, Warszawa 1947 r. (wyd. I), s. 160. 
U W. Krajewski, Dtalektyka Ilz1/kt wsp6lczernej, "My~l Wsp61czesna", Nr 3/34 

1949 r., s. 206. 
u K. Kl6sak, Dtalektyczne prow<> wszechzatezno$ct TZeCzy t Z3aW!sk, "prze

glqd Powszechny", Nr 10/691 1949 r., s. 203 • 
.. Tamze. s. 206. 
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Pomimo, ze Schaff nie udowodnil swej maksymaIistycznej inter
pretaeji, to mozna teoretycznie zalozye jej prawdziwose. Wystar
czy jeclJnak - stwie<rdza w daIszym ciqgu ks. Kl6sak - znalezc 
jeden przyklad wykazujqcy rozbieimosc z maksymalistycznym sen
sem dialektycznego prawa, aby sens ten uznae za bl~dny. Zna
lazlszy taki przyklad, dotyczqcy zjawiska grawitacji, dowodzi 
bl~nosci interpretacji Sehaffa: "Jezeliby prawo 0 wszechzalez
no.sci rzeczy i zjawisk, rozumiaJIle w sensie maksymalistyeznym, 
bylo prawem prawrlziwym, to w takim razie wzajemne przyciq
ganie si~ dwu cia! powinno bye mi~dzy innymi uzaleznione 00 
rodzaju materii tyeh cia!, od ich stan'll fizykalnego, od obecnosci 
innego ciala czy innych cial ( ... ). Ale jui Albert Einstein pisal: 
«ciala poruszajqce si~ pod wylqcznym dzialaniem pola grawita
cyjnego doznajq przyspieszenia, kt6re weale nie zalezy ani od ma
terialu, ani tez od fizykalnego stalIlu ciala,,".15 

Gdymaksymalistyczna i,nterpretacja pierwszego prawa dialek
tyki jest nie do przyj~cia, to minimalistyczny sens tego prawa, ku 
kt6remu sklania si~ Krajewski, nie wywoluje u ks. Kl6saka zad
nych wqtpliwosci. Co prawda formula, w jakiej Krajewski zawar! 
sw6j poglqd zdaje si~ sugerowae sens maksymalistyczny - stwier
dza Kl6sak - jednak przyklady, jakie ten teoretyk marksizmu 
przytacza, wskazujq wyraznie na sens minimalistyczny. "Sens ten 
nie moze budzie w zasadzie zadnych zastrzezen. Za takq tre.sciq 
dialektycznq opowie si~ dzis kazdy filozof przyrody... ".16 Jezeli 
ks. Kl6sak rna cos do zarzueenia Krajewskiemu, to tylko braki 
wyst~pujqce w jego arguanentacji. Zarzuty te, dotyczqce formy 
dialektycznej interpretacji prawa 0 r6wnowamosci masy bezwlad
nej i energii, oraz samego pojmowania stosunku, jaki wedlug za
sady nieoznaczono.sci Heisenber.ga rna zaehodzie mi~dzy podmio
tern i przedmiotem obserwacji w skali mikrokosmosowej, nic jed
nak nie zmieniajq w istocie poruszanego przez nas zagadnienia. 

Z krytyki przeprowadzonej przez ks. Kl6saka jasno wynika, ze 
mozna si~ zgodziC tylko z minimalistyoznq interpretacjq pierwszej 
tezy dialeMyki. To swoje stanowis·ko, jako katolika, potwierdza 
w artykule: Katolik wobec diaLektyki marksistowskiej. Pisze: "ka
tolik Die zgodzi si~ z powodu braku dowod6w na maksyanali
styezny sens dialektyc~nego prawa wszechza<leimosci rzeczy i zja
wisk (...) to jednak b~dzie musia! uznae za sbusznq minimalistycz
nq intenpretacj~ tego prawa".17 

" Tamie, s. 207. 
" Tamte, S. 210. 
" K. KI6sak, KatoWc wolJec dl11tektyk! m<lTkststowsklej, ..Tygodnik Powszech· 

ny", Nr 21-22 (270-271) 1950 r., s. 2. 
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2) KRYTYKA TEZY 0 "POWSZECHNOSCI ZMIANY I ROZWOJU" 

Ta dose niejasna w swym sformulowaniu teza dialektyki zostala 
p&ddana analizie krytycznej w artykulach: Dialektyczne prawo TU

chtL materii i Katolik wobec dialektyki marksistowskiej. Zwraca 
si£: w nich przeciw poglqdom Schaffa zawaTtym w ksiqzce Wst~p 
do teorii marksizmtL (wyd. IV, Ksiqzka i Wiedza 1949 r.), oraz po
glqdom Krajewskiego zawartym w jego niektorych artykulach. 

U prof. Schaffa wyroznia ks. Klosak trzy cz~ci dialektycznego 
prawa ,,0 powszechnosci ZlIlliany i rozwoju" i kolejno poddaje je 
krytyc:zmemu osqdowi. 

A) "Materia znajduje si£: w nieustannym ruchu. Ruch istotowo 
jest zwiqzany z mat e-riq". 

W tej pierwszej cz~sci dialektyc2mego prawa wyodr~bnia ks . 
KIa ak dwa skladniki: 

a) "Materia znajduje si~ w nieustannym ruchu". Nasz autor zga
dza si~ z tq tezq , przy rezygnacji jed'l1ak z danych fizyki relaty
wistycznej. "Jeieli rezy,gnujCjc z wi~kszej obiektywnosci jakq daje 
fizyka relatywistyczna - pisze - ograniczymy si~ przy zagadnie
niu ruchu mechanicznego do uj~cia naszych potocznych intuicji, 
wowczas teza 0 ruch'll mecha'l1icznym materii, wzi~ta tak, jak jq 
przedstawiajq teoretycy marksizmu, nie ~dzie budzila zadnych 
zastrzezen" .18 Wszak - stwierdza dalej - "nasza potoczna intuicja 
dostarcza nam danych potwierdzajqcych dynamiczny charakter, za
rowno makro jak i mikrokosmosu".19 

b) "Ruch przynalezy istotowo do materii". To natomiast sfor
mulowanie budzi u ks. KI6saka powaime wq.tpliwosci. Dlatego tez 
poddaje je dokladniejszej ocenie krytycznej. 

Pyta najpierw Schaffa i Krajewskiego 0 dowody, jakie przyta
czajq na potwierdzenie prawdziwoSci tego sformulowania. Nie 
znajdujqc ich, zwraca si~ wprost do samego Engelsa, kt6ry w pra
cy HerTn EtLgen Dilhring UmwiilztLng der Wissenschaft nazywa 
ruch "die Daseinsweise der Materie (sposobem istnienia ma'te
ri i)".20 U Engelsa doszrukal si~ ks. KIOsak tylko pewnego zarysu 
dowodu i to sformulowanego w negatywnej formie. Ten klasyk 
marksizmu pisze, ze materia w stanie bezruchu jest "jednym z naj
bardziej pustych i jalowych wyo'brazen, jest czystym chorobli
wym majaezeniem, jest wreszcie wyobrazeniem niedorzec2JJlym, 
gdyz przenosi na wszechSwiat stan z istoty swej wzgl~ny, jako 
bezwzgl~ny, w ktorym wi~c jednoczesnie moze znajdowac 3i~ 

" K. Kl6sak, Dta!ektyczne pTawo TUCltu materli, "Znak" Nr 25 1950 r ., s. 2911. 
~. Tami:e, s. 3OQ. 
to Taffize, S. 301. 
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zawsze tylka cz~sc marterii".21 I dalej stwierdza, ze adrzucenie 
prawdy a koniec:lJllym zwiqzku materii z ruchem mechanicznym 
,,prawadzi do. uznania istnienia Bo.ga, ktory z absalutnega bezru
chu wprawadza swiat w stan ruchu".22 

Na engelsawskie twierdzenie, ze stan bezruchu maze przyslugi
wac tylko cZ~Sci materii, przytacza ks. Klosak teari~ cieplnej 
Smierci wszechSwiata - Claus~usa i Larda Kelvina - ktora m6wi, 
ze nie tylka cz~se, ale calasc materii wszechswiata znajdzie siE: 
kiedys w stanie absalutnega bezruchu. Dajdzie do. tega w mysl 
zasady Carnata po. stopniawej zmianie wszystkich farm energii na 
ciepla i jega razpraszeniu si~ w makrokosmasie. Tearia ' ta pod
w aza tez~ wysuni~tq przez Engelsa, gdyz - jak dalej stwierdza 
EJosak - pomima wielu wqtpliwosci wysuwanych przeciwko niej , 
szczegolnie ze strony marksistowskiej, daje jednak padstawE: do 
tearetycznego pamyslenia wszechSwiata, w ktorym w skali ma
krokasmosowej ustalby calkowicie ruch mechaniczny. "Zas mozli
wose pomyslenia takiego wszechswiata nie pozwala nam nazy\vae 
koncepcji bezruchu calego wszechSwiata chorabliwym majacze
niem".23 

Klosak nie zgadza si~ takZe z drug im twierdzeniem Engelsa, ze 
odrzucenie prawdy 0 koniec.znosci zwiqzku materii z ruchem me
chanicznym prowadzi do uznania is tnienia Boga. "Wszak przyj~ie 

t ezy, iz caly wszechSwiat moglby zna jclowac si~ w calkowitym 
bezruchu - pisze nasz autor - nie wiqze si~ kaniecznie z myslq, 
ze obecny stan ruchu we wszechswiecie byl poprzedzony stanem 
calkowitego bezruchu".24 

B) "Materia przy przechodzeniu z jednych form do drugich ule
ga przemianam jakosciowym". To sformulowanie nie budzi u K1o
saka specjalnych wqtpliwosci. 

C) "Ruch materii i jej przemiany jakosciowe nie majq paczqtku 
i nie b~dq mialy konca". Tej natamiast cz~sci diale'ktycznego pra
wa sta'llOWcza si~ przeciwstawia. W a~tykule Katolik wobec dialek 
t yki marksistowskiej pisze: "Teza ta jest dla katali'ka herezjq, 
gdyz lqcznie z zakladanq przez siebie teZ<l 0 odwiecznym istnieniu 
materii stanowi zaprzeczenie dagmatu, wedrug ktorego wszech
swiat nie istnial zawsze, lecz zaczql swaje istnienie w czasie, lub 
sciSlej si~ wyrazajqc z czasem".2S 

Nie znalazlszy u Schaffa zadnego dowodu potwierdzajqcego 

11 Tamte. 
• Tamie. 
II Tamte, S. 302 • 
•• K. Kl6sak. Dtatektyczne prawo rucnu matertl, "Znak", Nr Z5 1951 r., S . :102. 
.. K . K16sak, Katottk wobec dlatektykt marks!stowsktej, "Tygodnik Powszech

ny ", Nr 21-22 (270-271) 1950 r., s. 2. 
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prawdziwosc tezy 0 wiecmosci ruchu materii, podobnie jak po
przednio, poddaje krytycznej analizie argumentacj~ samego En
geIsa. Formuluje jf!- w postaci nastwujqcego rozumowania: 
"Jeieli materia bez ruchu jest tak sarno nie do pomyslenia jak 
ruch bez materii, 

jezeli materia jest niestwarzalna i niezniszczaLna, 
to materia musi si~ znajdowac w ustawicznym ruchu, ktory jest 
niestwarzalny i niezniszczalny".26 

Prawdziwosc wniosku tego rozumowania uzalezniona jest od 
prawdziwoSci obydwu jego przeslanek. Wystarczy wi~ udowodnic 
nieprawdzi.wosc jednej z przeslanek, by wedlug prawa koniunkcji 
zostala zanegowana prawdziwosc wniosku. Otoz treSc pierwszej 
przeslanki tego rozumowania zostala juZ przez ks. Kl6saka zane
gowana, gdy wykazal on teoretycznq mozliwosc pomySlenia 
wszechSwiata, w kt6rym ustalby w skali makroskopowej wszelki 
ruch mechaniczny. W ten sposob zostal zanegowany taki:e wnio
sek. 

Gdyby ktos mial jeszcze w~tpliwosci - stwierdza ks . K!osak 
koiicz:;c swoje wywody krytyczne - to mozna takze zanegowac 
prawdziwosc d:ugiej przeslanki w swietle wysup.i~tej przez Ein
steina zasady ro\vnowaznosci masy bezwladnej i energi i oraz zja
w iska materializacji i dematerializacji.27 

3) KRYTYKA TEZY 0 "PRZECHODZENIU ILOSel W JAKOSC" 

Ks. Kazimierz K16sak w artykule Dialektyka a tradycyjna teo
ria ewoLucji zawar! krytycznq analiz~ trzeciej tezy dialektyki 
z punktu widzenia bezposredniego realimlu k,rytycznego. Z tego 
wla..snie punktu stwierdzamy tylko tyle, przyglqdajqc si~ pierw
szemu p'rzykladowi Schaffa (Wst~p do teorii marksizmu) 0 wodzie 
zmieniajqcej si~ w par~ w punkcie wrzenia, lub 2lIl1ieniajqcej si~ 
w 16d w punkcie zamarzania - pisze K!6sak - "ze po pewnym 
czasie stopniowego ogrzewania si~ wody wyst£~'puje zjawisko jej 
wfzenia, lub po pewnym czasie stopniowego ozi~biania si~ wody 
wyst~puje zjawisko jej zamarzania".28 A to wedlug niego nie daje 
jeszcze podstaw empilrycznych do twierdzenia, ze przemiana iloSci 
w jakosc wyst~pujqca w tym przypadku w zjawisku wrzenia i za
marzania wody zachodzi r6wniez w sferze transcendentnej. Do
pOki nie znajdzie si~ takie uzasadnienie empiryczne, kt6re pozwoli 

'" K. KI6sak, Diatektyczne prawo TUchu mate"i, "Znak", Nr 25 1950 r., s. 304. 
• 7 Tarnze, s. 3.05. . 

u K. Kl6sak, Dialektyka 8 tTadYCY;/714 teorta ewotucjt, "Znak", Nr 11 1948 r ., 


s. 3~2 . 
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przenieSi: na sfer~ transcendentnq to co si~ dzieje w sferze zja
wiskowej, dialektyczna teza 0 ,;przemianie ilosci w jakosc" bt::dzie 
posiadala charakter basniowy. "G<iy slyszymy 0 tego rodzaju prze
mianach - pisze Kl6sak - przypornina si~ naan fantastyczny 
swiat baSni, gdzie pod zaklt::ciem tajernniczego czarodzieja jedne 
rreczy przemieniajq si~ mornentalnie winne rzeczy najmniej do 
nich podobne".29 

Podsumowujqc swoje uwagi krytyczne, stwierdza Kl6sak, ie ne
gacja naukow·osci tezy 0 "przernianie ilosci w jakosc" wcale nie 
rnusi wiqzac sit:: z nega·cjq fakt6w z za:kresu fizyki i chernii, tak 
cz~sto przytaczanych przez marksist6w. Rezygnacja z dialektycz
nej interpretacji tych fak;f;6w wcale nie czyni ich mniej j·asnymi, 
»gdyz terrniny naukowe b~dqce w biezqcym uzytku, takie jak : 
, ~przemiana jednej postaci energii w dru:gq", "przemiana chemicz
na czyli reakcja", "Z!Illiennosc mutacyjna" iltd. , calkowicie wystar 
czajq do wyrazenia odnosnej rzeczywistosci «.30 

Tt:: samq analiz~ krytycZllq powt6rzyl ks . K16sak w ksiqzce Ma
terializm dialektyczny (studia krytyczne), na str. 86-87. Nato
miast na sir. 80-81 tej samej ksiqzki, streszczajqc stanowisko 
Schaffa w kwestii stosunku zachodzqcego rni~zy ilosch, i jako
sciq, pisze nie tak jak poprzednio 0 "przemianie" lecz 0 "przecho
dzeniu iloSci w jakosc". Zestawienie tych sfomnulowaii. jest waine, 
poniewaz staly si~ one przedmioiem dalszej dyskusji. 

Krytyczna analiza ks. Kl6saka spotkala si~ z replikq ze strony 
marksisty Wladyslawa Krajewskiego w artykule Dialektyka jizyki 
wspolczesnej. Zgadza si~ on w pelni z postulatem, ze teza 0 "prze
mianie ilosci w jakosc", w kt6rej ilosc sama staje si~ jakosciq, 
faktycznie nie rna uzasadnienia empirycznego i nalezy przez to do 
swiata baSni. Ale nie jest to - jak stwierdza - prawdziwe sfor
mulowanie dialeMycznej tezy. Teza ta w prawdziwym swym sfor
mulowaniu m6wi 0 "przejsciu" a nie 0 "przemianie" ilosci w ja
kosc. Dlatego tez zar1JUca Kl6sakowi swiadame popelnienie bl~u 
logicznego i Qqzenie do zafalszowania prawdy materializmu dia
lektycznego, w celu "zdyskredytowania marksizmu za wszelkq 
cen~" .31 

Na replik~ Wladyslawa Krajewskiego odpowiedzial ks. KI6sak 
w artykule Dialektyczne prawo przechodzenia itosci w jakosc. 

W polemicznym tekscie Krajewskiego wyr6znia ks. Kl6sak dw a 
rozumienia dialektycznego prawa 0 "przechodzeniu ilosci w ja
kosc". W pierwszym rozumieniu prawo to oznacza, ze niekt6ryin 

U Tamze. 
• Tamte, s . 324. 
II W. Krajewski, D J.a!ektyka fizyk i tvsp61czesnej, My~l Wsp61c:zesna, Nr 1-2 

(31-32) 1949 r., s. 213 . 
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zmianom ilosciowym towarzyszq zmiany jakosciowe. W drugim, 
ze zmiany iloSciowe wywolujq w okreSlonym momencie zmian~ 
jakosciowq. 0 ile w drugilm rozumieniu dialektycznego prawa Kra
jewski jest wedlug KI6saka wierny poglqdom klasycznych teore
tyk6w marksizmru, 0 tyle w pierwszym znaczeniu tego prawa jest 
nowatorem w tradycyjnej mysli marksistowskiej. Krajewski 
twierdzi K16sak - przejql t~ mysl ad Ossowskiego i "nie spo
strzegl si~ ) ze prof. Ossowski wprowadzil tu z:u,pehlie nowy sens 
dla omawianego prawa, ktory nie wiadomo jak pogodzic ze zna
czeniem terminu: «prawo 0 przechodzeniu ilosci w jakosc,,".S2 

Z kolei probuje Klosak wyja§nic, co teoretycy marksizmu rozu
miejq przez zmiany jakoSciowe, co wedlug nich przynale.zy do 
istoty zmian jakosciowych. Jest to, jak twierdzi, jedyna droga do 
ostatecznego ok['eslenia i uscislenia trzeciej tezy diaJektyki. 

Stwierdza najpierw, ze zmiany jakosciowe mUSZq dokonywac 
si~ zawsze w sposob nieciqgly, skokowy, gdyi przy zmianach ja
kosciowych chodzi 0 zasadnicze roznice mi~dzy rzeczami. Jednak 
gdy ma:rksisrci, jak: Engels, Schaff, Krajewski twierdzq tylko tyle, 
ze zmiany jakosciowe za<!hodzq w sposob nieciqgly, skokowy, wow
czas nie mowiq czym Sq zmiany jakosciowe w sobie. Sarno to bo
wiem okreslenie nie stanowi wystarczajqcego kryterium pralctycz~ 

nego do ziden1yfikowania 2llllian jakosciowych w kaidym kon
kretnym przypadku, poniewai nie tylko zmiany jakosciowe do
konujq si~ w spos6b skokowy. Nieciqglosc wyst~puje rowniez przy 
niektocych zmianach ilosciowych. Na potwierdzenie tego wlasnie 
skokowego charakteru niekt6rych zmian ilosciowych, przytacza ks. 
KJ6sak fakt nieciqglosci widm emisyjnych atomow i efekt foto
elektryczny. "FaMy te - pisze - zmusily Hzykow do zaloienia, 
iz atomy przechodzq od jednego poziomu energetycznego do dru
giego w sposob nieciqgly, skokami. W tym przerywanym rozwoju 
atomu zmieniajq si~ niezawodnie w spos6b skok\()wy nie tylko jego 
wlasnosci ja'kosciowe, ale r6wniez jego wlasnoSci ilosciowe (ilosc 
calkowitej energii wewn~trznej przy danym poziomiE{ energetycz
nym)".33 Jezeli wi~c "zmiany ilosciowe raz przybierajq postac 
zmian stopniowych, a dmgi raz przybierajq postac zmian skoko
wych, w takim razie ani stopniowosc, ani skokowosc nie stanowi 
wewn~trznej tresci zmian ilosciowych lecz cos innego".34 

Tym faktem z dziedziny fizyki wykazal ks. KI6sak niewystar
czalnosc dotychczasowego okreSlenia zmian ilosciowych i jakoscio
wych. Dlatego domaga si~ ad marksistow ponownego ich oloreSle

• K. Kl6sak, Diatektyczne pTawo pTzeehodzen'ia Hose\ w jakosc , "Przegl~d 

Powsl'echny", Nr 78 (688-9) 1949 r., s. 69-70. 
.. Tamze, s. 72. 
:... Tarnze, S. 73. 
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nia, by mozna bylo dalej konfrontowac prawo 0 "przechodzeniu 
ilosci w jakosc" z calym zakresem doSwiadczerua. 

Po dokonaniu analizy krytycznej wazruejszych faktow empirycz
nych przytaczanych przez marksistow na potwierdzellie prawdzi
wOSei trzeciej tezy dialektyki, ks. Kiosak wysuwa podsumowujqcy 
w lliosek: "Dotychczas rue zdolano udowodnic, iz w obr~bie przy
rody zachodzq fakty, ktore by stanowily empirryczne oparcie dla 
dialektycznego prawa 0 przejSciu ilosci w jakosc. Moze takie fakty 
zachodzq, ale dotqd, 0 ile mi wiadomo, nikt ich nie odkryi i wsku
tek tego nie mog~ dzis uwazac wymienionego prawa za tez~ nau
kowq na terenie nauk zajmujqcych si~ przyrodq".35 

Te swoje uwagi krytyczne powtorzyl jeszcze w cz~sci artykulu 
Katolik wobec dialektyki marksistowskiej. Na krytyczne uwagi 
i analizy ks. Klosaka nie odpowiedzial zaden z lcrytykowanych 
przez niego autorow marrksistowskich. Natomiast Leszek Kolakow
ski w cytowanym juz artykule Metodologia ks . Kl6saka - fel ieton 
j ilozoficzny wspomnial takze 0 jego krytyce trzeciej tezy diaJek
tyki. Niestety wspom.nial tylko pierwsze wzmianki krytyczne za
warte w artykule Dialektyka a tradycyjna teoria ewolucji oraz 
w ksiqzce Materializm dialektyczny (studia krytyczne), pomin'!l na
tomiast dalsze i pelniejsze analizy krytyczne wypracowane przez 
Klosaka. 

4) KRYTYKA TEZY 0 "JEDNOSCI I WALCE PRZECIWIENSTW" 

W ksiqzce Materializm dialektyczny (studia krytyczne) poddal 
K losak krytycznemu oSqdowi dialektycz,nq interpretacj~ ruchu me
chanicznego i wyZszych form ruchu, dialektycznq interpretacj~ 
genezy ruchu, oraz ogolne konsekwencje wyplywajqce z dialek
tycznej interpretacji ruchu dla logiki formalnej. Za podstaw~ tej 
oceny przyjql okreslenie Schaffa, ktory za Engelsem i Plechano
wern w nast~pujqcy sposob ukazuje sprzec.znosc tkwiqCCj w ruchu 
mecharucznym: "Wedlug dialektyki cialo w ruchu w danym mo
mencie i znajduje si~ w danym miejscu i nie znajduje si~ w n im 
(...). W konsekweJlcji, wedle dialektyki, nie mozna twierdzic, ze 
dane cialo alba si~ znajduje w danym miejscu, alba si~ w rum n ie 
znajduje, nalezy natomiast twierdzic, ze ana i znajduje si~ i nie 
znajduje si~ w tym miejscu".36 . 

Gdyby przyjqC t~ dialektycwq definick ruchu mechanicznego, 
to trzeba by bylo zanegowac razem z Eleatami rzeczywistosc ru

• K. Kl6sak, Dtalektyczne pTawO przechodzenta Uosct w jako!t, "Przegt~d 

Powszechny", Nr 711 (683-9) 1949 r . , s . 78• 
• A. Schaff, Wstl1P do teortt maTkstzmu, U47 r. (wyd. I), s. 122. 
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chu. "Bo 0 ile by clalo bylo w danym miejseu - pisze Klosak 
nie znajdowaloby si~ w ruchu, Iecz w spoezynku, gdyz slowo «jest 
w danym miejscu» jest wyrazem ezegos definitywnie wykonczo
nego, wyrazem «aktu doskonalego», jakbysmy powiedzieli w ter
minologii seholastyeznej. 0 He by zn6w w danym miejseu nie 
bylo ciaIa, to tyro bardziej nie mozna by upatrywae w tym miej- ' 
seu zadnego ruehu meehanicznego".37 Gdzie jest jednak w mark
sistowskiej definieji ruchu przyezyna, dia kt6rej dochodzi si~ do 
takich wniosk6w? Klosak, podobnie jak Kazianierz Ajdukiewicz 38 

stwierdza: "w tym, ze istot~ ruehu chce si~ uj'lc przez odwolywa
nie si~ tylko do bytu realnego, almuainego. Wyjsc z tego bl~du 
mazna wtedy, gdy przy okil"esianiu istoty ruchu mechanieznego 
abak bytu rea1nego, aktuamego uwzgl~ni si~ byt realny poten
cjalny".39 I po tym 1cr6tk'im wyjasnieniu, za jedynie sluszne wyj
scie uznaje scholastyczne okTeslenie ruchu: "rueh mechaniczny 
jest aiktem ciaIa, ktore jako takie jest w mOZnosei do zaj~cia pew
nego miejsca".40 Uj~cie to powi'llll1o odpowiadae marksistom 
stwierdza - poniewaz uwzgl~nia dynamiczny aspekt ruchu, 
a t akze zawiera w sobie poj~eie bytu potencjainego, kt6re np. 
u Schaffa dose wyraznie jest widoezne. 

NAST~PSTWA KRYTYKI 

Przeprowadzona przez ks. Kl6saka krytyka tez dialektycznych 
miala istotne znaezenie nie tyl'ko z filozoficznego punktu widzenia. 
USwiadomila trzy waine i godne przypomnienia prawdy, kt6re 
dill jeszcze sklaniaj'l nas do rozwazenia tych zdawaloby si~ tak 
abstrakcyjnych i dalekich od problem6w czlowieka tekstow . 

1) Wszelka nauka sluzy obiektywnej prawdzie. 
Teoria materialimnu dialektycznego okresu stalinowskiego jest 

przykladem ins t rum e n t a In ego i pol i t y c z neg 0 trak 
towania nauki. Nauka staje si~ tu na.rz~dziem us p raw i e d I i 
w i a ni a teorii . Gdy ktos np. wymysii sobie teori~ krzywych do
mow, wystarczy mu odwolae si~ do niektorych geometrii nieeukIi
desowych.41 Odhiera to w konsekwencji nauce wlaseiwy jej obiek

" K . Kl6sak, Matertattzm dtalektyczny (studta k r y t y czne), Krak6 w 1948 r .. 
s. 71  72. 

M K . Ajduklewicz, Zmtana t sprzeczno§c, " Mysl 'Wsp6 Iczesna" , Nr 8, 1948 r., 
s. 35-52. 

II K. Kl6sak, Matertaztzm dtalekty czny (studta k ryt y czn e), Krak6w 1948 r" S. 7"2 . 

.. Tam :!;e , s. 7"2-73. 

" Por. S. Ossowskl, Na szlakach markstzmu, "Mys1 Wsp6lczes n a", Nr a-9, 


1948 r. , S. 30. 
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\ 
tywizm. Prowadzi dalej do relatywizacji prawdy, co umozliwia 
latwe niq rnanipulowanie. Krytyka ks . KI6saka dyskredytuje takq 
wizj~ naukL 

2) Mi~dzy prawdq nawkowq nauk pozytywnych, a prawdq reli
gijnq nie rna sprzecznosci. 

Nikt rue rna rnonopolu na interpretacj~ prawdy nCl-uk pozytyw
nych. Nauki pozytywne moze Uiprawiac kazdy, bez wzgl~u na 
Swiatopoglqd czy religijne przekonania. Kryiyka ks . Kl6saka pa
zwolila emocjonalnie lub zawodowo zwiqlZanym z naukami pozy
tywnymi katolikom wytrwac przy wierze. Pozbawila zwolenni
k6w tzw. ateizmu nau'kowego jednego z zasadniczych argumen<t6w, 
kt6ry do dziS jeszcze skuteczrue dziala w wielu krajach gloszqc, 
iz nie mozna bye swiatlym czlowiekiem 0 nauKowym Swiatopo
glqdzie pozytywnym i pozostawae jednoczesnie czlowiekiem wiary. 
Ten pmblem, dzi~ki analizom ks. KI6saka przestal w naszym kraju 
bye jakimkolwiek problemem. 

3) Bez wzgl~u na sytuacj~ i okolicznosci ludzkie myslenie po
zostaje zawsze wolne. 

Krytyka ks. KI6saka u.swiadamia nam, ze mozna prawdZiiwie 
myslee takie w czasach trudnych... A moze wlasnie, jak pisal Hegel 
w Fenomenologii ducha, dopiero wtedy mazna naprawd~ myslee. 

Tadeusz Gadacz Sch.P. 
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DYSKUSJA 

JOZEF 2YCINSKI: 
W filozoficznej sylwetce Kazimierza Klosaka dociekania intele

ktualne tworzyly spojnq calosc z okre§lonq w sposob wyrazny hie
rarchiq wartosci. Wspolnie dawaly one specyficzny etos f ilozofa, 
w ktoryrn nie bylo rozbieznosci rni~dzy theoria i praxis. Pytanie 
o etas filozofa w szczegolny sposob powraca w kontekScie obec
nych polskich doswiadczen, wsrod ktorych kwestia swiadczenia 
prawd:y nie jest z pewnosciq kwestiq czysto akadernickq. Jak 
w koniekscie tych wlasnie uwarunkowan ujrnujq Panstwo zadania 
filozofii i warunki konieczne uprawiania refleksji, ktora bylaby 
filozoficznq nie tylko dzi~ki nobilitujqcej nornenklaturze? 

IZYDORA Dl\MBSKA: 
Sqdz~, ze zar6wno dziS w Polsce, jak w czasie wojny swiato

wej i okupacji i w latach wzgl~dnego spokoju, zawsze jednak 
przepojonych walkq 0 sens zycia ludzkiego i 0 wall",tosci, kt6rym 
czlowiek powinien sluzyc, filozofia te same ma zadania i takq 
samq pelni funkcj~: do zadan jej naiezy - jak sqdz~ - w rzetel
nym, :krytycznym, naukowym wysilku badawczym precyzowac 
i probowac rozwiqzywac istotne zagadnienia dotyczqce podstaw 
i wartosci naszej wiedzy 0 swiecie i 0 czlowieku, jako istocie po
znajqcej i dzialajq·cej i przez to odkrY'vajqcej i tworzqcej swiat 
wartosci duchowych - wsrOd nich takze wartosci rnoralnych. Je
sli te zadania uczciwie reaJi;zuje, filozofia spelnia przez to samo 
niebla'hq funkcj~ etycznq. T~ funkcj~ sklonna jestem nazywac 
funkcjq terapeutycZllq i katarktycznq filozofii. Nie rnam rzecz 
jasna na mysli tutaj wittgensteinowskiej koncepcji terapeutycz
nej roli filozofii. Chodzi mi natamiast 0 bardzo sta'rq, pod r6z
nymi postaciami od czasow Sokratesa powracajqcq, analogi~ mi~
dzy filozofiq a medycynq. Tak jak medycyna zapobiega niedoma
gruniom i schorzeniorn organizmu, tak filozofia - sqdzili staro
zytni - uwalnia dusz~ 1udzkq od n~kajqcych jq schorzeiJ., slabosci 
i 1~k6w. 

EWA SOWA: 
Uwazam, ze poznawanie filozofii, jezeli nie prowadzi do intelek

tualnego i moralnego rozchwiania, do poczucia, ze wszystJko w niej 
jest historyczne i wzgl~ne i ze zatem wo111o jq traktowac inst'ru
mentalnie, albo jak kulturalnq zabawk~, posiadajqcq co najwyzej 
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walor estetyczny, jesli nie zamknie czlowieka w slepyun zaulku 
dogmatycznym, swiadczqcym 0 niezdolnosci do rozwoju, wowczas 
szczeg6lnie siLnie rozbudza te potrzeby, z ktorych kaZeia filozofia 
wyrasta. Sq to potrzeby radykalne, z ktorymi wiqzq si~ takiez py
tania si~gajqce po uniwersalne i calkowite zrozumienie i sarno
zrozumienie. I jesli w odpowiedziach, jakie na te PY'tania dawala 
mozofia, odnajduje si~ wlasne doswiadczenia, jezeli z jej pomocq 
ulegajq one poszerzeniu i uporzqokowaniu w rozleglym horyzon
cie calosci, chocby ta calose byla jeszcze rnepelna czy niewypowie
dziana slowami, to sam ten wlasnie uniwersalny charakter odpo
wiedzi niesie z sobq wartosc poznania szczegolnie wyzwalajqcego 
i szczeg6Lnie wewn~tr~nie integrujqcego. 

MARIAN JAWORSKI: 
Te chara1cterystyczne funkcje filozofii, 0 ktorych wsponmiala 

Pani Prof. Dqmbska Sq pelnione wspolczesnie przez wiele syste
mow, jakze roznych od siebie zarowno merytorycznie, jak i for 
mal'llie. 

IZYDORA D.l\MBSKA: 
Wlasnie. Wydaje mi si~, ze nie trzeba si~gac ani do pitagore j

sko-platonsk.i.ej koncepcji filozofii jako drogi przezwyci~zania l~ 

ku przed smierciq i sztuki pi~kne.go umierania, ani do wizji filo
zofii jako wielkiej lekarki dusz ludzkich n~kanych udr~kq wizji, 
ktorC! roztacza Boecjusz w De consolatione philosophiae, by poka
zae, ze nawet przy nader ostroznym formulowaniu zadan filozofii 
pelni ona funkcj~ katarktycznq i tenpeutycznq. 

Chcialabym tutaj przypomniee wypowiedz Kazimierza Twardow 
skiego, ktory napisal w 1933 roku: "Znikqd nie splywa na czlo
wieka trwalsze i czystsze zadowoIenie jak z bezinteresownego szu
kania prawdy naukowej. A najwYZsze z tego hOdla zadowoIenie 
czerpie chyba ten, kt-o prawdy tej szukajqc, zarazem zastanawia 
si~ zaTowno nad niq samq, jak tez nad najdoskonalszyrni spo
sobami jej zdobywania . Jest to zadaniem fiIozofii i dIatego filo
zofia zajmuje wsrod nauk miejsce centralne. Czyniqc przedm iotem 
swych badan samq prawd~, rozswietlajq'c drogi ku niej prowa
dzqce, tworzqc teori~ naukowego poznania, fHozofia staje si~ so 
juszniczkq wszystkich, ktorzy na jakimkoIwiek poIu dociekan Iudz
kich dqzq ku prawdzie. Bud zi w nas krytycyzm, k:tory chroni nas 
od sIepego uIegania autory,tetom, od wy.godnego poprzestawania 
na milych nam nawyczka'ch i'llteIektualnych a takze na zbytnim 
zadufaniu w nasz Iudzki , tak ball"dzo ogTanicZiOny rozum; kaze nam 
domagac s i~ jasnosci i scislosci wsz~dzie tam, gdzie chodzi 0 sto
sowanie naukowej argumentacji, a zwalczac wszeIk iego rodzaju 
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m~ty myslowe, ktore pragnq sWq odurzajqcq mglistosciq zastqpic 
uchwytnosc szczegolow i przejrzystosc calosci; uczy nas przeSwie
t1a(: liczne poj~ia, ktorymi poslugujq si~ nie wnikajqc w nie gl~
bie j nauki szczegolowe, i pozwa1a nam uswiadomic sobie nie mniej 
liczne zalozenia, kitorymi kierujemy si~ w rOzWazaniach i dziaIa
niaeh zycia potocznego, w codziennej jego prak<tyce. Albowiem 
takZe w tej dziedzinie rzeczq znamiennq d1a fi1ozofa jest to, ze 
n ie · poprzestaje na wykonywaniu obranych mniej lub wi~cej do
browo1nie czynnosci, 1ecz ze post~powanie swoje, jego pobudki, 
metod ~ i ce1e czyni przedaniotem wlasnej refleksji" (0 dostojen
stw~e Uniwersytetu). Realizacja tak poj~tych zadan filozofii spra
wia, ze pel,ni ona waznq fU"nkcj~ mora1nq. 

Ew A SOWA: 
Filozofia jest wi~ war.tosciq zyciowq, a pO'trzeba fi1ozofiCZTlego 

mySlenia wydaje si~ potrzebq powszechnq. Takze narod, czy tez 
po jawiajqcy si~ w his-torii wie1ki ruch spoleczny nie posiada bez 
fi1ozofii pelni swojej sHy. Nie osiqga on bez niej owej autonO'mii,
Mota po1ega na gl~bokim ugruntowaniu racji i wartos-ci, nie po
siada zdO'lnosci do samO'oceny w szerszej pers,pektywie post~pu 

i nie dochO'dzi tym samym do wlasnej spoistosci wewn~tr2lnej , 
brak mu pers'pektywy dziejO'wej. Z tegO' punktu widzenia filozO'fia 
ukazu je si~ jako potrzebna nie tylko filozoficznym jednO'stkO'm. 
Uk azu je si~ takze jako O'barczO'na O'dpowiedzialnO'sciq. SwiadO'mO'Si: 
tej potrzeby i tej odpowiedzia1nosci wydaje si~ istotnq strO'nq 
etosu filozofa. 

WLADYSLA W STROZEWSKI: 
Zastanawiam si~ wlasnie, jak jest z tq odpowiedzialnosciq filo

zofa za dzien dzisiejszy. Czy rna O'n bye oSwego rodzaju pogoto
wiem ratunkowym wzywanym, gdy dzieje si~ cos zlegO'? Tak i Die. 
P~winien on na pewno ostrzegae przed pewnymi schematami, 
zwlaszcza w okresach gdy emO'cje przewazajq nad zdrO'wym roz
sqd~iem. Musi jednak talk os1Jrzegae, zeby jego glos byl glosem 
z gl~:bi, zeby nie byl on interpretowany jako glos sluzqcy jakim
kolwiek dO'raznym i pragmatycznym, a zwlaszcza falszywym 
w sw oich zalO'zeniach celom. Filozof nie moze bye taktykiem. 

.J.nnym prO'blemem jest to', ze fUozof nie moze szukae usprawie
dli~iajqcych racji, ktore Sq plytkie, t:zm. w tyro momencie Sq 
w)'.Starczajqce, . a dewa1uujq si~ za chwil~ . Musi ukazywae to, co 
w filorofii jest najgl~:bsze, 0 Slus7lIlO'Sci czego jest przekonany. 
Jegoo,bowiqzkiem jest budowanie pewnych podstaw, fundam~t6w, 
na ktorych inni b~q rozwiqzywac szczegolowe zadania. 
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JOZEF ZYCINSKI: 
PorOwnanie z filozoficznym pogotowiem ratunkowym jest wi~ 

niedoskonale takze i z tej racji, ze w funkcjonowaniu pogotowia 
jednq z wyi:szych wartosci jest pragmatyka. Tymczasem filozof 
dqZ<leY do Prawdy, musi niejednokrotnie bye apr a g mat y c % n y 
wlaSnie w imi~ wiernoSci prawdzie. W innym razie jego filo%o
fowanie moze si~ latwo przeksztalcie w swiadczenie uslug dla 
chlebodawcow. Tak zwana filo·zofia dworska U!prawiana w mysl 
aktualnych instrukcji nie rna poza nazwq nic wsp6lnego z fi10
zofi~. 

IZYDORA D1\MBSKA: 
W tym duchu wlasnie charakteryz0wal pos taw~ filozofa Tade

usz Czezowski, kiedy w 1970 rOOm wymienial tak konieczne cechy, 
jak rzetemose uwalfunkowa'na wolnosciq wewn~trznq "do nieule
garua zadnym pobudkorn, aby sprzeniewierzye si~ wylqcznemu dq
zeniu do pra,wdy i w parze z niq idqcq skromnosc; bezstronnose 
W oeenie wlasnych i cudzych wynikow; odwag~ przekonan nie 
ulegajllcq aultorytetom, chocby si~ to lqczylo z ponoszeniem ofiar 
i naraiaro na przeSladowania i straty" (Przemowienie na Uniwer
sytecie w TOTuniu w czasie jubHeuszu prof. Czezowskiego). - Rea
liza.cja zadan filozofii wymaga nieustannej d!baloSci 0 uczciwosc 
j~zykowq: jasne formulowanie za,gadnien, precyzyjne definiowa
nie poj~e i trosk~ 0 prawomocnose logicznq twierdzen i argwnoo
tacji, co jest skutecznq profilakttykq a niekiedy terapiq w stosun
ku do patologicznych stanow mowy: jej m~tniactwa i zaklamania 
tak bardzo zag!Cazajqcych przyblizaniu si~ do prawdy w kazdej 
dziedzinie zycia. 

MARIAN JAWORSKI: 
Realizacj~ tych postulatow Czewwskiego mozna odnaleze w filo

zoficznej refle'ksji Kazimierza Kl6saka. Podejmujqc jakiekolw iek 
zagadnienie filozoficzne, w swoisty sposob oczyszczal on teren 
swoich badan. Rozpatlrywal szczeg610wo zastane dotychczas proby 
rozwiqzan, przeprowadzal krytyk~ tych, ktore nie czynily zadosc 
uScislonym formom · argumentacji, albo nie byly dosc precyzyjne, 
nas~pnie zas stara! si~ dae swoje rozstrzygni~ie problemu. 

Ten krytycyzm odnoszony by! przez niego nie tylko do cudzych 
pogllld6w. Odnosil si~ takie do jego wlasnych zapatrywan. W wie
lu jego pracach moma spotkac retractationes. Umial napisac, ze Die 
uwaZli za s!uszne tego, co kiedys na dany temat twierdzil. Tak moze 
pos~wac tylko ten, kto rna na uwadze jak najdalej po5uni~tq 
wiemo.sc wobec rzeczywistosci i i:ywi wielkq odpowiedzialnosc za . 
dochodzenie do coraz pelniejszej prawdy. 
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J OZEF TISCHNER: 
0bok owego krytyeyzmu znamiennq oznakq jego stylu byla 

wrailiwose na zaehodzqce procesy, ktore wymagaly przemyslen 
filozofiemyeh. Odwieczne kwestie filozofiezne stawial on na tle 
tych proeesow. Wi-dae to ehoeby w podj~ciu refleksji nad marksi
zmem. [- - - -] [Ustawa z dnia 31 VII 1981 0 kontroli publikaeji 
i widowisk, art. 2 pkt 2 (Dz. U. nr 29 pOZ. 99, zm 1983 Dz. U. nr 44 
poz. 204)]. 

Ks. Kl6sak by! jednym z tyeh nielica:nyeh, ktorzy to zauwazyli 
j na swoj sposobna to reagowali. Paani~tam, ze to co wtedy ' 

marksizmie mowil, a takze sposob mowienia 0 marksizmie by! 
bardzo fascynujqey i poeiqgajqey. Byl spokojny, staral si~ bye 
obiektywny, rzetelny. Mysl~, ze w tym wlasnie przejawial si~ etos 
filozofa . 
[- - - -] [Ustawa z dnia 31 VII 1981 0 kontroli publikaeji i wido
wisk, art. 2 pkt 2 (Dz. U. nr 29 pOZ. 99, zm. 1983 Dz. U. nr 44 poz. 
204)]. 

Podobnie bylo np. z tematykq niesmiertelnosci duszy ezy sto
sunkiem do ewolueji. Byla to wieezna tematyka filozofii, a zara
zem wyloniona przez histori~, przez bieg rreezy, przez to, ezego 
my jako studenei teologii szczegolnie potrzebowalismy. 

WLADYSLA W STROZEWSKI: 
Mnie osobiseie uderza ta szerokose · jego filozofiez·nyeh zaintere

sowan ealkowieie uwolniona od ukladowyeh ezy persoll1alnyeh po
wi,!zan. Nawiqza!em z nim kontaikt po wydrukowaniu jednego 
z mych a,rtykulow na temat estetyki. Bylem wowczas bardzo mfO
dy, gdy otrzymalem od Klosaka lis,t w sprawie tego artykulu. Ab
solutnie nie obehodzilo go moje srodowisko, wiek ezy dorobek. 
Interesowal go problem, ktory podejmowal ze znawstwem. 

JOZEF TISCHNER: 
Byly jednak w tym dorobku pomijall1e niektore wazne sprawy 

filozofii europejskiej. Nie pisal on 0 Heideggerz€ czy Husserlu , po
mi jal zagadnienia hermeneutyki ezy filozofi~ dialogu. 

JOZEF ZYCINSKI: 
I ehyba robil to przynajmniej z dw6ch powodow. Po .pierwsze, 

powodowany anal1tye~nq troskq 0 scislose uwazal pewien typ filo
zofii za oznak~ poetyzujqeego wizjonerstwa. Po drugie, z niepoko
jem patrzyl na fil0?X>fow wypowiadajqcych si~ na kaZdy temat. 

MARIAN JAWORSKI: 
Obawialbym si~ powiedziee, Ze ks. KIOsak · mial zbyt male za

interesowanie do tego, co si~ dzieje w filOZ'Ofii eUl'opejskiej. Mysl~, 
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ze mial on przed oczyma ideal filozofii, na Mory tak bardzo 
kladl akcent prof. Kazimier.z Twardowski, filozofii ceniqcej Sci
sloM: wyrazania si~, troszczqcej si~ 0 to by jej dyskurs nie byl 
ty~: o - jak pisze O. Bochenslki - "gadaniem". Ks. Klosak chcial 
tego rodzaju filozofii, w ktorej unikaloby si~ metafory, prze
nosni, czy poetyckich porownan. Wybrana przez niego problema
tyka okreslala zarowno j~zyk i metod~ filozofii, jak i dobor 
uwzgl~d nianych au torow. P raw dq jest, ze zajmowala go i polemika 
z marksizmem i Teilhard, ale w SWym wywiadzie opublikowanym 
w "Tygodniku Powszechnym" powiedzial on, ze wlasciwie przez 
cale zycie iillteresowaia go jedna 'kwestia, Mora jes t kwestiq fil o
zofa chrzescijanskiego - augustynskie pytanie 0 Boga i dusz~. 

JOZEF ZYCrNSKI: 
Znamienne jest, ze poswi~ca'jqC czas na analiz~ tych wlasnie 

podstawGwych, odwiecznych prawd Klosak okazywal si~ z zasa
dy niewrazliwy na takie czynniki jak rozglos, u:Mlanie, popular
nose:. W 1978 roku na zjezdzie w Chicago przedstawilem jego ocen~ 
pi~iu drog sw. Tomasza i nOWq prob~ argumentacji za niema
terialnosciq duszy Iudzkiej . Dla amerykanskich tomistow bylo to 
reweIacjq. Z "New Scholasticism" przyslano zamowienie na arty
kul. Nie otrzymali go , bo prof. Klosak zbyt byl zajE;ty analizami 
z zaikresu metodologii, by troszczyc si~ 0 przygotowanie artykulu 
dia amerykanskich czyteInik6w. 

MARIAN JAWORSKI: 
Przyklad ten wYllIl{)wnie obrazuje nauczycielskie i pedagogiczne 

funkcje Klooaka. Funkcje wyplywajqce ze skupienia. uwagi na tym, 
co podstawowe i istotrle oraz na wielkodusznym abstrahowaniu 
od czynnikow przypadiosciowych. Wszystko to nadaje jego zyciu 
charakter ystycz'l1Y r ys pracy' zdqza jqce j do prawdy, Jest umoc
nieniem jego etosu fil ozofa . 

IZYDORA D1\MBSKA: 
Istotnym elementem tego etosu jest usiIne, krytyczne, a boda j 

i sceptycZ'ne poszuikiwanie prawdy 0 czlowieku jako istocie po:Mla
jqcej i dzialajqcej. Pozwala ono wymaganym w tym filozofowaniu 
zaletom moralnym, 0 k torych byla mowa, owocowac w kazdej sy
tuacji zycia, w k tfuej idzie 0 wzi<,;cie odtpowiedziainosci w obronie 
prawdy, woLnosci i spraw iedliwosci, jak rowniez w walee z defor
macjami sensu slow i zaklamaniem j~zyka. I w tym widz~ waznq 
funkcj~ filozofii takZe i w n aszych czasach [- ,- - c] [Ustawa z dnia 
31 VII 1981 0 kontroli p uhIikacji i widowisk, art. 2 pkt1 i 2 (Dz. U. 
nr 29 poz. · 99, :zm. 1983,· Di. U. nr 44, poz. 204)] wspomniana po
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wyzej refleksja filozo~iczna nad czlowiekiem jako istotq odkry
wa jqcq i tworzqcq w artosci moraine, moze przyczynic si~ do tego, 
by ci u ktorych ta refleksja znajduje w lasciwy oddzwi~k i k torzy 
pragnq zwyci~stwa dobra nad zlem, znajdowali w niej sojusznika 
w solidarnej walce 0 prawd~ i sprawiedliwosc w zyciu spolecznym. 
Tak oto pojmuj~ zadania i fun~cj~ filozofii w k azdym czasie, 
a wi~c i w naszym tak trudnym dniu dzis iejszym. 

Krakow, marzec 1982. 
Oprac. ks. Wfodzimierz Skoczny 
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AUTONOMIA GAlleyJSKA A ROZWDJ 
. \ 

KRAKOWA NA PRZElOMIE 
. XIX I XX WIEKU 

Krakow polowy wieku XIX 1 byl niewie1kim, liczqcym 40 tysiGcy 
mieszkaI1cow miastern, ,pogrqzonym w mara1zmie i zacofaniu . 
Likwida,cja Wo1neg() Miasta w roku 1846 podkopala fundamenty 
wzgl~nej pomyshlOsci gospodarczej Krakowa 1at trzydziestych 
i czterdziestych wieku XIX. Ciesz'!ce siG dotychczas wolnosciq han
dlow'! miasto zosta!o wlqczone w granice austriackiego obszaru 
celnego. Szczeg61nie dotkliwynn ciosem dla gospodarki Krakowa 
bylo odciEicie miasta od jego natura1nego zaplecza gospodarczego 
na polnocy. Handel z Krolestwem Polskim, a takze z sqsiednimi 
Prusami, u1egl powaznemu ograniczeniu. Krakow stal siG peryfe 
ryjnie po!-ozonym osrodkiem niewielkiego rynku loka1nego, Miast 
zostaje rprzeksztalcone w nadgranicznq twierd'zG. Nie pelni tez Kra 
kow roli wazniejszego osrodka administracyjnego i komunikacyj
nego. Ta niekorzystna sytuacja wywoluje ostry kryzys gospoda,r
czy. Bezposrednio po rok'U 1846 ludnosc Krakowa zmniejsza si~ 

o 4 tysiq-ce.2 Obok wyprzedazy i 'bankructw wielu dotychczas do 
brze prosperujq'cych firm handIowych oraz migracji cZGsci wykwa
lifikowanej sHy roboczej do sqsiedniego Kro1estwa, sw6j udzial 
vv wy1udnianiu siG miasta majq klEiski elementarne. Miasto nawie
dzajq epidemie, w tynn najpowazniejsza z nich epidemia cholery 
w roku 1849.3 Rok p6zniej znacznq cZEiSC sr6dmiescia Krakowa ira
wi wie1ki pozar - jeden z najwiE;kszych kataklizm6w w dziejach 
miasta. Obok kryzysu gospodarczego i klE;Sk elementarnych miesz
kancom dajq siE; we znaki zaprowadzone przez Austriak6w rzqdy 
policyjne. Krwawe wydarzenia roku 1848 w Krakowie, bombardo

1 W poruzszym artykuJe wykorzyslalem niektore mysli i sformulowania z& 
warte w moim glosie w dyskusji na sesji naukowej z cykJu: "RoJa Krakowa 

. w dzi e jach narodu" pt. Krakow na przelornie XIX t XX Wieku, odbylej w K ra 
kowie 19 czerwca 1981 roku. Wypowiedz ta zoslala opublilwwana w ma leriala-cll 
z powyzszej Sesji. Por.: J. Purchla: LtberaUzm 1 symbolika a powstan'ie >101.00 

czesnego Krakow«. W : Krak6w na przelomie XIX 1 x~ wicku. Material y scsj! 
naukowe; z aka:z;! Dnt Krakow« W 1981 roku , Krakow 1983. s. 11!;-123. 

I J . Demel: Stosunkl gospadarcze t spoleczne Krakowa W latach J8~6-1S53 . 

