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W NUME RZE:
"Izaak i Abraham", obszemy poemat ubiegtorocznego noblisty,
znakomi1ego poety rosyjskiego Josifa Brodskiego, powstal' w roku
1963, w tym samym czasie, co " Wielka elegia dla Johna Donne'a";
przektad Katarzyny Krzyzewskiej uhonorowany z05tat nagrodit
im. Wandy Kragen. W towarzyszClCym przekt adowi eseju ttuma
czka ods.tania wielowarstwowq struktunt poematu i bogactwo
zawar1ej w nim symboliki.
Mircea Eliade, zmarty przed dwoma laty wielki badacz .dziejOw
religii i fenomenu religijnego, uni kat bezpaSrednich WVtlowiedzi na
!emat swojego O5obistego stosunku do religii; zapisy w jego dzien
niku 5wiadczCl, zdaniem Ireneusza Kani, ze wyznaniu, k16remu
El iade pozostat wiemy, byto rumunskie prawos.tawie. Szkicowi
Kani i przetoionym tlrzezen fragmentom dziennika towarzyszy
powstaty w roku 1953 esej Eliadego " Mity wsp6t czesnego swiata",
tropiCiCY pozostatoSci zachowan- mitycznych w rozmaitych przeja
wach zycia dwudziestowiecznych spoteczenstw (ttumaczenie
Krzysztofa Kocjana ~
Metropolita Andrzej Szeptycki (1 865- 1944), Uk rainiec z wyboru,
odnowiciel ukrainskiej Cerkwi katolickiej i kandydat na ottarze,
jest postaci~ wzbudzajqcq wSr6d Polak6w do dzis wiele emocji.
Prezentowane w tym numerze materiaty przygotowane byt y do
majqc8go si, ukazac przed czterema laty " ukrainskiego" zeszytu
" Znaku" i nie zostaty wtedy dopuszczone do druku przez Urzqd
Kontroli ·Publikacji i Widowisk. Ryszard Torzecki zwi,tle przed
stawia niezwykte koleje zycia Metropolity. d,lej zm publikujemy
trzy wa:i:ne dokumenty: list Metropolity do papieZa 'iusa XII,
powstaty w sierpniu 1942 i opisuj4CY zbrodnie popetniane przez
hitlerowc6w w Galic;i Wschodniej, oraz dwa l;sty pasterskie z tat
1942- 43, pot~piaji1C8 przemoc i mordy, w tym MOrdy pofityczne.
W kotejnym odcinku rozpocz~tego przed kil koma mleslClcam:
cyklu rozm6w z ksi,zmi Jan Grosfeld i ks. Tadeusz Huk wracaj(t
raz jeszcze do st6w ubiegtorocznej papieskiej katechezy, by w
~rciu 0 nie nakreifit wizerunek kaptan.twiadka przemienienia,
ub6stwem uwierzytelniajctcego swe ~wiadectwo.
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JOSIF -BRODSKI

IZAAK I ABRAHAM

"C~lodimy pr~dzej

lzaku. Znow stan,!fes? Chodimy!"
"Zaraz id~ " - Odpowiedi wsrod gat~zi mokrych
zanurzona w rz~sistym, chlodnym deszczu nocnym
jak szybko mkn'!C3 tratwa - tam gdzie gasnie okrzyk.
5 Izaakowi glOs k~ rosyjski zzbiera.
Cieri. i duch jego (strza la, ktora pr~dkosc traci)
milCZ'l, choc zamiast obu jedna jest litera
w pustych ustach (osta tniej realnej postaci).
Poza ni,! szk-Oda. szukac jakiejkolwlek rzeczy.
10 Nawet takiej jak kropla, okruchy, odpryski.
Izak to jest zaledwic ogarek tej swiecy,
co Izaakiem zawsze zwana jest przez wszystkich.
A diwi~k przywrocic moina, gdy krzyk si~ nasili
"Izak! Izak!" - i z prawa slychac to i z lewa:
IS "Izak! lzak!" - i oto swieca w takiej chwili
kotysze si~ , a plomieri. zrywa si~ do nieba .
Co innego Abraham. Gdyby moma by to
wzgorza, krzewy i wrogow, przyjaci6t, gat~zie,
cmentar2e i swiqtynie zebrac nawet sil,!,
20 doprowadzic do niego , WYjasnieri. nie b~dzie.
Nie da im odpowiedzi. Jakby mi~dzy uchem,
a mozgiem byla cienka czerwona zastona,
bo diwi~k sta l sit;: od stra ty samogloski gluchy
i szum kaldej spolgloskijest dziwnie zmieniony.

is

Z powodu strat tych przeto , zamiast poslac strzaly,
w odpowiedzi milczenie daje gardla, mozgu.
Tu jUl nie mala swieca - tu zgorza l krzak caly.
Nie trzeba wiader wosku . Splon,!l, jak p~k chrustu.

,,ldziemy lzaaku" - "Idf' - "Chodimy prt;:dzej".
30 Ale lzaakjakos z odpowiedzi'l zwleka.
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"Czemus utkn~l ?" - " Po cze kaj , zaraz ci~ dop~dz y " .
(A w mroku pelnym swiatlemjasno plonie swieca).
"Idziemy. Nie odl~czaj" - "Jut zaraz dobiegnf'.
Ze wschodu chmur wypelzly milcz~ce oddzia fy.
35 "CzelJ1u znowu usta les ?" - "Oczy piasku pelne" .
"Nie zostawaj" - "Nie! Nie chcf' - "Chodi , nie rna obawy".

Jut czwarty dzien Izaak razem z Abtahamem
piechot'! do pustego miejsca na pustyni
id~ przez puste wzgorza ci<jgle takie same .
40 One si~ zapadaH jak ciasto pod nimi .
Ale to tylko piasek,jed"n piasek g~sty.
Wnim trawa (przy dotkni~ciu mbi.na si ~ skaleczyc).
Gdyby miala korzenie, duwno by jui. zeschry.
Ta ostra trawa.tulacz wraz z piaskiem si~ wlecze.
45 Jej nikle blade p~dy - to nalety dodac 
na jakiet jeszcze ,soki mog~ tutaj liczyc?
W trawie tej , tak jak w piasku, calkiem wyschra woda,
a w srnaku jes t podobna do lesnej turzycy .
Dookola sam piasek . Gory piasku. Pola.
50 Gory piasku . Nie moma ichzliczyc, ni zmierzyc .
Scisle mowi~c, jak morze. Na dnie ziemia w ,dole.
Ale w to bardzo trudno wierzyc, trudno wierzyC'.
Piaskowe wzgorza . One zowi~ si~ barchany.
Puste skiepienie nieba kr~ty ponad nirni ,
55 Idzie wolno Abraham, a zaraz w slad za nim
post~puje Izaak w bezkresach pustyni.
Zachodzi slonce. Pr.omien w plecy bije ojea.
Wiruje sypki piasek. Wia tr szybkosci dodal.
GOry i gory wokol. I nie rna im konca.
60 "Synku, czy drwa zabrales?" - "Mam tutaj chrust, zobacz" .
Fala przyszia, zawraca, odchodzi na krotko,
niby dluga rozmowa, ktora milknie zra;m,
oderwawszy od brzegu rnal,! piasku grudk~
moi.e ostatkiem mysli - nie , ostatkiem frazy .
65 Ale tu nie rna brzegu, to ow niewyrainy
slad dwoch podroinych takie podobienstwo czyni
do wybrzei.a morski ego , tylko brak tu jasnej,
pieni~cej si~ przy brzegu - chocby krotkiej - linii .
Lecz tu si~ k l~ bi'! ciemne, jasne, czarne Zwa ly .
4
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70 Tu morze, zewszljd mprze: z tylu, z lewej, z prawej.
Wyd rowcY owi niby czolna, cz61na male,
a woda S1ady plucze i wydyma tagiel.
,0 jcze, czy wziljles hubk y?" - "Popa trz, oto hUbka".
Nie widac nigdzie 5wia tla i jakos nieswojo ...
75 Pochylonych wydrowcow przez tkaniny ubran
uwie rajlj galCjzki, zgiyte plecy bolCj.
Abraham jeszcze buklak diwiga ca ICj drogy
z gysty\TI winem, Izaak do swego nabiera
z kaidego spotkanego irodla swiez'l w6d y.
80 Do czego oni z boku SCj podo bill teraz?
Niebo od wschodu ciemna iaslonHa chmura .
Ostre wiatru powiewy skubi'l szczyty, igly.
/ Z;r ba ta krl!Wy di sterczy niby las ponury
nad lzaakiem, teraz wszystkie pille przycichly.
85 Pro mienie gasnlj. Jakby byly miejscem spotkan
lesnej zwierzyny - plecy swiatlo zaslonily.
One teraz pionowo pomknlj w dOl i. wysoka
ku piaskom, kydy ptaki skrzydla rozlozyly .
Las rosnie i wierzcholki takie w gory pelzn'!... .
90 W dole wydrowcy - lodzie kolysane fallj.
Wydmy niby po morw nioslj ich w dal ciemn'l, 
ale ognisko pewnie wkrotc~ tu rozpallj.
W pamiyci lOsta I obraz: jest gdzies jedno wzgorze
ze scietk,! pod wisz'lq z kwiatow wisni bramlj.
95 Tam jest rciwniez jezioro u jego podno:i:a
i opary ponad nim wznosz'! si;r CO rano .
Tam swm fali zmieszany z trawy szelestami,
pusta kietka, przewainie brak sladow na zierni
i tylko cieri listowia zawsze lezy na niej,
100 a same liScic zwykle klad,! si;r w jesieni.
Mgty siy skradajq cicho, cypel blyszczy w dati.
Pobielany pieli drzewa gryz'!lesne myszy"
a gatqzki, co zawsze w piasek spogl,!daty,
schylaj<! si y ku niemu coraz bliiej, nizej .
105 Jakby pragn.,:ty sprawdzic,jakie byly losy ,
co sta 10 si y na piasku z cieniami bratnimi,
ch o c patH:) prosto, dziwniejakosw dot porosly
na tej kiezynie f'!CZ'!C siy na wieki z nimi.
5
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Pszczola brz\!czy i taila jeziora tam blyszczy
110 a noq plynie ksi\!zyc mi«dzy galllzkami.
W cyfr\! osiem zlozony cieri dwoch razem liSci
w rozrachunku szalonym przerasta zagajnik.
Niespodzianie Abraham g\!sly krzak zobaczyl.
nisko po ziemijego gal\!zie si\! kiel'l,
115 horyzont si\! nie zmienil, lecz to moglo znaczyc,
. i.e W\!drowcy wkr6tce b\!d'ljuz u celu.
Krzak wyszeptal mu cicho "to tu, niedaleko':"
1:hoc Abraham uslyszal glos przy samej twarzy,
nie dal pozna c po sobie i w ciemnosc wszedllekko .
120 Rzeczywiscie, Izaak nic nie zauwai.yl.
Glow\! podniosl do gory, skierowal spojrzenie
w ponur'l ciemn'l g\!st~ nad nim rozpostari'!.
Posrod jej wybuja lych spllltanych korzeni
gwiazda jUl zapaJila swe przejrzyste swiatlo .
125 Jeszcze jedna, nast\!pna. Przeplywaj'lc w dali
za "korzeniem" pomkn\!ly "grudki ziemi" Slepo.
Wres~cie caly ten obraz nad nim si\! przewalil,
at. widmo lasu w koncu opuscilo niebo.
I dopiero Izaak tui. przed ~b'l prawie
130 krzak zobaczyl (do ojca nawet zawisc poczul)
w zadumie zerwalliScie i rwci! na traw\!
starlszy je w swoich r\!kach nieomal na P9piot.
Krzak w istocie podobny bywa do wszystkiego :
do sylwetki namiotu, kola , rna wi«c promien"
135 omatu, deIty rzeki , wybuchu groinego,
tyle tylko, ze jego o s przebiega w pionie.
Dlon przypomina takze, lecz i cal,! postac,
ana pierwszy rzut oka - migo q zyl wst«gi.
Jest tez jak ca ly narod i chocby go rozsiac
140 on ze swistem powraea, by zewrzec szeregi.
Podobny jest do, dloni i do r'lk tysi«cy.
(To prawie cale cialo - pocz'lwszy od wzrostu,
brak mu mowy, lecz kolo ten sa m swiat, nic wi\!cej).
Wsztrdzie w nim tylko swiece, swiece kwitn'l wiosn'l.
145 "Chodimy 5zybcief' - "Zaczekaj jeszcze chwiltr" - "Chodimy.
Czemu stoisz" - (po d czapk'l, jak pod dachem - cisza)
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"Nie zat:tzymuj si 'r . Pr'rdzej!" - (moina ukryc oczy)
" Ruszaj
. , pospiesz si'r wreszcie" - "Zaraz, nic nie slysz'r".
Krzak przypomina gniazdo, a piskl'rta jego
150 wylatujll ze skrzydel zielonych lopotem.
Podobny do krwiobiegu, co do swoich brzegow
dllzy (wiedzllc, ie nigdy nie splynie z powrotem).
A bardziej !!iz do ciala, do duszy podobny
jest Jerzak , gdy wyobraia jej drogi, zmagania,
155 poruszenia, rozstaje, rozwidlenia drobne
r6wniez skryte, zamkni'rte, lecz co je oslania?
. One lllCZIl si'r znowu i d¥1I z powrotem,
tylko ·przecillc si'r nigdy nie mogll nawzajem,
mieszajll si~ w ciemnoSci i mijajll bokiem, .
160 a wygi'r te przeguby Iiscie wykr'rcajll.
I kiedy si'r po l llcZll, od razu wstecz spi eslll,
zanurzajll si'r w nagosc, w przestrzen ciemnll, pustll,
jezeli zas chCl! odejsc, to natychmiast trzeszczll
i upadaj-q wkr6tce jako willzki chrustu.
165 Pozpstale - bezzwlocznie - za pierwszq galllZkll
chq wrocic' z chrz'rs_tem, szumem, jak jakaS spr'rzyna,
przesladowane, w kl'rtiek zbijajll si'r moeno.
I znowu mknllC nad nimi. wiatr gwizdac zaczyna.
Ale w krolestwie owym wszystko jestwrateniem,
170 pragnie uczuc i chociat krzewu rna oblicze,
to przeciez wizerunek tycia ca lej ziemi,
nie tylko ciemny krzak, ten nocny wiatr kolysze.
Nie chodzi tu 0 wygl'ld, mglistych odczuc Slady 
tu jest skondensowany caly swiat ogromny,
175 wi'rkszy czy mniejszy, mocny, slaby czy wspanialy.
"Hej, lzaaku ruszaj! Znow stanllle{? Chodi my!"
Kto? Krzak. Co? Krzak. Lecz kiedy braknie w nim korzeni,
- to bez nich przeciet b~dzie on juz tyIko chrustem.
Ten nowy stan litery w wi~ksze od slow zmieni. ,
180 "S" "H" b~dlljak witki, a takte ,,0" puste.
I tylko "C" i "I" Sll w innym jakims swiecie.
.
Gal'lzka "R" - z podw6jnym, "T" zas z jednym zf'lczem.
N?deszla pora slowa, z nill tet czas na lekcj~
o ksztalcie samych liter , kosztem ich polllczen.
185 "Ej lzaaku , idziesz?" - "Zaraz" - ,,Jestes przy mnie?"
(A wewn\!trzna gorqczka wzrasta i napi~cie.
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W biegu do ust spragnionych niesione naczynie
rozbija si~ w kawalki drobne przy potkni~ciu).
Zapadla noc. Izaak w Abraharna cieniu
190 po wydmach wolno stUJa w swojej szacie d lugiej.
Wyszedl ksi~i.yc i kai.de nowe poruszenie
polyskuje srebrzyscie w zlotej piasku *udze.
Gory i gory wkolo. I nie rna im konca l
nie widac tutaj nigdzie podloZa stalego,
195 Wszystko sypkie, ruchome,jak piasek, cien ojca,
' Nieokreslony poszum ulatuje w niebo .
Przyswieca srebrny ksi~iyc, g~stnieje dal sina.
Wiatr przepad 1 gdzies bez Sladu, niby mgla ulotna.
"Daleko jeszcze ojcze?" - "Jl.!i. zaraz, wytrzyrnaj" 
200 nie pa trz'!c n<lILAbraham bez namyslu odparL
Z wydmy na wydm~ wchodz,!i znow w dOl si~ wIok,!,
pobocza nieuwainym wzrokiem omiataj'!c.
Krzaki si~ rozpostarly na' zierni szeroko,
wci<!i mimo wszystko milcz,!: obok pod~iaj,! :
205 Ale Abraham jasno zrozurnia!, i.e oto
przyszli wreszcie na miejsce, butem w piasku grzebie.
Szumi trawa. He teraz byloby glupot,!.
Oni tu zaraz nocleg zgo tuj'! dla siebie.
"Ej lzaaku ruszaj, znow na ciebie czekam".
210 Wzrok wyt~zyl, ai. siatk,! zdalo si~ powietrze,
uslysza 1 jeszcze "zaraz idf' niedaleko .
Wydalo mu si~ nagle, i.e krzak cos don szepcze.
"C1lOdimy dalej" - Abraham spiesznym krokiem rusza.
Ksieiyc w blasku na niebie i gwiazd jasnych milion
215 milczy wci,!z nad nim. Cala przestrzen dzwoni w uszach ,
ale to jest powietrze, to powietrze tylko.
Piasek i rnroki. Krzaki przypad ly do ziemi.
Coraz trudniej w~drowcom ise przez ciemnosc pust'!.
Twarzy nie wida-e. Id~ nisko pochyleni.
220 .. .1 Abraham na ziemi~ rzuci! wi¥k~ chrustu.
Usiedli. Mi~dzy nirni p!onie jui. ognisko,
oczy lzawi,!, dym kl~bi si~ ostry, gryz,!cy.
Poprzez nocne przestworza mknie iskra za iskr,!.
Itlak przelamuje zeschni~te gal¥ki.
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225 Plomien przygasa, a wi~c pragnie go podsycie,
pochylil si~ do przodu i ugi,!l kolano,
aIe"Abraham mocno za r~k~ go chwycil:.
"Zostaw teraz chrust, b~dzie nam potrzebny rano.
Lepiej"narwij gdzies trawy". - lzaak zm~czony
230 wstaje wolno i z trudem powlocz'!c nogami
kieruje' si~ na wydmy, gdzie rrirok z katdej strony.
Gasn'!cy plomien zosta I, gdzies daleko za nim.
Gablzki polamane mys1lr smiere tu !liemal
. si~ga po nie - przed nirni czas tyIko zostanie,
235 bardziej chyba nit cialo rozdzieli je ziernia, .
lecz tutaj nowe brzemi~ jeszcze czeka na !lie .
Oto snem martwym wszystkie konary zlamane
, w jasnym nagrzanym piasku usn~ly pospolu.
lednak wiele z'nich jeszcze wpierw ogniem si~ stanie,
240 aby potem bye - w nowym wcieleniu - popiolem.
Dopiero kiedy 'popiol w pyl si~ zmieni drobny
pod pj,a-szczystej nawaly oIbrzymi~ Iawin,!,
wowczas chyba naprawd~ b~d,! urnrzee mogly,
znikn'lC, przepasc, zatracie si~ i calkiem zgin,!e.
245 Roina srniere bowiem czeka te gatllZki chrustu.
Opuszczaj'lce ost~p Iesny stado wilcze
pomyka szybko poSrod nocy pustej, pustej .
Gal~zie w g~stym rnroku rniotaj'l si~ mi1cz'lc.
Wrocil z wydmy lzaak, nios,!c trawy p~ki.
250 "Podaj mi tutaj zaraz. Rozdrobni~ je szybko".
Abraham zawin'!wszy szmatk'l palce r~ki
nar~czem suchej trawy podsyci I ognisko.
Pojasnia to i z serca znikn,!l gdzies strach naraz.
Potem wiatr dmuchn'lt i ptornien roznieciL
255 ,,.A. po coz nam chrust z rana?" - za pyta t lzaak,
Abraham zas te slowa wyrzekl w odpowiedzi :
" Po to, dlaczego wtasnis: przyszlismy tu obaj,
(tys ustawa Ii ci,!gie doganiac musia tes,
ale j ui przemin~ ly klopoty i trwoga)
260 jutro winnismy ztoiye tutaj jagni~ male.
Czy nie widziale:i moze przypadkiem oltarza,
gd)iS chodzil szukac trawy?" - "Coi moina zobaczye
w takiej ciemnoSci, wktorej strach catkiem florata,
2 - ZNAK
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zaledwie piasek" - "Dobrze, moze chcesz si~ napie?"
265 I oto juz Abraham buklak swoj podnosi
wlasn'l r~k'l i wino w gardlo wolno plynie.
Patrz'l w gor~ wzniesione lzaaka oczy,
sk'ld, diwi~ki wibruj'!ce brz~cz'l coraz silniej.
"Dose!" - pijackim ociera usta gestem
.
270 rozsiada si~ przed ogniem, gdzie ogrzae si~ pragnie.
Sen zaczyna go morzyc, ale jeszcze przedtem
poslal spojrzenie w ciemnooc : "Ojcze, a gdzietjagni~? "
Oczy mu ciemniejszyrni blask ognia uCfynil
i uslyszal odpowiedi szybk'l (prawie okrzyk):
275 " Baranka Bog sam przeciez... Tu na tej pustyni
znajdzie sobie ... Pan bowiem sam go sobie stworzy..."
Plonie ogien i bursztyn w oczach ojca blysn'lL
Spojrzenie i plornienie graj'l z sob,! wzajem.
Swieci gwiazda. Snu wladca jest jut calkiem bUsko,
280 podszedl do lzaaka. Oto z boku staje.
"Tam stoi oltarz stary. Zostal ulozony
dawno, dawno. Nikt nie wie przez kogo, dlaczego" .
Tam przeplywaj,! gory piasku z katdej strony
jak wtedy, gdy krzak znaku nie dawal iadnego.
285 Jasno plonie ognisko. Dym pros to ku gwieidzie,
z wysilkiem si~ wyrywa przez popi61 do nieba.
Usn~lo wszystko woko!. Spokoj, cisza wsz~dzie.
Nie spi tylko Abraham, lecz tak wlasnie trzeba.
lzaak jednak zasn'll, sen mu taki sni si~:
290 milcz,!cy dot'ld krzak don gal¥karni macha,
pierzchaj'l jednak przed nim w trwodze wszystkie-liScie,
. kiedy wyci'lga r~ce, aby dotkn'lc krzaka.
Krzak to, czy chrust? On teraz nie ma juz korzeni .
T e sa me S'lU tery, od s lOw wi ~ ksze pr ze ciez.
295 "H" "R" "I)" "S" si~ wkrotce na wzoJ witek zmieni,
a tylko "e" i "T" Sll w innym jakimS swiecie.
Pa trzy: wszystkie ga l~zie, wszystkie drogi duszy
1'lcz'l si~ i Sciskaj,!, bij'! si~ niektore
w calkowitej ciemnoSci, mocnym snie i gluszy
300 zginaj'! si~, rnigOCZ'l, znowu d'li'l w gor~ .
.
Przed nim na krzaku kolec jak igla wzniesior.a.
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Patrzy dalej: gdzie w mroku mgIa si~ snuje siwa,
ten ci1Iust, ktory on sam tu przyniosl na ramionach
z zywymi gabgkami zrasta si~, ozywa.
Coraz dIuZsze i dIuZsze gal~zie si~ staj'l,
liScie przy jego twarzy s'ljui blizej, bliZej.
Ziemia skrzy si~ i bIyszczy, a bujny krzak nad ni,!
wznosi si~, rosnie w oczach coraz wytej, wyzej.
Czym "C" i "T" jest w g'lSZCZU, gdy tam krzak przewaZa,
a czym, gdy witki w taniec porw'l si~ rozchwiane.
POj,,!1 nagle lzaak: "T" to znak oitarza
,,c" lezy na nim niby sp~tany baranek .
"C" "H" "R" "lJ" "S" "T', gdy si~ do siebie zblii.,!
choc mocny wia tr probuje zewsz'ld rwac ga I~zie,
rozdzie1ac je, to przeciez ich spotkanie w krzyZu,
litera "T" zast'lpic pi~c tam mogla b~dzie.
li tera "C" nie tylko musi ~sn'lc w ciszy,
nie tylko z "lJ" si~ b~dzie dzielic potem snami,
a kiedy gorne rami~ nieco si~ obnii.y,
to jui. nie "T" -litera, ale Krzyz przed nami.
Gal~zie coraz dIu:tsze, dIu:tsze mu si~ jawi,,!
i oto ca Iy zostal przez nie ogarni~ty.
Ziemia mieni si~, bIyszczy, a on plynie nad ni,!.
Pionie gwiazda ...
W istocie jednak flrm:lmenty
Swit zdllZyl pomalowac zoitymi baiwami.
Abraham zas zwi<jZ3wszy lzaaka cia lo
podniosl go w stron~, w ktorej, w ziemi wydeptany,
byl Slad i gdzie ognisko zagasn'lc nie chcialo.
Caly chrust byl tam przez nich zgromadzony wczeSniej,
tcraz lzaakowi twarde lote mosci,
ziotyl go i zmienilo si~ wszystko, jak we snie,
jakZe malo pQdobne do rzeczywistosci.
Zawr6cil, wzi,,!1 p~k trawy by podsycic ogien.
Zar obj'll dIon, plomieni wystrzelily smugi,
a wtedy dookola poplyn~ Iy wollie
i Abraham swoj wlasny noi. z ostrzem niedlugim
wydobyl (z tego miejsca, gdzie spa I nieopodal,
ten sam noz, ktorym zawsze chleb on w domu kroil ... )
"No coi, nadeszIa pora" - powiedzia Ii doda!:
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"Co to jest, co spoczywa teraz w d loniach moichl "
W jednej droga istota, druga r~ka z noiem.
"Teraz obie pol'lcz~" - W tym momencie stan'll,
ledwie zd,!iyl wyszepr3c: "Ratuj , ra tuj Boie" 
345 spoza wydmy don szybko podchodzil jut aniol.
"Wystarczy Abraharnie" - I'zekl, ~ w chwil~ p6iniej
Abraham, kt6ry polayl si~ kroplami potu,
zdWl odetchn'lc gl~biej i dfonie rozluinil ,
n6z upadl mu na zierni~ , anior szybko podni6sl.
350 "Dosyc jui Abraharnie, wytrwales do konca,
a to koniec naprawd~ i niebo si~ cieszy,
ie miales doSc odwagi tak trudnej dla ojca .
Ale to wszystko. Teraz z powrotem czas spieszyc .
OlOdimy wi~c tam, gdzie w smutku pogr4ieni wszyscy.
355 Niechaj si~ przekonaj'l, ie zla nie rna w swiecie.
P6jdziemy tam, gdzie wst~ga rzeki w sloncu blyszczy
jak kindt.al, choc nikogo nie skaleczy przeciet.
P6jdimy tam, gdzie czekaj'l twoje stada liczne
innej trawy, nii taka jak tutaj; gdzie marzy
360 szereg twoich namiot6w 0 dniu, w kt6rym liczbie
twych dzieci zr6wnac z liczb'l piasku si~ przydarzy.
A ja pami~ tam jeszcze, Ze jes t jedno wzg6rze,
gaj zawzi~cie szumi'!cy na zboczu, polana
i strumyk tam przeplywa u jego podnoia ,
, 365 g~ste opary nad nim wznosz'l si~ od rana .
W dole trawa z potoku szumnic wod~ pije .
Z powiewem wia tru gnie si~ gaj rosn'lCY prosto.
Cale jego listowie w mokrej ziemi gnije,
pOiniej jednak do gory znow powroci wiOSfl'l. .
370 Na tym polega lisci podobienstwo takie.
Min'llata, a one wygl'ldu nie zmieni'l.
Stojl! poi rz~dy, mi~dzy nirni rosn,! krzaki.
Bezkresnych chmur orszaki biegn'l ponad ziemi'l.
Zastl;py gwiazd w ciemnoSciach islazl! sil; i pall!
375 kopu la nieba cata jest nimi pokryta.
W g~stwie spl'ltanej trawy .potok szumi fal'!,
opar nocny przybiera ksztalt jego k6ryta.
Pojdziemy tam, gdzie wszystkie krzaki milcz,! wokOt,
nie m,! suchych gal~zi , gdzie ptaki uwity
12
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- 380 gniazdo z traw. A ga l'rzie~ ktore n\lwet z boku
sterczlj z ognisk-- pochodzlj przeciei z krzakow iywych.
Umysl tw6j ciemne chmury pogfllzyly w rnroku.
Spojrz - 0 smierci tu nawet nikt uwag nie czyni.
Krzak kaidy - popatrz tylko - wznosi si'r wysoko
385 jak znak d,!ienia w g6r'r wSrod rownin pustyni.
O tworz oczy: niebianski krzew okryty kwieciem.
Odpowiedz Abraharnie jego liSciom pierwej.
Sp6jrz tam: on oczekuje twojej odpowiedzi.
Odpowiedz i mnie rowniei - chodimy". Wiatr si'r zerwa L
390 " QlOdimy wi'rc Abrahamie do twojego kraju
gdzie duch i cialo z ludimi - z ludirni tak bliskimi,
tam gdzie wszyscy w niewoli jednej pozostajlj,
gdzie wszystko cO istnieje .s tokroc zrnieni imi'r.
Ich coraz wi'rcej b'rdzie i tym wi'rksza ciemnosc
395 od ich cieni, a to im zwi¥e r'r-ce, nogi.
Lecz tutaj w kazdym slowie jakieS znaki b'rdlj,
ktore znow pierwszcj mySti wskailj nowe drogi .
Krzaki ich okr¢lj'!, wchtania kr?ki zaraz
i l a s i t raw a polna, w ojczystym lazurze
400 migocze jak Abraham, r6wniez jak Izaak .
./ . Olodzmy! Terazjui szybko sciehn,! wszystkie b-urze.
Wystarezy Abrahamie, idziemy do ludzi .
Noz zabralem, bo tobie nie b'rdzie potrzebny.
Chodimy pr'r dzej_ lzaak pewnie juz sitr zbudzi!.
405 Zimna pOSwiata zorzy ogarn'rla krzewy.
Dose Abraharnie, pr6b twyeh wszystkieh nadszed I koniee.
Kropka nad )" zostala wreszeie postawiona.
Starezy doswiadczen. Mozesz teraz twarz odslonie, 
kiedy juz wszystko jasne, odkryta zaslona.

410

Stoj~

rZ'rdy narniotow, a jak s:t;gnljC okiem
stada owiec - ieh ilosc myll si'r i dluZy,
bo skupily si~ tutaj , jak w gorze obloki
odbite razem z nimi w pobliskiej kaluZy.
Dyrni'l ogniska, ptak6w przelatuje setka.
415 Gryz~ si'r psy, choc w koHach jest dosta tek kosci.
Z zaczerwienionych twarzy pot kroplami scieka.
Z wszys tkich stron gwar dochodzi i w gor~ si~ wznosi.
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Na zboczach stada owiec. Obok nich chmur cienie
wypelzly na spotkanie : oto slonce wstalo.
420 Z polyskuj'lcych urwisk tOCZ'l si~ strumienie.
Wielbl'ldy let 'l w cieniu zm~czone upalem.
Krzaki szumi 'l , lataj'l much tysi'lczne chmury.
Od stada owiec osy brz~k miarowy plynie.
Stuka top6r. Na wszystko patrzy pasterz z gory:
425 namioty letlt g~sto, jak plamy w dolinie.
Przez szpar~ wejscia dostrzec mOZna skrawek ziemi,
w tej szczelirue zas r~ce kobiet widac z zewn'ltrz
Tutaj wszystko jest peIne szpar, przeswitow, szczelin.
Pyl i sw'iatlo si~ sllczy w zakamarkow cieITUloSc.
430 Nikt nie poznal tak dobrze szpar,jak zwykla deska
(bez wzgl~du na gatunek - czy twarda, czy mi~kka
oboj~tne, czy gruba, dluga, w~tsza, szersza)
kiedy rozdiwi~ki jakies rozpoczn'l si~ w s~kach.
Sucha deska, wiadomo: szpar ITUl6stwo rna ona
435 i W'szystko, co na zewnlltrz, to glupstwo bye moze.
Natorniast w srodku, w gl~bi - tywica szalona,
wi~c jej sprawy wewn~trzne stoj'l znaczrue gorzej.
Zywica wyschla, w par~ zamieniona wczesruej
uciekla gdzieS na zewn'ltrz. Przestrzen zostawiona
440 przez ni 'l tymczasem w desce krzywo sobie perznie,
dok'ld dW - to tylko jej jednej wiadomo.
Wbijajllc not (naci~cie nawet nie gl~bokie)
czuje si~, ze go teraz czyjas wladza wi~zi.
Deska uparcie trzyma, odcillga go bokiem,
445 wreszcie si~ rozlupuje nagle na dwie cz~sci.
A jeSli si~ jej uda w tych ciemnosciach nocy
ukryc s~ki, to biedny, bezradny noz mimo,
ze do tej pory zawsze taki rowny, prosty,
nagle zaczyna wszystko cillC faiiScie, krzywo.
450 Wszystkie ~czeliny wewn'l trz, jak krzaki na wiosn~
splatajq si~, p~czruej'l i wiklaj'l w sporach,
jedna sposrod nich wszaki.e twierdzi zawsze: "rosn~"
i proch i.ywiczny pyli si~ w jej ciemnych porach.
Z zewn'ltrz wygl'lda jakby sniegiem oproszony.
455 leden albo dwa pory czerniej'l jak okna.
lednakte wejScie w dom ten ie "sciank 'l" zlllczone.
S~ki, w16kna przywiala tutaj zamiec nocna.
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Przed wzrokiem dobrze skryte i zamkni~te wejScie
Ale noz (pod ni~, nad ni~, czy we wn~trzu tkwi~cy)
460 slug,! dw6ch panow musi rostae jednoczesnie:
dloni i deski, lecz kto silniejszy, kto mocny ...
Nie mowi~c "w cz;yich oczach" - 0 punkcie widzenia. Pyliste swiatlo s~czy si~ przez szpar~ ow~ .
Tam , gdzie lel~ wielbl'ldy Izaak wymienia
465 mySli ,z jakimS przybyszem, wiod~c z nim rozmow~.
Dymi~ ognfska, ptakow przelatujl! rzesze.
Beczy owca i osy brz~k miarowy plynie-.
Z zaczerwienionychtwarzy pot kroplisty ciecze.
,Nami0tY le:l'lg~sto,jak plamy, w dolinie.
470 Wolno wlok'l si~ stada. Wznosi si~ grobowiec.
Szemrze strumyk i fal'l trawa si\! kotysze.
Izaak oprzytomniat nagle, w pustym bowiem
Rowietrzu swoje wtasne imi~ znowu slyszy.
W dal spogl~da: namioty przed nUn rozci~ni~te,/
475 idzie narod, od strony wschodniej chmura idzie.
Wok6t dgnisk psy wij'l si\! w tanecznych skr\! tach.
Szumi,! krzewy i nagle on pagorek widzL
Stoi zona, a za ni~ namioty i niwa.
W r\!ce jej witka figi porusza si\! lekko.
480 Wladczym gestem skin~wszy wlasnie go przyzywa.
uCho dimy juz Izaaku" - "Idziemy Rebeko".

"Chodimy pr\!dzej Izaku. Znow

stan~tes?

Chodimy!"

"Zaraz idf' - odpowiedi wsrod gal\!zi mokrych
zanurzona w rz\!sistyrrt, chtodnym deszczu nocnym,
· 485 jak szybko mkn~ca tratwa,ta.mgdzie gasnie okrzyk.
"Nie zostawaj Izaku" - "Jui id\!, naprawdf'
(Brzozka wielk~ moe stalose, wytrwalose przejawia)
"Czy wiesz, gdzie dom Izaku?" - "Na pewno go znajd\!"
"Nie zatrzymuj si\!, chodimy" - "Nic si~ nie oba\\;aj"
490 "Chodimy szybciej" - "Zaczekaj jeszcze chwilt;"' - "Chodimy"
"Czemu stoisz?" (pod cza pk'l, jak pod dachem cis2:l)
" Nie zatrzymuj si~, pr~dzej!" (mozna ukrye oczy)
"Ruszaj, pospiesz si~ wreszcie" - "Zaraz, nic nie stysz~"
Po rosyjsku Izaak traci jedn~ gtosk\!.
495 Natorniast wiele innych wartosci nabiera,
ktore mu za ,)iter~ zamiast dwoch" z nawi~zk~
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500

505

510

515

520

odplacajq potrojnie, kryjqC si~ w literach.
W rosyjskim ,,1" to zwykly spcijnik, nie innego,
przezen zwitrksza sitr ilose wydarzen i mowa,
(to odpowiednik plusa rnatematycznego)
nie wiadomo jedynie kto btrdzie sumowal.
Poniewaz nam tej sumy nie wlozono w usta,
diwitrk taki nie istnieje, wswlecie jest nieznany
Znaczenie ,,c" jui wczesniej poznaliSmy z CHRUSTU
bowiem "C" to ofiara mocno skrtrpowana.
Natomiast "An - staruszka posrod liter innych,
spojnik, by grodzie slowa,jakis diwitrk rozdzielny,
w rzeczywistoSci jest to straszny krzyk niewinnych,
bolesny jtrk cierpienia i wycie smiertelne.
AAA gdy podwoi, potroi wymowa,
gdy polqczq sitr w ciqglose te kolejne diwitrki,
ktore powinny dzielie poszczegolne slowa,
wowczas w sumie powstanie lamen t strasznej m~ki.
Zlqcza "R" plomien objql, tadnego nie mija,
teraz do "A" podqia, ktora stoi sarna.
Ale nic wZIliesie noia jut. r~ka niczyja,
by skrock mtrktr. nie rna w pobliZu Abrama.
Pol-slowo czy pol-imiy jeszcze w ustach sterczy,
drugq polow~ plornien obejmuje nisko.
I znow ofiara w ogniu strasznym glosem j~czy:
To jest to, co "IZAAK" znaczy po rosyjsku.
Deszcz btrbni po gal~ziach, wiatr zawodzi, dmucha,
jakby za ogrodzeniem ktos plakal, ktos stukal
niewidzialny, "Ej. kto tam'!" - Cisza. Cisza glucha.

.