Krak6w 1951. s, 28; Tenze: Stosunkt gospodarcze i spoleczne Krakowa 1.0 !a t<7.eh 
J853-1866. Wroclaw-Krak6w 1958. s. 483. 

,. Ibidem. 
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wanie miasta z Wawelu, Sq najlepszym symbolem reakcyjnych rZq
daw nad Wislq.4 

Slabosc ekonamiczna Krakowa polowy wieku XIX miala cha
rakter systemowy. Gospodarka miasta, poza nielicznymi wyjqtka
mi, ~najdowala si~ w fazie protoindustrialnej. Dzialalnosciq pro
dukcyjnq zajrnowaly si~ przede wszystkim finny 0 charakterze 
rzemiesliliczym - zaklady niewielkie i slabe. Filarem zycia go
spodarczego miasta byly finny kupieckie zajmujqce si~ nie tylko 
handlem, ale i opera~jami finansowymi. One tez przede wszystkim 
ucieI'pialy wskutek ll'owej sytuacji politycznej po roku 1846. 0 ile 
przy tym kryzys ekonamiczny konca lat cl'lterdziestych mOZl1a uz.nac 
za zjawisko rprzejsciowe, to fakt przylq.czenia Krakowa do Galicj i 
trwale przesqdzil 0 niekorzystnym ipOlozeniu ekon{)micznym mia
sta. Krakow znalazl si~ bowiem w najbardziej zacofanym gospo
darczo i spolecznie kraju m{)na~chii austriackiej, w najbardziej 
opoznionej ekO'll{)micznie cz~sci etnic2lnych ziem polskich. Wpraw
dzie przeprowadzona przez gubernatora Galicji Franciszka Stadiona 
pod wplywem rewolucyjnych wydarzen Wiosny Ludow reforma 
uwlaszczeniowa roku 1848 otworzyla drog~ ku s·tosunkom kapita
listyc2lllym, to rown{)czeSnie istnial{) wiele czynnikow skutecznie 
hamujqcych rozwoj nowych stosunkow spoleczno-ekonomicznych. 
Dyskryminacyjna rpo'lityka rzqdu wiedenskiegoo realizujqcego .przede 
wszystkim . postulaty i interesy burzuazji austriackiej i czeskiej 
odbijac si~ b~dzie negatywnie na rozwoju gospodarczym Galicji, 
az do roku 1918. Galicja traktowana ~d'zie jako rodzaj polkolonii 
dostarczajqcej surowcow i taniej sHy roboczej oraz jako rynek 
zbytu dla towarow z lepiej rozwini~tych prowincji. Rowniez 
polskie ziemianstwo stanowiqce glownq sil~politycznq i gospodar
CZq Galicji - w odrMnieniu {)d feudalow w~gierskich, czeskich 
i slqskich - zainteresowane ibylo w podtrzymywaniu ekstensyw
nego systemu spoleczneg{). Sztuczne hamowilnie rozwoju kapi-tali
zmu trwac b~'Zie w Galicji az po poczqtek XX wieku. Ziemianie 
galicyjscy przez dlugie lata nie b~q zainteresowani w inwestowa
niu · w now0C2esny Iprzemysl. W odroznieniu od innych polskich 
miast jak chocby Warszawy, Lodzi czy miast slqskich, Krakow nie 
przezyl w drugiej polowie XIX wieku industrializacji. Sytuacja 
spoleczno-ekonomiczna Galicji uniemozliwiala bowiem Krakowowi 
dynamiczny rozw6j urbanistyczny w oparciu a k1asycznE' reguly 

• Trudnej sytuacjl mlasta rue mogly zmieruc symptomy rozpoczt:Cia marszu 
kll ' riowoczesnoocl. w roku 1847 otwarto llru~ kolejowll lqczqcq Krak6w z Myslo
wtcami na SlqSku prusklm. Trzy lata p6:Zruej m.1asto otrzymalo pierwszy telegra! 
oraz staly most na Wi§le poml~zy Kazlmlerzem. a Podg6rzem - rozpocz~ty 

podobrue jak linia kolejowa jeszcze za czas6w WOlnego Mlasta. Rok 1857 przy
nl~~ mlal otwarcle plerwszej gazowni. 
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rozwoju miast tej epoki: wielki kapital i szybkq industrializacj~ . 

Sta10 si~ tak, mimo iz obok nadmiaru taniej sily roboczej i chlon 
nego rynku zbytu okolice obfitowaly w szereg surowcow jak wa 
pien, gips, glinka ogniotrwala, sol kamienna, siarka, galman,rudy 
zelaza, w~giel. W roku 1855 krakowski "Czas" pisal: "Okolica mia
sta Krakowa tak pomyslnie pod tym wzgl~dem jest polozona, ze 
k azdemu przemyslowemu przedsi~biorstwu, byle tylko dobrze po
myslane i wykonane bylo, najlepsze powodzenie wrozyc rnozna". 5 

Lata pi~cdziesiqte XIX wieku przebiegaly w Krakowie pod zna
kiem gl~bokiej stagnacji gospodarczej, a przy tym intensywne j 
germanizacji, Mora obj~la nie tylko aparat adrninistracyjny, ale 
rowniez Uniwersytet i szkolnictwo srednie.6 Czeka jC!c ciq,gle na 
szans~ nowoczesnego rozwoju byl Krakow miastem szeregu kon 
trastow, tak charakterystycmych dla epoki przejsciowej - prze 
chodzenia od poznofeuda~nej n~dzy i zacofania ku kapitalizmow i 

zwiqzanym z nim zdobyczom ·cywilizacyjnym. 

Dla pogrqzonego w zastoju i p021bawionego perspektyw rozkwitu 
gospodarczego Krakowa ruespodziewanq szansq nowoczesnego r oz
woju staly si~ gl~bokie przemiany polityczne, Jakie nastqpily w 
Austrii w latach szescdziesiqtych XIX wieku. Wojna wloska roku 
1859, kl~ska pod Sadowq i utrata Wenecji w roku 1866 wstrzqsn~ty 
MonarchiC! i zmusily politykow austriackich do radykalnych zmian 
w ustroju politycznym panstwa. Efektem tych przeobrazen i zwro 
tu ku liberalizmowi byla tez uzyskana przez Galicj~ , w roku 1867 
autonoonia. Gdy w zaborze rosyjskirn po stlumieniu powstania 1863 
roku nastqpi okres be:bprzykladnej eksterminacji i rusyfikacji, a Po 
lacy w zaborze pruskim poddani zostanq 'brutalnej germanizac ji 
zwiqzanej zpolitykq Bismarcka, Galicja cieszyc si~ b~dzie duzymi 
swobodami, dzi~ki ktorym tutaj wla.snie przeniesie si~ ci~zar pol 
skiego zyGia narodowego we wszystkich jego przejawach. Tutaj tez 

, 	 powstanq zr~by nowoczesnego spoleczenstwa polskiego. Mirno razq
cego niedorozwoju ekonomicznego, w ciqgu pol wieku autonomii 
Galicja przejdzie przez swoistq rewolucj~ cywilizacyjnq bez rewo 
lucji gospodarczej. Polegala ona na przej~iu, dzi~ki przynaleZnosci 
do liberalnie rZqdzonej Monarchii Austro-W~gierskiej, nowoczesne- 
go porzqdku konstytucyjnego, reformy s:bkolnictwa, sprawnego sy
stemu administ racji itd.7 

I Czas. R. 1855 nr 48; wg J. Demel: StosunKt gospodaTcze t spoleczne KTaKowa 
w latach 1853-1866, S. 67. 

• J. Bleniarz6wna, 'J. Malecki: Dzte1e KTaKowa. T. 3. KTaK6w w Lntach 1796
1918. Krak6w 1979, S. 1~202 . 

• Por. S. Estrelcher: GaLici a in the period of Autonomy and Self-GoveTnement . 
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Krakow, obok stolecznego Lwowa, staje si~ najwazniejszym 
... osrodkiem zycia spoleczno-politycmlego Galicji, a z biegiem lat 

stanie si~ centrum polskiego zycia narodowego. 0 szczegolnej roli 
Krakow a w tym czasie zadecydowala nie tylko sarna autonomia, 
ale i symbolika tego miasta - stolicy z okresu swietnosci pail
stwa i skarbnicy najwi~kszych narodo·wych pamiqtek. Jak to ujql 
Mieczyslaw Por~bski: "W ciqgu wieku XIX nast1lpila tez reanima
cja symbolu dawnej chwaly i negujqcej zabory wsp6lnoty - Kra
k owa, ktory, przekazawszy osierocone po romantykach berlo in
terrexa w r~ce Matejki, stal si~, inaczej n iz Warszawa, miastem 
modernistycznego historyzmu i symbolizmu, miejscem rozprawy 
Wyspiailskiego-Konrada z marami i .truch!am i przeszlosci, ...".8 Ide
owa rola K-rakowa musiala bye szczeg6lnie mocno pojmowana w 
owczesnej sytuacji politycznej narodu, a dodatkowo wzmacniana 
przez historyzm - uniwersalnego ducha tamtej epoki. Trzecim obok 
autonomii galicyjskiej i symboliki Krakowa korzystnym czynni
kiem rozwoju stac si~ mial odzyskany w roku 1866 samorzqd miej
ski. Autonomia Igminy wyprzedzila 0 rok autonomi~ kraju. Dzi~ki 
samorzqdowi gminnemu, kt6ry reprezentowa! rzeczywiste potrzeby 
miasta i jego mieszkailc6w, powsta! i by! realizowany - mimo sto
sunkowo skl'Omnych mozliwosci ekonomicznych - ambitny pro
gram unowoczesniania Krakowa. Splot tych trzech czynnikow do
prowadzic mia! w ci1l!gu kilku dziesi~ioleci do przeprowadzenia 
mimo niesprzyjajqcych warunkow gospodarczych - szerokiego pro
g'ramu inwestycyjnego i w konsekwencji do przeksztalcenia Krako
wa w nowoczesny organizm urbanistyczny. Tak wi~c Krakow jako 
centrum polskiego zycia kuHuralnego, naukowego, ·religijnego i po
litycznego jest doskonalym przykladem miasta prze!omu XIX i XX 
wiek u, w ktorym urbaniza'cja wyprzedzila industrializacj~. Funkcja
mi miastotw6rczymi zas staly si~ przede wszystkim nauka, kul
tura, zycie religijne, a wreszcie sarna symbolika miasta. Wszystkie 
te - splatajqce si~ ze sobq czynniki - mozna podciqgnqc pod je
den wspolny mianownik funkcji K,rakowa jako "duchowej stolicy 
Polski". 
Przyj~ie tej roli dac mialo miastu wymierne korzysci dla jego 

rozwoju urbanistycznego. 

Rozw6j k rakowskiego osrodka naukowego zaowocowal w postaci 
szeregu powaz·nych inwestycji. Rozkwit Uniwersytetu JagieUoilskie
go, kt6ry zwi~kszyl licz~ sluchaczy z niespe!na 500 na poczqtku 

1849-JII14 • .W: The cambridge Htstory of Po !and, 1697-1935. Praca zblorowa. Cam
b ridge 1941, s. 433-460. 

• M. Port:bski : Ten kra;. Pismo. R. 1983 nr 516, s. 51. 
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okresu autonomicznego do prawie 3000 w roku 1910: posiadajqc w 
tymze roku ponad 100 profesorow i liczny personel pomocniczy, 
pocillgnql za SOOli r02lbudow~ tej instytucji finansowanq przez rZqd 
austriacki.9 W latach 1883-1887 wzniesiono przy Plantach repre
zentacyjny gmach Collegium Novum. Znacznie rozbudowany z~tal 
Wydzial Lekarski (nie bez znaczenia mogly bye tutaj czynniki stra
tegiczne), ktory obok monumentalnego gmachu Collegium Medi
cum przy ulicy Grzeg6rzeckiej otrzymal caly zespol nowoczesnych 
klinik przy ulicy Kopernika. Tuz przed wybuchem I wojny swia
towej otwarto dwa inne duze obiekty uniwersyteckie: Collegium 
Agronomicum i Collegium Physicum.to 

Naplyw dUZej ilosci uczqcej si~ mlodziezy automatycznie two
rzyl zapotrzebowanie na dodatkowe uslugi, w tyro uslugi mieszka
niowe. Istnienie przy tyro licznej grupy profesorow - elity inte
lektualnej, nie pozbawionej przy tyro odpowiednich srodk6w finan
sowych, uwi!docznHo si~ w powstaniu wielu eleganckich kamienic 
i willi wznoszonych przede wszystkim w zielonej, "zdrowej" i nie
odleglej od Uniwersytetu dzieln~cy Piasek. 

Rowniez inne szkoly wyzsze, polwyzsze i srednie doczekaly si~ 
w okresie autonomicznym nowoczesnych, nierzadko monumental
nych, a przy tym pi~knych siedzib, ktore finansowane byly przede 
wszystkim z funduszow krajowych i rzqdowych. Wzniesiono wi~ 
gmachy Akademii Sztuk Pi~knych, Szkol Przemyslowych, Akade
mii Handlowej, gimnazjow i szkoly realnej.ll W roku 1911/1912, 
w krako\ySkich szkolach srednich i wyzszych uczylo si~ jui: prawie 
13 tysi~y sluchaczy.t2 Autonomia przycillgala do Krakowa nie tyl
ko rzesze mlodziezy zza kordoQu, ale i cale i'nstytucje. Wsroo nich 
najbardziej znanq byly tzw. WYZsze Kursy dla Kobiet im. A. Bara
nieckiego. Pochodzqcy z Podola Adrian Baraniecki emigrowal po 
upadku powstania styczniowego do Francji i Anglii, sklld przybyl 
w roku 1868 na stale do Krakowa. Tutaj rozpoczql szeroko zakro
jonq dzialalnose spoleczuq. Zalozone w roku 1868 w Krakowie Wyi
sze Kursy dla Kobiet pomyslane byly przede wszystkim jako insty
tucja dla sluchaczek z Kr6lestwa i z kresow, kt6re przebywa;i<lc 
okresowo w Krakowie mogly ksztalcic si~ tutaj bez zadnych ogra
niczen.13 Podobnie bylo m. in. z pensjarni Seweryny Gorskiej czy 
Lucji Zeleikiewicz z Warszawy. Tzw. wyZszy zaklad naukowy dla 

• J. Bieniarz6wna, J. Malecki: op. cit., s. 290 i 296 • 
.. J. Purchla: Jak powstal nowoczesny Krakow. Studta nad TOZWO;e-m bu

dowl4nym mtasta w okreste autonomtt gaUcyjskte;. Krak6w 1979, S. 93-94. 
n Ibidem, s. 96--97. 
,. J. Blentarz6wna, J. Malecki: op. cit., s. 296. 

11 J. Kras: Wy:tsze Kursy dIa Kobiet im. A. BGrantecktego w KrakoWie 1668
1924 . Krak6w 1m, passim. 
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dziewczqt Lucji ZeleZkiewicz zostal rozkazem Apuchtina, zamkni~
ty w roku 1886, co sklonilQ przeloionq do przeniesienia pensji do 
Krakowa. Pensja ta, pI'zej~ta w roku 1901 przez Helen~ KapliDskq, 
przeksztalcila si~ w 6-1etnie liceum, a w roku 1911 w 8-letnie gim
nazjum realne (pierwsza ienska szkola srednia w Galicji z peInym 
prawem wst~.pu na studia wyzsze). Od samego poczqtku swego 
istnienia szkola ta byla polqczona z obszernym internatem, glbw
nie d la dziewczqt z Kongresowki.14 

Obok i,nstytucji naukowych i oswiatowych, autonomia przyniosla 
Krakowowi powstanie i rozwoj r6inorodnych i-nstytucji spolecxno
-kulturalnych. Dzialalo ,tutaj np. szereg towarzystw, kt6re swoje 
istnienie Ulakcentowaly wzniesieniem siedzib 0 wysokich wartos
ciach artystycznych. Gmachy Towarzystwa Przyjaciol Sztuk Pi~k
nych, Towarzystwa Technicznego, Towarzystwa Rolniczego czy To
warzystwa Gimnastycznego' "Sokol" przeszly juz dzisiaj do historii 
architektury polskiej.15 

Innym przejawem pelnienia przez Krakow z kon'cem, wieku XIX 
roli "duchowej stolicy Polski" byl rozkwit pod Wawelem zycia re
ligijnego. Splot rOinoI'odnych czynnik6w zadecydowal, iz Krakow 
stal si~ w tym czasie "malym Rzymem". Inwestycje podejmowap.e 
przez instytucje koscielne znacznie oiywily ruch budowlany w mie
scie. Zadecydowalo 0 tym przede wszystkim przybycie do Krako
Wa licznych zgromadzen zakonnych, zarowno nowo powstalych, jak 
i przesladowanych w poprzednich miejscach pobytu. Do Krakowa 
przenOSZq si~ przesladowane w Krolestwie felicjanki, przesladowa
ne w Wielkopolsce urszulanki, pMniej karmelitanki. Z emigracji 
przesiedlajq si~ pod Wawel zmartwychwstancy, powracajq tutaj je
zuici i pijarzy. Przybywajqce do Krakowa zgromadzenia kupujq roz
legle parcele, na ktorych wybitni architekci wznOSZq nowe koscioly 
i obszerne zabudowania klasztorne. Na przelomie XIX i XX wieku 
na niewielkim obszarze 6wczesnego Krakowa wzniesiono m . in. du
ze k: lasztory szarytek, urszulanek, felicjanek, sercanek, nazaretanek 
karmelitanek przy ul. Lobzowskiej, Corek Milosci Boiej, misjona
rzy na Kleparzu, jezuitow na Wesolej . Wi~kszosc z nich posiadala 
sWci je wlasne koscioly, nierzadko - jak np. jezuici - 0 charakte
rze 'monumentalnym. Liczba przybywajqcych do Krakowa zgroma
dzen byla tak duia, w stosunku do mozliwoSci miasta, ii wiele 
z'nich z braku odpowiednich terenow budowlanych osiedlalo si~ 
poza rogatkami. Tak powstaly duie klasztory i koscioly redempto

.. H. TrllPCzyflska : Kap/h\ska Helena. Polskl Siownik Biograficzny. T. II. 
Wroclaw-Warszawa-Krak6w 1964-1965, S. 63_33. 

" J. Purchla: Jak powstal nowoczesny Krakow, s. 1O'f. 
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rystow w Podgorzu, mlSJOnarzy na Nowej Wsi, 5S. Matki Bozej 
Milosierdzia w Lagiewnikach, czy tez karmelitow na Olszy i pija
r6w w Rakowicach. Znaczenie osiedlajqcych si~ w Krakowie zgro
madzen dla rozwoju urbanistycznego miasta sprowadzalo si~ nie 
tylko do ozywionej dzialalnosci inwestycyjnej, nakr~cajqcej koniun
ktur~ budowlanq, przywozenia kapita16w i placenia podat k6w, ale 
r6wniez na zywej i r6znorodnej dzialalnosci spolecznej podejmo 
w anej przez poszczeg61ne zakony (np. dzialalnosc oswiatowa pro
wadzona przez urszulanki i pijar6w czy tei dziaialnosc dobroczyn
na i wychowawcza prowadzona przez wi~kszosc zgromadzen). In·· 
westorami byli tez sarrni biskupi krakowscy, podniesieni od roku 
1879 ponownie do godnosci ksiqz~cej i honorowani kapeluszami 
kardynalskimi, Albin Dunajewski i Jan Puzyna. Ten ostatni wzniosl 
p od Wawelem nowy gmach krakowskiego seminarium duchow

18nego. 
Druga polowa XIX wieku przyniosla Krakowowi nie tylko sze

reg nowych instytucji i budowli koscielnych, ale r6wniez restau
racj~ licznych zabytkowych obiekt6w sakralnych. Podejroowane 
w6wczas prace konserw atorskie w krakowskich kosciolach byly 
konsekwencjq nie tyle wzmozonej poboinoSci, co symboliczne j roli 
pelnionej przez krakowskie zabytki. Wspaniale pomniki przeszlosci 
przypominaly 0 dawnej swietnosci narodu i ,pails twa. W ich sce
nerii organizowano wielkie uroczystosci rocznicowe. Druga polowa 
XIX wieku przyniosla przy tym narodziny nowoczesnej mysli kon
serwatorskiej. Kolebkq tej mysli byl Krak6w. Tutejsze silne 3ro
dowisko naukowe i artystyczne jako pierwsze podj~lo na szerokq 
skal~ gruntownq restauracj~ praktycznie wszystkich wazniejszych 
krakowskich zabytk6w 0 charakterze roonumentalnym, w tym wie 
Iu kosciol6w. Przeprowadzono wi~c dlugotrwalq restaura'cj~ k a 
tedry wawelskiej, kosciola Mariackiego, koscio16w kazimiersk,ich, 
odbudowano zniszczone pozarem 1850 roku koscioly dominikan6w 
i franciszkan6w itdP Odnawianie zabytk6w, prowadzone' w zwiqz
ku z tyIn badania naukowe, organizowane na tIe monument6w 
uroczystosci rocznicowe, zalozenie Muzeum Narodowego i udo 
st~pnienie spoleczenstwu innych kolekcji (Czartoryscy, Czapscy), 
historyczna atmosfera miasta i epoki, symboliczna rola Krakowa, 
wszystko to zlozylo si~ na rozwoj duiego jak na owe czasy ruchu 
turystycznego, tktory jui od konca XIX wieku stawac si~ zaczql 
waznym czynnikiem miastotworczym w zyciu podwawelskiego 
grodu. 

WYKorzystanie przez K rak6w szansy jakq dala miastu autoo.o

" Ibidem, s. 78-83. 

" Ibidem, s. 83-18. 
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mia galicyjska Ibylo w duzej mierze m ozliwe dzi~ki rownoczesne
mu n ieomal rpowstaniu pod Wawelem samorzqdu gminnego. Samo
rZqd ten i jego dzialalnose odegrae mialy kluczowq rol~ w uno
woczesnianiu i rozwoju Krakowa przelomu XIX i XX wieku. 

Wyloniona w wyniku przeprowadzonych w roku 1866 pierwszych 
w yborow Rada Miejska konsekwentnie likwidowae zacz~la wielo
letn ie zaniedbania w gospodarce miejskiej. Zwazywszy bardzo 
skromne mozliwosci ekonomiczne gminy, ktorej budzet w roku 
1867 zamykal si~ kwotqniespelna 300 tysi~cy zlr., proces prze
ksztalcania Krakowa w nowoczesny organizm urbanistyczny mu
sial bye z koniecznosci rozlozony na wiele lat.18 Od poczqtku ery 
autonomic.znej miasto posiadae jednak b~dzie ambitny program 
swojego rozwoju, nakreslony przez pierwszego swego prezydenta 
J ozefa Dietla, a konsekwentnie realizowany Iprzez jego nast~p

cow~ P rezydenci auto.nomiczne.go Krakowa odegrae mieli wielkq 
rol~ w dziele unowoczesniania miasta. Wylonieni drogq wyborow 
sposrod najswiatlejszych obywateli Krakowa, prawie wszyscy byli 
wielkimi indywidualnosciami, dobrze rozumiejqcymi potrzeby mia
sta i stojqcymi na strazy jego interesow. Nazwiska Jozefa Dietla, 
Mikolaja Zyblikiewicza czy Juliusza Lea Sq juz dzisiaj kamieniami 
mil wymi dziejow Krakowa. Zaslugq Jozefa Dietla byto przede 
" zystkim dokonanie gl~bokiej analizy stanu miasta i sformulo
wanie perspektywicznego programu jego rozwoju. Dietl byl w 
pelni swiadom, lZ jak mowil, zagajajqc ,pierwsze posiedzenie 
Rady Miejskiej: "Trze:ba, zeby ten Krakow, ktory juZ nie moze 
swietniee pot~gq zasobow materialnych, swietnial pot~gq zasobOw 
duchowych... ".19 Tak wi~c juz w latach szescdziesiqtych XIX 
wieku wladze miejskie rozumialy, iz dla Krakowa szanSq rozwoju 
ul"banistycznego powi.nny stac si~ funkcje "pozamaterialne": nau
ka, kultura, sztuka, zabytkowy charakter miasta. Wychodzqc z tych 
prz€sl anek wystqpil Dietl z projektem "uporzqdkowania miasta". 
Projekt ten, stanowiqcy swoiste preludium do dziela tworzenia 
nowoczesnego Krakowa, zawieral wykaz najpilniejszych potrzeb 
inwestycyjnych: dokonczenia kanalizacji miasta, wybrukowania 
platow i ulic, budowy wodociqgow, rzezni, Ibudynk6w szkolnych, 
lazaretu dia nieuleczalnie chorych itd.20 PowyZszy program inwe
stycy jny nie m6g1 bye oczywiscie zrealizowany przy pomocy 
skromnych funduszy gminnych. Dlatego tez daje Dietl poczqtek po
li tyce (kontynuowanej przez nast~pnych prezydent6w) swiadome

1I R. SikorSki : Rozszerzenle granlc stol., kro! ; m . Kra/cowa w !atach 1901J-19H. 
W : 	 K r akow. Rozszerzenie g.-ante 1909-191S. Wyd. K. Roile. Krak6w 1931, s. 107. 

" Mo\va dra J6zefa Dietla, prezydenta mlasta Krakowa, zagajajqcego pierwsze 
posied zenie Rady Miejskiej. Krak6w 1866, s. 10. 

It J . Purchla: Jak powstal nowoezesny Krakow, s. 28. 
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go zaciqgania olbrzymich w stosunku do budzetu miasta poZy"czek. 
Pierwsza taka pozyczka, w wysokosci 1500 tys. zlr., zaciqgni~ ta 

na lat 40 w roku 1872, umozliwila m . in. budow~ kilku nowocze 
snych gmach6w szkolnych, a przede wszystkim remont - czy 
raczej Erzebudow~ Sukiennic.21 Restauracja Sukiennic miaia wy
mow~ symbolicznq. Wyznaczajllcy srodek miasta, dotychczas l ru-' 
derowany gmach, zoStaje przeksztalcony w wizytewk~ unowocze
Sniajqcego si~ Krakowa, w Palais de la Commerce polllczony z za 
lozonym wlasnie Muzeum Narodowym. Zorganizowany w nowo
otwartych Sukiennicach jubileusz Kraszewskiego stanie si~ dosko
nalym przykladem lllczenia restauracji krakowskich zabytk6w 
z ich duchowym oddzialywaniem na wszystkie ziemie polskie. 
Obok bezposrednieej dzialalnosci inwestycyjnej gminy, d rugim 
kierunkiem realizacji programu Dietla byla polityka aktywi
zacji prywatnych kapital6w. Podwaliny takiego dzialania zna 
leM: mo~na w pochodzqcym z roku 1872, przygotowanym przez 
Dietla, "Projekcie zaradzenia brakowi mieszkaii w Krakowie" . 
Zrealizowanie zawartych w tym dokumencie postulat6w: szybkiego 
u,porzqdkowania spraw brukowania, oswietlenia i kanalizacji ulic ; 
sporzqdzenia planu rozwoju urbanistycznego miasta i na jego pod 
stawie wyznaczenia nowych teren6w budowlanych; parcelowania 
i licytowania dzialek pod warunkiem ich szybkiego zabudowania ; 
uchwalenia ulatwieii dla przedsi~biorc6w budowlanych czy wresz
cie uwolnienia nowych budynk6w od podatku czynszowego na 
wiele lat, wywolalo w Krakowie swoistq eksplozj~ budowlan'l.22 
ROwnoczesnie wladze miejskie stwarzajq korzystnq a tmosfer~ dla 
zakladania i rozwoju w Krakowie szeregu instytucji naukowych 
i kulturalnych. Tak np. dzi~ki zyczliwosci i pomocy Dietla, . juz 
w 1868 roku Krak6w uzyskal bogate zbiory Adriana Baraniec
kiego, kt6re utworzyly Muzeum Techniczno-Przemyslowe utrzy
mywane kosztem miasta.23 Dose szybko staje si~ Krakow miastem 
wygodnym do mieszka·nia. Powstajq tutaj liczne gunachy· uzytecz
nosci puhlicznej. Druga p6Itoramilionowa pozyczka zaciqgni~ta 

przez miasto w roku 1892 umozliwia sfinansowanie najwi~kszego 
przedsi~wzi~iabudowlanego Krakowa przed I wojnll swiatowq: 
nowego teatru miejskiego, ktory wzniesiono w latach 1891-1693.e• 
Kontynuowana jest budowa nowoczesnych gmach6w szkol po

n Ibidem, s. :l.S-37. 
• Ibidem, s. 31-» 1 41-51; .Jednym z najwatniejszych przedsh:wzi<:c w te j 

k westll bylo zasypanle na przelomie lat siedemdziesilltych 1 osiemdziesl~tych 

korytB: St8rej Wisly, na miejscu kt6rego wytYCZODO Planty Dietlowskie. 
.. .J. Kras: op. cit., s . 14 • 

.. R. Sikorski: op. cit., s. 1'10. 
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wszechnych. Osobne duzepozyczki zaciqga miasto na ·rozbudow~ 
gazowni oraz na budow~ wodociqg6w.25 

Poza uzyskiwanymi korzystnymi kredytami, coraz wi~kszym 

zrodlem kapitalow inwestycyjnych ~dq rosnqce dochody samej 
gminy. Duze znaczenie w tej kwestii mialo zalozenie Miejskiej 
Kasy Oszcz~noSci, z ktorej funduszow finansowano m. in. szereg 
pra<: zwiqzanych z restauracjq zabytkow. Kasa przeznaczyia takZe 
BOO tys., koron na wykup Wawelu z rqk wojskowych oraz 300 tys. 
na budow~ Miejskiego Muzeum Techniczno-Przemyslowego.26 Dzi~

ki reformie gospodarki miejskiej dochody gminy krakowskiej w 
lata<:h 1867-1900 zwi~kszyly si~ pi~iokrotnie.l!7 
WBzystki~ te usilowania podniesienia gospodarki miejskiej ze 

stanu stagnacji, choc przyniosly wymierne rezultaty, nie mogly 
jednak zrownowazyc siabosci stosunkow kapitalistycznych w Kra
kowie, a przede wszystkim zastqpic calkowicie miastotworczej 
roli wytworczosci przemysIowej. Krakow w drugiej polowie XIX 
wieku jest w dalszym ciqgu miastem handlowo-rzemieslniczym. 
Rozwijajqce si~ powoli zaklady przemysiowe napotykajq w Kra
kowie na dodatkowe utrudnienia stwarzane przez samfl Rad~ Miej
skq. Zabiegajqca 0 rozw6j gospodarczy miasta krakowska Izba 
Handlowo-Przemysiowa bezskutecznie starala si~ wyjednac w Ma
gistracie zmian~ dotychczasowej po11tyki fiskalnej. Chodzilo prze
de wszystkim 0 podatek akcyzowy, pobierany "w sposob calkiem 
nieekonomiczny i wprost szkodliwy dla rozwoju handlu i przemy
sJu w miescie" - jak czytamy w sprawozdaniu I2lby za rok 1896.28 
Nadmierne podatki sklanialy wlascicieli nielicznych krakowskich 
fabryk do ,przenoszenia swych zakladow do sflsiednich gmin pod
miejskich. Tam rowniez, a szczegolnie w lezqcym po drugiej stro
nie Wisly Podgorzu zakladano nowopowstajqce fabryki. 

Wobec ograniczonych mozliwosci inwestycyjnych miasta, wobec 
slabo.sci ekonomicznej mieszczanstwa krakowskiego, braku burZu
azji oraz duiych kapital6w, wainfl rol~ w rozwoju urbanistycznym 
Krakowa odegrac mialo ziemianstwo. To wlasnie dla szlachty pol
skiej - wyroslej w duchu narodowo-patriotycznej tradycji -
Krakow byl miejscem szczegolnym, miejscem symbolicznym. Mit 
Krakowa jako miasta nobliwego, a przy tyro wygodnego do zy
cia uksztaltowal sit: jeszcze w pierwszej polowie XIX wieku. Jui 

.. Ibidem. 

H K. B4kowski: Rozwaj gospodarczy Krokowa Wost<Untch stu lotach. W : Kra


kow w XIX wleku. T. 1. Krak6w 1932, S. 1'l3. 
., R. Slkorsk1: op. c1t., So 10'1. 
II 1'11. Ziomek: Zycte gOBpOdarcze tAl okr~u /(TakoWSktej 

-H..»dlOU)ej 1850-J93O T. Krllk6w 1N8, s. t,. 
lz!).y przemy'!owo
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po roku 1815 zaobserwowac mozna naplyw rodzin szlacheckich do 
Krakowa, wzmozony w czasach powstania listopadowego. "Ro
dziny szlacheckie i to zarowno z Galicji jak i z Krolestwa kupujq 
tutaj domy, osiedlajq si~ na stale, ksztalcq tu swoje dzieci i pro
wadzq tu salony" - zauwaza Stanislaw Estreicher. 29 W okresie 
Wolnego Miasta osiedli w Krakowie na stale lub okresowo (w se
zonie zimowym): Wodziccy, Potoccy, Malachowscy, Lanckoronscy, 
Michalowscy, Mieroszewscy, Badeniowie, Popielowie, Wielopolscy; 
Morsztynowie, Stadniccy, Tarnowsey, Zamoyscy i wiele pcmniej
szych rodzin.30 Proces ten nasili si~ w drugiej polowie XIX wieku. 
W roku 1850 mieszkalo w Krakowie juz 116 wlascicieli debr,3l 
a w roku 1880 juz ponad 200 ziemian.32 Poziom ten utrzymasi~ 
w Krakowie do konca okresu autonomicznego.33 Po roku 1863 
szczeg6lnie n asili si~ naplyw rodzin ziemianskich spoza Galicji. Do 
Krakowa przenoszq si~ w tym czasie dotkni~te przesladow aniami 
rodziny z Krolestwa i z kresow, a takze rodziny z zaboru pruskie
go, a nawet z emigracj i. Z kresow przybyly do Krakowa m. in . 
rodziny Orlowskich, Buszczyl'lskich, Czetwertynskich, Potock ich, 
Lipkowskich , GiZyckich, Kwasnick ich, Pietraszkiewiczow, Radzi
miilskich, Pruszynskich, Beaupre, Brzozowskich, Baranieckich, 
Czapskich.34 W wydanyrn w roku 1883 tomie Slownika Geogra
ficznego, zawierajqcym opis Krakowa, przeczytae mozna m. in. : 
"Liczne zaklady naukowe, ks i~garnie, drukarnie, biblioteki, dale j 
urz~dy, zaklady finansowe, fabryki, wreszcie instytucje humani
tame i towarzystwa skupiajq w nim (w Krakowie J. P.) wiele in 
teligencji i przyczyniajq si~ do wielkiego ruchu umyslowego; gdy 
znowu wiele zabytkow starozytnosci w 40 kosciolach, Hezne duch o
wieilstwo swieckie i zakonne, a nade wszystko pi~kna okolica, 
zdrowe powietrze, przyjemne stosunki zycia spolecznego, spok.6 j 
i stosunkowa taniose, Sciqga tu osoby, k tore chcq odpoczqc po 
trudach i zyciu w st olicach, nie rezygnujqc z zycia w wi~kszym 

.. S. Est rei eher: Znaczenie KrakoWQ d.!a zyci a narodoweg () pols ir i ego w c;.qgu 
w. 	 XIX. W: Krakow W XIX w. T. 1. Krakow 1932, s. 10- 11. \ 

" Ibidem, s. 11. 
"J. Deme l: Stosunk i gospodaTc ze ; spo/eczne Kralwwa w !atach 1846--:1853, 

s. 	 116. 
,. 1. Homola: struktura zawodowa inteUgenejl krakowskiej z koTicem XIX 

st1Hecla. Studia llistoryczne. R. 21: 1978 z. 3, s. 391. 
OJ W roku 1890 zanotowano w Krakowie 233 tzw. sa moistnych wlascic ieli zie m

skich (por.: Statystyka miasta Krakowa. Z. 4. Krakow 1894, s. 91), zaS ' w roku 
1900 liczb-: 218 ziemian (par.: Statystyka miasta Krakowa. Z. 9 cz. 2. Krakow 
1907, s. 87) . 

.. S. Estreicher: Ztulczenie Krakowa ... , S. , 7O ;... M. KocOjowa : "Pamlqtkom ojczy
stym ocaton y m z tl1lrzy d ztejowej". Krakow 1978, passim. 
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swiecie".35 Stanislaw Estreicher ujql to bardziej lakonicznie: "Kra 
kow jest mateczn ikiem Polski, do ktorego przybywajq na staroM: 
wielk ie lw y, orly, niedzwiedzie (choc czasem i lamparty), by tu 
zlozyc swe kosci".S6 . 

Dzi~ki sciqgajqcej do K rakowa ze wszystkich stron szlachcie, do 
m iasta naplyw ac zacz~ly spor e kapitaly. Wytworzyl si~ w ten 
sposob sw oisty mechanizm pr zenoszenia karpitalu ziemianskiego do 
miasta - bez inwestowania w przemysl czy bankowosc. Osiedla
jqce si~ w Krakowie rodziny poszukiwaly przede wszystkim dla 
siebie nowych i wygodnych s iedzib. Poczqtkowo kupowano z r e 
guly istniej,!ce domy w h istorycznym sr odmiesciu i nast~pnie r e 
montowano je, r ozbudowywano i przebudowywano. Gdy w dru 
giej polowie X IX wiek u coraz trudniej bylo 0 odpowiednie ka 
mienice w obn;bie Plant, obserwujemy tendencj~ do kupow ania 
parceli w d zielnicach zewn~trznych i budow ania nierzadko oka
zalych palacow i willi, zwykle w otoczeniu ogrodowym. W ten 
sposob w latach siedemdziesiqtych i osiemdziesiqtych wzniesli swo
je palace w Kra'kowie: Puslowscy, Wolodkowicze, Czarkowscy, Pu
szetowie, Potuliccy, Krasiilscy, a pozniej m . in. Mankowscy.37 Mo 
tywy osiedlania si~ w Krakowie byly podobne. Tak np. Hubert 
Antoni K rasinski (1833-1890), wlasciciel Regimentarzowki na 
Ukrain ie, lekarz, publicysta i spolecznik opuscil w roku 1883 War
szaw~ , by resztl:; zycia sp~dzic w Krakowie - jako poddany au
s triacki - w specjalnie dla niego wzniesionym, eleganckim pala 
cyku przy ul. Wolskiej.38 Po smierci Krasiilskiego, palacyk zaku 
pil j rozbudowal Emeryk Rutten Czapski (1828-1896) ze Stailko
wa na Bialorusi, ktory na krotko przed smierciq nie tylko osie
dEl sil:; na stale w Krakowie, ale w nabytym i przebudowanym 
palacu umiescil przywiezionq z rodzinnego majqtku wspanialq k o
lekcj~ ksiqzek, r~kopisow, dziel sztuk i, a przede wszystkim monet 
i medali. Kolekcja ta zostala udostl:;pniona spoleczellstwu, tworzqc 
muzeum im. Emeryka Rutten Czapskiego. 39 W latach siedemdzie
siqtych XIX wieku rozleglq parcel~ budow lanq przy ulicy Staro
wislnej zakupil baron Konstanty de Puget-Puszet, wlasciciel dobr 
na Suwalszczyznie. Znaczne dochody uzyskiwa<Ile z tych debr 
umozliwily Puszetowi wzniesienie w Krakowie okazalego, dwu
pit:trowego palacu z dwoma pawilonami frontowymi i ogrodem 

.. Slownik Geograflczny Kr61estw a Polsklego I IIUlych kraj6w slowiansldcA. 
T. 	~ . Warszawa 1883. s. 597. 

•• S. Estrelcher: Znaczente Krakowa... . s. 17. 
n J . P urchla: Jak p01Dstal nowoczesny KTakow. s. 76. 
.. Z. Wotniewskl: KTaslnskl Hubert. Polski Slownlk Blogra f iczny. T. 15. 

Wroclaw-Warszawa-Krak6w 1970. s. 17$-176. 
" M. Koc6jowa: op. cit.. passim. 
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na tylach. Wedlug tradycji rodzinnej Puszet przeznaczyl w t yro 
czasie swego syna. Jana do slu±by rpanstwowej w Galicji. . Innym 
motywem budowy nowej rezydencji pod Wawelem miaia bye ch~e 
u lokowania cz~sci majqtku pozazaborem rosyjskim, celem unik
ni~cia konfiskaty. Juz w latach s iederndziesiqtych palac P uszetow 
byl cz~sciowo wynajmowany innyro zaprzyjaznionym rodzinom 
przyjezdzajqcym do K raikowa w sezonie zimowym. M.ieszkali w 
nim m. in. Dzieduszyccy z Potuzycy, przyjezdzajq·cy z corkami na 
karnawal i Zaluscy z Iwonicza. Po smierci Konstantego Puszet a 
w roku 1882 palac przeszedl w r~c'e jego synowej Mar ii, ktora 
dziesi~e lat pozniej sprzedala go, za otbrzymiq kwot~ 240 tysi~cy 
zlr. , swojej siostrze Annie Stablewskiej posiadajqcej majqtek ziem
ski w Poznanskiem, gdzie stale przebywala.4o Majqtek w K r6le
stwie Polskim, w Czarkowach nad Nidq, posiadali Zygmunt i Ma
ria Puslowscy, k torzy w latach osiemd ziesiqtych zafundowali sobie 
pi~kny, neorenesansowy palac przy ulicy Kolejowej. W palacu t yro 
w lasciciele umiescili swoje ikolekCje dziel sztuki, w tym odziedzi
C'Zonq dzi~ki koligacj(}m ' rodzinnym slynnq kolekcj~ Piotra Mo
szyilskiego.41 

W zwiqzku z post~pujqcym zabudowywaniem si~ wolnych te
ren6w w miescie, szczeg6lnie na przelomie XIX i XX wieku , 
palace i wille zast~powane byly eleganckimi i komfortowymi k a
m ienicami, czy tez, jak wowczas m6wiono, domami familijnymi. 
Domy t akie wzniesIi m. in. Dunajewscy, Klobassowie, Hussarzew 
scy, Popielowie, Malachowscy, Turnauowie. 42 Niekt6rzy wreszcie 
ikupowali p alace i dwory w na jblizszej okoHcy miasta. W ten 
spos6b postq[>il m. in. Erazm Jer:zma'1lowski (1844-1909) przybyly 
do Krakowa z Ameryki. J erzmanowski pochodzil z Kaliskiego, 
ksztalcil si~ w Warszawie, by po wzi~ciu u dzialu w powstan iu 
styczniowym irafie po dlugiej tulaczce do StaJn6w Zjednoczonych, 
gdzie przez 23 lata pelnil kierownicze funkcje w amerykanskim 
przemysle gazowyID, dorabiajqc si~ milionowego majqtku.· W r oku 
1896 Jerzmanowski osiedla si~ na stale w podkrakowskim Proko
cim iu , k t6ry kupil na wlasnose. Olbrzymi majqtek przeznaczyl 
Jerzmanowski na rozlkzme fundacje kulturalne, oswiatowe, nau
kowe i artystyczne, r6wniez krakowskie. Umierajqc przekazal tes 
t amentem ollbrzymiq kwot~ 1200 tysi~cy koron ikrakowskiej Aka
demii Umiej~inosci . 48 

.. P. St<:pieil : P aroe Pu sze t 6w. Rocznik Krakowski. T . 49: 1978, s. 13~134. 

C1 K . Estreicher: Franciszek Ksawery PuslotDskt. Rocznik Krakowski. T . 40: 
1970, s. 135-136. 

.. J . PurchIa: Jak pow stal nowoezesny Krak6w, s . 74. 
":T. Hulewicz : J erzmanowskt Erazm. Polski Slownik Biograficzny . T . 11. 

W roclaw-Warszawa-Krak 6w 1964-1965, S. 178-180. 
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Stanowiqce. liczebnie niewielkq i her:metycZnq przy tyro grupE: 
ziemianstwo, nie tylko klllPowalo w Krakowie parcele, budowalo 
ekskluzywne siedziby, umieszczalo w miescie swoje kolekcje i ka 
pitaly, ale w istotnym stopniu poszerzalo miejscowy - bardzo 
ograniczony przeciez - rynek pracy. Dia tejze grupy pracow ali 
wybitni k rakowscy architekci, artysci, budowniczowie, rzemiesll1i
cy i kUpcy. Niektorzy kupcy i inni p r zedsiE:biorcy nastaw iali siE: 
wrE:Cz na zaspokajanie wysokich wymagan tej ,grupy. RownoczeSnie 
dawala ona bezposrednie zatrudnienie licznej sluzbie i personelo
w i pomocniczemu.44 Ciekawie !pod tym wzglE:dem przedstawia siE: 
porownanie Krakowa z m nymi, podobnymi w!elkosciq m iastami 
Monar chii. Tak np. w rok u 1900, m~mo zmniejszenia si~ w porow
n aniu z i okiem 1890 procentow ego udzialu sluzb y, posiadal Kra
k6w - w porownaniu ze Lwow em, Grazem, Linzem - ·najw yzszy 
wskaznik procentowy tej grupy.45 Swiadczy to dobitnie 0 szcze
g6lnej roIi ziemianstwa w aktywizac ji lokalnego rynku pracy. Byla 
to oczywiScie aktywizacja przy uzyciu srodkow ekstensywnych. 
Podobnie ekstensyw1n q, lecz dla rozwoju urbanistycznego K rako
wa niezwykle istotnq formq zast~powania braku w Krakowie 
znaczniejszych kapitalow pochodzqcych z przemyslu i handlu byly 
fundacje. W ich powstawaniu zasadniczq rol~ odegralo rowniei 
ziemianstwo, wspomagane przezbogatsze mieszczailstwo i i,nteli 
gencj~. Wiele owczesnych inwestycji naukowych, kulturalnych, re
ligijnych czy wreszcie dobroczynnych bylo efektem rozlicznych 
fundacji. F undac je te byly w Krakowie same w sobie czynnik iem 
miastotworczym. Nie przecenia jqc ich roli w rozwoju Krakowa 
drugiej polowy XIX wieku przypomnijmy jednak, ze dziE:k i lu dz
kiej ofiarnosci powstaly m . in. okazale gmachy Zakladu Helc~ow, 

Zakladow Lubomirskiego w Olszy i w Lagiewnik ach, Szpitala 
sw. Ludwika i Szpitala Bonifratr6w, Krakowskiego Towarzystwa 
Dobroczynnosci, siedziba Akademii Umiej~tnosci czy tez po cz~sci 

Teatr Slowackiego. Owocami prywatnych f ll'ndacji Sq liczne poroni
ki z tamtej epoki, z pomnikiem GrunwaIdzkirn - d arem Pade
r ewskiego - na czele, a nawet 'P ark Miejski, zalozony w la tach 
1888/1889 przez krakowskiego lekarza, profesora Uniwersytetu Ja
giellonskiego Henryka Jordana. 0 ile przy tym tego typu dzia
lalnose m ozna uznae za szersze zjawisko, charakterystyczne dla 
epoki, trzeba zdac sobie od razu spraw~, ze w Krakowie mialy 
fundacje ze wzgl~du na swoj udzial w rozwoju miasta i ze wzgl~
du na swoje przyczyny charakter wyjqtkowy. Ich zrodlem byl nie
r zadko bowiem ow fenomen symboliki Krakowa . 

.. d. D.emel: Stosunki gospodarcze i spo!eczn e Krak owa w !atach 1853-1866, 
s. 	53(}-53I • 

.. Sta t ystyka miasta Kra k ow a . Z. 9 cz. 2. Krak6 w 1907, s . 79, 80, 88 i 89. 
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Klasycznym przykladem tego zjawiska Sq krakowskie fundacje 
ksi~cia Aleksandr a Lubomirskiego z Paryza. Lubomirski po sp~

dzen iu dzieciilstwa i mlodosci na dworze carskim w P etersburgu, 
wyem igrowal dD Francji, gdzie sp~dzil reszt~ zycia. Cz~se swego 
duzego m ajq tku przeznaczyl n a wzniesienie i prow adzenie w Kra
k owie dwoch zakladow wychowaw czych. P rzeznaczona na ten eel 
k wota 3 m In owczesn ych frankow francuskich w zlocie (n ieomaI 
1,5 miliona owczesnych zlotych renskich) byla rownowartosciq dwu 
i pol roc:;mego budzetu calego miasta Krak owa (w roku fundacji 
1885 budzet Krakow a zamk nql s il; kwotq ok. 591 tys . zlr_).46 Ten 
wielki kapital umozliwil wzniesien ie pod Krakowem dwoch du
zych i nowoczesnych instytucji wychowawczych or az prowadzenie 
ich na wysok im poziomie. Dodae p rzy tym nalezy, ze Lubomirski 
najprawdopodobniej nigdy 'n ie byl w Krakowie (na pewno nie byl 
pod k oniec zycia w trakcie dokonywania i' realizowania fundacji), 
a n awet trud no stwierdzie jego zna jom ose j~zyka polskiego (mat
kq byla rosy jsk a arystokratka, zachowane listy Sq pisane p o fram. 
cusku). Zdaje s iE; bye r zeczq oczywistq, ze 0 m iejscu fundacji za
decydowal fakt , iz Krakow byl wowczas dla Lubomirskiego sym
bolem Polski i P olakow, a jego fund acje mogly bye rodzajem 
ekspiacj i za "grzechy r odzinne" wobec narodu , z ktorego wyszedl 
(ojciec Aleksandra, Ksawery, byl jednq z na jczarniejszych postaci 
w histor ii Polsk i k onca XVIII wieku, rowniez bracia Aleksandra 
pozostawali w sluibie rosyjskiej) .47 

Innym przykladem tego tY'Pu jest anonimowa fundacja K arola 
Kruzera z Kamien ca P odolskiego, ktorem u zawdzil;cza w duzej 
m ierze swe powstanie Tea tr Slow ackiego. Wczesniej, przybyly do 
Krakowa z zeslania na Syber ii Piotr Moszyilski, r odem z Wolynia, 
zak upil z wlas·nych funduszow grunt p od okazaly gmach Towa
rzystwa Nauk owego Krakowsk iego i lozyl znaczne srodki na prace 
budow lane.48 Podobnie postClp il na poczqtku XX stulecia K onsta·n
ty W olodkowicz, k t6ry podarow al parcell; i 270 tysil;cy koron na 
wznies ienie duzego domu ak ademickiego przy u licy Jablonow 
skich.49 Stoj,l'cy nieopodal, na rogu ulic Jablonowskich i Straszew 
skiego, duzy dam r odziny Hussarzewskich zostal w postaci fun 
dac ji przekazany przez Eleonor~ z Hussarzewskich Lubomirskq 
Polsk ie j Akademii Umiejl;tnosci.50 Efektem autonomii jakq cieszyl 

.. Dzie nnik R ozporzqdzen m . Kra k ow a na r ok 1885, s. 49_ 
"J. Purchla: Sch,"on!sko f u ndae;! kst«cla A!eksandra Luo omirskiego 1'1"ZY 

u !iey Ra l<ow!ck! e; w Kra k owie. Artykul w druku. 
.. B. Lopuszan sk l: Moszynskt Ptot r. Polski Slownik Biograficzny. T. 22. 

Wroclaw-Warsza wa-Krak6w-Gdansl< 1977, s. 129-132. 
.. J. Purchla : JaT, pow stat n owoezesny [{ra kow, s. 96. 

" Tab lica na domu p rz y ul. Straszew sk ieg o 27 \V K ra k o wie. 
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si~ K rakow i symbolik i tego miejsca bylo rowniez przeniesienie 
pod Wawel kolekcji ksiqzqt Czartoryskich i bu dowa---ich kosztem 
specjalnego muzeum. 

Obok ziemianstwa mieli swoj udzial w fundac jach rowniez bo
gaci k upcy i finansisci krakowscy. Najlepszym tego przykladem 
jest dzielo Ludwika i Anny R elclow - w~elki zaklad dobroczytIl
ny, k torego budowa w raz z na'byciem rozleglej parceli pochlon~la 
olbrzymiq kwot~ 640 tys. zlr.51 

P oza tym is tnialo w iele drobnych fundacji znajdujqcy ch si~ pod 
bezposred nim zarzqdem gminy miejskiej . W roku 1900 ten rodzaj 
fundacji szacowa,ny byl na okolo 1100 tys i~cy koron w gotowce 
i papier,!ch wartosciowych.52 Fundacje lagodzily wi~c cz~sciowo 
niedorozwoj gospodarczy miast a. Byly jednak srodkiem doraznym. 
Krakow - sciqga jqcy nie tylko ziemian, ale i UCZqCq si~ mlodziez, 
artystow, uczonych, emigra-ntow polityczny ch - nie byl w drugiej 
polowie XIX wieku (w odroznieniu od sqsiednich miast slqskich) 
celem, lecz tylko punktem etapowym wielkich m igrac ji zarobko
wych ludnosci wiejskie j z przeludnionych obszarow P odkarpacia. 

W koncu XIX wieku bardzo slabe dotychczas w Galicji stosunki 
kapitalistyczne ulegly jednak wyraznemu wzmocnieniu. Zjawisko 
to zbieglo si~ z wejsciem stopniowo UIIlowoczesniajqcego si~ Kra
kowa w faz~ rozwoju w ielkomiejskiego. Na poczqtku XX stulecia 
ranga Krakowa jako centr um polskiego zycia narodowego osiqg
n~la swoje apogeum. 'Zywy w poprzednich dziesi~ciole ci ach r uch 
budowlany spowodowal, jz sciesnione na nienormalnie male j po
wierzchni 6 km2 m iasto sta je przed problemem znacznego rozsze
rzenia granic. Byl juz wowczas Krakow swoistq aglomeracjq obej
mujqcq rowniez lezqce na prawym brzegu Wisly przemyslowe 
Podgorze oraz kilkanascie silnie zurbanizowanych gmin w ie jskich, 
w ktorych m ieszk ala znaczna cz~sc ludnosci . pracujqcej w mie
scie.53 W latach 1909-1915, za prezydentury energiczn ego polityka 
konserwatywnego Juliusza Leo, obszar miasta powi~kszy si~ 

z 5,77 km! do 46,90 km2 - PQwstanie tzw. Wielki Krak6w.54 Wy
wola to nOWq skal~ potrzeb, ktorej t owarzyszyc b~dzie sprzyja
jqca koniunktura gospodarcza i szybki post~p cywilizacyjny. U 
schylku "b elle epoque" nas'tqpi przyspieszony rozwoj infrastruk
tury miejskiej, k t6ry dopelni zapoczqtkowane jeszcze przez Dietla 
dzielo u nowoczesniania miasta. 

" K alenda rz Krakowski J6zefa Czecha na rok 1891, s. 86. 
" R. Sik orski: op. cit., s . 172. 
.. P or. J . Purchla : W spraw1e grantc agLomcr acjt mtejsldcl!. Rocznlki DzieJ6w 

Spolecznych I Gospodar czych. T . 41: 1980, s . 284 I 285 . 
.. J. Blenla rz6wna, J , Maleck i: op, cit., S. 360. 
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Krakow zaciqga w roku 1908 wielkq pozyczk~ emisyj-nq w wy
sokosci 24600 tysi~cy koron.55 Jej celem jest podj~cie szerokiego 
programu inw estycyjnego row niez na terenach nowoprzylqczonych. 
W celu ich wlasciwego zintegrowania z historyc~nym sr6dmie
sciem, Rad a Miejska rozpisu je konkurs urbanistyczny na t zw. 
Wielki Krak ow. Przejdzie on do h istorii urbanistyki polskie j, sta
now iqc prob~ przeksztalcenia Krakowa w harmonijnie rozwija jqce 
si~ miasto-ogrod. P rzygotowania do realizacji tych ambitnych za 
mierzen p rzerwal jednak wybuch I wo jny swiatow ej.56 

W ciqgu p ol w ieku autonomii galicyjskiej Krakow powi~kszyl 
liczb~ mieszkanc6w z okolo 50 tysi~cy v...r roku 1869 do pon ad 100 
tysi~cy w roku 1910 przy niezmienionych granicach adm inistra
cyjnych i d o okolo 180 tysi~y w roku 1915, gdy zakonczono two
rzenie Wielkiego Krakowa (stal si~ w 6wczas Krakow czwartym 
pod wzgl~em lic:tby lud nos.ci miastem w Austrii po Wiedniu, 
Pradze i Lwowie).li7 Rownoczesnie d okonalo si~ w tym czasie zna
czqce przeobrazenie urbaniStyczne. Powstal nowoczesny Krakow . 
Miasto otrzymalo nowoczesnq infrastruktur~. W niesprzyja jqcej sy 
tuacji gospodarczej zrealizowano ambitny program inwestycyjny 
przysparzajqc miastu kilkadziesiqt obiektow monumentalnych 
i rozwijajqc wzdluz istniejqcych i rnowowytyczonych ulic zabudow~ 

I\lieszkaniowq nierzadko 0 wysokich walorach artystycznych. R6w
n0czesnie odrestaurowano w tym czasie praktycznie wszystkie 
krakowskie zabytki 0 charakterze monumentalnym. Historyczne 
centrum przeksztalcilo si~ w rodzaJ City, zas dzieln~ce sqsiednie 
peln ily zr6znicowane spolecznie funkcje mieszkaniowe. W tym 
wa:i:nym eta.pie rozwoju urbanistycz'nego Krakowa decydowaly w 
du:i:ej mierze czynniki ideowe. WykorzystujqC autonomi~, m iasto 
przezwyci~:i:ylo w jakims stopniu otaczajqcq je "n~dz~ galicyjskq" . 

Eksponujqc znaczenie szeroko poj~tego liberalizmu politycznego 
w rozwoju Krakowa okresu autonomii galicyjskiej, nale:i:y rna ko
niec podkreslic, :i:e rownie:i: "klasyczne" mechanizmy miastotw6r 
cze - szczeg61nie pod koniec omawianego okresu - odegraly tutaj 
swojq rol~. Kapital handlowy, przemyslowy, finansowy, rola wa:i:
nego w~zla kolejowego, czynnik militarny przyczynily si~ w mniej
szym lub wi~kszym stopniu do rozwoju miasta na przelomie XIX 
i XX wieku. Slabosc p rzemyslu i stosunkow kapitalistyczoych w 
0.g61nosci miala jednoczesnie szereg pozytyw6VJ.. Krakow unikoql 

.. A. Chmiel: Ustroj m . Krakow« w XIX w. Dztata!no~c prezy den t 6w mtasta 
1866---1924. W: Krakow w XIX w . T. 1. Krak6w 1932, s. 156. 

N J. Purchla: Jak powstal now oczesny Krakow , s. 64. 
" J. Bieniarz6wna, J. Malecki: op. cit., s. 360; Wtelkt Krakow. Studta do przy

Iqczenia gmln sqstedntch do mtasta Krakowa . Kra k6w 1905, s. 26. 
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bowiem negatywnych skutkow Zywiolawosci wzrostu miast fa
brycznych. W liczqcym w roku 1910 panad 100 tysi~cy mieszkan
caw, w granicach administracyjnych z lat 1859-1909, Krakowie 
tylka 6330 robatnik6w pracawala w przemysle. Tylko 11 zaklad6w 
zatrudniala wi~ej niZ 100 pracawnikow. Cociekawe, na jwi~cej 

zatrudnionych pracowalo w przemysle spozywczym (1616), a n a
st~pnie az 773 w przemysle poUgraficznym, 682 w maszynowym, 
a 630 w papierniczym.58 Wysokie zatrudnienie w przemysle poli
graficznym i papierniczym oraz znaCZqca rola t ych gal~zi Sl1 cie
kawym przykladem w tornoS<!i przemyslu wobec ufarmowanego 
wczesniej osrodka kulturalnego i naukowego. 

Splot r 6znorodnych czynnikow stworzyl Krakow przelomu XIX 
i XX wieku. Nie ulega jednak wqtpliwasci, ze bez autonomii gali
cyjskiej Krakow lat 1867-1918 nie bylby tyro, czym stal si~ nie 
tylko w sferze duchowej, ale i w sferze materialnej - nowocze
snym organizmem urbanistycznym 0 uksztaltowanych funkcjach 
i uksztaltowanym obliczu. 

Jacek Purchla 

II R . Ka te wicz : Z dztej6w przemyslu Krakawa to !atach 1918-1939. Krak6w 
1981, s. 13-14. 

71 

http:papierniczym.58


JACEK BARTYZEL 

KONSERWATYZM BEZ KOMPROMISU 
STRONNICTWO ZACHOWAWCZE 


I KLUB ZACHOWAWCZO-MONARCHISTYCZNY 

W LATACH 1922-1 928 


15 pazdziernika 1922 roku w Krakowie po jawila si~ ulotka za
tytulowana 0 praw dziwym konserwatyzmie, apatrzona - brzmiq
eym jak bojowe zawolanie - podtytulem : Pobudka. Jej ukazanie 
si~ nie mogio nie zbulwersowae opinii publieznej w tym miescie. 
Ulotka bowiem byia wymierzona przeeiwko znanemu i cieszqce
m u s i~ znaeznym w mieseie autorytetem Stronnietwu Prawiey Na
rodowej. Atak nie wychodzil bynajmniej ze strony radykalnej le
w iey . P rzeeiwn ie; krakowskich n eostanezyk 6w - nazywanyeh tam 
" konserwatystami nieosei mor alnej" - oskarzono 0 sprzeniewie
wierzenie s i ~ idealom zaehowawezym. Sw oistej pik anterii nabie
ral tez fakt, ze jak o autor ulotki podpisal si~ K azimierz Marian 
Morawski, syn profesora UJ i ezlonka SPN, K azimierza Moraw
skiego, i sam byly dziala-cz tego stronnie·twa. 

Tego samego dnia podpisana zostala deklaraeja nowego ugru
powan ia polityeznego - Stronnietwa Zaehowawezego. Sygnowalo 
jq okolo 20 os6b. Ostateeznq datq narodzin SZ jest dzien 29 paz
dziernik a 1922 roku, kiedy to w Krakow ie, w mieszkaniu K. M. 
Morawskiego prz'y ul. Basztowej odbylo si~ zebranie inaugura
eyjne. 

Przygotowania do p owolania SZ trwaly od zim y 1921/22. Tlem 
ieh byly spory polityczno-programowe w srodowisku konserwa
tywnym, sposr6d k t6rych na plan p ierwszy wybijal si~ problem 
wyboru sojus~nika polityeznego, kt6rym mogla bye albo endecja, 
albo ob6z zwany w6wezas belwederskim. Wyb6r ten byl k onieez
noseiq ze wzgl~du na niemoznose odgrywania przez zaehow awc6w 
samodzielne j roli polityeznej w w arunkach ustroju parlamentar
no-demokratyc~nego. Dylemat ten byl jednq z istotnyeh przyezyn 
niepowodzenia pr6b konsolidaeji obozu konserwatywnego, jakie w 
tym ezasie przedsi~brano. Dqzenie zachowawc6w r6znyeh dzielnie 
i or ientaeji ziseie si~ mialo dzi~ki powolaniu 23 lutego 1919 roku 
Stronnictwa P r aey Konstytucyjnej (przemianowanego w mareu 
1920 roku na Stronnictwo Prawiey Narodowe j). 

Zjednoezenie to okazalo si~ jednak nietrwale. Jeszeze w 1920 
r oku grupa bylyeh "realist6w" w Warszawie z Henrykiem hr. Po
toekim na ezele odlqezyla si~ od SPN tworzqe Stronnietwo Real
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nej Polityk i Narodowej. Przyczynq rozlamu byl niech~tny stosu
nek "realist6w" do polityki wschodniej Naczelnika P anstwa. Kie
dy w pazdzierniku 1920 r{)ku powstal:o w Wielkopolsce Chrzescijan 
sko-Narodowe Stro nnictwo Rolnicze, ponowne rozbicie ruchu za
chowawczego na dzielnicowe w istocie ugrupowania sta le s iE; i n .. . 
tem . Istotnq przyczynq spor6w pomi~dzy r6znymi odlamami za
chow awc6w byla tez dzia!alnosc se jmowego K lubu P racy K onsty 
tucyjnej, b~dqcego mariazem neos tanczyk6w i galicyjskich dem o
krat6w. Klub, popierajqcy Naczelnika Panstwa, by! obiektem ostr e j 
k rytyki wielu konserwatyst6w . Juz na przelomie lat 1921/22 nie 
k t6rzy z nich zacz~li p r zemysliwac nad utworzeniem nowego stron
nictw a kQnserwatywnego, dochowujqcego wiernosci idei zacho
;.vawczej . Inicjatorem tego przedsi~wzi~cia byl Konsianty h r. Broel
-Plater , k t6r y wiosnq 1922 roku opublikowal programowq broszu
r~ W sprawie k onserwatyzmu w Polsce. Wkr6tce dolqczyli don 
dr K. M. Morawski i Hieronim hr . Tarnowsk i (syn S tanislawa). 

Wiosna i lato tegoz roku uplyn~ly nil przygotowaniach organi· 
zacy jnych oraz dyskusjach nad naZWq i programem . Wyb6r cen 
tr alnych wladz stronnictwa nastqpil jednak dopiero 25 listopada 
1923 roku, k iedy to powolano P rezydium Zarzqdu. Prezesem stron 
n ictwa zostal Aleksander Dworski (prezes k rakowskiego Zwiqzku 
Ziemian) , pierwszym wiceprezesem - K. P later, a sekretarz€m 
generalnym K. M. Morawski. SZ liczylo wtedy okolo 150 czlonk6w . 
J ego dzialalnosc w tym okresie ogr aniczala si~ do prac organiza
cyjnych , wydawania biuletynu (redagowanego przez Morawskie
go), dzialan politycznych wewnqtrzkonserwatywnych oraz ekspan
sji n a Zwiqzki Ziemiil.ll od Malopolski poczynajqc. Czolow ymi ideo
logami SZ byli - obok Hieronima Tarnowskiego, przed u twor ze
niem stronnictwa nieczynnego politycznie - K azimierz M. Mo
rawski i Konstanty Broel-Plater. 

K. M. Morawski znany jest g16wnie - w kr~gu nie tylko pro
fes jonalist6w - jako autor slynnego przed laty eseju Zr6dlo roz
bioru Polski (Poznal1 1935), skonstruowanego na k anwie tezy 
o przem oznym w plywie wolnomularstwa na decyzj~ 0 r ozbiorze 
I Rzeczypospolitej. 

Przyszly sekretarz generaIny SZ urodzil: si~ 26 stycznia 1884 
roku w Krakowie. Tradycja domowa i srodowiskowa, w kt6rej 
si~ obracal (Pawel P opiel byl jego o jcem chrzestnym) p redestyno
waly go niejako do stania si~ konserwatystq. Tak tez si~ s talo; zo
stal czlonkiem SPN, a z jego listy - radnym miasta Krakowa w 
1914 roku. U progu wojny poroznil: s i~ jednak ze s tronnictwem 
krakowskim, na tle stosunku do wspol:dzialania z P rusam i. For
maIne zerwanie nastqpilo w lipcu 1916 roku. Pomimo obaw zw iq
zanych z mozliwosciq zwyci~stwa Rosji, coraz bardziej sklanial 
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si~ do przekonania, ze Polacy powinni wsp6lpracowac z Ententq. 
W czerwcu 1915 roku wyjezdza do Szwajcarii, gdzie rozpoczyna 
prac~ w Centralnej Agencji Polskiej i ' nawiqzuje wsp6lprac~ z Ko
mitetem Narodowym Polskim w Paryzu. Wraz z K. Platerem, 
J. Zielinskim i P . Bennim zaklada organizacj~ pod nazwq Fede

. racja Polityczna Polska, gloszq,cq w duchu "wilsonizmu" idee unij
ne, jaiko wzor na powojenny lad europejski. 

P o powrocie do Polski pracowal w sluzbie dyplomatycznej jako 
charge d'affaires w Rumunii (VI 1919 - XI 1920). W czasie prze
silenia rZqd()wego latem 1922 roku, Konwent Seniot6w w Sejmie 
rozwazal jego kandydatur~ na premiera, ktorq zresztq sam zain
teresowany uwazal za malo realnq. Po szesciu latach dzialalnosci 
na polu restytuowania ruchu konserwatywno-monarchistycznego 
wycofal si~ od 1929 roku z ·czynnego zycia politycznego, odd ajqc 
si~ odtqd dzialalnosci spoleczno-kulturalnej i naukowej. Zmarl 
25 pazdziernika 1944 roku. 

Urodzony 27 grud nia w Nieklaniu Konstanty hr. Broel-Pla,ter 
byl potomkiem znanego rodu, majqcego swe gniazdo w odleglym 
krancu Rzeczypospolitej Obojga Narod6w - w Inflantach. Do 1914 
roku nie prowadzil dzialalnosci politycznej, za wyjqtkiem udzialu 
w nieudanej probie utworzenia w 1905 roku Stronnictwa Narodo-. 
wo-Zachowawczego. W ·lis·topad zie 1914 roku wszedl do Komitetu 
Narodowego Polskiego jako sekretarz Wydzialu Wykonawczego. 
Wydawal i redagowal w Piotrogrodzie Spraui~ polskq. To wlasnie 
on wyjechal z Dmowskim na Zach6d w listopadzie 1915 roku. Po
dobnie jak Morawski byl sygnatariuszem Deklaracji Lozanskiej po 
Akcie 5 Listopada. Jako dzialacz SZ byl wydawcq "Biuletynu" 
oraz "Pro Fide, Regeet Lege". Zmarl 16 sierpnia 1927 roku. 

" * 

Rok 1924 uplynql pod znakiem rozwoju organizacyjnego SZ, ollie 

imponujqcego wprawdzie cyframi, ale calkiem przyzwoitego na tle 
innych ugrupowan konserwatywnych. Istniejqce dotychczas gl6w
nie w Malopolsce Zachodniej stronnictwo, podejmuje pr6b~ tery
torialnego rozszerzenia swojej dzialalnosci. Najwi~kszym sukcesem 
bylo utworz·enie kola SZ we Lwowie, r6wnoznaczne z wyrugowa
niem stamtqd SPN. Do SZ przyst~pily we Lwowie 104 osoby, 
wsr6d nich ·tak znane, jak Dawid Abrahamowicz, byly namiestnik 
Galicji Leon Piniilski i prof. Stanislaw Starzyilski. 

Sukc·es SZ mial si~ jednak w niedalekiej przyszlosci okazac pyr
rusowym zwyci~stwem. Do stronnictwa bowiem weszla grupa po
lityk6w .fu.niej interesujqcych si~ subtelnosciami ideologicznymi, 
a bardziej realnym wplywem polityc:mym. Politycy lwowscy nie-

I 
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bawem odsunq od faktycznego k ierownictwa "ideologow": Platera, 
Morawskiego i Tarnowskiego, i poza ich plecami przeprowadzq 
"fuzj~" ze Stronnictwem Chrzescijansko-Narodowym, atrakcyjnym 
z tytulu posiadania reprezentacji parlamentarnej. 

\ W lonie SZ starly si~ w przeciqgu 1925 roku dw ie koncepc je 
pozqd anej konsolidacji konserwatywnej: 1) grupy lwowskiej, dq
zqcej do bez:posredniej fuzji SZ z SChN i to na warunkach dykto
wanych przez "chaenow", ·oraz 2) Platera i Morawskiego, pragnq
cych konsolidacji wszystkich ugrupowan zachowaw czych (SZ, SPN, 
SChN) na plaszczyznie zasad konserwatywnych i w luznej struk
turze bloku. Sceptycyzm "ideolog6w" wynikal takze z nieufnosci 
wobec SCh.N, kt6re uwazali za "jaczejk~" endeckq w obozie za
chowawczym. 

Na poczqtku grudnia 1925 roku zarzqd kola lwowskiego SZ, W 

tajemnicy przed Zarzqdem Glownym, podpisal umow~ 0 polqcze
niu z SChN, staw~ajqc w ten spo:;ob wladze SZ przed fa!k:tem do
konanym. Pozostawal wyb6r mi~dzy nowym rozlamem a faktycz
nq inkorporacjq. 3 lutego 1926 roku w Krakowie odbylo si~ zebra
nie likwidacyjne SZ. 

Morawski, Plater i Tarnowski nie wstqpili jednak do SChN. lch 
dalsze inicjatywy polityczne mialy oblicze zdecydowanie rojali
styczne. Biorq aktywny udzial w dzialalnosci Organizacji Monar
chistycznej. Na zjezdzie OM w Poznaniu w dniach 8-9 stycznia 
1926 roku Morawski zostal wybrany czlOJlkiem Zarzqdu Glownego 
OM, a Tarnowski stal na czele zespolu opra·cowujqcego deklaracj~ 
prograr:p.owq. Mimo zastrzezen co do na pol kons,piracyjnego cha
rakteru innej grupy rojalistycznej - Obozu Monar·chistow Pol
skich, kierowanego przez prof. Szymona Dzierzgowskiego - za
akceptowali tez polqczenie obu grup w marcu 1926 roku, a Mo
rawski wszedl do ZarzC!.du Glownego nowej organizacji: Zjedno
czenia Monarchistow Polskich. Wreszcie, 7 marca 1926 roku powo
lany zostal Klub Zachowawczo-Monarchistyczny, majqcy bye praw
dziwq kontynuacjq SZ i reprezentujqcy nieska:i:onq koniunktura
lizmem, czystq ide~ zachowawczq. 

Dzialalnose zachowawcow-tmonarchist6w nie wyszla jednak w 
ciqgu lat 1926-28 poza sfer~ kameralnych dyskusji i publicystyki 
n a lamach "Pro Fide, Rege et Lege". Przewrot majow y uwidocznil 
na nowo koniecznosc zdecydowanej opcji politycznej za lub prze
ciw Pilsudskiemu. Jak wiadomo wi~kszose konserwatystow wy
brala t~ pierwszq mozliwose, czego symbolami niejako byly Nie
Swiez i Dzikow. Ci, ktorzy nie chcieli tego uczynic, musieli albo 
zwiqzae si~ sciSlej z reorganizujqcq si~ ·rowniez endecjq, albo wy
cofac si~ z czynnego zycia politycznego. Tak wlasnie uczynili Mo
rawski i Tarnowski, kt6rzy po 1928 roku zaniechali dzialalnosci 
politycznej. 
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KONSERWATYSTA W NIEKONSERWATYWNYM SWIECIE 

Jak dzialac politycznie w swiecie, ktory odrzuca · afirmowany 
przez zachowawcow system wartosci? Jakq taktyk~ przyjqc w 
sk omplikowanej grze politycznej, prowadzonej przez nowoczesne 
partie, opierajqce si~ na organizacji zdyscyplinowanych kadr i roz
budowany:m aparacie agitacji i propagandy, nie stroniqce od de
m agogii i niespelnianych obietnic - ·tak , aby zrealizowac stawiane 
sobie cele, a jednoczesnie n:e sprzeniewierzyc si~ w lasnemu ko
rleksowi etycznemu? Takie - i podobne tym pytania - stawiali 
sobie tworcy SZ. Odpow iedzi zas jakich udzielali, swiadczq za
r owno 0 gruntownym przemysleniu problemu jak i 0 n iecodzien
ne j odwadze cywilnej, k torej od polityka tr udno wymagac, bo 
graniczqcej z gotowosciq bycia anachronicznym, a - co za tym 
idzie - lekcewazonym przez przeciwnikow, nie majqcych podobnie 
wyos trzo.nej swiadomosci m or alnej. Specyficznego kolorytu nada
walo probie uzasadnienia tej, a nie innej taktyki, wlasnie odwoly
w anie si~ do argumentow etycznych, przy niejednokrot ny:m wr~cz 
zywszy przy tym jak n Ude byly rezultaty praktyczne dzialalnosci 
lekcewazeniu, tak p ozqda.nego zwykle w p olityce, sukcesu. Zwa
stronnictwa, jak k rotko one samo istnialo,. uzasadnione staje si~ 

pytanie czy w ogole, w odniesieniu do SZ, mozna mowic sensow
n ie 0 polityce i 0 partii politycznej? Niewqtpliwy prymat refleksji 
teoretycznej nad praktykq, ideologii i doktryny n ad politykq, po
zwalajq traktowac t~ grup~ jako ruch ideowo-polityczny, czy na
wet ideowo-wychowawczy, stawiajqcy sobie zadania ze sfery in- ·, 
telektualno-du chowej racze j, anizeli polityki czynne j. 

Potwierdza to przypuszczenie nast~pujqca teza P latera: " ...spod 
znaku wyborow przejsc pod znak wyboru powinni przede w szyst
kim konserwatysci - a ich zwyci~stwem nie b~dzie liczba elek
tow , lecz stopien w yrobienia kierunku zachowawczego, ich i spo
leczenstwa. Nie chodzi zatem w pierwszym etapie pr acy 0 stwo
rzenie silnej i w.plywowej partii konserwatywnej, ale 0 wychowa
n ie adeptow i urobienie w k ra ju konserwatystow ". l 

W cytowanym pow yzej fragmencie odnajdujemy dwie znamienne 
przeslanki, k t6rymi k ierowac si~ b~dq przywodcy SZ; swiadomq 
rezygnacj~ z uczestnictwa w "wielkiej grze" politycznej, celem 
s.kupienia sil na pracy formacyjnej i ideotworczej, oraz - jako 
konsekwencj~ tego faktu - rownie sw iadomy wybor elitarnych 
form odd zialywania n a swiadomosc i postawy spo!eczenstwa. 
Przejscie przez kwarantann~ okresu formacyjnego p ozbawi wpraw
dzie konserwatystow niezwlocznie osiqgalnych rezultatow, ale po

1 K. Plat er, W spratDle k onserwatyzmu w Polsce . Warszawa 1922, s. 7. 
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zwoli w zamian ·za to odbudowac w nieskazonym ksztalcie doktry
nr; zacho wawczq. 

Skonkretyzowany wariant taktyczny przedstawia Morawski w 
artykule Z zagadnien konserwatywnych, w numerze 1/2 "Biuletynu" 
SZ z 1924 roku. Powoluj'lc sir; na doswiadczenia europejskich par
tii prawicowych, przedstawia dwie alternatywne metody konser 
watywne, kt6r ych stosowanie uzaleznione jest od stopnia zako
rzenienia stronnictwa konserwatywnego w danym spoleczenstwie. 
Metoda pierwsza, "angielska" , przydatna jest tam, gdzie - jak 
w Wielkiej Brytanii - konserwatyzm rna oparcie w szerokich 
warstwach spoleczenstwa. Konserwatysci nie zmuszeni wtedy do 
zasadniczej walki 0 pryncypia mogq sobie pozw l)lic na spok ojn'l 
argumentacJr; ek onomicznq. Tam natomiast, gdzie konserwatyzm 
jest slaby, konieczne jest zastosowanie tak tyki "francuskiej". Po
lega ona na tym, ze czr;sc zachowawcow wchodzi do parlii repu
blikanskiego centrum, otwieraj'l(! sobie tyro drogr; do partycypacji 
w rz'ldach, a druga czr;sc stawia zqdania zasadnicze, n iemozliwe 
aktualnie do zrealizowania, jak na przyklad postulat restauracji 
monarchii. P lasuj'lc sir; w ten sposob na prawo od prawicy repu
blikailskiej , monarchiSci spelniaj'l fWlkcjr; oslony dla umiarkowa
nych, poniewaz lewica zuzywa swe najlepsze sHy do w alki z pra
wic'l, a jednoczesnie, przez staly napor na centrum, uniemozliw iaj'l 
mu trwaly kompromis z lewic'l . 

Z uwagi na slabosc konserwatyzmu polskiego Morawski zaleca 
oczywiscie wariant francuski. W rodzimych warunkach rolr; umiar
kowanego centrum radby przyznac Chrzescijansko-Narodowemu 
Stronnictwu Rolniczemu, prowadz'lcemu dzialalnose pod haslami 
realnej praey ekonomicznej. Czynnosci "kawaleryjskie" natomiast, 
na wzor l'Action Francaise, spelniae winno SZ, organizuj'lce kon
serwatywn'l i rojalistyezn'l inteligencjr;. 

SZ n ie spelnilo oczekiwan Morawskiego. Zbyt krotko dzialalo , 
by swoj kocleks w artosci narzueie calemu, r ozproszkowanemu obo
zowi konserwatywnemu. Swiaelectwem zrozumienia wlasnej poraz
ki. w sferze praktyki jest wypowiedz Morawskiego na lamach 
"Pro Fide, Rege et Lege": "Konserwatysci elzis usunir;ci powinni 
prowadzic ezyst'l, ponadpartyjn'l' bezosobist'l politykr; i bronic 
Kosciola. Zachowywac neutralnose wobec walczqcych obozow, nie 
angazujqc sip, w skrajne eksperymenty bez zastrzezen" (1927, nr 2) . 

Ponadpartyjm·sc, neutralnosc - to w istocie program politycz
nej abdykacji. Skoro nie udalo sir; wcielie idej konserwatywnych 
w zycie polityczne, pozostaje schronic te idee tam, gdzie przetrwac 
mog'l bez obawy ich skazenia. Tylko, ze inkubatorem dla zasad 
pierwszych nie moze bye juZ polityka, leez przestrzen kultury 
i religii. 
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"STAC PRZY ZDEPTANYCH SZTANDARACH" 

Polityka "reaIna" czy obrona zasad? Tak sformulowae mozna za
sadniczy dylemat wylaniajqcy si~ z dyskusji nad wyborem taktyki 
konserwatystow. Dylemat OW tw.6rcy SZ rozwiqzywali przez jed
noznacznq opcj~ na rzecz konserwatywnej ()rtodoksji. Zachowae 
czystose idei, uchronie doktryn~ przed wypaczajq'Cymi jq ikompro
m isami, znaczylo uratowae swiatopoglqdowq i id eologicznq tOZsa
m ose w swiecie, ktory nieustannie podwaza wartosci d rogie kon
serwatyscie. Stanowisko takie stawia ideologow SZ w samym cen
trum sporu - tak waznego w p olskiej mysli zachowawczej - 0 to, 
czym wlasciwie jest 'konserwatyzm: dok,try,nq, czy tylko metodq 
dzialania i metodq opisu rzeczywistosci spolecznej? . 

Podstawowa dla ideologow S~ antynomia t o konserwatyzm "in
tegralny" i konserwatyzm "oportunistyczny!'. Dla P latera czy Mo
rawskiego 1inia podzialu przebiega mi~dzy konserwatystq "praw
dziwym", t rwajqcym wieruie przy dekalogu zasad ideowych, bez 
wzgl~du na koniunktur~ , a k()nserwatystq "falszywym", u toZsamia
jqcym konserwatyzm z biernosciq, obronq wylqcznie materialnego 
s tan u posiadan ia wars tw uprzy~ilejowanych oraz z oportunistycz
n ym reali:anem, nakazujqcym szukae porozumienia i ugody z kaz
dym, kto aktualnie jest u wladzy, bez wzgl~du na jego oddeIi 
ideowo-polityczny. 

Przekonanie 0 slusznosci p ostawy od wolu jqcej si~ do imponde
rabiliow, przybier a niekiedy postae patetycznej heroizacji wlasnego 
w yboru, jak w tym oto wys-iqpieniu Morawskiego: "K()nserwaty
sta winien bye tym, ktory potrafi przetrwae wieki w oczekiwaniu 
naglych narodu zmartwychwstaIi i lata t~sknie d o g6rnej pobudki 
zwyci~stwa; stae przy na pol zdeptanych juz sztandarach i pr~zyc 
drzew ca ich w n iebo z ostatecznego zdawaloby si~ upadku, umiee 
jednodniowym zwyci~zcom rzucie w twarz pot~pienie i przekleIi
stwo, a sklaniae czolaprzed ideq, co w bolach r odzi s i~ ' dla swia
Ha" 2. 

Postawa Morawskiego, godna hrabiego Henryka z Nie-Boskiej 
Kom edii, pozwala przypisac g() do grona spadkobiercow romantycz
nego nurtu polsk iego konserwatyzmu XIX wieku, wyznaczanego 
p rzede wszystkim przez Zygmunta KrasiIiskiego, ale bliskieg() r 6w
niez poglqdom ()bu Woroniczow: Jana Pawla i Janusza. W wyraz
nej opozycji staw ia go zas wobec nurtu "realistycznego", wobec 
tego stylu myslenia, ktory polega m . in. na probie zredukowania 
konserwatyzmu do metody i taktyki. Innymi sl()wy, Morawski, 

• K. M. Morawski, 0 prawdziwy m I<onserwatyzm ie. Pobudl<a . Krak6w 1922, 
s . 1-2. 
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Plater i Tarnowski odzegnujq si~ od takiego konserwatyzmu, ktory 
pisarz wspolczesny okresla nast~pujqCo: "To, co zostalo z konser
watywnej postawy i co moze bye kontynuowane, ow sposob pa
trzenia na rzeq:ywistose wypracowany w niektorych wqtkach kon
serwatYmlu XIX-wiecznego, rna charakter wylqcznie formalny. 
Jest to przej~cie metody poznawczej, a nie tresci poznania".3 Kon
serwa'tyzm integralny SZ stawia sobie za cel wlasnie obron~ "tre
sci poznania", a metod~ uwaza jedynie za pomocniczq. "Nie nalezy 
cofac si~ - pisal Plater - nawet pt zed doktr ynerskim ustaleniem 
kierowniczych poglqdow - uawet gdyby ruch ten na razie, a moze 
i w okresie calego pokolenia nie tylko uic realnego rue zdzialal, 
lecz narazony byl na tymczasowq defensyw~. Ale istnienie swoje 
zaznaczy i ideologi~ utrzyma przy zyciu. A wowczas juz wielkie 
spelni zadanie" 4. 

Znamienne to wyznanie: nie cofae si~ przed doktrynerstwem. Wi
dae r ,tym echo XIX-wiecznych ideologow Restauracji: Albrechta 
von Hallera, Adama Milllera, Josepha de Maistre'a, Louisa de Bo 
nalda. Nawet frazeologia jest tu proweniencji romantycznej; gd 
czytam y bowiem u Morawskiego, ze w polskim zyciu politycznym 
"zasadzie trzeba bl~kitny kwiat idealu", to jest to zwrotzaczer
pni~ty doslownie od Novalisa, najskra}niejszego tradycjonalisty ro
mantycznego, wielbiqcego sredniowiecze, gotyk i katolicyzm. 

Ideal, ku ktoremu zwracali si~ tworcy SZ, byl niezmiernie da
leki od rzeczywistosci. Konserwatyzm polski jest w ich mniema
niu przenikni~ty oportunizzrtem, biernosciq i plaskim realizmem. 
Winq za ten stan rzeczy obciqzali smutne dziedzictwo niewoli, la
miqcej charaktery i umysly. Wynaturzeniem konserwatyzmu by
la - w ich przekonaniu - koncepcja trojlojalizmu. Zwlaszcza 
Plater nie szcz~dzi slow pot~pienia ugodowemu nur,towi polskiej 
mysli zachowawczej drugiej polowy XIX wieku, choc - para
doksalnie - lqczy swoje niepodleglosciowe credo z apoteozq mar
grabiego Wielopolskiego. Paradoks ten wytlumaczye mozna bez
wiednq zapewne rnistyfikacjq, polegajqcq na przypisywaniu mar
grabiemu koncepcji, realizacji ktorej sam Plater sluzyl w okresie 
Wielkiej Wojny - zjednoczenia ziem polskich wszystkich zabo
row, pod berlem cesarza Rosji, jako pierwszego etapu w procesie 
odbudowy niepodleglego bytu panstwowego. Nie to oczywiscie jest 
d la pas tu istotne, czy trafnie suponuje Plater Wielopolskiemu 
swoje wlasne idee, lecz stanowczy sprzeciw wobec pseudoreali
stycznego oportunizmu, prowadzqcego wprosi do narodowego za

• M. Kr6l, Style poUtycznego my§lenia. Wok6l "PoUtyk i " i "Buntu Mlodych". ,
Paryz 1979, S. 36. 

• Plater, op. cit. , s. 10. 
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przanstwa. I cos Jeszcze poza tym; mianowicie szczegolny sposob 
uzasadnienia idei niepodleglosciowej, taki, ktory wyplywa wprost 
z m yslenia nie tylko romantycznego, ale wr~cz mes janistycznego. 
Odnalezc mozna u P latera tak istotny dla romantyczno-mesjani
s tyczne j sankcji idei niepodleglosci, e tos poslanniczy; imperatyw 
m is ji r.istorycznej, jakq narod dobija jqcy si~ niepodleglosci m usi 
spelnic. "By odzyskac niepodleglosc, trzeba odzyskac racj~ bytu 
n iezawislego . Jedynie odzyskanie moznosci poslanniczego dziala
n ia, tego pierwszego szczebla wolnosci, moze powiesc n as na pole 
pracy w imi~ wskrzeszonej r ac ji bytu narodowego. Wolnosc musi 
zysk ac narod tylko sam przez si~, jezeli n iepodlegly stanie si~ nie
zawisly od wlasnych przywar , jezeli zdob~dzie si~ ,na szereg wy
rzeczen oso bistych, jezeli odzyszcze prawa przynalezne wlasnej tra
dy cji i poslannictwu" 5. 

Idea n iepodleglosci jest tu - jak u Mickiewicza - nie tylko 
p ostulatem p olitycznym, ale i m oralnym, i by jq zrealizow ae, trze
ba jednostkowej i zbiorowej przem iany m oralnej. 

Moralistyczna i p elna profetycznego patosu wizja zycia narodo
wego m usiala wytw orzyc rownie m oralistyczne rozumienie poli
tyki. Dopuszczenie do grona konserwatystow wiqzac s i~ mialo ze 
spelnieniem przez adeptow wysokich wymogow etycznych. Nie 
przysparzalo to, rzecz jasna , stronnictwu popularnosci. "Zarzucano 
n am z przekqsem - pisal Morawski - ze bylismy klasztorem po 
litycznym. Wyrazamy z tego miejsca raz jeszcze wielok rotnie glo 
szone przekonanie, ze w dzis iejszej Polsce czlowiek czynu, a zara 
zem czlow iek idealu, m usi bye w p ewnym przyna jmniej zakresie 
ascetq. Musi mianowicie n a rzecz nieosiqgalnych dor aznie korzy
sci, na rzecz dobrego imienia za grobem, a zadowolenia sumienia 
w tym zyeiu, zrezygnowae z doraznyeh korzysei" 6. e zy to swiado
my heroizm moralisty, ezy tylko raejonalizaeja wlasnyeh niepo 
wodzen? Nie sposob dae chyba jednoznaeznq odpowiedz n a to py
tanie. 

TYM JEST KONSERWATYZM 

Uporzqdkowanie systemu w artosci ideowych, tworzqcych ideo
logi~ konserwatywnq traktowane bylo zawsze - w mysli polityez
nej SZ - jako zadanie naczelne. Troska 0 czystosc i czytelnosc 
przeslania ideowego tak bardzo dominowala w tej mysli, ze ze
pehn~la na drugi plan rownie istotne przeeiez dla s t ronnictwa po
lityeznego zadanie wypraeowania programu politycznego. SZ nie 

• Tam:te, S. 18-19. 
• "Pro Fide , Rege et Lege" 1926, nr 1. s. 1. 

80 



KONSERWATYZM BEZ KOMPROMISU 

wypracowalo w istocie, w ciqgu swej czteroletniej dzialalnosci, pro
gramu - choe postulaty czysto polityczne (jak np. projekt ordy
nacji wyborczej) pojawialy si~ w enuncjacjach jego przedstawi
d eli. 

Nacisk na ideologi~, a nie na program spowodowal jednoczesnie, 
ze wlasnie w SZ odnajdujemy najpelniejszy - obok koncepcji 
Wladyslawa Leopolda Jaworskiego i Jana Bobrzynskiego - w 
XX-leciu, wyklad doktryny konserwatywnej. 
- P owainq trudnose przedstawia skonstruowanie "typu idealne

go" konserwatyzmu, ktory mogrby bye rowniei porownywany 
z doktrynq SZ. Sposrod wielu prob "kodyfikacji" doktryny kon
serwatywn.e j przyjmiemy za punkt wyjscia tezy, ktore zdaniem 
jednego z ideologow, a zarazem pierwszych badaczy konserwaty
zmu - Hugha Cecila, tkwiq immanentnie w filozofii politycznej 
tworcy uswiadomionego konserwatyzmu, Edmunda Burke'a. 

Zdaniem Cecila: "Po pierwsze, kladl Burke nacisk na powag~, 
wartose religii i na koniecznose uznania jej przez panstwo; po 
drugie, nienawidzil i pi~tnowal wszelkq niesprawiedliwose, popel
nianq wzgl~dem jednostek przez polityczne i socjalne reformy; po 
trzecie, napadal na rewolucyjne poj~cia i staral si~ przekonywae 
o 'prawdziwosci i kC)'uiecznosci roznic w stanowiskach; po czwarte, 
wynosil osobistq wlasnose do wysokosci ustawy swi~tej samej w 
sobie i niezb~dnie potrzebnej dla iywotnosci spoleczenstwa; po 
piqte, uwaial spoleczenstwo ludzkie raczej za organizm nii mecha

, nizm i to za organizm, kt6ry zawiera w sobie niejednq tajemnic~; 
po sz6ste, majqc na wzgl~dzie t~ organicznq cech~ spoleczenstwa, 
przedstawial koniecznose utrzymywania ciqglosci z przeszlosciq 
i wprowadzania wszelkich zmian stopniowo i z jak najmniejszym 
wstrzqsnieniem" 7. 

A zatem podstawowy kor;pus zasad ideowych ko'nserwatyzmu, 
da jqcy. si~ zrekonstruowae u Burke'a, to - wedlug Cecila - obro
na religii i jej miejsca w iyciu publicznym, etyki w stosunkach 
spolecznych, elitaryzm i hierarchicznosc, organicyzm, postulat ciq
glosci w ewolucyjnej przemianie i dowartosciowanie tradycji. 

Rozwaiyc wypada teraz problem samej moiliwosci istnienia do
ktryny zachowawczej (przynajmniej w jej pelnym ksztalcie) w spe
cyficznych warunkach polskich, kiedy to w okresie rozbior6w i bra
ku wlasnej panstwowosci, pewne wqt:k:i mysli konserwatywnej 
(jak np. legitymizm) musialy bye alba pomijane, alba odnoszone 
wylqcznie do przeszlosci, alba tei - w nielicznych zresztq przy
padkach - przeradzaly si~ w akceptacj~ politycznego status quo, 
r6wnoznacznq z narodowq apostazjq (Szaniawski, Rzewuski, Wa

, lL Cecil, KOllserwatY:rnl. Warszawa 1915, s. 40. 
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lewski, Moszyitski), co znow stawialo z innej strony w wqtpliwose 
sens 'konserwatyzmu, ktory wyrzeka si~ konserwowania idei wla 
snego panstwa. Szczegolny dylemat mysli konserwatywnej, r oozq
cy si~ z ko.nfrontacji z ideq niepodleglosciowq, polegal na koniecz
noSci zakwestionowania - zwIaszcza w sytuacjach granicznych, 
np. powstan narodowych - samego fundamentu myslenia zacho 
wawczego, jakim jest idea ewolucyjnych przemian. Trzeba bylo 
wtedy albo wybrae wiernose wlasnej filozofii politycznej, ale uchy 
lie si~ od solidarnosci w spelnieniu elementarnego obowiqzku na
rodowego, albo tez - co czynila zresztq wi~kszose konserwaty
stow - zapomniee 0 idei ewolucji i przyjqe de facto ideologi~ 

insurekcyjnq, z calym bagazem jej ryzyka politycznych i spolecz
nych wstrzqsow. 

Ten glowny dylemat XIX-wiecznego konserwatyzmu polskiego ~ 
byl tez - zauwazanq przez neokonserwatystow XX-wiecznych 
przyczynq przerwania ciqglosci mysli zachowawczej i trudnosci 
wspolczesnego konserwatyzmu w zakorzenieniu si~ w politycznym 
gruncie niepodleglej Rzeczypospolitej. Rozumial to Plater p iszqc 
z pewnq na\vet przesadq: "Obiektywnq przyczynq jest natomiast 
f .tkt, ze w wieku XIX, kiedy konserwatyzm na Zachodzie si~ 
ksztaltowal i znajdowal oparcie w legity:mizmie monarchicznym , 
k onserwatyzm polski nie mogl si~ rozwijae normalnie w war un
k ach rozbior6w, tym bardziej, ze z zalozenia stronil od konspiracji. 
W Polsce nie tylko jego konsolidacji, ale w ogole konserwatyzmu 
n ie bylo. I inaczej bye nie mogio. Bo konserwatyzm wyplywa 
z racji ,bytu narodu jako calosci i jego poslannictwa jako pari 
s twowej organizacji, a my podzieleni na trzy cz~sci stracilismy na 
przeciqg calego wieku podstaw~ wlasnego istnienia" 8. 

W sytuacji, w kt6rej tradycja nowoczesnego konserwatyzrnu 
rwie si~ co chwil~, a w zyciu spoleczno-polityczny:m zar6wno w 
okresie niewoli jak i w odzyskanej, ale nadmiernie zdernokraty 
zowanej paristwowosci, tak niewiele pozostaje do konserwacji, t Ym 
wi~kszy nacisk kaze polozye ideolog SZ na teoretyczne uswiado 
mienie wlasnych zasad ideowych. Odnaleze tu mozna podobienStwo 
w odczuwaniu sytuacji, w jakiej znalazl si~ konserwatyzm polsk i, 
do odczue kontrrewolucjonistow francuskich IZ przelomu XVIII!Xrx 
wieku. "Wierni poddani ze wszystkich klas i wszystkich prowin 
cji - pisal de Maistre - musicie umiee bye rojalistami; niegdys 
byl to instynkt, dzisiaj to nauka" 9. Kiedy podstawowe wartosci, 
drogie konserwatyscie Sq powszechnie kwestionowane, nie wy" 
starczy juz naturalny konserwatyzm, 0 ktorym pisal Cecil; na tu 

• Plater, op. ci t. , S. 9-10. 

I Cyt. za : J. Trybusiewicz, De Matstre . Warszawa 1968, S. 21. 
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ralna sklonnose umyslu ludzkiego do asymilowania tego, co znane 
i sprawdzone, a niech~e do naglych zmian i jedynie bierne ich 
powstrzymywanie. 

"Powszechnie uwaza si~ u nas konserwatyzm - mowil Tarnow
ski - jedynie jako hamulec przeciw zbyt wartkiemu biegowi zy
cia spolecznego. Jest to poj~cie bl~dne, a koncepcja taka musia
laby z gory skazae konserwatyzm na bezplanowose i bezplodnose. 
Bo rola hamulca b~d'lc jedynie negatywnq, nie moze stae si~ pro
gramem konserw atyzmu" 10. Od konserwatyzmu "naturalnego" 
trzeba przejse do konserwatyzmu doktrynalnego. Doktryna dopie
ro da odpowiedz na pytanie: co konserwowae (wzgl~dnie: rest au
rowae)? Odpowiedz ta jest jednobrzmiqca u Tarnowskiego, Mo
rawskiego 'i Platera; konserwowae nalezy nade wszystko Religi~, 
EtykE;, Tradycj~ i Autorytet. 

"CONSERVATIO EST CONTINUA CREATIO" 

"Zachowywanie jest tworzeniem w ci'lglosci" - ten aforyzm 
sw. Tomasza z Akwinu zrobil niebywalq "karier~" we wszystkich 
nurtach mysli zachowawczej. Zdaniem Tarnowskiego jest to po 
prostu definicja konserwatyzmu. 

Powolna ewolucja form zycia spolecznego, powsciqgliwose w 
przyjmowaniu "nowinek" - zwlaszcza tych, wydedukowanych 
z jakiejs doktryny, nakaz uzgadniania post~pu z od dawna wypr6
bowanym i - funkcjonujqcym sprawnie systemem instytucji 
i praw - wszystko to skiada si~ na integralny typ doktryny kon
serwatywnej i jest obecne we wszystkich wariantach ideologii za
chowawczej, od Burke'a pOCZqwszy. 

"Duch nowatorski pochodzi zwykle z egoizmu i ograniczonych 
poj~e . Jesli wiE;c rzqdzqc pailstwem, pojdziemy sladami praw na
tury, w to co udoskonalamy nie b~dziemy klase nowosci zupelnej, 
a w tym co zatrzymamy nie zostanie przestarzalosci. Lgnqc w ten 
spos6b do zasad naszych praojcow, nie dajemy dowodu przesqd6w 
antykwatskich, lecz bacznosci na prawa filozoficznej analogii. Nie 
wykluczam oczywisciezadnej zmiany, ale uwazalbym wszelkq 
zmi anE; za lekarstwo konieczne w chorobie tylko, wtedy lekarstwo 
to zadajqc, mialbym jeszcze na mysli -ochron~. W post~powaniu 

moim ,vzorem bylo,by post~powanie przodkow; naprawa winna bye 
jak najpodobniejsza do budynku" 11. 

Konserwatyzm nie oznacza zatem wrogosci wobec wszelkich 

" H . Tarnowski, P r zem6wlenle z 10 ill 1924, cyt. za: A , Be!cikow~ka, stron
n!ctwa i zwtqzki poHtyczne w Polsce, Wa rsza w a 1925, s. 728. 

11 Cecil , op. c it., s. 48--50. 

83 



JAC EK BARTYZEl 

zmian i post~pu; zaleca tylko maksymalnq ostroznose w ich przyj
mowaniu oraz zdecydowanq obron~ sprawdzonych historycznie 
wartosci i instytucji spolecznych przed rewolucyjnym dqzeniem 
do ich zniszczenia i zastqpienia przez inne. Nie burzye, lecz ulep
szae i naprawiae - tak okreslie wolno stanowisko konserwatysty. 
Nie, co cenne - z tego co jest - nie powinno ulec zagladzie; 
wszystko co nowe, powinno bye weryfikowane przez doswiadcze
nie. "W poj~iu naszym istotny post~p ludzkosci ,riie moze polegae 
na przeskokach, eksperymentalnych pr6bach, a tym mniej na bu
rzeniu je j dotychczasowego dorobku - n ie moze on bye zrywa
niem z p rzeszlosciq, jej . zaprzeczeniem i przeciwienstwem, lecz jej 
logicmym, konsekw entnym rozwo jem ku dobru i prawdzie. Nowe 
formy i warunki zycia nie m a jq wynikae z przewrotu form daw
nych , nie majq panowae na gruzaeh przeszlosci, lecz z tej prze-' 
szlosci jak d rzewo z pnia si~ rozrastae" 12. 

Z tej wypowiedzi Tarnowskiego - nawet metaforykq nawiqzu
jqce j do Burke'a - w ynika, ze konserwatyzm jest opozycjq nie 
przeciwko post~powi - bo wcale nie oznaeza kurezowego t rzy
mania si~ "przesqd6w antykwarskich" - lecz przeciwko pewnej 
teorii post~pu ; teorii, kt6rq mozna okreslie mianem "gradualistyez
nej" , bo sprowadzajqcej s i~ do przekonania 0 tym, ze wszystko co 
nowe, jest automatyeznie lepsze od starego, a dzieje Sq nieprze':.. 
rwanym ciqgiem coraz to bardziej doskonalych form zycia spo
lecznego. Konserwatysta nie tylko zakwestionuje ~ hurraopty
mistycznq historiozofi~ automatycznego post~pu jako nieuzasad
nionq, ale wr~ez sklonny b~dzie do opowiedzenia si~ za tyro, co 
stare, nie automatycznie wprawdzie - jak progresista za "no
wym" - ale uZ'brojony w przekonanie, ze to, co stare, zostalo po 
prostu po wielokroe w ypr6bowane. Dlatego tez jesli zycie ukaie 
koniecznose zreformowania jakiejs instytucji lub prawa, to pierw
szym odruchem konserwatysty b~dzie nie poszukiwanie czegos 
zupelnie nowego, lecz potrzeba zbadania, czy przypadkiem z10 nie 
wyniklo wlasnie z odejscia od tradycyjnyehzasad i da si~ napra
wie przez 'powrot do zr6de!. Dopiero w drugiej kolejnosci - jesli 
pierwszy odruch okaze si~ nieuzasadniony - poszuka nowych roz
wiqzan, dbajqc jednak 0 to, aby "naprawa byla jak najpodobniej
sza do budynku". 

Antyrewolucjonizm mysli zachowaczej wiqze si~ seisle z jej an
tyraejonalizmem, tzn. ze sprzeeiwem wobec takiego sposobu my
slenia politycznego, kt6re materi~ spoleeznq przykrawae chce do 
uprzednio powzi~tej doktryny. Racjonali1Jlll polityezny - wlasci
wy ruchom rewolucyjnym - rodzi dogmatyZ'1ll, nie liczy si~ z usta-

II Tarnowskl, op. cit., s. 730. 
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lonq tradycjq i obyczajem, rna sklonnosc do opasywania spoleczeii.
stwa sztywnym gorsetem paragraf6w i przepis6w, nie majqcych 
zakorzenienia w ciqgIosci poczucia prawnego danego spoleczeii.
s twa. Dogmatyzmowi i aprioryzmowi ideologii racjonalis-tycznych 
przeciwstawia konserwatysta postulat empiryzmu spolecznego, ciq
glego weryfikowania program6w politycznych przez doswiadcze
nie historii. 

Rodzi si~ jednak w tym miejscu problem konsekwenc ji postawy 
antydogmatycznej w .mysli neokonserwatywnej, zwazywszy, ze w 
Wypowiedziach przyw6dc6w SZ ujawollialy si~ , jak wspominaliSmy, 
tendencje do znacznego "usztywnienia" doktrynalnego. Problem ten 
ideolodzy . SZ usilowali rozwiqzac w ten spos6b, ze spod nakazu 
weryfikacji historycznej wyIqczali cztery zasady zycia spoIeczne
go: Religi~ , Etyk~, Tradycj~ i Autorytet jako zasady pierwsze, de
cydujqce 0 samym istnieniu Iadu spolecznego, a zatem podlega
jqce nakazowi konserwacji bezwzgl~dnej . W doktrynie konserwa
tywnej SZ wyst~pujq komplementarnie dwa sposoby obrony war
tosci przed rew olucyjnq destrukcjq; wartosci ollaczelne uzasadniaolle 
Sq ponadhistorycznie, dzi~ki ich sankcji transcendentnej, instytu
cje zas (te, kt6re zachowac warto) bronione Sq przez legitymizacj~ 
historycznq. 