525 "Chodimy lzaaku" - "Czekaj! Zaraz!" - "Chodimy dalej".
"Ruszaj, nie stoj". Deszcz dzwoni 0 dach mqcqc cisz~.
"Nie oci~gaj si~, pospiesz! Z nim to sarno stale.
Cho-di szybciej, pospiesz trochf' - "Zaraz, nic nie stysz~".
Deszcz pada nieprzerwanie. Woda tei niezmiennie
530 zbiega po pniach ku ziemi, w dO! i sadz~ zmywa.
I tak jak zawsze, w samym listowiu wiosennym
jest nieco wiycej stonca, nit. to zwykle bywa
w czerwcowych lisciach - la to widoczne jest lepiej
16
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dwukrotnie - chociaz cala trawa bardziej blada.
535 Tam si~ jednak nie r6ini kolorem od letniej,
gdzie cien wiszl!CYch w g6rze liSci na nil! pada.
W cieniu drzew tez jasniejszl! ziemia si~ wydaje,
wyraine to, co w ostrym swietle widae slabiej.
Bezszdestny mknie pocil!g przez poJa i gaje
540 z pocZ<ltku pochylone w stron~ szyn od prawej,
potem - z lewej - 0 kazdej porze, w kaidej~hwili
bezbarwny .dym kl~bami nad ziemil! si~ wznosi 
i wydaje si~ wszystkim, kt6rzy w nim si~ skryli,
ze mknie on w nieskonczonose poprzez cyfr~ 8
545 On prze'cina - po osi - obajej piedcienie,
kt6re s'l wsi, p61, plot6w,jar6w peine stale.
Po bokach - szyn - we wszystkich kierunkach niezmiennie
poprzecinane, w g6r~, do nieba rnknl! fale.

Przt1z cyfr~ 8 - r6wniez przez skrzydla wiatraka, ,
550 sruby stalowych smigiel - w niebie si~ zanurza,
on p~dzt, lecz go zawsze wiedzie r~ka jakas,
snop promieni przebiega okoliczne wzg6rza.
Taid snQP jest w nim samym ukryty, bye moze,
· ale on z nami~tnoScil!, nami~tnosci'l ~hciw'l,
555 snem martwym uchwycony w samym reflektorze,
jak powr6stem zwil!zany z jego sciank'l tyln'l.
Nie widae twarzikiedy w ciemnoSci mknie tabor.
Natomiast wzg6rza wokOl to nie przywidzeilie
a fale na tej drodze to w g6r .. , to na d6l
560 nioS'! si~ przez r6wnin~ jak od lamp promienie.
Deszcz pluszcze nieprzerwanie. Wszystko lsni i blyszczy.
Podsienia, progi, okna ostra tnie i kosi,
po rowkach, wyZlobieniach spadaj'lc w dOl swiszcze,
z mokrych dom6w Scianami do g6ry si~ wznosi.
565 Zimny deszcz w okiennice bije, stuka, dzwoni.
WjeJnym zaledwie oknie jasno swieca plonie
jak'gdyby k~dys na dnie g~bokich w6d toni
drial w ciemnosci, a jednak mocnopariyl plomien
On pali si~, choe wszystko dzia ta przeciw niemu,
570 by stal si~ niewidoczny, zeby przestal swiecie .
Tutaj w ciemnosci nigdzie iadnych ludzi nie rna,
cegla w Scianie tei: milczy iokno naprzeciw.
3 - ZNAK
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Dziedziniec jest zamkn'i~ty, stroi. zapil, noc pusta.
Ledwie skraj Jiscia widae, kiedy swieca plonie.
Wiatr rozchwial stary zamek i l:ieszczem wen chlusta.
Rygle rozlan'l wod'l okolily ogien.
Fale zapor i rygli, zwaly zasuw gludlych,
na dnie klucze - mcduzy, a w tym calym zbiorze
nuc'l bosal<i, zamki, skoble i Iancuchy.
A wszystko to jest tylko morze, tylko morze.
Swieca jednak swe swiatlo w mroki sle nieznane,
wzywa do siebie (poprzez desk~, mur, ulew~)
Czy do siebie? - nie! To jest do tego wezwanie,
co w niej plonie: do wosku, do wosku zapewnc.
Drewniane ogrodzenie. Trzy zamki S'l w bramie.
Brak szczelin. Klucz sit: nie da wyj'lC, tkwi tam stale.
W kr'lg panuj'l ciemnosci, mroki nieprzejr"zane.
Gdy si~ otworzy okno - deszczu chlusn'l [alc.
Rygiel brz~czy; dost~pu do niej mocno broni
(r~ka zmaga si~ z zamkiem w bezsilnym uchwycie)
Lecz mimo wszystko ona ci'lgle jasno pionie,
a zarazem pochlania cos wit;cej nit. iycie.

Przyszedilis i bIysnt:1y w oknie jego oczy.
Przed nim ~si oJblaski szkIo [alom podobne.
595 On spogl'lda, gdzie na dnie pionie swieca w nocy,
gdtie dlugimi cieniami s~iany przez niq zdobne.
Przyszedilis i przez rami~ spogl'lda z oddali
i pogwizduje cidlO, cos slychac w tym sWikie,
co przypomina slowa. A swieca si~ pall
600 w lichtarzu, ktory zdobi'l pszczoIy, kwiaty, likie.
Wsz~dziejest peino pyIu, roje pszcz6I skrzydlatydl.
W miedzianym tym pejzai.u, w jego srodku samym
jest kosz, w ~im ulozone owoce i kwiaty,
ktore w wyrobie tworzq drobniejszy ornament
605 od pestek gruszy. Sam jednak ow jasno pIon'lcy
j~zyk swiecy zapomnial, co .zbawieniem zwie sit:,
drzy wci'li nad ni'l i czeka konca dlugiej nocy
niby S2.motny letni lise w jesiennym lesie.
Josie Brodski
Tlumaczyta Katarzyna Krzyiewska
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"IZAAK I ABRAHAM" - PROBA LEKTURY

Josif Brodski w eseju Sprawic przyjemnoSc cieniowi, poswi~conym pa
mi~ci W. H. Audena, daj,!c wyraz wielkiemu, ekstatycznemu niemal zachwy
towi dla tw6rczosci tego poety, czyci nast~puj,!C'l uwag~: "Kiedy spisuj~ te
notatki, spostrzegam, z j~k alarmuj'lc,! cz~stotliwoSci,! wynurza sw6j szka
radny Ieb pierwsza osoba liczby pojedynczej. Ale czIowiek jest tym, co czy
ta; innymi stowy, dostrzegaj'lc ten taimek \vykrywam obecnosc Audena
bardziej nii czyjljkolwiek inn~: to stylistyczne zboczenie odzwierciedla pro
porcj~ mojego oczytania w poecie C... ) M6wi'lc po prostu: to co kochamy.
zmienia nas czasem at do kompletnej zatraty wlasnej toisamoSci. Nie chc~
wcale powiedziee, ze przydarzylo si~ to w lasnie mnie; staram si~ jedynie
zasugerowac, Ze wszystkie te sk'ldin'ld niegustowne »ja« i »nmie« s'l na swOj
spos6b formami mowy posredn(ej, ktorej przedmiotemjestAuden".
Cytuj'lc te slowa mam na wzgl~dzie nie tylko-odwrocenie uwagi. od wIas
nych ,,niegustownych" form gramatycznych, ale rowniei podkreSlenie wply
wow Audena na tworczose Brodskiego. Zacz~1y si~ one dose wczesnie: na
pocz'!tku lat 60·tych, wtedy bowiem mlody"poeta leningradzki zetkn'll si~ z
utworami Audena. Moina si~ domyslae, t.e Brodski, id'lc sladami zaintereso
wan S\vego mistrza; trafil do Kierkegaarda, z ktorego rozwaianiami zawarty
mi w Bojaini i drieniu koresponduje wyrainie Izaak i Abraham. Dla duriskie
go rnySIiciela niepoj~ta jest sprzec·znosc mi~dzy poswi~ceniem i rezygnacj'l
Abrahama, a jego rownoczesn'! wiar'!, it to, czego si~ wyrzekl, lOstanie mu
przywrocone . Poeta znaiazi si~ w lepszej sytuacji nii filolOf. Nie probuj'!c
niczego wyjafuiac, odwoluje si~ do mentainosci iydowskiej, wi'lZlIC j'l z po
staw'l Abrahama, ktorego dzialania urnotywowane Sl! elementarnym prze·
swiadczeniem 0 wiernosci Bcga, ktory jest konkretem, ktory zawarl przymie·
rze z ludern i bez w'!tpienia dochowa przysi~gi.; Boga, do kt6rego dochodzi
si~ nie przez konstrukcje myslowe, ale przez doswiadczenie Jego obecnoSci,
przez wydarzenie historyczne. Nieuchronnym wynikiem takiego przeswiad·
czenia jest swego rodzaju biernose Abrahama : on nie protestuje, nie buntuje
si?, jest poslusznyrn wykonawq woH Baga, a przeciet. po ludzku przezywa
to, co rna uczynie; niespokojny, zdenerwowany, ukrywa przed synem praw·
dziwy cel dlugiej, rn\!cz'lcej w~drowki. W odpowiedzi na pytanie- Izaaka 0
jJgni~, ktore rna bye zloione na ofiar~, Abraham wyglasza zdanie z pograni
cza zarnierzonego klarnstwa i wyobraienia 0 tym,jak Wszechmocny rozwillie
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t~ niemoiliw,! do rozwi¥4nia sytuacj~. Akcenty psychologiczne, aczkolwiek
nie eksponowane specjalnie, s,! mocn,! stron,! poematu . W pierwszej jego cz~
sci, ob ejmuj'!cej w~drowk~ na gor~ Moria, uwaga skierowana jest na Abraha
ma. Ekspozycji jego stanu psychicznegq stuiy szereg elemen tow konstrukcyj
nych, np. wyj'!tkowe, widoczne od pierwszych wersOw, zag~szczenie znakow,
symboli, metafor i aluzji. W wierszu pojawiaj,! si~ frazy nadrniernie rozciq
gl1i~te, 0 ztozonej skladni, obok krotkich, urywanych rownowalnikow zdari.
Frazy takie stwarzajq wrazenie "postrz~pionych", niewykonczonych, jakby
au tor zrezygnowa t z perfekcji na rzecz ekspresji. W toku poetyckiej narracji,
w miar~ zbliiania si~ bohaterow do ceiu, nasl ~puj~ wzrost napi~cia, grozy i
tajemniczosci. Specjalnych znaczeri nabierajq trawy, krzewy i gatqzki chrustu.
Ich antropomorfizacja jest tu nie tylko zabiegiem nastrojotworczym, stanowi
rowniel nawi'lzanie do. pierwotnyeh sktonnosci poznawczych cztowieka,je~
wyobrazen mitologicznych i reJigijnych. Na szczeg6ln~ uwag~ zaslugujq dialo
gi , ktore intensyfikujq straszliwy paradoks sytuacji. Abraham bowiem wzywa
swego syna do pospiechu z przeratajqq gorliwosciq, ktora uderza jui w
pierwszych slowach poema tu. Izaak usirujqcy pocz'!tkowo postuszni<; pod,,
Zac za ojcem , w pewnym momencie, skutkiem ZlyCR przeczuc i rodz,!cych
si~ potlejrzen udaje, ie nie slyszy wezwania . J ego II ieSwia do rrio sc jest rownicz
czynnikiem dr:.unatyzujqcym akcj~: lzaak do konca nie wie, co n3prawd~
rozegrato si~ na szczycie gory Moria .
Rownolegle do w'ltku epickiego, opartego na Starym Testamencie, wido
czne s'l odniesienia dcrchrzescijanstwa : gotowosc Abrahama do zloienia ofta
ry z wtasnego syna, jako pierwowzor Wielkiej Onary Nowego Testamentu.
Uciqviwa droga pod gor~ i lzaak niosqcy drwa przeznaczone na oHarz ofia
my Sq nawi,!Z3niem do drogi Chryst usa na Golgot~ . Ow w'ltek sta!10wi drugq
warstw~ utworu, widocZIl.C! wyrainie przez przejrzyst'!, ,,rczrzedzonq" opo
wieSc Starotestamentow'!. "Spraw~ Abraharna" zamykajq slowa aniota, za
ktorego posrednictwem zostaje mu ukazany inny swiat, gdzie nie rna zla i
smierci. Izaakowi natorniast w wieszczym snie zostaje dana laska zrozumienia
istotnego przeslania dla przyszlych pokolen - znaczenie KrzyZa, w ktorym
spotkac si~ mOg<! wszyscy , "choc mocny wiatr probuje rwac gat~zie'" Krzy
la, ktory zast'!P! wszystkie ziemskie wartosci. Znarnienne Sq srowa autora
" K r z y l P r zed n ami". Momentem kulminacyjnym wielkiego poerna
tu nie jest wi~c scena, gdy Abraham wznosi nOl nad cia tem syna, ale te wlas
nie swwa, ktore ukazuj,! ' tresci nieprzernijajqce, otwarte ciqgle ella rodu ludz
kiego.
W trzeciej i czwartej warstwie semantycznej punkt ob serwacyjny narra
tora - zawsze uk precyzyjnie' przez Brodski~go lokalizowany - znajduje si~
w naszych CZ3S.1ch. Z tej perspektywy ocenia autor dzieje narodu iydow·
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skiego, jego wzloty, upadki, rozproszenie, tutactwo, odst~pstwa, powroty,
konflikty i cierpienia. Nie S'l to wszakie aluzje do 10sOw jednego narodu.
Odwieczne W'ltki rozwaiane w kategoriach mySlenia czlowieka wsp6tczes
nego, prowadz'l do uogolnien i refleksji. nad bezsilnosci'l tradycji wobec
zagrozen obecnej epoki. Podobne kryteria stosuje poeta, rozpa truj'lC problem
odst~pstwa i konfliktu pokolen, w czwartym planie poernatu. Pojawia si~tam
wspOtczesny Abraham, ktory odchodzi od religijnej i narodowej tradycji.
Autor podejmuje ten w'ltek jui: na pOCZ'ltku utworu, podkreslaj'lc gradacj~
wainosci poruszanych zagadnien. Przedstawiciel pokolenia ojcow w pewnych
warunkach gubi istotne wartoSci. "Cienka czerwona zastona" nie .dopuszcza
do jego umys!u argumentow przyjaciol, nie pozwala zaj'lC wlaSciwego
stanowiska wabec wrogow, odcina go od pami~ ci przodkow, ktOril symboli
zujq "cmentarze", jak rowniei "swi'ltyn" - symbolu nakazow -reli~jnych;
czyni go 'gluchym na wezwania ,~rzewu" - narodu, "gal~zi" - wspOtple
miencow, a nawet "wzgorz", ktore w symbolice Brodskiego oznaczaj'l sarno
iycie . Abraham w tej sytuacji staje si~ bezwolny. Nie spetnia swoich powin
nOSei: "zamiast postac strzaty" - milczy. POkcilenie -ojcow zawiodlo, pozo
staly jednak nadzieje poktadane w dziecia c;;h. W proroczym snie lzaaka
gah;:zie chrustu zrastaj'l si~ ponownie z tywymi witkami krzewu i wracaj'l do
zycia. Istnieje zatem szansa na odrodzenie narodu.
'
Sledz,!c zarysy wymienionych czterech warstw semantycznych poematu,
dostrze!?my, zeowa wieloplanowa konstrukcja moiliwa jest dzi~ki wielo
znacznoki POSZc.zegolnych symboli w rMnych u1dadach i kombinacjach.
Znaczenia niektorych sq wyraine i ,tatwe do rozszyfrowania, jak -np. Swieca,
krzak, droga, trawa, inne wymagaj:! bardziej wnikliwej obSerwacji. Poliwalen
cja symbolu kluczowego - k r z a k a zostata dok !adnie okreslona. Podo
bnie s w i e c a, w petnym blasku wyobraiaj"ca Izaaka GakO pierwowzor
Jezusa), po utracie wartosci literowej zostaje ogarkiem - czlowiekiem ze
wszystkimijego ufomnoSciami. Jej pfomien j blask moie byc rozumiany jako
swiaUo' wiary i prawdy. W polqczeniu z ogniem ptonqcego krzaka Jest zna
kiem ofiary . POjedyncze symbole nabierajq bmviem dodatkowego znaczenia
w zestawieniu z innymi. W szczeg6lny sposob l'lczy autor symbolik~ d r 0
g i i pia sku. Zapada si~ on pod stopami w~drowcow, daj'lc poczucie
niepewn0sci. braku stalego gruntu pod nogami. Ten sam piasek, utozsamiony
z m 0 r z e m, zosraje wzbogaconY symbolikq tego ostatniego. Taki zabieg
stanowi swoiste pol,!czenie z cal,! poIiwalcncjq w 0 d y, b~d'lcej jednym z
najWa1niejszych symboli w tw6rczosci Brodskiego. Wedtug jego stow woda
jest skondcnsowanym Czasem, tqczy tez elementy przestrzeni (np. dwa kon
tynenty), lub - w postaci deszczu - niebo z ziemi'l. Od takiego ukladu
zaczyna si~ poemat i motyw deszczu pojawia si~ w nim kilkakrotnie. Towa
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rzyszy mU inny symbol - glos. Jest on wezwaniem do drogi (Abraham),
odpowiedzi'l (Izaak), jest wreszcie znakiem, kohmnikatem 0 odnalezieniu
w lasciwego celu (krzak). OsobJiw'l wymow~ rna glos Rebeki, jako echo slow
Abraharna. Izaak bowiem spod opieki ojca przechodzi pod wladz~ tony, czy
b~dzie to. biblijna Rebeka, w ktorej r~ku figowa witka pelni funkcJ~ berta,
czy tez zona wspOlczesnego Izaaka z takim samym atrybutem wladzy w
postaci brzozowej gal'lzki (zeby nie powiedziec - rozgi). G los R ebeki
diwi~czy bardziej stanowczo, niz glos Abraharna, reakcja Izaaka jest jcdnak
iden tyczna.
Odr~bny charakter jako symbol rna cyfra osiem Przewija si~ w ulworze
w postaci cienia zl'lcionych lisci (symbolu jednostek ludzkich), smigla sarno
lotu lub skrzydel wiatraka. Symbolika osemkijest bogata i zlozona. W ukta
dzie poziomym jest znakiem nieskonczonosci. W tradycji chrzeScijadskiej jest
symbolem przemiany, zrnartwychwstania oraz :tycia wiecznego i w tym ma
czeniu koresponduje z identycZIl'l niernal symbolik'l pszczoly. W poermcie
ose.mka pojawia si~ po raz pierwszy w osobliwej scenerii - jako element
malowniczego opisu wzgorza. Pi~kno pejzazu nie moze jednak przeslonic
wskazowki autora, ze w kazdym slowie b~d'l jakies znaki. Znajdujemy tarn
wi~c g a j (zbior krzewow), g a III z k i, lis c i e, t raw~, w 0 d~,
wi a tr, a nawet my s z y - sredniowieczny symbol czasu. W utworach
8rodskiego wzgorza zajmuj'l wam'l pozycj~. Poswi~cil im poermt, ktory ·
koriczy si~ slowami: "srnierc to tylko rowniny. Zycie to wzgorza, wzgorza".
S'l wi~c te w z g 0 r z a w lzaaku i Abrahamie jakiruS e~ystencjalnym wy
niesieniem, daj'lcym moiliwosc spojrzenia z pewnego 9ystansu na swiat
rzeczy bliskich i dalekich, ukrytych i objawionych; S'l miejscem zadumy.
refleksji podsumowan i uogolnier1.
Wieloplanowosc poema tu uwarunkowana jest - jako si~ rzek 10 - z toz<r
nosci'l jego symboliki. Precyzyjna kompozycja katdego zespolu symboli po
zwala na kolejne zmiany ich znaczen w poszczeg01!Iych war.stwach sermn
tycznych. I tak np. k r z a k i jego gal ~ z i e w planie pierwszym S,!
nawiqzaniem do krzaka gorej'lcego i drogowskazem dla w~drowcow, w dru
gim symbolizuj'l ofiar~ i krzyz, w trzecim - narod i jego histori~, w czwar
tym wreszcie - konflikty mi~dzypokoleniowe. Podobnie przebiega przekod<r
wanie innych podstawowych symboli, ktore mozemy odnaleic we wszy
stkich planach utworu.
Nie kazdy symbol jednak moma poddac podobnym zabiegom, nie wszy
stkie tet maj'l jednoznaczn'l wymow~. W wielu wypadkach autor pozostawia
czytelnikowi pewien margines swobody interpretacji ukrytych znaczeri. W
ukladzie symbolicznym d Ion - n 0 Z - des k a sugeruje wyrainie, i.e
owa interpretacja zalety od punktu widzenia . Wykorzystajmy wi~c t~ motli
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wose, przyjmujqC, te dlon to wszelka przemoc, not - jej narz~dzie, a deska
- ofiara. Ofiara ta (mote niq bye zar6wno jednostka, jak nar6d), 'podobnie
jak no~, pozostaje w zasi~gu wladzy dloni. Deska pozomie bezbronna moze
przeciwstawie si~ agresji, jezeli posiada wewn~trznq sil~ (s ~ k i), kt6rq wa
runkuje parni~e. Symbolem jej jest przestrzen pozostawiona przez iywic~.
Bogate zycie wewn~trzne deski, nawet rozlupanej przez nM, pozwala jej
przetrwae. Natomiast, skutkiem niewielkiej nawet agresji, najwi~kszq szkod~
moralnq ponosi naz, Slepe narz~dzie w ladzy. W czlowieku, kt6rego uzyto do
. dzialan przeciwko drugiemu czlowiekowi, pozostaj'l trwale Slady jego czynu.
Dla dloni uzycie nota jest rowniez pr6bq sHY, .deska bowiem mote okazae
sit< silniejsza, Iub no~ - odmowie posluszeristwa.
Specjalnego podkreSienia wymagaj'l perseweracje zespot6w symboli i me
tafor. Niektore byly jut omowione, inne (np . s tad 0 0 w,i e c i 0 sa)
jako epizodyczne, zostaly pornini~te. Watnym natomiast zespolem, otwiera
jqcym i zamykaj'lcym poemat, jest s w i e caw pol'lczeniu z des z
c z e m. Zwlaszcza w koncowym fragmencie utworu, antagonizm symboli
ognia i wody sluty wydobyciu dramatyzmu sytuacji swiecy, jako czlowieka
zyj'lcego we wsp61czesnym swiecie z wszystkirni jego zagrozeniami (w 0 d a,
w i a t r) i ograniczeniarni wolnosci (r y g I e, z a m k i, I a n c u c h y ).
Plomien swiecy jest mocny, plonie rownym swiatlem "choe wszystko dziala
przcciw niemu". Jest on jednak samotny. Ta swieca plon'lC:l "mimo wszys
tko" wynita wiar~ w przetrwanie najistotniejszych wartosci i zachowanie
wlasciwych postaw.
Wyjasniaj'lc, choeby pobietnie i niewyczerpujqco, symbolik~ poema tu,
latwo zauwatye, te nie wszystkie jego eiementy sq jasne i zrozumia leo Istnie
j'l slowa, sytuacje i obrazy , do ktorych wyjasnienia nalezy poszukac innego
klucza. W owym poszukiwaniu sprobujmy si~gn'le do slow ballady Leonarda
Cohcna pt. Opowiadania [zaaka:
Drzewa zmalaly w dole, staw zrnienii si~ w lusterko,
OJ ciec wypil wina lyk.
I odrzucil pust'! butl~, gdy rozprysla si~ w kawalki,
Mocno uW mojq dion .
i skonfrontujmy j'l z fragmentem poematu Brodskiego: "W biegu ust spragnio
nych niesione naczynie / rozbija si~ w kawalki drobne przy potkni~ciu".
Konsekwencj'l takiego zestawienia musi bye pytanie, dlaczego dwaj poeci
pochodzenia ~ydowskiego w swoich utworach 0 tej samej tema tyce, eksponu
j'l bardzo podobne wydarzenie, ktore przeciez nie mia lo miejsca w tekScie
kanonicznym. Odpowiedzi moma szukae chyba jedynie w kabalistycznym
micie rozbitych naczyn. Brodski wprowadza do swego poematu takie ele
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menty kabalistyczne, jak kontemplacja i przekszta lcanie liter oraz ich wartos
ci liczbowej; rozbudowuje poj~cie znaku, akcentuj'!c jego wieloplanowosc,
poprzez szereg przybliteri i przekodowan na drodze do powstawania nowych
znaczen; eksponuje zwi'!zek mi~dzy brzmieniem a sensem slowa. Imi~ Izaak
zmienia znaczenie w j~zyku rosyjskim, poniewaz wYfJzone jest za pomoC'i
innych znakow i diwi~kow. Znakiem kabalistycznych Sefirotjest odwrocone
drzewo. Pozwala to wyjasnic zdanie 0 lisciach, ktore "dzi~nie jakos w dol
_porosly". Podobnie scena, kiedy Izaak obserwuje widmo lasu na niebie, czy
tet obraz oblokow, b~d,!cych odbiciem stada owiec, jest aluzj,! do kabali
stycmego zalozenia doskonalej odpowiedniosci swiatow "gornego" i "dolne
go". Wszystko bowiem, co majduje si~ na ziemi rna swoje odbicie w gornych
sferach i odwrotnie.
Kabala, jej zwi,!zki z semiotyk,! i poetyk,!, jak rowniez wplyw mistyki
na europejsk,! mysl fllozoficzn,!, s,!-przedmiotem zain teresowan wielu wspol
czesnych badaczy. Brodski jednak nie jest kabalist'!. Mqtywy kabalistyczne w
jego poemacie to tylko aluzje, podobnie jak zdanie: "polarnane gal'lZki my
51q" jest nawiqzaniem do Pascalowskiej "mysl'!cej trzciny". Pisz'!c jednak poe
mat 0 Abrahamie - ojcu swego narodu, si~gaj,!c do archetypow i tradycji, nie
magl pomin,!c Kabaly, jako tradycji prawa Mojzeszowego.
Wszystkie omowione elementy wielkiego poematu: symbole, metafory,
alu zje, przewartosciowania i ukryte maczenia musia ly zostac UWi.gl~ dnione
w jego polskim p~zckladzie. Niemal,! trudnosc sprawilo przetlurnaczenie
rosyjskiego slowa K UST, ktore znaczy KRZAK. Takie durnaczenie bylo
jednak nie do zastosowania . NaleiAllo wi~c znaleiC polskie slowo, ktore od·
powiadajqc owemu KUSTOWI semantycznie i symbolicznie mialoby podp·
bne brzmienie i sk la da lo si~ z liter, wsrod ktorych znajdowa lyby si~ ,,c" i
"T". CHR US[ jes t chyba jedynym slowem, ktore w duzej mierze s pelnia te
wymagpnia. Innym problemem przekladu bylo-zachowanie istniej,!cego w roo
syjskim oryginale, zw laszcza w pierwszej jego cz~sci, rnaksyrmlnego zg~sz
czenia. 'sylab akcentowanych (a wi~c slow jedno- i dwusylabowych), jak row
niet charakterystycmych przerzu tIlL
Rok 1988 jest jubileuszowym dla dwoch poernatow Broclskiego. Przed
cwiercwieczem bowiem, w 1963 r. po~stala, oprocz [zaaka i AbraltanUJ,
Wielka elegia dla Johna Donne'a. Oba te utwory rnaj'! wiele cech wSpOlnych:
to sarno metrum, to samo zag~szcz~nie akcentow, t~ sam,! wreszcie para
doksaln,! konkrctnosc w przedstawianiu abstrakcji. Surowa prost ota w naiY·
waniu przedmiotow nadaje tym wierszom uroczysty charakter, kontrastujqc z
wyrafinowanymi symbolami i bardzo nieraz odleglymi skojarzcniami. Pisz'lc
te poernaty Brodski pozostawal w kr~gu zainteresowarl siedenU1astowieczrl'l
poezj'! angielskq. Fascynowala go jednak nie tylko tworczoSc "metafizyko~v"
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angie1skich. W latach 6O-tych autor Izaaka i Abrahama byl przede wszystkim
pod wp!ywem literatury polskiej, do czego sam glosno si~ przyznaje. Rodo
wod jego "barokowosci" mozrya wywiese ad refleksyjno- religijnych Rytmow
_S~pa Szarzynskiego, bl;dilcych jednym z najDardziej reprezentatywnych
utW orow dla tendencji metafizycznych P9lskiego baroku.
Szesnascie kOrico wych wersow Izaaka i Abrohama, stanowiilcych rodzaj
epilogu, jest kontynuacjil motywu swiecy. Pojawia sil; tam "jednak nowa po
stac -: lis . Niejednokrotnie malarze w scena gh zbiorowych umieszcza jil gdzies
na dal szym pJanie autoportrety. Czyzby Brodski uczynil to sarno? J,is, scep
tyk i ironista, ucieJesnienie sprzecznoSci ludzkiej natury, lustro czlowieczego
sumienia, temat bajek, rnitow, przyslow... ;,Semper peccator, semper iustus"
- mowi 0 nirn Germaine Dieterlen. A wil;C nieustanny grzesznik i winowajca,
rownoczesnie zawsze maj'lCY slusznose . Lis-poeta spogl'lda na swiec~ przez
kiantr wody, z dystansu . On wie, ze plornieri swiecy pochlania "cos witr cej
nii: zycie", a mianowicie Czas. Poecie bowiem-zostalo dane zrozumienie jtrzy
ka swiecy w jego padwojnym znaczeniu : ow j~zyk, to rowniet Slowo. $wieca
nie pojmuje, ze poeta jest tym, ktory - by uzye Audenowskiego okreSlenia 
"zbawia mowf', poniewaz swoj talent otrzymat .od Boga.
Katarzyna Krzytcwska
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MIRCEA ELiADE JAKO HOMO RELIGIOSUS

---

,

W artykule pOSwi~conym pamir;ci rviircei EJiadego (IP nr 23 z dn. 28
czerwca 1986) Szczepan Kalinus pisze m.in.: "J cst rzecz'l niezwykJe ciekawq,
ze nikt niguy nie dowiedzial si~ ( ... ),jak'l religi~ wybral dla siebie ten wielki
znawca judaizmu, chrzcScijaristwa, hinduiL;mu, animizmu i wielu, wielu
innych system6w religijnych".
. Ta interesujqca h:westia nabiera . nowej wagi teraz, po srnicrci Profesora,
bowiern pytanie 0 jego reJigijnosc osobist'l zajmie na pewno nieposlednie
miejsce we wszelkich probach podsurnowania, oceny dorobku iycia Eliadego
. - uczonego, pisarza i humanisty. Stosownie do jego wlasnej metodologii ba
dawczcj i. w duchu wiernosci dla postulatow hermeneutyki naieialoby t~ ou
powiedi zaczqc - tak s,-"!dz't - od proby okreslenia "struk tury" jego reJigij
nosci.
WynL!.;.a z powyiszego, ie przyjmuj~ za oczywistc, it Eliade byl czlo
wickiem religijnym, przynajmnicj sensu largo. Istotnic, jcstCll1 0 t)' m przcko·
nany. Eliade sam otwarcie przyZllawa I si~ do postawy religijncj , poza tym
wskazuje na to szereg jcgo wypowiedzi rozproszonych po rciZnych pisrnach
(zwbszcza w esejach, w D:icnniJ..l,l i we wspomnicniach:!). Ujawniajq one
dwie szczegolnie waine cechy tCjie postawy, mianowicie zachwyt i pokor~
wobec tajemnicy zycia, w ktorej upatruje on hierofani~, oraz wartosciowanie
swcj iyciowej drogi (cicrpieri, udr~k, doswiadczcri) jako serii "prob inicjacyj
nych", "w~drowki po labiryncie", traktowanych ostatecznie jako ofiara, sa
crificium 3 . Dobrze znany jest rowniei jcgo poglqd, it najwi~ksze zagroie
nie dla wspolczesnego i przyszlego swiata przedswwia post~. pujqca desakra
Jizacja spofeczcnstw, co poci:[ga za sobq ouci~cie czhwick.a wspo!czesncgo
od jego "kosmicznych" korzeni i jest przyczynq jego zagubicnia, niepokoju,
rozpaczy i nihilizmu. Bez przywrocenia Slcrllln naleinego ':JU miejsca ludz
. kosci grozi nieuchronnie zguba - otoobawa Eliadcgo, wyraiana cz~sto, przy
Fragments d'wl JOllmaI, t. I Paryi, Gallimard, 1973; t . II - 1981.

.,-

Les promesses de I'eqllinoxe, tIIcmoirc I, Paryi., GaUimard 1980.

3

Pisz~

..

0

.

tych sprawach szerzej w escjll p.t. Mir;dzy przypadkicl/l a kOlliccZIIOscil!,

czyIi iycie jako "proba IabirYlltu", sta nowiqcym posJ-owic do przcfoion cgo przezc mn ic,
wrmienionego wyzej tomu wspomnicri M. E. (Zapowicdzi rOWI10IloCY, w druku, WL
Krake.w).
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roinych okazjach. St'ld roIa religioznawstwa w dzisiejszym swiecie i w ca 10'
kszta!cie nauk. W uj~ciu Mircei Eliadego jest one czyms wi~cej nii jedn~
sposrod wielu dyscyplin poznawczych ludzkiego ducha: mianowicie ma do·
starczye niezb~dnego ma teria lu do zbudowania jakiejs nowej gnosis, samo·
wiedzy cz~owieka wspdlczesnego, dzi~ki kt6rej b~dzie on m6g1 si~ ocalie, a
to drog~ " ... wewn~trznej przemiany badacza, a ta4e - wolno miee t~ nJ
dziej~ - s y m p a .t y z u j ~ c ego czytelnika,,4. - pisze w jednym ze
swych esej6w . To podkreslone przeze mnie sloWJ "sympa tyZllj~Cy" jest
kJuczowe db zrozumienia postawy Eliadego, jako badacza i czlowieka,
wobec fenomenu religii.
Wszystko to jest wszelako na tyle ma 10 konkretne, ie nadal nie daje na m
jasnej odpowiedn na intry'guj~ce pytanie 0 rodzaj religijnoSci wieIkiego uczo
nego. Jaki byl wyrozniony kierunek jego osobistych upodobari .w tym
wzgl~dzje? Nie byly to w kaidym razic Indie, choc podczas pObytll tamie w
l:!tach 19:n·1931 czynnie praktykowa 1 jog~ (hindusk~), pewne zas rysy
indyjskiej duchowosci (np. wiara w przyczynowose rozumian'l jako "prawo
karmana") trwale si~ na jcgo formacji odcisn~ly. Z lektury wielu pism Eliade
go odnosimy nieraz wraienie, it jego osobistym credo byla wsp6lna wicht fi
lozofom, nie wyartykulowana konkretniej, akonfesyjna wiara w Transcen
dencj ~ ("rciigi=! filozof6w jes t mctafizyka", powiadat Spinoza), jakas " relig!:J
kosmiczna" bez antropomorficznego Boga, wolna od dogma t6w i tcologii,
kr6tko mowiqc - odmiana panteizmu w stylu "kosrriicznej rcligii" Einst~ina.
zrelacjonowallej w ksi:tt.ce M. Hellera i J. Zyciriskiego Wsz(!clislVla t i fila :0
r: 5 .

J ra

Wiadomo, ic spraw~ swej wiary Eliade celowo otacza 1 daleko posunit; Ii!
dyskrecj,! , mpt.e w d<!Zcniu do unikni~cia interferencji wlasnych przeswiad
czeli z przedmiotern swych badari haukowych i naraiania si~ na zarzut
"stronniczosci" . Zapytywany 0 to wprost odpowiadal wymijaj~co, bo lak
prz~ciez wypada chyba okreslie jego s!owa "Jestem neoElatonikiern", na
pytanie zadane mu pono przez jednego z ucwnych polskich.
Wi~cej swiaila na dose ruejasn=! spraw~ religijnosci Eliadego rzucJj~
0publikowane przez Gall irnarda , wymienione wyiej dwa pokaine tamy
D::icnnikolV i tom wspomnieri (drugi wlasnie si~ ukaza 1 u Gallimarda) . Za
wieraj~ one liczne wypowiedzi Autora ilustruj'!ce jego gl~boki, osobisty ,
nieraz mocno zabarwiony emocjonalnie stosunek do religii. Godne specjalnej
4

5
6

M. Eliade, La n ostalgic des origines, Paryz , Gallimard 1978, SIr. I:!.
Wyd. Polskic Tow . T eologiczne , Krakow 1986, str. 111-118.