Wartosciq najscislej powiqzanq z problematykq ciqgIosci i ewo
lucyjnosci zmian jest Tradycja. Ma ona w ideologii 'zachowawczej 
t rzy odniesienia; tradycja narodowa, tradycja rodzinna i tradycja 
cywilizacyjna - kulturalne dziedzictwo tej wspolnoty cywHiza
cyjnej, ktorej na imi~ Europa. 

Morawski rozwazania nad tradycjq narodowq - ideq Ojczyzny, 
oSlj.dza w kontekscie proby zdefiniowania samego poj~cia narodu. 
"Nar6d to zespol jednostek, kt6re si~ czujq naturalnie zwiqzany
mi ze sobq za pomOCq pewnych powinowactw, tak silnych i real
nych, ze mogq wspolzyc ze sobq z zadowoleniem, ze odczuwajq 
niezadowolenie skoro si~ je od siebie rozdzieIi i ze nie mogq zniesc 
podleglosci ludom, z ktorymi ich ollie Iqczq analogiczne w~zly" 13. 

Tym czynnikiem, ktory jest conditio sine qua non wytworzenia 
si~ wszelkiej narodowosci, jest wlasnie tradycja, "pami~c dni 
chwaly i dni smutku narodu". Tradycja jest poj~ciem, kt6re z sa
mej swojej definicji zaklada koniecznosc dokonywania selekcji na
rodowego dziedzictwa. Z postulatu ciqglosci w tworzeniu wynika, 
ze na tradycj~ skIada si~ w narodowym dziedzictwie "wszystko to, 
co jest owocem jego pracy na polu cywilizacji, nauki i .post~pu 

.. K . M. Morawski, Konserwat y zm nowoczesny, "Biu1etyn" SZ 1925, nr 11-12, 
s. 8. 
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moralnego, wszystkie wreszcie jego (tj. narodu - JB) zaslugi w o
bec siebie samego i ludzkosci" 14. 

Drugim filarem tradycji jest tradyeja rodzinna, "familijna" 
idea Ojcowizny. W ewolucji dziejowej uezucie wobec czlonk.ow 
rodziny ezy rodu i hierarchiczny podzial funkcji w rodzinie roz
szerzal si~ stopniowo na wszystkich ludzi mowiqcych t q samq 
m OWq i przezywajqeych te same doswiadczenia historyczne; wy
twarzalo si~ poczuci"e solidarnosci narodowej, idea ojcowizny po
wi~kszala si~ 0 ide~ O jczyzny. 

Trzecim i na jszerszym kr~giem tradycji jest tradycja cywiliza
cyjna - skarby duchowego dziedzictwa europejskiej kultury. 
Wartosc laciilsko-chrzescijansk iej spuscizny jest tym wi~ksza, ze 
historia i geografia umiescily nasz narod n a granicy k ultury za 
chodniej z bizantyjskim Wschodem. Uwidacznia si~ tu antagonizm 
cywilizacyj, ktory u Platera przybiera p ostac antynomii wolno
sci - u tozsamianej z chrzescijanstwem i la tynizmem, oraz niewoli 
idqce j w p arze z brakiem dyscypliny wewn~trznej, (... ) 

ANTYNOMIE tADU I WOLNOSCI 

Wyznawana przez konserwatystow organicystyczna koncepcja 
spoleczeilstwa kierowala si~ przeciwko oswieceniowym w rodowo
dz'ie pomyslom spoleezenstwa - mechanizm u oraz przeciwko ega" 
litar yzmowi, b~dqcemu jednym z podstawovl ych skladnikow ideo
logii demokratycznej. Traktowanie spoleczenstwa jako organizmu, 
ktorego poszezegolne czlonki z samej "natu ry rzeczy" wypelniajq 
rozne funkcje, i w row "lie "naturalny" sposob zajmujq rozne miej
sca na poszczegolnych szczeblach drabiny spolecznej, wynikalo 
z antyracjonalizmu d oktryny k onserwatywnej. Ideologie egalitarne 
bowiem osk arzano 0 lekcewazenie owych "naturalnych" , tradycyj 
nych wiqzadel spolecznych i samowolne dekretow anie Po\\'szechne j 
i bezwzgl~nej rownosci, tylko dlatego, ze tak n ak azuje doktryna. 
K onserwatysta wprawdzie dostrzega i akceptuje ewolucyjnq de
mokratyzac j~ spoleczenstwa, godzi si~ tez na znie3ienie imachro 
nicznych, forma lnych przedzialow stanowo-feudalnych; sqdzi jed
nak, ze nie mozna zniesc nierownosci "naturalnych", wynika jq
cych z s 3Imej istoty natury ludzkiej, takich, jak np. nierownosc 
uzdolnien, dla ktorej nieblahy jest rowniez czynnik dziedziczenia. 
Nierownosc zatem jest "naturalna", rownosc zas "sztuczna". Wszel
kie proby likwidacji nierownosci naturalnych konserwatysta oce-

H Ta rnowsk i , op. cit., s . 73~, 
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ni tak, jak mickiewiczowski Podkomorzy, co ironizowal, ze "Jacys 
FrancUizi wymowni / zrobili wynalazek, iz ludzie Sq rowni". 

W spoleczenstwie organicznym panuje "naturalna" wspolnota dq
zen; zorganizowany hierarchicznie wysilek ku realizacji wspolne
go celu. W spoleczenstwie-mechanizmie zas, wykoncypowanym 
przez doktryn~, wiqzania naturalne Sq rozerwane przez sztuczny 
egalitaryzm i prostq arytmetyk~ wyborczq, ktore gubiq wytwo 
rzonq przez mqdrose wiekow zasad~ selekcji najlepszych. Konser 
watysta zaakceptuje zatem diagnoz~ kryzysu kultury europejskiej, 
spowodowanego przez demokracj~ i nowozytny humanitaryzm, po
stawionq przez Maxa Schelera: "Zanika w teorii i praktyce zro
zU!IDienie ala techniki zycia; czy to rozrostu, czy pot~gowania in
dywidualnych i spolecznych sil zyciowych, w postaci kast obliczo
nych na selekcj~ najlepszych i wzrost dziedzicznych wartosci fi
zycznych, intelektualnych i moralnych. W cywilizacji nowozytne j 
odrzuca si~ resztki ustroju stanowego wspolnoty, w ktorym doko
nywa!a si~ ' sellSowna selekcja najlepszych, i ktory odzwierciedlal 
arystokratyzm panujqcy w calej przyrodzie, spoleczeilstw o zas ulega 
zatomizowaniu. Zamiast 'stanu', tj. poj~cia, w ktorym szlachectwo 
krwi oraz tradycja przesqdzajq 0 jakosci grupy - pojawia si~ 

'klasa', grupa zjednoczona posiadaniem i intereseID. Mechanicyzm, 
uznanie zywej istoty za sum~ cz~sci, obejmuje w zyciu spolecznym 
zasad~ demokratyzmu. Zasada' ta stoi w sprzecznosci z pierwotnq 
ideq solidarnosci, czyli takiego stosunku jednostki do wspolnoty, 
w ktorym kazdy czuje i wie, ze wspolnota tkwi w nim jako calose, 
ze on jest jej cZqstkq, i jego . wartosci Sq skladnikiem wartosci po
dzielanych przez calq wspolnot~. Teraz, zamiast umiejscowienia 
wspolnoty jako calosci w kazdej jednostce, pojawia si~ poglqd, iZ 
wspolnota jest tworem opartym tylko na wzajemnym oddzialy 
waniu jednostek, a wartosci calej wsp6lnoty Sq tylko sumq war
tosci tkwiqcych w jednostkach; krqzq one mi~dzy jednostkami 
dzi~ki akceptacji i umowie. Zamiast struktury wspolnoty pojawia 
si~ spoleczenstwo, czyli samowolne, sztuczne powiqzanie ludzi, 
oparte na obietnicy i, umow ie. W obr~bie panstwa poglqd ten po
ciqga za sobq panowanie zasady wi~kszosci. Wola panstwa po
winn a wyrazae wol~ wi~kszosci, nie najszlachetniej urodzonych, 
ma jqcych najszlachetniejszq tradycj~, a przez wol~ wi~kszosci prze
jawia si~ wola calej wspolnoty" 15. 

J esli poswi~ciliSmy tak wiele miejsca na obszerne przytoczenie 
analiz Schelera, to dla·tego, ze - zdaniem naszym - stanowiq one 
n ajprecyzyjniejszy opis koncepcji organicystycznej, wraz z jej ideq 
sel€kcji, hierarchii i elity. Co uderza natomiast szczegolnie w ze 

" M. Scheler, Resentyment a moratno§c. Warszawa 1977, s. 195-204. 
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stawieniu fenomenologicznych analiz Schelera z an tyegalitary
stycznyroi przekonaniami ideologow SZ, to brak - u tych ostat
nich - sladu refleksji nad dylematem, jak odbudowae organiczne 
wi~zi w spoleczenstwie, ktore przestalo bye wspolnotq w schele
rowskim rozumieniu tego terminu, bowiem utracilo poczucie abso
lutnej tozsamosci celow i wartosci. Atomizacja spoleczenstwa prze
stala bye tylko doktrynalnym postulatem zwolennikow teorii 
"umowy spolecznej", a stala si~ rzeczywistosciq. Neokonserwaty
sci ograniczajq si~ do krytyki teorii mechanicystycznych, uchyla jqc 
si~ od wskazania sposobu przywrocenia normalnego, w ich prze
konaniu, funkcjonowania wi~zi wspolnotowych. 

Problematyka elit spolecznych zaklada oczywiscie koniecznose 
wskazania sposobu ich formowania oraz ich skladu. Neokonser
watysci zdawali sobie spraw~ z tego, ze anachronizmem byloby 
utoZsamiae w XX wieku elit~ wylqcznie z arystokracjq rodowq. 
Bylo to juz zresztq oczywiste dla konserwatystow XIX-wiecznych , 
ze wraz z obumieraniem ustroju stanowo-feudalnego, "warstw a 
historyczna" - arystokracja i szlachta, moze bye juz tylko - i to 
nie w calosci bynajmniej - jednym z kilku rezerwuarow dla for 
mujqcych si~ in statu nascendi elit. Zgodnie jednak z Burke'owsk q 
dewizq "naprawy najpodobniejszej do budynku", nie zamierzano 
bynajmniej rezygnowae ze szlachty jako wciqz tworczego nosnik a 
narodowej tradycji. Dla Szujskiego i innych Stanczykow, klejnot 
rodowy nie byl wprawdzie jedynq legitymacjq wst~pu do "war 
stwy przodkujqcej'\ ale w pelni zachowywal swojq potencjalnq 
przynajmniej wartose. 

Niewiele w tyro zakresie zmienilo si~ w wieku Xx. SZ glosilo, 
ze arystokracja i ziemianstwo Sq - obok inteligencji zawodo
wej - tq wlasnie elitq, ktorej przysluguje szczegolna rola do spel· 
nienia w zyciu spolecznym. Co wi~cej, krytykowal nader cz~sto 

ziemian za politycznq pasywnose. Znamiennym jednak akcentem 
jego koncepcji elitarystycznych bylo polozenie nacisku· na czyn 
nik wyksztalcenia i kompetencji. Ch~tnie zresztq uzywano po pro
stu okreslenia: inteligencja miejska i wiejska. Kartq wst~pu do 
elity mialo bye wyksztalcenie i dziedziczona od pokolen kultura 
polityczna. 

Organicystyczna wizja spoleczeilstwa uporzqdkowanego hierar 
chicznie ·i afirmacja elity, implikujq potrzeb~ autorytetu jako k o
niecznej podstawy ladu spolecznego. Autorytet ow, czyli wladza, 
poj~ta jako wykonywanie i strzezenie Iprawa Boiego na ziemi 
co jest jej racjq bytu i legityroizacjq - zasluguje na poszanowa
nie i posluszeilstwo. Bra'k wladzy i zwiqzany z tym zanik auto
rytetu politycznego doprowadzie moze tylko do anarchii spolecz
nej i moralnej, a w konsekwencji do najgorszej niewoli obywa
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teli. Raejq bytu wladzy i podstawq jej autorytetu jest jednak 
wiernose prawu i poszanowanie prawa: tak prawa Bozego jak 
i praw obywateli. Naruszajq{! prawo moraIne wladza sama pod
eina sw6j autot ytet. Jesli prawo nie wyplywa z przykazan Deka
logu, to wladza przestaje bye legalna, a staje si~ uzurpaejq i za
rzewiem anarehii. 

J eszeze gorsza jest sytuaeja, w kt6rej wladza wymusza poslu
szenstwo dla stanowionego przez niq prawa silq, represjami i ter
rorem. Panstwo polieyjne i prawo, za kt6rym stoi tylko zandarm, 
jest najwi~kszym zaprzeezeniem dueha konserwatyzmu - wy
wodzi Morawski. 

Na koniee wreszeie pailstwo nie moze bye omnipotentne. Wla
dza zwierzehnia powinna miee rzeezywistq suwerennose, powinna 
bye arbit rem w sporaeh pomi~dzy r6znymi odlamami opinii pu
blieznej, ale wszelkie przejawy etatyzmu, tenciencji pailstwa do 
nadmiernego rozszerzania . swoieh kompeteneji, nie tylko, ze .TIie 
wzmaeniajq autorytetu wladzy, ale wr~ez go podwazajq, gdyz 
wladza w takim wypadku wykazuje zwykle SWq niekompetenej~ 
i nieudolnoSe. Tendencje wladzy centralnej do etatyzmu powinny 
bye skutecznie kontrolowane przez deeentralizaej~ , regionalizm 
i uprawnienia korporacji zawodowych. 

RELIGIA, KOSCIOt I PANSTWO 

Wzajemne sprz~zenie mi~dzy ~mperatywem obrony religii i Kos
ciola, a religijnq sankcJq organicznego ladu spolecznego jest zawsze 
obecne w kazdym wariancie mysli konserwatywnej. Juz Burke 
upatrywal w religii opok~ porzqdku spolecznego i panstwowego, 
i domagal si~ gwarancji dla zachowania ehrzescijailskiego cha
rakteru instytucji pailstwowych. 

Chrzescijanskiemu obliczu · konserwatyzmu pozostali oezywiScie 
wierni ideologowie SZ, a nawet poglqdy ieh na relacj~: Pan
stwo - Kosci61 sytuujq si~ w obr~bie ultramontailskiej w ersji ikon
serwatyzmu, wyrazajqc przy tym postaw~, kt6rq zwyklo si~ dzis 
nazywae integryzmem katoliekim. . 

Punktem wyjscia w rozumowaniu neokonserwatyst6w jest prze
konanie 0 tym, ze religia nie moze bye sprowadzona do sfery pry
watnosci, lecz powinna miee zagwarantowanq obecnose w zyciu 
puhlicznym. Zastrzegali przy tym wprawdzie - jak np. Tarnow
ski - ze "stosunek duszy ludzkiej do Boga jest najbardziej we
wn~trznq s prawq kazdego czlowieka i jego sumienia", ale jedno
czesnie "religia nie tylko jednostek dotyezy, owszem jest ona naj
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wyzszym czynnikiem moralnym w zyciu spolecznym i nieodzow
nym warunkiem bytu spoleczeilstw ludzkich" 16. 

Mowi~c 0 relacji: religia - zycie publiczne, nie ma Tarnowski 
na mysli sfery wiary, ktora jest czyms najbardziej wewn~trznym, 
lecz aspekt spoleczno-instytucjonalny. Religia dlatego jest tak waz
na dla zycia spolecznego, poniewaz uswi~ca mocq swojej dyscy
pliny moralnej zycie jedJlostek tworzqcych spoleczenstwo. 

Obok ogolnie kulturotworczego waloru religii wsk azuje z kolei 
Plater na wartose etosu chrzescijanskiego i instytucji Kosciola 
Katolickiego dla sprz~gni~cia kultury poiskiej z cywilizacjq lacm
skq i uksztaltowania jej oryginalnego wyrazu. "Stosunek nasz do 
chrzescijanstwa i zespolenie si~ z Kosciolem Rzymsko-Katolickim' 
stalo si~ tresciq istoty naszego pailstw<Qwego istnienia" 17. Uniwer
salistyczny katolicy~m jest najpewniejszym gwarantem utrzyma 
llia narodowej tozsamosci. Plater nawiqzuje wprost do poj~cia 

"przedmurza chrzescijanstwa"; w Polsce wspolczesnej pragnie wi
.:lziee - tak jak przed wiekami - ostoj~ katolicyzmu, oczekujqc 
w zamian od Kosciola piel~gnowania i sublimacji duchowej na 
rodowego etosu. 

Wszystkie dotychczas podnoszone aspekty Sq jednak tylko wpro
wadzeniem do najwazniejszego, tzn. do niezachwianego niczym 
przeswiaciczenia 0 boskim poczqtku religii katolickiej i jej bez
wzgl~dnej prawdziwosci; z ktorego to przekonania wyprowadza jq 
uzasadnienie dla szczegolnej roli religii i Kosciola Katolickiego 
w zyciu publicznym. 

Neokonserwatysci dostrzegali takze roozliwose rozmai-tego ksztal
towania relacji: religia - ·uczucie narodowe i pat riotyzm, wyra
zajqcq si~ m. in. na naszym gruncie syndromem ' okreslanym jako 
"Polak - Katolik" . Identyfikowanie religii i patriotyzmu prowa
dzi - zdaniem Tarnowskiego - do absolutyzacji i deifikacji OJ 
czyzny, co narusza nadrz~dny - nawet wobec idei narodowej 
sens ewaillgelicznego poslania. Religii nie wolno redukowac do 
narz~dzia polityki narodowej, ani do zewn~trznego ornamentu dla 
wyrazania patriotycznych uczue. Nar6d prawdziwie chrzescijailsk i 
powinien miee poczucie sluzby absolutnemu celowi wskazywane-. 
mu calej ludzkosci przez nauk~ Zbawiciela. Panstwo ni'e tylko nie 
rna prawa "siad ac na oltarzu" i kr~powae Kosciol w wypelnianiu 
Jego misji, ale musi poddawae si~ ocenie Kosciola ze stanowiska 
boskich praw moralnych, ktorych Kosciol jest interpretatorem. 

Tarnowski odworuje si~ tu do tradycji polskiej roysE konserw a
tywnej i widzenia w niej zwiqzku religii i patriotyzmu. "Trzeba 

" Tarnowski, op. cit., s. 731. 

17 Plater, op. cit., s. 23. 
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zrozumlec - pisze - sens sl6w ks. ~daana Czartoryskiego, ze 'ka
tolicyzm nie powinien pochodzie z milosci ojczyzny, lecz patrio
tyzm z milosci Boga'" 18. Nie "Polak - Katolik" winien bye za
tern h aslem narodowym, lecz "Katolik - Polak". Tymczasern ka
tolicyzm polski jest plytki i wylqcznie uczuciowy; Polakom, a zwla
szcza inteligencji polskiej brakuje autentycznego "sensus catho
licus" i cechuje jq !lliech~e do wyciqgania konsekwencji praktycz
nych z deklarowanego przywiqzania do religii. 

Religia - ostrzega Tarnowski - nie moze bye czyms "od swi~
ta", musi stae si~ "busolq na co dzien", winna bye poj~ta jako 
"czynnik, kt6ry zycie swiata calego, poj~tego nie atomistycznie, 
lecz organicznie, jako calose spolecznosci ludzkich, rna przenikae 
i nimi kierowae" 19. Dotyczy to takze, a nawet w szczeg61nosci, 
Panstwa i statusu prawnego KoSciola. Jako oficjalny program SZ 
podawal Tarnowski dqzenie do tego, aby nauka katolicka "stala 
si~ wytycznq zycia Narodu i Panstwa Polskiego. Dzisiejsze sta
nowisko prawne Kosciola Katolickiego, dajqce Mu jedynie moz
nose rzqdzenia si~ wlasnymi prawami jest niewystarczajqce. Reli 
gi.a k atolicka musi bye uznana za panujqcq w Panstwie Polskim" 20. 

ETYKA A POLlTYKA 

Powr6t do chrzescijanskich zasad rnoralnych w zyciu ' publicz
nym stanowi nieodzo,wny warunek uratowania wsp6lczesnego spo
leczenstwa przed gn~biqcym je kryzysem wartosci. Wyrnaga to 
calkowitego przewartosciowania domilnujqcego w nowoczesnym 
spoleczenstwie i panstwie etosu publicznego. Etos ten, uksztalto
wany przez wywodzqce si~ z rewolucji francuskiej ideologie, wy
razajqcy zdechrystianizowanq etyk~ spolecznq laickiej, czy wr~cz 
antyklerykalnej burzuazji, a jednoczesnie poddany cisnieniu agre
sywnej artykulacji dqzen \varstw "rnlodszych" kulturalnie - wy
tworzyl, w przekonaniu konserwa,tyst6w, niezdrowq atmosfer~ zy
cia politycznego, znajdujqcq wyraz w demagogii, "partyjnictwie" 
i szerzeniu ideologii grozqcych naruszeniem podwalin aprobdwa
nego przez nich ladu spolecznego. 

Jest to w istocie typowy wqtek mysli konserwatywnej, upatru
jC!:cej w powszechnej ' demokratyzacji spoleczenstw europejskich 
X IX i X'X wieku zagrozenie dla podstawowych wartosci kultury 
zachodniej. Poczucie takiego / zagrozenia przybieralo nierzadko po-

I. H. Tarnowski. Dziesi~cioLecie nlepodLeglosci. Warszawa 1929. s. 7. 

u Tamze. s. 8 . 

.. H. Tarnowski. Przem6wienle ...• s. 732. 
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stac katastrofizmu, niekoniecznie lqczqcego si~ z doktrynq kon
serwatywnq, ale niewqtpliwie bliskiego jej systemem afirmowa
nych wartosci, takich jak tradycja, religia, honor, hierarchia, etc. 

Sposrod prorokow katastrofy konserwatywny styl myslenia, po
legajqcy m. in. na przeswiadczeniu 0 zagrozeniu kultury przez de 
mokracj~, najpelniej uwidocznil si~ w mysli filozoficznej Mariana 
Zdziechowskiego. Pesymizm historiozoficzny Zdziechowskiego ozna
czal przekonanie 0 rychlej i nieuchronnej zagladzie cywilizacji 
europejskiej, oslabionej rozluznieniem wi~zi z tradycjq oraz zma 
terializowaniem dqzen jej czlonkow. Glowna przyczyna kryzysu, 
ktory ogarnql Europ~, to demokracja, b~dqca "panowaniem liczby 
nad wiedzq i rozumem, panowaniem materii nad duchem, supre
macjq karierowiczow i demagogow wiodqcych za sobq spodlone 
agitacjq i roznami~lmione masy" 21. Nowe, d emokratyczne spole
czenstwo cechuje brak czci dla tradycji, nieposzanowanie wladzy, 
negacja wartosci moralnych i zanik ducha obywatelskiego. Jedy
na; choc wqtla, -nadzieja na odrodzenie to powrot w zyciu publicz. 
nym do idei polityki chrzescijanskiej, wywiedzionej z Kazalnia na 
Gorze. 

Podobny apel odnajdujemy u Tarnowskiego. Zqda on, by przy
kazanie milosci blizniego "stalo si~ podwalinq naszego zycia spo 
lecznego, bo w nim jest lekarstwo na wszystkie choroby spolec2'lIl'e 
i polityczne swiata" 22. Oznacza to koniecznosc calkowitego zanie
chania i wyrzeczenia si~ prywaty w zyciu politycznym oraz walki 
klas w zyciu spolecznym. Konserwat ysci stojq oczywiscie na grun
cie solidaryzmu spolecznego, deklarujqc -pragnienie zgodnego 
wspolzycia wszystkich warstw spolecznych. 

W przeswiadczeniu Tarnowskiego zastosowanie norm moralnych 
do zycia publicznego jest rownoznaczne z nawrotem do tradycy j 
nych cnot polskich, niegdys powszechnych, potem zagubionych; 
uczdwosci, honoru, nieskazitelnosci etycznej. Nawrotem wreszcie 
do samego poj~ia "sluzhy publicznej", ktora jest czyins wi~cej 
niZ walkq 0 realizacj~ jakichS materialnych interesow. "Do sluzby 
publicznej - przypominal slowa Szujskiego - powinno si~ przy 
st~powac jak do sakramentu" 23. 

Konserwatywne poj~cie etyki miescilo w sobie rowniez obron~ 
wlasnosci prywatnej. Prawo wlasnosci stanowi fundament cywili 
zacji europejskiej i wynika z przykazan Dekalogu. Gwarantuje one 
byt materialny rodziny, a poprzez to wolneSc jej czlonkow w pan 
stwie. Tarnowski rozroznia jednak dwojakie okreslenie prawa wIa
snosci. 

II M. Zdziechowskl, W obltczu koflca. Wilno 1937. 

II H. Tarnowski, Przem6wtente... , s . 735. 

" 'tamze, s. 735. 
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Pierwsze wywodzi si~ z prawa rzymskiego, traktujqcego wla
snosc jako "ius utendi et abutendi" - prawo uzywania i naduzy
wania swojej wlasnosci, a zatem jest to rozumienie prawa wla
snosci czysto egoistyczne, nie liczqce si~ z potrzebarni bliinich. 

Drugie zas rna poczqtek w duchu Ewangelii i w filozofii spo
lecznej katolicyzmu, ktorej zasady najpelniej sformulowal sw. To
masz z Akwinu. Wedlug Akwinaty prawo wlasnosci to "ius pro
curandi et dispensandi" - prawo zarzqdzania i szafowania. "Opie
ra s i~ ono na koocepcji, ze istot nym wlascicielern wszystkiego jest 
Bog, wlasciciel doczesny zas jeno szafarzem, ktory przed Bogiem 
'zda spraw~ z wlodarstwa swego' " 24. 

Przesuni~cie glownego podmiotu wlasnosci na Osob~ Boga, i pod
kreslenie obowiqzkow moralnych, wynikajqcych z faktu posiada
nia wlasnosci, st~wia t~ koncepcj~ w ostrej opozycji wobec lese
ferycznego libera~izmu. 

Liberalizm uwazal Tarnowski za tym groiniejszego dla konser
watyzmu przeciwnika, ze obie ideologie afirmujq prawo wlasnosci, 
co moze wywolywac wrazenie ich powinowactwa. Tymczasem, 
twierdzi Tarnowski, liberalizm uznaje prawo wlasnosci w taki 
sposob, k tory w konsekwencji prowadzic moze do jego podwaze
nia. Liberalna ohrona wlasnosci wywodzi si~ wlasnie od rzym
skiego "ius utendi et abutendi", a wyraza si~ w praktycznym za
stosowaniu maksymy Spinozy, ze "wi~ksza ry;ba zjada mniejszq". 
Pozbawiajqc wlasnosc moralnego punktu odniesienia podcina libe
ralizm jej racj~ bytu. Potraktowanie pracy ludzkiej jako towaru 
i uznanie, ze warunki nabycia tego towaru regulujq jedynie prawa 
popytu i podazy, uprawomocnilo - zdaniem Tarnowskiego - dq
zenie swiata pracy do lqczenia si~ w obronie swych interesow w 
syndykaty, a nawet tlumaczy, choc nie usprawiedliwia, tendencjE: 
do socjalizacji wlasnosci. 

Konserwatysta akceptuje zasad~ wolnej konkurencji i dostrzega 
walor samoregulujqcego si~ mechanizmu gospodarki rynkowej, ale 
uwaza, ze obawa przed negatywnymi skutkami etatyzmu nie moze 
usprawiedliwiac lekcewazenia wa:i:nosci hamulc6w etycznych, dla 
wolnosci zycia gospodarczego. 

Krytyka liberali:zmu nie dotyczyla zresztq tylko sfery gosp~dar
czej. Konserwatyzm rozni od liberalizmu poglqd na rol~ religii 
w zyciu publicznym, stosunek do wladzy i autorytetu, pojmowanie 
tradycji. Liberalizm rna "poganskq" koncepcj~ paflstwa, a religi~ 
uwaza za rzecz prywatnq, lekcewazy, a nawet podkopuje trady
c j~, wreszcie przenika go "swiatopogllld prawniczy"; wiara we 
"wszechwladz~ ustawy jako regulatora wewn~trznych stosunk6w 

.. Tamte, s. 734. 
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pomi~dzy ludzmi" 25. Sprzeciw wobec "myslenia kodeksowego", 
wobec tendencji do obejtnowania przepisem prawiIlym calego zy
cia spolecznego - choc adekwatny bardziej do radykalno-demo
kratycznego, "jakobinskiego" nurtu mysli lewicowej, anizelt do 
klasycznego liberalizmu indywidualistycznego - lq{!zy mysl po
litycznq SZ z fUiIldamentalnq ideq "Jana Chrzciciela" nowozytnego 
k onserwatyzmu - Burke'a; ideq "naturalnej" konstytucji spole
czenstwa; , wyrastajqcej jak ogromne drzewo z pnia odwiecznych 
praw zwyczajowych, usankcjonowanych religiq i tradycjq 

Esej ten mial za zadanie zaprezentowac jedynie ksztalt ideologii 
zachowawczej w uj~ciu, jakie znalazlo miejsce w mysli politycznej 
przedstawicieli jednego z ugrupowait konserwatywnych XX-Ie
cia - Stronnictwa Zachowawczego. Ambicjq autora bylo udowod
nienie, ze doktryna formulowana przez K . M. Morawskiego, H. Tar
nowskiego i K. Platera miala rzeczywiscie charakter integralnie 
konserwatywny, a to wlasnie bylo zamiarem i pragnieniem jej 
tw6rc6w. Nie bylo w eseju tyro miejsca na omowienie drugiego, 
obok zasad ideowych, nurtu rozwazait ideologow SZ, a mianowi
cie koncepcji ustrojowych. Trzeba jednak wspomniee koniecmie 
chocby 0 tym, ze fundamentalnym postulatem ustrojowym - wy
wodzonym organicznie z doktryny konserwatywnej - ideolog6w 
SZ, byl mOiIlarchizm. "Nie mozna bye jednoczesnie k onserwatystq 
i republikaninem" 26 - pisal Tarnowski, a wt6rowali mu P later 
i Morawski. Doktryna konserwatywna jest nierozerwalnie zlC\czona 
z ideq rojalistycznq - to przekonanie bylo wspolne wszystkim 
tvvorcom Stronnictwa Zachowawczego. 

Jacek Bortyzel 

" H. Ta rnowski , K onser w at yzm a Liberal tzm, "Pro F ide, Rege et L ege" In6 
n r 1, s. 89. 

!e H . Tarno'\.\rski , K onserwaty z1n a r epu bLi kantzm , "Biule ty n" S Z 1924 , nr 5--6 , 
s. 21. 
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MICHAL BOBRZYNSKI 

A MIT HABSBURGOW 


"Mitologia habsburska nawarstwia si~ przez wieki, szczegolnej 
wymowy nabiera jednak u schylku cesarstwa i po jego upadku. 
Austro-w~gierska »Kakania« jawi si~ wtedy wielu ludziom piora 
jako idealne panstwo, jedyny system polityczno-spoleczny ' zdoLny 
pogodzie sprzeczne interesy narodowe, zapewnie lad, praworzqd 
nose i pos~anowanie jednostki. Zdaje si~ bye najlepszym tworem 
kulturowym gwarallltujqcym trwanie humanistycznej tradycji eu
ropejskiej na gruncie srodziemnomorskiego antyku i wiary chrze
scijansk-iej - tradycji, w -ktorej mieszkaniec tej cz~sci swiata 
dawno juz si~ zadomowil." 1 

Ewa Kuryluk - autorka pami~tnej Wiedenskiej apokaZipsy 
podejmuje w ostatniej swojej ksiqzce temat ksztaltowania si~ 10
sow wybitnej jednostki w swiecie wyobrazen i idei uformowanym 
przez mit Habsburgow. Wydaje nam si~, ze przyj~cie podobnej 
perspektywy pozwala zrozumiee pelniej mysl i dzialalnose histo
ryka i polityka Michala Bobrzynskiego (1849-1935), ktorego zycie 
zwiqzalo si~ nierozlqcznie z cesarsko-kr6lewskq Galicjq. Mit Habs
burgow odslania "drugq twarz" tego polityka - powszechnie zna
nego ze stanowczosci oSqdow i post~powania, z pragmatyzmu 
i politycznej trzezwosci. W Wiedniu m6wiono 0 nim "kluger, 
kiihler Kopf" ("mqdra, chlodna glowa"). On sam uwazal si~ za 
polityka "tw,ardej rzeczywistosci". 

* 

"Bez obawy odst~pstwa od mySli narodowej 
a 	z wiaI'q w poslannictwo AustI'ii... pI'zy Tobie 
najjasniejszy panie stoimy i stat chcemy." 

Michal BobI'zynski mial szcz~scie urodzie si~ jako poddany ce
sarza Austrii. W porownaniu z pozostalymi zaborami, jedynie Po

• 	 lak zyjqcy w Galicji mogl cieszye si~ znacznymi swobodami. Mo
narchia Franciszka Jozefa, oslabiona wewill~trznie wstrzqsami na
rodowymi zainicjowanymi przez Wiosn~ Lud6w oraz kolejnymi 
kl~skami militarnymi, musi zli'bera1izowae sw6j system polityczny, 

t Ewa K>Jryluk, esej Daleko stqd poswll:cony lw6rczosci Josepha Rotha, (w:) 
Podrot do granl c sztuki. Eseje z Iat 1975-1979_ Wydawnictwo Literackie Krak6w 
1982. 
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przeksztalcie si~ w monarchi~ konstytucyjnq, a wchodzqcym w jej 
sklad nacjom nadae zwi~kszone prawa. 

W warunkach autonomii galicyjskiej Polacy majq szans~ robie
nia znacznych zyciowych karier. Z poczqtkiem okresu liberalizacji 
zbiega si~ fortunnie pocz!'!tek publicznej aktywnosci Michala Bo
brzynskiego. Utalentowany i energiczny, pozytywnie ustosunko
wany do rzeczywistosci, doskonale znajduje si~ w tyro swiecie 
otwartym dla ludzi jego pokroju. Jui w wieku 28 lat nosi profe
sorskq tog~, a wkrotce potem stawia pierwsze kroki w dziedzinie 
polityki, dochodzqc z czasem do wielkich wplywow i stanowiska 
namiestnika Krolestwa Galicji i Lodomerii. Dla Bobrzytiskiego by
to oczywistym, ie tylko w zaborze austriackim on, Polak, mogl 
w pelni realizowae swoje ambicje i bye nobilitowanym za wy
ksztalcenie i talent. W swoich pismach i mowach wielokrotnie da 
wal swiadectw o uwielbienia dla dobrego monarchy, ktory raczyl 
obdarzye Polakow swobodami "w czasie, kiedy w sqsiednim Kro
lestwie najsroisza rozwijala si~ represja".2 Stqd "stanczykowski" 
lojalizm wobec laskawego zaborcy, pragnqcego przymierza z P o
lakami. 

Afirmacja obcego panstwa nie oznaczala jednak wyrzeczenia si~ 
polskosci. Dylemat apost azji nie istnial dla niego. Bobrzynski nie 
mial kompleksu polskiego. Jego poj~cie "polskosci" bylo otwar
te - otwarte dla uniwersalnych wartosci europejskiej tradycji. 
Chcial, aby "polskie" znaczylo "europejskie". Ta synteza - w jego 
mniemaniu - mogla dokonae si~ jedynie w austro-w~gierskiej 

"Kakanii"... Wkraczamy w obszar mitu... Wielowiekowe imperium 
rozpostarte na granicy Nordicum i Mediterraneum m ialo strzec 
duchowego dziedzictwa Europy. Tu widzial Bobrzytiski kontynu 
acj~ tych uniwersalnych wartosci, ktore wyznawal jako humani
sta i konserwatysta: poszaillowanie religii chrzescijatiskiej i wol
nosci jednostki, tolerancj~, lad, praworzqdnosc. W tej "wieloj~
zycznej, katolickiej Austrii" Bobrzynski mogl czuc si~ na rowni 
Polakiem i Europejczykiem. Lqcznose Polski z Europq byla prze
ciei przewodniq ideq, ktorq konsekwentnie propagowal w swoich 
pismach historycmych i dzialainosci politycznej. Twierdzil, ie w 
krytycznej sytuacji, w jakiej znalazl si~ narod polski, jedynym :h6
dIem odrodzenia jest uswiadomienie sobie swojej przynalei:nosci 
do Europy oraz koniecznosci wysilku - rozloionego na prac~ kil
ku pokolen - aby przywr6cic wi~zi z cywilizowanym swiatem. To 
wlasnie ut~ata jednosci z Zachodem, adejscie ad zasad, kt6rymi 
rzqdzily si~ mne narody Europy, doprowadzily do rozkladu i upad-

I Michal Bobrz~ski. Dzleje P olski w 2:arys"ie. T. Ill. Naklad Gebethnera 
Wolffa . 1931, s. 251. 
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ku panstwa polskiego. Oto wymowa Dziejow Polski w zarysie 
operis vitae Bobrzynskiego, w ktorym analizuje przeszlosc Polski 
z dystansu Europejczyka, przez pry:mnat "praw ogolnych". Bo
brzynski powtarza niestrudzenie, ze Polacy, chcqc faktycznie na
lezeC do lacinskiej Europy, z ktorq zwiqzani zostali przez chrzest, 
powinni nieustannie czerpac wzon:e z krajow stojqcych cywiliza 
cyjnie wyzej i starac si~ wlqczyc w procesy ogolnoeuropejskie, 
Kontakt z europejskosciq byl potrzebny, aby przezwyci~zac ogra
niczenia, jakie stawia nasza slowiailska indolencja. Bobrzyilskiego 
nie przekonujq sielskie onoty ludu polski ego, gloryfikowane przez 
Lelewela i jego szkol~, z cywilnq odwagq wypowiada walk~ za 
cofaniu, ospalosci, nieudolnosci, udrapowanym w szaty narodowej 
megalomanii. Uwazal, ze po kolejnych kl~skach, jak~ch doswiad
czyl naroo polski nadeszla pora, aby wyciqgnqc konsekwencje 
z gr:zechow przeszlosci i podjqc trud ksztaltowania nowego spole
czeilstwa. Wzorem Polaka staje si~ czlowiek otwarty i dynamiczny, 
obeznany ze swiatem, ktory dzi~ki usilnej pracy wewn~trznej zdol
ny jest do konfrontacji z Europq, Polskq, z sobq . saanym. 

W Galicji byly najwi~ksze szanse, aby urealniac t~ organiczni
kowskq wizj~ odnowy narodu. Istotnie. Wysilek kreowaniapod
staw dla przemiany spoleczenstwa - podj~ty w Galicji - zaowo
cowal. Bobrzynski, patrzqc juz z dystansu na doswiadczenia epoki 
autonomii galicyjskiej, mogi przyznac, jak wiele "Polacy pod wply
wem kultury Zachodu zdzialali i stworzyli tu ci~zkq pracq ostat
nich pokolen".3 "Stosunek, ktory Polak6w lqczyl z AustriCl, a sci
slej mowiqc z monarchiCl austro-w~gierskCl, opieral si~ na dobrze 
zrozumialym wzajemnym interesie. Polacy przynosili monarchii 
niepospolity zas6b sil \w zamian za opiek~, jakfej im uzyczyla, zas 
w granicach autonomii galicyjskiej zyIi swym wlasnym zyciem . 
RZqdzqcsi~ sami, mimo trudnych warunkow rozwin~Ii kraj kul
turalnie i stworzyli w nim ognisko dzialalnosci naukowej, literac
kiej i artystycznej, z ktorego zasilaly si~ dwie inne dzielnice w 
czasach przesladowania." ( Galicja jawi si~ w ten oto spos6b, jako 
duchowy "polski Piemont", ktory - wobec braku realnego cen
trum - staje si~ osrodkiem integracji Zywotnych sil rozbitego na
rodu. 

Ten symbol wloskiego Risorgimenta nabiera szczegolnej wymo
wy na przelomie wiek6w, kiedy to - w obliczu narastajqcego kon
fliktu balkanskiego i grozby wojny z Rosjq - odzywajq w Galic ji 
nadzieje na odrodzenie pailstwa polskiego. Galicja - nowy Pie
mont - ma wytyczyc drog~ ku niepodleglosci. 

• Michal Bobrzynskl, DyaZog 0 zasadach t kompromtsach. Krak6w 1916, s. 41. 
• Michal Bobrzyilskl, Wskneszente pa7\stUla poZsktego . T. I. Krak6w 1928, s . 18. 
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W zaistnialej sytuacji politycznej Bobrzyilski wyst~puje z po
zycji minimalisty. Nie wierzy w calkowitq samodzielnosc pailstwa 
poLskiego. Przyszlosc Polski willie nierozerwalnie z monarchiq; 
uznajqc jq za jedynego gwaranta polskich interesow. Utworzone 
z polllczenia Galicji i Krolestwa Polskiego panstwo mialoby 
zdaniem Bohrzynskiego - szans~ egzystencji tylko w przymierzu 
z Austro-W~grami. W jego uj~ciu - jakby na przekor logice hi
storii - "polski Piemont" wyrastal pod kura-telq habsburskiego 
cesarstwa: "Austro-W~gry, monarchia katolicka, z wielu ludow 
zloiona, iadnemu nie grozna, wszystkie biorqca w opiek~, Pola
kom od pOl wieku iyczliwa, przynosz.qca pailstwu polskiemu w 
posagu Galicj~, bogatq w drzewo i w w~giel i w to, ciego Kr61e
stwu brakowalo, w sole i rop~ naftowq. W monarchii tej pailstwo 
polskie stan~loby na rownych prawach z w~gierskim i austriac
k im, a zwillzek trzech panstw, liczqcy 60 mIn ludnosci, stanlllby 
jako prawdziwa pott;ga, w Europie Srodkowej. Zwillzek zawarty 
z Austrill i W~grami dla wspo1nej obrony nie . przynosilby ujmy 
panstwu polskiemu, a zapewnialby mu bezpieczeilstwo wobec Nie
miec i wobec Rosji. Bez tego zwillZku groziloby Polsce nawet zjed
noczonej, ie bt;dzie zgniecionq przez dwa takie kolosy, jak Rosja 
i Niemcy, a chcllc te-go uniknqc, bt;dzie musiala oddac si~ jedne
mu z nich w opiek~ i zaleinosc." 6 

Michal Bobrzynski, przeswiadczony 0 cywilizacyjnym poslan
nictwie austro-w~gierskiej "Kakanii", kreuje wizj~ mocarstwa 
srodkowo-europejskiego, przeciwstawiajqcego si~ barbarzyilstwu 
Rosji od Wschodu i hegemonizmowi Rzeszy Niemieckiej od Zacho
duo Powstaje koncepcja trialistyczna, zakladajqca odrodzenie sily 
panstwa polskiego w symbiozie z Austro-W~grami. 

Zastanawiajqce, ie Bobrzynski - znany z politycznego reali
zmu - tworzy tego rodzaju koncepcj~ w czasie, kiedy rozklad 
pails twa austro-w~gierskiego post~puje nieodwracalnie. Z koncem 
XIX wieku Austro-Wt;gry stajq w obliczu pot~gujqcych si~ sprzecz
noSci, ktore wstrzqsajq fundamentami wiekowego pan~twa. Libera
l izacja monarchii wywoluje skutek odwrotny od zamierzonego i do
prowadza do zaognienia wewn~trznych stosunkow. Kaidy z naro
dow dllZY z osobna do uzyskania maksymalnych celow, domagajqc 
si~ tych samych praw,ktore otrzymali W~grzy w 1867 roku. Du
al~ austro-w~gierski jest nieustannie atakowany przez Czechow, 
Rumunow, Slowencow, Chorwatow. Nie rna szans na zawarcie po
rozumienia, ktore zadowalaloby emancypujqce si~ narody. Jeieli 
byly zawierane 
i krotkotrwaly. 

kompromisy, 
Posiedzenia parlamentu 

to mialy one 
wied

charakter 
eilskiego, 

taktyczny 
w wyni'ku 

• MIchal BoCrzyD.sld, op. c1t. , S. f14. 
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narastajqcych konfliktow i podzial6w byly notorycznie zrywane. 

Nast~puje para!ii aparatu wladzy, rzqdy zmieniajq si~ jak w ka

lejdoskopie. Osiqgni~ie harmonii pomi~zy roilnymi narodami 

i kulturami staje si~ c0raz trudniejsze. 


Czy Bobrzynski nie dostrzegal post~pujqcej destabilizacji cesar- , 
stwa? Dla wytrawnego polityka - za jakiego si~ uwaial - w y 
mowa powyzszych fakt6w powinna bye oczywista. On jednak 10
jalnie trwa przy monarchii. Trudno jest wytlumaczye jego postaw~ 
bez odwolania si~ do sfery mitu. Rozwazmy, czym byloby dla Bo
brzynskiego zalamanie si~ Au&tro-W~gier? Oznaczaloby ono pr ze
kreslenie jego dorobku politycznego, zniweczenie nadziei na stwo
rzenie pod berlem Habsburgow panstwa polskiego, upadekswiata 
wartosci, ktore wyznawal. Bobrzynski zbyt wiele zawierzyl mo
n archii, aby bye zdolnym przewidziec jej katastrbf~. Idea austro
-w~gierskiej "Kakanii" tak mocno tkwi w jego podswiadomosci, 
ze nie wyobraza sobie takiej konfiguracji na mapie Europy, w kto
re j zabrakloby Austro -W~gier. W sytuacji, kiedy wojna zbliza si~ 
nieuchronnie, Bobrzynski jest przekonany, ze monarchia wyjdzie 
z niej zwyci~sko . Wiara w pot~g~ cesarstwa nie jest jednak abso
lutna. Trzezwose umyslu polityka nie pozwala Bbbrzynskiemu nie 
dostrzegae bl~dow i niekonsekwencji w stosunkach z sqsiadami, 
np. "Popchni~te na Balkan Austro-W~gry zgotowaly sobie tam 
kwesti~, do ktorej nie dorosly." 6 Jego zdaniem, monarchia - chcqc 
ostatecZlnej rozprawy z Rosjq - powinna "szukae -punktu ci~zko
sci swojej polityki w Polsce", powinna wzmocnic sWojesily, zjed
nujqc sobie na trwale Polak6w. "Austria i W~gry zagrozone oko
leniem na Balkanach przez Rosj~, zmuszone b~dq do wojny we 
wlasnej obronie, a tylko podniesieniem sprawy polskiej zadae mo
gq stanowczy cios Rosji';.7 Narod polski, uznany za rownoprawnego. 
partnera, stanqlby wowczas z 'Calym oddaniem w jednym froncie 
przeciw wsp6lnemu wrogowi. Bobrzynskiemu wydaje si~, ze w 
nadchodzqcej konfrontacji militarnej Polacy majq do spelnienia 
historycznq misj~. Chcialoby si~ powiedziec, takq, jakq ociegrala 
husaria polska pod Wiedniem. Pokonanie caratu mialo bye zwy
ci~stwem wyiszych wartosci cywilizacji chrzescijanskiej nad 
barbarzynstwem. Odiywa mit Polski - "forpocz-t.y Zachodu", 
"przedmurza chrzescijanstwa". Tym sposobem mitologia habs
burska zespolila si~ z polskq mitologiq niepodleglosci, naznaczajqc 
myslenie Bobrzynskiego - wbrew jemu samemu - 'pi~tnem ro
mantyzmu. ; 

Michal Bobrzynski otrzymuje z r'lk cesarza Franciszka J6zefa 

I Michal Bobrzynski, DZ\eje Polski tv ZQrysie. T. Ill, s. 278. 

T Michal Bobrzynskl, Wskrzeszenle panstwa po/sktego, t. I, s. 7. 
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nominacj~ na namiestnika Galicji w roku 1908 - wowczas, kiedy 
\l1arodowosciowe napi~cia w Galicji Wschodniej, podsycane perspek
tYWll zbliZajqcej si~ wojny, osiqgajq kulminacj~. W oczach cesarza 
Bobrzyilski jest jedynym czlowiekiem, ktory - po tragicznym 
zab6jstwie namiestnika Andrzeja hr. Potockiego z r~ki nacjona
listy ukrainskiego - b~dzie zdolny opanowac rozognione nami~t
nosci, utrzymac "powag~ wladzy i porzqdek publiczny". On sam 
uznaje za swoje posloonictwo zmobilizowanie wszystkich sil spo
leczenstwa W obliczu wojny z Rosjq. Polska racja narodowa i in 
teres Wiednia wymagajq zneutralizowania za wszelk1l cen~ kon
fliktu mi~dzy Polakami i Rusinami i pojednania poroznionych na
cji. Bobrzynski z nadziejq i stanowczosciq podejmuje si~ dopro
wadzic do trwalej zgody narodowej. Ma za sobq wiekowq tradycj~ 
tolerancji i wspolistnieni~ wielu narodow, z jednej strony jagiel
lonskq, z drugiej - habsburskll. Sprawa jest jednak nadzwyczaj 
trudna - Bobrzynski musi przeciwstawiac si~ wrogo nastawionej 
Endecji i rozprawic si~ z palqcq kwestiq rusofilizmu. Dla przepro
wadzenia ugody z UkraiIicami - nie zwazajqc na rosnqCq opozy
cj~ - uruchamia arsenal srodkow politycznych. W imi~ "rozumu 
Rolitycznego" przyczynia si~ do ulaskawienia zabojcy swojego pro
tektora i przyjaciela - bylego namiestnika Andrzeja hr. Potoc
kiego. Uwzgl~nia prawa UkraiIicow do wspolrzqdzenia Galicjq 
i tworzenia autonomicznych instytucji oswiatowych i kulturalnych, 
z uniwersytetem wlqcznie. Pragnie, jak sam cesarz, otoczyc ludy 
Galicji Wschodni~j opiekq i zapewnic i!m bezpieczenstwo. Umie
j~tne rozwiqzanie sporu polsko-ruskiego rna dodatkowe wielkie 
znaczenie wobec agitacji rusofilow i . nasilajqcej si~ carskiej akcji 
dywersyjnej. W razie wojny z Rosjq chodzi 0 spokoj w przygra
nicznej prowincji i solidarne poparcie dzialan wojennych mo
narchii. 

Ugodowa i proaustriacka polityka namiestnika rnusiala zderzyc 
si~ z nieprzejednanym stanowiskiem Endecji, w tym czasie pro
rosyjskiej. Bylo to starcie racji rozumu z silq nami) tnosci, star\.. 
cie - w kt6rym kompromis byl niemozliwy. Bobrzynski pisal: 
,,0 pogodzeniu si~ moim z Narodowq Demokracjq nie moglo bye 
mowy. Dzielila nas przepasc. Ja dqzylem do porozumienia z Rusi
nami, oni zyli z walki narodowej. Wyznawali program nacjonali
styczny, ktory dla mnie jako Polaka byl zaparciem si~ i zapr ze
czeniem calej naszej historii wiekowej pracy." 8 W tej konfrontacji 
dwu postaw politycznych, dwu orientacji, BobrzyIiski - natra
!iwszy na zaci~ty opor Endecji i skrajnie konserwatywnego kle
ru - musi ostatecznie przegrac. Wskutek bojkotu przez episkopat 

• Michal B obrzynski, Z m otch pamiqtnt k 6w, Oss ollne um 1957, s . 141. 
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reformy wyborczej - aktu ugody polsko-ruskiej, namiestnik Ga
licji podaje si~ do dymisji. Jako ,,katolik i konserwatysta" nie 
magi dalej prowadzic polityki, od ktarej odci~Ii si~ polscy biskupi. 

Byl to kl~ski politycznej Michala Bobrzynskiego akt pierwszy. 
Zalamanie si~ polityki umiarkowania i jednosci w galicyjskim 
konfIikcie -bylo reprezentatywne dla sytuacji w calej monarchii 
austro-w~gierskiej. OdSrodkowe d'lzenia nacjonalistyczne, rozsadza
j'lce wielonarodowe imperium, demistyiikuj'l habsbursk'l zgod~ 
narodow. 

Akt drugi kl~ski Michala Bobrzyitskiego rozpoczyna si~ w Tok 
pMniej, z chw~'l wybuchu pierwszej wojny .swiatowej. Bobrzyit
ski powraca na scen~ polityczn'l wprost z wloskiego kurortu Via
reggio, nie podejrzewaj'lc nawet rozmiarow nadci'lgaj'lcej apoka

,lipsy. Przekonany 0 wlasnych wplywach w kolach politycznych 
Wiednia rozpoczyna energiczne starania 0 przeforsowanie rozpa
trywanej od dawna koncepcji trialistyc2lIlej. Z wybuchem wojny 
odzywa wizja odrodzonej Polski u boku pot~znej monarchii au
stro-w~gierskiej. ~lan zjednoczenia Galicji i Krolestwa Polskiego 
pod berlem Habsburgow jest jednak od samego POCZ'ltku skazany 
na poraZk~. Najpierw blokowany przez W~graw, nast~pnie calko
wicie zignorowany prze'z sojuszniczych Niemcow, traci powoli ra
c j~ bytu. Wojna,' ktora miala wzmocnic - w przewidywaniach 
Bobrzynskiego - pozycj~ cesarstwa w Europie, obnaza jego sla
bosc. Monarchia okazuje si~ zupelnie nie przygotowana do wojny. 
RZ'ld w Wiedniu jest sparalizowany, nie moze uczynic zadnego 
samodzielnego kroku. Wraz z pogarszaj'lc'l si~ sytuacj'l na froncie 
coraz bardziej podporz'ldkowuje si~ decyzjom Rzeszy Niemieckiej, 
ktora przejmuje calkowit'l inicjatyw~ militarn'l i politycznq. W 
obliczu narastajqcych kl~sk wojennych i wyniszczenia gospodar
czego oddzielajq si~ kolejno cz~sci monarchii. Jej rozpad jest nie
unikniony. 

Bobrzyitski w tym wszystkirn staje si~ politykiem tragicznym. 
Wbrew wyrnowie faktaw, wbrew rozsqdkowi politycznemu stara 
s i~ podtrzymywac wi~zy z wiedeitskim rzqdem. Przyjmuje na krot
ko w roku 1917 tek~ ministra dla spraw Galicji, opracowuje statut 
dla wyodr~bnionej Galicji. W swoim upartym trwaniu przy mo~ 
narchii zostaje osamotniony. Nikt ju:i: - poza Bobrzyitskim - nie 
lqczy przyszlosci z Austriq. Jego najbliZszy przyjaciel i wsp61pra
cownik Wladyslaw Leopold Jaworski pisal w diariuszu: "Rozbiera 
go i deprymuje mysl 0 nowej przegranej. ( ...) Zostal sam jeden ze 
SWq politykq austriackq. Wszyscy go opuscili." 9 

Co nim powodowalo? Niemoznosc przyznania si~ do kolejnej 

• Diariusz WI. L. Jaworskiego, Archiwum PAN. 
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ostatecznej juz - kl~ki? Petryfikacja pogiqd6w? Wiernosc prze 
granej sprawie? Pr6by ocalenia resztek walqcego si~ swiata? 

Bobrzyilski jeszcze pO wojnie, w Polsce odrodzonej - ale bez 
udzialu monarchii - przypominal z nostalgiq wieloj~zycznq, wszy
stkie ludy bior"(lcq w opiek~, idealnq Kakani~. 

* 

Zakorzenienie si~ mitologii habsburskiej w Michala Bobrzyn

skiego poglqdzie na swiat powoduje wewn~trzne ~kni~cie w mo
nolitycznym - pozornie - systemie idei i dzialan tego historyka 
i polityka. 

Wielki clemistyfikator - wypowiadajqcy walk~ polskiemu ciem
nogrodowi, podobnie jak Brzozowski "Poisce zdzieci!llnialej", Gom
browicz naszej "potrzebie urody" - sam oddaje si~ we wladanie 
mitu; mitu austro-w~gierskiej "Kakanii". Pozytywista, racjonali
sta - atakujqcy romantyczne utopie ,mesjanizmu, "Przedmurza 
chrzescijanstwa" - przybliza si~ do nich "od strony" mitu Habs
burgaw. Tworzy wlasnq utopi~, wlqczajqc do grona zbawicieli na
rodu polskiego cesarza Franciszka J6zefa - nowego Napoleona. 
Jest nieugi~cie konsekwentny w dochodzeniu do prawdy 0 wlasnym 
narodzie i stawianiu twardych wymagan spoleczenstwu i sobie 
samemu. I w tym tkwi jego sila. Ale ta sklonnosc umyslu do abso
lutyzowania raz przyj~tych zasad, raz wytyczonego programu stala 
si~ tez zrOdlem jego niemocy, bezsilnosci. Nieublagana konsek
wencja przejawiajqca si~ w nieodwolalnym trwaniu przy uustro
-w~gierskiej monarchii doprowadzila go do kl~ski. 

Jezeli chwalimy niekonsekwencj~ - to w duchu Kolakowskie
go 10 - uwazajqc, ze czlowiek - tym bardziej, gdy jest polity 
kiem - powinien unikac czynienia wyboraw ostatecznych, raz na 
zawsze przesqdzajqcych 0 przyszlosci i nie jest to bynajmniej po
chwala oportunizmu - kt6ry Dmowskiemu zarzucal BobrzYll.sk i. 
Pr'awdziwy homo politicus musi wykazal: si~ - przy bezwzgl~d
nym przestrzeganiu uniwersalnych zasad moralnycn - elastycz
nOSciq i daleko idqcq zdolnosciq przewidywania. 

Bobrzyllski - uznajqc, ze wszedl w posiadanie praw rzqdzqcych 
dziejami - dqzy do wprowadzenia harmonii, nadania ladu swiatu, 
ktary juz opanowac si~ nie dal, kt6ry nieuchronnie zmierzal do 
apokalipsy. 

Anna Zbigniew Baranowie 

.. Leszek Kolakowski, ELoge de !'tnco;'s4tquence. .. Argumen ts" XXVII-XXVIlI. 
P a ris 1962 p p. 1_. 
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MYSLI 0 POEZJI JANA TWARDOWSKI EGO 
(LlRYKA WSPCtCZESNA I SWIAT) 

Trudno mowic 0 poezji Jana Twardowskiego. Nile tylko spos6b , 
w Jaki pisze, ale rodzaj jego stosunku do ludzi, do przyrody, do 
Boga, j es t poe z j q. Gdybysmy poprzestali na sposobach 
pomin~libysmy istot~. A gdyby mowic 0 istocie, trzeba by tworzyc 
pO€zj~, w przeciwnym razie musialoby si~ milczec albo zrezy
gnowac z zasady, nadwqtlonej, ale na szcz~scie obowiqzujqce j: nie 
m6wienia glosno 0 uczuciach religijnych. 

Ktos moglby ten wst~p przerwac i powiedziec: to unik, t ak jest 
z mowieniem 0 kazdej poezji. Otoi nie. I sposob, i istota, i swiat 
muszq si~ jakos szciegolnie zharmonizowac, abysmy si~ znalezli 
w takim klopocie, deprymujqcym badacza i krytyka, ale blogo
slawionym dla czytelnika, bo czyniqcym z niego poet~. 

Teraz wi~c 0 tym szczegolnym zjawisku harmonii. 

1 

Potoczne myslenie 0 poezji wsp6lczesnej jest ahistoryczne. Rzad
"0 wywodzimy zjawiska. liryki dzisiejszej z korzeni si~gajqcych 

isto ty literatury dawnej, a Ho tradycji wybieramy wedle m ody . 
Dokuczliwszy jeszcze wydaje mi si~ ahistoryzm polegajqcy na nie
umiej~tnosci patrzenia na poezj~ inaczej nii na zbi6r indywidual
nosci - gdyby. przyszlo nam 0 nich opowiedziec, kolejnosc bylaby 
dowolna - jakby nasza wiedza byla sitem 0 jednakowych ok ach , 
jakbysmy chcieli przyszlosci przek,azac chaos bez wzoru. A prze
ciez 0 przyszlosci chce pami~tac poeta i czytelnik poezji - czy 
nie umiemy zaspokoic potrzeby histOTycznosci? 

Wydaje mi si~, ze nie wiemy, gdzie szukac centrum tej poezji, 
centrum -- podpowiada intuicja - swoiscie poetyckiego, a wi~c 
niezwykle zwyczajnego. . 

Blisko srodka, a moze w nim wlasnie, jest poezja Jana Twar
dowskiego, n ie osamotniona, towarzyszq jej inne poezje, czasami 
jest to pokrewienstwo zaskakujqce dla rozumujqcych ahistorycznie, 
kategoriami szkol, ktore roznicujq si~ pozornie, wedle poetyckieh 
technik. . 

o czym mowa? 0 Z'N"Yczajnosci. 0 poezji pisanej tak jakby rozto
pic si~ miala w polszczyznie potocznej i w potocznych wyobraie
niach, ale zarazem rOiniqcej si~ od potocznosci najmniej, jak to 
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moiliwe. Owo "najmniej" jest rzecz'l kunsztu. Minimum r6znicy 
mi~y potoc;mosci'l rozbrzmiewa wyraziScie, jakby byla metafoq 
najSmielsz'l, a metafory rzeczywiscie Smiale, stosowane z rzadka, 
maj'l wtedy, zapomnian'l juz przez zblazowanych czytelnik6w 
awangard, sil~ rewelacjL 

Oto wiersz Stare fotografie: 

Tylko fotografie nie licz'l si~ z czasern 
pokazuj'l babci~ jak chudll dziewczynk~ 
z wiosn'l na czerwonych gal~ziach wikliny 
jej pilk~ sprzed pol wieku i wroble jak liscie 
jej warkoczyk tak wierny jak aniol prywatny 
jej skakank~ jak prawd~ bez lez i pOZegnan 
biskupa w krotkich majtkach na wysokirn plocie 
fotografie najch~tniej ocalajll dziecko 
wolq uSmiech niZ ostre dogmatyczne niebo 
(...) 
przed dworem co si~ spalil siostry cienkie w pasie 
dowcipne choc zegarek irn plakal na r~kach 
(...) \ 

staw poi:olkly jak topaz i zab~ z talentern 
. kiedy szczygiel z ogrodu przenosi si~ w pole 

nawet traw~ co zawsze wykr~ci si~ sianem 
krajo'braz co juz przeszedl dawno w geografi~ 
i oczy juz za wielkie by stac je na rozpacz 1 

Chcialbym, aby cytat ten wprowadzil w zasadniczy ton tej liryki 
i aby przyblizyl wlasciwosc jej dojrzalosci: harmoni~ tym lepiej 
w idoczn'l, im wi~kszy obszar swiata i slow obejrnuje. A wracaj'lc 
do poprzedniego wywodu - zatarta przez dziwienie si~ wszyst
kiemu roznica mi~dzy zwyczajnym stwierdzeniern, ze "fotografie 
nie licz'l si~ z czasern" a nadrealistyczn'l odwagq metafory 0 "ze
garlru placzqcym na r~kach" jest wlasnie przykladern owej zwy
czajnosci. \ . 

Chcialoby si~ nazwac takq poezj~ B I A L 1\. Ta sarna w sobie 
pospolita rnetafora ukrywa wai:ne sensy, 0 ktorych warto porny
Slet. 

Sens pierwszy to ten, z ktorym spotykalisrny si~ w szkole, gdy 
mowiono nam 0 "wierszu bialym". Ktoi: nie parni~ta zaskakujq
cego i przejmujqcego wrazenia, gdy spoSr6d ro:mnarzajqcych wizji 

, 
• Przytaczane wiersze Jana Twardowskiego cytuj~ za wyborem Rachunek dla 

doroswgo. LSW. Warszawa. 1982. 
Stare totogTafie - str. 18. 
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i rytmow Slowacki przemowil strofami Sowiitskiego w okopach 
W ah? To nie tylko zejscie z koturnow. To takZe odnalezienie bez
-rymu, ktory oczekiwanie na wspoldzwi~cznose zamienia w spel
nienie si~ wspolroyslenia; jakby nasz glos wewn~trzny w sposo'b 
naturalny dolqczyl do glosu poety, jakby znikn~la _granica sztucz
nosci dzielqca autora od ezytelnika, ale przeciez zarazem jakbySmY 
w napi~ciu, uwaznie sledzili, ezy nam si~ uda ta wspolistotnose 
mysli, ktorq trzeba nazwae lirykq, jakbysmy wi~c wsp6ltworzqc 
i wspolprzezywajqc poemat jednoczesnie byli widzami i obiekty
w izowali t~ , s z t u k ~ czytelniczo - autorskq, jakbySmy nie tylko 
zyli rdzeniem poezji, ale i podziwiali jego nadspodziewanie latwq 
dos~pnosc. . 

Latwosc i podziw towarzyszq lekturze wierszy Jana Twardow
skiego, czy wi~c popularnosc tej poezji nie tkwi mi~zy innymi 
w tym, ze, jak wspomnialem na wst~pie, k azdemu pozwala bye 
poetq i zarazem szanowae "niewysilony wysilek", decyzj~ sumie
n ia i serca (bo nie sam talent), ktoTa uczynila z poety - Poet~? 

Teoretyk zachnie si~ na tak intuicyjny i niesprawdzalny m odel 
kom,unikowania si~ autora z ezytelnikiem. Nic na to nie por.1dz~ . 

W sukurs wezw~ znane z historii literatury poj~cie "bieli", k tor c 
umacnia takq wizj~ autorsko-czytelniczyeh relacj i. W Bia~ych 

k wiatach pisal Norwid: "Starzec niemy jest - cisza wielka wo
k olo - wszystkie osoby sluchajq i pjltajq razem, i odpowiadajq 
razem ... milczqc ... " 2 

o to milczenie idzie, mieszczqce ponad mow~ wszystkich pytan 
i odpowiedz,i, jakie mogq zadae sobie samyrn i sobie nawzajem 
piszqey poezj~ i jej sluchacze. Wielu krytykow pyta, co znaczy 
zdanie z ' wiersza Jana Twardowskiego: "przeciez wszystkie slowa 
sprawiajq, ze si~ widzi tylko polow~"? 3 Ta druga, znana misty
korn i poetom, rnilczqca polowa slow to strefa norwidowskiej, nie
dopowiedzianej bieli. Ta druga polowa, macierzysta w stosunku do 
pierwszej, wymawialnej, jest rnqdrosciq poezji jako swego rodzaju 
wiedzy 0 swiecie, czynnikiern, ktory ,przecimiotem tej wiedzy czyni 
calose, pelni~. Mowi dalej Norwid: "D ram y prawdziwej nie mo
ze bye, ilekroe si~ zatraci poj~cie dramatyczne cis z y i poj~cia 
jej natur - czyli, j as n i e j tlumaczqc, alba raczej s z e r z e j 
tlumaczqc zalozenie powYZsze: kiedy si~ zatraci basso w muzyce, 
a kolor bialy na palecie malarza, a pion w rysunku. Coz zupelnego 
tak niezupelne srodki otrzymae sq w stanie? Nadanie stanow
czego kierunku i stopnia cis z y w dramatyzowaniu jest dla 

I Tekst w g Cyprian Norwid, Ptsma wszystkte, tom 6, s t r . 189. 

I O-p. cit. str. 167, z wiersza wyznante. 
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dziela tej natury tym, czym w obrocie planety niedotkliwa i nie 
widziahla planety OS" 4. 

"Niedotkliwa i niewiczialna"! Tyle razy pojawia si~ w poez ji 
Jana Twardowskiego modlitwa, aby ,,sobll nie zaslaniae": "Boze 
spraw zebym nie zaslanial sobll Cie'bie", i wzajemnie Bog "ukryl 
si~ najdokladniej by swiat bylo widac", a i do B9ga i do czlowieka 
odnosi si~ stwierdzenie "milose kt6rej nie Widae nie zaslania 3 0

bll", i wreszcie ars poetica: ,,0 jedno prosz~ abyrn nie za 
slanial / byl byle jaki ale przezroczysty / zebys widzial przeze mnie 

( 	 kaczk~ z plaskim nosern", sztuka poety, ktorego czyta Bog: "Aby 
juz Ciebie tylko bylo widac" 5. 

Liryk, ktory jest spelnionll toZsll.mosciq, ktory ze wzgl~du na 
tak niewinnie bialll dojrzalosc czuje si~ to.isarny z sednem natury, 
z centrum swiata - nie chce tego sedna sobq zaslaniae, chcialby 
uchylajllc siebie tyrn wyrazniej u wid a c z n i a e to sedno in 
nym. 

Nie powinno si~ rnowie za poet~, czym on jest. Dla jednego 
.swiatem, dla drugiego - Bogiem. Dla jeszcze kogos Bogiem 
i swiatem. Mozna tylko, czytajqc wiersze Jana Twardowskiego, 
opowiedziec, co z tego srodka widac: wyrazisty i zywy swiat ko
gos, kto do j r z e w a 1 wduchowym i w etymologicznym, wzro
kowyrn sensie slowa. 

I znowu przytoczrny wiersz, abySmy nie zagubili si~ w abstrak 
cjach, ktorym tylko poe,!::i nadajll wiarygodnose: 

Nieobecny jest 
(...) 
lecz Bog tak wielki ze Go czasern nie rna 
mozg jak tulipan chyli si~ Wl~czony 
i rnysli biegnq wspolnq pustll drogq 
tak jak biedronki co si~ razem schodzq 
by przed rozpaczll ukrye si~ na zim~ 
tylko milczenie trwa i gwiazdy w gorze 
i ksi~zyc sprawiedliwy - bo zupelnie nagi 
a waZki tak znikome ze juz wszystko wiedzq 
i lise ostatni brz~zy wprost z topoli 
ciemnozielony a pod spodern bialy 
ze Nieobecny jest 
bo wi~cej boli 6 

, op. cit. str. 190. 
• Fragrnenty wierszy - bez tytulu (op. cit. str. 13). Bog (str. 39). p rzczToezy

sto~c (str. 119). 

• op. cit. str. 95. 
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Inne jeszcze znaczenie bieli przychodzi na mySl - jest ona su
m,! kolor6w tak kontrastowo zestawionych, ze ZIloszll si~ do bieli 
wlafuti e, a zarazem obejmuj~ niuanse ponri~zy barwami zasad
niczymi. Kontrast i cierpliwe wyczerpywanie odcieni uwidacznia 
siE; w wierszach Jana Twardowskiego przez kOR1pozycj~ powta
rza i8c~ w Iancuszkach paralel lelclt0 tyillio zniuansowane ' c~gi po
rownail czy metafor i paradolGlalnie, przez wielooc Smialych, ale 
Ilikn llcych w tych cillgach i lailcuchach, obraz6w i przenoSni. JeSli 
wolno przytoczye pi~kny wiersz dla zilustrowania tak blahej tez,., 
ot on: 

Drzewa niewierzqce 

. Drzewa po kolei wszystkie niewierz~ce 
ptaki si~ zupelnie nie ucz~ religii 
a pies bardzo rzadko chodzi do kosciola 

, naprawd~ nie nre wiedzl:! 
a takie posluszne 

nie znaj~ ewangelii owady pod korq 
nawet bialy kminek najcichszy przy miedzy 
zwykle polne kamienie 
krzywe Izy na twarzy 
nie znajll franciszkan6w 
a takie ubogie 
( ••. ) 7 

•.t\re powrocmy do zatraconego poczucia historycznosci nas.zej 
poezji wsp6lczesnej. Ot6z tym, czym norwidowska biel jest dla 
poezji Twardowskiego, tym ta poezja jest dla wspolczesnej naszej 
liryki: jej basso, jej biel~, jej pionem. 

Powiedzialem, ie nie jest to poezja osamotniona. Kilka slow 
zatem 0 jej towarzyszach. Przez por6wnanie uda si~ moze wykrye 
specyfik~ w specyfice, wainq i osobisUl dl~ tw6rczosci naszego 
autora. 

IlIll iona zwyczajnosci dajq nam poznae wiersze .poetow, pod in
nymi wzgl~dami calkowieie odmiennych. Umyslnie dobieram takie 
przykiady. 

Oto Kazimiera lllakowiczowna w wierszu OdejScie w tlo pisaIa: 

N a pierwszym planie: 
twarze, 
Dobro i Zlo, 
Milose, Walka, Zbrodnia 

, Cp. cit. st r. 113. 
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i pomsta za nie. 
A tam, w tle, dogasajqce pochodnie 
i pr~gi barw pozachodnie 
dojrzale, zrozumiale. 
I wody niewidzialnej flet 
daleko, gl~boko w tle.s 

To, co nazwaliSmy bielq, jest tutaj Hem. Przyroda Illakowiczow
. n y nie tyle odcina sifi od etycznego swiata ludzi, co jest tego swia

ta harmonizacjq: moze uogolnieniem, a moze przeczuciem ludz
kich sprzeeznosci pogodzonych poza przyrodq. 

I przeczytajmy wiersz Twardowskiego Ktory stwarzasz jagody : 

Ty kt6ry stwarzasz jagody 
k rolika z marchewkq 
lato chrabqszczowe 
cien wielki malych lisci 
zawilec polobecny bo uwifidnie zanim go si~ przyniesie do domu 
czosnek niedzwiedzi dla trzmieli . 
(...) 
spraw 
niech poeci piszq wiersze prostsze od wspanialej poezji \I 

Wiersze prostsze to przeciez znaczy: bardziej skomplikowane nit 
"wspanialoSc"; prgste, bo i odchodzqce w Ho przyrody, chcqce byc 
tworezosciq zrownanq ze stworzeniem. ezy moze bye cos prosciej 
skomplikowanego? lezy nie odnajdujemy tu, niespodzianie, awan
gardowego mitu artysty, ktory tworzy jak natura, a nie odtwarza 
jak sztukmistrz, mitu 0 romantycznej proweniencj i? 

Oto Adam Wazyk, poeta wyrosly z awangardy, ~ kilku nowosci 
i oryginalnosci, pisze: "Mialem gust pospolity i co za tym idzie I 
dobre zadatki na powiesciopisarza".lO I ten sam poeta epick iego 
konkretu mogi napisac 0 sobie: "Nie jestes ukryty w przedmio
ach / ale pomi~zy I jak lesny duch w lesie".ll 0 czym to swiad

czy? 0 wejsciu mi~dzy skrajnosei, w biel - podloze i regulator 
obrazow - ktora uwydatnia konkret i ezyni z niego symbol, ,ale 
bez plaskiego realizmu i taniego symbolizmu. Poeta osiqga taki 
stopien kondensaeji swiata w wierszu, ze kazde jego pozawierszo
w e omowienie razi, sta je si~ niepotrzebnym naddatkiem. Oto przy-

I c ytUjt: za wyborem Odejkte w ao, Wyd. Poznanskie, Poznan, 1981, s tr. 111. 
'Op. cit. str. 59
11 Z wiersza zate pTzecllodnta. Cylu l t: za Wyb6r poezjt, PIW. Wa rszawa 1967, 

s tr. 114. 
11 Ibid., z wiersza pr6ba. str. 111. 
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klad przeznaczony bardziej dla intuicji sluchaczy niz dla ich prze
konania: 

P~tla 

(...) 
Idziesz mi~dzy drewniaki i nowe osiedla 
gdzie strach uslyszee kroki i czue spaleniznCl 
Pozary SCl tu cZE:ste a trudno je gasic 
drewniany barak plonie jak stos barbarzynski 
ktos tam tanczy ktos spiewa ktoo rozmawia z Bogiem 
ale bardzo daleko a ty nieprzytomna 
p.olglosem liczClC gole znajome kasztany 
i sciskajClc w kieszeni pistolet lzawiqcy 
po :iwirze ktory skrzeczy jak ciche zyjqtko 
z rozwianymi wlosami dobiegasz do domu I! 

Nie moina pytae dlaczego t~ scen~ i t~ kobiet~ wybral Wazyk, aby 
syn;tbolizowala barbarzynskie, dzisiejsze miasto. Jest bo jest. 

Znajdujemy w tworczosci Jana Twardowskiego - a Sq to nie 
efektowne .ale szczytowe osiqgniE:cia liryki - podobne kondensacje , 
wizje konkretne i symbolizujqce same siebie, wraz z zawartym 
w nich swiatem. Jest to etyczne stworczo-odtworcze zadanie po
ezji, a dla nas okazja . do pokazania oryginalnej Jana Twardow
skiego koncepcji swi~tosci. 8wiE:tym jest to, co rowne sobie, taisa
me, co zyskuje autentycznosc i mozliwosc "nie przesloni~tego so
bq" bycia w swiecie. Jak godzi si~ tozsamosc z uchylaniem s i~ , 

"nie zaslanianiem"? Trzeba by zapewne traktatu filozoficznega dia 
razwik,lania tej sprzecznosci, ale pomocy udziela nam wiersz Ada 
rna Wai yka: 

Przystaii 

NiezamClcona woda u przystani 
czarnym grzebieniem odtwarza dziob statku 
Tu kazda rzecz siE: przyznaje do siebie 
wysoki brzeg na nim zmurszale mury 
zelazna brama ogrodu zamkni~ta 
i palajqca na samotnym krzewie 
r6zowa roza rozkwiUa tozsamasc 18 

Co proste dla kamienia, rasliny, zwierz~cia, co mozliwe do nasla 
dowania przez wazykowski, sciSle jak mineral zorganizow any 

.. Cytat za tomem Zdarzenta, str. 8 • 


.. IbId. , str. 5. 
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wiersz - to jednak bardzo trudne dla czlowieka. Oto dwautwo
ry Twardowskiego, kt6re pozostawie trzeba bez komentarza: 

W kolejce do nieba 

Powoli nie tak pr~ko 
pros~ si~ nie pchac 
najpierw trzeba wygilldae na swi~tego 
ale nim nie bye 
potem ani swiE:tym nie bye 
ani na swi~tego nie wygilldae 
potem bye swi~tym tak 
zeby tego wcale nie 'bylo widae 
i dopiero na samym koncu 
~wiE;ty staje si~ podobny do swi~tego 14 

Szukam 

Szukam nie ogloszonej jeszcze swi~teJ 
ta-k autentycznej ze bez obrazka 
(...) 
Wtedy 
odnajduj~ dwunastoletnill Malgosi~ 
co umarla w szpitalu 
z jednll sci~tq minutll przy sercu 
pochylila jak swierszcz glow~ 
z chrypkq w gardle 16 

- jest bo jest, ze swojq Smierciq, z calym swiatem swojej swi~tej 
niewinnoSci. Rozkwitla toZsamosc! -


Oto wreszcie posluchajmy Tadeusza R6zewicza: 

"Nie czujE; si~ »poetq« . Napisalem kiedys utw6r Powolanie : 


...czekam 
to jest moje powolanie 
czekam na wezwanie 
zawsze gotowy 
nie wzywa:1Y 
czekam... 

Na czyje wezwanie czekalem? Wszystko to bylo zludzenie i fra
zesy. Jaka ulga, jakie wyzwolenie! Nie mam juz koncepcji. Oczy 

.. Op. cit., str. 1'/0. 

" Ibid., str. 164. 


110 



MYSLI 0 POEZJ/ JANA TWAllDOWSK/EGO 

w!Scle W ciqgu dwudziestu pi~ciu lat posiadalem rozne koncepcje, 
( ...) A teraz: Moze bye ryro, moze nie bye rymu, moZe bye meta
fora, moZe Die bye metafory (...) jednego pilnuj~: Slowa. (...) 

Nlysl~ 0 poezji pozbawionej wszelkich interesujqcych wlasciwo
SCi. Poezji, ktora moze bye znow poezjq anonimowq, »glosem ano
n llna«. ( ...) 

To co wszelkiej masci »powatororo« wydaje si~ czysecem, a na
wet pieklem, ,anoniroowose, brak osobowosci tworczej, brak owego 
znaczka rozpoznawczego - dla mnie jest oczyszczeniem. Wy
krwawili poezj~ goniqc za oryginalnosciq ( ... ) Trzeba to wszystko 
pochowac i udeptae ziemi~. (...) Aby zmartwychwstae, poezja mu
siala umrzee. Bylem i ja sprawcq i .swiadkiem jej smierci" 16. 

Tworczosc Jana Twardowskiego, bo calq trzeba by przytoczye 
po zdaniach R6zewicza, jest juz po stronie poezji zmartwychwsta
lej, cala przeszla pr~ez czysciec poetyckiego sceptycyzmu. Po su- ' 
rowym sqdzie R6zewicza "biel", "zwyczajnose" nabiera jeszcze 
jednego znaczenia - oczyszczajqcego poezj~ z pozor6w, z blichtru 
i taniej poetyckosci. 

Po tych porownaniach zorientowaliSmy' si~ jak r6znoimienna 
jest zwyczajnose, owa poetycka cisza i bie!. Tym wyrazniejszy, bo 
u nikogo innego nie~becny, wyst~puje rys poezji Jana Twardow
skiego, przez wielu zauwazony, nalezqcy do sfery zwyczajnosci, 
zwany dzieci~oSciq, prostotq, a kt6ry nazw~ prowokacyjnie na
iwnosciq i sentymentalnosciq. 

Zle one brzmiq dzisiaj! Naiwnose oburza, zdaje si~ bye zawi
monlt bezbronnosciq wobec wyrafinowa~ego zla, sentymentalnose 
wzbudza podejrzenia 0 narcyzm, milose do wlasnej mUosci, a nie 
milowanie czegos na zewnqtrz nas. Piszqcy 0 tej poezji uchylajq 
zarzut, ze moZe si~ ona wydae naiwna i sentymentalna. Nawet 
autor jakby nie myslal 0 obronie tych slow, chociaz got6w bylby 
bronie prawdy kaZdego slowa, ze wzgl~du na jego niewidzialnq, 
milczqcq polow~! 

Jest chyba jednak tak, jak w zdaniu Borgesa: jakie jest jedyne 
zakazane slowo w zagadce, kt6rej tematem Sq szachy - slowo 
szachy! Trzeba wi~c udac si~ na poszukiwanie tej zagadki - niech 
~zie to r6wniez poszukiwanie historycznosci - na kt6rq bez
mownie odpowiada poezja Jana Twardowskiego. Tq zagadkq jest 
pytanie 0 naiwnose sentymentalnose. A zadano je u hOdel ro
mantyzmu. I 

11 Fragment esej u Sezon poetyckt - jestefl 1966. za tomem PTzygotowanie do 
wieczo,:u autoTsktego, PIW, Warszawa , 19'77, str. 103-104. 
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Chcialbym przypomniee rozpraw~ Fryderyka Sehill~ra 0 poezji 
naiwnej i sentymentaLnej z blogoslawionych czas6w, kiedy poeta 
byl filozofem a filozof poetq, powolania te dopelnialy si~, a pre
eyzja i scislosc szly w parze Z odwagq stawiania problem6w w taki 
spos6b, ze kazdy aspekt patrzenia na Swiat konfrontowal pelni~ 
czlowieczenstwa z caloSciq przyrodniczych i metafizycznych uwa
runkowan. Dzisiaj zdarza si~ to rzadziej i przy rezygnacji z kto
regos z powolan - jesli poeta, to co najwyzej "filozofujqcy", je
sli filozof to, jak si~ ogl~nie powiada - "nieprzetlumaczalny". 
A jednak poezja i filozofowanie spotykajq si~ i dzisiaj, choeby 
w tw6rczosci Jana Twardowskiego, na miejscu oczyszczonym ze 
wszystkiego, co mogloby przeszkadzae (przypomnijmy rozewiczow
ski czyseiec!), z deklaratywnych stwierdzen, z alegoryeznego szta
farzu tzw. "poezji kultury". A przy tyro kontakt z nurtami wspol
czesnej rnysli jest seisle zachow any - tytulern przykladu, bez rQz
wini~cia, bo trzeba by osobnego szkicu, zauwaimy jak bliskie jest 
sforrnulowanie Jana Twardowskiego "Bog jest tak wielki ze jest 
choe Go nie rna I tak wszechrnogqcy ze potrafi nie bye" 17 teolo
giczno-filozoficznej rnysli Simone Wei!. 

Rozprawa Schillera nasuwa si~ jako Ho najodpowiedniejsze, po
niewaz stawia problem stosunku poety do ludzi i do przyrody 
w spos6b, kt6rego rozleglose teoretyezna nie ogranicza poetyckiej 
praktyki nawet dzisiaj, po dwustu z gorq latach. Przypornnijmy 
wi~c tezy Schillera, poslugujqc si~ dobrym streszezeniern Jerzego 
Prokopiuka: 

»( ... ) Schiller dokonuje rozr6znienia mi~dzy ludzmi naiwnymi 
z usg,osobienia, post~pujqcymi zawsze wedlug zasad "naturalnyeh" 
a ludzrni majqcymi upodobanie dla naiwnosci, rownoznaczne z kul
tem natury jako przeciwienstwa kultury. W tej drugiej postawie 
wyraza si~ przezycie "natury" jako wartosci, kiedy ona sarna prze
stala juz bye faktem; znaczy to, ze "naiwne" przedrnioty wzruszajq 
tych, kt6rzy sami juz utracili naiwnosc; hodlern t ego wzruszenia 
jest idea "natury" utraconej jako rzeczywistose. Takie przezycie 
natury nazywa Schiller "sentymentalnym".« 18 

A teraz posluehajmy Jana Twardowskiego, z jego wypowiedzi 
programowej: 

"Swiat dany nam jest w spos6b rzeczywisty, a nie tylko wy
obrazniowy. . Nie istnieje jako pomyslenie ezy poetyeka rzeez. Jest 

" Z wiersza Nteobecny jest, op. cit., str. 95. 
IS Jest to fragm~nt wst~pu tego autora do Fryderyka Schillera Ltst6w 0 est e

t y cznym wychowantu cztotOteka t I n n y ch rozpraw . Czyt eln1k , Warszawa, 1972, 
str. 31. 
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ku pans twa polskiego. Oto wyrnowa Dziej6w Polski w zarysie 
operis vitae Bobrzynskiego, w ktorym analizuje przeszlosc P olski 
z dystansu Europejczyka, przez pryzmat "praw og61nych:'. Bo
brzynski powtarza niestrudzenie, :i:e Polacy, chcqc faktycznie na
lezec do lacinskiej Europy, Z kt6rq zwiqzani zostali przez chrzest , 
powinni nieustannie czerpac wzoJ,'Ce z kraj6w stojqcych cywiliza
cyjnie wy:i:ej i starac si~ wlqczyc w procesy og61noeuropejskie. 
Kontakt z europejskosciq byl potrzebny, aby przezwyci~:i:ac ogra
niczenia, jakie stawia nasza slowianska indolencja. Bobrzyilskiego 
nie przekonujq sielskie onoty ludu polski ego, gloryfikowaIie przez 
Lelewela i jego szkol~, z cywilnq odwagq wypowiada walk~ za
cofaniu, ospalosci, nieudolnosci, udrapo.wanym w szaty narodowej 
megalomanii. Uwa:i:al, :i:e po kolejnych kl~skach, jakich dOSwiad
czyl nar6d polski nadeszla pora, aby wyciqgnqc konsekwencje 
z grzech6w przeszlosci i podjllc trud ksztaltowania nowego spole
czenstwa. Wzorern Polaka staje si~ czlowiek otwarty i dynamiczny, 
obeznany ze swiatem, kt6ry dzi~ki usilnej pracy wewn~trznej zdol
ny jest do konfrontacji z Europq, Polsk!!, z sob!! samym. 

W Galicji byly ·najwi~ksze szanse, aby urealniac t~ organiczni
kowskq wizj~ odnowy narodu. Istotnie. WysUek kreowania pod
staw dla przerniany spoleczenstwa - podj~ty w Galicji - zaowo
cowal. Bobrzynski, patrzqc ju:i: z dystansu na doswiadczenia epoki 
autonomii galicyjskiej, mogl przyznac, jak wiele "Polacy pod wply
wem kultury Zachodu zdzialali i stworzyli tu ci~:i:kq pracq ostat...; 
nich pokolen".3 "Stosunek, ktory Polakow lqczyl z Austriq, a sci
sJej mowiqc z rnonarchiq austro-w~giersk!!, opieral si~ na dobrze 
zrozumialym wzajemnym interesie. Polacy przynosili monarchii 
niepospolity zasob sil w zamian za opiek~, jakiej im u:i:yczyla, zas 
w granicach autonomii galicyjskiej zyli swym wlasnym zyciem. 
Rzqdzqc si~ sami, mimo trudnych warunk6w rozwin~1i kraj kul
turalnie i stworz~li w nim ognisko dzialainosci naukowej, l~terac

kiej i artystycznej, Z kt6rego zasilaly si~ dwie mne dzielnice w 
czasach przesladowania." 4 Galicja jawi si~ w ten oto spos6b, jako 
duchowy "polski Piemont", ktory - wobec braku realnego cen
trum - staje si~ osrodkiem integracji zywotnych sil rozbitego na
rodu. . 

Ten symbol wloskiego Risorgimenta nabiera szczegolnej wymo...; 
wy na przeloIllie wiek6w, kiedy to - w obliczu narastajqcego kon
fliktu balkanskiego i grozby wojny z Rosjq - odzywaj/l w Galic ji 
nadzieje na odrodzenie panstwa poIskiego. Galicja - nowy Pie
mont - rna wytyczyc drog~ ku niepodleglosci. 

• Michal Bobrzyflski, nyatog 0 zaaadach t kompTomtsaeh . Kra k 6w 1918, s. 41. 
• Michal Bobrzyflski, Wskneszente pa!\stwa polsktego . T . I . Krak6w 1920, s. 18. 
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W zaistnialej sytuacji politycznej Bobrzyflski wyst~puje z po
zycji minimalisty. Nie wierzy w calkowitq samodzielnoM: paflstwa 
polskiego. Przyszlosc Polski wiqze nierozerwalnie z monarchiq; 
uznajqc j'l za jedynego gwaranta polskich interesow. Utworzone 
z polqczenia Galicji i Krolestwa Polskiego paflstwo mialoby 
zdaniem BobrzyIlskiego - szans~ egzystencji tylko w przymierzu 
z Austro-W~grami. W jego uj~ciu - jakby na przek6r logice hi

\	storti - "polski Piemont" wyrastal pod kuratelq habsburskiego 
cesarstwa: "Austro-::W~gry, monarchia katolicka, z wielu ludow 
zlozona, zadnemu rue grozna, wszystkie bior'lca w opiek~, P0la
kom od pol wieku zyczliwa, przynosz'lca paflstwu polskiemu w 
posagu Galicj~, bogatq w drzewo i w w~gieli w to, czego Krole
stwu brakowalo, w sole i rop~ naftow'l. W monarchii tej pans two 
polskie stan~loby na r6wnych prawach z w~gierskim i austriac
k im, a zwi'lzek trzech panstw, liczqcy 60 mIn ludnosci, stanqlby 
jako prawdziwa pot~ga, w Europie 8rodkowej. Zwiqzek zawarty 
z Austriq i W~grami dla wsp61nej obrony nie przynosilby ujmy 
panstwu polskiemu, a zapewnialby mu bezpieczenstwo wobec Nie
miec i wobec Rosji. Bez tego zwi'lzku groziloby Polsce nawet zjed
noczonej, ze b~dzie zgniecionq przez dwa takie kolosy, jak Rosja 
i Niemcy, a chcqc tego unikn'lc, b~zie musiala oddac si~ jedne
mu z nich w opiek~ i zaleznosc." 5 

Michal Bobrzynski, przeswiadczony 0 cywilizacyjnym poslan
nictwie austro-w~gierskiej "Kakanii", kreuje wizj~ mocarstwa 
srodkowo-europejskiego, przeciwstawiaj'lcego si~ barbarzyflstwu 
Rosji od Wschodu i hegemonizmowi Rzeszy Niemieckiej ad Zacho
duo Powstaje koncepcja trialistyczna, zakladajqca odrodzenie sily 
pans twa polskiego w symbiozie z Austro-W~grami. 

Zastanawiajqce, ze Bobrzynski - znany z politycznego reali 
zmu - tworzy tego rodzaju koncepcj~ w czasie, kiedy rozklad 
paflstwa austro-w~gierskiego post~puje nieodwracalnie. Z koncem 
XIX wieku Austro-W~gry stajq w obliczu pot~guj'lcych si~ ' sprzecz
nooci, kt6re wstrz'lsajq fundamentami wiekowego panstwa. Libera
lizacja monarchii wywoluje skutek odwrotny od zamierzonego i do
prowadza do zaognienia iwewn~trznych stosunkow. Kazdy z naro
d6w dqzy z osobna do uzysklllnia rnaksymalnych ce16w, domagaj'lc 
si~ tych samych praw, ktore otrzymali W~grzy w 1867 roku. Du
alizm austro-w~gierski jest nieustannie atakowany przez Czech6w, 
Rumun6w, Slowenc6w, Chorwat6w. Nie rna szans na zawarcie po
rozumienia, kt6r~ zadowalaloby emancypujqce si~ narody. Jezeli 
byly zawierane kompromisy, to mialy one charakter taktyczny 
i krotk{)trwaly. Posiedzenia parlamentu wiedenskiego, w wyniku 

• Michal BobrzyD.ski, op. cit., S. 64. 
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narastajqcych konfliktow i podzia16w byly notorycznie zrywane. 
Nast~puje paraliz aparatu wladzy, rzqdy zmieniajq si~ jak w ka
lejdoskopie. Osiqgni~ie harmonii pomi~zy r6imymi narodami 
i kulturami staje si~ C0raZ trudniejsze. 

Czy Bobrzynski nie dostrzegal post~pujqcej destabilizacji cesar
stwa? Dla wytrawnego polityka - za jakiego si~ uwazal - wy
mowa powyzszych fakt6w powinna bye oczywista. On jednak 10
jalnie trwa przy monarchii. Trudno jest wytlumaczye jego postaw~ 
bez odwolania si~ do sfery mitu. RozwaZmY, czym byloby dla Bo
b rzyfukiego zalamanie si~ Austro-W~gier? Oznaczaloby ono prze
kreslenie jego dorobku politycznego, zniweczenie nadziei na stwo
rzenie pod· berlem Habsburgow panstwa polskiego, upadek swiata 
wartosci, kt6re wyznawal. Bobrzyilski zbyt wiele zawierzyl mo
narchE, aby bye zdolnym przewidziee jej katastrof~ . Idea austro
-w~gierskiej "Kakanii" tak mocno tkwi w jego podswiadomosci, 
ze nie wyobraza sobie takiej konfiguracji na mapie Europy, w kto
rej zabrakloby Austro-W~gier. W sytuacji, kiedy w ojna zbliza si~ 
nieuchronnie, Bobrzynski jest przekonany, ze monarchia wyjdzie 
z niej zwyci~sko. Wiara w pot~g~ cesarstwa nie jest jednak abso
lutna. Trzezwose umyslu polityka nie pozwala Bobrzynskiemu nie 
dostrzegae bl~dow i niekonsekwencji w stosunkach z sqsiadami, 
np. "Popchni~te na Balkan Austro-W~gry zgotowaly sobie tam 
kwesti~, do kt6rej nie dorosly." 6 Jego zdaniem, monarcrua - chCqC 
ostatec:bnej rozprawy z Rosjq - powinna "szukac punktu ei~zko
sci swojej polityki w Polsce", powinna wzmocnie swoje sHy, zjed
nu jqc sobie na trwale Polak6w. "Austria i W~gry zagrozone oko
leniem na Balkanach przez Rosj~, zmuszone b~dq do wojny we 
wlasnej obronie, a tylko podniesieniem sprawy polskiej zadae m o
gq stanowczy cios Rosji" .7 Nar6d polski, uznany za r6wnoprawnego 
partnera, stanqlby w6wczas z calym odd-aniem w jednym froncie 
przeciw wsp61nemu wrogowi. Bobrzynskiemu wydaje si~, ze w 
nadchodzqcej konfrontacji militarnej Polacy majq do spelnienia 
historycznq misj~. Chcialoby si~ powiedziee, takq, jakq odegrala 
husaria polska pod Wiedniem. Pokonanie caratu mialo bye zwy
ci~stwem wyZszych wartosci cywilizacji chrzescijanskiej nad 
barbarzynstwem. Odzywa mit Polski - "forpoczty Zachodu", 
"przedmurza chrzescijanstwa". Tyro sposobem mitohlgia habs'" 
burska zespolila si~ z polskq mitologiq niepodleglosci, naznaczajqc 
myslenie Bobrzynskiego - wbrew jemu samemu - pi~tnem ro
mantyzmu. 

Michal Bobrzynski otrzymuje z rqk cesarza Franciszka J6zefa 

• Michal Bobrzynskt, Dzteje Polskt w zaryste. T. III, s. 278. 

7 Mlchal Bobrzynskt, Wskrzeszente panst wa potsktego, t. I, s. 7. 
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nominacj~ na namiestnika Galicji w roku 1908 - wowczas, kiedy 
narodowosciowe napi~cia w Galicji Wschodniej, podsycane perspek
tyw<\ zblizajqcej si~ wojny, osiqgajq kulminacj~. W oczach cesarza 
Bobrzynski jest jedynym czlowiekiem, ktory - po tragicznym 
zabojstwie. namiestnika Andrzeja hr. Potockiego z r~ki nacjona
listy ukrainskiego - b~dzie zdolny opanowac rozognione nami~t
nosci, utrzymac "powag~ wladzy i porzqdek publiczny". On sam 
uznaje za swoje poslannictwo zmobilizowanie wszystkich sil spo
leczenstwa w obliczu wojny z Rosjq. Polska racja narodowa i in
teres Wiednia wymagajq zneutralizowania za wszelkq cen~ kon
fliktu mi~dzy Polakami i Rusinami i pojednania poroznionych na
cji. Bobr~nski z nadziejq i stanowczosciq podejmuje si~ dopro
wadzic do trwalej zgody narodowej. Ma za sobq wiekowq tradycj~ 
tolerancji i wspolistnienia wielu narodow, z jednej strony jagiel
lonskq, z drugiej - habsburskll. Sprawa jest jednak nadzwycza j 
trudna - Bobrzynski musi przeciwstawiac si~ wrogo nastawionej 
Endecji i rozprawic si~ z palqcq kwestiq rusofilizmu. Dla przepro
wadzenia ugody· z UkraiI'l.cami - nie zwazajqc na rosnqcq opozy
cj~ - uruchamia arsenal srodkow politycznych. W imi~ "rozumu 
politycznego" przyczynia si~ do ulaskawienia zabojcy swojego pro
tektora i przyjaciela - bylego rnamiestnika Andrzeja hr. Potoc
kiego. Uwzgl~nia prawa Ukraincow do wspolrzqdzenia Galicjq 
i tworzenia autonomicznych instytucji oswiatowych i kulturalnych, 
z uniwersytetem wlqcznie. Pragnie, jak sam cesarz, otoczyc ludy 
Galicji Wschodniej opiekq i zapewnic im bezpieczenstwo. Umie
j~tne rozwiqzarnie sporu polsko-ruskiego rna dodatkowe wielkie 
znaczenie wobec agitacji rusofilow i nasilajqcej si~ carskiej akcji 
dywersyjnej. W razie wojny z Rosjq chodzi 0 spokoj w przygra
nicznej prowincji i solidarne poparcie dzialan wojennych mo
narchii. 

Ugodowa i proaustri.acka polityka namiestnika musiala zderzye 
si~ z nieprzejednanym stanowiskiem Endecji, w tym czasie pro
rosyjskiej. Bylo to starcie racji rozumu z sil!! nami~tnosci, star
cie - w ktorym kompromis by!. niemozliwy. Bobrzynskipisal: 
,,0 pogodzeniu si~ moim z Narodowq Demokracjq nie moglo bye 
mowy. Dzielila nas przepasc. Ja dqzylem do porozumienia z Rusi
nami, oni zyli z walki narodowej. Wyznawali program nacjonali
styczuy, ktory dla mnie jako Polaka byl zaparciem si~ i zaprze
czeniem calej naszej histoI'ii wiekowej pracy." 8 W tej konfrontacji 
dwu postaw politycznych, dwu orientacji, Bobrzynski - natra
fiwszy na zaci~ty opor Endecji i skrajnie konserwatywnego kle
ru - musi ostatecznie przegrae. Wskutek bojkotu przez episkopat 

• Michal Bobrzyils k l , Z m oi ch pamt~tntl(6w, Ossollneum 1957, s . 141. 
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reformy wyborczej - aktu ugody polsko-ruskiej, namiestnik Ga
licji podaje si~ do dymisji. Jako "katolik i konserwatysta" nie 
magI dalej prowadzic polityki, od ktarej odci~li si~ polscy biskupi. 

Byl to kl~ski politycznej Michala Bobrzynskiego akt pierwszy. 
Zalamanie si~ polityki umiarkowania i jednosci w galicyjskim 
konflikcie bylo reprezentatywne dla sytuacji w caIej monarchii 
austro-w~gierskiej. OdSrodkowe dqzenia nacjonalistyczne, rozsadza
jqce wielonarodowe imperium, demistyfikujq habsburskq zgod~ 
narod6w. 

Akt drugi kl~ski Michaia Bobrzyllskiego rozpoczyna si~ w rok 
p6iniej, z chwilq wybuchu pierwszej wojny swiatowej. Bobrzyn
ski powrac::a na scen~ politycznq wprost z wloskiego kurortu Via
reggio, nie podejrzewajqc nawet rozmiar6w nadciqgajqcej apoka
lipsy. Przekonany 0 wlasnych wplywach w kolach politycznych 
Wiednia rozpoczyna energiczne starania 0 przeforsowanie rozpa
trywanej od dawna koncepcji trialistycznej. Z wybuchem wojny 
odzywa wizja odrodzonej Polski u boku pot~znej monarchE au
stro-w~gierskiej. Plan zjednoczenia Galicji i Kr6lestwa Polskiego 
pod berlem Habsburg6w jest jednak od samego poczqtku skazany 
.na poraZk~ . Najpierw blokowany przez W~gr6w, nast~pnie calko
wicie zignorowany przez sojuszniczych Niemc6w, traci powoIi ra
c j~ bytu. Wojna, ' kt6ra miala wzmocnic - w · przewidywaniach 
Bobrzynskiego - pozycj~ cesarstwa w Europie, obnaza jego sla
bosc. Monarchia okazuje si~ zupelnie nie przygotowana do wojny. 
RZqd w Wiedniu jest sparalizowany, nie moze uczynic iadnego 
samodzielnego kroku. Wraz z pogarszajqcq si~ sytuacjq na froncie 
coraz bardziej podporzqdkowuje si~ decyzjom Rzeszy Niemieckiej, 
kt6ra przejmuje calJ:towitq inicjatyw~ militamq i politycznq. W 
obliczu narastajqcych kl~sk wojennych i wyniszczenia gospodar
czego oddzielajq si~ kolejno cz~sci monarchE. Jej rozpad jest nie
unikniony. 

Bobrzynski w tym wszystkim staje si~ politykiem tragicznym. 
Wbrew wymowie fakt6w, wbrew rozsqdkowi politycznemu stara 
s i~ podtrzymywac wi~zy z wiedeilskim rzqdem. Przyjmuje na krot
ko w roku 1917 tek~ ministra dla spraw Galicji, opracowuje statut 
dla wyodr~bnionej Galicji. W swoim upartym trwaniu przy mo
narchii zostaje osamotniony. Nikt juz - poza Bobrzyilskim - nie 
lqczy przyszlosci z Austriq. Jego najbliZszy przyjaciel i wspolpra
cownik Wladyslaw Leopold Jaworski pisal w diariuszu: "Rozbiera 
go i deprymuje mysl 0 nowej przegranej. (.. . ) Zostal sam jeden ze 
SWq politykq austriackq. Wszyscy go opuscili." 8 

Co nim powodowalo? Niemoznosc przyznania si~ do kolejnej 

I Diariusz WI. L. J aworskiego, Archiwum PAN. 
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ostatecznej juz - H:~ski? Petryfikacja poglqd6w? Wiernosc prze
granej sprawie? Pr6by ocalenia resztek walqcego si~ swiata? 

BobrzyIlski jeszcze po wojnie, w 'Polsce odrodzonej - ale bez 
udzialu monarchii - przypominal z nostalgiq wieloj~zycznq, wszy
stkie ludy biorqcq w opiQk~, idealnq Kakani~. 

* 

Zakorzenienie si~ mitologii habsburskiej w Michala Bobrzyil

sk iego poglqdzie na swiat powoduje wewn~t.rzne p~kni~cie w mo
nolitycznym - pozornie - systemie idei i dzialan tego historyka 
i polityka. 

Wielki demistyfikator - wypowiadajqcy walk~ polskiemu ciem
nogrodowi, podobnie jak Brzozowski "Polsce zdziecim.nialej", Gom
browicz naszej "potrzebie urody" - sam oddaje si~ we wladanie 
mitu, mitu austro-w~gierskiej "Kakanii". Pozytywista, racjonali
sta - atakujqcy romantyczne utopie mesjanizmu, "Przedmurza 
chrzescijanstwa" - przybliza si~ do nich "od strony" mitu Habs
burgow. Tworzy wlasnq utopi~, wlqczajqc do grona zbawicieli na
rodu polskiego cesarza Franciszka J6zefa - nowego Napoleona. 
Jest nieugi~cie konsekwentny w dochodzeniu do prawdy 0 wlasnym 
narodz·ie i stawianiu twardych wymagan spoleczeilstwu i sobie 
samemu. I w tym tkwi jego sila. Ale ta sklonnosc umyslu do absa 
lJ tyzowania raz przyjE;tych zasad, raz wytyczonego programu stala 
si~ tez irodlem jego niemocy, bezsilnosci. Nieublagana konsek
wencja przejawiajqca si~ w nieodwolalnym trwaniu przy austro
-w~gierskiej monarchii doprowadzila go do kl~ski. 

Jei:eli chwalimy niekonsekwencj~ - to w duchu Kolakowskie
go 10 - uwazajqc, ze czlowiek - tym bardziej, gdy jest polity
kiem - powinien unikac czynienia wybor6w ostatecznych, raz na 
zawsze przesqdzajqcych 0 przyszlosci i nie jest to bynajmniej po
chwala oportunizmu - kt6ry Dmowskiemu zarzucal B0brzyilski. 
Prawdziwy homo politic us musi wykazac si~ - przy bezwzgl~
ny,m przestrzeganiu uniwersalnych zasad moralnych - elastycz
nOSciq i daleko idqcq zdolnosciq przewidywania. 