[nformacj~

0

tym zdarzeniu jestem winien dr L Trzciriskiemu.
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uwagi jest to, ii. w wi~kszosci odnosz~ si~ one do cIlizescijanstwa. Owszem,
uwai.na lektura tych rozproszonych fragmentow uprawnia, zdaniem moim,
do wysuni~cia supozycji, i.e Eliade uczuciowo najbliisiy by! w1asnie chrze
scijanstwu, scislej biorqc - prawos1awiu, w ktorym si~ urodzi1 i wychowa 1, i
z ktorym w kaidym razie nigdy formalnie nie zerwal. Trudno, rzecz jasna,
jedilOznacznie dowieSe tezy, it Eliade byl "chrzescijaninem". Jdli tak, to
wiara jego byla swoi sta , indywiduaJistyczna i chyba malo "ortodoksyjna" .
Ale przytoczone niiej '\v skromnym wyborze zapisy z Dziemvkdw M. E. S,!
(jose wymowne, zwlaszcza gdy je umieScie w szerszym kontekscie jego mysli
I
i wypowiedzi.
Chrzescijanstwo Eliadego dose d1ugo bylo "uspione", obywajqc si~ bez
jakiejkolwiek autorefleksji. Swego rodzaju przelomem w tym wzgl~dzie (co
prawda ograniczonym na razie do sfery intelektualnej) stala si~ dla niego
konfrontacja, w la tach uniwersyteckiej mlodosci w Bukareszcie, z refleksjami
ulubionego mistrza, Nae Ionescu, oraz przyjaciela - Mircei Vulcanescu, na te
mat prawoslawia W konktekScie tzw. ,,rumunskosci" (pisze 0 tym we Wspo
mllieni"ach). ~ ich ,to sprawq 8iade - wbrew swemu pierwotnemu, nie zwe
ryfikowanemu myslowo przeswiadczeniu - uswiadomil sobie, t.e prawosla
wie nie jest czyms "dodanym" do kondycji bycia Rumunem; przeciwnie, jest
to tejte kondycji bardzo istotny czynnik konstytutywny. Innymi slowy,
toi.samose narodowa Rumuna jestl ntymnie zwiqzana z religiq chrzeScijanskq.
(N ie trzeba chyba podkresiae, jak charakterystycznym dla srodkowej Europy
wyrOi.nikiem kul turowym jest to utoisamienie!)
.
.
W szczegalnosci mamy podstawy mniemae, ie prawoslawie Mirce( Elia
dego mia 10 struktur~ bardzo zblii.on,! do wiary rumunskich chlopow. Ich
chrystianizm (karmiony raczej apokryfami nii Ewangeliami kanonicznymi)
cechuje niewielkie £naczenie przypisywane dogma tyce, silny chrystocen
tryzm, traktowanie ca10Sci Kosmosu i procesow kosmicznych jako sacrum
(po odkupicniu ich przez Wcielcnie i ofiar~ Chrystusa), panteistyczna wiara w
"dobroe" swiata, kult p1odnosci, wreszcie pewien "fa talizm" , odziedziczony
chyba"po pierwotnych mieszkancach Rumunii, Dakach. (Pi~kny jego prz)'
klad ukazujenam slynna 1udowa ballada rumunska Mion·ta; rezygnacja, pod
danie si~ smierci, jest · tu zreszt'l moie nie tyle wyrazem fa talizmu; co
wlasnie wiary w zasadniczq "dobroe" swiata, ufnosci w sensownose konie
cznoSci). E1iadego od mlodosci fascynowa1a gl~boka religijna m'ldrose
rumunskiego wiesniaka. Swej sympa Iii dla niej dawa1 niejednokrotnie wyraz
w pracach teoretycznych (np. w mlodzienczych, do dzis dui.ej war to sci ko
mentarzach do ballad ludowych Mistr: Manole i Miorita); widzia-l w niej
ciqgle iywe irodlo sit zyciowych i tworczych swego narodu, rodz'!cej co pe
wien czas swietile dziela rowniei. w dziedzinie "wielkiej sztuki". By1 wielkirn
28
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entuzjast:! Brancusiego - jego tworczoSci, ale i sposobu zyciaJ umunskiego
chlopa .
. Powy~sze uwagi nie maj'! ambicji stawiania krop'9 nad "i" w poruszonej
tu kwestii, niczego nie usifuj,! dowiesc, stlnowi,! jedynie wprowadzenie do
zamieszczonego niiej wyboru z Dziennikdw M. E., ilustrujilcego jego stosu
_ nele do religii, a poniek'ld rowniei do spraw ostatecznych czlowieka. ezy byl
to stosunek jednoznacznie chrzescijanski - nie waZ" si" orzekac. Wszystleo
raczej zdaje si" swiadczyc 0 tym, ie Eliade kroczyl tutaj wfasn,! drog'!,
unikaj,!c goscincow przetartych - i utartych, ale jednak drog,! nieodlegl,! od
szlaku chrzescijani w tym samym wiod'!c'! kierunku. Ma swoj'l wymow~ fakt,
ie w obliczu s:nierci Eliade przyj~l- z r'lle protestancki~go pastora - ostatnie
namaszczenie, i ie jego ziemsk'l w"drowk" zamkn'll parastas (ceremonia
ialobna) w jednej z bukareszteriskich cerkwi, 'na ktorym zgromadzili si"
iyj,!cy przyjaciele i krewni wielkiego Rumuna.
Ireneusz Kania

MIRCEA ELiADE

Z DZIENNIKOW
1950

9 stycznif.
Dzis jierzemy slub. Swiadkiem jest N. 1. Herescu, kumami - Sybilla i
Emil Cic ranowie . Potem rue Mignard 4. Wsrod zaproszonych gosci panstwo
Dumezil i Puech. Jes t t~i Stig Wikander. Naboi~nstwo odbylo si" w s:lIonie
(cerki~\\' rum ~lnska nadal jest nieczynna). Wynaj'llem tei pokoj w Hotel de
Suede.
1955

21 lutt!gG
Tt!j no cy zbudzH mnie nagle okropny, zlowrogi odor wrzodu, ktory
mam pod p raw~ pach,!. Wstaj~, id" do lazienki i ogl'ldam go: ropieje wydzie:
la lepkll, rzadk:j mieszanin" krwi i matern. Myj" si" mo~liwie najc!okladniej i
prci buj ~ ZaSll'l -: . bezsklltku, Dwie godziny bezsennosci i trwogi ; osaczaj,! mnie

29

MIRCEA ELiADE

czarne mySli. Zasypiam, zdaje sil(, dopiero poprzejechaniu pierwszych
poci'!gow do Paryta.
Dziwne. Sqdzilem, ie zawsze cz~sto mySlalem 0 smierci. Ale jakiej? 0
szybkim, gwaHownym przejsciu na drug,! stronl(. Jeden, dwa dni skupienia,
medytacji, moze nawet trochl( cierpienia fi?ycznego, tak by jak najszybciej
oderwae sil( od ziemskich spraw - ~ przejscic.
Nie myslalem 0 tym rodzaju powolneJ smierci Gednak to ciekawe, ze
zawsze modlHem sil(, zeby nie miee raka, zeby umrzee inaczej). Stan'!wszy,
za spraw'l tych trupich wyziewow, twarz'! w twarz z tIl straszn'l smierci,!,
zrazu nie moglem myslee 0 duszy, 0 istnieniu pozaziemskim, 0 spokojnym
rozdzieleniu sil( z cialem. Platon, Indie, inicjacja przez smiere i Zlnaftwych
"wstanie - wszystko to oddalilo sil( gdzieS, pozostal tylko trup. Odczuwalem
go w sposob nadzwyczaj ostry i kon!a"etny, tak jakby w smierci nie bylo ni
czego poza nim. A jednak wiedzialem, ie to nieprawda. Wielkim ""'Ysilkiem
woli udawalo mi sil( chwilami oderwac od trupa, myslee 0 s m i ere i.
Wowczas zaczynalem doznawae innej trwogi. · Jakie slabo bylem przygo
towany do przejscia na drug~ stronl(! Poczucie winy. Nie zrobilem nie z, tego,
co powinienem byl zrobie. Dopiero tcraz zaczynalem si~ zabierac do ihoich
"przeslarl" - dziel religioznawezyeh, filozofleznych, moze tet. liter3ckich.
Postawilem w tej grze na iyeie mniej wi~cej szesedziesi~eioletnie - i 010
maj'lc niecale 48 lat cZlljl( jut w nozdrzach odcir wlasncgo trupa. Oezywiseie
- mowilem sobie - poddam si~ operacji, leezeniu itd ., to jednak odwlccze
cal,! sprawl( 0 rok, mote 0 ·dwa; sily zacznq mnie opuszczae, nie b~dl( juz
zdolny do napisania dobrcj ksiqiki. W najlepszym razie trzeba mi bl(dzie po
przestae na artykufach, na D::ienlliku.
Ale wszystkie te mysli i rachuby nie mialy znaezenia, realny byl ,tylko
ow trupi zapach. W wyobraini widziaIem, jak mi amputuj'! prawe ramil(, jak
piszl( i witam si« lew~ ryK,!. Na prozno. Obraz "odrzucenia" cz~sci mego cia
la, ktora zaczynala si~ rozkladae, nie przynosil mi uspokojenia . Nagle przy
pomnialem sobie ksi,!zk~, nad ktoq wfasnie pracowalem - Mort et Initia
tion . Dot,!d widzia Ie m jq "z zewn'!trz", jako dzielo erudycyjne i filozoficzne.
Mylilem si~. Chyba nie uchwycilem tego, conajistotniejsze. Inicjacja jest
smierci,!, wszelka zas smiere przyj~ta swiadomie moie stae siy inicjacj'!. AJe
"smiere symboliczna" (rytualna, inicjacyjna) to nie tylko cierpienie, udryka,
choroba itd. - to rownie z doswiadczenie' wbsnego trupa, pogodzenie sil( Z
prostym faktem, 0 ktcirym zapomnialem: nie tylko jestesmy przechodniami,
lecz tet. bezustannie siy rozkIadamy i musimy zaakceptowac trupa b~d'lcego
naszym ciaIem, pogodzic sit;! z mySl'!, ie jestesmy rciwniez tym: trupem . Nic
powinniSmy myslec tylko 0 duszy, to byloby zbyt proste. W moim przy
padku zawiodio to calkowicie: mysl, ie b~d~ oddzielony ad ciaIa, nie \
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uspokoila mnie. Odzyskalem spokoj dopiero wtedY, gdy zaakceptowalem si~
jako taki, gdy przyj'llem moj wtasny odor trupa mowi'lc sobie, te to talde
jest cz~sci'l mnie samego. lJwartoSciowana w ten sposob nocna trwoga mogia
podlec integracji : postrzeglem j'l jako trwog~ inicjacyjn'l. Powiedzialem
sobie: musz~ przejsc przez wszystkie te proby, aby zrnartwychwstac w innej
pustaci, gdzie indziej.

1957
Fl (fencjI, wrzesieri
( ... )
Ten niezmordowany kot, chory albo wsciekly, ktorego rozpaczliv"ych,
niekoricz'lcych: si~ miaukow nic i nikt nie potrafi uciszyc - zaczyna lamen
towac przed zachodem slonca, przestaje zas przed switem -otoi: ten nie
widzialny kot, ukryty w jakirnS za karnarku Piazza SS. Apos toli, da I rni tej
nocy lekcj,. mniszej pokory. Ostatecznie czemuibym rowniez od zwierz'lt nie
mial przyjmowac znakow i pouczen duchowych? Historia wszystkich religii
- l:jcznie z tradycj'l chrzescijansk'l - zawiera tego rodzaju Swiadectwa. Wy
trzymywalem t,. prob~ bardzo dzielnie (w kaidym razie ok sobie pochlebia
lem), ale okolo drugiej nad ranem rnialem dose; rozdrainiony, zacZ'!lem si~
przewracac na loi:ku. Nagle jednak przypomnialem so'Jis: to, co wiedzialem
od dawna, 0 czym czytalem w slynnych dzielach i czego uczylem sic< od
mistrzow i adeptow wszelkich rcligii: samorealizacj~ osi'lga si~ jedynie stawia
jqc opor spontanicznym impulsom "zycia" (krwi, nerwow, dumy) i przyj
mUj'lc postaw~ dok ladnie odwrotn'l, nit wymaga tego, ,,tycie".
Miluj nieprzyjacioly twoje. Nadstaw drugi policzek. Kt6i: nie zna tych
nauk? Jakie jednak jest trudno stosowac je w praktyce, tye nirni! I jakie cu
downej doznajemy przemiany, gdy uda nam si~ post:jpic choeby wedlug je
dnego z tych odwiecznychnakazow.
Gdy wreszcie zdolalem nie tylko przywykn'le do tych ponurych, ni~
znosnych zaWodzen, lecz nawet wyobraziC sobie i polubic tego kota takim,
jakim byl - zlosliwego, wstr~tnego, dzikiego - poczulem si~ naraz innym
czlowickiem" Niesposob opisac to przezycie, choe nie bylo wcale pierwszym
tego rodzaju. Zrozumialcm po prostu - jeszcze raz - i.e istnieje jakas droga,
jakies wyjscie .
Sen sniony tej nocy: dwaj starey umierajqcy osobno, kaidy w swoim
k:jcic . Wraz z nimi znika na zawsze, nie pozostawiaj'!c swiadkow ani Slad6w,
cudowna historia Oa j,! znalem). Okropny smutek. Rozpacz. Zamkn~tem si~
w pokoju obok i zaczqlcm sic< modlic . M6wHem sobie: jeSli Bog nie isrnieje,
wszystko przepad 10, wszystko jest a bsurdem.
Zbudzilem si~ ze smakiem popiolu w ustach.
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1959

7 sierpnia
W autobusie wioz~cym nas do Posieuxjakis mlody ksi~dz wymienia imt~
sw. Sylwestra, nie doslyszalem, w zwi,!zku z czym. Pami,"tam tylko defmj cj~
Boga podan~ przez tego swi~tego. Powiedzial mi j~ Mircea Vulcanescu. Bog
- twierdzil sw. Sylwester - jest jak cebula: jest dobry i wyciska fZY.
UbiegIej zimy, podczas wykiadow 0 mistrzu Eckharcie i teologii nega·
tywnej, oDszernie komentowalem swym studentom ' OW,! defmicj~ Sw. Syl
westra. Jest to mote najlepsza ilustracja teologii negatywnej : 0 Bogu nic nie
da si~ powiedziec. 1m adekwa tniejsza wydaje si~ jakas jego defmicja (Bog jest
dobry, potrrtny, tworczy itd.), tym bardziej jest falszywa. A przetie wszyst·
kim niebezpieczna, bo wowczas czIowiek wyobraia sobie, te z r 0 z u m i a I
Boga, te wie 0 Nim cos konkretnego. Sw. Sylwester znalazi pob!,! formul~
dla wykazania, te' poniewat Boga niespos6b zdefmiowac, motna' 0 Nim
orzekac ·cokolwiek. Stwierdzenie, te jest On jak cebula, jest nie mnicj
prawdziwe anitell okreSl~nie go jako 9,immum' bonum;

3 wrzesnia
Na dorocznym kolokwium, zorganizowanym przez Roger William Fel·
lowship, m6wilem lila tem.at "The Sacred and Reality". Powtorzytem to, co
pisafem jut tylekrbc w wielu swoich ksi~tkach, mianowicie i.e homo religio
SlIS spragniony jest tego, co rzeczy\vi~te, i.e chce · on w sposob pelny i ZJ
wszelk~ cenrr by C. Wykazatem , i.e Natura jest dla niego pelna znakow, hie·
rofanii. Podczas dyskusji zrozumialem, te nowoczesna nauka nie bylaby mo·
:Wwa bez judeo-chrzekijaristwa, ktore usun~lo sacrum z Kosmosu, "neutra
lizuj~c" go w ten sposob i "banaIizuj~c". Nauka nie bylaby moi.Uwa, gdyby
Natura nie zostala "odsakralizowana" i uwolniona od bogow. Wla snic tego
dokonal chrystianizm : kladl nacisk na osobiste przezycie reUgijni>, aczkol
wieknie musial tego czynic, bo Kosmos i tak pozostaje dla niego tworem Bo·
gao Z chwil~ jednak triumfu czasu historycznego i nieodwracalnego trwania
religi.iny "czar" Kosmosu prysl. I jeszcze jedno: przedtem Natura pelna byb
bogow, ktorych chrzescijarlstwo zfnienilo w demony. Na tura jako taka nie
mogb jut e g z y s ten c j a I n i e in teresmya c chrzescijan. Kosmiczn y wy
miar chrystianizmu przechowali jedynie wiesniacy z Europy wschodni ej .

5 listopada
Studentom z "Fireside", ktorzy w ubieglym tygodniu wypytywaii mni"
na temat bomby atomowej, odpowiedziatem: chrzescijanin nie powinien
zbytnio l~kac si~ bomby. Dla niego koniec swiata miatb y jakis se ns - bylby
to S4d Ostateczny. Rowniei. hindus nie musi si~ tym przejmowa c: KJlijugJ
zakoriczy si~ powrotem do Chaosu, po. ktorym powstanie nowy Swia t, i to.
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Tylko marksisci ma jll sluszny powod do trwogi przed ewen tualnll zagladll
a tornowq, dla nich bowiem Raj znajduje si~ w przyszlosci. RaJ nigdy nie
ist'lial na Ziemi. lego przybliionym odpowiednikiem jest bezklasowe spo
leczeristwo jutra. Marksista akceptuje - i podejmuje - niezliczone heka
tomby wylllcznie w imi~ rajskiej przyszlosci. Cala historia i wszystkie cier
pienia ludzkosci nie mialyby najmniejszego sensu, gdyby swiat miaizniknqc,
zanirn poz na komunistyczne eschato n.
'

21 gnldnia
Czytam znowu kryty ki t>.!arksa pod adresem chrzescijanstwa ("religia
swoista dla kapitalizmu"). Nie wystarczy podkreslac niekonsekwencje ezy
sprzecznpsci w ~rod chrzeScijan alba dowodzic, i.e nikt nie post~puje prawdii
wie po chrzescijansku itd. , poniewai. istota chrzescijanstwa nie tkwi w .tychie
sprzecznoSciach i niekonsekwencjach, i nie one stanowill glciwnll dla niego
groib\! . ChrzeScijaristwo istnieje i trwa silll mitciw, symboli, t~sknot odpowia
daj~cych gt\!bokicj potrzebie czlowieka Zachodu. Daremnll jest rzecz'! "kry
tyka" chrystianizrnu za pomocq argumen tow filozoficznych czy historycz
nych; tak sarno jest czcza jego obrona podejmowana przez apologetow wspcil
czesnych (usilujqcych glownie dowodzic, ze temu, it chrzescijanstwo nie
ocalito swiata, winni Sq chrzescijanie itd.). "Prawdziwy" chrystianizm ma ko
rzcnie zbyt gt~ bokie, aby motna nim zachwiac czy go obalic . (Przynajmniej
jeszczc przcz najblizszych kilkaset lat.)
1960

6 stycznia
Mogtobybyc tak, i.e marksizm i rna terialistyczna in terpre tacja dziej ow
stanowityby ostatniq prob~ dla czlowieka. Prob~, to znaczy ryzyko s,!moza
traty. Takicj samej, ktcirej tylekroc jut uniknql w czasach prehistorycznych.
Alb 0 jak obecne ryzyko sarnozagtady termonukleamej.
Myslec jako "materialista" lub marksista oznacza wyrzec si~ odwieczne
go, zasadniczego powolania czlowieka. A wi~c , wobec tego, przestac istniec
jako czlowiek. lednakte obecnosc tej pokusy, tego ryzyka, ni~ jes t ca lkiem
bezpozyteczn:.J . To nawet dobrze, i.e czlowiek tyje ze swiadomosciq tego, it
mote wkrcitce przestac istniec jako czlowiek. Strach cierpienie inicjacyjne.
N. B. Wydaje mi si~, te w doktrynaeh i rytuaJach inicjacyinych odkry
tern je dynq motliwQsc obrony przed "terrorem histOID" i zbiorowll rozpaczq.
Chodzi rni 0 to, i.e jei.eli zdolamy doswiadczyc, przyjllc blldi uwartosciowac
trwog~, rozpacz, przygn~ bienie, pozorny bezsens histOID jako proby inicja
cyjne - to wowczas wszystkie te kryzysy i udr~ki nabioI1j sensu i wartoSci, i
rozpacz "wszechswiata koncentracyjnego" b\!dzie nam oszcz\!dzona. Odnaj
dzierny wyjscie. W ten sposcib trans.c endujemy rustori\! przeiywajllc jll najbar
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dziej au tentycznie (a wi~c podejmuj'lc wszelkie zobowiqzania, jakie niesie
moment historyczny).
Pogt~bic i rozwinqc.
1 czerwca

(...)
Od czas6w Goethego Natura stawalasi~ coraz bardziej zdesakralizowana
i wyzuta ze swych znaczeri. kulturowych, a wreszcie i filozoficznyeh. Slldz~,
ie jestem jednym z niewielu Europejczyk6w, kt6rym udaio si~ rewaloryzo.
wac Natur~, odkrywaj:Jc dialektyk~ hierofanii i struktur~ religijnosei kos
micznej. Wydaie mi si~ to tym wainiejsze, ie - w odr6inieniu np. od Nie
tzsehego, kt6ry usituje odnaleic "Naturf' poprzez techniki i wartosci kultu
rowe (Dionizos to przede wszystkim "przedmiot" fIlologii klasycznej) - ja
doeieram do sakralnosci Kosmosu poprzez refleksj~ nad codziennymi, zwy·
klymi doswiadczeniami wiesniak6w rumuri.skich czy benffllskieh '- Wyehodz~
wiltc od wsp6lczesnych sytuacji historycznych, od iywych wartosei kulturo
wych.
Mysl~, ie ezlowiek wsp61czesny odnalazl w moieh ksiqikaeh ten wy·
miar sakralnosci kosmicznej , kt6ry nie jest ani tworem liryki, ani fliozofiez
nym konceptem, zawsze bowiem stara lem si~ czerpac fa k t y i ich inter
pretacje od tyeh, ktorzy uczestniczq jeszeze VI przedchrzeSeijari.skim uniwer
sum religijnym.

30 sierpnia
Jakie daleki czuj~ si~ niekiedy duchowi chrystianizmu zachodniego.
Konflikt pomi~'dzy jansenistami i jezuitami nie mnie nie obchodzi. Problem
Laski - taki, jakim go roztrzqsano i przeiywano we Francji XVIl-wiecznej 
zdaje sic obcy m 0 j emu chrystianizmowi. Mauriac, piszllC 0 Fedrze (ide
"wires in ten'clIrs , str. 167), stwierdza: "Odkupiciel zapewne jeszcze nie przy- '
szedl, bo anijedna kropla krwi nie zostala przelana za Fedr~ .. :" Ta farmaeeu
tyczna koncepcja Laski, "kropla krwi", kt6q Odkupiciel mialby przeIac za
tego czy owego czlowieka - jest dla mnie nieznosna, barbarzyri.ska. Wiem
oczywiScie, ie chodzi tu 0 obraz, 0 .cliche- znaCZqcy tylko tyle, ii Jezus cier
pia 1 i umad na Krzyiu za k aid ego z nas jako poszczegolnll "historyez
11'1" osob~, a nie za abstrakcyjnq ludzkosc. Tym niemniej jest to koneepcja
farmaceutyczna, obraz przykry, bezboiny, nie tylko unicestwiajqcy tajemhi.
c~ Odkupienia, ale i pomniejszaj'lcy jq. Jakii. idealny eel dla rna terialistow i
wszelkiej masci wrogow chrzes~ijari.stwa .

7 grudl1ia
Wielk q zaslug,! ehrzescijari.stwa bylo zbuntowanie silt przeciwko astrolo
gicznemu fatalizmowi, tak pot~znemu w poinej staroiytnosei - i przywroce
nie tym sposobem czlowiekowi ~fnosci w samego siebie i w motliwosc oSi,!g
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ni~cia

wolnosci. Dtis ehrystianizm (podobnie jak wszelkie zalezne od mego
pr'ldy duehowe) przeeiwstawia si~ determinizmowi marksistowskiemu. Czyni'
to w imi~ tej samej wiary w wolnosc czlowieka, ale z 0 wiele mniejszym ani
teli w starotytnoSci powodzeniem.
1961

19 listopada
Chcialbym kiedys w dlutszym artykule poddac analizie postaw~ wszel
kiego autoramentu "historyeystow", na przyklad marksistow i freudystow 
jednym slowem wszystkich tyeh, ktorzy S'ldz'l, i.e kultur~ zrozurnie c mozna
tylko redukujqe i<l do czegos nitszego (seksualizm, ekonomika, "historia"
itd.) - i wyka~c, ze jest . to postawa neuroiyka. Neurotyk traei poezucie
rzeczywistoSci. Nie moze jut uehwycic rzeezywistosci wynikaj'leej z porz,!d
ku duchowego (powiedzmy sztuki ezy feligii); wydaje mu si~ ona jedynie
tworem sztueznym, "mask,!". Neurotyk demistyfikuje zycie, kultur~, tycie
duehowe. Nie dlatego, izby newroza podsuwala mu narz~dzia poznania
doskonalsze od tyeh, ktorymi dysponuje ezlowiek normalny - leez dlatego,
i.e neurotyk nie jest jut w stanie uehwyeic gl~bokiego sensu rzeezy, sku tkiem
ezego nie mote jut wierzyc w ieh r z e c z y w i s t 0 s c.
27listopada
Niedawno powziqlem pomysl napisania dla N(ouvelle) R(evue) F(ran<;ai
se) artykulu pod tytulem Wodor, kobalt i Srary Testament. Wykazalbym w
nim, z\! "smierc", 0 jakiej mowi Bog w zwi'lzku z drzewem wiadomosei, od
nasi si~ do srruerei gat u n k u, rue zas poszezegolnyeh asobnikow . Teraz
przyehodzi rru do glowy ta oto mys!: rowniez w t e j dziedzinie - to zna·
ezy, jesli idzie 0 ewentualnosc katastrofalnej samozaglady ludzkoSci - Zydzi
byli prekursorami. Miliony Zydow zamordowanyeh lub spalonyeh w hitle
rowskieh obozaeh koneentraeyjnyeh stanowi'l awangard~ ludzkoSci oczekujq
cej na spopielenie przcz "Historif'. Kataklizmy kosmiezne (potopy; trz~sie
nia ziemi, potary) znaj'l takte inne religie . Kataklizm wywolany przez czlo
wieka jako
b y t his tor y e z n y jest wkladem naszej cywilizaeji. Co
prawda , zniszezenie b~dzie motliwe jedynie dti«ki nadzwyezajnemu rozwojo
wi nauki zachodniej, ale p r z y c z y n a ezy tez pre t e k s t do tego ka
taklizmu tkwi w ludzkim postanowieniu "tworzenia historii··. Rzecz w tym,
it "Historia" jest kreacj'l judeo-ehrzescijanstwa.
1962

12 paidziernika
Par« dni temu bylismy, wraz z o. Danielou, na obiedzie u Marie-Louise.
By! tei Cioran. Rozmowa 0 Teilhardzie de Chardin, sprowokowana g!ownie
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przez Ciorana, ktorego zfoSci nlliwny, prostoduszny optymizm Teilharda .
Zgadzam si~ z o. Danielou v.: nast~puj'lcym punkcie : Teilhard zareagowal , i
slusznie, przeciwko "angelizmowi", wykaza1 znaczenie wcielenia . Mamy cia·
10 i znajdujemy si~ t u , na Ziemi,a wi~c trzeba przyjqc iycie takim,jakim
jest, jako nat u r a 1 n y sposob istnienia. Trzeba tei zaakceptowac "po,
st~p"; zbyteczne jes t na rzekac , idmy si~ narodzili w spoleczeristwi.e prze
myslowym, trzeba sprobowae iye jako i s tot y w 01 n e, nawet posrod
najokropniejszych uwarunkowari spolecznych, technicznych i psychologicz
nych. .
Lecz Emil Cioran niezdolny jest uwierzyc w inteUgencj~ i dOjrzarosc
kogos, kto mowi 0 tym , jaki b~dzie czlowiek za mil ion I a t - gdy tyle
mamy powodow do w'!tpienia, ezy przetrwa on jeszcze najblitszych kilka stu
leci .

1964 .

23 sierpnia
. Czytaj'lc powtornie swoj artykuf w "Revue de l'HistoTre des Religions"
(1961) 0 Nurkowalliu kosmogonicznym znow zastanawiam si~ nad spraw'l
oporu wobec obu Testamentow (ale zwbszcza Starego), ktory moina wy
krye w folklorze ~ europejskim . Jest znamienne, te growny biblijny temat
kosmologiczny - stworzenie ex nihilo - w ogole nie pojawia si~ w religijnym
folklorze europejskim. Tam , gdzie nie jest obecny mit kosmogoniczny w wer
sji z Europy polu dniowo-wschoJniej b,!di Centrarnej Azji (tzn. "nurkowanie
kosmogoniczne"), nieobeeny jest tei jakikolwiek inny mit kosmogoniezny ;
tak jest na przyktad w folklorze francuskim .
JeszcZe przyklad oporu wobec ehrystianizmu dogmatycznego. Tym, co
ludy europejskie przyj~ly - i zasymilowaly - jest "chrzescijaristwo kosmicz
ne" . (Rozwinqe kiedys te mysli . Najpierw trzeba b~dzie zbadac folklor
"upadku Adama" , pochodzenia zla itd .).

6 grudnia
Zastanawiam si~ . ezy w artykule, ktory wlasnie pisz~, 'powinienem talc
mocno podkreslae fakt, te pi: a w d, z i we religioznawstwo, to znaczy au
tentyczna, uprawiana z wyobraini'l hermeneutyka, z m i e n i a czlowieka
(bowiem lektura takiej ksi,!iki wywicra efekt p r z e bud zen i a). Zadaj~
tet sobie pytanie , czy powinienem napomknqc 0 tym, ie reUgioznawcy
narataj'l swoj spokoj ducha i wewn~ trznq r6wn ~ wag~, gdy probuj'! zrozumiee
i zinterpretowae sytuacje religijne archaiczne , egzotyczne , nienormalne , "stra 
szne'-. Oczywiste jest, ie wi~kszose religioznawcow nie ryzykuje niczego 
- bqdz dlatego, te zamykaj'l si~ we wlasnej wierze lub w najtrywialniejszym
materializmie, b,!di tel te cal e tycie pD s wi~caj'l jednemu wycinkowi CIndie ,
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Grecja itd.), tak it w koncu "banalizuj'!" swoj,! dokumentacj~ : Jednakte
b~d~ ml.Jsial pokazac kiedys wag ~
wplywu, jaki wywiera rozmyslanie
nad mitarni i archaicznymi symbolami. Jest to przemiana od ' wewn'!trz, z
ktorej "uczony" nawet nie zdaje sobie sprawy. C...)
1965

6 marca

Blaga * upatrywal w kulturze ludowej, w folklorze, a szczegolnie wano
nimowych dzielach zrodzonych z ducha chrzescijanskiego, jak tei w tych 0
prowe!liencji here tyckiej irod lo rumunskiej kreatywnoSci. Mysl~, ze si~ nie
mylif - choc z powodow zupelnie innych nit te, ktore przytacza L F olkIor
karmi si~ tym ', co nazywam "chrzescijanstwem kosmicznym", to znaczy
chrzeScijaristwem ignoruj,!cym element "historyczny", i w ktorym element
dogmatyczny jest ledwie wykrywalny . Za to cab Na tura ulcga w nim prze·
mianie wskutek obecnosci Jezusa, uczestnicz'!cego w tajemnicach i sakramen·
tach . S w i a t,
y c i e, Mat e ria z y w a nabieraj,! 'wymiarow religij
nycll. Otoi chrzescijaristwo w agole, a "filozofia chrzescijariska" w szczegol
nosci podatne S,! na odnow~ 0 tyle, 0 ile rozwijai'l "chrzescijaristwo kosmi
czne", w ktorym dOjrzewal Iud rumuriski. Wielki swoj sukces Teilhard de
Chardin zawdzi ~ cza wlasnie temu, ze "ponownie uswi~cil"
zrechrystia
nizowal Swiat, Zycie, Materi~.

t.

'J

23/ipca
Mo\Vilem niedawno Cioranowi, jak nudne i niepotrzebne wydajq mi sit;:
IVspolczesne (1920-1940) studia nad "problemem Boga". -To tak, jakbym \V
sto czy dwiescie lat po Arystotelesie znalazl przedsokratyczny dowod o n tolo
- giczny. W "swiecie" sktadaj'!cym si~ z miliardow gaIakty{, zawieraj ,!cyrn \Ve
die wszelkiego prawdopodobieristwa z milion zamieszkanych planet Uak to
wyczytalem u pewnego slynnego astronoma), wszystkie "kIasyczne" argu
menty za lub przeciw istnieniu Boga wydajq mi si~ naiwne, nawet infantylne .
Nie sqdz~, abysmy byli obecnie uprawnieni j o uiywania w tej kwes tii argu
mentciw filozoficznych. "Problem" jako taki naleiy pozostawic w zawiesze
niu . Wypadnie nam zadowalac si~ pewnosci'l osobist'!, ,,zakladem" ufundo
wanym na marzeniach , przeczuciach, ekstazach, przeiyciach estetycznych.
To td jest metoda poznawcza, tyle ze obywaj,!ca sit;: bez "argumen tow " Ua
kiegokolwiek rodzaju: logicznych, kosmologicznych, ontologicznych itd.).

Lu ci;J ~ Blaga

(1 895-1961) - wybitny rumuriski poeta; filo mf i ll.lJ.:.tcz folkloru.

(przyp. [tum.).
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1972

Styczen
( ... )
Tajemnica - czy tez zagadka nawr6cenia: dobrych par\! lat temu Alec
Guinness gral rol~ ksi~dza w jakims fIlmie. Pomi\!dzy dwoma seriami zdj~c
poszed 1 na spacer ; trafil na ulic~, kt6ra wydawala mu si~ ' pusta, ale jednak
znalazl si~ obok niego jakis dzieciak, kt6ry wzi'll go za r~k~ i przemaszero-.
wal razem z nim kawal drogi. Zaufanie, jakim dziecko z miejsca obdarzylo
"ksi~dza", wywado tak wielkie wraienie na Guinnessie, ie wspomnienie .
owego spotkania nigdy nie z~ tarlo si~ w jego pami\!ci. Niekt6rzy sposr6d
przyjaci6l aktClra utrzymuj'l nawet, ie mialo ono niemaly zwi,!zek z jego
nawroceniem.
Jednakte nigdy wi~cej nie odwai~ si~ przytoczyc tej anegdoty teologowi,
jesli mam S'!dzic po oburzeniu ks. M., gdy mu j'! opowiedzia lem . Przypisal on
Guinnessowi - a przy okazji i mnie - "wybujal'l emocjonalnosc". A przeciei.
tyle m-4glby zrozumiec, gdyby si~ nad tym zdarzeniem zastanowil! Mirrdzy
innymi ito, ze tajemnica nawr6cenia ukrywa si\! pod mask,! banalu, a nawet
"emocjonalnosci" .
1972

23 marca
Sk!ada rni wizyt~ pewien mlody czlowiek przygotowuj'lcy prac~ dok·
torskq na temat JeZlls w pracach Mircei Eliadeg'o. Nie potrafilem go przeko·
nac, i.e na tysi,!cach stron, jakie poswi~cilem problematyce religioznawczej,
nigdy nic poruszalem problemu Jezusa, jeSii nie liczyc garSci refleksji na te
mat "chrzescijaIlstwa kosmicznego" , w formie, w jakiej bylo ono przei.ywane
w Europie Wschodniej. •
1973

Paid:!iemik
Wczoraj wieczorem w toku dyskusji X. zn6w poruszyl problem lei'lcy
mu na sercu, a rnianowicie "przysz!osc religii': , scislej bior'lc chrzeScijanstwa.
Uwaia on, i.e spo leczenstwo przemyslowe , przywi6dlszy do upadku trady
cyjne systemy wartosci (rodzina patriarchalna, religia jako "instytucja calos·
ciowa"itd.), wkroczylo w nieodwracainy jut proces desakralizacji.
Jakie si~ z nim rue zgodzic: Przeciez Hebrajczycy znajdowali si~ w takiej
sytuacji za kaidym razem, gdy "Historia" obdarza la ich na jakis czas poko·
jem i dobrobytem! Wtedy odwracali si~ od Jahwe i zaczynali oddawac hold
b6stwom plodnosci, Baalowi i Astarte. Dopiero gdy terror Historii zn6w sta
wal si~ dia nich nie do wytrzymania , powracali do Jahwe. W naszej epoce
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spoleczenstwo przemyslowe korzysta w petni z post~pu technicznego ijego
ulatwien. Moina by powiedziee, ie jestdmy swiadkami triumfu bog6w po
dobnych do Baala i Astarte, tyle ie wyzutych ze s>yi~tosci. Rzecz w tym, it
post~p techniczny wymaga pewnych form organizacji poJitycznej, kt6rych
nieuniknionym rezultatem jest powr6t terroru do Historii. Jdli chodzi 0 mnie,
nie mam w~tpliwosci, i.e nowe i to dutej wagi twory religijne zrodz'l si~ wias
nie z tegot terroru .
Trzeba , rzecz jasna, brae pod uwag~ motliwos'c konfliktu nUklearne go.
Ale i w tym przypadku stan~libysmy wobec perspektywy religijnej , bowiem
jedno z dwojga: alba ludzkose zostanie zredukowana do kilkud.ziesi~ciu czy
kilkuset milion,6w ' osobnik6w dysponuj,!cych jed ynie bardzo prymitywn'!
technik'l , kt6ra umotliwi im przetrwanie (w takim razie potwierdzi si~ teoria
cyk16w kosmicznych), alba tei gatunek homo sapiens calkowicie zniknie z
powierzchni Zicmi. W6wczas sprawdzi si~ przepowiednia biblijna glosz'!ca, te
owo'c z drzewa wiadomoSci przynosi smiere nie tylko jednostkom (taka byla
interpretacja tradycyjna), lecz cal emu gat 1J n k 0 w i.
1974

Ch icago, czenviec
o tylu rzcczach nalczaloby powiedziec w przedmowie do Histoire des
idees religiellses! Najprz od chcialbym w niej podkreslic, ie nigdy nie mialem
komplcksow niiszosci, b~d'lcych udzialem moich licznych koleg6w z Zacho
duo Nigdy nie byiem scminarzystq, jak sinolog Creel i tylu innych. Nigdy nie
musialem si~ bronie przed zbyt silnym wplywem KOSciola, jak wielu uczo
nych wloskich . Kryzysy sumienia, gwaltowne odruchy buntu b~d<tce skut
kiem wychowania w srodowisku jezuit6w, trwoga przed konfesjonalem,
nazby t surowa indoktrynacja - wszystko to zawsze byio mi obce. Dzieci
i miodziei rumuriska mojego pokolenia nie znaly tych wi~z6w, Religia
byla jednym ze skladnik 6w kultury, do jakiej naleialem, totei utotsamilem
si~ z ni~ w spos6b najnaturalniejszy pod sloncem. Chrzescijanstwo w swej
wschodniej fonn ie - prawosiawia - bylo sciSle zwi~zane z sa~,! histori,! na
rodu rumunskiego , co pozwoliio mi bez kompleks 6w osqdzie zar6wno jego
znaczenie, jak i jego wktad w dziedzinie duchowej i his torycznej . W spos6b
swobodny i nie narataj'lc si~ na nic sam moglem fOmlulowae wlasne opinie,
krytyki , negacje.
Tej wiasnie pelnej, calkowitej swobodzie zawdzi~czam obiektywizm, na
jaki bylo mnie stac, i- sympati~, kt6r'! okazywalem wobec fenomenu religij
nego. To dzi~ki nicj jestem religioznawc<j wolnym od jakichkoiwiek uprze
dzeri. Wszystko to zaslugiwaloby na dluiszy komentarz. Por6wnac na przy

kiad z sytuacjq E. Martino itd, .. ,
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1976
11 {utego
Giza i Dinu zawieili nas do Wersalu dla obejrzenia Godspell. Wyszedlem
zawiedziony. Prawd~ mowi'lC, opuscilem sal~ przed rozpocz~ciem drugiej
cz~sci. Ta proba aktualizacji Ewangelii Mateuszowej jest smjala tylko z pozo
ru. Chociat. teksty przypowiesci podawane S'l integralnie, zachowanie tych,
do ktorych Sq skierowane, kloci si~ z nimi jaskrawo: spiewaj=!, wrzeszczq,
tarzaj'l si~ po ziemi, obrzucaj~ si~ wyzwiskami itd . ...
Podstawowy bl'ld autora polega na tym, t.e kate on paradowac na sce
nie Jezusowi upodobnionemu do jako tako domytegolLippisa, maj,!cego uda
wac "charyzmatyka". Nie bardzo motna sobie wyobrazic Jezusa, 'ktory'
tariczy rocka, oblapia dziewczyny Ltd. Koncepcja, wedle kt6rej reaktualizacj~
ewangelicznego iIlud tempus moina urzeczywistnic jedynie mieszajqc Chry
stusa z tlumem grzesznikow takich, jakich ogl'ldamy w naszych ezasach, jest
doprawdy nazbyt dowolna, wi\!ccj, swiadczy 0 wielkiej naiwnosci. Na odwr6t,
jest wlasnie bardzo istotne, aby niezaleinie od kontekstu historycznego Jezus
odcina l si\! od swych wspolczesnych, i to nie tylko poprzez sposob byoia.
Ten sam seenariusz bylby 0 wiele bardziej przekonuj'!cy, gdyby jakis bez
imienny "magister" mowil Ewangeli\! wobec grupy naszych wSPQfczesnych,
zarowno grzesznikow, jak i niewinnych, i zadowoli lSi\! jedynie g ran i e m
roli Jezusa.