Bobrzyilski - uznajqc, ze wszedl w posiadanie praw rzqdzqcych 
dziejami - dqzy do wprowadienia harmonii, nadania ladu swiatu, 
k-tory juz opanowac si~ nie dal, ktory nieuchronnie zmierzal do 
apokalipsy. 

Anna Zblgniew Baranowie 

" Leszek Kolakowski. E,oge de "!ncons~qu ence. "Arguments" XXVII-XXVllI. 
Paris 1962 pp. 1~. 
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MYSLI 0 POEZJI JANA TWARDOWSKIEGO 
(lIRYKA WSPOtCZESNA I SWIAT) 

Trudno mowic 0 poeZ]1 Jana Twardowskiego. Nie tylko spos6b, 
W jaki pisze, ale rodzaj jego stosunku do ludzi, do przyrody, do 
Boga, j est poe z j q. Gdybysmy poprzestali na sposobach 
p.ominE}libysmy istot~. A gdyby mowic 0 istoci~, trzeba by tworzyc 
Poezjf;, w przeciwnym razie musialoby si~ milczec albo zrezy
gnowac z zasady, nadwqt1onej, ale na szcz~scie obowiqzujqcej: nie 
m6wienia glosno 0 uczuciach religijnych. 

Ktos m6g~by ten wst~p przerwac i powiedziec: to unik, tak jest 
z m 6wieniem 0 kazdej poezji. Otoz nie. I spos6b, i istota, i swiat 
muszq si~ jakos szcz'eg6lnie zharmonizowac, abySmy si~ znalezli 
w takim klopocie, deprymujqcym badacza i krytyka, ale blogo
~r;lawionym dla czytelnika, bo czyniqcym z niego poet~. 

Teraz wi~c 0 tym szczeg61nym zjawisku harmonii. 

1 

Potoczne myslenie 0 poezji wsp6lczesnej jest ahistoryczne. Rzad
ko wywodzimy zjawiska liryki dzisiejszej z korzeni si~gajllcych 
istoty literatury dawnej, a tlo tradycji wybieramy wedle mody. 
Dok uczliwszy jeszcze wydaje mi si~ ahistoryzm polegajqcy na nie
umiej~tnosci patrzenia na poezj~ inaczej niz na zbi6r indywidual
nosci - gdyby przyszlo nam 0 nich opowiedziec, kolejnosc bylaby 
dowolna - jakby nasza wiedza byla sitem 0 jednakowych okach, 
jakbysmy chcieli przyszloSci przekazac chaos bez wzoru. A prze
d ez 0 przyszlosci chce pami~tac poeta i czytelnik poezji - czy 
nie umiemy zaspokoic potrzeby historycznosci? 

Wydaje mi si~, ze nie wiemy, gdzie szukac centrum tej poezji, 
centrum - podpowiada intuicja - swoiscie poetyckiego, a wi~c 
niezwykle zwyczajnego. 

IHisko srodka, a moze w nim wlasnie, jest poezja J ana Twar·
dowskiego, nie osamotniona, towarzyszq jej inne poezje, czasami 
jest to pokrewienstwo zaskakujqce dla rozumujqcych ahistorycznie, 
kategoriami szk61, kt6re r6znicujq si~pozornie , wedIe poetyckich 
technik. 

o czym mowa? 0 zwyczajnosci. 0 poezji ·pisanej tak jakby rozto
pic sit: miala w polszczyznie potocznej i w potocznych wyobrai:e
n iach, ale zarazem r6znillcej si~ od potocznosci najrnniej, jak to 
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mozliwe. OWO "najmniej" jest rzeczq kunsztu. Minimum roznlcy 
mi~zy potocznosciq rozbrzmiewa wyraziScie, jakby byla metaforq 
najSmielszq, a metafory rzeczywiscie Smiale, stosowane z rzadka, 
majq wtedy, zapomnianq juz przez zblazowanych czytelnik6w 
awangard, sil~ rewelacjL 

Oto wiersz Stare fotografie: 

Tylko fotografie nie liczq si~ z czasem 
pokazujq babci~ jak chudq dziewczynk~ 
z wiosnq na czerwonych gal~ziach wikliny 
jej pilk~ sprzed pol wieku i wroble jak liscie 
jej warkoczyk tak wierny jak aniol prywatny 
jej skakank~ jak prawd~ bez lez i pozegnan 
biskupa w kr6tkich majtkach na wysokim plocie 
fotografie najch~tniej ocalajq dziecko 
wolq usmiech niz ostre dogmatyczne niebo 
(...) 
przed dworem co si~ spalil siostry cienkie w pasie 
dowcipne choc zegarek im plakal na r~kach 
(...) . 
staw pozolkly jak topaz i zab~ z talentem 
kiedy szczygiel z ogrodu przenosi si~ w pole 
nawet traw~ co zawsze wykr~ci si~ sianem 
krajobraz co juz przeszedl dawno w geografi~ 
i oczy juz za wielkie by stac je na rozpacz 1 

Chcialbym, aby cytat ten wprowadzil w zasadniczy ton tej liryki 
i aby przyblizyl wlasciwose jej dojrzalosci: harrnoni~ t yin lepie j 
widocznq, im wi~kszy obszar swiata i s16w obejrnuje. A wracajqc 
do poprzedniego wywodu - zatarta przez dziwienie si~ wszyst
kiemu r6znica mif;dzy zwyczajnym stwierdzeniern, ze "fotografie 
nie liczq si~ z czasern" a nadrealistyczn'l odwag'l metaio"ry 0 "ze
garku placzqcym na r~kach" jest wlasnie przykladern owej zwy
czajnosci. 

Chcialoby si~ nazwac takq poezj~ B I ALA,. Ta sarna w sobie 
pospolita metafora ukrywa wazne _sensy, 0 ktorych warto pomy 
slee. 

Sens pierwszy to ten, z kt6rym spotykaliSrny si~ w szkole, gdy 
mowiono narn 0 "wierszu bialym". Kt6z nie parni~ta zaskakujq'
cego i przejrnujqcego wrazenia, gdy sposr6d rozrnarzajqcych wizji 

I Przytaczane wiersze Jana T:w-ardowskiego cytuj<; za wyborem Rachunek d la 
dOToslego, LSW, Warszawa, 1982. 
Sta re fotografte - str. 18. 
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zblOrem rzeczy egzystujqcych. I dlatego lubi~ nazywae po imie
niu drzewa, kwiaty, k amienie. Daleki jestem od operowania, tak 
powszechnego dzis, znakami: ptak, zwierz~, ryba, lise, kwiat. Widz~ 
bowiem dzi~ciola, kosa, bociana, slonia, pstrqga, ~laz, borsuka, 
wrotycz, makolqgw~ - konkretny, nie anonimowy swiat. Wiem, '.ze liSe wiqzu drapie, ze gryka rosnie na czerwonej lodydze, ze 
gile ma jq nosy grube, a dudki krzywe, ze pstrqgi Sq szaroniebie
skie, a wilcza jagoda brunatnofioletowa. Zdumiewam si~ i zachwy
cam ur odq i dziwnosciq widzialnego i niewidzialnego swiata. To, 
co widzialne, dotykalne, pozwala okreslie granice niewiadomego 
i niepoznawalnego. Bez tej jedynej bliskiej miary swiata nie da
loby s i~ tez dostrzec i pojqe jego nieuchwytn ych ta jemnic. Inte
resuje mnie wi~c wszystko: ptak i, kwiaty, owady, kamienie. I za
miast 0 ka tedrach i gotykach wol~ pisae 0 drzewach, kt6re majq 
w sobie cos ze wspomnienia raju. Swiat jest naprawd~ cudow
ny ..." 19. 

I znowu Schiller w st reszczeniu Jerzego P rokopiuka, Schiller 
komentujqcy te mysli J ana Twardowskiego - chociaz komentarz 
o tym samym przeslaniu odnajdujemy w wierszach naszego poety: 

"W przeiyciu tym ujawnia si~ "zm~c.zenie kulturq" i t~knota 
za pelniq "stanu natury", ale z drugiej strony wyraza si~ w nim 
samoafirmacja "czlowieka kultury", dumnego ze swej samowie
dzy i wolnosci moralnej i czujqcego SWq przewag~ nad bezreflek 
syjnym "czlowiekiem naiwnym", podlegajqcym koniecznosci i ogra
niczonym w swym fak tycznym istnieniu. Ideal "natury" nie moze 
bye odrzuceniem k ultury w og61e; taka postawa jest godna tylko 
czlowieka "zmyslowego". Tak poj~ta "natura", nieosobowa i bez
rozumna, to po prostu "natura surowa". T~sknota za niq oznacza 
ucieczk~ od wolnosci i powolania czlowieka, totez powr6t do niej 
jest i niemoZliwy, i niepozqdany. Prawdziwie ludzkim przeclmio
tern t~sknot moze bye tylko "natura jako stan najwyZszej dosko
nalosci", b~dqca optymalnym wzorcem czlowieczenstwa. (.. . ) anty
teza "naiwnego" i "sentymentalnego" jest historiozoficznq opozycjq 
dwu roznych "sposob6w odczuwania", dwu modeli czlowieka. ( ... ) 
Odpowiednio do tego poezja dzieli si~ na "naiwnq" i ,,sentymen
talnq". Pierwsza wyrasta z natury i nasladuje rzeczywistosc, dru
ga wyrasta z t~knoty za natufll utraconq i polega na przedsta
wieniu idealu ( ... ) 

Dla czlowieka nowoiytnego "sentymentalny" ideal jest ostatniq 
drogll powrotu do utraconej harmonii; powrot ten zresztll nigdy 
nie b~dzie zupelny, gdyz do idealu mozna si~ tylko nieskonczenie 

If Fragment wstt:pu odautorsklego, przedrukowany w cytowan ym wyborze za 

Poezjaml wybranymt, LSW, 19'19. Op. c1t. str. f-'l. 
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zblizac. Ale i tak cel, do ktorego czlowiek przez kultur~ moze 
tylko dqzyc, jest wyzszy od tego, ktory osiqga poprzez natur~. 

Zarowno poezja "naiwna" jak i "sentymentalna" wzi~te z osobna, 
nie realizujq idealu-syntezy "naiwnosci sentymentalnej". Przeciw
nie, kazda z nich niesie ze sobq swoiste zagrozenie. ( .. . ) Duali:zm. ten 
realizuje si~ w sferze przezywania swiata jako psychologiczny du
alizm "realizmu" i "idealizmu".« 20 

Mysl~, ze intencje mojego wywodu Sq jasne. Chc~ sugerowac, 
ze dojrzala liryka wspolczesna zbliza si~ do "idealu-syntezy na
iwnosci sentymentalnej". Dopusi:my jednak do glosu samego Schil
lera, poet~-filozofa, bowiem to co powiedzial 0 trudnosciach tej 
syntezy jest holdem dla lirykow takich, jak Jan Twardowski, kt6
rzy te trudnosci przezwyci~zajq z powodzeniem, i jest tez aktua l
nym, proroczym ostrzezeniem przed naduzyciami rozumu, za kt6
r e i poeci odpowiadajq. Jest to poczucie odpowiedzialnosci za slo
wo, bardziej zobowiqzujqce niz si~ potocznie sqdzi, bo lqczy si~ 

nie tyle z czystosciq j~zyka, co z ocaleniem kultury. 
"To co znamionuje oba te charaktery (realizm i idealizm) u ich 

reprezentant6w najlepszych, staje si~ jeszcze wyrazniejsze w ich 
karykaturach. Prawdziwy realizm jest bardziej dobroczynny w 
swoich skutkach, a mniej szlachetny w swych zrodlach; pseudo
-realiml jest w swych zrodlach godny pogardy, a w swoich skut
kach tylko nieco mniej zgubny od swego przeciwiens'twa. Realis ta 
prawdziwy poddaje si~ wprawdzie naturze i jej koniecznosci 
ale naturze jako pewnej calosci, ale jej koniecznosci wiecznej 
i absolutnej, a nie jej slepym i chwilowym naciskom. Jako czlo
wiek wolny ogarnia jej prawo i jest mu posluszny, i to, co indy
widualne, zawsze podporzqdkowuje temu, co og6lne. Natomiast 
pseudo-realista, czyli wulgarny empiryk, poddaje si~ llaturze jako 
przemocy z bezmyslnq i t~pq uleglosciq. Jego sqdy, jego dqzen ia 
nie wychodzq poza jednostkowe fakty; w to tylko wierzy i ty lko 
to pojmuje, czego dotyka; to tylko ceni, co go wzmacnia: zmyslo
woo Totez jest tylko tym, i niczym wi~cej , czym przypadkowo 
czyniq go jego doznania zewn~trzne. ( ... ) 

Jesli, z drugiej strony, juz idealiZro prawdziwy jest w swoich 
skutkach niepewny i cz~sto niebezpieczny, to pseudoidealizm jest 
w swoich konsekwencjach przerazajqcy. Idealista prawdziwy tylko 
dlatego porzuca natur~ i doswiadczenie, ze nie znajduje tam tego 
czegos niezmiennego i bezwzgl~dnie koniecznego, do czego kaze 
mu dqzyc rozum; pseudoidealista, czyli fantasta, porzuca natur~ 

z czystej samowoli, azeby z tym wi~kszq swobodq folgowac na
t arczywosci zqdz i kaprysom wyobrazni. Nie w zal~zn cSci od przy

" Op. cit. sIr. 31-34. 
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musu fizycznego, lecz w uwolnieniu od przymusu moralnego upa 
t r uje swojq wolnose. Fantasta jest wi~c zaprzeczeniem charak teru 
nie tylko ludzkiego, ale wszelkiego w ogole charakteru; (... ) Ale 
w lasnie dlatego, ze fantazjowanie nie jest ekscesem natury, lecz 
wolnosci, a wi~c w yplywa z dyspozycji, ktora sarna w sobie jes t 
godna szacunku i zdolna do nieskonczonego doskonalenia - ide
a lizm zwyrodriialy prowadzi do upadku nieskonczonego w otchlan 
bezdennq i moze si~ skonczye tylko calkowitym zniszczeniem." 21 

Subtelne podzialy, jakich dokonuje Schiller n a rozmaite ga tunki 
poezji naiwnej i sentymentalnej (0 czym tu nie mowiliSmy), nie Sq 
juz aktualne - poezja nauczyla si~ je mieszac i niewielki vviersz 
liryczny stal si~ notatkq wszystkich mozliwych, a czasem sprzecz
nych odniesien do uniwersaliow, ktore autor traktatu mial na my 
sli. Poezja Jana Twardowskiego miesci si~ w tym nurcie, a wycla je 
m i si~, ze wyczerpuje mozliwosci stosunku do, tak jak u Schillera 
rozumianych, natury i kultury. I jest w tej poezji cos nadto. 

Na poczqtku szkicu bronilem si~ przed posqdzeniem 0 unik, 
ktory pozwolilby mowic 0 tych wierszach i jednoczesnie uchylic 
si~ od ich "omawiania". Na koncu jednak unik zastosuj~. Trzeba 
przeczytac calq t~ poezj~ - cytaty ublizq godnosci pracy poetyc
kiej, ktora zywo myslqc 0 ludziach i swiecie unika zasadzek, 0 kto
rych mowi Schiller. Wroemy do streszczenia Jerzego Prokopiuka: 

»W sztuce syntezq poezji "naiwnej" i "sentymentalnej", bylaby 
"idylla kultury" wyrazajqca powrot "nowej naiWil1osci" w warun
kach "kunsztu" i odrodzenie "spontanicznosci" w swiecie "refle 
ksji". Oznaczaloby to artystyczne urzeczywistnienie absolutll: 
"ideal w pelni zrealizowany - ale wolny od ograniczen; naoczne 
przedstawienie nieskonczonosci - ale wykraczajqce poza kazde 
skonczone okreslenie« 22. 

Do takich przemian swiadomosci alltorow i czytelnik6w zmie
rzajq poezje Jana Twardowskiego i jakze roznych jego wspolto 
warzyszy slowa - IUakowiczowny, Wazyka, Rozewicza a takze 
Staffa, Iwaszkiewicza (z poznych okresow ich tworczosci), Kamieii.
skiej, Szymborskiej i wielu innych, mniej znanych. 

PrzywolywaliSmy pre-romantyzm Schillera, post-romantyzm 
Norwida. Czyzby liryka wspokzesna byla odpowiedziq na wezwa
n ie romantyzmu? 

/ 

3 

Na koniec pozwol~ sobie odczytac fragment wiersza wielkiego 
poety czeskiego (tlumacza i mHosnika Norwida) Vladimira Holana, 

" Cytuj~ za wydaniem jak wyzej . str. 416-418. Przel. 1. Kronska. 

" Op. cit.• str. 34-35. 


115 



PIOTR MATYWIECKI 

poniewaz mowi on 0 tyro wszystkim, a zarazem stawia to w cen
trum wspokzesnego (a jak si~ przed chwilq okazalo - romantycz
nego) sporu mi~dzy konkretem a abstrakcjq w poezji. W wierszu 
tym stary ksi'ldz m6w i do poety: 

"Moj synu, wydaje mi si~, ze teraz w swoich wierszach 

pogardza pan abstrakcjq... P anskie pragnienie prostoty 

byloby godne pochwaly, gdy:by bylo subtelne.. . 

Ale pan, jakby cz~sciq swojego ducha, 

i t o cz~sciq na jbardziej awanturniczq, 

nie chce bye w mocy bozej." 23 


S tary ksiqdz z wiersza Holana to w moich prywatnych lektu
rach jakby J an Twardowski wyglasza jqcy poetyckie credo: w jego 
w ierszach pragriienie prostoty jest subtelne i abstrakcjq nie po
gardza; a Sq to przeciez zharmonizowane Schillerowskie bieguny: 
pragnienie prostoty to realizm - abstrakcja t o idealizm. 

o credo wiary nie osmielil'bym si~ powiedziee nic nad to: "na j
b ardziej awanturniczq cz~sciq swego ducha poeci chcq bye W illlOCY 

Bozej" 
Piotr Matywlecki 

Tekst ten w ygloszony byl 14 III 1983. obok wypowiedzi Krzysztofa 
Dybciaka, na zebran iu Oddzialu Warszawsk iego Towarzystwa Litera c
k iego im. A. MiC'kiewicza. 

a CytUjE: za wyborem wiel'szy Ptacz sym ool 6w , PIW, Warszaw a 1978 , s tr . 128, 
przetotyt M. Grzekcz,k. 
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HALINA BORTNOWSKA 

POKUSA RELlGIJNEJ ZAROZUMIAlOSCI 

W chwili, gdy tak wielu odkrywa od nowa Kosci61 K atolicki, 
zbliZa jqc si~ do niego po latach nieobecnosci , szuka jqC w nim tego, 
czego gdzie indziej brak, znajdujqc nieraz w artosci dla siebie nie
spodziewane a cenne - warto rozwazyc formul~ , w k t6rej wy
raza si~ istotna dla Kosciola cecha po w s z e c h n os c i. W sr6d 
bogactwa znaczen tej formuly che~ przypomniec te, kt6re wydajq 
mi si~ szezeg6lnie ak tualne. B~dzie to oczywiseie odezytanie uwa
runkowane, odczytanie-propozyeja; nie ehe~ przez n ie przekreslac 
innych bardziej tradyeyjnyeh interpretaeji, lecz je moze uzupelnic. 

* 

Quod semper, quod ubique ... katolickim jest "to, co zawsze, to 

co wsz~dy.. . ". Te slowa kazq mi rozmyslac 0 Prawdzie Zbaweze j, 
kt6rq Bog odslania dla wszystkieh oezu, zawsze, wsz~dzie . Czy 
ktos jest tq prawdq rozjasruony czy nie - czy rozjasniony jest 
calym jej blaskiem, ezy tylko slabym odbiciem - to zaleZy od 
niego samego, zaleiy tez ad nas, od naszyeh ograniczen, uwarun
kowan, przeszkod i zapor, jakie stawiamy swiatlu. Bog nikomu 
prawdy nie odmawia i nie wydziela jej skqpo i ostroznie. Peda
gogika Boia nie jest pedagogikq stopni wtajemniczenia, skruty
niow i selekeji wybranych; jest pedagogikq i ekonomiq wspoma
gania nas w otwieraniu oczu i wn~trza, pedagogikq wzrostu ku 
prawdzie, ktora jest dana raz n a zawsze i swieci SWq pelruq. Obja
wienie Boie jest dokonane; teraz dzieje si~ historia jego r ecepcji, 
jego przyjmowania, rozumienia, ziywania si~ z nim, zmieniania 
iycia w jego swietle. Bog udost~pnil nam siebie raz po wsze czasy 
w jedynym Posreclniku Jezusie, kt6ry jest Panem i Chrystusem. 

"To co zawsze, to co wsz~dy...", ... dost~pne , otwarte: P r aw d a 
Z b a w c z a. (Nawet poganin moze jej jqdro w sercu swym od
czytac). Prawda Zbaweza - Tajemnica dla wszystk ich, Objawienie 
ella wszystkieh. 

Kosciol powszeehny, na Prawdzie Zbawczej oparty, niq zyJqcy, 
sprzeeiwia si~ wszelkiemu rezerwowaniu tak prawdy, jak i zbawie
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nia Erzez niq. Wszyscy tez Sq zbawieni tak sarno (choe k azdy, nie 
powta rzalny jako osoba , tak tez jest zbawiony, tzn . urr1ilowany 
przez Boga - jako nie kto inny, ty1ko on wlasnie). Nie rna zba
wionych "mniej" 1ub "bardziej" ; ratunek Bozy nie dopuszcza stop
niowania. Swi~ty jest bowiem zbawiony tak sarno jak grzesznik 
w ostatniej chwili naw rocony, choeby uczynie zdolal zaledwie je
den jedyny akt za1u i blagania. Zar owno bohatera, jak i zalosnego 
bumelanta, ktory jednej godziny nie potrafil przepracowac dla 
Kroiestwa, Bog przyjrnuje jednakowo, to znaczy obdarza calym So
bq; calego Siebie, a wi~c wszystko, daje z laski, daje, bo jest Bo
giem, zawsze i wsz~dy tym samym, Milosiernyrn. I I e Bog komu 
daje - nie wiemy, Bog 'jest woIny w swej hojnosci. Zresztq czy 
jest na miejscu to skiepikarskie slowo "ile"? Skoro wierny, ze da
jqC Siebie, Bog daje wszystk o, wszystkim jest we wszystkich? 
Dzielem Milosierdzia jest rozkwit swi~tosci i nie rnniejszym jego 
dzielern jest nawrocenie w ostatniej godzinie. Slusznie pracu jemy, 
trudzirny si~ rOZllrnem i wolq i r~kami - ale nie po to, abysmy 
byli iepie j od innych przyj~ci przez Boga. Nie dlatego, nie w tym 
celu kryli si~ po jaskiniach wyznawcy, kt6rych swiat nie byl go
dzien, nie w t rosce 0 " Iepsze" zbawienie gin~li i ginq na arenach 
m~czennicy. Bog nas przyjmllje nie wedle tego, kim jestesrny i co 
przynosimy, Iecz w edle Siebie, wedle tego jak:{ Sam jest Milosci1l. 
"Na svvoich darach kladziesz koron~" - mowi Bogu sw. Augustyn. 
Nasza praca i swiadectwo nie Sq uwarunkowane Iogikq zaslugi 
i na1eznej nagrody, Iecz 10gikq wdzi~cznosci i w iernosci. Chcemy 
przyjqe boski dar zbawienia i przyjmlljemy go wiarq. Rzeczywi
stose tego przyj~cia rnusi tlumaczye si~ i wyrazae czynami wiary, 
nadziei i milosci; bez tych czynow wiara okazu je si~ mar tw a. Z 
wiary w yrastajq czyny " tak" ; czyny "nie" rnogq bye dla nie j srnier
ciq. Ale to nie w czynach jest zbawienie, lecz w Bogu. Wobec 
wielkosci daru zbaw ienia nie rna szansy zadne roz1iczenie; czlo
wiek jest zawsze "slugq niellzytecznyrn" . Nieuzytecznymi slugarni 
czuli si~ szczerze i bez przesady najwi~ksi swi~ci - bo zna1i dar 
Boga i wiedzieli k im jest rnowiqcy z nirni. 

Z tej i podob nej teo1ogii zbaw ienia plynie wniosek osw ietla
jqcy katolickq zasad~ "to co zawsze, to co wsz~dzie": nie rna ja
kichS szczego1nych prawd, ani szczeg61nych czynow zapew nia jq
cych szczego1ne zbawienie. N ie rna zarezerwowanych patentow na 
obfitose laski. Sq obietnice Chrys tusa i Jego przykazania raz na 
zawsze dane, dost~pne . Trzeba je poznae i budowae na nich zycie; 
dodaw ae do n ich n iczego n ie potrzeba , a raczej wszelkie dodatki 
Sq juz wzgl~dne i niekonieczne, droga zbawienia jest nie w nich, 
lecz w samej P r aw dzie Zb awcze j. Te i inne "dodatki" ma jq w za
lozenill Prawd~ Zbawcz1l przyblizae , i dobrze, jesli to czyniq, ale 
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zbawienie nie jest z nimi zwiqzane. W poznaniu Prawdy i Przy. 
kazail. tworzq si~ wspolnoty ludzi dobrej woli, zwykle wokol wy
hitnych przewodnikow duchowych. Mogq to bye ruchy, zakony, 
zgromadzenia, bractwa, kola, zespoly - na swoj sposob dla da 
nego srodowiska wcielajq one w zycie "to co zawsze, to co wsz~

dzie" . Kazda z tych wspolnot czyni to obok innych podobnych 
spolecznosci, sqsiadujqc z nimi w przestrzeni i w czasie, wspolI1ie 
uczestniczqc w jedynym, nieprzywlaszczalnym depozycie "tego co 
zawsze, tego co wsz~dzie"" Tylko przez ten depozyt, przez swoje 
w nim zakorzenienie, ruchy i wsp6lnot y mogq bye mediacjami 
zbawienia. Same nic zbawczego do niego nie dodaj'l i dodae . nie 
mogq, iCQ wkladem jest trud, w iernose, wysilek zastosow ania 
Prawdy Zbawczej do realiow historycznych czy srodowiskowych. 
Wsz~dy i zawsze zbawia jedynie to, co dane wsz~dy i zawsze. Nie 
jest wi~c zbawicielem czy posrednikiem zbawienia ani sw. Bene
dykt, ani sw. Ignacy, ani Luter, ani Wesley, ani Matka Zalozy 
cielka, ani Ksiqdz Kapelan, ani chary~matyk animator. Nie rna 
osob ani grup podwojnie ~bawionych; kazdy ochrzczony jest chrze
scijaninem i musi bye uznawany za chrzescijanina, chyba ze si~ 

tego powolania i wybrania wyrzekn ie przez akt odst~pstwa od 
wiary, odrzucenia tego, co zawsze, co wsz~dy. Kosciol. Powszechny 
n ie sklada si~ z tych, co pokonali prog cnotliwosci, czy prog kon 
sekwencji wobec swych chrzcielnych obietnic - jest Kosciolem 
grzesznik6w nie zarezerwowanym dla gorliwcow, czy dla szczeg6l
nie wtajemniczonych. Wspolnota, ktora 0 tym zapomni, choeby 
tylko w praktyce zach owujqc si~ tak, jakby dysponowala lepszym 
zbawieniem, grzeszy przeciw Duchowi Swi~temu strzegqcemu jed
nosci i jedynosci Kosciola. Kazdej wi~c wspolnocie, legitymujqcej 
si~ SWq gorliw osciq, potrzebny jest rachunek sumienia zmierzajllcy 
do wczesnego wykrycia ewentualnego skrzywienia duchowego, 
k tore moze zam ienie j'l w sekt~, czyli w ugrupow anie, ktore stra
cilo czyste widzenie Prawdy Zbawczej, stawiajqc przed niq w lasne 
"dodatki", przypisujqc sobie wylqczne prawo czy chocby "lepsze" 
prawo do t ego, co jest wolny..m darem Boga i spelnieniem obietnic 
danych wszystkim. "Kto s toi, (a zwlaszcza ten, komu wydaje si~ , 
ze stoi pewnie) niech patrzy, ab y nie upadl". Upadek jest zawsze 
mozliwy; szczegolnie smutne jest, gdy przybiera form E'l aroganc 
kiego zarozumialstwa. Postaw a sekciarska przeszkadza swiatu wie
rzye, przesxkadza we wspolnym s~iadectwie. 

* 

"Co zawsze, co wsz~dy" to Prawda Zbaw cza transcendentna, 

czyli przewyzsza jqca wszystkie formuly, w k to rych jest wi ernie 
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gloszona. Te formuly posredniczq w naszym karmieniu si~ Praw
dq Zbawczq, stqd ich bezcennosc, stqd w ymaganie szacunku dla 
nich. 8wiadomosc k atolicka szczeg6lnie mocno uformowana jest 
przez t~ zasad~ szacunku. Dzi~ki nieprzerwanej linii katolicyzmu, 
si~gajqcej pokladow pierwotnego chrzescij anstwa i Koscio16w cza
sow apostolskich, ludzie zakorzenieni w tej tradycji wyznaniowej 
mogq tez miec poczucie ogromnej rozmaitosci, szerokosci rozwija
nia si~ i przeksztalcania chrzescijanstwa wciqz pozostajqcego nie
zmiennie w najscislejszej lqcznosci z fym co zawsze, co wsz~dy. 
Przyczynia si~ do tego, skojarzona z historycznq, r6wniez geogra
ficzna powszechnosc katolicyzmu. W sposob paradoksalny po
wszechnosc jest naSZq specyfikq, jest tyrn, co nas w yroznia. Lecz 
na to, by wyrozniala pozytywnie, nasza powszechnosc m usi bye 
mocno, dzis moze bardziej swiadomie zrosni~ta wlasnie z tyrn, co 
zawsze, co wsz~dy, z uniwersalnym depozytem. Wlasciwq katoli
korn formq sekciarstwa jest promowanie wlasnej wersji katoli
cyzmu na chrzescijaiistwo jako takie - chrzescijaiistwo "praw
dziwsze", wyZsze. Jako katolicy danego regionu swiata, kra ju, Sro
d owiska, wspolnoty mamy prawo miec wlasne obyczaje, priory 
tety, wlasny styl, wlasnych przewodnikow - bo mamy obok uni
wersalnego chrzesciJaiiskiego takze wlasne powolanie. B~zie ono 
powolaniem katolickim, jesli nie przypisze sobie jakiejs wylqcznej 
szczegolnej zbawczosci; jesli uwierzymy, ze rnarny swe miejsce 
wsrod mnostwa swiadkow, miejsce niepowtarzalne, bo n asze wla 
sne, a jednak nie wyjqtkowe, nie jakies uprzywilejowane, pierwsze 
czy podwojne. 

* 

Dopowiedzmy: W chwili obecnej ten t yp skrzywienia duchowe 

go - poczucie religijnego uprzywilejowania - zagraza P olakom. 
J est pokUSq chorej wyobrazni, przed ktorq za Norwidem ostrzega 
nas ks. Tischner 1. PokuSq jest rnniemanie 0 wYZszosci p olskiego 
k atolicyzmu nad innymi (choc prawdq jest jego ogromna wartosc 
d la n as, a w naszej wiernosci rowniez i dla swiata). PokUSq Sq tez 
wszelkie skr6ty drogi do zbawienia, duchowe odpowiedn iki "die
ty cud", zast~powanie milosci i odpowiedzialnosci oraz tworczosci 
surnienia receptarni i technikami czyto z importu, czy rodzimego 
chowu. Religijnosciq ulatwionq ale falszywq jest nie tylko ta, 
ktora wymaga mniej, lecz takZe ta, ktora wiele wymagajqc, jed
noczesnie zast~puje pokor~ i niepewl10sc grzesznika samozadowo-

I K s. J6zef Tischner : Myslen!e w przysztoSc . Odczyt w y gloszon y na K ongresie 
Teolog6w, Lublin 15 IX 1983 r. T ygodni k P owszechny z 2 p a zd ziernika 1983 R. 
XXXVII Nr 40 (1788) . 
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leniem tych, kt6rzy jak cnotliwi faryzeusze pewni Sq swej dosko
nalosci lub choeby tylko swego sposobu na dqzenie do niej. 

"To co zawsze, to co wsz~dy" '- czy wiernie to wcielamy? Czyz
bysmy i my w Polsce nie byli dziS wobec pewnych aspekt6w i kon
sekwencji Prawdy - grzeszni, senni, zapominajqcy, nie umiejqcy 
ani wierzye, ani chciec? Czy rzeczywiScie trwamy w wiernosci, 
kt6ra kaze widziee, analizowac, rozstrzygac i dzialae? Czy sumie
nie prawdziwie jest naszym przewodnikiem w ciemnosci, czy z obo
wiqzku szukania drogi zwalnia nas chora wyobraznia, podsuwa jqc 
latwiejsze, mniej kosztowne wyjscie - czekanie na cud, k t6ry 
uwaza si~ za jakby zasluzony. Jedyny pewny cud juz si~ dokonal: 
Chrystus .zmartwychwstal. Teraz jest pora wiernosci, wiernosci 
nie malodusznej, nie ograniczajqcej si~ do Mszy sw. w niedziel~ 

i pacierza wieczorem, ani nawet do zachowania najbardziej am
bitnego i trudnego zestawu moralnych i religijnych praktyk. Wier
nose - to dac wszystko. Nic nie zastqpi sumienia i rozumu kai:dej 
osoby w odnajdywaniu, co to dziS konkretnie znaczy. \ 

Halina Bortnowska 
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BOGDAN BARAN 

M~CZENSTWO PIOTRA SCHLEMIHLA 

Przedziw na zaiste byla przygoda Piotra Sehlemihla opisana przez 
Adelberta von Chamisso w jego slynne j noweli z roku 1813. Oto 
P iotr spotyka przypadkie.m na dworze pewnego magnata , kogos, 
kto proponuje mu transakcj~: sakiewk~ Fortunata (z k torej nie 
ograniezenie mozna ezerpac zlote dukaty) w zamian za eien. Nie
szez~sny P iotr pozbywa si~ wlasnego eienia, staje si~ bogaezem , 
ale jego zycie to teraz jedno pasmo udr~ki i rozpaezy. Ludzie zo 
rientowali si~ bowiem, ze SehlemiHl nie m a eienia i dyskryminu jq 
go. Odchodzi narzeezona i sluzba. Zjawia si~ na powrot ow ta 
jemniezy ezlowiek i proponuje nowy interes: zwroci eien w za 
mian za dusz~ Sehlemihla. Piotr odmawia. Wyrzuea sakiewk~ 

Fortunata. Jest teraz sam i bez grosza. Przypadkiem trafia jq m u 
si~ siedmiomilowe buty i dzi~ki nim moze odmienic swoje Zycie, 
przemierzajqe kontynenty i prowadzqe badania przyrodnieze. Od
rzueony przez spoleeznosc znajduje ratunek w nauee. Przez reszt~ 

swoieh dni pozostanie samotny. 
Chamisso nazywa swojq nowel~ rzeezq 0 pieniqdzu. P ieniqdz 

jest niezym, "myslcie 0 solidnym" . Sehlemihl obrocil "solidne" na 
marne - na bogaetwo. P:r;zy pierwszym spojrzeniu na tekst byloby 
wi~e tak oto: cien symbolizu je przynaleznosc do spoleeznosei. P ie 
niqdze nie da jq szez~scia wyrzutkom spoleeznym . Przyzw oity oby
w atel nie w yehodzi na ulie~ bez cienia. Piotr zas popelnil dwa 
bl~dy: po pierwsze nie wziql pod uwag~ nieszez~seia samotnego 
bogactw a, po drugie nie uwzgl~dnil, ze to wlasnie cien jest t ak 
istotny. 

Dlaezego wlasnie cien? Czyz czlowiek mozny i bogaty nie bywa 
usprawiedliwiany z najwi~kszego nawet dziwactwa? Jest szpetny 
a w blask u pieniqdza jawi s i~ jako pi~kny. Jest glupi - a prze- , 
eiez mqdry. Jednakze braku eienia nie nie usprawiedliwi. 

Oto P iotr idzie ulicq w sloneezne poludnie. A zewszqd szepty: 
patrzcie, patr zcie, gdziez jego cien? Czlowiek bez cienia budzi 
wi~kszq groz~ niz czlowiek bez glowy. Z tym ostatnim spr aw a 
jest prosta. Kto sprzedal swojq dusz~, wyjasnil SWq sytuacj~. J ego 
przyszlosc jest jasna. Ale czlow iek bez cienia? Jest a j~kby go nie 
bylo. Stonce oswietla go ze wszystk ieh s tron, a jednak jego byt 
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nie jest jasny. Brak mu cienia. Nie budzi st rachu, przerazenia, 
grozy. Budzi trwog~. Patrzymy nan i czujemy si~ nieswojo. 

J ak to jest ze sw iatlem? Piotr ma go w obfitoSci. I t~skni do 
cienia. Bo tylko cien zaswiadcza 0 sloncu. Cien n ie tylko podkre
sla - on wr~cz umozliwia ksztalty. Ksztaltowac to cieniowac. My , 
ludzie wolni, powiedzialby Platon stojqC u wejscia do swoje j ja
skini, nie mozemy wprawdzie patrzec w slonce ale doswiadczamy 
jego istnienla, obserwujqc cienie na scianie pieczary. Nie mozemy 
patrzec po d s Io n c e, ale po owych cieniach orientujemy s i~ 

w swiecie. Jednakze my, rn6wilby dalej Plat~n, to nie tam ci z ja
skini. Tam ci bowiem nawet nie podejrzew ajq istnienia sIOl1ca. Ich 
znajomosc' cienia jest pusta i darernna. 

Ci€n 2lasw iadcza 0 swietle, ale io swiecie. Swiat to swiatlo 
wyznaczone cieniem. Cien wyznacza, stanowi z n a k istnienia 
Swiata. Tyle ist nienia ile cienia. Piotr na placu w sloneczne po
ludnie rna poczucie, ze nie istnieje. Jego blizni tez to czujq ale 
przeciez widzq cialo. Stqd ich nieswojosc i trwoga. Nie zna jq 
r a c j i istn ienia Piotra. Lecz nie tylko 0 pros te ontologiczno-m e
tafizyczne istnienie tu chodzi. 
Cz~sto filozof powiada: tylko indywidualnosc, tylko bycie sobq. 

M6wi takze: kazdy jest niepowtarzalnym indywiduum. I na tej 
podstawie fi10zof odrzuca to co wsp6lne ludziom, to co powszechne. 
A przeciez z tego, ze cos posiadajq wszyscy, nie wynika, ze to cos 
jest powierzchowne i marne. Czlowiek bytu je i ma. Posiada to co 
jego wlasne, co n alezy tylko do niego. Kazdy m a sw6j wlasny 
cien. 

Nie jest czlowiekiem, kto nie rna cienia . Brak mu bowiem jego 
najbardzie j intymnej wlasnosci. Nie chodzi wi~e tylko 0 zwykly 
znak rozpoznawczy istnienia, ezy 0 znak przynaleznosci do wsp6l
noty. Nieludzkosc nie budzi zgorszenia leez wlaSnie trwog~. Czlo
wiek-n ieczlowiek to m 0 n s t rum. 

Intymnosc zas to wymiar . etyezny. K iedy rozwazam , ezy i jak 
uczynic zlo blizniemu, robi~ to skrycie i w tajernniey niemal przed 
samym sobq. Kazde skierowane do m nie "jak mogles!" wdziera 
si~ w mojq int ymnosc. Etos-eros. 

Po co diabel kupowal od Sehlemihla rzeez tak zda si~ marnq 
i nieprzydatnq jak cien? Aby udr~ezyc Piotra nieswiadomego spo 
leezoyeh konsekwencji br aku osobistego cienia? Zapewne i to tak
ze. Przede wszystkim jednak - odebrac cien to pozbawic intym
nosci. Oto czIowiek wystawiony na slonce, odci~ty od swej kry
jowki. Chciatby si~ skryc, ale n ie rna gdzie. Traci glow~, nie po
trafi juz dzialac etyeznie ezyli intymnie. Pozbawiwszy Piotra cie
nia, szatan odebral mu zmysl moralny. 

Jest t o wi~c przypowiesc 0 siabosci. P iotr Sch1emihl nie potr a
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fil uehowac swego ezlowieezenstwa. Wypuseil z rqk - niby nie: 
cien - a jednak wszystko. Jeden drobny krok a jU'z zginqIes. Je
sli Piotr nie sprzedal z kolei duszy, to tylko dlatego, ze raz na~ 
brany, nie eheial juz zadnyeh transakcji z diablem. Pozbawiony 
etycznosci nie mogi juz znac eeny duszy. 

Los zsyia Piotrowi s iedmiomilowe buty. Nowy rozdzial w jego 
zyeiu. Odepchni~ty przez ludzi zbliza si~ do przyrody. P ozbawiony 
e tyki oddaje si~ n auee. To w lasnie diabel rozwijal niegdys przed 
nim spekulacje metafizyezne. Spotkanie Sehlemihla z natu!'q to 
spotkanie dwoeh samotnyeh olbrzymow. 

Piotr zamies.zkuje teraz w jaskini. Nie jest jednakze wi~zniem, 
leez tym, ktory wyehodzi na swiaUo. Pozbawiony eienia przemie
r za samotnie swiat wsrod swiatla i eiemnosei. Bowiem eiemnosc 
to inne przeeiwienstwo sion ca. Cien i ciemnosc nalezq do zupelnie 
r6znyeh porzqdkow. Cien nie jest oslabionq, bladq eiemnoseiq. 
Ciem nosc zapada na rozpalonej slonceql pustyni. To metafizyka 
Cien kladzie si~ pod drzew ami ziemskich ogrodow. To e tyka . 

Bogdan Baran 

I 
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FILOZOFIA KLASYCZNA 

A PROBLEM DZIEJDW 


(SPRAWOZDANIE Z xxv TYGODNIA FILOZOFICZNEGO KUL 
21-24 LUTY 1983 R.) 

Prawie w kazdym momencie dziejow i w kazdym miejscu Zie
mi, gdzie kultura lud zka cechuje si~ niejakim stopniem refleksyj
nosci, istnleje przekonanie 0 w yjqtkowosci i przelomowym cha
rakterze aktualnych czas6w. Wszelka tw6rczosc zawiera w sobie 
element prospektywny. Uczestniczqc w kulturze i wsp6ltworzqc jq 
jestesmy sklonni wier zyc, ze budujemy fundamenty nowego oraz 
ze owo "nowe" b~dzie lepsze niz to, 0 czym gorzkq wiedz~ przy
nosinam historia . Dobrze, jezeli naszym dzialaniom tow arzyszy 
nadzieja na lepszq przyszlosc j gorze j, jesli sarno dzialanie jest 
ograniczonq tylko lub pozornq partycypacjq w kulturze, a nadzie
j~ na bardziej sloneczne jutro czy pojutrze czerpiemy jedynie z od
leglych . czas6w swietnosci. Nie jest bowiem tak, ze duch dziejow 
(duch narodu, kultury itp.) stanowi obiektywnq struktur~ oderwa
nq oct spoleczenstwa i jego konkretnego bytu nabudowanego na 
aktywnosci jednostek ludzkich. Jest przeciez tak, ze obiektywnosc 
i cz~sciowa autonomia ducha kultury czy narodu rna swe zako
rzenienie w pewnych wymiarach osobowej natury czlowieka. Od
kryc· doskonalqce tendencje zawarte w tej naturze i ocenic ich 
szanse w swoistej grze (czy nawet: · walce), jakq prowadzq z ten 
dencjami do degradacji, chaosu czy zniewolenia ducha ludzkie
go - tak w wymiarze jednostkowym jak i ogolnym, spolecz
nym - oto zadanie filozofa dziej6w. 

Czlowiek w dziejach charakteryzuje si~ refleksyjnosciq, ktora 
rodzi pytania 0 sens dziej6w i rol~ jednostki w ich biegu. Pytania 
te zyjq w mysleniu ludzkim i oddzialywujq na zachowania spo
leczne. I bez wzgl~du na stopien profesjonalnego zainteresowania 
problematykq historiozoficznq, funkcjonuje ona ciqgle w planie 
opinii spolecznej, przybierajqc - zwlaszcza w okresach waznych 
dla spoleczenstwa, narodu czy cale j ludzkosci - r6zne formy 
i nat~zenie . 

Ostatnio notuje si~ wyraznie - m6wi~ tu 0 Polsce - wzrost 
zainteresowania problemem los6w swiata, losu zas naszego bytu 
w szczeg6lnosci. Geneza tego pobudzenia swiadomosci spolecznej 
nie jest trudna do opisania. Polak6w spotkalo w ciqgu kilku ostat
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n ich lat wystarczajqco wiele wydarzen 0 walorze istotnie dziejo
w ym, aby powstala potrzeba ich rozumiejqcego uporzqdkowania. 
P otrzeba ta jawi si~ niemalze jako koniecznose odwolania si~ do 
punkt6w stalych, wyznaczajqcych kierunek rozwoju kultury na
r odu, jesli weZmie si~ pod uwag~, ze ostatnie kilkadziesiqt lat 
his torii Polski uklada si~ w odcinek dziej6w pelen tragicznych 
zalaman; ze kontekst mi~dzynarodowy wykazuje, ii ludzkosc w 
swej drodze dziejowej stan~la w wielu aspektach - przed sciaIUl 
[- - - -] [Ustawa z dnia 31 VII 1981 0 kontroli publikacji i wido
.visk, ar t. 2 pkt 1 (Dz U. nr 29 poz. 99, zm. 1983 Dz. U. nr 44, poz. 

204)], ie wreszcie w Polakach od czas6w romanty~mu przechow al 
.si~ rys " tendencji mesjanskiej". To wszystko sprawia, ze proble
matyka dziej6w - zwlaszcza w as,pekcie przys.zlosci - podejmo
wana jest obecnie w naszym spoleczenstwie nader cz~sto i opa
t rzona jest zwykle pewnym momentem sensacyjnosci. Krqzq wi~c 

"w ludzie" odpisy lub nagrania kasetowe rzekorno ujawnionych 
"proroctw fatimskich", niejaki rozglos uzyskujq "profe<;i" w ro
dza ju "Czeladnika" lub Teresy Neumann. Pytanie: "co nas czek a?" 
Jest postawione w duiym napi~ciu sp61eoznego oczekiwania na 
odpowiedz i sta n niepewnosci musi bye na dluZszq met~ spolecz
nie destrukcyjny; enigmatycznych zas odpowied'zi tzw. czynnik6w 
oficjalnych W og6le si~ nie slucha . "Temu narodowl potrzebna jest 
filozofia dziej6w", powiedzial kilka lat wstecz ,pewien filozof 
z Krakowa lubiqcy Hegla. Zdanie to pozostalo nadal aktualne, fi 
lozafii dziej6w bowiem ostatnio i aden z myslicieli polski ch nie 
zbudow al. A jednak cos jakby drgn~lo . 

Tydzien Filozoficzny Student6w Katolickiego Uniwersytetu Lu
belskiego zorganizowany zosta~ w tym roku po raz 25, a za temat 
przewodni mial haslo "C z low i e k w d z i e j a c h". W swietIe 
powYZszych akapit6w motywy organizator6w (Kolo Filozofi czne 
S tudent6w KUL) decydujqce 0 podj~ciu takiego tematu wydajq 
s i~ bye zrozumiale i wyrazne. Temat naleiy do najwainiejszych 
z dziedziny filozofii: obecnie jego wainose dodatkowo wzmocniona 
jest wymiarem spolecznym. Dwa lata temu (w 1982 roku Tydzien 
Filozoficzny nie odbyl si~) temat prowadzqcy Tygodnia podejrno
wal problematyk~ relacji czlowieka i spoleczenstwa. Zar6wno jed
nak poprzedni jak i tegoroczny Tydzien Filozoficzny KUL pozo
stawil bardzo duiy niedosyt i wzbudzil we mnie . uczucia silnie 
ambiwalentne. Ambiwalencja owa, jak si~ pokaie, ~dzie tonem 
g16wnym niniejszego sprawQzdania. 

Tydzien trwal niecale cztery dni (21-24 lutego 1983 roku) Wy
gloszonow tym czasie - w turach przed- i popoludniow ych 
8 odczyt6w: kazde posiedzenie koilczyla dyskusja dose zr6znico
wana co do poziomu i llosci uczestnik6w. Impreza jak zw.ykle 
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przekroczyla gr anice kulowskie, goscila bowiem studentow i nau
. owcow z innych uczelni i seminariow duchownych :w liczbie ok. 
100 osob. 

* 

Odczyty wygloszone w trakcie XXV Tygodnia Filozoficznego 

m ozna podzielic na dwie grupy, jesliby si~ zgodzic z nastawieniem 
pierwszej cz~sci n1n iejszego tekst~, ktore wyrazic mozna mniej 
wi~cej tak: problematyka historiozoficzna z jednej strony podej
m uje pytania istotne, powszechne w w ymiarze spoleczeiistwa i kul
tury, z drugiej zas stanowi zestaw zagadnien 0 wysokim stopniu 
teoretyczn<;>sci i centralnych dla samej koncepcji filozofii. Do 
pierwszej dziedziny nalezq pytania typu: Czy liczymy si~ (jed
nostka ludzka, spoleczenstwo, narod) w dziejach? Jakie w artosci 
stanowiq 0 racji dziejowej danej kultury lub kultury w ogole? 
Co nas czeka w przyszlosci? Druga dziedzina zawiera m. in. na
st~pujqce pytania: Jaka jest podstawa ontyczna dziejow? Czx 
dzieje majq sens? Jakie Sq metodologiczne granice fil ozofii dzie
jow ? 

Jak latwo spostrzec, pierwsze z tych pytan otwarte Sq wprost 
na praktyk~ zycia jednostkowego i spolecznego; drugie Sq jedna
k owoz decydujqce dla jakosci odpowiedzi na pytania pierwszego 
rodza ju, majq przewaznie charakter metaprzedmiotowy i wiqzq 
s i~ z wyborem okreslonej koncepcji filozofowania . Ta dychotomia 
pytan i odpowiedzi ujawnila si~ takze w odczytach Tygodnia Fi
lozoficznego. 

Grupa met 0 dolo g i c z n 0 - s y s t em 0 w a odczytow wiqzala 
s i~ z optykq klasycznq (tomistycznq) filozofowania ; sporq cz~sc 

wysilku autorow zabral prdblem: jak wprowadzic w ogole 
chocby rudymentarnie - do filozofii klasycznej nowozytnq (po
wiedzmy: postheglowskq) problematyk~ historiozoficznq? 

W sposob niejako frontalny pro'blem ten podj~li w swym wy
kladzie Kategoria dziejowosci wobec filozofii klasycznej ks. An
drzej Bronk i Stanislaw Majdanski. Autorzy scharakteryzowali 
wpierw metodologicznie filozofi~ klasycznq oraz nurt filozofii zwiq
zany z poj~ciem dziejowosci. Klasycznosc wedlug n ich jest naj
bliZsza rysowi perennialnosci ("wieczystosci") filozofii, a filozofo
wanie klasyczne wyjasniajq jako "intelektualne transcemlowanie 
nieprzekraczalnych wydawaloby si~ limitacji natury czlowieka, 
transcendowanie wychylone poza t~ natur~ w kierunku Transcen
dentnego Bytu". Najistotniejsze cechy tej filozo.fii to oparcie na 
klasycznej koncepcji prawdy i substancjalizm. 

OczywiScie, przeciwnie wypada w tym uj~ciu charakterystyka 
"filozofii dziejowosciowej", ktorq autorzy sytuujq w nurcie feno
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menologiczno-egzystencjalno-henneneutycznym i Wl'lZ'l raczej 
z Gadamerem niz np. p6znym Reideggerem. Gl6wne znamiona tej 
filozofii to antropocentryzm i antysubstancjalizm; ten pierwszy 
relatywizuje filozofi~ i filozofowanie do czlowieka (podmiotu, egzy
stencjji, Dasein, jakkolwiek by go nazwac), ten drugi destabilizuje 
z kolei koncepcj~ samego czlowieka, czyni'lc z niego swoiste dy
namiczne hodlo zdarzen (ewentystyczna koncepcja czlowieka) . 
Sama dziejowosc w tej filozofii to czasowy spos6b bycia czlowieka 
jako jego element istotny. Bronk i Majdanski stwierd zaj'l nast~p
nie mocn'l metodologiczn'l nietkoherencj~ t ak rozumianych d'NU 
koncepcji fiIozofii. P rzy pewnym oslabieriiu ("liberalizacji" metodo
logiczne j) ich rozumienia, widac jednak jakies mozliwosci otwarcia 
filozofii k lasycznej na kategori~, a moze nawet filozofi~, dziejo
wosci. Autorzy widz'l t~ mozliwosc w swoiscie rozumianej "tran
scendentalizacji poj~cia dzie jowosci" i zwi'lzaniu go z wymiarem 
egzystencjalnym tomizmu. Propozycja jest jednak bardzo ostrozna 
i nie opatrzona w wyjasniaj'lce szczeg61y. 