20 maja
Przyszla mi ochota przcczytac powtornie te stronice D::iennika Juliella
Greena, ktore poswi~cil on okresowi po swoim powrocie do Paryi.a we wrzc
sniu 1945. Sam przybylem do Paryia w owym czasie, tylko kilka dni wczd
niej od niego . Jak zawsze, gdy czytam Juliena ' Greena, oderwalem si~ od
ksiqiki dopiero po dobrych paru gGdzinach. Jakte jednak smutny wydaje rni
si~ jego cruystianizm z t'l obsesj'l ,,grzechu", "ciaia", i z tymi zmaganiamj
pomi\!dzy "ciaiem i- duchem"! Przypornina to niekiedy dualizm gnostykow i
manichejczyk6w. A przeciet. Julien Green wie (bo m6wH 0 tym po wiele
kroc, leez bardzo niesmialo, boj,!c si\! wzbudzic sprzeciw teolog6w), ie istota
chrzescijaristwa zawiera si~ w slowath Jezusa: "Radujcie si~, zaprawd~ po
wiada.m raduj'cie si~, albowiem bliskie jest Krolestwo Bote!" lnaczej m6wi,!c,
niezaletnie od sensu wyratenia "Kr6lestwo Bote" Odkupienie motJiwe jest
jut ter~z, Odkupiciel zas jest posr6d nas. Ujmuj'!c rzecz strukturalnie, du.alizm
cialo-duch i ujemne wartokibwania iycia oraz hi_storti nigdy nie byly ele
men tami konstytu tywnymi chrzekijaristwa, kt6re pod tym wzgl~ dem kon ty
nuuje religijnq tradycj~ hebrajsk'l.
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Puryi, 5 sierpnia

Wczoraj wr6cilismy z Balear6w. Caly dzierisp~dzilem na poprawianiu i
przepisywaniu ostatnich stronic mojego rozdzia-Iu 0 pocz'ltkach chrzeScijan
stwa.
KtM m6glby przypuszczac, jakie b~d'l konsekwencje bezustannego od
wlekania Pan~zji! Drugie przyjkie Chrystusa - tym razem w petni chwaly,
jak to zapowiadali apostolowie - nie nast~powalo. Nie przeszkodzito to w
rozprzestrzenieniu si~ chrzescijanstwa, be w oczach wiernych K.r6lestwo Nie
bieskie bylo jut w tym swiecie, skora istnial KosciOl, a z nim rnistyczne cia
10 ChrystuS<j. Dlatego tez Kr6lestwo Niebieskie jawito Si~ jako oczywiste
tylko wyznawcom 0 najgl~ bszej i najp lodniejszej wierze . Wszystkich innych
- zwlaszcza Zydow i"pogan - fakt, te wsp6Inota chrzekijanska ijej Kosciol
w niczym nie przypominaj'l Kr61estwa Niebieskiego, utwierdza 1 tylko w prze
konaniu, iz nie jest to spolecznosc p r z e m i e n ion a.
Natychmiast po narodzinach chrzescijanstwa sacrum zarnaskowa 10 si~,
poniewaz jest one oczywiste tylko dla oczu wierz'lcych, tak jak wczeSniej
boska natura Chrystusa byla jav.;na tylko dla chrzeScijan. Swi~qcy w obec
nych czasach triumfy proces desakralizacji swiata, zycia i historii wynika
przede wszystkim z naszej niezdolnosci do uchwycenia tajemnicy wystt:! powa
nia sacnllll w swicckim przebraniu .
1977

30stycznia
( ...)
Jak niedorzeczna i szkodliwa jest "wlzJa chrzescijalistwa" pewnych,
bardzo zreszt'l szczerych, wierz~cych. Na przyk lad Julien Green nie walla si~
napisac (pod daq 7 sierpnia 1972, a wi~c w wieku siedemdziesi~ciu lat z
oktadem!): "Czlowiek chcialby wiedziee, ktojest zbawiony. ezy wi~kszosc
ludzi skazana jest na plomienie piekielne?"
Trudno mi poj~~ , jak wsp61czesny pisarz katolicki moie jeszcze brae
dos townie te obrazy i archaiczne symbole.
Mircca Eliadc
Wybral' i przcfoiy l' Ircncusz Kania
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Czym wlaseiwie jest ,,mit"? W obiegowym jftzyku XIX wieku mit ozna·
eza I wszystko to, co odbiega 10 od ,,rzeezywistoSci": zar6wno stworzenie
Adama ezy niewidzialny ez1owiek, jak tet historia swiata 0powiadana przez
Zulus6w i Hczjodowa Teogonia by1y "mitarni" . Podobnie jak wiele innyeh
przes'ld6w epoki oSwiecenia i pozytywizmu, rowniez i ten posiada1 struktuJ~
i poehodzenie ehrzeSeijanskie; albowiem dla pierwotn'ego ehrzeseijanstwa
wszystko, co nie znajdowa1o uzasadnienia w jednym z dwu Testament6w by·
ro fa1szywc: by10 "bajk,(. Badania etnologiczne zmusi1y nasjednak, by po·
wroeic do tcgo semantyeznego dziedzictwa, kt6re przetrwa10 chrzescijanskq
poIemikft przeciwko swiatu poganskietpu. Nareszcie zaczynamy poznawac i
rozumiec wartosc mi tu tak'l, jak:j zosta 1a ona wypraeowana przez spo1eczeri·
stwa "prymitywne" i arehaiezne, to znaczy przez grupy Iudzkie, w kt6ryeh
mit jest fundamentem tycia spo1ecznego i kultury. Od razu wilte uderza nas
fakt, i.e db takieh spa leezenstw mit, jak silt uznaje, wyrata p raw d It
a b s 0 I u t n ll, poniewat opowiada his tor i ft s w i ft t'l, to znaczy
mowi 0 ponadludzkim objawieniu, kt6re mialo miejsee na przestrzeni WieI·
kicgo Czasu, w Swi~tym czasie poez'ltk6w (ill illo t~mpore). lako r z e e z y.
wisty i swiftty, mitstajesilt wzorcowym i powtarzal·
n y m, stuty bowiem za model, a jednoezesniC uzasadnienie, wszeIkieh ezy·
now czlowieka. lnnymi slowy, mit jest his tor i 'I P raw d z i w ll, kt6
ra zdarzyla si~ na poez'ltku Czasu i sluzy za wzorzec zaehowan ludzkich .
N a s I a d u j '! e wzorcowe ezyny bogaczy herosa mityeznego Iub po prostu
o pow i a d a j 'I e 0 ieh przygodach, ez10wiek spoleeznoSci archaieznycn
odrywa sift od czasu swieekiego i w magiczny sposOb l,!ezy z WicIkim Czasem,
ezasem swi~tym .
Chodzi wifte, jak widzimy, 0 zupelne odwr6eenie wartosei: podczas gdy
potoczny j~zyk myIi mit z "bajkami", czlowiek spo lecznosei archaieznyeh,
. wprost przeeiwnie, odkrywa w nim jed y n e p raw 0 moe n e 0 b j a
w i e n i e r z e e z y w i s to s e i. Nie spieszono si9, by wyeiqgn,!c wnioski
z tego odkryeia . Powoli przestano upieracsi~ przy fakcie, ie mit opowiada 0
rzeczach niemoiliwych i nieprawdopodobnyeh:' zadowoIono sift stwierdze
niem, i.e stanowi on sposob mysIenia r6tny o.d nas~go, kt6rego jednak w
±adnym razie nie powinnismy a priori traktowac jako wypaczonego. Posu
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ni~to si~ jeszcze dalej: probowano wl,!czyc mit do ogolnej historii mySli,
uznajqc go za form~ par excellence myslenia kolektywnego. Poniewai zas
"myslenie kolektywne" nigdy calkowicie nie zanikn~ lo w iadnym spo le
cZeristwie, niezalei.nie od jego stopnia rozwoju, nie omieszkano zauwaiyc, i.e
we wspolczesnym swiecie zachowaly si~ jeszcze pewne formy zachowania
mitycznego: na przyklad, partycypacj~ calego spo.leczeristwa w pewnych
symbolach uznano za dowod 1l.1 przetrwanie "mySienia kolektywnego".
Nietrudno bylo dowiesc, i.e funkcja flagi narodowej, z wszystkimi afektyw
nymi doswiadczeniami, jakie implikuje, nie byla bynajmniej roina od "par.y
cypacji" spoleczeristw archaicznych w jakims symbolu. Oznaczalo to, ii n a
p 0 z i 0 m i e i. y cia s pot e c z n e g..o nie istnia la przerwa w ci,!g losci
mir:dzy swiatcrri archaicznym i swiatem wspolczesnym. )edynl\ istotn'! roini
c~ stanowila obecnosc u wi~kswscL jednostek skladaj'!cych si~ na spo le
czenstwa wspolczesne, myslenia personainego, prawie lub w ogole nieobecne
go u czlonkow spoleczeristw tradycyjnych.
Nie b~dziemy si~ tu wdawac w ogolne rozwaiania na terrat "niyslenia
kolektywnego". Pragniemy zastanowic si~ nad skromniejszym problemem:
skoro mit nie jest infantylnym i wypaczonym wytworem "prymitywnej"
ludzkosci, lecz wyraicnicm pewnego s p 0 sob u b y cia wsw i e c i e,
co stalo si~ Z mitami w spoleczenstwach wsp61czesnych? Dokladniej zas: co
zaj~ lo
z a sad n i c z e rniejsce, jakie mit posiadat w spo leczeristwach tra
dycyjnych? Niektore bowiem "Pilftycypacje" w mitach i symbo.lach kolek
tywnych przetrwa ty jeszcze w swiecie wspolczesnym, a mimo to daiekie Sl!
przecicz od spelniania centratnej roli, jak'! mit odgrywal w spoleczenstwach
tradycyjnych: w porownaniu z nimi, wsp61czesny swiat zdaje si~ odarty z mi
tow. Twierdzono nawet, ze niepokoje i kryzysy wspotczesnych spoleczeristw
tlumacz'! si~ w fasnie brakiem wlasnego mitu. Tytulujl\c jedn,! ze swych ksi,!
iek Czlowiek odkrY'M1jqcy swqDusz(!, lung mial na mySii to, ze swiat
wspotczesny - znajdujqcy si~ w kryzysie od czasu zerwania swych gl~bokich
wi~zi z chrzescijaristwem - poszukuje nowego mitu, ktory - jako jedyny 
pozwolilby mu odnaleiC nowe irodlo dnchowe i przywrocil sHy tworcze 1 .

---

1 Przcz ,.swiat wspo!czesny" rozumiem wsp6!czesne spo!eczeristwo zachodnie, jak
rowniei pcwien stan umys!u, jaki wykszta!ci! si", na skutck kolcjnych nawarstwieri po
cz.qwszy od czasu Rencsansu i Reformacji. "Wspo!czcsnymi" s'l aktywne klasy spo!e
czcristw zurbanizowanych, to znaczy masa ludzk:!. rordziej lub mniej bezpoSrcdnio
UkSZlaftOwana przcz oficjalnq kultur« i ~zkolnictwo. Pozostata ludnosc, przede wszyst
kim w Europie Srodkowcj i po!udniowo-wschodniej, zwi~zana jest jeszcze z tradycyj
nym, na po!y przedchrieScijariskim, horyzontcm duchowym. Spo!ecznosci rolnicze ce
chujc na ogo! biernosc w Historii; na]cz«Sciej poddaj~ sit,; jej, gdy S'I zas bezpoSrednio
wpl~Llne w wielkie napi«cia historyczne (na przyklad, najazd barbarzyricow u schy!ku
starofytnosci) ich postaw'ljest bierny opcir.
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RzeczywiScie wspdtczesny swiat, przynajmniej na pozor, ubogi jest w
mity. Mowiono na przyklad, ii Strajk Powszcchny jest jednym z nielicznych
mitow stworzonych przez wspoiczesny Za chOd. Byio to jednak nicporozu.
mienie: S'ldzono, iz jakas ide a dost~pna znacznej liczbie ludzi i dlatego
"popularna", moze stac si y m i t"e m . 'z prostego faktu, ze jej history czna
rcalizacja przenoszona jest w bardziej lub mniej odlcgl:J przyszlosc. Nie tak
jednak "powstajq" mity. Strajk powszechny moze byc narzydzie m walki
politycznej, brak mu jednakze pre ced ensow rnitycznych a to wystar cza, by
wykluczyc go z wszelkiej rnitologii.
'"
Zupelnie inaczej rna si~ rzecz w przypadku mark sistowskicgo komuniz·
mu. Odloi.my na bok filozoficwq wartok mark siz mu i j cgo historycznc prze·
znaczenie. Zatrzymajri1Y si~ n,a tomiast na mitycznej strukturze komunizmu i
eschatologicznym znaczeniu jego ogromnej popularno sci. Niezalcznie wi<;c od
tego, co s'!dzimy 0 naukowych pretensjach Marksa, oczywiste jest, i.e autor
/lfanifcstu f.;olllunistycznego podejmuje i konty nuuje jeden z wielkich cscha·
tologicznych mitow swiata azjatycko-srodziemnol11orskiego: odkupiciclska
rola Sprawiedliwego ("wybranego", "pom3za rica", "niewinnego", ,.pos l'lIi·
ea", ktorym dzisiaj jest proletariat), ktorego cicrpienia WZyw3jq do zl11i~ny
ontologicznego sin tutu swiata. Rzeczywiscic, bczkbsowe spo leczclis(lI'o
Marksa i konsekwelltny zanik llapiyc historyczn yc h odnajdujq swego po przc·
dnika w micie 0 Zlo ty 111 Wieku , ktory - wed I ug li cZllych (ra dycji -- charJ·
kteryzuje poczqtek i koniec Historii. Marks wzboga cil ten szacowlly mit (l
mesjanicznq ideologiy judeo·chrzcscijaristwa: zjednc:j slrony, profetyczna rob
i soteriologiczna funkeja przypisywana proletariatowi; z drugiej za s, osta tecz·
na walka miydzy Dobrem i Zlem, ktora z latw osciq dajc s i~ po rownac z
apokaliptyeznym konfliktem mi~dzy Cluystuse111 i AntychIy stem, zakoliczo·
nym zdccydowanym zwyci~stwern tego pierwszego. NiezwylJe znJCZ~ Cy jest
fakt, ze Marks podejmuje ze swej strony cschatologiezn,l nadziej ~ judeo
-chrzescijaristwa na a b' sol u t n y k r e's His t o r i i; tb wiasni e rMni
go od -innych filozofow-historycyst ow (na przyk lad Croee go i 0 rtcgi y
Gasseta), dla ktarych historyezne napit;cia sq ko nsubstancj:dne z kon dyc,i:!
ludzkq i dlatego nigdy nie mog'1 zosIac calkowieie zniesione.
Mitologia stworzona przcz narodowy sccjalizl11, porownyw::l!1a z wielkos·
eiq i smialym optymizmcl11 mitu kOl11unistyc znc go, wydaje s i ~ dziwnic niepo·
zorna i to nie tylko z powodu samych ograniezc ll wynikaj'!cych 7. mitu raso·
wego Uakze mozna by sobie wyobraziC, aby rcszta Eurory dobrowol nie zgo·
dzil- a si~ poddac Herrenvolkowi), ale przcde wszy stkim ze w z gJ ~ du na funel:!·
mentalny pesymizm mitologii germ3Jlsr,.jej. D'!ZilC do obalenia wartosci ch rze
seijariskich i powtornego odkrycia du chowych i ra de! " rasy", to znaczy po
gaJistwa nordy .c~ego, narodowy socjalizm zmuszon: - byl do wsk rzeszcnia
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mito[ogii germanskiej. Tego rodzaju dqienie bylo wlasciwie, z perspektywy
psychologii gl~ bi, zaproszeniem do zbiorowego samounicestwienia : albowiem
przepowiadanym i oczekiwanym przez staroiytnych Germanow escha{Onem
byl ragnardk - katastroficzny "koniec swiata", b~d'lcy gigantyczn:j walk'l
mi~dzy bogami i demonami, ktor,! konczyla smierc wszystkich bogow i he·
rosow oraz regres swiata do chaosu . Choc prawd'l jest, ie po ragnaroku odra
dza si~ zregcnerowany swiat (albowiem rownie:t staroiytni Germanie znali
doktryn~ cykli kosmicznych, mit 0 periodycznym stwarzaniu i destrukcji
swiata), to przeciez zast,!pienie chrzescijaristwa mitologi,! nordyck" rowno
znaczne bylo zast:jpieniu eschatologii pelnej obietnic i nadziei (dla chrzeSci·
janina.. "konieG SWiata" konczy Histori~, a zarazem j'! regeneruje) przez
zdccydowanie pesymistyczny escha toll. W terminologii politycznej, zamiana
ta zawicra zlecenie : porzuccie stare opowiesci judeo-chrzeScijanskie i wskrze
szcic w gl~bi swej duszy wiar~ waszych prodkow, Germanow; wowczas
przygotujcie si~ do wielkicj ostatecznej bitwy pomi~dzy naszymi bogarni a
sitami dcmonow; w tej apokaliptycznej wojnie polegn,! wszyscy nasi bogowie
i hcrosi - a wraz z nirni i my. B~ dzie to ragnarok. POiniej jednak narodzi si~
nowy swiat. Zastanawiaj'!ce jest, w jaki sposob tak pesymistyczna wizja konca
Historii mogla r ozniecic \(,!yobraiIli~ przynajmniej cz~sCi narodu niemieckie·
go; pozostaje to jednak faktem, ktory nadal stanowi olhrzynti problem dla
psychologOw.

II
Nie wydaje si~ , aby - poza tyrni dwoma mitarni politycznymi - wspOt·
czcsnym spofeczenstwom Znane byty inne mity 0 podobnym zasi~gu. Mit
jest dla nas pewn:j form~ z a c how ani a e z low i e k a, a zarazem e I e
men t e m c y w iIi z a c j i, uznajemy go wi~c takim, za jaki uznawany
jest w 3pokezenstwach tradycyjnych. Albowiem na poziomie d os wi a d·
c zen i a in d y wid u a I neg 0 mit nigdy zupe!nie nie zanikn:ji: daje si~
odczuc w marzeniach sennych, fantazjach i nostalgiach wspotczesncf}) czlo·
wieka , zas ogromna literatura psychologiczna przyzwyczaila nas do odkrywa·
nia wielkiej i malej mitologii w podswiadomej i pafSwiadof£1ej aktywno$ci
bidego czlowieka. lednakte interesuje nas przede wszystkim nast~puj'lcy
problem: co wc wspolczesnym swiecie zaj<.do c e n t r a I n e miejscc. jakie
mit posiadat w spoleczcllstwach tradycyjnych. Innynu slowy, zauwaiaj'lc, it
wiclkie terna ly mityc'zne wciqi wylaniaj'l si~ z rnrocznych obszarow psyciliki,
moin:! zadae sobie pytJnie. ezy mit - .jako wzorcowy model zacho\~'ania
ludzkie~ - nie przetrwa I takie, pod bardziej lub mniej zdegradowani! posta
ci:j. lJ ludzi wspritczesnych. Wydaje si~ , ie mit, podobnie zresztq jak ·.'.yko·
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rzystywane przez mego symbole, nigdy nie traci psychicznej aktualnoki:
zmienia tylko postac i Jcamufluje swe funkcje . Jakie owocne byloby wi~c
kontynuowanie badan i _d emaskowame kamuflazu mitow na poi i 0 m i e
s p 01 e c z n y m.
.
A o to przyktad. Oczywiste jest, ze pewne, na pozor swieckie swi'rta
obehodzone we wspoiczesnym swieeie, zaehowuj'! nadal SW,! mityczn<! struk
tur~ i funkcj~; zabawy noworoezne ezy uroczystosei zwi~ane z narodzinami
dziecka, budowa domu czy nawet wprowadzenie do nowego mieszka nia uja 
Wni2j~ niejasno odczuwan'! potrzeb~ z u pel n i e now ego po c z <! t
k u, incipit vita nova, to znaezy earkowitej regeneracji. Bez wzgl~.du na to,
jak dalecc tc swieckie ubawy odbieglr od swego mityeznego archetypu - pe
riodycznego powtarzania Stworzenia- - oczywiste jest przeciez, ze wsp6t
ezesny czrowiek wci~t. jeszcze odczuwa potrzeb~ periodyeznej reaktualizacji
tych~ nawet tak zdesakralizowanych, ~cenariuszy. Nie chodzi tu 0 ocen~, w
jakim sto pniu ezrowiek wspolczesny jest jeszcze swiadom .rnitologicznyeh im
plikaeji tych Zabaw; wainy jest fakt , ze zabawy te wei'li jeszcze wywo1uj'l
niejasny, ale gl~bokioudiwi~k w carymje'go bycie.
Jest to tylko jeden przyklad, ale moze on wyjasnic nam sytuacj~, ktora,
jak si~ zdaje, jest powszeehna: pewne tematy rnityczne trwaj'l jeszcze w spa
feezenstwaeh wsporczcsnych, nietatwo je jednak rozpaznac, gdyi ulegry
d rugiemu proccsowi laicyzaeji. Wiadomc to byro juz ~d dawna: w istocie,
- spo reczenstwa wspolczesne charakteryzuje wfasnie dosyc daleko pOsuni~ ta
desakraJizacja zycia i Kosmosu; inno\vacja wspolczesnego swiat! polega na
rcwaloryzacji dawnych wartosci s~vi~ tych na poziomie swieckim 3 .
'
ChodzL nam jednak 0 zbadanie, ezy "rnitycznc" dziedzictwo wspol
czesnego swiata przcjawia si~ wylqcznic popr~ez schematy i wartosci rein
terpretowane na poziomie s~ieckim. Gdyby zjawisko to zyska10 powszechne
potwierdzenie, zmuszeni bylibysmy przyznac, ie swiat wsp61czesny radykal
-nie przeciwstawia si~ wszystkim poprzedzaj<Icym go formom historycznym.
Jednakt.e sarna obecnosc chrzescijanstwa wyklucza t~ hipotez~: chrzeScijan
2

Por. moj Le My the de r£temel Retour (1949), s. 83 nn .

3 Proccs ten bardzo dobrze iJustruje przemiana wa,rtosci przypisywanych "Naturze".
Nie obalono zwiljzkow sympatii mj~dzy czl"owiekiem a Naturll; OkazafO si~ to nicmoili
we. Ale zwi'lZki tc lmicniry waIlosc i orientacj~: miejsce sympatii magiczno-fcligijnej za
j«l"a cmocja estetyezna lub po prostu uczueiowa, wydarzenia sportowe lub higieruezne
itp. ; kontemplacja zostara uSllnic;:ta przez obserwaej~, do swiadczenie, raehunek . Nic
moina powiedzjec 0 ren csa ns (1.l.·ym fizykll ezy wspolczesnym przyrodniku, zc rue "ko
ehaj'l Natury"; tyle tylko, tc w tej .. mitosej" nie odnajdujcmy jut duchowej postav.'Y
cztowieka spofeeznoSci archaicznych, jaka na przykiad trwa jcszczc w europejskich
spo-teczenstwa eh agrarny ch.
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stwo w zadnym razie nie akceptuje zdesakralizowanego horyzontu Kosmosu i
zycia, kt6ry to horyzon t charakteryzuje ka:l~~ "wsp6!czesn'l" kultur~.
Problem nie jest 'Prosty, skoro jednak swiat zachodni w dutej nlierze po
wotuje si~ jeszcze' na chrzescijanstwo, nie spos6b go pOmin'le. Nie b~d~ roz
wodzit si~ nad tym, co kiedys nazywano "mitycznymi elementami" chrze
scijanstwa. Zostaty one jUz dawno schrystianizowane, a w kaidym razie
znaczcnie chrzescijanstwa winno bye oceniane w innej perspektyw/ie . Tym
niemniej od czasu do czasu podnosz'l si~ glosy twierdz'lce, ze wsp61czesny
swiat nie jest juz, czy tez jeszcze nie jest, chrzescijanski. W naszym. przy
padku, nie musimy zajmowae si<; tymi, kt6rzy poktadaj'! sw'! nadziej~ w
Entmyt!zo!ogisieTllllg,uwaiaj'lc , ze nale:ly "odmi tyzowaC" cluzeScijanstwo,
aby uchwycie jego prawdziw~ istot~. Niekt6rzy twierdzq wprost przeciwnie.
Na przyk lad Jung Jest zdania, iZ kryzys wsp6tczesnego swia ta wynika w
duzej mierze z faktu, ie symbole i "mity" chrzescijariskie nie S<! jUz przeiy
wane przez cal,! istot~ czlowieka, ie staty si~ po prostu stowami i aktami
pozbawionymi zycia, skamicniatymi, czysto zewn~trznymi i dlatego s,! ,
bezuiyteczne dla gt~bokiego :lycia psyche'.
.
Dla nas problem przedstawia ' si~ inaczej: w jakiej mierze chrzeScijanstwo
zachowuje w zdcsakralizowanych i zlaicyzowanych spoleczenstwach wsp61
czesnych horyzont duchowy daj'!cy si~ por6wnae z horyzontcm spo le
czenstw archaicznych zdo minowanych przez mit? Zauwazmy od razu, ZC
c!uzeScijanstwo nie ma powodu, by obawiae si~ takiego por6wnania :- w
odr6znieniu bowiem od innych religii, chrzescijanstwo opiera si~ na w i e
r z e jako kategorii sui generis doswiadczenia religijnego oraz na waloryzacji
his tor i i. poza judaizmcm iadna z przedchrzescijanskich religii nie
zwaloryzowala historii jako bezposredniej i nieodwracalnej manifestacji Soga
w swiecie, ani te:l wiary' - w sensie zapocz'ltkowanym prze~ Abrahama 
jako jedynego srodka osiqgni~cia zba\vienia . Dlatego tez polemika chrzeSci.
janska przeciwko poganskiemu $\viatu religijnemu jest, historycznie rzecz
bior,!c, przeszlosci,r nie rna jut obawy pomicszania cluzekijanstwa z jak'lS
religi~ czy gnoz,!. Oznacza to - majqc na uwadze niedawne odkrycie, :le mit
wyrata pewien spos6b bycia w swiecie - ie chrzescijanstwo, z e ,w z g I ~
dun a sam. fa k t, i Z. j est rei i g i 'I, musialo zachowae przynaj
mniej t~ postaw~ mityczn:r czas liturgiczny, to znaczy odrzucanie czasu.
swieckiego i periodyezne odnajdywanie Wielkiego Czasu, ilIlld tempus "po
c:q tk6w".
Dla chrzescijanina Jezus Chrystus nie jest postaci'l mityczn'!, lecz, wprost
przeciwnie , postaci'! hiswryczn'!: nawet jego wielkose znajduje swe oparcie w
tej absolutnej historycZnosci. Albowiem Chrystus nie tylko stat si~ cztowie
kiem, " z'.vyklym czlowiekiem", ale zaakceptowal r6wniez historyczl1'! kon
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dycj~ narodu, kt6ry wybral jako srodowisko sWych narodzin; nie uciekl si ~
do Zadnego cudu, by uchylic si~ od tej historycznosci - chociai dokonal
wielu cud6w, by zmienic "historyczn'l sytuacjf: inn y c h (uzdrawiaj'lc pa 
ralityka, wskrzeszaj'lc Lazarza Hp_)_ Tym niemniej doswiadczenie religijne
chrzeScijanina opiera si~ na n a s lad 0 wan i u · Chrystusa jako w z 0 r
cow ego mod e 1 u , na liturgicznym ' p 0 w tar zan i u zy eia, smierci i
zmartwychwstania Panskiego oraz na w s p 6 l c z s no s c i chrzeScijanina
illud tempus, kt6re rozp'oczyna si~ od Narodz.in Chrystusa w Betleje m i kon
czy czasowo Wniebowst'lpieniem. A przecie~, jak wiemy, naSladowanie
ponadlud zkiego mod ~lu, powtarzanie wzorcowego scenariusza i przerwanie
swieckiego czasu popr~ez otwarcie na Widki Czas stanowi'l zasadnicze cechy
"zachowania mitycZIlego" , to ZIlaczy cechuj'l czlowieka spo leeznosci archai
cznych , kt6ry w micie odnajdllje sarno ir6dlo swej egzystencji . Cz!owiek
zawsze staje si~ w s p 6 l c z e s n y m mit 0 wi, opowiadajq c go Iu b na
sladuj'lc czyny mitycznych postaci. Kierkegaard i'ldal od prawdziwych chrze
scijan, aby byli wspMczesni Chrystusowi. lednakie nic b~d'lc nawet " praw
dziwym chrzescijaninem", w rozumieniu Kierkeg:tarda, jest si~ - n i e m 0
ina
bow i e m n i e bye - wsp6lczesnym Chrysturowi. Al bowiem
cza s liturgiczny, w kt6rym t. y j e chrzescijanin w czasic poslugi reIigijnl'j,
nie jest juz swicckim trwaniem, lecz czasem swi~tym par ex cellence , CZJSCnI.
w kt 6rym B6g przyj~l dalo, ewangelicznym illud tempu s. Ouzcscijallin nie
uczestniczyw u pam i ~ t n i e n i u M~ki Chrystusa , tak jak uc zcstniczy w
corocznyl1l upami ~ tnieniu jakiegos wydarzenia historyczne go, jak na przy
klad 14 lipca czy J I listopada . Nie upami ~ tnia wydarzenia , lecz reaktuali zujc
mistcrium .. D1a chrzescijanina Jezus umiera i zmartwychwst<!-j e na jego oczach.
hie et nunc. Poprzez misterium M~ki czy Zmartwychwstania chrz escija nin
znosi swiecki czas i wchodzi w swi~ty cza-5 "poczqtk6w".
Bezcelowe byloby uporczywe podkreslanie radykalnych r6Z nic dziel,!
cych chrzescijaristwo od swia ta arcnaicznego : S'l one nazbyt ol>zywiste, aby
mogly stac si~ przyczyn,! nieporozumieri. Istnieje jednak tot samos c zacho
wania , o kt6rej wlasnie wspomnielismy. Dla chrzeScijanina, podo b nie jak i dla
czlowieka spolecznosci archaicznych, czas nie jest jednorodny ; zawiera perio 
dyczne przerwy, dzielqce go na "trwanie swieckie" i "czas swi~ty", kt6ry jest
nieograniczcnie odwracalny, to znaczy powtarza si~ w nie skori czo nosc. wci;!i
b~dqc tym samym czasem. W twierdzeniu, ze chrzesdjaristwo . w o dr 6znie niu
odreligii archaicznych, przepowiada i oczekuje konca Czasu, (Tlowa jest 0
kori.cu ,,swieckiego trwania" , Historii , nie zas czasu liturgicz nego r ozp oez~ te
go przez WCielenie , chrystologiczny illud tempus nie zostanie znie sio ny przcz
kres Historii .
Tych kiIka pobieznych uwag ukaza 10 nam, w jakim sensic chrzcScijan

e
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stwo kon tynuuje we wsp61~zesnym swiecie "zachQwanie mityczne". JeSii
zdajemy sobie spraw~ z prawdziwej natury i funkcji mitu, oczywiste jest, ~
chrzcScijanstwo nie przekroczylo sposobu bYcla czlowieka archaicznego. Nie
moglo tel}> zrobie. Homo naturaliter christiallUs.. Pozostaje jeszcze zastano
wie si~ nad tym, co zaj~lo miejsce mitu u tych ze ws'p6lczesnych, ktorzy za
chowali z chrzeScijal1stwa jedynie martw~ liter~.

III
\Vydaje si~ nieprawdopodobne, aby jakies spo leczenstwo moglo ca Iko
wicie obye si~ bez mitu, gdyz sposrod zasadniczych cech zachowania mity
cznego· - wzorcowy model, powtarzanie, przerwanie swieckiego trwania i in
tcgracja w czas pierwotny - przynajmniej dwa pierwsze S<l konsubstancjalne
z katd:j kondycj'l ludzk'l. Nietru~no- przeciez w tym, co wsp6lczeSni nazywa
j~ szkolnictwem, edukacj'l czy kultur~ dydaktyczn~, rozpoznae t~ s:lm'l fun
kcjc;, jak~ mit spelnial w spolecznosciach archaicznych. Prawd'! jest to nie
tylko lila lego, ie mity s,! zarazem sum'! tradycji przodk6w i norm, kt6rych
nie nalezy przekraczae, oraz ze przekazywanie mitow - najczc;Sciej tajemne,
inicjacyjne - rownoznaczne jest z bardzicj lub mniej oficjaln'l "cdukacj,1"
wsporczesncgo spoleczc-nstwa; ale homologacja odpowiednich funkcji mitu i
sz~:olnictwa ok:lzujc si~ trafna przede wszystkim wtedy, gdy wczlniemy pod
u\\':.rg~ pochodzenie wzorcowych modeh propono\vanych przez europejsk,!
cdukacjc;. W Starozytnosci nie bylo rozziewu nri~dzy mitologiq a histori:j:
postacic historyczne staraly si~ naSiadowae swe archetypy, bog6w i her($ow
'

mitycznych 4 .
Z kolei zycie i czyny postaci historycznych stawaly si~ paradygmatami.
JUl Tytus Liwiusz przedstawia mlodym Rzymianom boga t'! galeri~ wzorcow.
Poiniej Plutarch pisze swe tywoty siawll)'ch m(:?tdw, prawdziwe kompen
dium wzorow dla przyszlych wiek6w. Moraine i obywatelskie cnoty tych
srawnych posfaci po dzis dzien s,! najwyzszym wzorem dla pedagogiki curo
pcjskiej, przede wszystkim pocz'!wszy od czasow Rencsansu. At. do konca
XIX wicku obywatelska edukacja europejska wzorowala si~ na archetypach
klasyczncj StaroiytnoSci, w:::orcach, ktore zamanifestowaly si~ ill illo tempo
re, na przcstrzeni uprzywilejowanego czasu, ktory dla sWiatlej Europy byl
apogeum kultury grecko -lacinskiej.
Nie zaniierzalismy utoisamiae funkcji mitologii z rol~ szkolnictwa, p~
nicw:lz przeoczylibysmy jedn'l zs;harakterystycznych cech nritu: t~, ktora po
4 B~dzicmy si~ tutaj odwolywac do badan Georgesa Dumezila. Por. takie moj Le
MydlC de l'Eternel Retour, s. 72 nn.
7 - ZNA"
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lega wlasnie na tworzeniu wzorcowych modeli dla ca rego sporeczenstwa. Od
llajdujcmy tu zrcszt'l tendencj~, ktorq moma nazwac ogolnoludzk,,: d~cnie
do przekszta rcenia egzystcncji w paradygma t, a postaci historycznej warche
typo D'ltenie to przetrwaronawct u najwyl>itniejszych przedstawicieli wspOl
czesnej umysrowosci. Jak to znakomicie zauwazyl Gide, Goethe byr w petru
swiadom swej misji urzeczywistnienia wzorcowego zycia dla reszty ludzkosci.
We wszystkim, co robH, stara r si~ s two r z yew z 0 r. Z kolei sam na
sladowar swym iyciem, jeSli nie tycie bogow i heroseSw mitycznych, to przy·
najnmiej ich zachowarue. Paul Valery napisar w 1932: ,,Jegoiycie jest dJa nas,
pan 0 wi e 1 u d z ie, jedn q z najlcpszych prol> uczynicnia nas podobnyrni
do bogow."
Jednakze to nasladowanie wzorcow rue dokolluje si~ tylko poprzcl.\kul
tur~ szkolnq. Rownolegle do pedagogiki oficjalnej - na dIugo po tym, jak
przestara ona wywierac sw6j wpryw - czrowiek wSpOrczesny ulega wpr)'wo.
wi katdej popularyzowanej rnitologii, ktora proponuje mu wiele modeli do
nasladowania. Rzcczywisci czy fikcyjni bohatcrowie odgrywaj'l wain'! rol~ w
ksztaHowaniu europejskiej mrodzicty: postacie z powicSci przygodo\vych,
bohatcrowie wojenni, srawy kina itp. Ta mitologia stale si~ wzbogaca : coraz
to nowe fale lansuj'l wzorcowe modele, ktore staramy si~ naSladowac. Kryty
ka czltsio zwracara uwag~ na wspcSfczcsne wcrsjc Don Juana, Bohatcra
wojenncgo lub politycznego, nieszcz~Sliwcgo Kochanka , Cynika czy Nihilisty,
melancholijncgo Pocty i tak dalej: wszystkic te' modelc kontynuujq mitologit;,
aich aktualnosc wskazuje na mitologiczne zachowanic. Na~ladowanic arche
typeSw zdradza peWllq rijech~c do w!asnej historii osobis'tcj i ruejasnc d,!tcnie
do przckioczenia swego lokalnego, prowincjonalnego momcntu historyczncgo
i odnalezienia jakiegos "Wielkiego Czasu" - chocby to byr mityczny Czas
picrwszego manifestu surrealistycznego czy egzystencjalistycznego.
Adckwatna analiza popularyzowancj mitologii wSpOr~zesnego czrowieka
wymagalaby kilku tomow. Albowicm zlaicyzowane, zdcgradowane, zakamu
flowanc mity i obrazy mityczne spotykamy wsz~dzie: trzeba je tylko urniec
rozpoznac. Wspomniclismy wyzcj 0 nlltologiczncj strukturze zabow nowo'
rocznych i swiqt witaj~cych jakis "pocz'ltek": od czytujcmy w nich nostrJ gi~
za :'enomtio, nadziej~, ie s wi a t s i ~ 0 dna wi a, i.e mozna rozpocz,!C
nowq Histori~ w zregenerowanym s\viccie , to znaczy w swiccie s two r Z o·
n y m nan 0 W o. Z latwoscl~ mozna by mnozyc przyktacly. Mit 0 raiu
u traconym przetrwar jeszcze w obrazach rajskicj Wyspy i pejzazu cd ellskiego:
obszaru . uprzywilcjowanego, k tory nie podlcga zadnym pra\',-ol11, obszaru,
gdzie Czas silt zatrzymuje. Nalety bowiem podkrc slic fakt, iz a n a liz u
jqC postaw~ wspolczesnego czrowieka wobec
C z a sum 0 t. e m y 0 d k rye k a m u f I a z j ego 111 ito I ~ g i
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c z neg 0 z a c how ani a. Nie wolno przeoczyc, i.e jednq z zasadniczych
funkcji mitu jest wlasnie owo otwarcie na Wielki Czas, pcriodyczne odzyski
wanie pierwotncgo CZ!su. Wyrai2. si~ to poprzez tendencj~ zaniedbywania,
czasu obecnego, tego, co nazywa si~ "momentem historycZl1ym".
Rzuceni w niebezpiecznq przygod ~ teglarskq Polinezyj czycy stara j q si~
pcdwazac jej "nowosc", jej nieslychanosc i dowolnosc; ich zdanie m, jest to
tylko powtorzenie podrozy, jak'l mityczny Heros podjql in ilJo tcmporc, aby
"ukazac Iudziom scietkf', dac przyk tad . Tak wi~c przczywanie- osobistej
przygody jako powtorzenia mitycznej sagi jest rownoznaczne z uehyleniem
t era i n i e j s z os c i. Ten I~k przed C7..asem history'cznym, ktoremu to
warzyszy niejasne pragnienie uczcstnictwa w chwalebnym. pierwotnym,
pel n y m ' Czasie wyrata si~ u wspo!czesllych poprzez niejednokrotnie
rczpaczliwe usilowanie rozbicia jednorodnosci Czasu, by "wyjsc" poza trwa
nie i zintegrowac czas jakoSeiowo rozny od tego, ktory rnijaj'lc tworzy ich
wlasnq ;-;historif'. Tu wlasnie uSwiadamiamy sobie, co staio sicr z funkcjq
mitow we wspolczcsnym swiecie. Poprzcz wiclorakie, alc odpowiadaj,!cc
sobie srodki czlowiek wspolczcsny takte stara si~ wyjsc poza SWq "histori~"
i zye j:tkosciowo rozllym ryt,me m czasu.· Czyni,!c to, nieswiadolllie powraca
do zachowania mitycZl1cgo.
Zrozumit:my to Icpiej , jcsli blit.ej przyjrzymy sir; dwcilll glownYIll dro
gom "ucieczkj" wykorzystywanym przcz wspotczcsllcgo cz!owicka: spck
taklowi i Ickturzc. Nic bt;clziemy usilnic podkrcslac mitologicznych prcccdcn
sow wi~kszosci spektakli: wystarczy przypomniec rytualne pochodzcnic wal
ki bykciw, wyscigow, zawodow sportowych - wszystkie one nnjq t~ ccchcr
wspoln,!, Ze dziejq sicr w "czasie skondensowanym", 0 ogromncj in tcnsywnos
ci, pozostalosci lub surogatu cz!su magiczno-rcligijncgo. "Czas skondellsowa
ny" jcst rownie~ specyficznym wymiarcm teatru i kina . ]csli nawet pominie·
my rytualne pocilodzenie i mitologicznq struk tur~ dra rro tu ezy nImu,
?ozostaje faktcm, it ob"te gatunki spektaklu posluguH sicr czaSCI11 zupclnie
niznym od "Swi('ckiego trwania", skondensowanym i rozbitym zarazclll
rytmem czasu, ktory - pOZ! wszelk'l implikacj,! cstetycznq - wywoluje u
widza gly boki oddiwic;t,.

IV
JeSli zaczniemy analizowac lekturcr, sprawa stajc sicr 0 wiele subtclnicjsza:
sicr to zjedncj strony z mitycznq struktuq i pochoc!zcnicmlitcralury , z
Ilrugiej zas z mitologicznq funkcjq,jak~ peini lektura w swiadomosci czytelni
<ow. Ci'lg rriit-legenda-epopcja-litcratura wspcSfczesna byl jUl wiclokrotnie
analizowany, wobec czego cz llj~my sicr zwolnieni od za trzYlllywania si~ na
wi~ze
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nim. Przyponmijmy tylko., ie mityczne archetypy w pewieh sposOb przetrwa
ly w wielkich powiesciach wsp61czesnych. Proby, jakie musi pokonac boha·
ter powieSci, maj~ swoj wzorzec w przygodach mitycznego Herosa. Mozemy
rowniet. pokazac, na ile mityczne tematy pier.votnych Wod, rajskiej Wyspy,
Poszukiwania Swi~tego Graala, inicjacji heroicznej czy mistycznej itp. domi·
nuj~ jeszcze we wspcilczcsnej literaturze europejskiej. Calkicm niedawno
surrealizm zamanifestowal niebywaly rozkwit ITlltycznych tematow i pier·
wotnych symboli. Oczywista jest natomiast mitologiczna struktura !iterat~ry
popularncj. Kaida popularna powieSe przedstawia wwrcow<j walk/;! mi~dzy
Dobrem i Zlem, bohaterem i przest~pq (wspolczesne ucieleSnicnie Demo
na); odnajdujemy w niej wielkie folklorystyczne motywy przeSladowancj
mlodej dziewczyny, zbawczej milo sci, nieznanego protcktoratu itp. Nawct
powiesci krynlinalne, jak to znakomicie pokazal Roger Caillois, peine s~ rni·
tologicznych tematow.
Czyz trzeba przypominae, w. jaki sposob poezja Iiryczna podejmujc i
kon tynuujc mit? Kazda poezja jcst prob'l po now neg 0 5 two r zen i a
j~zyka, innymi slowy, akterr. obalenia j~zyka. potocznego, powszednicgo, a
nast~pnie stworzenia nowe~ j~zyka, osobistcgo i prywatncgo,j~zyka t a J e
m n c g o. Ale tworczosc poetycka, podobnie jak kreacja lingwistyczna,
implikuje obalenic czasu, historii zawartej W jt;zyku, d¥-,!c do odzyskania
pierwotncj rajskiej sytuacji, kiedy two r c z 0 s e. by I asp 0 n tan i
c z n a, kicdy nie istniala p r z e s z los c, gdyz nie istniala swiadornosc
czasu, pami~c czasowcgo trwani~. Po dzis dzieo zreszt'l mowi si<;:, it illa wiel
kiego pocty przeszlosc nic istnjeje; poeta ukazuje swiat, jak gdyby by I swiad
kicm kosmogonii, jakby by! wsp61czesny pierwszelTlu dniu Stworzenia.
Z pewnego punk tu widzcnia moina powiedziec, ie bi.dy wiclki poeta
s twa r z a swiat 0 d now a, ..stara si\! bowiem widziec go tak, jakby nj~
bylo Czasu ani Historii. W swej postawie jest ludz,!co podobny clo zachowa
nia czlowieka "prymitywncgJ" i czlowieka spoleczeostw archaicznych.
Przcde wszystkim interesuje nas jednak rnitologiczna fUllkcja lektury,
gdyt. malTlY tutaj do czynienia ze zjawiskiclTl specyficznym ilia swiata wspol
czesnego, nieznanym innym cywilizacjom. LekturJ zajmuje miejsce nic tylko
litcratury oralnej - zywej jeszcze w wiejskich wspolnotach europejskich 
lecz takie opowiadania mitow w spoleczeostwach archaicznych. Tak wi~c le
k tura, bye moze w jeszcze wi~kszym stopniu niz spektakl, osiqga przer w3nie
tnvania i "wyjscie poza czas". Skoro "zabija sif' czas poprzez powieSc kry
minaln<j czy tei dociera si\! do nieznanego uniwersum czasu, czego dOlVodzi
kaida powieSc; lektura przenosi wspolczesnego czlowieka poza jcgo trw:lIlie
wl'lczaj'lC go winne rytmy, powoduje przezywanie innych historij. Lektura
jest "iatw'l drog,!" w tym znaczeniu, ze tarim kosztemumoiliwia 1ll0dyfilZa
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cj~ doswiadczenia czasu: jest ona dla wspotczesnego czlowieka r 0 z r y w
k ~ {Xlr excellence, pozwala mu na iluzj~ 0 pan 0 wan i a c z a s u,
w kt6rej dopa trzee siy moiemy ukrytego pragnienia uchylenia si~ od nie
unikniQnego stawania si~, kt6re wiedzie do smierci.
T~ obron~ przed Czasem, kt6r1j odslania n·a m bide zachowanie mitolo
giczne,a kt6re w rzeczywistoSci jest przeciet konsubstancjalne z kondycjq
ludzkq, odnajdujemy u wspotczesneg.:l czlowieka zakal1l1ltlowanq zwlaszcZa
w jego r 0 z r y w k a c h, jego zabawach. W tYI11 w!asnie tkwi zasadnicza
rOinica mi~ dzy kliiturami wsp61czesnymi a pozosta lYl11i cywilizacjami. \\'
katdym spoleczenstwie tradycyjnym jakikolwiek odpowiedziaJny gest po
wtarzal mityc.zny, ponadludzki wzorzec i <.lIatego tet. dzial siy w czasie
swj~tym. Praca, rZemiosla, wOjna, milosc byly sakramentami. Przezycie te
go, co BQgowie i Herosi przeiyJi in illotempore wyraialo si·y poprzez sakrali
ll\Cj~ egzystencji ludzkiej, kt6ra dopetniala poniek'ld sakralizacjy Kosl11oSu
i zycia. Ta uswi~cona egzystencja, otwarta na Wielki Czas, mogb nieraz bye
ci~t.ka, a przy tym brzemienna w znaczenie; w kazdYI11 razie, nie byla przy
gnieciona przez Czas. Prawdziwy "upadek w Czas" zaczyna si~ wraz z desa
kralizacjq pracy; jedyn ic w spoleczenstwach wsp6lczesnyeh czlowiek ezuje
si~ wi~iniem swego zawodu, gdyi nie moze jut. uciec od ezasu. Dla tego zas,
it nie moze "zabiC" swego ezasu podezas godzin pracy - to znaezy wtedy.
gdy cieszy si~ prawdziw'l tOisamoseiq spo leczn'! - usiluje , ,wyjsc POZ<I Czas"
wswyth wolnyeh godzinach; stqd tei tak zawrotna liczba r 0 z r y w ek wy
myslonych przez wspcilczesne cywilizaeje. Innymi slowy. rzeczy maj'l sir;
dokladnie na odwr6t nit w spoleezenstwach tradyeyjnych, gdzie "rozrywki"
prawie nie istniej'l, albowiem "wyjscie poza Czas" osi'lga si~ poprzez kaidq
pozyteezn<t prac~. Dlatego tei, jak to widzielismy, dla wi~ kszosei ludzi, nie
partycypuj'lcych w autentycznym dOSwiadczeniu religijnym, zaehowanie mi
tyczne daje si~ dojrzec, poza nieswiadom1j aktywnoseiq ieh psychiki (marze
nia senne, fantazje, nostalgie itp .), w ieh rozrywkaeh. Tyle, ie "upadek w
ezas" zbiega si~ z desakralizacj'l praey i wynikaj'!c,! z niej meehanizacj'!
egzysteneji; poeiqga to za sob,! ledwie zakamuflowJnq u trat~ wolnosei - a je
dyn,! moi.!iw1j ucieczk~ na drabinie kolekt'.wnej pozostaje rozrywka.
Tych kilka uwag calkowicie nam wystarczy. Nie moina powiedziec, aby
wspOlezesny Swiat calkowicie wyeliminowal .zaehowanie mityezne : odwroeil
jedynie pole dzialania - mit nie dominuje juz w zasadniezyeh sektoraeh ?y
cia, zostal zepehni~ty b1jdi w rnroczne sfery psychiki, bqdi do strefy deugo
rz~dnych, a nawet nieodpowiedzialnych poczynall spoleczenstwa . Pr3\vdq
jest, ie kontynuaej~ zakamuflow~nego zachowania mitycznego odnajdujemy
w roli odgrywanej przez szkolnictwo: dotyczy to jcdnak prawie wyl~czllie
mlodziet.y, a CO wi~cej, wzorcowa funkcja szkolnictwa powoli zanika: wspol
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ezesna pedagogika propaguje spontanieznos.5 , Poza autentyeznym zy eiclIl reli·
gijnym mit, jak widzielismy, oiywia przede wszystkim rozrywki. l ednakZc
nigdy calkowicie nie zanika: w skali kolektywnej manifestuje si,< nieraz z
ogromn:j sil'! pod postaciq mitu po1ityeznego,
TYll1..J1iemnieJ prawdq jest, t.e zrozumic.nie mitu zaliczonc kiedys zost.anie
do jednych z najuzyteczniejszyeh odkryc XX wieku. Czrowick Zachodu nie
jest jut. panem swiata : rna teraz przed sobq nie tylko "tubylcow", ale takie in·
terlokutorow. Dobrze, t.e wiemy, jak rozpoczqc dialog ; niezb~ dneje st u5wia·
domienie $Obie. ze nie istnieje juz dystans dzielqey swiat "prymitywny" ezy
"zaeofany" od wsp6fezcsnego Zaehodu. Nie wystarczy jut. ; jak to starezyro
pol wieku temu, odlcryc i podziwiac sztuk~ murzYliskq ezy occaniezI1q 
trzeba odkryc duehowc irodra tyeh sztuk w nas samyeh, trzeba uswiadomic
sobie "mityezne dzicdzictwo" wsporczc snei cgzystcncji , ktore ni gdy !lie za
nika Jlatego w iasllie, iz zachowanie mityezllc jest kon substlOcjalne z kOIl
dycjq Iudzkq , jako t.e wyrau I~k przcd CzaSCIn.
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- METROPOLITA ANDRZEJ SZEPTYCKI
Roman Aleksander Maria hr Szeptycki Uako bazylianin przyj,!1 imi~ An
drej) ; arcybiskup-metropolita lwowski i halicki obrz'!dku greckokatolickiego,
doktor prawa, ftlozofIi i teologii. Uwdzil si~ 29 lipca 1865 roku w PrzyIbi
each, w Galicji Wschodniej. zmarl 1 listopada 1944 roku we Lwowie. Pocho
dzil z zamolnej rodziny galicyjskiej,ktora wydaia w latach 1710-1779 trzech
lwowskich biskupow greckokatolickich; dwoch sposrod nich bylo tytularny
mi metropolitqmi Kijowa. Ojciec jego byl ziemianinem, obrz,!dku rzymskoka
tolickiego, matka zona - cork'! poety i dramaturga Ale ksandra Fredry. Ro
dzon'y brat Stanislaw byl generalem polskirn, drugi, Kazimierz, zostal ihu
menem (przeorem) studytow~ Z pozostalych przy iyciu bra.ci (dwoch bo
wicm zmarlo w dziecmstwie) Aleksander Maria Dominik, ziemianin i katolik
obrZ4dku rzymskiego zilmordowany zostal przez Gestapo w Zamosciu w ro
ku 1940, zas Leona Mari~, rownicl nalei,!cego do Kosciofa rzymskokatoiic
kiego, wtascicicia maj'ltku rod owego, Przylbice, rozstrzeIano pod koniec
wrzcsnia 1939 roku. Rodzina metropolity Szeptyckiego byla wi~c rodzin'l
polsko-ukraiI1Sk'l i fakt opcji jej cz~sci na stron~ narodowoki przodkow nie
mole bye uznany za zdrad~, jak to widz'! niektorzy endecy (wsr6d nich J~
drzej Giertych). I
. Metropolita Szeptycki od wczcsnej mlodosci wykazywal cechy powolaI l.r6dlern do poznania gencalo~ii rodziny Szeptycklch jest wydany 12 lutcgo 1889
roku we Lwowie prLCZ Wydziat Krajowy Krolestwa Ga!icyj i Lodomcryi WIaz z Wiclkim
Ksi~stwcrn Krakoll'skicm dokumcnt, zatytulowany Drzewo Rodowe Szeptyckich z
S;epryc i Ullerzec - herhu wiasllega Ufo toile wedlug akt ziemskich i grodzkic/I, oraz
IIIctr),k Slallo.vych, zllajdujqcych si~ przy wydziale krajow)'111 we LI\{) wie, merry;".-i ko
rr!/ll/cj IV J:iarszawie i dokwlIcllt6w autclltycznych. 1882 r.
Rocizina Szeptyckich wywo dzi si~ z bojarow halickich . Nadania otrzymanc prLCZ
nich w 1284 roku od ksiccia halickicgo Lwa [)anirowicza zostary p6inicj potwicrdzone
przcz KazimieIza Jagicllonezyka i Zygmunta Aup:usta.
W roku 1681 biskup Barlaam Bazyli Szeptycki. nalei,!cy do II linii rodu. tzw .
..na lJllcrcach", PrLystl\pit do Unii. W nast~pnyeh lataeh w obu lini-1ch rodziny Szeptye
kich byli przed stawicicle obydw u obrzqdk6w katolickich; i tak II' linii II Hie r0 nim
Antoni (1700-1773) by! bi skupcm p!ockim obrzqdku rzym skokatolickiego , zas Atana
zy Antoni (1677 - 1746) biskupem lwowskim, halickim, kamicnicckim i tytularnym
arcybi skupem mctropolit'l kijow skim i ca!cj Rusi obrz'ldku greckokatoliekicgci, IV Iinii I
Lew (1714 - 1779) piastowal te same godnoSci co Atanazy Antoni, a Atanazy Andrzej
(1734 -1779) by! bi skupcm przcmyskim obrz'Idku greckokatolickiego. Wsr6d Szcptyc
kich wiclu bylo duchownych i wielu woj skowyeh - trzech przcdstawicieli rodu braio
udzial w Odsi cezy Wiedens k;ej. jeden z nich byl tam ranny.
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nia kaplariskiego. Kiedy odbywal sluib~ wojskow1! w armii austriaekiej, pra·
wienigdy nie opuszezal naboieristw kosztem w1asnego zdrowia . Wowezas tei
przeszedl ei;zl:q szkar1atyn~ z powildaniami (zapaJenie stawow), co dalo po·
cZ4tck przewleKlemu reumatyzmowi (gosccowi), ktory w dalszyeh latach
przyku 1 go do fQtela i zniszczyl jego organiztn. Choroba wykluczyla czynn,!
slUibt; wojskow'l, ale nale:ly w'ltpic, czy to ona wp1yn~la na obranie drogi
kapIJristwa. S,! to raczej insynuacje przeciwnikow. Idea wyznaniowego zje·
dnoezenia narodl! jego przodkow ow1adn~la nun jU:l w mlodoSci. a pozuiej
si~gn,! I po mysl gl~ bsz,! - misji unijnej na Wschodzie. Wypada rowniei W,! t·
,pic, ezy zosta1 on do tej misji namowiony przez przcdstawicieli Kosciola.
brak Ila to niczb~dnyeh dowod6w. Szeptycki rue nalctal do ludzi. ktorym
potrzehna by1a kariera. By1 zamoiny i wybitnie inteligentny. Usilowa1 zre·
alizowac jedn,! z misji Koscio1a. Faseynaeja Ukrain'l. ojcZYZIl'l przodkow.
chc; c wyznaniowego jej zjednoczenia pobudzila gl~ boki patriotyzm i oddallie
si~ sprawie, i te czynniki a nie karicra, pchntrly go na sluib~ narodu. Oroga,
jak,! ohral, wiodla przez odnow~ i rozszcrzenie unii, co nie lc:lalo W intcrcsie
prawoslawia i Rosji.
Szeptycki byl wybitnie zdolny, przyswoi1 sobie ogromn,! \\ iedz~ w dzie·
dzillie prawa, filozofii. a talde historii. Jego blyskawiezna kariera stala si~
dlJ wiclu historykow czy politologow, zw1aszcza tych, kt6rym odnowa ukra·
iliskicj Cerkwi llnickiej byla sol,! w oku, irodlem insynllacji i podejrzeri, i
st<jd tak wiele ich w historiografii. Przyznac trzeba, ie przeeiwnikommetro·
polity sprzyjaly niedosta tecznie wyjasnionc kwestie drogi jcgo wYkszta leenia
i niezwykle szybkiej kariery. dU'chownej. Matur~ zdal w krakowskim Gimna·
zjum 5',1. Anny w roku 1883 i.w tymie roku wst1!pif do wojska. B<;d,!ejesz· .
cze w wojsku rozpocz'!l studia na Wydziale Prawnym Uniwersytetu Jagiellori·
skiego, po roku przeniosl si~ na wydzia 1 Prawny Uniwcrsytetu Wroc lawskie·
go. Tam tei ucz~szeza1 na Wydzial Ttologiczny i·Filozoficzny. W rok pOi·
niej wrocil na UJ, gdzie 19 ~aja 1888 roku uzyskal stopieli 'loktorski. W lao
tach 1689 i 1890 odbywal dalsze studia prawne i filozoficzne w Monachium i
vie Wit:dniu. Lata. 80·te to lata wainyeh wydarzeri w jcgo iyciu. Wiosn'! 1886
roku przebywal w Rzymie; po powrocie stamt<jd zdccydowal si~ zostac duo
ehownym i wst,!pic do :::akonu bazylian6w, a tym samym przcjsc 11a obrz'ldck
grcckokatolicki. J".k twierdz,! biografowie, by1 to szok dla rodziccSw; ojeice
zaakceptowal jedna'k po namyslc zamiary syna. W roku 1887 Szeptycki udal
si~ na Ukrain~. W Kijowie zetkn~l si~ ze srodowiskiem inteligeneji narodowo·
.ukrainskiej, duie wra:lenie wywarli na nim Wo1odymyr B. Antonowycz, Po· I
lak z poehodzenia, profesor historii Uniwersytetu Kijowskiego (takie areheo·
log i etnograf), oraz m10dy Mykola Hruszewskyj, obaj znani dzialaeze ukra·
hisey.
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Po pow[ocie do- kraju Szeptycki rozpoczql nowicjat u ojc6:w bazylian6w
(1 VII 1888 r.). Pierwsze slu by zakonne zloZyl 13 sierpnia 1889 roku. W la
tach 1890-91 kontynuowal wraz z innymi bazylianami studia teologiczne w
Krakowie pod opielq jezuit6w. Po zloieniu przezen uroczystych sluoow za
konnych 22 sierpnia 1892 roku w kJasztorze bazylian6w w KIystynopolu ks.
dr Julian Petesz, biskup przemyski obrzqdku greckokatolickiego udzielit mu
swi~cen kaplanskich. W roku 1896 · (w wieku 31 lat) zostal ihumenem
(przeorem) klasztoru bazylian6w we Lwowie, a w roku 1898 profesorem
teologii moralnej i dogmatycznej w klasztorze w Krystynopolu. W wieJcu 34
lat powotany zostal na greckokatoliclq stolic~ biskupill w Stanislawowie
(wy:iwi~i:ono go na biskupa we Lwowle 17 wrzesnia 1899 roku). W tym tei
czasic dokonal' zmi4tn organizacyjnych zmierzajllcych do odnowy Cerkwi
greckokatolickiej. Odwiedzil parafie od Bukowiny po Zakarpacie. Wybudo
wal nowe seminarium duchowne w Stanistawowie i przekazal katedrze swojll
cellnq bibliotek~. Po smierci metropolity Juliana powolany zostal przez
Watykan (Leona XIII) na stanowisko metropolity halickiego i lwowskiego:
zatwicrdzony przez ccsarza 31 paidziernika 1900, objlll urzqd arcybiskupa
lwowskicgo 17 stycznia 190 L przcz dalsze blisko cztery lata pozostajllc
rownici administratorcm cparchii (diecezji) stanislawowskiej. Jui w picrw
szych latach administrowania mctropoliq (I 906-1907) Szeptycki rozbudowal
seminuria w Stanisiawowic i Przemyslll. Zdolnych duchownych wysytai na
studia do Rzymll, Wiednia, [nnsbruck.lI i Fryburga. Przeszkodq w jego dziaiaI
nosci zmicrzajqcej do odnowy· i szerzenia unii staia si~ I Wojna Swiatowa.
Prawosiawie, narzucone w okupowanej Galicji Wschodniej przez carat i jego
urz~dnik6w, nie przyj~io si~, choc rusofilskie spoleczenstwo, g!6wnie
wiejskic, z sympatiq odniosio si~ do Rosjan. W latach 1914/15 powstaio
ponad 200 parafii prawosiawnych. Bylo to dzielo gl6wnie biskupa chelm
skiego · Eulogiusza, a po cZ~Sci i gubernatora Galicji i Bukowiny, hr. Bobrin
skiego. Ich tei dziclem byta deportacja metropolity do Rosji; z zeslania m6gI
powrocic dopiero po rewolucji lutowej. Podobny los spotkal wielu innych
duchownych greckokatolickich. Jeszcze w rosyjskiej niewoli Szeptycki
wyswi~cii potajemnie rektora seminarium Iwowskiego dr J6zefa Bociana na
biskupa Wolynia;, nowy biskup SWq dziai aInosc rozpoczq c m6g1 w 1917 r., a
jut po 1919 r. musial jej zaprzestac i wsklltek nakazu wladz polskich po
wrocic do Lwowa, gdzie zmad w 1926 r. Jego akcj~ misyjnll kontynuowal
ks. bp Czarneckyj.
Metropolita rozPOCZll! wczesnie dzialalnosc politycznll, choc dopiero w
190 I r. zosta 1 posiem do sejmu galicyjskiego (do 1914 r.) a od 1903 do 1914
r. by! czlonkicm [zby Panow we Wiedniu. ad tego czasu wszystkie wainiej
sze wydarzenia polityczne swiata ukramskiego w GaJicji Wschodniej byly z
B - ZNAK
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nim konsultowane, byt tez w nie cz~sto czynnie zaangazowany. Dzialal we
Lwowie od 1917 r., od stycznia 1919 r. przebywal w areszcie domowym w
swej rezy dencji. Po ukt adzie ryskim latem 1921 r., Szeptycki wyjechal do
Rzymu zlozyc raport papiezo.wi Benedyktowi XV [- - - - I [ Ustawa z dnia 31
VII 1981r. 0 kontroli publikacji i widowisk, art. 2 pkt 3 (Oz. U. nr :W poz.
99, zm.: 1983, Dz. V. nr44 poz. 204)] oraz uzyskac nowe wytyczne \II spra
wie dalszej dziatalnosci Cerkwi Byly i inne cele podrazy metropolity - in
terwencja u przedstawicieli Ententy na rzeczZachodnio-Ukrainskiej Repu
bliki Ludowej .i nie wlC}czania Galicji Wschodniej do Po! ski oraz szu kanie
pomocy finansowo-materialowej dla odbudowy ziem zachodnio-ukrairiskich
ze zniszczen wojennych. Odwiedzit on ko]ejno Rzym, Paryz, Belgi~, Holan
di~, Stany Zjednoczone Ameryki P6lnocnej, osrodki ukrainskie w Brazy'lii i
Argentynie. 8yly to tez wizyty" pasterskie, ale wsz~dzie szukal poparcia dla
sprawy ukrairiskicj. Wizyty te nie daly poi<jdanych rezultataw politycznych.
Przed wyjazdcm z Rzymu i po powrocie do niego Szeptycki wyglaszal
prelckcje na temat idei imoiliwOSci misyjnych unii. Polskie MSZ i wywiad
intercsowalo si\! zywo jego podr6iami i wizytami. Zatrzymany po powrocic
n a granicy polsko-czeskicj (26 . 09. 1923 ~ zostal skicrowany n a kratki okrcs
do Poznanii p6zniej powr6cil do Lwowa, gdzie zaj"l si(,' sprawami .0rg:1
nizacyjnymi Cc rkwi u krairiskiej; zywo in te rcsowal si(,' Kongresami Velch radz
kimi (ZC wzgl<;d.6w zdrowotnych wzi.ql udzial po wojnic tylko w pi:jtym
,kongresic w 1927 r.). W sprawach poJitycznych -zachowywal w spokczcn
stwic stanowisko ponadpartyjne; choc zbliiyl si~ do ukrairiskicgo ruchu
przygojowywal stopniowe odrodzcnic ruchu
organicznego (UN DO~ to
chadcckiego w rMnych jego formach organizaC)ijnych. 'IYydaje si(,', ze usilo
wal hamowac rozw6j ekstremalnego ruchu nacjonalistycznego, a przynaj
mnicj nari odclzialywac. Nie zgadzal si\! w zasadzie na przynaleznoS c ksi(,' zy
do OUN (Orhanizacii Ukrajinskych Nacionalistiw), ale tez nie zabrania! im
wspol pracy z tq organizacjC}. Bywa 10, ,ze pu blicznie wyst~ p~w:11 prze ciwko
terrorowi, zwlaszcza w jego krwawej form ie, szczeg61nie wtedv. kicdv terror
ten uderzal w drialaczy ruchu narodowego, W 1930 r. protcs;owalprzcciw- .
ko akcji pacyfikacyjnej, Zjego inicjatywy 1. 01. 1931 r. powstal Ukrairiski
Katolicki SOjllsz (UKS~ kt6ry nie byl partiC} w scislym tego slowa znaczeniu:
nie wysuwal skonkrctyzowanego programu politycznego. choc zachowal
formy organizacyjne partii politycznej, wspoldzialal z tymi stronniclwami
uk.rairiskim~ kt6re staly na platfonnie chrzescijariskiej. Organ em prasowym
UKS-u byl tygodnik "Meta" we Lwowie. Przybudowlq jego bylo sto\\'arzy
szenie "OrI6w" Katolickiej Akcji Ukrainskiej Mlodzieiy,w kt6rym czo!owq
rol(,' odgrywal A. Melnyk po zwolnien-iu go z wi~zienia. kiedy na zewn:jlrz
mllsial bye politycznie neutralny. Organizacje te przeprowadzal y rMne akcje

sam
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o charakterze chrzeScijar\sko-narodowym.
Z wamiejszych wystqpien Szeptyckiego z lat trzydziestych odnotowac
trzeba nast~puj'lce: protest 'w sprawie burzenia s\vi'ltyn prowoslawnyeh w la
tach 1937-1939, [- - - - I [ Ustawa z dnia 31 VII 19810 kontroli pu blikacji i
widowisk, art 2 pkt 3 (Oz. U. nr 20 poz. 99, zm.: 1983 Oz, U. nr 44 poz.
204)1 a po ukladzie Ribbentropp-Molotow apel 0 neutralnosc w sprawie 
konfliktu polsko-ni,ernieckiego, co oznaczalo sprzeciw wobec organizowania .
powstania an typolskiego.
W wyj'l tkowo tmdnych i zlozonych warunkach dzialal Szeptycki w
czasie II Wojny SWiatowej. luz 17 wrzdnia 1939 r. w obliezu wydarzen , ko
rzystaj'lc ze swych ogcilnych upowa:i:nien, powolal (tajnie)egzarehciw dJa
prowadzenia akcji unijnej na terenie ZSRR powiadamiaj'lc Waty kan ci' tyeh
posuni~ciach ex post, bishlpa M. Czarneckiego przewidziano do akcji rnisyj
ncj dla Wolyni~ Polcsia, Chelmszczyzny i Podlasia, O. Kazimieua Szeptyc
kicgo dla Rosji i Syberii, O. losyfa Slipcgo dla Ukrainy Naddnieprzariskiej, a
we wrzesniu 1940 r. O. A. Nemancewycza dla Bialorusi. W okrcsic okupacji
polityka III Rzeszy na Wschodzic uf.liemo.:lliwila akcj~ unijn~. Arcsztowano i
zastrLclono egzarch~ Nemancewycza oraz wielu duchownych nizszcgo sto
pnia. W gmdniu 1939 rohl metropolita wyswi~cil na biskupa i naznaezyi na
swcgo l'last~pc~ 0, losyfa Slipego.
W latach 1939-1941 powolal on rad~ kosciclnq, kladl t<;i nacisk na
prac~ synodciw kOScielnych (m.in. w grudniu 1939 r., w maju 1940 r.1 wydal
ostry z-akaz opuszczania placciwck kosciclnych, zqdal czynncgo akccntowania
i wypdniania przykazal\ wiary i Ko~iola
Znanajcst powszcchnie proklamacjamctropolity z 1 VII 1941 roku wita
j~ca Wch rmach t lecz stosunkowo szybko' zorien towal si~ on w popcinionym
blt;c1z.H:. lui w gmdniu 1941 r. pot~pil systemy wladzy niczgodne z zasada
mi chrzeScijar\skimi. Podkrdlil rollt unii w zyciu narodciw lezqcyeh mi~dzy
Wschodem a Zaehodem, a szczegcilnie dla Ukrainy. Ukazal wyraine niebez
pieezeristwo, jakie, grozilo jcgo narodowi, jeW sprzeniewierzy si~ tym zasa
dOl11. Byio to wyrainc odwrcieenic Silt od hitJeryzm u. ale dystansowal si~
tez od komuniwlU, reprezentowancgo przez Moskw~. Uezynil to m.in. w
liscie pasterskim Do duchowietistwa. Slowa tc trafily na synod duchowieri
stwa greekokatoliekiego w lutym 1942 rokl!, a udost~pnione zostaly szcr
szemll, leez rciwniei ograniczonenlU kr~gowi duchowienstwa dopiero w maju
1942 r. W marcu 1942 r. wydallist pasterski przcciwko uczestniczqcym w
mordach (w ionie wfasnego narodu, na lydach oraz wobec innych ludzi).
Wsicrpniu 1942 r. metropolita w liscie do papieia donosii 0 bestialstwacli hi
tlerowskich na Wschodzie i wciwczas przyznal sic< do straszliwej pomyi ki w
ocenie polityi\i III Rzcszy. Byi On jednym z pierwszych powainych informa
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,tor6w papieza Piusa XII 0 tym, CO dziato si~ na Wschodzie. Podobne infor
macje przekazal Stalky Apostolskiej kardynal Wiednia, Innitzer orazo: Piro
. Scavizz~ czlonek zakonu maltanskiego, kt6ry jeidzil na Wsch6d z pociqgami
sanitarnymi. Ju~ w6wczas ks. Metropolita zwr6cil tez uwag~ na ujemny, de
strukcyjny 'przyklad oddzialywania morderstw i grabieiy. , Dzialalnosc
metropolity w sp,rawie obrony Zyd6w przed zagladq nie ograniczyta si~ do
stwierdzen. W lutym 1942 r. wystqpil z protestem w tej sprawie do Himmie
ra Protest dotyczyl takie wciqgania ukrainskiej policjI pomocniczej oraz
in~ych jednostek do akcji zaglady Zyd6w.
W listopadzie 1942 r. oglosillist pasterski Nie zabijaj. W liscie tym prze·
ciwstawil - si~ wszelkim mordom, w tym politycz.nym. Wskazywal na demora
lizujqcq rol~ poblaiania mordoin politycznym. Grozil ekskomunikq, iqdat
od swego spoleezenstwa separowania si~ od tyeh, kt6rzy mordowali, iqdat
ieh pot~pienia Spotkat 0 si~ to z pozy tywnq ocenq polskiego podziemia pro
londynskiego, Metropolita zwracat si~ w r6inyeh sprawach narodowych do
Auswiirtiges Amt 'i Hitlera (m.in. w sprawie ponownego podzialu Ukrainy,
. dokonanego na rozkaz Hitlera i w sprawie brutalnoSci post~powania na
Wsehodzic). Wystqpienia te, ktare do Hitlera nie dochodzily, powodowaty
nieclwc do niego dygnitarzy hitlerowskich. Nie aresztowano go gt6wnie dla·
tcgo, ie byt zbyt popularny; mogtoby to tei przeszkodzie hitlerowcom' w
wykorzystaniu naejonalist6w u krainskieh jako przeeiwwagi wobcc Polak6w w
GG Znane s'l fakty ukrywania w zabudowaniach sw. Jura b'ldi po klaszto
rach Zyd6w, polecat tei u krywanie przcsladowanyeh, w tym dzieei zydow
skich.
Nadal pozostaje otwarty problem - dlaczcgo metropolita nie znalad
nalczytcgo postuchu wsrod szerszych kr~gow spoteczenstwa ukrainskiego?
Dziatato podziemie naejonalistyczne, wychowane po I Wojnie SWiatowej w
duehu walki ; proces jego reorientaeji post~powat bardzo powoli i nie zamie·
rzato si~ ono walki wyrzec, a to rowniez wsklltek nierealistyeznej oceny
uwarunkowan mi~dzynarodowyeh. Trafie skutecznie do sere i zapalonych
umystow by to bardzo trudno, dotyczyto to nawet wielu duehownyeh. Po
ehodzili oni z wloScianst ~vaj stanowili podpor~ ruchu narodowego, a nierzad
k~o nacjonalizmu, wyrostego na krzywdzie spoleeznej i narodowej Ukrain
cow. Wierzyli, ze jeSii Ukrairicy posiadac b~d'l , sit~ zbrojnq, to III Rzesza
wczesniej czy poiniej przyehyli si~ do ieh postulat6w, wierzyli we wspolnot~
interesow, w zaniechanie drapieznej polityki wobee Ukrainy,
Te m.in . przyczyny doprowadzity do faktow akceptacji -udziatu duehow
nyeh jako kapelanow przy roznych jednostkaeh wspolpracujq'eych lub b~dq
cyeh na ustugaeh Wehnnachtu (mowa 0 batalionach "Nachtigall", "Roland'
ezy dywizji SS "Galizien"). Wspotpracowano tei: w ramach UCK czy UDK to
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znaczy z organizacjl!, na 'kt6~ej czele stal W. . Ku bijoWycz. On to wI a.snie i
kapitan dywizji SS "Galizien" 1. Pobihuszczyj podali wiadomosc, kt6rl! za
miescila takie niemiecka gazeta w j~zyku ukrainskim "Lwiwski Wisti" (9. 07.
1943 r.} jakoby metropoli ta byl w 1942 r. i 1943 r. zwolennikiem twow;
nia jednostek ukrairiskich (a zwlaszcza dywizji) przy wojsku niemieckim.
Swiadczyc tez 0 tym mial udzial wyzszego duchowienstwa trzech diecezji
dystryktu galicyjskiego uroczystosciach kolaboracyjnych niemieck6-ukrain
skich. WyIania si~ wi~c obraz sprzecznoSci i niekonsekwencji w post~powa
niu prawie wszystkich zwierzchnik6w (biskup6w) obfZlldku greckokatolickie
go. Jest pytanie, jak gl~boko si~gaia ta kolaboracja Szeptycki 6dszedt du
chowo od koncepcji kolaboracji, ale dlaczego nie wyzwolil si~ z niej zupel
nie? ezy podtizymat koncepcj~ utworzenia dywizji SS ,:Galizien" Uak 0 tym
piszl! kol~borilnci)? Wydaje si~ to wl!tp1iw~. S'ld ten wynika ze znanych do
kumen t6w podziemia polskiego a posrednio i z wymowy listu do Papieza
Sprawa wymaga dalszych badan, ujawnienia nowych dokument6w.
MetropoIita byl krytyczny wobec polityki polskiej na bylych Kresach
'Wschodnich, ale przeciwstawiat si~ bratob6jczym walkom calyrn swym auto
rytctem. Byl tez jednym z najwamicjszych inspirator6w rozm6w ukrairisko
-polskich w latach 1942-44. Znane sq ponadto jego dram..atyczne wystqpienia
z sicrpnia 1943 opublikowane w "Prawdzie", organic Frontu Odrodzcnia Pol
ski, z pocZ<jtku 1944 r. (m.in. "Mir 0 Hospodi"),kiedy to wzywat do za
przestania walk w imi~ zachowania etyki i· milosci chrzesCijanskicj, cywiliza
cji, intercsu i poczucia godnosci narodowej Ukrairic6w.
Jego wysitki konsolidacyjne we wlasnym spoieczenstwie byly pow
szcchnie znane Ukrairicom. W obozie nacjonalistycznym pr6bowal pojednac
melnykowc6w z banderowcami. W czasie wojny nie zanicchat idei pozyska- .
nia prawostawnych dla katolicyzmu, ale od 194 2. r. w pierwszym rz~dzie
d:jzyt do sui generis" Treuga Dei" mi~dzy prawoslawnymi a katolikami. Lecz
mimo niew'ltpJiwego autorytetu metropolita nie znalazt pozl!danego postu
chu we wtasnym narodzie. Przed smierci,! wzywat UPA do zaprzestania walk.
Niepowodzenia te i okrutna polityka hitlerowc6w wptyn~ty ujemnie na wy
czerpany chorobq gosccow'! organizm Szeptyckiego. Zmad 1 XI 1944 r.
\V uroczystosciach pogrzebu wzi~li udziat przedstawiciele wszystkich wyznan
Galicji oraz wtadz radzieckich USRR.
.
Do tcgo zwi~ztego biogramu mozc warto jeszcze dodac, ze naczelnym
celem jego zycia - co stwierdzajq biografowie - byta odnowa Kosciota
obrzqdku greckokatoIickiego, a po iniej rozszerzcnie unii. Od pocz'! tku XX
wieku mamy tego liczne przyktady. Pisat i wygtaszat liczne listy duszpaster
skie. w kt6rych akcentowat nie tylko rol~ unii czy KOScioia w zyciu jedno
stek, gntp, spoteczeristw i wlasnego narodu, ale kladt duly nacisk na· pod
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stawy etyczne zycia chrzeScijanskiego, na sprawy socjalne, na sprawy kul
tury, na koniecznosc podnoszenia pozioITIU wiedzy rcligijnej i swieckiej (a w
tym narodowej) wiernych i duchownych.
Swoj,! dzia!alnosci,! duchownego - pfzez udzial w rOlnych kongresach
(eucharystycznyrn, unijnych itp.), organizowaniu uroczystosci koscielnych
(przy zadbaniu rowniei: 0 ich ramy narodowe), restytucjy zakonu study tow,
zakladanie seminariow duchownych, utworzenie tzw. akademii dllchownej
we Lwowie w 1928/1929 r., ustanowienie stanu organizacyjnego i finansowe
go metropoli~ przez udzia! w konferencjach biskupow w Rzymie, synodu
wyzszegoduchowienstwa unickiego, przez prowadzenie osobiste rekolekcji
urzeczywistnia! to, co g!osi! w swoich wypowiedziach i pismach. Byl arysto
kraq nie tylko z rodu i maj'!tku, ale tei: z ducha i czynu, mimo ciyzkicj
choroby.
.