Swoiste uzupelnienie powyZszych temat6w stanowil w yklad ks . 
Andrzeja Wawrzyniaka Dziejow osc czlowieka. Mimo fragmenta
rycznosci analiz i tez tego od'czytu, zaplanowanego jako zaledwie 
garsc sygnal6w i sugestii metateoretycznych odnosnie do filozofo
wania k lasycznego nad dziejami, w yraznie okazala si~ gl~'boka 

znajomosc rzeczy przez autora (Wawrzyniak kilka ostatnich lat 
z rz~du prowadzi na KUL-u monograficzny wyklad z filozofii 
dziej6w). Doda! on do rozwazan metodoIog6w istotne rozr6znienie: 
dzi~jowosc-dzieje: tej drugiej perspektywy braklo w wykladzie 
poprzednio omawianym. A braknllc go nie powinno, albowiem do
piero w perspektywie dziej6w objasnia si~ zastosowana do czlo
wieka kategoria dziejowosci. Czlowiek w dziejach to byt decyzjo
nalny: zaposredniczony w tradycji, wychyla si~ ku przyszloSci. 
Czerpillc z tego, co min~!o , wybiera niezreaIizowane mozliwosci 
i rzutuje w przysz!osc. Jednak nie wszystko zalezy od mego i jest 
przez niego stanowione. 

Metafizyka, jak'l jest filozofia dziejowosci, rozpatru je cz~to rze
czywistosc dziejowll z punktu widzenia ducha obiektywnego: m6
willC j~zykiem RegIa (WawTZyniak jako jedyny prelegent biezq
cego Tygodnia Filozoficznego pos!ugiwa! si~ kompetentnie termi
nolo gill h~glowskll!), filozofia ta dostrzega przechodzenie cz!owieka 
od ducha subiek tywnego do ducha obiektywnego. OczywiScie, ist
nie je w tym nurcie szereg razqcych przegi~c (od Mistrza Eckhar
ta - do przeakcentowan p6znego Reideggera), tym niemniej do
strzezenie faktu dziejqcej si~ kultury, kt6r'l czlowiek - jednostka 
nie tylko two r z y, lecz jest w nill takze w y p 0 sa z 0 n y, jest 
waznym osiqgni~ciem filozoficznym . 
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Filozofa klasycznego m<>ze szokowae wizja metafizyczna, w kto
rej dzieje Sq tekstem, a czlowiek poszukuje sensu owego tekstu, 
odczytujqc go w swych wlasnych, przeszlych i zaprzeszlyeh obiek
tywizacjach, czyli w tym, co duch ludzki pozostawil po sO'bie w 
dziejach. Filozof klasyczny jednakZe moze i powinien uwzgl~dnie 
takze ten punkt widzenia - 0 ile zalezy mu na powainym i efek
tywnym podj~'Il problematyki filozofii dziej6w. Ks. Wawrzyniak 
akcentujllc tutaj podstawowy i ostateczny walor wyjasniania me
tafizyki tomistycznej widzi szczeg6lnie walentny dziejowosciowo 
charakter filozofii znaku, j~zyka, ezy szerzej: kultury i spoleczen
stw,a. W tych dziedzinach filozofii (takze uprawianej w spos6:b 
klasyczny) znajduje si~ specjalne miejsce na rozwazanie 0 dzie
jach . 

Dwa om6w ione wyzej odczyty wywolaly niejakie poruszenie 
swojq deklaratywnq otwartoscill tomizmu na problematyk~ dzie
jaw poj~tych nie tylko w wymiarze perennialno-statycznym, ale 
r6wniez dynamieznym. Pierwszy raczej stawial i klasyfikowal 
(niezbyt fortunnie, bo zbyt ostro) problemy; drugi pogl~bial je 
i dope Inial, jednak ·tylko rudymentarnie. W sumie pozQstal nie
dosyt. Ciekawosc filozoficzna rozbudzona inspiracjami Wawrzy
niaka - jak b~dzie wyglqdae ow ozenek filozofii klasycznej z filo
zofiq dziej6w? - nie mogla zostac zaspokojona, gdyz wyklad jego 
konczyl tegoroczny Tydzien Filozoficzny. 

Metodologiczno-klasyfikujqcym wykladem byl odczyt ks. 8ta
nislawa Kamiiiskiego Koncepcje filozofii dziej6w. ·Po uwagach 
terrninologicznych i kr6tkim zarysie dziej6w historiozofii, przed
stawiona zostala klasyfikacja podejsc filozoficznych do dziejow 
oparta na kryterium autonomicznosci tych podejsc. Autor wyliczyl 
3 rodzaje n i e a u t 0 no m i c z nyc h filozofii dziejow (1. zwiq
zane z epistemologiq bqdz metodologiq historii; 2. zwillzane ze sta
nowiskiem scjentystycznym, i 3. b~dqce filozoficznym namyslem 
nad dziejami kultury ezy spoleezenstwa), przy ezym byla to raczej 
typologia niz scisly podzial. Aut 0 nom i c z n e filozofie dziejow 
rozroznial ks. Kamiiiski na realistyezne i idealistyczne. 

Perspektywie realistycznej nast~pnie poswi~cil reszt~ wykladu. 
Realistyczne filozofie d ziej6w mogq bye: antropocentryczne (tu 
mieszczq si~ podejscia Husserla, Heideggera, J aspersa i in.) albo 
obiektywnie metafizyczne. Te ostatnie nabudowujq si~ zwykle na 
filozofii czlow ieka, aksjologii, etyce czy filozofii kultury, jednak 
wspolnym im wszystkim ontologicznym priorytetem jest t eza, iZ 
podrniotem i zrodlem dziejow jest osoba ludzka, jako konkretny 
sprawca aktow ludzkich. Badac filozoficznie dzieje to badac na
tun~ ludzkq; nie rna . innych praw w dziejach poza tymi, kt6re Sq 
prawarni natury czlowieka. 
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Wyklad ks. Kaminskiego, bardzo przekonywajqcy i jasny w swej 
czysto metodologicznej c~sci (nota bene wyklad ten wypelniony 
bogatq erudycjq znaleze mozna w postaci artykulu: Gl6wne k on
cepcje filozofii dziej6w, Studia Philosophiae Christianae 18: 1982 
nr 2 55. 89-121), nie zawieral niestety w swej ostatniej cz~sci 
pewnych ciekawych, jak si~ zdaje, mozliwosci ~blizenia, a nawet 
zetkni~cia, realistycznej filozofii dziej6w z filozofiq mniej lub 
wi~cej obiektywizujqcq niekt6re struktury ponadjednostkowe (j~ 
zyk, kultura, sztuka itp.). Ukazanie takich mozliwosci dobrze 
wsp61brzmialoby z deklarowanym tenorem meta-teoretycznych wy
klad6w Tygodnia. 

Odczytem osadzonym mocno w tomistycznym (scislej: tomistycz
no-egzystencjalnym) systemie filozofii klasycznej i zwiqzanym z te
zami ostatniej cz~sci odczytu Kaminskiego, byl wyklad s. Zofii 
J. Zdybickiej pt. Utopia - przyszlosc - nadzieja. Pierwsza cz~se 
wykladu miala charakter historyczno-krytyczny. Autorka okreslila 
krotko specyfik~ ·utopii, b~dqcych stalym w dziejach czlowieka 
wyrazem jego aspektu prospektywhego, a nast~pnie naszkicowala 
3 teorie 'Post~pu dajqce w jakis spos6b uzasadnienie dla postaw 
utopijnych. Byly to: moralistyczno-legalistyczna teoria Kanta, ewo
lucjonizm Teilharda de Chardin i prospektywizm materialistycz
ny Ernesta Blocha; wskazane zostaly slabe punkty tych teorii. 
W drugiej, pozytywnej cz~sci s. Zdybicka stwierdzila koniecznose 
zastosowania optyki transcendentalnej do analizy nadziei ludzkiej. 
Moze bye ona wyjasniona na bazie antropologii filozoficznej, filo
zofii moralnosci i filozofii kultury, centralnym zas obiektem ana
liz wyjasniajqcych musi bye osoba ludzka, zwlaszcza jej rozw6j 
i prOzygodnose bytowa. Nadzieja osoby ludzkiej jako takiej prze
kracza wymiar czasowy, tak jak struktura osoby ludzkiej zawier a 
wymiar nadnaturalny ~ odniesienie do Boga osobowego. Stqd 
"prawdziwie ludzka nadzieja", m6wi Zdybicka, jest wezwaniem do 
doskonalenia osobowego w imi~ fundamentalnych wartosci chrze
scijanskich i celu ostatec,znego transcendujqcego zycie czlowieka. 

Odczyt ten mial dwojaki charakter. Z jednej strony byl meta
przedmiotowq krytykq szeregu poglqd6w i teorii; z drugiej, sta
nowil pozytywnq odpowiedz na pytanie czlowieka 0 przyszlosc, 
odpowiedz, kt6ra opiera si~ 0 podstawy tomizmu i filozofii chrze
scijanskiej. Wlasnie 0 d pow i e d z n ap y tan i a c z low i e
k a 0 d z i e j e i 0 jego miejsce w dziejach stanowi wsp61ny ele
m ent drugiej grupy odczyt6w Tygodnia Filozoficznego KUL'83. 

R6wniez w yklad ks. Czeslawa Bartnika Problem historii indy
widuum wykraczal w swej odpowiedzi poza granice namyslu czy
sto filozoficznego. Pr6bujqc oddae mnogose poj~e, wqtk6w, prowe
nienc ji i plaszczyzn metodologicznych zaprezentowanych w wykla
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dzie ks. Bartruka, mozna by okreslic go krotko jako syntetyczny 
szkic ujmowania teologicznego sensu dziejow poprzez osiqganie 
celu ostatecznego przez czlowieka. Niejakim wyrazem podejscia 
syntetycznego autora jest akcentowanie jednosci wymiarow indy
widualnego i spolecznego w osobie lud'zkiej, o.raz jednosci w niej 
aspektow odkrywczego i kreacyjnego odnosnie do sensu dziejow. 

Waznq filozoficznie odpowiedz na pytanie 0 istot~ kultury (zwla
szcza kultury europejskiej) stanowil odczyt o. Mieczyslawa A. 
Krqpca: Chrzescijanstwo - wsp6lne dobro Europy (tekst odczytu 
:prawie w calosci zostal opublikowany wczesniej w "Znaku" 35: 
1981 nr 327 ss. 1159-1173). N a bazie bogatej ilustracji historycznej 
autor wykazuje rang~ chrzescijanstwa d la kultury europejskie j. 
Wartosci niesione przez religi~ chrzescijanskq od poczqtku stabi
lizo~aly i strzegly t~ kultun; przed wypaczeniami. Zagrozenia a n
tropocentryzmem, ideologizacjq, totalitaryzmem, pragmatyzmem 
i instrumentalizacj'l, ktorymi na przestrzeni wiekow a takze wspol
czesnie opalizuje kultura eurOjpejska, zwlaszcza w czasach kry
zysow, mozna zrozumiec jako funkcj~ zrywania wi~zi kuituro
wych z wartosciami chrzescijanstwa Iub opacznego interpretowania 
tych wartosci. Mysl Krqpca jednak wykracza swojq wagq i ogol
nosciq poza obszar nakreslony tytulem. Wskazuje mianowicie na 
sac rum ire I i g i~, jako na najwYZsze wartosci osobowe, sta
nowiqce centrum i podstaw~ zarowno rzeczywistej kultury osobo
wej jak i suwerennosci jednostki ludzkiej wspolistniejqcej w tej 
kulturze. 

Wyklad Krqpca jasno i rnocno sformulowal odpowiedz 'na pyta
n ie 0 wartosci pozwalajqce ocalic osobowy charakter kultury. Od
powiedz ta ma charakter normatywny, a wyruka z metafizycznej 
koncepcji czlowieka i kultury. W sposob wlasciwy dla tej kon
cepcji, traktuje si~ kultUT~ jako zespol relaeji mi~dzyIudzkich i na
budowanych na nich wartosci, wytworow i czynnosci, kladqc 
akcent na elementy stale (sta<bilizujqce), pomijajqc zas elementy 
zmienne. W aspekde wyjasniania kultura tutaj nie jest kulturq 
dziejqcq si~, jej filozofia zaS jest raczej metafizykq kultury niz 
metafizykq dziejow. Filozofia ta z istoty swej skoncentrowana na 
wartosciach i momentach stabiIizujqcych dla kultury, rue zaspakaja 
naszego pragnienia wiedzy na temat struktury i zmiennosci tych 
form kulturowych, ktore b~dqc rowniez w relacji do wartosci reli
gijnych, przekraczajq zakres indywidualnej dzialalnosci czlowie
ka. Mowa tu 0 takich formach - jak wspolnota, instytucja, Kos
ciol, narod, spoleczenstwo oraz 0 takich zjawiskach dynarnizujq
cych kultur~, jak zaposredniczenie (przyj~cie Iub odrzucenie) idei 
czy wartosci w spoleczenstwie, reforma, schizma czy nawet epo
kowe etapy kultury. Zalow ac nalezy, ze nieobecnosc rektora KUL 
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o. KrllPca uniernozliwila dyskusj~ nad wykladem (kt6ry zostal od
czytany przez ks. Andrzeja Wawrzyniaka); rnoglaby ona bowiern 
wnicic nowe elernenty do sprawy filozofii kultury tak w jej wy
daniu "wieczystym" jak i w tym uwzgl~niajllcym dzianie si~ 
kultury. 

Kolejna odpowiOOz, jakll namysl nad dziejami daje nam wsp61
czesnym, odczytana zostala w aspekcie socjologicznyrn w postaci 
wykladu Jerzego Szackiego: Dziedzictwo historyczne a tradycje . 
Wyklad zostal 2lbudo'\Vany na znanym z publikaeji Szackiego roz
r6znieniu dw6ch sposob6w zakorzenienia czlowieka w przeszlosci: 
d z i e d z i c t w i e i t r a d y c j i. Dystynkcja ta rna wiele wsp6l
nego z neopozytywistycznCl wersjq badan historycznych. Dziedzic
two oznacza tu dbiektywnll sfer~ danych historycznych, kt6re ja~ 
ko zesp61 fakt6w minionych zastaje jOOnostka lub grupa spolecz
na: tradycja jest kategorill subiektywnq, oznqczajqcql t~ cz~sc dzie 
dzictwa, kt6ra mocCl sqd6w wartosciujClcych przynalezy jednostce 
lub grupie. M6wiqc j~zykiem neopozytywistycznym: dziedzictw o 
jest tym, co dane; tradycja zas tym, co wybrane, zaakceptowane. 
Na podstawie analiz socjologicznych proces6w uczestnictwa w dzie
dzictwie i tradycji przez Polak6w, autor stawia hipotez~, kt6re j 
gorzka acz przekonywajqca wymowa stanowi swoistq nauk~ na 
przyszlosc Qdnosnie naszego stosunku do naszych wlasnych ' 
dziej6w. W Polsce istnieje od wiek6w silna apologia tradycji, przy 
jednoczesnej deprecjacji wymiaru dziedzictwa. "Zakorzenienie ideo
logiczne przez tradycj~ jest w Polsce wi~ksze niz gdzie indziej", 
twierdzi prelegent . Naturalnq konsekwencjq tego jest niedorozw6j 
swiadomosci historycznej Polak6w (w sensie swiadornosci dziedzic
twa) przy silnej afirmacji ernocjonalnej wybranych obszar6w tra
dycji narodowej (deklamacje, rocznice, swi~ta patriotyczne, sym
bole). 

Wyklad Szackiego stanowil nader aktualny glos odnosnie 
stosunku Polak6w do wlasnych dziej6w. Jednakowoz slus'zne tezy . 
socjologa i filozofa kultury wskazujqce na peIiIllanentny niOOo
statek i WClskosc rozurnienia i przezywania w naszym spoleczen
stwie dziedziny wlasnej historii, nie powinny usunqC mnego as
pektu tej sytuacji. Chodzi 0 war tosc pozytywnq tak iego stosunku 
do tradyc ji. Wobec silnego cisnienia uwar unkowan zewn~trznych 
wobec tej tradyc ji (typu: uwarunkowania historyczne, geopolitycz
ne, spoleczne, ekonomiczne), jest ona - od wiek6w po dzis dzien
ostojq i obronq tOZsamosci narodowe j lub podmiotowosci spolecz
ne j. 

Niewqtpliwie wykladem, kt6ry na XXV Tygodniu F ilozoficznym 
KUL wzbudzil najzywsze reakcje - i kontrowersje - byl wyklad 
Leszka Nowaka Jednostka i klasa w procesie historycznym . Cha.
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rakter owych reakcji (ich wyrazem byla dyskusja, ktorej wykla
dowca nie zdolal w calo.sci zrekapitulowac ze wzgl~u na przedlu
zony czas jej trwania) swiadczy 0 trafieniu przez Nowaka w punkt 
pytan i niepokojow spolecznie waznych. Wyklad sam zawieral 
pewnq wersj~ znanych z publikacji oraz odczytqw poglqd6w h isto
riozoficznych filozofa poznanskiego. Poglqdy te stanowiq form~ 

spojnego systemu; koherencja wewn~trzna tego systemu jest bodaj 
n ajsilnie jszym elementem przekonywajqcym w jego wyrazie. Wqt
pliwosci i sprzeciw intelektualny budzq natomiast zar6wno jego 
zalozenia rzeczowe i metodologiczne, jak i poszczegolne tezy (zwla
szcza zas teza ogolna obarczona prawdziwie 0 r wel l 0 w ski m 
p e s y m t z m e m co do kierunku rozwoju stosunk6w spolecz
nych). [- - - -] [Ustawa z dnia 31 VII 1981 0 kontroli publikac ji 
i widowisk, art. 2 pkt 1 i 2 (Dz. U. nr 29 poz. 99, zm. 1983, Dz. U. 
nr 44, pOZ. 204)]. Zalozenie 0 mater ializmie zosta je tu jednak uzu
pelnione w wymiarze spolecznym swoistq "charakterystykq dar
winowskq" czlowieka i czynnik6w jego post~powania. 

Zasada interesownosci i egoizm kieruje zyciem jednostek w gru
pach i samych grup. Zasada owa w spos6b istotny dla dzie jow 
u jawnia si~ w dzialaniu sti'uktur globalnych (spoleczenstwo, k lasa 
itp .), ktorym jednostka ludzka - choc jest bytern ontycznie sil
nie jszym, bo istniejqcym samodzielnie! - jest podporzqdkowana. 
Rozw6j spoleczenstwa i jego stosunki ukladajq si~ wg Nowaka 
pod wplywem trzech wspoldzialajqcych ze sobq czynnikow: czyn
nika gospodarczego, politycznego i ideologicznego. Czynniki t e 
zwiqzane Sq oczywiscie z grupami spolecznymi, b~dq'Cymi facto
rami dysponentami sil, kt6re je uaktywnia jq. Wsp6ldzialanie 
cz~sto konflik t - mi~dzy owymi silami i czynnikami nap~za 
i ukierunkowuje dzieje. Modele Nowaka pelniq, jak si~ wydaje, 
dobrze swojq funkcj~ wyjasn iajqcq odnosnie niektorych wy
branych etapow dziejowych niekt6rych wybranych kraj6w Europy. 
Zwlaszcza dotyczy to dwu ostatnich wiekow. 

Redukcje i uproszczenia tego systemu jednak (redukcja "czlo
wieka dziejowego" do de facto "zwierz~cia dziejowego", uproszcze
nie dziej6w spolecznych do trzech w ymiarow ; to tylko najwaz
niejsze) nie pozwalajq na jego zupelnq asercj~ ani przez filozofa 
k lasycznego zajmujqcego si~ dziejami ani przez sluchacza oczeku
jqcego odpowiedzi na swoje wazne dzis pytania. Propozycja No
waka jest interesujqca we fragmentach i niektorych poj~ciach (np. 
"p~tli obywatelskiej"); tu dyskusja z nim moze rozjasnic pewne 
przypadki rozwoju spolecznego. Jako calosc - zresztq calosc nie
pcina, gdyz aspekt czynnik6w ideologicznych zwiqzany z obsza
rem kultury nie zostal u Nowaka jak dotqd wystarczajqCO opra
cowany w tym systemie - nie moze zadowolic historiozofa. 
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Tydzieil Filozoficzny KUL 1983 byl nieduzym krokiem w stron~ 
przynajmniej zestawienia, a moze nawet cz~sciowego zwiqzania 
z filozofiq wsp6kzesnq w aspekcie dziejow i dziejowosci. Byl jed
nak krokiem weale niebagatelnym. Dokonano 's,zeregu "kontrastu
jqcych" porownail filozofii klasycznej (z heideggeryzmem, herme
neutykq, opcjq neopozytywistycznq, neomarksizmem), zarysowano 
dose szeroki plan metodologiczny historiozofii, przetarto pierwsze 
sciezki w dziedzinie terminologii. Mimo ambiwalencj~ odczue i ocen 
co do merytorycznych odpowiedzi na problem dziej6w, nie rna, 
jak si~ zdaje, wqtpliwosci, ze filozofia klasyczna winna u z u- ./ 
pel n i e swojq dziedzin~ 0 kilka nowych pytail i r 0 z pat r z y e 
zagadnienie czlowieka w dziejach w nieco odmiennej od dotych
czasowej optyce. 

Co do tego konkluzja Tygodnia nie jest ambiwalentna. Drew
niany osiolek Burydana patronujqcy z wy'sokosci katedry tego
rocznym obradom stracil po ich zakoilczeniu swoj symbolicznie 
w ymowny sens. 

Wojclech Chudy 

PRZEGLAD KRAJOWY I ZAGRANICZNY 
"Przewodni:k Katolicki" w numerze z 20.XI.1983 zamieszcza ar

tykul, ktorego dokumentarna wartose posrod roinych materia
low publikowanych w zwiqzku z drugq pielgrzymkq Jana Paw
la II do Polski jest zupelnie szczeg6lna, ze wzgl~u na osob~ Au
tora, ktorym jest Prymas Polski. Zacytujemy tutaj obszerne frag
menty tego tekstu przynoszqcego z jednej strony nigdzie indziej 
nie publikowane iniormacje 0 okresie przygotowail ("bylem bo
wie'll bardzo blisko ich przebiegU" powie 0 sobie Autor), z drugiej 
ukazujqce perspektyw~ z jakiej przezywal i ocenial t~ pielgrzym
k~ ksiqdz kardynal Jozef Glemp, wyrazajqc swoje refleksje w spo
sob bardziej osobisty nii pozwalalaby na to na przyklad uroczysta 
forma listu pasterskiego. 

"Wiadomosc, ze Ojciec Swi~ty nie moze przyjechae do Polski 
w roku 1982 wywolala powszechne przygn~bienie. Zawod, ze nie 
wypelniq si~ plany zwiqzane z Jasnogorskim Rokiem 600-1ecia, 
dotknql Polakow tym bardziej, ie przezywali na swiezo dolegli
wosci stanu wojennego. W napi~tej atInosferze wyobraiano sobie, 
ze Papiei - gdy przyjedzie - b~dzie odwiedzal obozy interno
w anych, Ze poderwie oslablych, ze pot~pi decydentow, ie odwroci 
bied~, ze sprawi cud". Przewidujqc trudnosci, na jednej z Kon
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ferencji Episkopatu przesuni~to termin zakon<!zenia obchodow Ju
bileuszu Jasnogorskiego. "Nie jest wykluczone, ze gdybysmy si~ 

mocno upierali, Wladze PRL zgodzilyby si~ na formalne odbycie 
P ielgrzyrnki. Papiez przylecialby na Jasnq Gor~, odprawil naho
zenstwo dla jakiejs tam grupy wiernych i odleciaI. Na inny pro
gram realnie nie bylo szansy. Wydawalo si~, ze i zblizajqcy si~ 
rok 1983 takze nie zapewni spokojnego i godnego odbycia wizyty. 
Wlasnie na par~ dni przed kanonizacjq bI. Maksyrniliana Kolbego 
RZqd Polski rozwiqzal wszystkie zwiqzki zawodowe, a wi~c takze 
"Solidarnosc« . Pozbawienie legalnoSci wielomilionowego Zwiqzku, 
prak tycznie obnizylo szanse porozumienia i dialogu, 0 ktore Kos
cio! tak zabiegal". W tej sytuacji Ksiqdz Pryrnas zdecydowal si~ 
odwolac 'swoj udzial w Ul'Oczystosciach kanonizacji i swojq wizyt~ 
w polonijnych osrodkach w Stanach Zjednoczonych. Mogl Jednak, 
pozniej, uczestniczyc w pielgrzymce Ojca Swi~tego do Hiszpanii. 
"Wracalem z Hiszpanii z przeswiadczeniem  pisze ~ ze nie wolno 
m i zaniedbac niczego, co byloby potrzebne do urzeczywistnienia 
n Pielgrzymki Ojca Swi~tego w Polsce". 

Nastqpila seria rozmow. "Dyskusje dotyczyly przede wszystkim 
daty oraz miejscowosci wizyty papieskiej. Kandydujqcych miast 
bylo wiele. Jedynie zabiegi Episkopatu 0 Lublin nie daly rezul
t atu". Dat~ wizyty ustalono zgodnie z sugestiami Stolicy Apostol
skiej. "Reszta programu zostala dopracowana w normalnyrn try
bie rozmow i ustalen... Jedynie sprawa spotkania Ojca Swi~tego 
z p. Wal~sq bylapowodem napi~c, tak przed, jak i w czasie samej 
pielgrzyrnki. Ostatecznie wynegocjowano spotkanie w ostatnim 
dniu pobytu Ojca Swi~tego w Tatrach". Ksiqdz Pryrnas pisze da
lej: "Druga Pielgrzymka roznila si~ od pierwszej sprzed czterech 
lat. Charakteryzowaia si~ wi~kszq odwagq spoleczenstwa, jak row
niez wi~kszq ochotq do podj~cia wysilku i ofiary, aby przezyc 
modlitw~ i spotkanie z Papiezem przez obecnosc fizycznq a nie 
tylko przez telewizj~. Takze post~powanie wladz panstwowych 
bylo inne. Nie odczuwalo si~ propagandy zniech~cania ludzi do 
udzialu, owszem, poza lokalnyrni trudnosciami, zasadniczo dyspo
zycyjny .transport obsluzyl przemieszczenie si~ milionow ludzi". 
P iszqc 0 pierwszych godzinach pielgrzymki, K,siqdz Prymas za
uwaza: "Kto czul po polsku, nawet gdyby stal aktualnie z dala 
ad Kosciola, nie mogi nie poddac si~ owemu nabozenstwu ulicy, 
z jakim spoleczenstwo, peIne fez w oczach, witalo Papieza. I tak 
pozostalo do ostatniego dnia. Oczywi-scie, ze byly miejsca podczas 
przejazd6w, gdzie nie czulo si~ nabozenstwa, ale' manifestacj~ na
stroj6w i postulat6w. Niemniej i te odmienne zachowania si~ upo
litycznionych grup, nacechowane byly tak samo rnilosciq do Naj
wyzszego Pasterza'-'. 
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W czasie pielgrzymki byly takie momenty, kt6re budzily zro
zumiale zainteresowanie, ale kt6re otoczone byly dyskrecjq. P rzy
t oczmy tutaj relacj~ Ksi~dza Prymasa: "Uczestniczylem takze w 
spotkaniach Ojca Swi~tego z Wladzami Panstwowymi. Pami~tam 
dobrze te chwile nie pozbawione wzruszel1. Przeciez to byly chwile 
dialogu, 0 kt6ry ci1lgle tak trudno. Rzecz nie w tym, ze sam dia
log jest trudny, przeciwnie - dialog jako wymiana argumentow 
i spostrzezen, prowadzony przez ludzi przygotowanych, jest inte
lektualn1l przyjemnosciq. Problem lezy w barierach, ktore utrud
niaj1l dialogowe spotkanie. Ojciec Swi~ty - jak wiem y - glosil 
szeroki dialog, zwlaszcza wIadzy ze spoleczenstwem jako pods ta
w~ normalizacji, stqd tez sam nie uchyial si~ od rozmow. Dialog 
bowiem likwiduje wiele cienia, kt6ry przysiania wlasciwy wygl1ld 
partnera; pokazuje jego prawdziwsze oblicze. Jan P awel II za
pewne odczul przykro, ze dany przez niego przyklad nie otworzyl 
dialogu z tq cz~sciq spoleczenstwa, ktorq nader pochopn ie okre
slono jako wrog1l dla rzeczywistosci PRL". 

W dalszej cz~sci swego artykulu Ksiqdz Prymas opowiada 0 OJ
cu Swi~tym, jakim Go w idzial z bliska, w czasie pielgrzymki, 
o pozostawionej w Polsce nauce, wygloszonej nie t ylko slowem, 
wzywa "aby przezyta z wiarq Pielgrzymka ksztaltowala postawy 
m oraIne w iernych, a takze patriotyczne obywateli" i tak kOl1czy: 
" II Pielgrzymka Ojca Swi~tego nie byia w Polsce eksplozj1l po
stulatow, byla ewangeliczn1l siejbq. Wzrost sianego ziarna rna wzra
s tae i ksztaltowae »cywilizacj~ milosci«." 

Sposr6d bardzo wielu glosow wypowiadanych w zwiqzku z pa
pieskq pielgrzymkq odnotujemy jeszcze tutaj dwa. Swojej wypo
wiedzi w wydaniu specjalnym "Kr610wej Apostolow" - wrze
sien, 1983 - Jacek Moskwa da je t ytul Sakrament chorych. Tak 
nazwala t~ drug1l pielgrzymk~ do Polski jedna z uczestniczek 
spotkania w pierwszych dniach czerw ca, w atmosferze oczekiwa
nia. "Powiedziala, ze tamt'! pielgrzym:k~ mozna porownac do n a
rodowego sakramentu bierzmowania. Ta - oczekiw ana - b~dzie 

sakramentem chorych". Wypadek samochodowy i:tpowodowal, ze 
autor artykulu wlasnie w czasie pielgrzymki musial bye w szpi
talu i tam - ze szczegolnym wzruszeniem - sluchal slow wypo
wiedzianych przez Ojca swi~tego juz na warszawskim lotnisku : 

"Prosz~, zeby szczegolnie blisko m nie raczyli bye ci, kt6rzy cier
piq. Prosz~ 0 to w imi~ slow Chrystusa: »bylem chory, a odwie
dziliscie Mnie; bylem w wi~zieniu, a przyszliscie do Mnie« (Mt 25, 
36). Ja sam nie mog~ odwi,edzie wszystkich chorych, uwi~zionych, 
cierpiqcych - ale prosz~ ich, aby duchem byli blisko mnie. Aby 
mnie wspomagali tak, jak czyni1l zawsze". I Jacek Moskwa pisze 
dalej , 0 czym myslal na szpitalnym 16zku: "Dawniej - sakrament 
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ten - uwazano za ostatnie namaszczenie. DziS jednak jego sens 
jest odczytywany zgodnie z biJblijnym. przekazem. Wedlug listu 
sw. Jakuba, celem namaszczenia chorych jest ich podzwigniE:cie 
i zbawienie. 

Sakrament chorych jest zatem terapiq w sferze ducha. Nie le
czy dolegliwosci fizycznej, lecz wzmacnia duszE: tak, aby mogla 
ona skutecznie podjqc walkE:. Podobnie katecheza Jana Pawla II. ' 
Ojciec swi~ty nie przywi6z1 cudownego rozwiqzania polskich pro
blemow. M6gI natomiast - i uczynil to - przywracac wlasciwy 
sens slowom i zdarzeniom, przywracajqc wlasciwq hierarchi~ war
toSci. Choroba i uwiE:zienie majq pewien rys wsp6lny. Nie tylko 
dlatego, ze Sq zwiqzane . z cierpieniem. Przede wszystkim dlatego, 
ze do ich 'natury nalezy z n i e w ole n i e. Jan Pawel II przypo
mina, ze powolaniem czlowieka jest wolnosc. Rzeczywistq wolnosc 
mozna jednak osiqgnqc tylko w prawdzie. Terapia Jana Pawla II 
jest bardzo prosta. Mozna jq okreslic tak, jak austriacki psychia
tra V. Frankl nazwal swojq metodE: leczniczq - logoterapiq. Jest 
t o leczenie sensem. Nie rna sensu bez prawdy. Prawda zas i zbu
dowany na niej sens majq moc przezwyci~zania cierpienia, majq 
moc wyzwalajqcq". 

W kolejnych numerach wznowionego po wieloletniej przerwie 
miesiE:cznika "Powsciqgliwosc i Praca" - numer 3 ukazal siE: w 
listopadzie 1983 roku - jest rubryka noszqca tytul: Co Papiez 
powiedzia! 'Tli!odziezy? Z tej rubryki zacytujemy fragment tekstu 
noszqcego tytul: Czuwajmy pe!ni milosci prawdy i podpisanego: 
Kuba Wygnanski, 19 lat. 

"Wizyta J ana Pawla II splyn~la na nas wszystkich w ielorakimi 
Iaskami, ale pierw sza z nich, to jak sqdz~ ta, zesmy tej pro'by nie 
poniechali. Ta pierwsza z Iask przygotowala nas na przyjE:cie na
st~pnych. Ona to pozwolila zobaczyc, jak podobne Sq nasze ludz
kie Iaknienia, Iaknienia Prawdy i Milosci i w imiE: tej wspolnoty 
pragnien pozwolila nam podac -sobie rE:Ce. Ujrzec nasZ<! wielomi
lionow q solidarnosc. Solidarnosc, kt6rej pot~ga k ryje siE: nie tylko 
za wielkq liczbq, ale takze za k azdym z nas, a tym samym zobo
wiqzuje do stania siE: jej godnym, do pracy nad sobq. 

Papiez powiedzial 0 mlodosci, ze jest to "Wymiar czlowieczen
stwa, otw arty na wypelnienie dwoma podstawowymi wartoscia
mi: Prawdq i Milosciq«. Prawda i Milosc jako fundament naszego 
czlowieczenstwa Sq nierozerwalne. Wszak najwi~kszq Prawdq jest 
Prawda Milosci. Przykazanie Milosci nakazu~e nam k ochac bliZ
niego i w nim uczcic jego przyczynE: - Boga. Jakze trudno przy
chodzi to nam teraz, kiedy wielu z nas klE:kalo przed krzyZem 
Stadionu praskiego jak Hiobowie naszego wieku. 

Dzieje Hioba przedstawione w dramacie Karola Wojtyly pod 
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tym samym tytulem, ukazujq czlowieka, ktory chce poznae odpo
wiedz na to jedno, zasadnicze dla niego pytanie: »Dlaczego?«. My 
takze oczekiwalismy na nie odpowiedzi. Jan Pawel II podczas cz~

stochowskiego spotkania z mlodziezq, rozwazajqc slowa Apelu Ja
snogorskiego, powiedzial: »Czuwam - to znaczy takze czuj~ si~ 

odpowiedzialny za to wielkie, wspolne dziedzictwo, ktoremu n a 
imi~ Polska. To imi~ nas wszystkich okresla. To imi~ nas wszyst
kich zobowiqzuje. To imi~ nas wszystkich kosztuje. Moze czasem 
zazdroscimy Francuzom, Niemcom czy Amerykanom, ze ich irni~ 

nie jest zwiqzane z takim kosztem historii, ze 0 wiele latwiej Sq 
wolni, podczas gdy nasza polska wolnose tak duzo kosztuje. Nie 
b~d~, moi drodzy, przeprowadzal analizy porownawczej. Powiem 
tylko, ze to co kosztuje, wlasnie stanowi wartose. Nie mozna zag 
bye prawdziwie wolnym bez rzetelnego i gl~bokiego stosunku do 
wartosci. Nie pragnijmy takiej Polski, ktora by nas nic nie kosz
towala«. Prawda ta rna dla nas znaczenie objawienia. Jest treSciq 
naszego poslannictwa, na ktore Papiez udzielil nam swego blogo
slawienstwa, utwierdzajqc tym samym wiar~ w to, ze tak jak 
Hiob zostal w wierze swej wynagrodzony, tak i my dostqpimy tej 
laski. Musimy jednak oczekiwanie na niq wypelnie Hiobowq po
korq. Trzeba zrozumiee w duchu tej pokory sens nakazanej nam 
milosci. -Pojqe jq w znaku, ktory jest nam przypisany trudnq hi
storiq. Musimy sens Milogci odnalezc w krzyzu. Inaczej: dwie linie 
przeci~te pogrodku, z ktorych jedna wspina si~ milosciq ku Bogu, 
a druga ogarnia w milosci Ziemi~ i Czlowieka. Si~ga ona dalej niz 
my to mozemy uczynic, przyjmujqc w ramiona takze tych, ktorzy 
przeciez nie »u Chrystusa Sq na ordynansach«." 

Pismo "Powsciqgliwosc i Praca", ktorego tytul pochodzi z 1898 
roku i na ktorego okladce Ksiqz~ Wojska Niebieskiego toczy zwy
ci~ski boj z Szatanem, jest jednym z tych pism, ktore z pewnoSciq 
zdob~dzie sobie wiernych czytelnikow. Jest pismem adresowanym 
do mlodziezy, wyraznie dbajqcym 0 zarysowanie wlasnego stylu, 
jest powazne tq powagq, z ja:kq patrzq na swiat ludzie dwudziesto
letni, i niekonwencjonalne, redagowane bez rutyny a jednoczesnie 
na dobrym poziomie profesjonalnym, z artykulami autorow, 
ktorzy moze pierwszy raz widzq swoje nazwisko w druku. GI~
boka wdzi~cznosc i uznanie dla ksi~zy michalitovt, ktorych nakla
dem wydawane jest pismo i w ktorych tradycji jest ono zakorze
nione dyktuje na tym miejscu uwag~, aby wielkodusznie do mini
mum ograniczac dzial "Z zycia zgromadzenia". 

Numer 1 (nowej numeracji) poswi~ony byl prawie w calosci 
pielgrzymce papieskiej. W numerze 2 (pazdziernik) ks. Jozef 
Tischner publikuje artykul Pracy ludzkiej - SZCZf;SC Baze, w nu
merze 3 Anna Kamienska artykul Radosc Prawdy. W numerach 
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tych znaleze mozna takze: artykul ks. Zbigniewa Czerwifiskiego 
o wspolnotach neokatechumenalnych - jeden z pierwszych w pol
skiej prasie kompetentnych tekst6w 0 tych zywo rozwijajqcych 
si~ wspolnotach i fotoreportaz Slawka Bieganskiego Oaza, dysku
s j~ 0 samorzqdach szkolnych, stale rubryki: Fakty z przeszlosci, 
Panorama mysLi spolecznej, w ktorej Pawel Spiewak przedstawia 
interesujqcy wyklad podstawowych poj~e spolecznych i politycz
nych - zacytujemy tutaj taki fragment 0 liberalizmie: "Podsta
wowe znaczenie dla liberalow ma pytanie nie kto rna sprawowae 
wladz~, ale Jakie majq bye jej gi-anice,bez wzgl~u na to przez 
kogo jest sprawowana. Wszelka wladza korumpuje, wladza abso
lutna korurnpuje a'bsolutnie - ten aforyzm lorda Actona moZe 
stanowie motto kazdej niemal pracy napisanej przez ·liberala. Kaz-' 
da wla'dza, bez wzgl~du na jej postac musi zostae ograniczona: 
rZqd musi bye rownowazony silq parlamentu, cial ustawodawczych, 
a te kontrolowane przez sqdy. Wladza panstwa ograniczona wla
dZq cial lokalnych (zasada federalizmu) powolywanych przez sta
ny, hrabstwa, prowincje, miasta. Inaczej bowiem, pisal jeden 
z wielkich filozofow wolnosci, Alexis de Tocqueville, powstaje 
miejsce dla despoty. On to »latwo wybacza rzqdzonym, ii go nie 
kochajq, byleby nie kochali si~ mi~dzy sobq... Ludzi, ktorzy pragnC! 
polqczye swe wysilki dla tworzenia wspolnego dobra, uwaza za 
duchy · wichrzycielskie i niespokojne, a przeinaczajqc wlasciwy 
sens, ddbrymi obywatelami nazywa tych, ktorzy zamykajq si~ we 
wlasnych czterech scianach«." W rU'bryce My i prawo znaleie 
moina teksty Lecha Falandysza, w rubryce Rozmowy 0 wartosciach 
Krystyny Starczewskiej. Jan M. Ruman rozpoczql seri~ artyku
low 0 tematyce biblijnej nawiqzujqcych do najlepszych tradycji 
i wzorow dla tego typu publikacji. 

Z tekstu ks. Waclawa Oszajcy Nie b~bnij pi~sciami w niebo 
zamies2lczonego w nr 3 zacytujemy koncowy fragment, dajqcy wy
obrazenie, w jaki sposob prezentowana jest problematyka zycia 
wewn~trznego : "Zauwaz, twoj Bog jest Ojcem wszystko wiedzq
cym 0 tobie. Wie wszystko, poniewaz ci~ kocha, wie przez milose. 
Modlitwa zaczyna si~ od uswiadomienia sobie tego wlasnie fak
tu - Bog mnie kocha. Jesli to jest prawda, to nic innego mi nie 
pozostaje, jak tylko na poczqtek zamilknqe i posluchae, co mowi 
Pan". 

W numerze pazdziernikowym "Powsciqgliwosci i Pracy" znaj
du jemy tekst Marcina Szymuli 0 "IntelektualiScie Gamalielu", 
o te j historii zapisanej w dziewi~ciu wersetach Piqtego Rozdzialu 
Dziejow Apostolskich, 0 Gamalielu, kt6ry wypowiedzial slynne 
zdanie "Jezeli bowiem od ludzi pochodzi ta mysl czy sprawa, roz
padnie si~, a jezeli rzeczywiscie od Boga pochodzi, nie potraficie 
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ich zniszczyc 1 m oze si~ czasem okazae, ze walczycie z Bogiem". 
Zacytujemy tutaj fragmenty tych rozwazan: "Jak informuje przy
pis w Biblii Tysiqclecia, pozniejsza tradycja widzi w Gamalielu 
cichego zwolennika chrzescijanstwa, ktory mial si~ potem nawro
cie i przyjqe wiar~ w Chrystusa. 

Nie lubi~ myslee 0 nim dokladnie w ten sposob, w kategoriach 
chrzeScijanskiego spisku. Cichy zwolennik Chrystusa zwodzqcy sza
cowne, choe podniecone grono darem wymowy bylby tu kimS na 
ksztalt wiecow ego manipulanta prowadzqcego sluchaczy na pasku 
retorycznych chwytow do celu, ktory sobie z gory upatrzyl. Obron
ca Chrystusowe j sprawy jako demagog - to jednak niesmaczne. 
Widz~ Gamaliela inaczej. Wyobrazam go sobie jako czlowieka 

przeraionego wybuchem krwiozerczych instynktow, na tyle jed
nak przytom nego, by nie tracie z oczu kl~bowiska interesow k ry
jqcych si~ za zqdaniem wyroku... I raptem Gamaliel lapie si~ na 
cZymS jeszcze - opr6cz wstr~tu do smierci jest w nim p rzeciez 
ciekawose. N iepewnose i ciekawose: »moze si~ czasem okazae, ze 
walczycie z Bogiem«, m6wi i widzi, ze wykonal cos wi~cej niz 
retorycznq sztuczk~. Rzeczywiscie - przeciez moze si~ tak okazae. 
Moze lub nie. 

Gamaliel siada i rna wrazenie, ze mirnochodem dotknql wielkiej 
t ajemnicy, ale zaslona wcale jeszcze nie spada z jego oczu ... 

Gamaliel spaceruje po linie, pod kt6rq kl~biq si~ bestie. Kieruje 
nim ciekawose, znuzenie, przekora i wreszcie, co takze juz powie
d ziano, niech~e do oglqd ania niepotrzebnej smierci. Raczej niech~e 

n iz wstr~t. Gamaliel nie wypowiada Sanhedrynowi otwar tej wojny, 
nie kruszy kopii w obronie zycia aposto16w; wd aje si~ tylko w 
subtelnq gr~, ktorej ryzyko usiltlje sprowadzie do minimum. "Za
stanowcie si~ dobrze« - powiada i w ten sposOt> czyni Sanhedryn 

'wspolnikiem obrony... 
Uczony zydowski i ci, k torzy go sluchali, sqdzili, ze -Gamaliel 

posluguje si~ slowem. A tu okazuje si~, takze Slowo posluzylo si~ 
Gamalielem. Nie spos6b - sluzqc milosierdziu i prawdzie - nie 
sluzye jednoczesnie Temu, ktory oglqdany w szersze j perspekty
w ie, nie przegrywa nigdy". 

* 

W Polsce nie ma obyczaju poddawania w katolickiej publicy

styce pod dyskusj~ i krytyk~ wypowiedzi papieskich i wypowiedzi 
biskupow, nie ma obyczaju drukowania glosow, w ktorych br zmiq 
tony polemiczne w stosurrku do tego, co nazywane politykq kos
cielnq jest w wielkiej mierze dus2lpasterskq wizjq pontyfikatu, jest 
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konkretnq realizacjq odpowiedzialnosci jak!l podejmuje papiez 
i biskupi za powierzonych swojej opiece duszpasterskiej wiernych. 
Na pewnq swobod~ w ocenie zaslug i ewentualnych b1~6w kos
cielnej hierarchii pozwala - zgodnie z obyczajem - dopiero hi
storyczny dystans . W sytuacji, w ktorej ster Piotrowej barki dzier
zy po raz pierwszy w historii Polak, kiedy jest nim cz10wiek oto
czony tak wielkq milosciq i szacunkiem jak Jan Pawe1 II, tym 
bardziej wydajq si~ dla Polakow szokujqce glosy, w ktorych do
sye swobodnie, tak jakby oceniano swieckich m~i;ow stanu, bl"ZIlilll 
nuty krytyczne i polemiczne. Piqta rocznica pontyfikatu Jana Paw
1a II by1a szczegolnq okazjq do pojawienia si~ takich wypowiedzi 
w prasie swiatowej. W innym kontekScie cywili2acyjnym nie wy
wolujq one zdumienia, a poniewai niekiedy bardzo przesadne re
lac je 0 atakach na "polskiego PapieZa" krqzq z ust do ust i budzq 
zgroz~, przytoczymy, choc nie bez wahania, niektore z tych wy
powiedzi. 

Najbardziej bliski OpilllOro wyrazanym najszerzej wydaje roi 
si~ kr6tki tekst, jaki pojawil si~ w "Temoignage Chretien" (z24 
pazdziernika br.), francuskim pismie katolickim 0 bardzo lewico
wym, jak na polskie gusty, charakterze. Po krotkim wyliczeniu 
podstawowych wydarzen pi~ciu Iat pontyfikatu czytamy: "Po za
machu na swoje zycie, kiedy zawislo one na wlosku, szescdzie
si~iotrzyletni Jan Pawe1 II, niewzruszony jak skala, trzyma silnq 
r~kq ster barki Piotrowej. Podziwianyprzez jednych, i to by
najmniej nie tylko w szeregach wiernych, jest przez innych obser
wowany z niepokojem. Takq postaw~ zajmujq czasami i najbar
dziej zaangazowani chrzescijanie , ktorzy obawiajq si~ , ze katoli
cyzm "po polsku« oznacza siIny zwrot ku tradycjom centrum. Ni
kogo jednak ten papiez nie pozostawia oboj~tnym. I na pewno 
nie jest popadaniem w papolatri~ z odleglej epoki uznanie w Ja
nie Pawle II silnej i pociqgajqcej osobowosci, ktora wyciska pi~tno 
na naszych czasach". Po opublikowaniu tego tekstu redakcja 
"T.C." wydrukowala jeszcze kilka listow czytelnikow, niektorych 
bardzo krytycznych, innych pelnych podziw u, i ta wymiana po
gIqdow zatrzymala si~ w koncu na stwierdzeniu, ze choci~z pod 
wieloma wzgl~dami mozna J ana P aw1a II trak towac jako trady
cjonalist~, . to na pewno nie mozna nazywac go konserwatystq. 

Jedna z na jlepiej redagowanych gazet swiata, niezaleZny i libe
raIny "Le Mande" oglosil w numerze z 21 wr zesnia 1983 artykul 
swego specjalisty od zagadnien religijnych, Alaina W oodrowa, 
ktory pewnym echem odlbil si~ takze w polskiej prasie. Czytamy 
w nim mi~zy innymi: "Pontyfikat Jana Pawla II jest cz~sto okre
slany w Rzymie jako »monarchia absolutna«. Gdy papiez wypo
wiada si~ na jak is temat - celibatu ksi~zy (trzy tysiqce prMb 
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o redukcj~ ad laicatum jest w tej chwili zablokowanych), noszenie 
sutanny lub nieangazowanie si~ w dzialalnose politycznq duchow 
nych - oczekuje pelnego posluszenstwa. Niektorzy, nie ukrywa
jqC swego podziwu dla mi~dzynarodowej pozycji Jana Pawla II, 
zw!aszcza w dziedzinie praw czlowieka i po.koju, porownujq go 
ch~tnie z generalem De Gaullem: w kazdych okolicznosciach »kwa
termistrzostwo nadciq'gnie«." 

"Wartosci, kt6re pragnie rozwijae, takie jak pos!uszenstwo, dy
scyplina, poboznose maryjna, silne instythcje eklezjastyczne w 
swieckim srodowiSku, wszystko to oczywiScie papiez znal w swoim 
Kosciele, kt6ry go uksztaltowal. Pytaniem centralnym dla jednegO 
z moich rozm6wcow bylo, »czy model polski jest ostatnim mode
lem Kosciola dnia wczorajszego, modelem zanikajqcym, ezy jest 
modelem K:oscio!a jutra, jak to utrzymujq najbardziej gorliwi wiel
biciele papieza z Opus Dei czy Communione e Liberazione«.. ~ " 
"Jesli w czasie papieskich pielgrzymek mi~dzynarodowych groma
dz'l si~ tlumy, to przede wszystkim aby oklaskiwae i podziwiae 
charyzmatycznq postac, czlowieka bohaterskiego (z m~czenskq au
reolq z racji nieudanego zamachu), czlowieka sympatycznego. Trese 
jego przem6wien jest odsuni~ta na drugi plan, wedlug angielskiego 
powiedzenia »The singer, not the song« (spiewak, a nie jego 
piesn)"... "Wedlug wybitnego rzymskiego teologa »to co z tego 
pontyfikatu pozostanie to nie polska wrazliwose tego wybitnego 
papieza, ale jego usilowania wspomozenia wzrostu lokalnych Kos
ciol6w, a przede wszystkim dzialalnose polityczna zmierzajqca do 
budowania odpr~:i;enia na scenie mi~dzynarodowej«." 