We~ny trzna jednosc wiary i czynu byly sit,! motoryczn,! jego swieekicj
dzialalnosci. .Zycie dla Kosciora wi'lzal zawsze z zycicm dla naorodu. Duza
cz(!sc jego listow pasterskich poswiycona jest zdrowiu i zyciu moralncmu jego
spoleczenstwa. Unia, obok j~zyka i kultury, przez - odrybnosc obrz.ldku
greekokatolickiego, miala stac si~ rowniez (i wlaSciwie stab sit;:) czynnikiem
odrozniaj'lcym Ukraincow od ich zachodnich i wschodnich 5;!siauowo Podkrc·
slali .to tei: przedstawiciele swiata inteligencji uhairiskiej. ktorzy zgadzali si y
z tel.:! wyznaczcnia unii i Zachodniej Ukrainie roli l'!cznika zc swiatcm i kul·
tur'! Zachodu, nickoniecznie czerpanej tylko z Rzymu . Meuopolita nie byl
odosobniony w lych s,!dach, ale z racji swej pozycji podkrcSlal roly unii dla
jego narouu. To bylo zrod!ojego patriotyzmu i sluiby spolcczncj, ktor'! tra
ktowal jako walkt;: 0 realizacj~ idealow chrzcScijariskich w ukrainskicj mysli
spolecznopolityczllej. Sw,! s!uib y spoleczn,! wypelnil nio$;Jc pomoc w roz·
woju gospodarki rolnej i spoldzielczej (hajczysciej za posrednictwern Ziemskie·
go Banku Hipotcczllego we Lwowia\ przez mccenat nad oSlViaq srcdni,!
(szczcgolnie zawodow'!), mecenat nad studiami wyzszymi lJkraincow (np.
przez osobisl<! interwencjy u w!adz czeskich uratowal Akademi y Gospodar
cl.:! w Podiebradach u progu kryzysu w dobie pOlViklan polilycznych okrcsu
polokamenskiego) oraz rOlnymi towarzystwami kulturalrio-oswiatowo-na
ukowymi. Szczegolnie cenny by! jego mecenat w dziedzinie sztuki i rozwoju
kultury masowej (przy zal ozen iu M uzeurll Ukrairiskiego, odbudowie . reno
waeji zabytkow sakraJnych, rozbudowie ieh magazynow, pomnaZaniu zaso
bow sztuki, subsYdiowaniu artystow plastykow, zespolow chorow koscicl
nych i swieckich i illnych towarzystwezy zespolow, ~edakcji czasopisill kUl
turalnych. prLez popieranic sztuki ludowej. zwtaszcza huculskiej.
T<j postaw<j metropolita zashrzyl w pelni na autorytet, jaki mial wsrcid
ludnosci ukrairiskiej, choc i przeciwnik6w nigdy [TIU nie brakowaloo Ci osta
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tni rekru towali si~ najcz~sciej z szeregow pol skich i rosyjskich nacjonalistow
rozny ch odmian, czasami i z szeregow duchowienstwa i oczywiscie sposrod
przeciwnikow ideowy ch, maj'lcych mu za zte walk\! z ateizmem
ezy w tak ztozonej i nieraz tragicznej sytuacj,i, w jakiej wypadto mu
podejmowac niezwykle trudne decy zje, mogt nie popetniac bt~dow?
Wyswietlenic wielu okolicznosci jego zycia i dziejow KOSciota, ktorym
kierowat, wymaga jeszcze licznych badari, realizowallych przez ludzi kompe
ten tnych, bezstronnych i maj'lcych dost~p do iroder,
Ryszard T or.lee ki

LISTY METROPOLITY LWOWSKIEGO
ANDRZEJA SZEPTYCKIEGO
DO P A PI E i: A PI USA XII
W liScie tym Metropolita informuje Papieia 0 sytuacji w swojej diecezji, kt6ra
po wycofaniu si? wojsk radzieckich przeszla pod wladz? niemieckq.
Lw6w, 29-31 sierpnia 1942
Najswi'ltobJiwszy Ojcze,
Nie pisalem do Waszej Swi'ltobliwosci odk'ld iyjemy pod wladz,! nie·
mieck,!, gdyt do tej pory nie mialem dostatecznej pewnosci, ie list m6j nie
wpadnie w n~ce tych, kt6rzy nie powinni go czytac. Maj'!c jednak nadziej~.
ie w najbliiszej przyszlosci b~d~ mial dob['! okazj~, pisz~ tych kitka sl6w na
pr6b\!, w nadziei te dotr'! do Waszej SWi'ltobliwoSci.
Po uwoinieniu przez armi~ niemieckq spod jarzma boiszewickjego, od
czulismy z tego powodu pewn'! ul.g~, ktora jednak nie trwala dluiej nit jeden
czy dwa micsi'lce. Stopniowo £z,!d wprowadzit doprawdy niepoj\!ty ret.im
terroru i korupcji, kt6ry z dnia na dzien staje si\! coraz ci~t.szy i nie do znie
sienia. DziS caly kraj jest zgodny co do tego, ze whdza niemiecka jest zla,
prawie diabciska, i w stopniu chybajeszcze wyt.szym nit wtadza boiszewicka.
Co najmnicj jut od roku nie rna dnia, w kt6rym nie bylyby dokonywane
najohydniejszc zbrodnie, morderstwa, kradzieie i grabiet.e, konfiskaty i wy
. musz~nia. Picrwszymi ofiarami 54 Zyd~i. liczba Zyd6w zamordowanych w
naszym malym kraju z pewnosci'l jut. przekroczyla dwiescie tysi\!cy. W miar~
posuwania si~ armii na wsch6d, iiczba ofiar rosia. W IUjowie, w ci,!gu kilku
dni, wymordowano do stu trzydziestu tysi~cy m~iczyzn, ~obiet i dzieci.
Wszystkie male miasteczka na Ukrainie byly swiadkami podobnych rnasakr,
a trwa to jut. od roku. Z pocz'ltku wladze wstydzHy si\! tych akt6w nieludz
kiej niesprawiedliwosci i staraly si~ zapewnic sobie dokumenty, kt6re mogly
by swiadczyc, t.e autorami tych morderstw byta ludnosc miejscowa lub
czlonkowie milicji. Z czasem zaCZ\!to mordowac Zyd6w na ulicach, na
oczach calej ludnosci i bez cienia wstydu. OczywiScie, wielkie ilosci chrzdci
jan, nie tylko Zyd6w ochrzczonych, ale i "aryjczyk6w" - jak to oni m6wi'l
padlo ofiar,! bezpodstawnych morderstw. Setki tysi\!cy" aresztowan, naj
cz~sciej niesprawiedliwych, ttumy mlodych Iudzi rozstrzeliwanych bez
iadnej sensownej przyczyny; dia ludnosci wiejskiej wprowadzono system nie
wolnictwa, a ponadto mlodziet. wiejska jest wi~ziona i zmuszana do wyjazdu

64

LISTY METAOPOLITY LWOWSKIEGO ANDAZEJA SZEPTYCKtEGO

do Niemiec, do pracy w fabrykach lub na roli; chlopom zabiera · ·Si~ prawie
wszystko co wyprodukuj'!, a zaczyna si~ od t,!dania podwojenia tejproduk.
cjL Zapowiedziano kar~ smierci za sprzedat lub kupowanie czegokolwiek
wprost od producentow. Wielokrotnie zapowiadano zwrot dobr prywatnych,
ale obietnic tych nigdy si~ nie realizuje. Wprost przeci-wnie, wladze uzytkujl!
bez ograniczen . wszystkie dobra skonfiskowane przez bolszewikow i oswiad
czaj,!, ze cala ziemia jest wlasnosci,! Panstwa . Powtarza si~ cz~sto po cichu,
i.e dobra poszczegolnych osob S,! zdobycz,! wojenn,!. Niemcy stosuj'l dalej,
roszerZaj'! i pogl~ biaj:t system bolszewicki. Z pewnoki'!, wsrod kierownictwa
znajdujl! si~ takte ludzie uczciwi. Spotyka si~ nawet czasem dobrych katoli·
k6w, ale w olbrzymiej wi~kszoSci wszyscy przysylani do nas urz~' dnicy to
ludzie bez czci i wiary. ktorzy pozwalaj'! sobie na wprost niewiarygodne nad·
utycia . Ch lopow traktuje si~ jak Murzynow w koloniach. Bije si~ ich i policz·
kuje bez iadnego powodu, konfiskuje si~ im wszelq Zywnosc nlesion'! przez
nich np. dla dzieci w miescie; a wszystko to robi si~ z takim brakiemiudzkie·
go uczucia, te wprost trudno uwierzyc w mozliwosc lstnienia takich ludzi. A
przeciet oni tacy rzeczywiScie s'!. Wicm od pewnego swiadka, ze np. jeden z
szef6w okr~gu rna pasj~ konfiskowania i wrzucania do rzeki wszystkiego co
moie znaleic w koszach chlopow zd'!taj,!cych do miasta. A robi to w
czasach pmwdziwego glodu, ktory sroty si~ w wielu wsiach na przednowku.
Nic mu nie motna zrobic, bo -- jak si~ mowi - rna wysokie protekcje.
Naoczny, wiarygodny swiadek opowiadal mi, ze osobikie widzia l, jak '
mlody oficer SS przybiegl z daleka, ~y nie straciC okazji spoliczkowania
czlowieka konajllcego, zresztll nieznancgo, zabitego przez policj~ za to, ze
, chcial zrobic-cos, co si~ jej nie podoba lo.
Nie mog~ . mnozyc podobnych przypadkow, S'l bowiem niezliczone.
To po prostu tak, jak gdyby jakas banda szalencow, alba wscieklych wil·
kow rzucita si~ na ten nieszcz~sny narod. I to nie tylko chlopi i prosci lu·
dzic s~ n'araicni na policzki i razy. Nizszy urz~dnik, jesli jest Niemcem, rna
'uposaienie dwa lub trzy razy wytsze od wysokiego urz~dnika nie ~iemca i
pozwala sobie policzkowac np. prokurenta:
Policjanci bij:j gumowymi palkami ludzi na dworca~h kolejowych, a
nawet na ulicach . Zdarza si~, te psy policyjne spuszcza si~ na ludzi. Psy te
majq czasami kagance, ale S'l przypadki, kiedy ich nie majl\.
Pomimo kilkakrotnie powtarzanych .prosb, aby uporzljdkowac spraw~
malych , wiejskich gospodarstw parafialnych, ktore pod wladZ:j bolszewikow
zostaly skonfiskowane "de facto", ale nie "znacjonalizow:lI1e" Uak mowili),
nie uzyskalismy niczcgo, a uposaZenie kleru ogranicza si~ prawie wyl~cznie
do datkow ubogich ludzi. Z wiellq wdzi~cznoscilj musz~ tu wspomniec 0
pOillOCy, ktorcj nam udzielaj'l katolicy niemiec'cy, za posrednictwem stowa·
9 - ZNAK
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. rzyszenia powol'anego dla pomocy Niemcom poza granicajTli Reichu . Ducho
wiens two ukrainskie otrzymuje.c o prawda od Rzqdu cos, co si~ nazywa "eine
freiwillige UnterstUtzung" - .50 Rm miesi~cznie - ale jest to raczej polity
czne dzialanie na pokaz, niz prawdziwa pomoc. A' w dodatku spodziewamy
si~, ze b~dziemy musieli od tego pl'acic 25 % podatku. Jeszcze nie stosuje si ~
.do nas antykatolickich praw Reichu. Pozwala si~ ksi~zol1l uczyc dzieci
katechizmu w szkelach. Wladze nie mieszaj'l si~ jeszcze zbytnie de Kazan i
administracji parafii. Maj'l zamiar zawieranie matzellstw poddac regulami
nowi, jedn,ak nie w sensie antykanonicznym. Wladze staraj:j si~szykanewac
duchowicI1StWO, tak jak i wszystkich obywateli, pop.rzez przepisy dotyczqcc
paszport6w i zczwolen oraz przez wszelkie, jakie tylko mozna sobie wyobra
zie, przepisy ograniczaj'lce wolnosc obywatelsklj. Ale pozwala si~ np. na
otwarcie seminarium. Nasze seminarium i nasza akademia tcologiczna dzialaj~
prawie normalnie. lednak, jak miecz Damoklesa, wisi nieustannic nad na
szymi glowami greiba prawdziwego przdladowania. Pozwala mi si~ na
drukowanie co miesi,!c oficjalnego orgaIiu diecezjalnego, a wi~c tez listQW
pasterslcich i instrukcji. Konfiskujc si~ je z najblal1szych powod6w. Moglcm
jcdnak wydac szcSc dosc pelnych numcr6w, po okolo 32 strony kaidy.
Moglem zwol!lc synod diccezjalny, kt6ry z dUZymi przerwarni trwa prawie
caly [ok i daje mi sposobnosc stalego kontaktu z duchowienstwem diccezji.
KJasztory reorganizuj'l si~ stopniowo. Wszystko to jest jednak bardzo niedo
stateczn'! przcciwwag'l wobec nieopisancj demoralizacji, jakiej ulcgaj'l ludzie
prosc( i slabi. Uczq si~ oni zl'odzicjst~a i zbrodni ludob6jstwa; tracq poczucie
sprawiedliwosci i czlewiec~enstwa W listach pastcrskich, oczywiscie k,onfi
skowanych, pretestowal'em przeciw ludob6jstwu; zdolano jc jcdnak q;tery
czy pi~<i razy odczytac zgromadzonemu duchowienstwu. Ogtositem, ze
zab6jstwo czlowieka podlega ekskomunice, zastrzezonej dla Ordynariusza.
Protestowalem takZe listem do Himmlera i staralem sie- ostrzegac
mlodych
.
przed zapisywaniem si~ do milicji, gdzie mogq ulec zgorszeniu,
Wszystko to jednak jest absolutnie niczym w por6wnaniu z rosn'lq fal,!
brud6w moralnych, zalewaj'lq caly kraj.
Przewidujemy wszyscy, ze system terroru b~dzie wzrastal i zwr6ci si~ z
duio wi~kszym nasileniem przeciw chrzekijanom ukrainskLl1 i polskim
Oprawcy przyzwyczajeni do mordowania Zyd6w, tysi~cy ludzi niewinnych,
przyzwyczajeni sq do widoku krwi i spragnieni s,! krwi.
Zwai:ywszy, ze juz teraz Niemcom wszystko woln'o, trzeba przewidywae,
ze ich wsciektosc b~dzie nie do powstrzymania i ze iadna sHa nie.zdoh im
narzucic jakiejkolwiek dyscypliny. Przewidujemy wi~c, ze caly kraj b~dzie
zatopiony w potokach niewinnej krwi, chyba. ze jakis nadzwyczajny przypa
dek zahamuje bieg rzeczy.

-

'
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JedynllPociechll, jalGj mozna mice w tych straszIiwych czasach jest, ze
nic si~ nam nie moie przydarzye bez woli Ojca naszego Niebieskiego. Mysl~,
ze wsr6d· mordowanych Zydow jest wiele dusz, ktore nawracajll si~ do Boga,
gdyz od wiekow nigdy tak jak teraz nie stali w obliczu prawdopodobienstwa
gwattownej smierci, nieraz przez cale miesill.ce, zanim stal a si~ ona rzeczy
wistoscill. Los chrzescijan, ktorych setki tysi~cy umieralo lub umiera bez sa
kramentow, jest takie w r~ku Boga. Jakai to bolese widiiee tych biednych
dysydentow, ktorzy umierajll z glodu lub Sl! mordowani w obozach koncen
tqcyjnych i nie moc nic dla nich zrobic. Bowiem w istocie to,co moina dla .
nich zrobic, jest niczym. Z reguJy nie zezwala si~ na obslug~ szpitali jencow
wojennych ani obozow koncen tracyjnych , w ktorych codziennie umierajll
setki - w ci'lgu kilku miesi\!cy ogromna wi\!kszose wszystkich jeIicow. Posia
dam statysty ki i spisy przygn~ biaj:jce i przerai:ajllce. Nie zezwala si~ naszym
ksi~zoll1 na poslugiwanie naszym wiernym, bardzo licznym w wielkiej Ukr3i
nie . Sprawa zjednoczenia Kosdolow budzi ich obawl[!. Jakiekolwiek porozu
mienie wznieca strach, bowiem jezeli jakiS system posJuguje si,< szeroko. i z
przebieglosci:j, zasad:J "Divide ...", to z pewnosci:j ten system, ktorego my
jestcS lI1Y ollarami. Nie dodajc; tutaj krytyki systemll, kt6ry Wasza SWi:Jtobli
wose zna 0 wiele lepiej nii my wszyscy. Tego systemu klamstw, oszustw, nie
sprawiedliwosci, grabiezy, bc;d:Jcego karykatuf:j wszelkich pojc;c 0 cywilizacji'
i ladzie. Ten system egoizmu doprowadzonego ai do absurdu, zupctnie
zwariowanego szowinizmu narodowego, nienawiSci do wszystkiego, co uczci
we i pi\!kne jest czyms tak niezwyktym, ze chyba pierwszym wraieniem,
jakie sit; odczuwa na widok tego potwora jest osJupienie. Do czego system
ten doprowadzi nieszcz~sny nar9d niemiecki? Tylko do zwyrodnienia, jakie
go historiajeszcze nie znala. Oby Bog daJ, by upadaj,!c nie poci:jgn~li za soh'!
Lych cz~sci Kosciula Katolicki"go, ktore nie mOgi! nie otlczue reperkusji tego
piekielnego oddzia Iywan ia.
Jezeli przeSladowanie przybierze form~ mordowania za spraw~ religii,
b~dzie to moze zbawieniem dla tych krajow. Istnieje olbrzymia potrzeba do
browolnej ofiary kiwi jako ekspiacji za krew wylal1'! przez 2; brodni~. Wasza
SWi:Jtobliwosc odmowil rni trzy lata temu laski blogoslawienstwa apostol
skiego, przez ktore - na rnocy swojej misji apostolskiej - wyznaczylby mllie
i przeznaczy I na srnierc dla zbawienia rnojej diecezji. \"ie nalegalem w przes
wiadczeniu, ze ·Wasza Swi:jtobliwosc widzial jasniej ode mnie; wydaje mi si~,
ic pod bolszewikami stracHem najlepszij i moze jedyn,! okazj~. lednak te
tIZy lata nallczyly mnie, ii nie jestem godny takiej sinierci. Zrozulllial ern tei:,
ze ollara rnego iycia rnialaby prawdopodobnie mniejsz,! wart05c przed
Bogicm niz modlitwa od.nowiona przez dziecko. Dzis prosz~ tylko (, blo
goslawieIistwo specjalne dla moich modlitw i moich wyrzeczen. Ogromna
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ez~sc tyeh wyrzeezen przeznaezonajest dla Koscioia Katoliekiego w eatosei,
maIutka ez~sc . pozostaje dla mojej dieeezji i mojegoludu;jednalcZe te wyrze
ezenia b~dq owoene tylko przez blogosfawienstwo Waszej SWiq tobliwcici i
przez fask~ Boga, ktorq to btogostawienstwo nam wyjedna
Dlat~go, korzqc si~ u stop Waszej SWi'!tobliwosei, prosz~ 0 laskawe
udzielenie btogosfawicnstwa apostolskicgo mojemu biednemu ludowi, bied
nemu duehowienstwu mojej bicdnej dieeezji i mojej nieosei.

Lwow, 29-31 sierpnia 1942
Waszej SWi"tobliwosci - Najpokorniejszy sluga w Panu Naszym
Andrzej arey biskup Iwowski

+

Tlumaczyli z j<,:z. francliskicgo
'Jan Kazimicrz Szcptyck~ Anna Szcptycka

List ks. Mctropolity Andrzeja Szeptyckiego do Ojea Swi<;tcgo PiuS<! XII uknaf si<; W to
mic III Actes et Doculllellts Ju Saillt-Siege reiati/s la sccullJe gl/erre IIlOIlJiale, Iloszq
cym tytu! I.e Saint-Siege et la situatioll re/igiellse ell Pologlle et dans les pays baltcs
1939-1945, wyll:Jnym przez LibreriJ Editriec· Vaticana w roku 1967, III s. 625-629.
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Andrzej Szeptycki
Z Laski Soiej i 8togosl'clwieristwaSwi~tej Rzymskiej Stoliey
Apostol skiej
Metropolita Arcybiskup H'alicki i Lwowski
Biskup Karnieniecki
DUCHOWIENSTWU I WIERNYM POKOJ PANSKI
I BLOGOSLAWIENSTWO

"NI E ZABIJAJ"

Kosciot ChrystusolVY nieustannie przypomina wiemym 0 ieh chrzeseijar\
skich obowiqzkach. SzczcgoJile zas micjsec wsrod nich zajmuje konieeznosc
, przcstrzegania Przykazari Bozych. Bywajq jednak chwile, kiedy spoleczeri
stwo bardziej niz kicdykolwick wymaga nasiJoncgo i uroczystego przypomi
Bania 0 po\vinnosciach wicrnych. JestcSlllY gtc;boko przekonani, i.e wtaSllie
68

LISTY METROPOLITY LWOWSKIEGO ANORZEJA SZEPTYCKIEGO

telaz nadeszly takie czasy:- czasy, w ktorych ludzie zapominaj~ 0 Prawie Bo
zym, w ktorych grzeszy si~ jawnie i publicznie, w ktorych grzech mnoZy si~
nie napotykaj'lc na dostateczny sprzeciw ze strony chrzckijan. Takie podep
tanie swi~tosci Prawa Bozego, odmawianie Bogu Najwyzszemu naleznej Mu
czci, polegaj'lcej przede wszystkim na posluszenstwie .wobec Jego przenaj
sWi~ tszej woJi, jes t wiel kim nieszcz~sciem i wielkim niebezpieczenstwem dia
ludzi.
Dostr~egaj'lc wsrod wiernych powierzonych nam przez Boga diecezji,
przejawy takiego odst~pstwa od Prawa ~oiego, w trosce 0 wieczne j doczesne
dobro drogiego nam narodu, nie przestajemy szukac skutecznych srodkow,
aby przypom~jec narodowi 0 jego obowi'lzkach wobec Boga . W tym to wlaS
nie celu przedlozyliSmy zwolanemu przez nas Archidiecezjalnemu Synodowi,
jako przcdmiot narad i postanowien, caly szereg dekretow 0 Prawie Botym .
Archidiecezjalny Synod z 1941 r. debatowal nad trzema pierwszymi Przy
kazaniami Botymi oraz nad niektorymi kwestiami dotycz'lcymi czwartego
Przykazania Botcgo. Synod Archidiecczjalny .z 1942 r. kontynuujqc prac~
rozpocz~ t'l w 1941 r. w szesciu uroczystych sesjach, ktore dotychczas si9
oJbyly, uchwalil caly szereg zasad odnosZ'lcych si~ do ezwartego Przykaza
Ilia Boicgo. Poczqtkowo prace Synodu post~powaly wolniej nil 7.yczyJibys
my sobie tego . OJ pocz:}tku bowiem zamierzeniem naszym bylo przywi'!za
nie szczcgolncj uwagi postanowieri synodalnych do kwestii zach owania pi,! te
go przykazania . Oczekujqc chwili, w ktorej wed lug logicznego porz'ldku rze
ezy przystc!pimy do omciwicnia pi'ltego przykazania, jut od roku kilkakrotnic,
w kilku or~dziach zwracalismy uwag~ Przewielebnego Duchowieristwa i dro
giego nam narod.ll .na przcogromnq wag~ zachowywania swi~ tego prawa mi
laSci bJiiniego i na osta teezne, spoleczne i ogcilnonarodowe niebezrieczeri
stwo jakie pocia.ga za sob,! przekroczenie pi'ltego przykazanu: .,nie zabijaj!"
W czasie sesji przygotowawczych Synodu Archidiecezjalnego w dniach 26 XI
i 3 XII tego roku byly odczytane nasze dekrety w tej kwestii. Obie sesje przy
gotowawcze obradowaly nad zasadami, jakie mogiyby i powinny klasc na
cisk na przestrzeganie tegol przykazania. Wspomniane dwie sesje przygoto
waweze Synodu postanowily przedlolYc do zatwierdzenia w czasie uroczys
tej sesji, ktcira rna si~ odbyc 10 XII tego roku, cz~sc zasad zawartych w na
szyeh dekretach. Jcdnakie regllly te nie wyczerpuj<j dosta tecznic. tego arcy
watncgo problemu. Dlatego. aby tym samym spelnic wobe..: Boga Najwyiszc
go nasz wielki obowi'lZek duszpasterza i glosiciela Ewangelii . postanowilis!l1Y
skierowac do Przewielebnego DueiIowieristwa i chrzeseijan naszych diccezji
to uroczyste or~dzie. Wobee nieba i ziemi pragniemy przestrzec naszyeh ~ier
nych przed z!em, ktcire w ostatnieh czasach w przeraiaj<jcy sposob szerzy si~
mi~dzy nimi, natomiast skalan~ch grzechem zabcijstwa przywo!ac do pokuty. 
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Przede wszystkim przedstawimy w kilku slowach znaczenie, swi'r tose i
wielkose Prawa ~otego, kt6re nakazuje mHowae bliiniegojak samego siebie.
Temu swietlanemu obrazowi z nieba tj. Milosci Botej przeciwstawfamy po
dly uczynek zab6jstwa. Stanowi to proste i najbardziej skrajne zestawienie
tego niebieskiego i najswi'rtszego obowi¥ku czlowieka, poprzezktory mote
sobie.zapewnie szcz'rScie doczesne i zbawienie wieczne w niebie. Najpierw,
, Drodzy Bracia, musimy warn przypomniee, te miloSe bliiniego stanowi isto·
t'r chrzescijaristwa.
Chrzescijaristwo - to nauka miloSci, chrzescijariska pobotnose - to zy.
cie w milosci bliiniego . Cala nauka Jezusa Chrystusa z:lwiera si~ w tym
jednym zdaniu: "Umilowani, milujmy si'r wzajemnie, poniewat mHose jest z
Boga, kto nie miluje n.ie zna Boga , bo B6gjest miloSci'l." (1 J 4, 7-8). Chry.
stus tak na~ grzesznik6w umilowal , te oddal za nas swoje iycie, te karmi nas
przenajswi'rtSZq Eucharystiq, Tajemniq Ciala i Krwi swojej; tak nas umilo·
wal" te pragnie abysmy mieli udzial- w Jego Kr6](;:stwie Wiecznym. "Milose
nie wyrz'!dza Zfa bliiniemu. Przeto milose j~st doskonalym wypelnienicm
Prawa." (Rz 13, 10). "Przcde wszystkhn miejcie wytrwalq milose jedni ku
drugim, bo milose zakrywa wiele grzech6w". (I P 4,8). Bez milosci wiara
pozbawiona jest zaslug, jest martwa. Bez milosci czlowiek jest niczym, gdy·
by nawet: "mowil j'rzykami ludzi i anio16w, a milosci by nie mial, stalby si~
jak miedi brz~czqca albo cymbal brzmiqcy. Gdyby tet mial dar prorokowa·
nia i znal wszystkie tajemnice , i posiadal wszelk'l wieOz'r i wszelk'l (motliw'l)
wiar'r, tak itby g6ry przenosil , a milosci by nie mia 1, bylby niczym . I gdyby
rozdal na ja Imutn\! ca 1'1 maj'r tnose swoj'!, a cia 10 wystawil na spalenie, lccz
miloSci by nie mia 1 nic by nie zyskal". (1 Kor 13, J .3). Prawdziwa milose
obejmuje wszystkich bliinich. Godzi si'r wprawdzie swoich bliskich bardziej a
dalszych 'i obcych mniej milowae, milose chrzeScijariska powinna jednak
obejmowae wszystkich bliinich. W Starym Testamencie jest powiedziane:
"miluj swcgo bliiniego a nienawidi wroga" . Chrystus natomiast powiada:
•. Milujcic waszych nieprzyjaci6! i modlcie Sit; za tych, kt6rzy was przesladuj'l;
tak b~dziecie synami Ojca waszego. kt6ry jest w niebie; poniewaZ On sprawia,
ze slonce Jegci wschodzi nad z!ymi i nad dobrymi iOn zsyla deszcze na spra·
wiedliwych i niesprawiedliwych" (Mt 5,4445). Tej to najswi\!tszej, obejmu.
jqcej wszystkich, chrzescijallskiej milosci bliiniego dla Boga ; w spos6b najha~
niebniejszy wyrzeka si\! i niszczy jll w sobie ten, kto dopuszcza si\! strasznego
wykroczenia przeciwko pi'ltemu Przykazaniu Botemu: "nie zabijaj". Zab6jca
wyklucza siebie z tej wsp61noty Botej, z tej rodziny jak'l wedlug plan6w Bo
iych rna bye ludzkose. Przez ci\!tki grzech przeciwk~ wsp61nocie ludzkiej,
zab6jca oddala si\! od niej i SCi'lga na siebie wielk'l kar~ Botl! w wiecznosci
oraz straszne Bote przeklenst~vo jut na tym 5wiecie. Tak jak w ksi\!gach Obja
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wienia Bot.ego, na samym niemal wst~pie swej nauki zawarl Bog nie stworzo
ny r~ K'Iludzk'l pomnik grozy, przestrogi i odstraszaj'lcego przykladu z uczyn
kow Kaina i pi~tna jego przekl~cia, tak sarno, w prawie ladu spolecznego, 
ktore jest takt.e prawem ludzkiego szcz~scia i dobrobytu, postawil Najwytszy
nie stworzony r~k'l ludzk'l pomnik swej woli wobec ludu 'u stanawiaj'lc ten
zakaz: " nie zabijar. OZIla~za to, te osnow'l wszelkiego porzqdku spolecznego,
poza przyj~ciem i poszanowaniem autorytetu, ma bye nienaruszalna swi~tose
zycia ludzkiego. Sam Bog Najwytszy strzet.e tej swi~tosci i do kaidego, ktory
t~ s wi<;tose narusza rnciwi: "COl uczynilcS? GIos krwi brata tv:ego wola do
Mnie z ziemi. Dzisiaj przekl~ty jestes na ziemi, ktora z twej przyczyny_otwo
rzyIa usta apy pi c krew twego brata. Gdy b~dziesz oral ziemi~, nie wyda ona
owocow ; b~dziesz wygnallcem i tulaczem na .z iemi!" Ten wyrok Nauki Botej
gromem przekleristwa spada na kaidego, kto depcz'!c swi~ tose Prawa Botego I
przelewa niewinn'l krew i sam siebie wyobcowuje ze spoleczeristwa ludzkiego
lekcewat'!c to, co w tym spoleczeristwie stanowi najwytsz,! IUdzkq swi~tose
- zycic ludzkie.
Pi~tno przekleristwa, ktorym naznaczony jest morderca, stanowi tylko
zewn~ttzny znak tego, co przez grzech ci~tki spada na nieszcz~sn'l dusz~_ W
. c1emnej duszy mordercy spelnia si~ to , co ze szczegcilnym naciskiem podkre
slone jest w psalmie. Jego wina przekracza wytrzymalose psychicznq, jest ci~
iarem ponad jego sily. Rana jego duszy cuchnie i gnije w tyj,!cym i chodz,!
cym jeszcze po sv-iiecie trupie: "W blogosfawieristwie nie mial upodobania:
niech od niego odst,!pi! Niech si~ odzieje przekleristwemjak szat'!; niech one
przeniknie jak woda do jego wn~trznosci i' jak oliwa wejdzie do jego kosci!
Niecll mu b~dzie jak odzienie, ktore go okrywa i pas, ktorym stale si~ opin:i"
(ps 109, 17-19). "Dni jego b~ d<! policzone a kto inny zabierze jego lllaj~tek.
Dzieci jego b~d~ sierotami a zona jego wdow'l. Dzieci jego b~dq w~drowaly
ze brz,!c i pro~'lc tych, ktorzy go zrujrrowali. Obey rozgrabi jego prac~ i nikt
nie okaie miIosierdzia dla riiego i jego sierot". Ten tragiczny obraz przekleri
stwa. w jakie popadl zabojca, przedstawiajq psalmy Dawidowe. Taki jest los
zabcijcy na tym swiecie a w wiecznoki obcowanie z szatanem i jego aniolami.

(Mt 25, 41).
ZABOJSTWO POLlTYCZNE
W dziwny ·spos6b oklamuj'l sie bie i innych ci, ktorzy uwai:aj'l, ie zab6j
stwo polityczne nie jest grzechem . Jakoby polityka miala zwalniae czlowieka
od obowi,!zku przestrzegania Prawa Bozego i usprawiedliwiala niecne czyny
sprzeczne z naturq ludzl<:!. Tak nie jest Chrze:§cijanin zobowi'lzany jest do
przestrzegania Prawa Boiego nie tylko w zyciu prywatnym ille takZe w poli
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tycznym i spolecznym. Czlowiek, ktory przelewa niewinn'! krew swojego
wroga, prieciwnika politycznego, jest takim samym zabcijq jak ten, ktciiy
czyni w celu rabunkowym. Iak S~"110 zasluguje on na Kar~ B04 i k1'!tw~
Koscioia
,
Chrzescijanin i nie tylko chrzescijanin ale kaidy cztowiek zobowiqzany
jest z natury ludzkiej do milosci bliiniego. Nie tylko eh rzeseijan, lecz wszys·
tkieh ludzi b~dzie Bog Najwyiszy Jezus Chrystus, S~dzia sprawiedliwy s,!dzic
wedlug uezynkow. Szczegcilnie zaS wediug uczynkow milosierdzia i mitosci
bliiniego tak, jak znajdujemy to w przypowiesci 0 S'ldzie Ostatecznym OVlt
15). Zabojca nie tylko nie miai miiosierdzia dJa ubogiego,eierpi~cego i uwi~·
zionego, leez odbieraj'!c tycie bliiniemu wyrz~dzit mu ~ajwi~ksz~ ze wszys.
tkich krzywd i to mote w chwili, w ktorej tente bliini nie byi przygotowany
na smiere, trac,!e tym samym wszelk~ nadziej~ na tyeie wieczne! Uczynkiem
,tym skrzywdzii zabojca dzieei zabitego, ton~, staryeh rodzieow, ktorzy bez
pomocy zabitego S<I bye mote skazani na giad i n~dz~. Nie tylko zabii on
bliiniego, ale pozbawii swoj'l dusz~ tycia wiecznego. Pozbawit jq Laski Bo·
iej i wprowadzH w przepa~e, z ktorej, bye mote, nie b~dzie jut tadncgo wyj.
seia, przekleristwem bowiem niewinnej krwi, byc mote, wywoia w swojej
duszy demony pot,!dania,' ktore w cierpien'iach i 'bolaeh bliiniego kazq mu
szukac wiasnej przyjemnosci. Obraz przekl~tej krwi wzbudza w duszy ludz· '
kiej pot'ldliwose zmysiow'l poi'lczon'l z okrucieristwem, ktore szuka zaspo· .
kojcnia w cierpicniu i smierci zadawanej swoim ofiarom.Zqdza krwi mote si~
stae niczym niepohamowan,! nami~tnosei,!, dla ktorej najwi~ ksz'l rozkosz,!
b~dzie m~czenic i zabijanie ludzi! Morderea, ktory dochodzi do takiej tqdzy
krwi, ktory z sadystycznym upodobaniem upaja si~ widokiem eierpieri. m<jk i
smicrci blii.niego, staje si~ oczywiscie w dutym stopniu niebezpieezny dla
otoczenia, w ktorym tyje. Niecny czyn staje si~ dla niego niezb~dnym, co·
dziennym pokarmem, bez ktarego cierpi i m~czy si~ jak gdyby dr~czyla go
jakas ehoroba pragnienia i glodu, ktare musi zaspokoic, l\ieszcz~sliwi sq lu·
dzie, skazani na obcowanie z takim zloczyric,!! W takiej spotecznosei b~d'l
gin~ ty dzieci, b~d,! mialy miejs,ce przest~pstwa, sprawc6w ktoryeh b~dzie
trudno odna/eic! Potrzebne wi~c b~d'l ogromne wysitki wtadzy strzeg;jeej ,
dobra spoteczeristwa, aby zdemaskowac i ukarac takiego zdegenerowanego
osobnika, w ktarym' nie zosta to jut prawie nie z ludzkiej nalury, •
Zabajstwo je-st grzechem powta'r zaj'lcym si~ w naszej dieeezji . Ordynariat
Metropolitalny pismem z dnia 27.03.1942 r. ustanowit kaI~ kl'!twy koSciel·
nej na zabcijcaw, ktorej to kl'!twy tylko tente Ordynariat mote udzielac,
Chociat kl'ltwa nie polega na tym, aby wierni unikali tego ehrzeScijanina. kto·
ry obci'llony jest kar,! koscieln'l, niemniej duszpasterze powinni pouczac na·
rod 0 istocie klqtwy i jej nast~pstwach tak, aby cala spotecznoSc wraz z jej
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duszpasterzem pracowala nad upokarzaniem si~ i popraw'l tych nieszcz~s
nych ludzi, ktorzy poprzez swoje zle uczynki narazili si~ na kl'ltw~! Poprzez
cale post~powanie : wielokrotnie powtarzane napominania, unikanie kontak
tow, 'stanowcze unikanie zwi'lzkow rodzinnych z nim, niech spolecznosc da
do zrozumienia zabojcom, te uwataj 'l ich za zaraz~ i niebezpieczenstwo dla
wsi. Gdy nikt we wsi nie przywita zloczyncy, nikt nie wpusci go do domu,
nikt z nim nie porozmawia, gdy tadna rodzina nie zgodzi si~ na spowinowace
nie z nim i nawet w cerkwi chrzescijanie b~d,! odsuwali si~ ocl niego, gdy na
drodze ludzie b~d'l unikac spotkallia z nim, gdy nikt 'mu niczego nie sprzeda i
niczego od niego nie kupi - wowczas moze si~ on nawroci i rozpocznie tycie
w skrusze i pracy nad PQpraw'l. Spowiednicy powinni dolotyc wszelkich sta
ran, aby skruszonych doprowadzic do "god~ych o wocow skruchy". Gdyby
bowiem uzyskali oni prawo uwolnienia si~ od tej separacji, to niech pami~taj'l,
ze pokuta za zabicie czlowieka powinna bye adekwatna do stopnia zla tegat
post~pku . leteli bowiem zly czyn powtarza si~ kilkakrotnie a w duszy zle
czyncy zaczynaj'l si~ budzic sadystycznc upodobania do tego wyst~pku, gdy
przewinienia te S<! publicinie znane, to niech odbywa on nie tylko ci~tkie
pokuty, ale takte poku ty pot'lczone z zewn~trznym zadoscuczynieniem wo
bec opinii narodu . C..)

*
Wzywaj'lc przewielebne Duchowienstwo do wzmotonego i zdecydowane
go gtoszenia milosci bliiniego oraz energicznego zwalczania wszelkich prze
kroczen wobec pi=ltego przykazania, specjalne wezwanie kieruj~ do pobot
nych chrzescijan, do kiasztorow i zgromadzen zakonnych, do bractw i mote
przede wszystkim do niewinnych dzieci w szkolach, z blagain'l prosb'l 0 mo
dlitw~ w intencji pokoju mi~dzy samymi Ukraincami. Modlimy si~ 0 pokoj
dla ca lej ludzkoSci, bowiem to okropne nieszcz~scie jakim jest dla ludzkosci
obecna wojna pokazuje nam kazdego dnia , jak ludziom potrzebny jest pokoj.
Skoro si~ wi~c modIimy 0 pokoj dla ludzkosci , to ilet gorIiwiej powinnismy
si~ modlic w intencji pokoju wsrod naszego narodu, 0 pokoj wewn~trzny, 0
zaprzestanie nienawisci, rozlamow, wrogosci i ze lzami w oczach to mawi~,
przelcwtl ' krwi. Gdy bowiem narad ginie z glodu i suszy, nalezy zanosic przed
oharz Najwytszego modlitwy blagalne 0 deszcz niezb~dny dla z drowia, zycia
i urodzaju. 5wia t ginie z braku milosci, ginie z powodu ludzkiej nienawisci!
Blagajmy wi~c Najwytszego 0 obfite deszcze lego swi~ tej Laski z nieba.
Na zakonczenie zwracam si~ do was wszystkich - Drodzy Bracia, wiemi
i wzywam was usilnie do zachowania jak najwi~ kszego spokoju. Czasy wojen
ne nios:; ze sobq wiele cierpien i pokus. Idzie tylko 0 to aby z Lask" Botq
10 - ZNAK
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trwae przy Prawie Bozym i miee oezgranicznll nadziejrr w Najwyiszym, wie
rzye, ie Jeg,() Najswirrtsza L as ~a wszystkie cierpienia zeslane na nas obroci na
nasze dobro. Doswiadczenia przyjmujemy z rllk Boi:ych, nic nie dzieje sirr bez
woli Ojca Niebieskiego. Bog, dobry Ojciec, zmiluje sirr nad nami, przebaczy
nasze grzech.~ i da doczekae blogoslawieristwa czasu pokoju. Nie pozwolcie
wirrc umilowani, poprzez pokusy do grzechu, zwieSe sirr z drogi Prawa Boze·
go. Nie sluchajcie ludzi proponujqcych wszelkiego rodzaju bezprawie. S'l mi~
dzy nimi i tacy, ktorzy namawiajll do odstrrpstwa od wiary ojc6w. Nie zapo
minajc ie, zc takie przestypstwo jest grzechem ba£dzo ciyzkim do odpokuto
wania. Trwajcie mocno w wierze, miejcie nadziejy, kochajcie naszego Ojca
Niebieskiego i naszego najdnzszego Zbawiciela, milujcie bliinich jak dzieci
Boze - dla Boga Chrzescijarisklj miloi eilj ogamijcie bliinich a najwyzszy
niech broni was od wszelkiego zla, niech strzeze waS?e rodziny i waSze dzieci.
Laska wam i pokoj Boga naszcgo i Pana Jezusa Chrystu sa.
Lwow, 211istopada (1942) w dzieri Ofiarowania Matki Bozej.

+ Andrzej, Mctropolita.
Z ukrairlskicgo ttumaczy!

Mira;hw Swit:cicki

Ttumaczcnic Listu pastcrskicgo Mctropolity Szcptyckiego, ktorcgo obszerne frag
mcnty publikujcmy powytcj, dokonanc zostato w Oparciu 0 tckst zamicszczony w tomie
PyslIla - pos!allnia MytlO polita Alldreja Szeptyckollo, C.:SWJII, z czasilV Ilimeckoji OA11'
paciji. Druha czastyna. Yorkton, Sask. 1969 . Bibliothcca Logos Vol. XXX , na-s.22 2-231.
Opuszczonc zostaty rozdziaty dotycz~cc zabojstwa dzieci, samobojstwa i zabojstwa
brala-rodaka.

LIST PASTERSKI METROPOLITY SZEPTYCK1EGO
DO OLlCHOWIENSTWA I WIERNYCH

Zwracam sirr do Was, Wielebni Ojcowie i Drodzy Bracia w okolicznos·
ciach ba.rdzo powainyeh.
Wojna, ktora trwa juz blisko eztery lata, zbliza siy do konea. Moze juz
bliska jest ta chwila, kiedy rozstrzygnie si y na dlugie moze lata losnaszcgo
Kosciola i naszcgo narodu . Odczuwam potrzeby porozumienia si~ z Wami
wszystkimi, z tob" Drogi Narodzie Ukrairiski Ojeowie, przeczytajcie podczas
najblizszej niedzieli moj list pasterski we wszystkich maeierzystyeh eerkwiaeh
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naszej Metropolii: i w tych, w ktorych duchowny practije stale, i w tych, do
kt6rych tylko dojezdza proboszcz sllsiedni.
Zwracajllc si~ do calego narodti, mam na mysli przede wszystkim star
szych i powainiejszych ludzi kazdej gminy. Z nirni ~o w pierwszym . rz~dzie
chc~ si~ porozumiec. Nie znaczy to, aiebym lekcewaiyl mysli i dllzenia ml~
dziezy. Ona jest przecie kwiatem, przyszlosci~ naszego narodu, ona przeciez
dla sprawy narodowej ponosila i ponosi ci~zkie ofiary) chcialaby te ofiary
jeszeze powi~kszac. Dla niejednego z mlodych idealem jest oddac zycie za
Ojczyzn~. Ale wy, starsi w gromadzie, jesteScie tego swiadom~ ze mlodziez w
obeenych czasach chce zanadto rZl/dzic i przewodzic, usuwajllc . nawet star
szych od .wszelkiego glosu. Cz~sto nawet po pr05tu ilIdajll, aieby wszyscy
podpofZlldkow3.Ji si~ im. ZlIdania takie nie tylko ie sll niesprawiedliwe, ale po
prostu mOAA stac si~ niebezpieczne dla spoleczenstwa i dla calegp narodu. W .
mlodziezy musimy cenic gorllce uczucie, jakie wnosi ona w kaidll swojl! r~
bot~. Ale nigdy nie b~dzie dosyc aieby jej przypominac, ie w kierowaniu
sprawami og6lu, czy to w gminie ezy w calym narodzie daSwiadczenic i stary
rozum ma co najmniej tyle- znaczenia co gOfl!cy temperament i uczuciowa w~ .
la Biorllc si~ do decydowania spraw ogolu bez dostatecznego daSwiadczepia i
bez dobrcj woli zasi~gni~cia rady starszych, mIodzici naraianas wszystkich
na powaine niebezpieczenstwa
f>omi~dzy mlodzieil! znajdujll si~ tel starsi, ktorzy nil! kierujll; alemieliS- .
my ai nadto dowodow na to, i.e mi~dzy tymi kierowI)ikami mlodych zbyt
cz~sto i zbyt latwo znajdujll si~ agenci naszych wrogow, ktorzy po pro~tu
prowokujll mlodziei. do czynow bezprawnych, do krokow nierozwalnych,
kt6re tylko mszczl! si~ na caIej gromadzie.
ByIismy swiadkami nawet strasznych morderstw dokonanych przez mlo
dych ludzi, moie nawet ·w dobrych zamiarach, ale ze zgubnymi nast~pstwami
dla I}arodu. Widzielismy nieraz ludz~ ktorzy przekazy.wali na~zej mlodzieiy
nakazy naszych narodowych przewodnikow i rozkazywali dla dobra sprawy
kogos zabic . Bylo duio takich wypadkow, le sami prowodyrzy mIodziely
gl~sno i publicznie stwierdzali, i.e agenci ktorzy nakazywali zabojstwa byli
prowokatorami i slutyli naszym wrogom. Niestety takie wypadki wytworzy
ly wsr6d mlodziei.y fatszywe przeswiadczenie, i.e moina kogos pozbawic
zycia.
Kilka jui razy przestrzegalem wszystkich wiernych przed strasznymi nas
t~pstwami nieprzestrzegania V prawa Boiego, ktore zabrania mordowania lu
dzi. Nieraz jui: przestrzegalem przed tymi wszystkimi nami~tnosciam~ ktore
otwierajl! czfowiekowi drog~ do tego przest~pst)Na scillgajqcego na dusz~
przeklenstwo Niebios. na cialo nakladajllcego p'i~tno niewinnie przelanej
krwL to pi~tno, ktorego nie zma~ zadna pokutal Przcstrzegalem przed zlaS
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ci~, przed narodow~ nienawiSciq, przed partyjnymi kl6tniam~ przed dqze
niem porn sty na wrogach.
DziS musz~ ~eszcze raz wrocic do tej przestrogi. Zmienir: to tylko chyba,
ze przestrogcr pod adresem mlodych skierujcr na wasze r~ce.
.
Jestekie ich ojcami - w wainych chwilach naszej historii strzezcie )Va
szych synow przed przest~pstwem, jakie mogloby na cal~ wieS sciqgnqc wiel
kie nieszczcrScie.
W czasach, kiedy ludzie przestaj~ rozumiec swi~te i szczytne ideaty
chrzescijanstwa, KOSciol swicrty wysoko dzferzy sztandar obrony zycia i mie
nia ludzkiego. KOSci61 nigdy nie przestaje glosic nauki praw Bozych, nie
przestaje przestrzegac przed I' rzestr:pstwa."11~ grozic karq Boiq, jak i wskazy
wac narodom drogcr wiemego spelnienia woli Bozej, jako jedynq drogcr do
osiqgnicrcia lepszej przysztosci. Tak postcrpuje duchowienstwo nasze w cza
sach obecnych. Posluszni naszym wskazowkom juz nieraz powtarzali wam
Ojcowie Duchowni nauk~ 0 prawdzie Bozej, ktora strzeie bliinicgo i jego
micnie.
Dzis, Drodzy Moi, zwracam sicr do Was starszych po gromadach. przema
wiam do gospodarzy i gospodyn, do ojcow rodzin chnescijariskich i przypo
minam, ic majq oni razem z KOSciolem stac na straiy ladu spotecznego, ty
cia i mienia bliinicgo. S~ oni czlonkami Kosciola, ich zatem obowi~zk.iem
jest wspolpraca z Kosciolem w spelnieniu naloionych im przez Boga obo
wiqzkow. Wtedy, kiedy jeszcze we wszystkich krajach Europy panowata cie
mnosc, Kosci6l Swicrty nieustannq praCll nad surnieniem ludzkim wytwanal
powoli kulturcr i cywilizacj~ i stworzyl podstawy, na jakich opady si~ pari
stwa sredniowiecza .
. W tej pracy cywilizacyjnej pomaga la duchowieristwu warstwa ludzi star
szych', doswiadczonych i -wiernych prawom Boskim . . Oni pomagali KOSciolo
wi w pracy nad ludimi, walczyli razem z nim z ciemnoSciq samowoli i samo
Iubstwa i powoli kladli podwaliny pod rozwoj z'lsad chrzcicija.riskich w iyciu
p~atnym i sporecznym.
Zdaje si~, ie czasy obecne w jakich iyjemy , wymagaj'! od Koscio la takiej
samej pracy nad spolecznosciami ludzkimi. Przyszlosc naszego narbdu w du
iej mierze zaleiy od sposobu, w jaki Kosciol to swoje zadanie wobec naszego
narodu wykona.
A pierwsz~ i najwainiejszlj zasadlj chrzescijanskiej kultury jest poszano
wanie tego prawa Boiego, ktore strzeie iycia i mienia bliiniego, a w kat.dych
zamieszkach ta zasada jest najbardziej naraiona na podeptanie. W naszych
czasach, tak sarno jak w tej dobie, kiedy to Waregowie zaczcrli pracowac na
Rusi nad stworzeniem pocz~tk6w chrzescijariskiego. paristwa - i my musimy
zabezpieczyc i obronic te dwie podstawy wszelkiej kultury chnescijariskiej.
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iJlatcgo dzis, Drodzy Bracia, ZWracam si~ do Was, starszych w gromadzie,
i IV imieniu Chrystusa Zbawicielaoddaj~ Warn opiek~ i strai nad zyciem ludz
kim i nad mieniem tych, ktorym moglaby grozie smiere alba utrata calego
maj,! tku. Zycia i mienia bliinich strzezcie w imi~ cywilizacji chrzekijanskiej i
w irni~ tego chrzeScijanskiego ladu spolecznego, jaki chcielibysmy kiedys wi
dziec w naszym niepodJeglym powszechnym panstwie ukrainskim. l3:!dicie
przekonan~ ze wszystko co zrobicie w kierunku tak poj~ tej mit osci bliiniego,
przyniesie blogoslawienstwo Boze waszej rodzinie i waszej wiosce. Jestesmy
przekonani, ze jeZeli w 1aidej gromadzie naszego kraju wszyscy starsi obywa
tele WeZlTI'! do se rca nasze wezwanie i w chwilach zamieszek i anarchii przy
czyni:j si~ do u trzymania chrzescijanskiej wiernosci prawu Bozemu, jaka musi
bye poczqtkic"m kaidego pocz'ltku, stanowisko Wasze sci'lgnie na cary narod
blogoslawienstwo Boze.
A teraz, oto slowa moje do Ciebie, D roga Mlodzieiy, do Was Drodzy,
ktorzy macie tyle dobrej i szczerej woli, a jednoczesnie tak trudne poloienie,
do Was, ktorych zaufanie i wiar~ ludzie tak cz~sto nadutywaj'l. Nie dajcie si\!
sprowokowac do iadnych czynow bezprawnych. Przeciei to w interesie na
szych wrog6w: namowic naszych ludzi do niercJZwainych krokow, ktore b~
d:j mogty sciqgnqe, a nawet musz'! sci,!gn,!e wielkie szkody na nasz narod. Nie
dajcie m,!ci c ludziom, ktorzy wyst~pki przeciwko prawu Bozemu prledsta
wiajq Warn jako koniecznosc. Pami~tajcie, ie nic dobrego dla swego narodu
nie osi'lgniecie przez dzia talnose przeciwnq Prawu Bozemu.
We wszystkich wainych sprawach radicie si~ ojcow, radicie si~ ducho
wieristwa. Oni prleciei tyczq Warn tylko dobra i kochaj'l Ojczyzn~ nie mniej
ad Was. Zachowujcie' wsz~dzie lad spoleczny i dbajcie 0 ten lad tak, jakbys
cie sami za niego odpowiadali. C...)
Strzetcie si~ ludzi, ktorzy Was ilamawiajq do jakichkolwiek czynow bez
prawnych. Strzeicie
nakazow, Jakie rzekomo pochodz'l od prowodyrow
partii nacjonalistycznych, a mog,! bye zwyklq prowokacj'! naszych wfOgOW.
To moje wezwanie kieruj\! nie tylko do Was, m~iczyzn,ale takie do ko
biet. Waszym zadaniem, kobiety chrzescijanskie, matki rodzin,jest ustrzec sy
now Waszych od kaidego nierozwainego kroku, ktorym larrialiby oni Prawo
Bote. Jeieli komu wypada bye stroiem porz'!dku chrzescijariskiego, to na
pewno matka-chrzescijanka nie ustqpi pierwszenstwa m~tczyznom: one to na
pewno zechq bye pierwszymi w,wypernianiu takiego swiatlego, a w naszych
czasach tak watnego obowiqzku. Stoj,!c na straty Botego porzqdku w groma
dzie, Wy Matki chrzeScijanskie b~dziecie ratowae surnienia Waszych synow
ad upadku i nie dacie im zbrukae sumienia niewihnie przelall'l krwi,!; ustrze
zecic icll przed nieszcz~sciem i posrednio przyczynicie si~ do jasnego rozwoju
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naszego zycia narodowego. Wy, kobiety chrzescijanskie, ktore garniecie si~do
Sakramentu Komunii Sw. cz~sciej nit m~zczyini, macie do spelnienia wielki
obowi'lzek wobec m~tow swoich i dzieci, wobec calego narodu .
Gdzie istnieje dobrze zorganizowane bractwo cerkiewne, nie~h tam. na
pierwszym zebraniu po przeczytaniu tego listu pasterskiego wszystkie spr~\Yy,
o ktorych wtym liscie pisz~, zostan'l wzi~te podobrady. Niech przede wszy·
s'tkim stwierdz'l, czy istnieje w tym kierunku jakie niebezpieczenstwo w wios·
ce, czy grozi komu smierc. Wtedy niech si~ zastanowiq , co mozna zrobic, aze·
by komus w danym wypadJ...ll uratowac zycie; niech wreszcie wszyscy przy·
st'lpi'l do Komunii Swi~ tej z zamiarem prowadzenia takiej wainej pracy spo
lecznej.
W codziennych modlitwach btagam Wszcchmog<jcego, aieby Warn
wszystkim dal Swe bl ogosfawienstwo dia spel nienia Waszych chrzeScijan·
skich obowi'lzkow, dia zachowania Prawa Bozego, chrzeScijanskiej mitosci
bliiniego i tej m'ldrej rozwagi, kt6ra nawet wsr6d 1"!ajtrudlliejszych warunkow
pozwala na wytrwale z<hjianic do celu przeznaczonego przez Wszechmo~ce.
gO Boga kaldcmu narodowi. Blogoslawienstwo Boze naszego Jezusa Chrystu·
sa i milosc Bog\! Ojca i Swi~tcgo Dll~ha niecl~aj b~dz ic z Wa;ni wszystkimi.
(-) Andrzcj
~ctropolita

Powyiszy List pastcrski Mctropolity Szeptyekicgo. datowany 10 sicrpnia 1943 ro'ku a
ogtoszony w ellery dni painicj, przcdrukowujcmy (z nicwiclkim skrotcm) wanonimo
wym przektadzic, zamieszczonym w podziemnym pismic "Prawda" - bl<d;jcy m orga·
nem fron ·t u Odrodzcnia Polski ~ w numcrze sicrpniowo-wrzeSniowym z ·1943 r., s.
22·24. Poprzedzony on tam zostat krotkim wstl<pcm odredakeyjnym, ktory ponii:cj
'przy taezamy:
.,Mctropolita Szeptyeki odszedt Od spoteezeristwa poIskicgo w wieku dojrzatym i w tym
drugim okre sie swojej dziataInosci nie okazywat nigdy sympatii do Polski. Tym bardziej
znamienny jest wydany przez nicgo list pasterski w sprawie rzezi Polakow na tcrenic
grcckokatolickiej Metropolii Lwowskiej. List ten, zaznaczyc naIezy, ogtoszony lOstat
14 VIlI 43, a wil<C bezposrednio po rozprzestrzcnicniu sil< rzezi Polakow na wren
M~ tropolii.
Gtos Metropolity jest tym charaktcrystyczniejszy, ie nie ogranicza si~ tylko do pot ~p ic·
nia mordow i bezprawia, ale wzywa Ukraincow do obrony zycia i mienia ludnosci '
zagrozonej aktami terroru. Ze wzgI~du na doniostosc trcsci podajemy tckst listu w
catosci i w najwicrniejszym ttumaczcniu".
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SWIADKACH PRZEMIENIENIA, KAP-tANSKIM
UBOSTWI E I KSII;DZU BOZOWSKIM

Z KSIEiDZEM TADEUSZEM HUKIEM ROZMAWIA JAN GROSFELD

JAN GROSFELD: Coraz bardziej widoczny jest, rowniei w Polsce, niepokoj

o rozdiwi~k mi~dzy iyciem cilrzescijan a ich wiarq. Wplyw Ojca Swi~tego na
budzenie si~ tego niepokoju jest nlewqtpliwy. Jak Ksiqdz postrzega ten pro
blem ze swojego punk'tu obserwacyjnego?
KSL~DZ TADEUSZ HUK:

Gdy probuj~ na nowo odczytac teksty papies
kich przemowien z ostatniej pielgrzymki do Polski, podziwiam olbrzymi trud
niezwyktego cztowieka, Papieia. Rolnika, ktory rzucit tyle slow-ziaren na oj
czystl zicmi~. Pojawia si~ jednak nicpokoj[jce pytanic: cO'>iny, Jego rodacy,
uczynimy "L tym dzicdzictwem ojcowskiego nauczania? SwiadolTIoSc, ie tak
wiclki dar slowa i trud lcgo przekazu nie powinien pozostac bczowocny
mllsi nas nicpokoic i wzywac do ponownych medytacji nad papieskim or~
uziem, z jcdnoczesnym wysilkicm "przykladania" go do naszego Zycia oso
bistcgo i spoleczncgo.
Z racji mojego powolan~a i pracy wsrod ludzi przygotoWujl!cych si~ do
kaplanstwa, zwracam szczegolnq uwag~ na tresc przcmowien, ktore zosta ly
skicrowane do ksi~iy i alumnOw. Tak jak we wszystkich·innych, tu takie w
centrum zainteresowania znajdllje si~ czlowiek - z call! sW'l ·niepowtarzalnoi.
ciq i godnosci q, prawami i obowiqzkarni, czlowiek "wpisany" w kontekst
wspolczesnego swiata. Jemu naprzeciw winien wyjsc kaplan fjrzejmuj'lcy si~
Cluystusowym Kaplaristwem, kaplan, ktory bylby pra~dziwym swiadkiem
przernienienia. ,,Przychodzq do Was luezie udr~czeni; poniieni, zagroieni w
swoim q:lowieczenstwie. Szukaj'l swiadkow przcmienienia . Niech ich znajdti
j~ w Was. Niech nigdy ten, kto szuka swiadka przemienienia, nie trafi na nie
ufnosc czy oboj~tnosc. Lepiej za ufac temu, kto mote na zaufanie nie zasluJ
iyl, aniieli odtr'lcic jednego, kto owej ufnoSci jest spragniony i glodny"
(Tarnow, podczas nieszporow eucharystyc"znYch).
Te slowa Ojca Sw. wy.daj~ si~ szczegolnie waine i bliskie, gdyz mialem
szcz~scie spotkac -takich ksi~iy - 5wiadkow przemienienia. By 1 nim i jest
nadal proboszcz mojej rodzinnej parafii Zarzecze kolo Jaroslawia, ksi'ldz Sta
nislaw Gajecki. Od Niego uczylem si~ i ucz~ praktycznego znaczenia slow:
"Kaplan z hidzi wzi~ty, dla ludzi postanowiony". Jego troska 0 kazdego
czlowieka, wspol przezywanie problemow parafian.' serdeczne i bezposrednie
kontakty z klerykami stanowily wspaniale przygotowanie do przyszlej pracy
duszpasterskiej . Wydaje rni si~, ze takich ludzi chcieliby spotkac we wlasnych
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srodowiskach kl~rycy przygotowuj'lcy si~ do kaplaristwa: Zdarza si~, ze bar
dzo wspo fcZUj~ moim podopiecznym, ktorych obecnose w rodzinnej parafJi
podczas wakacji nie interesuje lokalnych duszpasterzy. A nie mozna przeciez
wychowania przyszlych kaplanow zrzucie tylko na seminarium. Osobisty
kontakt kleryka z jego duszpasterzem rna wielki wplyw na formowanie po
stawy kaplanskiej.
"Chryst us byl ubogi. Nie mozna autentycznie gfosie Ewangelii ubogim,
nie zachowuj'lc wfakiwego dla swego powofania ubostwa ... Od nas wszys
tkicb, kaplanow Jezusa OlIystusa, oczekuje si~ abysmy ,byli' wierni wobec
wzoru jaki nam zostawil"; (Szczecin) I znowu pragnt; przywolae kolejnego
kaplana - swiadka przemienienia, ktorego rnialem szcz~scie spotkae pod ko
niec mego pobytu w seminarium - ksi~dza Bronislawa Bozowskiego. Ten
niezwykly kaplan, nie mieszczqcy si~ w tradycyjnych rarnach lycia duszpas
terskiego (byl, jak cz~sto powtarzal, ksi~dzem z "marginesu"), porywat
ludzi serdecznosci'l i prostot'l bycia. W jego kaplanskim lyciu ubostwo bylo
tak mocno powi4Z3ne z zyczliwosci~ i otwarciem na ludzi, ze latwo bylo
dostrzec ten radosny dar, ktory stawa l si~ ogromn'l pomoc,! w pracy duszpas
terskiej wsrod ludzi z bardzo szerokiego "marginesu".
Cz~sto rozmawialismy na temat kaplanskiego ubostwa. J'ego rcf1eksje
zostaly spisane i opublikowane przcz ks. Jana Palyg~. Przytoczy fragment
wypbwiedzi przypominajqc, t.c za tymi slowarni kryje si~ prawdziwic ubogie
zycic:
"Gdy chodzi 0 duchownych to uwatam, ze ksi~t.a winni bye ubodzy i
bezintercsowni. Te dwie sprawy lqcz'l si~ razem, bo mozna bye be~illtcre
sownym i Jobre intcresy robie. Ale trzeba bye bezinteresownym i ubogim
tzn. jak cos przyjdzie to zaraz odbie w lewo, CzyJi rozJae. podzielie si\!. Nie
stety z tym rozumieniem ubostwa u ksi~zy jest rue najlepiej.
W tym riUejscu chcialbym bye dobrze zrozumiany. Nie chodzi 0 to, by
ksi"dz byl jakims abnegatem, to nie jest dla wszystkich, ale. t.eby nie byio
komfortu. tych apartamentow, mebli na wysoki polysk, bardzo drogich za
staw stolowych , "luksusowych samochodow . JeleJi ksi"dz ci~zko pracuje,
niech rna tego rna lego fiacika, by mogl nim dojechae do chorego ezy do
punktu katechetyczncgo, to jest normalne. Ale to wszystko najdroZsze, najle
psze, jest nie na miejscu .
Zreszt" odczucia ludzi swieckich S'l iden tyczne. Widz~ jak studenci ceniq
sobie ubogq pIe baniy , ubogi klasztor. zw laszcza jet.eli ich rnieszkancy S,! ubo
dzy i prosci. Pamiytam jak dawno temu, podrozujqC po kresach z moimi ro
dzicami, wolelismy jechae do ubogiego ale serdecznego proboszcza, niz do
tego. ktory mial wszystko naj, naj. Nie wiem, moze to jest dziwactwo z mojej
strony, ale chyba nie, bo i CllIystus byl ubogi, bardzo ubogi ...
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Rabindranatha Tagore i

zapami~talem z niej te slowa: ,',Jestesmy ubodzy tym, czego potrafimy sitr
wyrzec, bez czego potrafimy si~ obejsc, z tego cosmy w tyciu posiadali za
trzymamy kostniejl!cymi palcami tylko to, cosmy innym dawali." Ub6stwo
ksi~dza daje mu wewn~trzne· bogactwo, daje czas na zajmowanie si~ sprawa
mi watnyrni, wzbogacajqr.yrni siebie i innych, daje wolnosc, poczucie godnos
ci w stosunku do os6b i rzeczy, kt6re potrafi,! uczynic nas niewolnikarni.
Zauwat jak niebezpieczni sl! klien:i dobrze plaqcy i zwierzchnicy, kt6rzy
mog,! nas obdarzyc bogatym beneficjum ...
Ub6stp wyzwala nas od koniecznosci upokarzajqcego obie strony kla
niania si~ ' a zarazem pozwala okazywac p'r~wdziwy szacunek czlowiekowi ze
wzgl~du na czfowieka, a wladzy ze wzgl~du 'na wladz~ ,a nie na spodziewa
nie si~ czegos. Pozwala na dostrzetenie prawdziwej godnosci ludzkiej w kat
dym czlowieku, niezaletnie od tego, czy b~dzie on chuliganem, pijaklem czy
kims innym. B~dziemy szanowali czlowieka nie ' ze wzgl~du na jego samo
ch6d, pi~kne mieszkanie czy meble na wysoki polysk, ale ze wzgl~du na nie
go samego.
Poza tym, b~dqc ubogim poznaje si~ prawdziwych przyjaci6l nie oct
dobrego stolu, ale od serca. W ub6stwie wie czlowiek, na kogo naprawd~
mote liczye".
Tak rozumiane ub6stwo kaplana wydaje si~ byc spraw,! niezwykle piln,!
w naszym duszpasterstwie i w formacji przyszlych ksi~ty . A wolanie Papieta
naleta loby przyj'!c jako sygna 1 alarmowy.

Co Ksiqdz rozumie przez to okrdlenie: swiadek przemienienia?
"Byloby prawdziwym dramatem, gdyby sytuacja bytowa ksitriy, wol
nose od wielu codziennych udr~k, z kt6ryrni musz'! si~ cz~sto borykac swiec
. ".
cy, stwor,zyly mi~dzy duchowieristwem a wiernymijak,!s obcoSc. Jestescie z
ludu i dla ludu". (Tarn6w). Swiadek przernienienia to kaplan tyj'!cy z ludirni
i wsr6d ludzi. To czlowiek, kt6ry diwigaj,!c ze swymi bracmi w swiecie ich
los, pragnie dzielie si~ z nimi darem otrzymanego kaplaristwa i swojl! przy
jainiq z Jezusem.
Najlepsz,! odpowiedzi,! b~dzie odwolanie si~ raz jeszcze do postaci ks.
Bozowskiego. Mial on w sobie ciekawosc drugiego czlowieka. Nie istnialy
dla niego tadne bariery rni~dzy ludirni. A nawet z jeszcze wi~ksZ<! gorliwos
ci:} pr6bowal docierac do ludzi z tzw. "drugiej strony barykady". Msze swi~
te, kt6re odprawH za Hitlera i Stalina, byly prawdziwym szokiem dla wi~
kszosci os6b. W drugim czlowieku widzial niesmierteln,! dusz~, odkupion,!
najswitrtsz,! Krwi,! Chrystusa,a troska 0 jej zbawienie byla sprawl! najwatniej
11 -ZNAK
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SZ'!. Troska ta i ujmujllcy spos6b bycia sprawialy, ie znikal wszelki dystans
a spotkanym czlowiekiem.
Bylo w nim p.ragnienie niesienia pomocy na dlugi dystans. W6wczas gdy
uczucia niech~ci czy wr~cz nienawisci byly cz~st'! odpowiedzi,! na wys4pie·
nia przedstawicieli wladz: codziennie odprawial Drog~ Krzyiow'! w intencji
Siwaka , Rakowskiego, Urbana i innych. I tak jut bylo do korica iycia.
Nie czekal a.t ktos do niego przyjdzie, lecz szukal , wychodzil naprzeciw.
Id,!c w slady Mouniera za trzymywa I nieraz na ulicy, w parku Iub w kinie
czlowieka, po kt6rym bylo widac, ie nurttije go jakiS problem. Podchodzil z
pytaniem: "Czy mog~ kontyrlUowac z -Pan em ten dialog?". W ten spos6b
n~wi~zywaly si~ in,teresujq ~e rozmowy i bardzo cz~sto trwale przyjainie.
9 maja, defilada wojskowa na Krakowskim PrzedmieSciu. Ks., BOZQwski,
ktory przypadkiem znalazl si~ w poblizu, idzie naprzeciw maszerujllcych tol.
nierzy, aby si~. do nichusiniechn,!c, pozdrowic gestem r~ki,i poblogoslawic.
Nie przeszkadza mu surowy regula min wojskowy. Musi bu.dzic zdziwienie
starszy , siwy ksi,!dz, stoj'!cy na brzegu chodnika, ktory "przebija si~" poprzez
wojskow~ gal~ , aby spotkac' si~ z sercem mlodego zolnierza, kt6re jest sprag·
nione odruchu zyczliwosci. Nic wi~c dziwnego, ie wielu z nich odpowiada
usmiechem, a niektorry si~gaj~ do czapek, aby w ten spos6b odpowiedziec na
przyjacielski znak nieznanego kaplana:.
Byc swiadkiem przemienienia, to znaczy dobrze rozurniec wartosc ka·
plaristwa, miec ch~c i odwag~ wchodzenia z tym bezcennym dar em w :lycie
drugiego czlowieka.
mi~dzy ksi~dzem

ezy mdglbym prosic Ksi~dza '0 bliisze wyjasniellie zwiIlzku mi~dzy
ubdstwem a swiadectwem przemienienia? Jak KsiIldz pojmuje ubdstwo?
Niedoszly samob6jca przychodzi do ](si~dza Bozowskiego. Chcial rzucie
, si~ z Palacu Kultury. Syn kogos bardzo wysoko postawionego. Uratowano go
i ksi,!dz zajmuj,!cy si~ mlodziez,! z marginesu , pogubion~ , s ~ ierowal go do
niego. Ks. Bozowski, b~d,!c wowczas zaj~ty, podal mu adres duszpasterza
akademickiego . Po kilku dniach chlopak wraca i mowi: "Jut wiycej tam nie
p6jd~. Dzwoni~, zgrzytaj'! kolejne zamki i ktos wygl"da poprzez laricuch.
Slysz'!c, te jestem od ksi~dza Bozowskiego, otwiera drzwi. Zaprasza mnie do
eleganckiego pokoju z pi~knymi 'dywanami, krysztalarni, prosi bym usiadl ,
kawa, herbata, pi~kna muzyka. I tak odbylo si~ to spotkanie. A przeciet ja
mam w domu kaw~, i pi~kn,! muzyk~, i dobrze urz'!dzony pokoj.. Tego mi nie
trzeba. Potrzebny mi jest K T 0 oS " .
Gdy przychodzilo si~ do malerikiej izdebki ks. Bozowskiego , gdzie tru·
dno si~ bylo ruszyc, gdzie poza odrobin,! ksi'!zek i rzeczy niezb~dnych do
zycia nie bylo nic, mozna bylo czucsi~ dobrze, bo bylo s i~ serdecznie przy
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jtrtym. Zadnego skrtrpowania przez rzeczy zewn~trzne, tyIko ogromna bezpo
sredniose, bardzo prosty styl ,Zycia, nieslychanie utatwiaj'!cy kontakt. Tak
pojmujtr ub6stwo, bowiem mote sitr tez zdarzye, te czlowieI<. nie ma nic, a je
dnoczeSnie jest zamknitrty dla drugiego czlowieka . Ub6stwo mote bye bar
dzo wygodne, gdy dZitrki naszej kaplanskiej sytuacji posiada sitr, pewne mini
mum potrzebne do tycia, a z drugiej strony wiedzie si~ bardzo spokojne Zycie .
. Tymczasem ub6stwo rna bye w slutbie, co zreszt'! podkresla Ojciec 5w. ma
bye pomoq w nawi'!zywaniu bezposredniego kontaktu z drugim czlowie
kiem. Ludzie ze swiata ktiltury, kt6rzy odwiedzali mieszkaj,!cego przez sciantr
ksi~dza Twardowskiego, zagl,!dali czasem do izdebki ksi~dza Bronka. By!a to
chwila daj,!ca irn wiele do myslenia. Przyklad : przypadkowa rozmowa z pew
nym ateist'! maj,!cym pretensje do dzisiejszych duchownych 0 malo przeko
nywajljl~y spos6b przekazywania EwangeIii. Ks. Bozowski pyta go: "A switr ty
Franciszek?" Na to a teista: ,,No wlasnie, niech mi ksi,!dz pokaze dziS takich
switr tych Franciszk6w" . A witrc swirrty Franciszek dzia1a i to na ludzi brrdq·
cych poza Koscio1em. Jest znakiem ..

Ten ateista byl jut mote jako! wierzqcy, chociizt a tym nie r iedzial ...
Bye mote obecna w nirn ttrsknota za nadrztrdnymi 'wartosciami szuka 1a
oparcia i potwierdzenia u ludzi, kt6rzy tyliby na miartr sw. Franciszka. Ola·
czego ten sw{trty tak mocno dzis na nas oddzialywuje? Dlatego, te podj'll
Ewangelitr z calym jej radykalizmem nie znosz'lcym kompromis6w.

A czy ten rudyka/izm '}ie mote bye udzialem takie niewiel'Zqcych? Jak '
wlasciwie przebiega podzia I wierzqcy - niewierzqcy? Czy nie jest to tajemnicq
Raga i /udzkiej dUszy?
Zdarza ini sitr nieraz spotkae ludzi niewierz,!cych, kt6rzy stylem zycia,
postaW'l uczciwego szukania prawdy, otwartosci'l na ludzkie potrzeby mog,!
zawstydzac katolik6w. Mysl~, ie trzeba nam 'duto pokory i uznania w1asnej
slabosci, bysmy wszyscy, wierz'!cy i niewierz'!cy, poczuli si~ braemi, ktorzy
diwigaj'l wsp61ny los i winni sobie nawzajem pornagae w tej ziemskiej piel
grzymce. Obawiam sitr, te grozi nam obecnie w Polsce poczucie eklezjalnego
triumfalizmu. Czujemy si~ mocni i pewni siebie w zatloczonych kOSciolach,
masowych pielgrzymkach. Na spotkania z Ojcem ~w. przychodz'l nas miliony.
Cdy mySlirny 0 sytuacji Kosciola na Zachodzie ogarnia nas duma, jest'esmy
zadowoleni z siebie. Czy jednak nie czujemy sitr zarazem zwolnieni z wysilku
wprowadzenia Ewangelii w codzienne tycie? Czy zbyt latwo nie zapominamy .
o tym, te prawdziwy KOSci61 to Jezus Chrystus Ukrzytowany i Ubogi - i te
p6jScie za takim Chrystusem rna tworzye prawctziwe oblicze dzisiejszego Ko
scio1a?
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Mote nie umiemy wyjsc z jakiegos religijnego formalizmu ? Coraz wif!cej
os6b przystf!puje do Komunii sw~ , podczas Mszy papieskich cafe tlumy. Co
robie, aby ten sakrament owocomzl, aby przemienienie, kt6re dokonuje sift
na oltarzu i kt6re przyjmuje sift do siebie, stalo sift faktem? Co jest potrze
bile dla zmiejszenia sprzecznosci mif!dzy samozadowoleniem a brakiem
postaw cllrzescijanskich w tyciu?
Nieeh Pan zauwaty, ile osob przyst~puje do Komunii sw. w zwykl:t nie
Wei,!i widzimy t~ sam,! grup~ wiernyeh, podezas gdy pozostali uwata
jC} ten dar za eos wyj'!tkowego, z ezego mog,! korzystac raz, najwytej dwa
razy do roku. Czyli stan grzesznosei traktowany jest jako normalny. W prze
eiwnym razie katdy udzia I w Mszy sw. bylby zwi,!zany z pragnieniem przy
stjpienia do Komunii sw. Dlugo godziliSmy si~ z tym, te swi~tosc jest dla
osob duchownych i ewentualnie dla tyeh osob swieekieh , ktore nie maj:tc
wi~kszye.h problemow tyciowyeh mog,! speiniac t~ "praktyk~"_ Nast~pnie
zacz~to powoli akeentowac peine uezestnietwo w Mszy sw. Ale potrzebne
jest wychowanie eaiyeh pokoleri w tym duchu : by odczytywac Eucharysti~
jako moe i sil~ danq nam do tycia zgodnego z Ewangeliq Jezusa Chrystusa , a
zarazem jako ogromn~ zobowi'lzanie . Przyj'lc Chrystusa do swojego wn~trza
oznacza, te podejmtij'lc codzienne sprawy tycia, czasem bardzo trudne, mam
si~ liczyc z Jego Obecnosci'l . Jest to bardzo niewygodne, nieraz wydaje si~
niemal niemoZliwe, ale na tym polega tycie chrzeScijanina. Ku temu musimy
si~ zach~C3C , do tego wychowywac. Trzeba si~ nam nieustannie nawracac do
takiego przetywaf1ia Mszy sw. i Komunii. Refleksje pielgrzymkowe peIne Sq
entuzjazmu i radosnych uniesieri. Co jednak .z nich wynika dla naszego co
dzielmego tycia? Miliony ludzi pij'leych, naiogowych alkoholikow, rodziny
rozbite, tak wiele rnatek de ~yduj'lcych si~ na zabicie dziecka. Takie Sq realia
naszego tycia. W jakim' stopniu fakt, te wierzymy w Chrystusa, te przyst~pu
jemy do Silkramentu Eucharystii rna wplyw na nasze zyeie? Czy my 0 tym
mySUmy? Czy entuzjazm i chwilowa rad'o sc nie uspokaja nas'zego sumienia?
dziel~ .