Angielski katolicki "The Tablet" z 15 pazdziernika 1983 dru
kuje, takze z okazji pi~ciolecia pontyfikatu, artykul redakcyjny 
pod tytulem Sila i slabosc papieza. Czytamy w nim: "Habemus 
Papam. Mamy papieza. Mamy naprawd~. Mamy papieza, kt6ry 
nawet na mysl nie przychodzil liberalnym teologom, ki~dy przed 
jego wyborem, pi~e lat temu, szkicowali oni sylwetk~ papiei a, 
ktorego by pragn~li. Dostali kogos, kto pod wieloma wzgl~dami 
jest przeciwienstwem proponowanego przez nich idealu. Ale Pa 
piez z Polski jest powszechnie uznawany za magnetycznq osobo
wose na scenie swiata... Zaufanie jest kluczem tego pontyfikatu. 
Brzmi one w glosie Jana Pawia II. Jest oczywiste w kazdym jego 
dzialaniu... Ukaza! on swiatu Kosciol, jak tego nie dokonal zaden 
papiez przed nim, i przedstawil swiatu bez jakichkolwiek ust~pstw 
absolut moralnych i duchowych wymagan opartych 0 absolutnq 
wiar~ . S!uchajq go ludzie mIodzi. Nie ma zadnego nauczyciela 
o sprawach moralnych, ktory m6gIby si~ z nim rownae. Mogq n ie 
sluchae jego zalecen, ale zdajf', sobie spraw~, ze dla niego... k a:i;dy 
z nich ma nieskonczonq wartose. »Wierz~ w was« powiedzial do 
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tlumow zgromadzonych na stadionie Wembley w czasie swojej 
podrozy do Wielkiej Brytanii. »Wierz~ w calq ludzkosc, wierz~ 

w jedynq godnosc kaZdej ludzkiej istoty. Wierz~, ze kazdy czlo
wiek ma wartosc, 0 ktorej nigdy nie wolno zapomniec ani mu jej 
odebrac«." Dalej komentarz 0 tym, ze tego wszystkiego uczyl si~ 
papiez przez wlasne doswiadczenie w swoim kraju, w Polsce. 
Jeszcze dalej jednak nast~pujq slowa: "To jest pontyfikat Restau
racji i istniejq ostrzegajqce 0 tym znaki"... "Jednq z prawd w naj
bardziej oczywisty spos6b zagrozonych jest doktryna kolegialno
'sci - tak wysuni~ta na pierwszy plan przez Sobor Watykan
ski II - ktora mowi, ze Kosciolem kieruje papiez i biskupi z nillIl 
wspoldzialajqcy, jak jedna druzyna. W ten wlasnie sposob Vati
canum II uzupelnil nauk~ Vaticanum I. Papiez Jan Pawel II bez
ustannie odwoluje si~ do poj~cia kolegialnosci. Ale podczas gdy 
Drugi Sobor Watykailski kladl nacisk na druzyn~, dla niego na
cisk spoczywa na kapitanie. »Jestem tylko papiezem« powiadal 
J an XXIII. To nie jest sposob, w jaki mysli Jan Pawel II. Cala 
seria dr~czqcych problemow zostala w Kosciele umieszczona w 10
dowce: na przyklad sprawa zonatych ksi~zy, kaplailstwa kobiet, 
rozumienia nieomylnosci, problemy Humanae Vitae, zagadnienie 
duszpaSterskiego traktowania osob rozwiedzionych. Zamiast tego 
papiez wprowadzil Kosciol w okres refleksji i duchowego pogl~
bienia, z ktorego musi on si~ wylonic pogl~biony. Ale, potem, 
wszystkie te problemy pozostanq". Jan Pawel II nie jest papie
zem, wobec ktorego latwo 0 zachowanie chlodnego dystansu. Po 
wyliczeniu kontrowersyjnych w wielu koscielnych srodowiskach 
Zachodu problemow autor artykulu tak go konczy: 

"Ten pontyfikat jest pontyfikatem wieikiej obietnicy. W uderza
jqcy sposob wyrazil jq Jan Pawel II dawno temu, w Harlemie; 
kiedy cichl juz spiew murzyilskich dzieci, dokonal czegos, co tylko 
on potrafi: »Jesli my b~dziemy milczeli 0 radosci spotkania z Je
zusem - powiedzial im - wtedy kamienie naszy'ch miast wolac 
b~dq. Bo my jestesmy ludem Wielkanocy i Alleluja jest naSZq 
piesniq«. Dreszcz napi~cia przebiegl przez sluchaczy. Jan P awel II 
czyni z wiary dotykalnq rzeczywistosc - nigdy nie bylo to tak 
widoczne, jqk wtedy gdy byl ranny i prawie umierajqcy. W naj
blizszq niedziel~, ze szpitalnego lozka, glosem zalamujqcym si~ ze 
wzgl~u na bol modlil si~ »za brata, ktory we mnie uderzyl, kt6
remu szczerze prz~baczylem. Zjednoczony z Chrystusem, Kapla
nem - Ofiarq, ofiaruj~ moje cierpienie za Kosci6l i za swiat. To
bie Mary jo powtarzam: totus tuus ego sum«. Byl to wielki mo
ment tego pontyfikatu, ale ciqgle za wczesnie jest, zeby wiedziec, 
jak dalece b~zie wypelniona ta obietnica." 

Paul Thibaud, redaktor naczelny miesi~cznika "Esprit", jeden 
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z najbardziej przenikliwych obserwatorow wsp6lczesnego swiata, 
dobrze znajqcy problemy Polakow, mowil kiedys, ie doSwiadcze
nie historyczne dalo polskim katolikom ·umiej~tnosc stawania wo
bee przeciwnikow, partner6w czy rywali, ktorych pozycj~ okresla 
wyraznie zarysowana ideologia i struktury organizacyjne. Nato
miast to sarno doswiadczenie powoduje jakby pewnq bezradnosc 
winnej sytuacji, bardzo utrudnia zrozumienie ludzi, ktorych po
stawy zostaly uksztaltowane przez tradycj~ liberalizmu i scepty
cyzmu (»istniejq atomy i istnieje przestrzen - cala reszta jest 
sprawq poglqdow<c - powiada w liScie do redakcji jedna z czytel
niczek "Le Monde"). Dodajmy, ze przyjqwszy taki punkt widzenia 
jest tez szczeg6lnie trudno pojqC fenomen polskiego katolicyzmu, 
przywiqzanie wsp6lnoty koscielnej do niektorych tradycyjnych 
form, prawo urz~du nauczycielskiego do wypowiadania szczeg6lo
wych norm moralnych. Jan Pawel II musi wydawac si~ czasem 
irytujqcy dla umysl6w uksztaltowanych w tym sceptyczno-liberal 
nym swieeie Zachodu. Ale przede wszystkim jednak - 0 czym 
swiadczy entuzjazm jaki wywolujl! jego pielgrzymki - jest czlQ
wiekiem, ktory fascynuje przez to, ze odslania rzeczywistosc wia
ry, ukazuje jej prawdziwq obecnosc, wielorako dOSwiadczonq i po
swiadczonq swoim wlasnym iyciem i w zyciu narodu, k t6ry go 
dal swiatu. Czyni wiar~ »rzeczywistoscil! dotykalnl!<C, jak 0 tym 
pisal cytowany wyiej autor z "The Tablet". Obecnosc w prze
strzeni nie tylko atomow, ale i czlowieka, obecnosc wiary i wszech
obecnoSc Boga mogq wi~c stawac si~ nie tylko przedmidtem opinii, 
ale doswiadczalnq rzeczywistoscil!. 

Zacytujemy tutaj jeszcze fragment artykulu pod tytulem Polskie 
dyLematy, jaki Thibaud opublikowal w "Liberation" 28.VI.83 ·r. 
bezposrednio po drugiej pielgrzymce do Polski. Zacytujemy go ze 
wzgl~du na to, ie niektore Qceny pontyfikatu ll!czq si~- bezposrednio 
z przyjmowanymi przez ich autorow kryteriam i post~powosci 

i konserwatyzmu, ze swojego rodzaju "lewicowq" i "prawicowq" 
wrailiwosciq w dziedzinie polityczno-spoleczne j. W bardzo nieza
leinej, liberalnej i lewicowej gazecie, Paul Th~baud pisze: 

"Chrzesci janski humanizm Jana Pawla II jest odpowiedziq dla 
nowej swiadomosci (kt6ra uksztaltowala si~ w wyniku doswiadcze
nia zagrozen tot1;llitaryzmu). Problem nie polega na przeciwsta
wianiu ani nawet hierarchizowaniu "sprawy Boga" i "sprawy czlo
wieka". Chodzi 0 to, aby jedna zawarta byla w drugiej. Od swej 
pierwszej encykliki (Redemptor hominis) P apiez przedstawia Boga 
i czlowieka jako b~dqcych kazdy »w drodze« ku drugiemu... 
Teologia J ana P awla II nie jest t eologiq wyzwolenia w tym "sen
sie, ze walka 0 sprawiedliwosc n ie jest, wedlug niego, ani sub
stancjq ani kryterium wiary. Stanowi tylko jej fragment. Dla nie
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go chrzescijanstwo t~ walk~ obejmuje i jest dla niej nieodzownym 
fundamentem. To ono w ostatecznym wymiarze zawiera w sobie 
prawa robotnicze i jest ich gwarantem - i nie jest rzeczq decyzji 
panstwowej uznac lub nie uznac ich rzeczywistosci. Ale chrzesci
jaiistwo jest zywe tylko wtedy, kiedy ozywia je prawdziwa pasja 
wolnosci i sprawiedliwoSci, kiedy dowodzi tego, ze jest uz~eczne 
a nawet nieodzowne dla czlowieczenstwa ludzi... W swoich homi
liach Jan Pawel II w spos6b praktyczny ilustruje SWq wiar~ 

»w swiat ozywiony i odnowiony w Chrystusie« (takich termin6w 
uzywa sam w tekscie napisanym z okazji stulecia Jacques Mari
t aina, aby okreslic »wielki program Magisterium Kosciola we 
wsp6lczesnej epoce«)." 

Piq ta rocznica pontyfikatu Jana Pawla II znaIazla naturalnie 
szczeg6lne odbicie w prasie wloskiej. Odnotujemy tutaj charakte
rystycznq wymian~ zdan pomi~dzy dziennikarzem "Corriere della 
Sera" a arcybisku'Pem Bolonii, Enrico Manfredinim (16.X.83). 
Dziennikarz: "Zwlaszcza we Wloszech mozna odczuwac polskosc 
fo rmacjil obecnego Papieza - m. in. to podkreslanie znaczenia' Kos
ciola jako »sily spolecznej"'" Abp Manfredini: "Papiez jest oczy
w iScie Polakiem. Jego formacja kulturalna jest inna od tej, kt6rq 
dajq nasze szkoly. Ale to nie model polski chce on tutaj zaszcze
pic. To Sob6r, kt6ry chce zrealizowac. Sobor m6wi 0 Ludzie Bo
zym jako wcielonym w histori~ podmiocie poslannictwa Chrystusa. 
Caly pontyfikat nosi w sobie rysy tej soborowej inspiracji: ozy
wiae i uaktywniac wszystkie cz~sci Kosciola, czynic Iud podmio
tern historii swiadomym swej identycznosci, zdolnym zbiorowo i in
dyv,;idualnie wypelniac swe poslannictwo." 

I jeszcze na zakoiiczenie przytoczymy fragmenty artykulu ma
jq<:ego tytul Czy slyszelismy co do nas mowil Papiez?, ktory ks. 
pralat Gerard Defois, do niedawna sekretarz Episkopatu Francji, 
opublikowal w "Le Monde" 8.IX!.83: 

"Wiara chrzescijanska niejako z natury jest w opozycji wobec 
»tego swiata«, tj. wobec wszystkich mocy, kt6re za posrednictwem 
idei, sily Iub pot~gi materiaInej pragnq wszystkim rzqdzic Iub pod
dac sobie Iudy i Iudzkie przekonania. M~czenstwo jest stalq c~
sciq swiadectwa wiary chrzescijanskiej. Historia chrzescijailstwa 
jest przeorana tym radykaInym sporem... Sila du<:howa ujawnia 
si~ w tym stalym oporze wabec autorytet6w, kt6re dla swoich 
ceI6w konfiskujq sumienia, wierzenia, czasami sam Absolut.. . 
P apiez ukazuje gl~bakie zr6dlo tych kryzys6w moraInosci i kul
tury: " jeSIi bez wolnosci nie ma prawdziwej wiary, to znaczy jesli 
nie rna jej bez dost~pu do korzeni mysli i duchowoSci, bez uczest
nictwa we wsp6lnocie wierzqcych, nie ma tez wolnosci bez wiary 
to jest bez odniesienia do Absolutl:l, kt6re daje czlowiekowi fun 
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dament transcendencji i broni go przed manipulowaniem jak bier
nym przedmiotem przez ideologiczne lub polityczne sily, odbiera
jqce mu ludzkq odpowiedzialnosc i ludzkq godnosc". 

Krzysztof Sliwinski 

SZUKANIE PERty 
Przeklad - swobodny ale zawsze przeklad - apokryfu; luzna 

t rawestacja utworu kultury Wschodu; poemat wierszem, prOZq, 
kronikq... ; wiersze; lapidarne zapiski na podobieiistwo sentencji 
t o material, z ktorego zlozony zostal najnowszy tom poetycki Cze
s lawa Milosza. W wydaniu Ann Arbor i w polskim wydaniu WL-u 
nosi tytul otwierajqcego go apokryfu - Hymn 0 perle, wydanie 
paryskie to po prostu: Dziela zbiorowe. T. XI. Poezje. Jaki to jest 
tom? Wiele (wi~kszosc nawet) pomieszczonych w nim wierszy byla 
juz publikowana w roznych czasopismach w ostatnich latach. Te
r az spotkaly si~ w jednej ksiqzce. Jaki to dalo efekt? Czy jest to 
zbieranka jedynie, ktorq lqczy fakt, iz pochodzi z jednego okresu 
tworczosci? 

Stary czlowiek, wzgardliwy, czarnego serca, 

Zdumiony, ze tak niedawno byl dwudziestoletni, 


Mowi. 

A chcialby nie mowic, rozumiec. 


(Osobny zeszyt: przez 
galerie luster) 

I jeszcze jeden cytat: 

Bylem niecierpliwy i draznilo mnie tracenie czasu na glupstwa, 
do ktorych zaliczal"em sprzqtanie i gotowanie. Teraz z uwagq 
kroj~ cebul~, wyciskam cytryny, przyrzqdzam rozne gatunki 

sosow. 
(Stan poetycki) 

Przyzwyczail nas Milosz do tego, ze nie mozna spodziewac si~ 
u niego zadnego rodzaju czy gatunku literackiego w czystej po
staci. Jednakowoz kazdy z jego tom6w poetyckich cechuje spoj-

Czeslaw Mllosz: Hymn 0 P erte. Wydawnlctwo Llterackie , Kralt6w 1983. 
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nose wewn~trzna, ktora wywodzi si~... roznie: ezasami b~zie to 
pazoma fabula jak w przypadku eyklu Swiat. Poema naiwne. In
nym razem - ehocby w Mieseie bez imienia ezy w traktataeh 
kolejne wiersze t'ub fragmenty nabudowujq si~ woko1 przedmio
tu-tematu. Bywa tez, ze temat jest tak "obszerny", jak w poema
eie Po ziemi naszej czy w Gdzie wschodzi stonce i k~dy zapada, 
i e nie spos6b go wyczerpac ni abjqc i wtedy pozomie odlegle oct 
siebie tematyeznie bqdi rodzajowo teksty funkcjonujq na zasa
dzie najazdu kamery wydobywajqeej kolejne szczego1y, kt6re do
pe1niajq i preeyzujq najogolniejszq wizj~. Kazdy z tyeh tomow 
jest probq, docieraniem do istoty tak ezy inaczej zaproponowanego 
przedmiotu poprzez - zdawaloby si~ niewazne, drobne - zda
rzenia powszednie alba probq znalezienia takiego centrum, ktore 
byloby w stanie polqczyc w swojej jedyn@sci i niepowtarzalnosci 

. w ielosc pozornie odleglych obserwacji. Stqd splotlo si~ w tej po
ezji sensualne doznanie swiata i eschatologiczna refleksja nad 
istnieniem tak dalece, ze "krojenie cebuli" zyska10 wymiar meta
fizycznej zadumy (staio si~ jej przyczynq) a prawdy ostateczne 
otrzyma1y swoj materialny, osiqgalny zmyslami, ksztalt. Juz nas 
do tego Mi10sz przyzwyczail. 

Ostatni przed Hymnem 0 perle tom poetycki, Gdzie wschodzi 
sioitce i k~dy zapada, byl jakby probq summy, probq rozprawie
nia si~ i uporania 'zarowno z ci<jgle nieujarzmionq przeciez i nie
poslusznq materiq slowa poetyckiego (chocby dlatego, ze slowo 
ciqgle odsyla do kategorii desygnatow, podczas gdy chcialoby si~ 
przy jego pomocy nazwac przedmiot; rzecz, zjawisko, mysl, itd. 
jeden jedyny), jak i z mySlami - obsesyjnymi, stale obecnymi, 
stanowiqcymi wqtek calej Miloszowej poezji. Takze z koncepcjq 
ludzkiego, jedynego, bo wlasnego, zycia; rozumienia i siebie i swia
tao Jest to poemat probujqcy m. in. zaehowac ehronologi~ psyehicz
nego dojrzewania i formowania osobowosci. Z drugiej strony owo 
samopoznanie jest koniecznym warunkiem zrozwnienia kultury, 
w ktorej cz10wiek zyje, a jej poznanie z kolei sprawia, ze lepiej 
poznaje si~ siebie... i tak w nieskOIlezonosc. I wtedy nie rna rze
ezy niewaznych, nieistotnyeh ani zbyt banalnych. Przez wiersz, 
poemat, wyznanie, zaslyszanq w dzieciilstwie piosnk~ - ale takze 
poprzez kronik~, drobiazgowy katalog przedmiotow, ktorych juz 
rue ma, probuje Milosz opisac to, co by10 istotne, co jest 
lstotq. 

Po takim wlasnie tomie ponowil wszelako stale obecne w tej 
poezji, na rozny spos6b, stwierdzenie: 

Jak mowic? Jak rozedrzec skor~ sl.6w? 
Co napisalem wydaje si~ teraz nie to. 
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I co przezylem wydaje si~ teraz nie to. 
(Osobny zeszyt: Gwiazda piolun) 

Za tem szukanie nie ustaje. Nie udalo si~ zatrzymac "olsnienia", 
tej "perly, sekundy", "mgnienia", ktore jawi si~ "na dnie muszli", 
w szcz~sliwyrn poranku z D ar u . Nie udalo si~ - iyjq·c - zyskac 
dystansu doswiadczenia dajqcych mozliwosc widzenia z perspek
tywy wlaSciwej wyobraze niom "rlrugiego brzegu", zobaczyc kon
dycj~ ludzkq przez pryzmat swiadomosci rzeczy ostatecznych. Ist 
n ieje jednak pami~c chw il olSn}enia i swiadomose, Ze one byly: 

A jednak zaznates piekielnych ptomieni. 

Mogl'bys n awet powiedziec jakie Sq: prawdziwe, 

Zakonczone ostrymi hakarrii zeby darty mi~o 


Po kawalku , do kosci. I szedles ulicq 

I odbywala s i~ kazn, broczenie, smaganie. 

Pami~tasz wi~c nie wqtpisz. Na pewno jest Piekto . 


(Dow6d) 

P oniewai takie chwile byly - nie spos6b powiedziee sobie: dose, 
i tak nie dotr~. Poniew az jednak·przemin~ly i zrodzily nowe Wqt
pliwosci - nie moina cieszye si~ komfortem swiadomosci zrozu
m ienia i nazwania. 

Hymn 0 perle jest ciqgiem dalszych poszukiwan tego samego -
Istoty. Pytanie staw iane przez tom brzmi zapewne "Co?", abso
lutne "Co?". Czytelnik rna wszakze prawo zadae temu poetyckie 
mu swiadectw'u inne pytanie - "jak?"; jak owo "Cos" jest" po
szukiwane i czym to szukanie rozni si~ od poszukiwan poprzed
nich tomow. Ohfitosc wydarzen, poprzez ktore opisywana byla 
istota przedmiotu tym razem potraktowana jest nieco inaczej. Spo
sr6d roznych przypadkow Milosz tym razem wybiera ten, ktory 
najpelniej objawia istot~ - na zasadzie epifanii. Te chWile lqczy 
dopiero ze sobq i nadaje im funkcj~ opisania jedynej Istoty, ktorej 
nazwa nie pada (jesli nazwie jq Bog, Majestat czy podobnie -
Sq tonazwania kulturowe, niosqce ze sdbq wszystkie wlasciwe im 
w kulturze sensy). Prawd ziwy noumen, ad ktorego rozumienia za
leZy Tozumienie sensu swiata i zycia - wymyka si~ przeciei na
zwie, z natury swojej nie moze si~ w niej pomiescic. Czytelnik, 
jesli sobie nawet t~ Isto~ pr6'buje na swoj U'zytek okreslic, tez 
m U'si w koncu to konkretne imi~ adrzucic, ·bo si~ one nie spraw
dza w rozumieniu tekstu poetyckiego. I w ten sposob dochodzimy 
do_biblijnego - "Imi~ Jego" - okreSlenia a nie nazwania. 

Istota jawi si~ zaS na ksztalt owej perly z apokryfu 0 sw. To
maszu. Natomiast poszczeg61ne wydarzenia - "epifanie", to, mo
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wiqc dalej j~zykiem symbolicznym tego apokryfu - list i szaty 
przyniesione z Domu Ojca; drogowskazy pomagajqce nie zagubic 
si~ w zawsze obcym swiecie, kt6re przypominajq 0 celu, ukierun
kowujq na Sens. 

Taki stosunek do rzeczywistosci, swiadomosc, ze poprzez dzie
Iii. kulturowe, skojarzenia, funkcje najszerzej rozumianej pami~ci, 
wreszcie przez zwyczajne z pozoru zdarzenia objawia si~ Sens 
sens6w - kt6ry moina odczytac, gdy zachowa si~ wystarczajqco 
duzo pokory nie tylko wobec Tego, co si~ objawia ale takie w sto
sunku do sposobu objawienia - zbliia bardzo tw6rczosc Milosza 
do hermeneutyki w takim ksztalcie, jaki proponuje Ricoeur. 

Nie Sq to oczywiScie wzgl~dy jedyne, dla kt6rych osmielam s i~ 

zestawiac 'te dwa - r6zniqce si~ wielokrotnie przeciez - typy 
swiadomosci poznajqcej. Najmocniej jednak lqczy je wola rozu 
mienia i przekonanie 0 wyiszosci tego, co jest poddane pr6bie 
rozumienia, nad wlasnym wytlumaczeniem . Moze ten ostatni r ys 
wlaSnie najwyrazniej jest widoczny w Hymnie 0 perle. 

Sluga ja tylko jestem niewidzialnej rzeczy, 

Ktora jest dyktowana mnie i kilku innym. 

Sekretarze, nawzajem nieznani, po ziemi chodzimy, 

Niewiele rozumiejqc. Zaczynajqc w polowie zdania, 

Urywa jqc inne przed kropkq. A jaka zlozy si~ calosc 

Nie nam dochodzic, bo nikt z nas jej nie odczyta. 


(Sekre tarze) 

Oczywiscie riie chodzi 0 to, by zamknqc Milosza w formule fi10 
zoficznej ani by rozpr awic si~ z nim przez wlozenie go do odpo
wiedniej szufladki. Czeslaw Milosz jest poetq, przede wszystkim 
poetq. Sam ·powiada, iz jego poezja zrod'Zona jest nie z filozofii 
lecz z b6lu (moie z tej wlasnie przyczyny prawdziwiej jest filozo 
ficzna?). I l1aprawd~ bol obecny jest w niej nieprzerwanie. Stwa 
rza jq cierpienie wynikle - rowniez, · nie jedynie - ze zmagania 
si~ tego, co jakos uswiadomione, z bezposrednim doznaniem, k to 
re nie znosi dystansu obserwacji. Lokuje si~ w strefie owego Elio
towego "cienia", ktory "mi~dzy zamiar a dO'konanie pada.. ."; po 
ezja zrodzona pod "Gwiazdq Piolun". 

Hermeneutycznosc Milosza akcentuj~ zas przy okazji tego t o
mu dlatego, ze ustala si~ tu najwyrazniej - w kontekScie calej 
dotychczasowej poezji - ' sens i spos6b odczytywania znakow w 
swiecie, ok resla lwb wr~cz nazywa perspektywy jego oglqdania . 
W innych tomach taka orientacja formulowana byla w poszcze 
g6lnych wierszach (co nie znaczy, ie nie byla implicite obecna 
w pozostalych). Tutaj stala si~ jakby zasadq konstrukcyjnq. 
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Przeklad -- swobodny, ale zawsze przeklad -- apokryfu; luzna 
transpozycja utworu kultury Wschodu; poemat wi.erszem, prozq, 
kronikq... ; wiersze; lapidarne zapiski na podobienstwo sentencji -
to material, z ktorego zlozony zostal najnowszy tom poetycki 
Czeslawa Milosza... Pierwszy raz zdecydowal si~ on polqczyc w 
prawie rownych proporcjach teksty wlasne i tlumaczone czy tra
westowane w jednym zbiorze. Te ostatnie funkcjonujq w calosei 
na zasadzie "glosow" ezy " person", ktore mowiq w czlowieku , 
przez czlowieka. Lqczq je zas z innymi tekstami (kolejny pro
blem -- na ile wlasne Sq wlasne, a nie dyktowane przez "jakies" 
sily) owe nieustajqce podroze w krain(7 zrozumienia -- szukanie, 
ktore nigdy nie ustaje. 

Przyjacielu, na Niego czekaj poki zyjesz, Jego poznawaj p6k i 
zyjesz, Jego chciej pojqC poki zyjesz. Bo za zycia czas na w yzwo
lenie. 
(.. .) 
K abir mowi: pomocq jest gorliwosc w dqzeniu. Jestem niewolnik 
tej gorliwosci w dqzeniu. 

(Kabir. Przyjacielu, na Niego czekaj) 

Anna Witalis 

LUSTRA I REFLEKTORY 
W niedawnej, poswi~conej Aleksandrowi Jancie literackiej au 

dycji radiowej (19 sierpnia min~lo 8 lat od jego smierci w nowo
jorskim szpitalu), nazwano go "osobnq instytucjq polskq". Michal 
Sprusinski, ktoremu Janta powierzyl zlozenie ostatniego tomu 
swoich reportazy i szkicow, napisal 0 jego zyciu, iz bylo "iseie 
renesansowego zakroju". Ksawery Pruszynski (pow tarzam za 
Sprusinskim) powiedziec mial 0 nim kiedys -- "Rej polskiego 
reportazu". Wobec bardzo niewielu rowiesnych mu dziennikarzy
-pisarzy uzyc by mozna okreslen tego formatu. A przeciez na na
szym (powojennym) rynku czytelniczym bywal obecny tylko tak 
sporadycznie, ze pozos tal wlasciwie zapoznany. Czy 20-tysi~czny 

nominalnie naklad Luster i reflektor6w, wypelni t~ luk~? Wqtpli 
we . Tym baczniejsza nalezy si~ ksiqzce tej uwaga. 

o autorze, 0 genezie tego tomu, poszczegolnych jego rozdzialow, 
w yczerpujqco informuje przedmowa Sprusinskiego. Wybieram 
z niej, streszczam podstawowe fakty. Janta debiutow al w prasie 
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przedwojennej kilkoma nowelkami. Uznanie i pozycj~ zdobyl jed
nak jako reporter-globtrotter "Gazety Polskiej" i "Wiadomosci 
Literackich" (tamze recenzent sztuk wszelakich). Byl znaWCq mu
zyki, baletu i malarstwa, a takze wytrawnym bibliofilem. Jego 
unikalny ksi~go~bior z dedykacjami autorskimi ulegl podczas wo j
ny zniszczeniu. Odbudow al nie mniej imponujqcy (oczywiscie, z po
lonikami na p ierwszym miejscu) po wojnie, gdy osiadl w Stanach 
Zjednoczonych. Tam nie tylko pisal nadal (nadal tez dla "Wiado
mosci"), ale takze niestrudzenie dzialal inspiratorsko, opiekuilczo, 
\'1 polskich srodowiskach artystycznych, w fundacjach: Kosciusz
kowskiej i Paderewskiego. S,prusiilski np. dolicza si~ "setek ad
czytow" - glownie dla Polonii. Zestawiona bibliografia prac Jan
ty - to tysiqce pozycji w roznych pismach i kilkadziesiqt ksiq
zek. Z tych ostatnich - przed wojnq jeszcze wydane tomy repor
tazy Patrz~ na Moskw~ (1933), Made in Japan (1935), Stolica sre
brnej magii (1936), W glqb Azji (1939) i na dlugo jedyny powo
jenny, krajowy tom - K lamalem, aby zyc (1946). Odwiedzil wte
dy Ojczyzn~ i zaswiadczyl 0 tych odwiedzinach w tomie Wracam 
z Polski. Dopiero w 1977 roku ukazac si~ mogla tutaj kolejna jego 
ksiqzka - 2Jbior esejow Nic wlasnego nikomu w wyborze Spru
sinskiego. Lustra i reflektory zlozyl takze Sprusinski wedlug po
zostawionego przez Jant~ konspektu, dodajqc (na poczqtek) dzie
si~c reprezentatywnych szkicow reporterskich z dawniejszych to
mow, w przewazajqcej cz~sci jeszcze przedwojennych. 

*" 

Moze nawet spoJmeJszy, zgrabniejszy literacko bylby ten tom 

bez owej doczepionej antologii retrospektywnej, ale - skoro n a
darzala si~ sposohnosc opublikowania az tylu tekstow - przewa
iyly widac wzgl~dy historyczne nad kruchymi, estetycznymi. 0 ta
kich - wlasciwych naszej kulturze wspolczesnej - wyborach ko- · 
niecznych pisze i sam Janta. Gdyby nie zbyt egzaltowany portret 
Roosevelta , otwierajqcy ksiqzk~, moze bym zresztq grubosci jej 
nie dostrzegl. W wizerunkach nast~pnych: Chaplina, Dreisera, 
Douglasa, Gide'a, Tagorego (chor ten znow przekolorowany), 
Gandhiego, Paderewskiego, Szymanowskiego i Kiepury - pozby
wa s i~ Janta emfatycznej "dziennikarskiej" maniery. Gandhi 
rownie przeciez wielki polityk - to pod jego piorem najpierw 
c:dowiek, potem dopiero symbol. Szkic 0 Szymanowskim, to gl~ 

bokie studium tworcy, odkrywcze przede wszystkim dzi~ki znaw 
stwu warsztatu kompozytora. 0 Kiepurze zas impresja, bezlitosna 
karykatura, najcienszq wykonana kreskq. Jednak i W owym 
Rooseveltowym portrecie dostrzec naleiy obiektywnie walor juz 
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bez cudzyslowu dziennikarski - imponujqcq wielosc informacji, 
wycisni~tych z marginalnej przeciez konferencji prasowej u pre
zydenta i zdawkowej z rum rozmowy. Walorow tych dostrzega si~ 
z tokiem lektury wi~cej . 

Powszechne dziS w uzyciu: mangetofon, aparat fotograficzny, ka 
mera - czyruq ze wsp6lczesnego reportera bardziej operatora 
tychZe, niz osobowego obserwatora. Na tym tle Janta-reporter 
wydaje si~ bye troch~ staroswiecki. Mysl~ jednak, ze to bardzie j 
sprawa jego temperamentu niz niedost~pnosci powyZszych narz~ 

dzi. Janta po prostu nie chce bye tylko "reporterskq szybq". Cha
rakterystyczna dla niego technika zapisu ze spotkan z ludzmi, 
to nie wywiad (z rzadka tylko cytuje ich slowa), ale opis - wr~cz 

drobiazgowy - otoczenia i czlowieka w nim; z samych rozmow 
ZaS wyciqganie tego jedynie, co istotne dla reportera i utrwalane 
najcz~sciej wlasnymi slowami. Charakterystyczne dalej - wpro
wadzanie, wst~py najroZ'IIlaitsze do owych spotkan, rozmow. Dzi~ 

ki nim rozmowy nie Sq przypadkowe, ale celowe. Jesli Janta r oz
mawia z Dreiserem, to nie dlatego tylko, iz udalo mu si~ do wiel
kiego pisarza dotrzec, ale poniewaz chce si~ od niego dowiedziee 
o jego rewolucyjnych (na ow czas) poglqdach i na gorqco poddac 
je ocenie, sprawdzic juz wowczas ich wartose. Janta wykonu je 
ogromnq prac~ jui w fazie przygotowania do reportaiy (spotkan, 
rozmow). Dlatego tak wiele z nich nie stracilo dotqd na faktogra
ficznej wiernosci, na odkrywczosci. ' 

PowYZsze spostrzezenia dotyczq w rownej mierze tekstow mlo
dzienczych (Janta ma 27 lat, gdy rozmawia z Rooseveltem, a za 
sobq juz trzy tomy reportazy wschodnich), jak i pozniejszych. 
o nich za chwil~. Jeszcze 0 tych pierwszych. Sprusiilsk i, moty
wujqC swoj wyb6r i dolqczenie go do "konspektowych" Luster, 
pisal: "We wszystkich niemal wypadkach Sq to jedyne wywiady 
z tymi znakomitosciami, jakie udalo si~ w tamtej epoce uzyskae 
polskiemu reporterowi". Niewqtpliwie ocen~ reporterskiej wlasnie 
pracy trzeba zaczynac juz od jej zamyslu. Odwaga, cz~sto brawura 
w podj~ciu t~matu, zamierzeniu si~ na wielkosc - znaCZq w dzien
nikarstwie cz~stokroc wi~ej, niz walory literackie. Prob~ lat prze
chodzi jednak tylko taka tworczosc dziennikarska, ktora zadose 
uczynila temu ostatniemu kryterium. 

* 

"Mieczyslaw Grydzewski otworzyl mi lamy "Wiadomosci Literac

kich« na osciez. Nie szcz~dzil przy tym pouczen i podpowiadait. 
Wsp61praca z nim az po ostatnie czasy byla szkolq pisarstwa w 
nieustajqcej dyskusji zagadnien nie tylko formy, wi~c j~zyka, sty
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lu i ukladu, a le takze kqta podejscia do tematu, ktory wydawal 
si~ czasem Grydzowi nie dose istotny albo nie dose wykorzystany. 
Patrzqc na jego stosunki z wspolpracownikami pod tym kqtem, 
mozna by wlasciwie uwazae odsylane autororn korekty tekstow 
po poddaniu ich przerobkorn Grydza za wypracowania, jakie za
troskany 0 poprawnose i poziorn profesor literatury podaje pod 
uwag~, a troch~ narzuca uczniorn. Opory i targi, tu 0 slowo, tam 
o zdanie, owdzie 0 cale ust~py, zaostrzaly srnak, ale podnosily 
takze temperatur~ dyskusji do punktu wrzenia. Niecz~sto opiera
lern si~ poprawkorn, jakie wprowadzal, albo proponowal w skla
dni, bronilem si~ jednak przed polszczeniem niektorych slow, co 
nami~tnie . stosowal i z czego wychodzily czasern zupelne absur
dy." * 

Z pewnosciq i szkola Grydzewskiego miala wplyw niebagatelny 
na to, ze czytamy dojrzale teksty Janty jak dobrq literatur~. Wy
cyzelowany, a nie zatracajqcy naturalnej j~rnosci j~zyk, poto
czysty, ale trzymany na wodzy wysO'kiej kultury styl, staranna, 
przy tym nie ci'lz'lca tresciom kompozycja opisow i dialogow, 
anegdoty i refleksje - to cechy tego zywiolowego, a jednoczesnie 
umiejqcego utrzymae dystans do przedmiotu, pisarstwa. Szkic
-wspomnienie 0 Grydzewskim wlaSnie (czy, jak chce Janta, w pod
tytule - "szkic do portretu M. G.") jest pogl'ldow'l lekcj'l w przed
rniocie pisarskiego kunsztu. 

Drug'l, budowan'l w oparciu 0 konspekt Janty, cz~se ksi'lzki 
otwieraj'l "durnania () Domeyce". Chcialoby si~ rzee - w owej 
portretowej konwencji - iz jest to rzadkiej urody dagerotyp wiel
kiego wygnanca. Ponad barwnymi anegdotami, ilustrujqcyrni jego 
nieprzeci~tny zyciorys, unosi si~ jednak refleksja ogolniejsza 
o nie wykorzystanych, niekiedy wr~cz zaprzepaszczonych mozli
wosciach wielkich ernigrant6w. I ona jest kluczern do tego szkicu, 
a maze i do calej ksiqzki. 

"Mickiewicz rnial wszelkie dane, aby utrzymac si~ jako czolowa 
w zachodnim swiecie postac slowianszczyzny. Otwarcie to dala rnu 
nominacja na pierwszego wykladowc~ literatur slowianskich w In
stitut de France. Mirno swietnego startu, op~tany towianszczyzn'l 
i oddawszy talent i osobowosc w jej sluzb~, zawalil t~ mozliwosc 
z kretesern." 

Podobnie "dostaje si~" kilku innym wielkim tego czasu (i poz
niejszego): Czartoryskiernu, Nierncewiczowi, Curie-Sklodowskiej 
i samernu Dorneyce. "Chwali i podziwia ofiarnosc fundatorow, kto
fZy w biednej Polsce kladli podwaliny naukowego i oswiatowego 

• Aleksander Janta: Lustra t reftektory. Czytelnik. \Varszawa 1982. 

Wszystkie cytaty pochodzq Z omawianej kSiqzki. 
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post~pu, odbudowuj~ mozolnie zycie porazone kl~skami dwoch 
powstan. Ale z tYPOWq dla Polakow tamtego czasu i dla umyslo
wosci pokolenia, z ktorego si~ wywodzil, wzgardq wobec material
nych dobr i ekonomicznej padbudowy zycia, nie zastanawia. si~ na 
jednq chwil~, co w ojczyznie reprezentowac by mogla fortuna na 
miar~ dokonan, jakie byly jego udzialem, ale w ktorych udzialu 
nie mial i po jakq nie umial wyciqgnqe r~ki." 

Publicystyczna pasja prowadzi Jant~ jeszcze dalej - do wnio
skow nie SZCZ~zqcych bliskiego i wspolczesnosei stereotyipu, w 
ktorym Polska, Kraj, jest dla emigranta jedynie wzruszeniem, cu
kierkiem na oslod~ gorzkiego losu, miast bye - obowiqzkiem . 
Nie, nie si~ga do Norwida. My dzis don si~gamy... 

Szkice do portretu Domeyki wprowadzajq wi~c niejako w swiat, 
w sprawy wspolczesnych Jancie wygnancow - bohaterow kolej
nych "portretow": Jerzego Paczkowskiego, cytowanego wyzej Gry
dzewskiego, Mariana Hemara, Rafala Malczewskiego, Stanislawa 
Szukalskiego, Samuela Tys:lJkiewicza, J ozefa Rettingera, Witolda 
Gombrowicza; uzupelnionych zebranymi w jednym szkicu "minu 
towkami": Kazimierza Wierzynskiego, Zbigniewa Herberta, Cze
slawa Milosza, Jana Kotta, Waclawa Iwaniuka, Tymona Terlee
kiego, Jozefa Wittlina, Jerzego Kosinskiego, Jozefa Czaopskiego, 
Ksawerego Pruszynskiego. Dopiero zestawienie tych wszystkich 
nazwisk uswiadamia: coz za o'bszar polskiej kultury! Poza Polskl!. 

Ale to Polska wlasnie jest Hem nieodlqcznym, bolesnie natr~t
nym, wszelkiego Jantowego pisania; przebija spod niego. 0'bo
j~tne, czy tematem Sq emigracyjne losy Polak6w, czy postacie 
w ielkich cudzoziemc6w. To tIo sprawia, ze portret Gide'a i wspol
czesnych mu intelektualistow europejski'Ch, miIczqcych, "gdy cho
dzilo 0 Polsk~", naibiera tonow niemalze oskarzenia (a moze tylko 
podclania w wqtpliwosc) "subtelnosci ich artystycznych trud6w". 
Tego tla pozbawione posmiertne wspomnienie 0 Hemarze, uj~te 

w klamr~ dwoch innych Smierci: Wierzyilskiego i Malczewskiego, 
staje si~ przejmujqcym wyznaniem nieodwracalnosci naszych strat. 
Janta przytacza slowa Hemara, gdy ten zegnal: Malczewskiego: 
"Dose narodowi w jakims okresie ujqC nie tysiqee nazwisk, nie 
setki, ale kilkadziesiqt, dose pozbawic go kilku polityk6w, k ilku 
nastu pisarzy i poetow, kilku ma1arzy i muzykow, kilku ludzi 
ofiarnych, zapalonych, do'brze wychowanych, dowcipnych i, rzecz 
to zdumiewajqca, jak bez ich geniuszu i talentu, bez ich powagi 
i h umoru caly narod b~dzie inny, caly narod spadnie na nizszy 
poziom cywilizacyjny i moralny, ile straci wdzi~ku, gl~bi i urody." 
Z tego tla wyrasta, jak wyrzut polskiego sumienia, zycie i dzielo 
J 6zefa Rettingera i uczy nas ponadzasciankowej mqdrosci politycz
nej . Na tym tle dopiero zrozumialym si~ staje wlqczenie do to 
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mu drobiazgowo odtworzonej historii zamachu Siczyilskiego na hr. 
Potockiego (na pierwszy rzut oka nie przystajq'cej zupelnie do 
wcze.sniejszych szkic6w) - przyczynku do historii tragicznego w~
zla polsko-ukrainskiego, w~zla narodow skazanych przez swiat na 
przetarg, na tarzenie nimi nieustanne. 

Podobnie jak Gombrowicz, moglby J anta napisae 0 s0bie: "Jesli 
idzie 0 sytuacj~ w kraju, mam siebie za lepiej zorientowanego n it 
ludzie miejscowi - mowi. - Bo ja, widzi pan, mam dystans, kto
rego im brak, i zajmuj~ si~ wszystkim, co si~ tam dzieje, w spo
sob bardziej zasadniczy, niz to mogq robie oni." Nie stae go jed
nak na takie zaufanie. 

* 

Charakterystyczne jest - dla sposobu portretowania przez Jan

t~ - sprz~zenie: z jednej strony uleganie wplywowi osoby portre 
towanej (nastroj, po trosze i styl), z drugie j - dystans wobec kaz
dej z nich, pozwalajqcy wypatrzye bez mala wszystko (choeby i de
maskujqce), co buduje prawd~ 0 niej. Przemozna ch~e zrozumie
nia i niemoznose zaklamania. Stqd obiektywizm tych portretow, 
stqd swiadomose autorska ich szkicowosci, niedokonczenia. Stqd, 
jak si~ wydaje, tytul tomu. 

Sprusinski, tlumaczqc wlqczenie don dziesi~ciu retrospektywnych 
szkic6w, pisal: "Jestem przekonany: owe wczesniejsze spotkania 
z Wyrbitnyrrni - znakomicie dopelniajq gl~bie luster i moc reflek
torow, wyjawiajq, iz przez lat czterdziesci, od roku 1931 pozosta
wal Aleksander Janta niezmiennie poszukiwaczem prawdziwej 
rozmowy," Zgoda na kon'Cowe stwierdzenie, Jednakze podpieranie 
go "glt;biq luster i mocq reHektorow" wydaje si~ bye nieporozu
mieniem, Lustra i reflektory, doslownie odczytane - to przeciez 
tylko odbicia i w sztucznym na dodatek swietle. Metaforycznie 
zas - tytul ten jest raczej wyrazem dystansu Janty wobec mozli
wosci wlasnego pisania. Z listu do Grydzewskiego w lutym 1959: 
,,(, .. ) okres mojego dziennikarskiego zapami~tania skonczyl si~ juz, 
daj Boze, bezpowrotnie (, .. )". W tekstach czy raczej (w podtekstach) 
skladajqcych si~ na ostatniq ksiqzk~ mozna odczytae, jak coraz 
wyrazniej zdawal sobie spraw~ z ograniczen, od ktarych pisania 
tego nie magI uwolniC i od ktarych nie b~dzie wolny jego odbior, 
Tytul ksiqzki jest wlasnie ich najzwi~zlejszym streszczeniem. 

Wstrzqsajqce "zapiski z kliniki chinlrgicznej", zamykajqc tom, 
nie pozostawiajq wqtpliwosci, jak dalece i naturalnie mial J anta 
rozwini~tq swiadomose takich i w azn iejszych egzystencjalnych 
ograniczen. Najdalszy byl od samozarlowolenia. "Dusz~ mial 

. smutnq" , 
Jan Musia. 
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JANINA HERTZ 

MODLlTWA DO DZIECIATKA JEZUS 

Przychodzisz do nas Ty, ktorego czekali patryjarchowie i prc 
rocy. Ty, do ktorego t~sknila podswiadomie cala ludzkose. Echa 
tego czekania Sq w legendach egipskich 0 dobrym Ozyrysie i zlym 
Secie. T~sknila ludzkose za Tobq w tragediach antycznych, w kto
rych dobro zawsze bylo dobrem, ' a zlo zlem i kazde dobro budzilo 
sympati~. A jednak gdy przyszedles do' t~skniClcych, odrzudli Cie
bie; gorzej, bo i. my chrzescijanie tez Ciebie odrzucamy. Legendy 
upi~kszajC! nam Twoje dzieciiJ..stwo. Przychodzisz na swiat w kolo
rowych szopkach pelnych falszywego srebra i zlota. I taka jest 
wlasnie nasza poboznosc - efektowna, blyszczqca i zaciemniajqca 
Twoj obraz, bo wsrod tych cudownych budowli wlasciwie nie wi
dac Ciebie. Wzrok nasz blC!dzi po wiezach kosciola Mariackiego, 
po renesansowych kruzgankach wawelskich. Nic nie zostalo z su
rowej groty pod Betlejem. Nawet t~ grot~ pozlocilismy i "upi~k 

szyli" na swoj spos6b. Srebrne lampy, dywany, toz to palac kro
lewski. I az dziw bierze, sk<jd tam si~ wzi~lo nagie dziecko owi 
ni~te tylko w pieluch~. Chcemy Tobie narzucie nasze gusta, nasz 
kult zlota i blyskotek. Chcemy Ci~ zmusie do tego k ultu. Zapomi
namy, ie jui Mojiesz na rOz'kaz Boga Ojca zniszczyl zlotego cielca, 
a Ty powiedziales bez ogr6dek: "Nie mozna Bogu sluzye i rnamo
nie." Chcemy Ci~ umniejszye, chcemy koniecznie, zebys byl m aly 
duchowo jak my. Twoje cuda w legendach sluzq dla Twojej i Two
jej Matki wygody. Gliniane ptaszki, kt6re Ty zrobiles, ozyly ku 
Twojej uciesze, a promyk sloneczny suszyl bielizn~, ktorq praIa 
Twoja Matka. A przeciez przyszedles na swiat by sluzyc ludzkosci 
az do smierci krzyzowej. Twoje cuda tez sluzyly nie Tobie, lecz 
ludziom. Na propozycj~ szatana, bys zrobil cud dla siebie, odpo
wiadasz kategorycznie: nie! Nie jestes szarlatanem ani efekciarzem 
u:wodzqcym tlumy. N a wolanie faryzeuszy i kaplanow: "zstc!p 
z krzyza" nawet nie odpowiadasz. Jak latwo bylo zdobye serca 
i umysly ludzi! Wystarczylo oderwae r~ce od krzyza, juz mialbys 
zapewnione powodzenie. Dlaczego nie chcesz, Panie, tanich efek
tow? Dlaczego nie chcesz przyjse na swiat w blyszczqcej od zlota 
szopce? Dlaczego nie chcesz robie cud6w, przeciez mozesz! JesteS 
na pewno wszechmocny i wszechpot~zny. Jestes Panem wszelkiej 
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m ater ii od wirusa pO kosmos. Jestes Panem nawet dusz ludzkich. 
Dlaczego wi~c jest tylu nieszcz~sliwych? Dlaczego jest tylu cho
rych, kt6rych m6g1hys uzdrowic? Dlaczego jest tyle w nas wszy

.stkich zlosci, nienawiSci i pychy? Dlaczego .ciqgle jakis faryzeusz 
modIi si~ "dzi~kuj~ Ci Panie, ze nie jestem jak inni ludzie, zdzier
cy, oszusci, cudzoloznicy"? Dlaczego, dlaczego, wciqz dlaczego! Wie
le jest pytan, na kt6re nie dajesz odpowiedzi, Boze niemowl~. Chy
ba zawsze b~dziemy Ci~ pytac. Raz z samej ciekawosci, to zn6w 
ze zlosciq, czasami z ro~paczq. Raz tylko uchyliles rqbka Twojej 
wielkiej tajemnicy, wtedy, gdy mowisz do Pilata: "Kr6lestwo Moje 
nie jes t z tego swiata". Moze wlasnie dlatego urodziles si~ w grocie 
za miaste.m. Moze wlasnie dlatego nie zrobiles ani jednego cudu 
dla siebie i Twojej Matk i. Ale Panie! Ty wiesz, jak trudno nie 

' pytac Ci~ w rozpaczy: "dlaczego". Jak trudno jest nie dostac od
powiedzi od Bozego niemowl~cia. Jestes niemowl~ciem, jak gdybys 
chcial pokazac, ze stac Ci~ na milczenie. Ale pozw6l nam krzyczec 
w chw ili rozpaczy. Pozw6l pytac, dlaczego jest tak a nie inaczej. 
Nie gniewaj si~ 0 szopki ze stanioli, 0 srebrne lampy i perskie 
dywany w Twojej grocie. Mysmy nie dorosli do czegos wi~kszego 
i nie umiemy patrzec Twoimi oczyma na swiat i na jego sprawy. 

Janina Hertz 
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DEUX ANS apres la diSpartition du courageux philosophe que fut 
l'abbe Kazimierz Kl6sak, ses deux confreres J. Zycmski et T. Ga
dacz evoquent l'un sa vie et ses travaux, l'autre la principale 
constante de ceux-ci, it savoir la critique du materialisme dia
lectique. Constante dont Ie lecteur aura un aper~u dans Ie cha
pitre publie ici "in extenso" sur Ie probleme du psychisme hu
main et extrait de son livre: "Le materialisme dialectique". (On 
sait que la deuxieme edition de cet ouvrage a ete entier:ement 
detruite quelques mois avant la mort de Staline). 

"Verite et ethique dans la vie du philosophe", tel etait Ie theme 
q ui a reuni les philosophes cracoviens pour une discussion sur Ie 
sens et Ie role de la philosophie. 

Jacek Purchla decrit Ie developpement de la ville de Cracovie 
a la charniere du 1ge et du 20e siecle et y voit deux facteurs: l'au
tonomie dont jouissaient les autorites municipales et une noblesse 
terrienne, regroupee dans la cite, influente. 

Anna et Zbigniew Baran retracent la silhouette de Michal Bo
brzyilski historien et politicien conservateur ayant vecu dans la 
Pologne annexee, qui pronait la reconstruction de son pays sous 
l'egide .de la monarchie des Habsbourg. 

L'histoire du courant conservateur dans la vie politique polo
n aise de l'endre deux-guerres est relatee par Jacek Bartyzel, qui 
releve les theses majeures defendues par certains de ses ideolo
gues. 
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Wasilij Botkin: Listy 0 Hiszpanii. Tlumaczenie, poslowie i przypisy 
Wiktoria 5liwowska. Warszawa 1983, s. 322. Nakl. 7 tys. Cena 
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Wladyslaw J ewsiewicki: Batyr. 0 Janie Witkiewiczu 1808-1839. War
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J erzy Zag6rski: Poezje. Warszawa 1983, s. 326. Nakl. :; 320 egz. Cena 
ISO zl. Seria "Z pegazem". 

Adam Wazyk: Amfion. RozwaZania nad wierszem polskim. Warszawa 
1983, s. 216. Nak1. 10320 egz. Cena 90 zl. 

Marek Nowakowski: Ten stary ztodziej. Benek Kwiaciarz. Wydan ie II. 
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Wiktoria iRene 51iwowscy: Andrzej Pkltonow. Warszawa 1983, s. 172 + 
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xx wieku". 

Elsa 	 de'Giorgi: Moje pokolenie. Przelozyla Barbara Sieroszewska. War
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WYDAWNICTWO LlTERACKIE 
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Ernest Dyczek: Autosja (czdc tryLogii). Krak6w-Wroclaw 1983, s. 392. 
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Lesia 	Ukrainka: KasandTa i inne dramaty. Przeklad Stanislaw Edward 
Bury. Ws~p Wadaw Kubacki. Wy,b6r i nota Stefan Kozak. Kra
k6w 1982, s. 375. Nakl. 2 tys. Cena 110 zl. 

Krak6w na przelomie XIX i XX wieku. Materialy sesji naukowej z oka
zji Dni KTakowa w 1981 roku. Krak6w 1983, s. 142. Nakl. 800 egz. 
Cena 100 zl. Seria "Rola Krakowa w dziejach narodu" pod redak
cjq prof. dra Jana Maleckiego. 

Olgierd Terlecki: Generat Sikorski t. II. Krak6w-Wroclaw 1983, s. 316 + 
+ ilustr. Nakl. 100 tys. Cena 160 zl. 

ZygmWlt 	 Zaremba: Wspomnienia. PokoLenie przetomu. Przedmowa 
i objasnienia Marian Marek Drozdowski. Krak6w-Wroclaw 1983, 
s. 372 + ilustr. Nakl. 10 tys. Cena ISO zl. 
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chodzc6w w latach 1939-1948. Poznan 1983, s. 290. Na kl. 3 tys. 
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"NASZA PRZESZlOSt" 

Swi~tokTzyskie kazania Tadiowe. Krak6w 1983, s. 343. Nakl. 11 tys. 

INSTYTUT WYDAWNICZY PAX 

Walter Kasper: Jezus ChTystUS. Przeloiyl Bernard Bialecki. Warszawa 
1983, s. 314. NakI. 20 tys. Cena 250 zl. 

Aleksander Rogalski: W kT~gU pTzyjatni. Sylwetki tW6TC6w. Warszawa 
1983, s. 2{)2. Nakl. 5 tys. Cena 200 zl. 

POTtTety tW6TC6w "SztuKi i NaTodu". Praca zbiorowa pod redakcjq Je
rzego Tomaszkiewicza. Warszawa 1983, s. 352. Nakl. 5 tys. Cena 
380 zL 

OSRODEK DOKUMENTACJI I STUDIOW SPOlECZNYCH 

Karol Popiel: GeneTal SikoTski w mojej pami~ci. Wydanie I w kraju. 
Warszawa 1983, s. 176. Nakl. 10 tys. Cena 300 zl. 
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s. 1~16. Nakl. 5 tys. Cena 1200 zI. 

VERLAG HERDER 

Wladyslaw Bartoszewski: He-rbst deT Hoftnungen. Es lohnt sich, an
stiindig Z'U sein. Mit einem Nachwort von Reinhold Lehmann. 
Freiburg-Basel-Wien 1983, 142 S. Preis DM 15.80. 

Reinhold Lehmann: FTiedenssignale. Freiburg-Basel-Wien 1982, 160 S. 
Edith Stein. Ein neues Lebensbild in Zeugnissen und Selbstzeugnissen. 

Herausgegeben und eingeleitet v{m Waltraud Herbstrith. Frei
burg-Basel-Wien 1983, 190 S. Herderbucherei Band 1035. 
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