POIVr6emy do ksif!ty...
Spojrzmy na ka plariskie iycie, ktore karmimy codziennie Eucharystiq.
Czy rzeczywiseie czerpiemy z niej energi~ - jak mowi Ojciec Sw. w ostatniej
encyklice , aby wielkodusznie i coraz pelniej oddawac si~ na wzor Chrystusa,
ktory w tym sakramencie tycie swoje oddaje za przYjaciot swoich?
S'ldz~, te tak jak w wielu innych sprawach, nie mozemy zach yC3c na
szych wiernych do czystego przyst~powania do Komunii sw . tylko slowem,
ale gtownie Swiadectwem naszego zycia . Ludzie to la two wyczuwaj'l i ro
zumiej'!, czym jest dla nas ten SWiyty Chleb.
Siygnijmy po przypadek, ktory przed la ty ks. Bozowski opisat w ,,zna
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ku" . Mam na mysli wspolnot~ francuskich ksi~iy z Prado, ktorej przeloto
nym byl biskup AnceL ,,ProwadzH mnie do jego (bp Ancela) domu - dawnej
stajni - jakis spotkany po drodze robotnik. Mirno ulewnego deszczu szed! ze
mnq kawal drogido swego kochanego "Alfreda", jak go czule nazywajq robo
tnicy. Akurat odbywalo si~ w tej stajni zebranie prymasowskiej kapituly. Za
bawnie wyglqdali przewielebni pralaci po zdj~ciu przemoczonych ulew~
sutann. Wcale im to jednak nie przeszkadza lo w bardzo gor~cej, rzeczowej
dyskusji. Po ich odejSciu ks. biskup Ancel, syn bogatych lyonskich fabrykan
tow jedwabiu, pracuj~cy wowczas jako rzemieslnik-chalupnik, gdy opowie
dzialem mu, jak serdecznie wyratal si~ 0 nirn prowadzqcy mnie robotnik, po
wiedzial rn.i: 'Oni mnie tutaj closyc lubiq i szanujll. Co prawda na swoj sposob.
Np. jeden z ich pr'zywodcow wyznal mi kiedys: Wiesz co, Alfredzie, my ci~
tak szanujemy, te ci~ powiesimy zaraz na poczqtku Wielkiego Onia (Rewolu
cji). Twoich koleg6w i podwladnych, dobrze mieszkajqc.ych i dobrze wy
glqdaj,!cych, nie ruszymy. Oni nie s~ dla nas tak niebezpiecznijak ty, a nawet
cz,.sto mimo woli staj'l si'e naszymi sOjusznikami, kluj~c ludzi w oczy' ".
Ludzie ehq czasem nam bardzo pomoe, wyrazic tym samym sw~ przy
nalemosc do KoSciob, szacunek dla ksi~iy. Starajq si~ wi~c ulatwic nam iy
eie. Ale czy my, korzystaj4c. z tych udogodnien, nie stajemy si~ troch~ soju.
sznikami tych , ktorzy walcz'l z Kosciolem'?
Sojusznikami zla?

Tak. Trzeba pami,.tac, te jest to szczegolnie niebezpieczny rodzaj zla,
guyt wdziera si~ w nasze tycie podst~pnie, w sposob u tajony, uspokajaj'lc
nasze sumicnia twierdzcnicm, te nie rna w tym nic zlego. Pewien stary zakon
nik oburzal si~ kilkanaScie lat temu, te mlodzi klerycy zakonni dopominaj'l
si~ 0 wlasne kieszonkowe pieni~dze. Jak to, mOwil, czy nie wiedzq, te w ten
sposob uderzajq w korzenie swego powolania?
W ubieglym roku "Polityka" opublikowala artykul Pieniqdze /(osciola,
ktory wyworal ogromne oburzenie wsrod duchowienstwa i Hierarchii. Arty
kul jednak, choc mote sformu!owany na wyrost, moie ze zlq intencjq, do
tknql- probJemu widocznie realnego, gdyt wywolal mocn,! reakcj~. A moie
reakcja t:1 powinna byb pojsc w kierunku gl~bszego zastanowienia si,. nad
poslawami, j:1kich ludzic oczekuj'! od ksi,.iy?
DotykalllY tu sprawy formacji duchowieristwa w Polsce. -Trudno zakla
dac, :e wobec ogolnego upadf...11 wychowania w Polsce, dom i szkola dadiq
p,.:;ys: Iym klerykom te wartosci; takie wychowanie, jakich si? po nich ocze
kuje .. Seminarium powil1l1o UZUpellliaC braki i to w stopniu odpowiadajqcym
Iliezwyklermi. powolaniu, jakim jest kaplalistwo. Tymczasem dosyc po
IVszecJIIlie odc:uwa sil;! mankfJl!lellty wychowania seminaryjllego. Ksi?:ia sami
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stwierdzajq, te sq dose oderwani od prawdziwych problem6w innych ludzi, te
pobyt w seminarium ksztaltuje oczywiScie osobowosc, ale w pewnym zam
kni~ciu. Co motna zrobit:, teby seminarium nie bylo tylko "szkolq': kt6rq
konczy si~ po sz6stym roku studi6w, ieby by 10 wlqczone w czas i przestrzen,
w jakiej istnieje. Slyszy si~, jpk niekt6rzy seminarzysci przed swi~ceniami
twierdzq, te jakoby sq jut calkowicie uksztaltowani Co zrobie, by naprawdf
czuli, te aby lepiej, pelniej realizowa2 swe powolanie, muszq bye caly czas
otwarci na ludzi, na ich pytania, tqdania i pdtrzeby? .
Jest to problem bardzo watny i zarazem Jrudny do rozwi'lzania. Gtowi~
si~ nad tym zapeWlle odpowiedzialni za seminada biskupi i rektorzy. Dwu
, dziestoletni ludzie wst~puj~cy 'do seminarium s'l jut jakos uksztaHowani

przez dom i 'szkot~, a takte rnajil sWoj obraz kaplana wyniesiony z wlasnego
srodowisl<a. Obraz ten czasem tak mocno w nich tkwi, te trudno nan oddzia
lywae w "masowym" wychowaniu (w niektorych serninariach jest 300-400
kleryk6w i zaledwie kilku wychowawcow). Wracaj'lc do swej wsp61noty para
fialnej kleryk ~potyka si~ ze znanym ksj~dzem, majilcym na niego bardzo silo
ny wplyw. WidZi tam okrdlony styl tycia i przetywania kaplanstwa.

A

swi~cenia

kaplanskie? Przeciet powinllY miee wielkie znaczenie.

Trzeba pami~tae, te przyj~cie swi~cen to punkt wyjscia. SaJc:ament
kaplanstwa nalety nicjako zdobywae przcz cale tycie. Cz~sto neoprezbiterzy
s'l niezbyt dOjrzali, ale potcm widzimy, jak pi~knie wzrastaj~. Jeteli jest w
~ich szczere pragnienie wyjscia naprzeciw ludziom z otrzymanym darem
kaplanstwa i rzcczywisty kontakt z ludzkirni problemarni - to dojrzalosc
pn~d~.
_
Seminarium jest bardzo potrzebnym odci~ciem od zwyklego tycia.
Przeciet cztery rniesi'lce w roku kleryk rna do "wlasnej dyspozycji", teby
bye "w swiedf:". Jeteli jest ciekawy ludzi, jezeli rna postaw~ szukania, to
pryska mit ocalkowitym wyizolowaniu w seminarium.

Czy nie jest tak, te niemal wszyscy uciekamy przed wlasciwym kaidemu
powolalliem do swi~tosci, chowamy si~ przed nim - z powodu dzisiejs:ej
cywilizacji, naszyclz polskich warunk6w, odczlowieczenia stosllllkdw IV rod:i·
/lie, w szkole, IV pracy ina ulicy? Tiumione sq nasze dobre cechy, a zwlas:
cza zdblnose do milosci. Wszystko jest sprmwdzone do wymiani instnmlel/
talnego. sprawl/osciowego, powierzclzownego" egocenfr)'cznego. /stlliejq
oczywJscie jedllostki - dose liczne - kt6re si~ z tego zniewolenia wylamujq,
bo majq !nocno rozlVini~te poczucie dobra, alba doswiadczyli sytuacji, ktdre
umotliwily im przebudzenie. Jeteli B6g jest milosciq, to do tej milosci per
winien by~ wyclzowany kaplan. -
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Przyporninam sobie wywiad ':zgeneralem
ojc6w dominikan6w, w kt6rym
.,
m6wil, jak bardzo watne dla jego tycia byly slowa matki wypowied:ziane w
dniu jego swi~een: aby nigdy nie utraeil wiary w podstawow'l dobroc ezlo
wieka. T~ dobroc, "ktOra jest obeemi w katdym ezlowieku, ehociat czasem
gl~boko ukryta, mote wyzwoUc jedynie mHosc. Wracam znowu do ksi~dza
Bozowskiego. Umial poruszac lud:zi, w kt6ryeh jakby jut tadnego do!Jra nie
bylo. A on dotykal tyeh gl~bokich jego poklad6w. Ta jego zdolnosc wyni
kala z osobistej wi~zi z Jezusem. 'Bowiem Jezus mo~'l miloSci dotyka czlo
wieka. Powledzial mi kiedys: "Czy ty myslisz, te ub6stwo je.st czyms lat
wym? Mam lat szescdziesi'!t pi~c i zanim doroslem do tego, by sprawy
ub6stwa staly mi si~ tak bliskie, ilet sam przezylempokus, trudnych pr6b".
Dla mnie, mlodego kaplana, byly to urzekaj'lce slowa. Stary ksi'ldz m6wi 0
tym , jak poprzez zmagania ze slabosciami i trudnosciami dojrzewat do takie
go wid zenia ub6stwa . "Wyobraz Sbbie - powiedzial - te teraz przechodz'!
przez moje r~ce ogromne sumy pieni~dzy. Jedn'l r~k,! przyjmuj~, drug,! od
daj~. Jest mi to calkiem oboj~tne, pozbawiony jestem zagarnianja db siebie.
Najlepiej - ci'lgn,!l - skladac te pieni,!dze do 'banku anielskiego'. Najlepiej
'potyczae' 'Panu Bogu". Nie martwimy si~ jut. wtedy 0 dewaluacj~ pieni'l
dza, 0 proccnty. Wyobratam sobie, jak niektorzy ksi~t.a przetywaj,! teraz 6w
problem w zwiqzku z kolejnymi podwyzkami. A on nle mial nigdy wi~cej niz
tysi:jc - dwa tysi,!ce zlotyciJ. ZaCinyeh 6szcz~dnosci. Sluzyl potrzebuj'l<;ym.
Nic chodzi 0 to, by radykalnic rewolucjonizowa-c sytuacj~ materialn,!
ksi~iy. Chodzi 0 takie przepojenie rniloSci,!, serdecznoSci,! do lud:zi, by wie
dzicc, ie nie nalcty mi si~ to, co jest w moich r~kach. Ojciec Swi~ty m6wi,
ie mamy to nie dla sicbic, ale dla innych. Alumn6w zastanawia na przyklad
problem ksi'liek. Czasem bardziej wratiiwi niepokojq si~. czy maj,! do nich
praw~. Odpowiadam im, tc jest to'narz~dzie naszej pracy. Jetcli gromad:zisz
bibliotcczk~ z mysl'!, by w przyszlosci sluzyc ni'! lud:ziom, to 0 co si~ mar
twisz? Ksiqtki s'l bardzo drogie-s niekt6rzy nie maj'! do nich dost~pu, dlacze
go nie mialbys im slutye? Ub6stwa nie motna zrozurniee i praktykowac bez
rnilosci i zyczliwosci. Wobec takiej postawy kaplana ludzie nie cZ1,lj'! sii skr~
powani.
Tu dotykamy problemu tych wszystkich nowych, wspanialych plebanii
rosnqcych jak grzyby po deszczu, a takie dom6w zakonnych, kt6re musz'!
budzie zdziwienie. 5wieccy myslq: oto jak zyj'l sobie ci, co nie majq takich
potrzeb jak my , tyjqcy w rodzinach. Czy jest to sytuacja prawd:ziwie ewange
liCZIlJ') W Szczecinie Ojciec Swi~ty m6wil 0 zobowiqzaniu wobec ludu,
zwlaszcza wobec najub07szych: musicie bye solidarni z narodem. Ub6stwo
zawsze wjllie si~ z byCiem blisko drugiego czlowieka. "CalkO\\.'icie oddani
Panu naszemu i Jcgo KOsciolowi. ... , stylem zycia bliscy przeci~tnej, owszem,
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raczej ubozszej rodzinie". Z otwartymi oezami mamy bye blisko ludzi, ale
nie tyeh wybranyeh, ktorzy sami przyjdll i b~dll mowie.
W pewnej parafli byly komendant MO, nadal pelnillcy jak¥ funkcj~ spo
leeZllll, a zarazem co niedziel~ przyst~pujlley do Komunii sw., utrzymuje
bliski kon takt z proboszczem. Podezas wizyty duszpasterskiej w jego domu
powiedzial: "Nieeh ksilldz pojdzie micrdzy ludzi i poslucha, co mowil!. Nieeh
ksi~dz nie idzie tylko do tyeh wybranyeh, u kt6rych jest ksi~dzu dobrze" .
Jezeli pOjdziemy micrdzy ludzi, tych najubozszych ciatemi duchem, ktorzy
borykaj~ si~ nieraz z ogromnymi trudnosciami, okaie si~ ,jak bardzo nie zna·
my ich zycia.
Przypominam sobie rozmow~ z ksi~dzem Ziejl! - kolejnym swiadkiem
przemienienia, jakiego mialem szcz~scie spotkae - ktory chyba po II Sobo
rze Watykanskim zwroeil si~ do Komisji Liturgicznej Episkopatu Polski z
propozycj~, aby na koncu Mszy Sw., przed rozeslaniem, dot~ezyc wezwanie
kaptana do wiernych. I podal przyklad: "Gdyby ktokolwiek i. was wiedziat,
ze na terenie naszej parafii znajdujq si,. ludzie potrzebujqcy jakiejkolwiek po
moey, niech na tychmiast da zna e kaplanowi". A1bowiem zyc Eucharystiq to
znaczy niesc ludzkie problemy. Ksilldz Zieja probowat tym samymprzypo
mniec tradycj~ pierwszych chrzescijan, ktorzy przychodzili na Eucharysti~,
na lamanie chleba, ale gromadzila ieh tam rowniez troska 0 konkretnych lu·
dzi: ubogieh, wdowy, sieroty itd. Te dwie sprawy byly ze sobq nierozerwalnie
zlqczone. Mysmy to potem przez wieki zagubili. ezego ewidcntnym przykla
dem moze bye nasza nieudolnosc w rozdawnictwie darow, ktOre w ubieglych
latach naplywaly do Polski. Ujawnilo si~ przy tym mnostwozawiSci , a takie
nieumiej~tnosci dzielenia.
Po rozmowie z ks. Ziejq podj'llem to wezwanie w mojej parafti oglasza
j'lc je pod koniec Mszy sw. W rezultacie _zacz~"ii zgtaszac si~ rotni ludzie, i to
wcale nie ci, <;0 zawsze. Sygnalizowali rozmaite problemy: konkretnej pomo
cy materialnej, owszem, ale gtownie duchowej tam, gdzie ,-,<ali si~ rodzina,·
czy dzieje si~ inny dramat. Ujawnia si~ ludzkie zatroskanie , pojawiajll pytania
- jak pomagac? Zaczyna gromadzie si~ grupa ludzi, ktorzy chcieliby tu cos
zrobie. Jeden z parafian powiedzial: ,,Prosz~ ksi~dza, my tutaj jestesmy
wystarczajqco dobrze sytuowani, by tym 15 czy 20 potrzebujl!cym rodzinom
sami przyjse z pomoc'l, bez koniecznosci t.adnych darow z zewn'ltrz. Pomoc
ta powinna bye tak delikatna, by osuby te nie poczuly si~ w t.aden sposob
ponizone czy upokorzone. A my mamy zrozumiee, ze na tym polega normal
ne ch.rzescijanstwo. Dary zas nalety przekazae tam, gdzie s4 bardziej potrze
bujqcy".
lstnieje wielka potrzeba tworzenia tego rodzaju wsrolnot parafialnych,
gdzie ludzi lqczylaby troska 0 drugiego. Niech zetknq sit; ludzie dobrej woli:
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ci, kt6rzy latwo pisz'l, mowi'l, organizuj 'I , dzialaj'l. Bylaby to pi~kna mo
zaika wspaniale uzupelniaj'lcych si~ os6b i darow. Wszyscy czerpaliby na
wzajem od siebie. W6wczas slowo pisan,e b~dzie prawdziwe, nie oderwane od
iycia, bliskie czlowiekowi czynu, a i ten drugi uczyc si~ b~dzie dzi~ki
obecnoSci wladaj'lcego pi6rem. Wtedy uczymy si~ po prostu Koseioia,
widzimy, te Kosci61 to my . Nie odrzuea si~ jut piteezki w stron~ ksi~dza, ezy
jego najbJit.szych wsp61praeownikow. Na tym polega wzrastanie Koseiola.
Dzi~kui\! Ksi~dzu

za rozmow~.
Rozmawial Jan Grosfeld

12-ZNAK
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KRZYZ I SAMOTNOSC

Wlaseiwie nie rna to bye reeenzja i obawiam si~ , ze tyeh par~ mysli rze·
ezywiSeie nie da si~ tym mianem okreslic, ale mimo to mam cieh'l nadziej~,
ze po ieh przeezytaniu ten i ow 'si~gnie po t~ ksi'lt.k~1 i tak jak ja zostanie
przez ni'l pochloni~ty, poki nie skonezy na ostatniej stronie. Czytania jest
dut.o, bardzo zrotnieowanego, a przeeiet. po lekturze ma si~ wrat.enie ogrom·
nej jednolitoSci. Ciemnobruna tna niby skrawek franeiszkariskiego zgrzebnego
habitu okladka dobrze to symbolizuje.
Od pierwszej d'o ostatniej kartki dominuje nad wszystkim, weiska si~ w
nasZl! swiadomose i seree - juz to jako ei~t.ar, jut. to jako poryw - obraz
krzyia: tego ezlowieczego, przez male "k" , i z duzej litery - Botego.- U-
poez'ltk6w Lasek stal Krzyz i trwa on tam podziS dzien. Krzyz byl udzialem
ealego zyeia zalozycielki Dziela niewidomyeh, Matki Eltbiety R6ty Czaekiej
i na jego fundameneie wzniosla ona to Dzielo. Jak si~ to odbywalo, jakie
koleje'przeehodzilo, z ksi'liki si~ dowie, kto tego zapragnie.
J~Sli powiemY,·ze postaeie Ma tki Czaekiej i wsp6lzalozycieli Dzicla: ks.
Kornilowicza, czy Antoniego Marylskiego, S. Katarzyny Sokolowskiej , S.
Nulli Westfalewicz, czy S. Teresy Landy i innych, nosily w sobie rys heroiz·
mu, nie b~dzie to okreslenie zbyt pompatyczne. Heroizm jest cech'l , kt6ra
pojawia si~ w t.yciu niejed~ego z pracownikow, wychowaweow, zakonnic i
oczywiScie niewidomych wychowank6w Lasek, 0 ktorych tyle prosto napisa.
nych, a wstrzqsaj'lr.ych relacji zamieszczono w tym tomie , pojawila si~ takt.e
w tyciu innych osob, 0 ktorych relacji nie znajdziemy, bo alDo tadne si~ nie
zachowaly, albo tei ludzie ci nadal pracuj'l tam i uez'l si~, zmagaj'le si~ z tru·
dnym losem. Wydaje rni si~, t.e heroizm ten byl potrzebny 'dla ugruntowallia
Dzieia, tak jak byla konieezna dla ugruntowania Kosdola Chrystusowego
krew m~czennik6w z pierwszych wiek6w chrzeScijanstwa. Albowiem Matka
Czacka postawila sobie zadanie ogromne , przerastaj'lce wlasciwie sHy cllo·
wieka. Do konca konsekwentnie czuwala nad zachowaniem pierwotnej idei:
przyj~cia kaleetwa Slepoty flzycznej jako swiadomie diwigni~ tego na ramio·
na krzyia i niesienia go wraz z Chrystusem dla wynagrodzenia za grzechy sic'
pych na duciiu: Przez wychowanie i nauk~ niewidomi maj'l zdobyc maksy·
1 Ludzie Lasek, Biblio te ka
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malnlt w katdym indywidualnym prZ)(padku' sprawnose i samodZielnose, ale
nie rna to zacierae swiadomosci, te ich kalectwo j est k r z y t e m, ktory
winni niese pogodnie dla zbawienia braci. To dramatyczne wymaganie wyz
nacza Dzielu najgbrbszy cel i sens - sens zachowujltcy zresztlt swlt wa1nose
nie tylko w tym rodzaju kalectwa, lecz w~ wszystkich innych ci~tkich ulo
mnosciach, chorobach, cithpieniach l nieszcz~sciach ludzkich. Mimo to nie
nalezy zaporninae, te w Laskach chodzi 0 spraw~ niewidomych, ktorych cier
pieniesymbolizuje bycie niewidomym na duszy i jest za t~ duchowlt slepot~
heroicznlt ekspiacjlt. To oczywiScie okreSla specyfik~ histOID i funkcjonowa
nia Dziela Lasek, opisanego w ksillice. -'
Czytajltcego uderza jednak nie tylko heroicznose, ale niekiedy ekscen
trycznose niekf6rych postaci 0 fascynujltcych biografiach, niczymz powiesci
wysnutej z nieokielznanej wyobraini. Vf biografiach tych przewijajlt si~ za
skakujqce, barwne, wr~cz egzotyczne epizody (por. c~oeby histori~ Antonie
go Marylskiego, 0 ktorym ukazala si~ zresztlj w wydawnictwie "Znak" oso
bna in tcresujljca ksilttka pi6ra Jacka Moskwy2, czy tet zyciorys Henryka
Ruszczyca, S. M'!.rii Gol~biowskiej, S. Ludmily Ptaszek). A przeciez mote
nie trzcoa na tyciorysy te patrzee przez pryzmat kategorii ze ,.,zwyklego"
tycia. opatrujljc je cpitctami w rouzaju: zwariowane, dziwaczne, alba tez py
tac, ezy wszystko w n..ich bylo zawszc konieczne - jak pytano np. po smierci
28-1etniej S. Katarzyny, przed wstljpicniemdo Zgromadzenia - rzeibiarki
Zofii Sokolowsk..iej, ktorej srnierc na pewno zostala przyspieszona przez mor
dcrczo cif,!ikie warunk..i iycia i wykonywanej przez niq pracy w Laskach
pierwszego, heroicznego okrcsu; wyratano wqtpliwosci, czy nie by to to po
prostu zmarnowanie mtodego tycia ladnej rlzil'wczyny i jej rzeibiarskiego ta
lentu (0 ktotym zrcsztq inna oryginalna laskowska postac, malarz, ks. Jerzy
Wolff wypowiada si~ nader lekcewazqco na dalszych-kartach ksiqtki. .. ). Bye
moie, jedynq wlaSciwlj perspektywq dla oceny tych zastanawiajljcych iywo
tow jest to, comoiemy nazwac po prostu Botym planem. Boiym zamysl.em.
wzgl~dem tego rniejsca, jakim Sq lAski, gdzie problem niewidomych zostal w
taki wlasnie spos6b postawiony i gdzie jest rozwi'!zywany na przek6r tysiqcz
nym przeszkodom i trudnosciom. Te ktody na drodze i te silne, zaskakuj'lce
charaktery, staty si\! kuiniq Dziela, z ktorej rozprysk..iwaty sif,! na wszystk..ie
strony iskry Botej rniloSci i wktorej wykuwat si~ mozolnie, ale nieust~pl..iwie
dojrzaly tego Dziela ksztal t. 0 tym wiasnie m6wi ta ksiqtka.
M6wi ona takte jeszcze 0 czyms szczeg6lnym: 1e wsr6d tych, kt6rzy wa
hue p~zyczynili si~ do stworzenia i ro~witu Lasek, byto pbfi te grono - naj
cZf,!sciej samotnych - ludzi s w i e c k i c h ptci obojga (jak wspomniany
2 Allton; Mary/ski i Laski, Znak 1987.
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jut Antoni Marylski, "Henryk Ruszczyc, Zy~unt Serafmowicz; inni, nie wy

w

mieniani, nadal
Laskach pracuj~). Uderzaj~ce jest tu zjawisko Scislego
wsp61dzialania Swieckich (dziS cz~sto maj~cych rodziny), siostr Franc~szka
nek Slutebnic Krzyia oraz ksi~iy, gdzie podzial rol oraz stosunki podwla
drioSci ukladaly si~ wyl~cznie wedlug posiadanych kompetencji oraz aktual
nie pelnionych funkcji. Uklady te mogly si~ zrnieniae w razie przydzielenia
innych zadari "lub wyborn do pelnienia innych funkcji. Pozwol~ sobie tu
przytoczy( fragment wypowiedzi Adama Stanowskiego: ,,A wi~c ksi~14,
siostry, ludzie Swieccy. C.•.) Dzielo powstawalo przede wszystkim dzi~ki ich
wspoldzia laniu ze sob~, pobudzaj'lcemu wplywowi. jaki na siebie nieustannie
wywierali. To las, ie wspoldzialanie takie bylo motliwe i te bylo t3k
plodne. bylo niew'ltpliwie zaslugll Matki Czackiej i s(worzonej przez ni~
atmosfery.
.
Sarna stniktura Dziela byla zreszt'l, z tego punktu widzenia, czymS zu
pelnie wyj<jtkowym. ( ... ) Skomplikowana struktura wladzy, precyzyjne roz
roznienie plaszczyzn kierownictwa - duchowego. duszpasterskiego, ideowo
-organizacyjnego - aprobowanie sytuacji, w ktorej ludzie Swieccy Sprawowac
b~d'l niejednokrotnie kierownictwo ideowo-organizacyjne nad sio~trami 
wszystkie te dzisiaj niebanalne rozwiqzania sluiye mialy stworzeniu warun
kow n~bardziej owocnego wspoldzia lania kaplanow, siostr i ludzi swie
ckich."
Budowniczym Lasek zostal nazwany - i byl nim fak tycznie - Antoni
Marylski. swiecki (u schylku Zycia dopiero przyj<jl swi~cenia kaplanskie),
podczas gdy ks. Kornilowicz byl naprawd~ tylko rybakiem dusz i ich paste
rzem. Ale ow swiecki Maryrski - jakie troszczyl si~ rowniet 0 dusze i jak
apostotowal! (por. ksi'li.ka Moskwy). C?-yi to nie odwrotnose dzisiejszej sy
tuacji w wi~kszosci naszych parafii. gdzie ksi'ldz jest budowniczym - koscio
ta i. mowi'lc ogl~dnie, dose wygodnej plebanii. a swiecki ani nie buduje. ani
tym bardziej nie rna poj~cia. i.e moZe i powinien bye apostQlem, a jesli pro.
buje to wyj'ltkowo czynie, to nader podejrzJiwie bywa traktowany przez
"w ladz~ dudlOwnll": czy aby prawomyslne jest to, Co mowi "owieczkom"?
ezy nie w tym wspOldzialaniu swieckich. duchownych i zakonnic, we die
rzeczywistych powolari, tzn. zgodnych z prawdll kaidego czlowieka i z ;>;I.
myslem Boiym wzgl~dem niego - leZy charyzma t i tajernnica powstania i
daru Lasek, daru, jaki ofiarowuj'l Polsc.e, Kosciolowi, swia tu?
Ubieglej jesieni rnia I miejsce synod biskupow na "term t roli sWieckich w
Kosciele. Nabrzmialy to problem i skomplikowany. Czy Laski nie s'l jednak

3 LlIdzieLasek, 55.42/43.
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takt.e i dill wspaniale a k t u a I n y m, ,w z 0 reo w y m rozwi'lzaniem
niektorych aspektow tego zagadnienia?
Napisa lam, ze wSrod swieckich tworcOW Lasek spo~ ludzi Sam 0 t
nyc h, nie zwi'lzanych zyciem rodzinnym. MySl~ , ze wain'l, a niedocenian'l
lub zapoznan'l jest sprawa powolania niektorych sWieckich chrzescijan do zy
cia wlasnie 'samotnego. Wprawdzie 0 ludziach w stanie bezt.ennym nie mowi
si~ juz z lekk'l drn:-in'l "stara panna", ct:j "stary kawaler", tylko wlasnie
"osoba samotna", ale nadal stan ten jakby nizej si~ ceni. Wiele si~ mowi 0 ro
dzinie (wiele i za malo zarazem, to jednak juz osobny problem), ale w!asci
wje zgola nic 0 powolaniu osob samotnych. KSi'lzka 0 Laskach daje tu do
mySJenia. Czyi nie istnieje ca fa garna zawodow, powolan, gdzie najskutecz
niej i z najwi~kszym oddaniem moze dzia lac dopiero osoba nie uwiklana w
rodzin~, trosk~ 0 m~ia (zon~), wychowanie wlasnych dzieci, zabieganie 0
srodki na utrzyruanie ,rodziny? Mam na mySli np.jekarzy - szczegolnie kobie
ty, p iel~gniarki, nauczycielki, wychowawcow z domoW dziecka, zakladow
spe'cjalnych, internatow, ale takze opiekunow ludzi staIYch, niepelnospraw
nych itp. Czy samotnose takich osob nie jawi si~ jako Cenna wartoSc, dzi~ki
ktorej Sq one w stanie wszystkie sily oddae swym podopiecznym? Czy nie
jest to szans,a na rozwini~cie przy tej okazj i apostolstwa, niosqcegoludziom,
zagubionym i cierpiqcym, p.okOj i swiatlo? Tak bardzo potrzeba apostolow w
dzisiejszym swiecie. Wybor samotnosci, ale nie tej jalowej i gorzkiej , lecz ra
dosnej , oddanej sl uzbie ChIY-stusowi w ubogich i w zaniedbanych na duszy i
ciele - czy nie jest wart przemyslenia? .
Na kontec jeszcze refleksja po przeczytaniu rownocZeSnie ksi'liki irlandz
ko-amerykanskiej zakonnicy Briege McKenna 0 jej powolaniu do modlitwy
uzd rawiajqcej, k torej od lat oddaje ca ly swoj czas i si ly, zgodziwszy si-r bye
narz~dziem w r~ku Jezusa - lekarza dusz i cial 4 . SWiadectwo to w pelni za
sluguje na wiar~. Zgodne z nauk'l Kosciola i cz~sto wzruszajqce, pelne pro
stoty, odslania rownoczesni~ jedn'l z bol'lczek zachodniego, a mote calego
sWiata: jakies bardzo kruche , niesmiale i niepelne uj~cie zagadnienia Krzyta.
A przeciei Krzyijest samym centrum naszej wiary.
Bye moze Laski maj:j wlasnie ukazywac swiatu zdechrystianizowanemu,
Swiatu "latwego zycia" to przeslanie: 0 swiadomym podj ~c iu i niesieniu swe
go krzyia dlawynagrodzenia -za grzechy i duchow'l slepot~ ludzi. Moze nie
zawsze trzeba prosic 0 cud , choc wierzymy i Jliemy, ze cud a si~ zdarzajq, a
dla Boga nie ma nic niemoiliwego.
Maria Tarnowska

4 Miracles Do Happen, Veritas Publications, Dublin 1987 .
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DIALEKTYKA PYCHY I POKORY

Wydawaloby si~, . ze autor ksillt.ki analizujllcej krytycznie modnll obecnie
tzw. nowll gnoz~ moze liczye na stosunkowo szeroki odbior czytelniczy.
Spokrewnione z Koestlerowskim stylem myslenia ksillZki von Ditfurtha cie·
szyly si~ wszak duzytn powodzeniem. Tymczasem wydawructwo Ossolineum
wbrew wlasnemu budzetowemu interesowi daje rozprawie Piotra Marciszuka
Nowd gnoza Artlzura Koestlera· naklad 600 egzemplarzy"(siC!). Ktos mogtby
to probowae wyjaSnie nast~pujllcO: otoz Koestler po wystllpieniu z partii
komunistycznej w roku 1938 napisal bardzo upolitycznion'l trylog!~ po·
wiesciow'l, , ktorej pierwsza cz~se, Ciemnosc w poludnie, malujllca groz~
stalinizmu, jest najb~rdziej - znana i uchodzita u nas zawsze za literatur~ zaka·
zanll. Jednak Marciszuk nie zajIlluje si~ pogilidarni politycznyrni Koestlera.
Dzis zreszt'l i 0 stalinizrnie moma jut. to i owo pisae, choe moze jeszcze nie
bylo tak w mO!llencie podejmowania decyzji 0 wysokosci nakladu.
Otoz wiele osob wie. i.e zasadnicz'l ambicjq Koestlcra by to stworzenic
nowego swiatopogl'ldu naukowego. ktory moglby bye ppwszechnie akcepto
walny z ricji swej otwartosti; ktory syntetyzowalby, jak pisze autor mono·
grafii. nauk~ i mistyk~ w duchu zgota pitagorejskim. Ale Marciszuk zwraca
szczegoln~ uwag~ na lllczenie w'ltkow neoplatonskich z gnostyckimi, ktore
odi-yly w XX wieku w wielonurtowym neognostycyzmie. Mimo niew'ltpliwie
nadrz~dnej monistycznej i hierarchicznej wizji quasi·neoplatonskiej Koestler
ch~tnie siyga do uj~c dualistycznych (emocjc.rozum, wolnosc-deterrninizm),
a taUe do ujc:c triadycznych (cialo.<fusza·duch , tj. swiadomosc kosrniczna),
dajqcych si~ odnaJeie w trady~ji gnostycznej .
Neognostycyzm reprezentowany przez Koestlera (i innych) pragnie scalie
i zsyntetyzowae rMne skladniki t.ycia umyslowego i duchowego, ktore nasza
epoka przywykla postrzegae osobno . Stlld potrzeba zakorzenienia wlasnie w
tradycji neoplatonskiej i gnostycznej, ktore dla wiedzy najwyi.ej poj~tej stwa·
rza!y tak,! plaszczyzn~; stlld tez pewien wyrainie zaznaczony odwrot od po·
zytywistycznego rozdzialu faktow i wartosci. Neognostycyzm kladzie rOw·
niei- nacisk na to" co zostalo zaniedbane przez rozw6j nowozytnej fIlozofii,
na ukazanie czlowieka jako elementu wi~kszej ca!osci kosrnicznej, oraz - co
wame - na ufnosc w t~ zalei-nose, ktora jest zalei-noscill w porzlldku ducho·
wy~, jest odnalezieniem sensu przekraczajllcego nasz partykularyzm i subiek·
tywizm.

.

.

Piotr Maciszuk, Nowa gnoza Art/lUra Koestlera. Ossolineum. Wroda\\! 1987.
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Marciszuk siInie podkresla ' to d'!ienie Koestlera do stworzenia teorii 0
c a f 0 sci rzeczywistosci, do uj~cia wszechSwia ta hierarchicznie i holi
stycznie, d,!zenie koresponduj,!ce wfaSnie z "wszechobejmuj'!c'! neoplatOJlskll
fiIozofi,! Jedni". Te aspiracjie budzll najwi~ksze moje w'!tpliwosci i stanowi,!
w doktrynie Koestlera ow tytufOWY biegun pychy. Zastrzega si~ on wpraw
dzie, te kazdorazowa totalizacja wiedzy jest tylko etapem przejsciowym,
etapern zrnierzaj'!cym ku wytszyrn syntezorn, ale w takirn stwierdzeniu kryje
si~ jUi potencjalna "wyzsza" wiedza, zezwalaj'!ca na oceny, czy ten poz'!dany
kierunek "wzwyi." jest rea1izowany, czy tez nie. Trudno rni si~ oprzee
wraieniu, i.e jest to u Koestlera relikt rnyslenia totalistycznego w ogole, w
ktorym tkwi,! zawsze niebezpieczne uroszczenia. 'Staroiytna teza, ze Wszys
tko jest Jednym, a Jedno jest Wszystkirn, rna dut'l fIlozoficzn'l atrakcyjnose,
gdyt zach~ca jak gdyby do tworzenia uporz'ldkowanego, samowystarczalnego
systemu. Prowokuje ona jednak rowniet do pewnych .utatwieri, do pewnych
pochopnych wnioskow w tworzeniu owych wszechobejmuj'lcych doktryn.
Pojawia si~ w tym kontekScie ' uroszczenie tego rodzaju. i.e filozof moi.e znae
ow'! calose i przcmawiae samozwariczo w jej irnieniu. A ten, co zna calose,
rna prawo okr:csIie kazdej jednostce przyslugujqce jej, wfaSciwe rniejsce w tej
cafosci. Widz~ w tym rodzaj kompensacji wobec faktycznej ludzkiej slabosci
poznawczcj. Wiedza ta ma bye wtajemniczeniem, a jako wiedza wyzsza sama
w sobie ~twarza warunki do zbawienia, jako liIiedza (a nie wiill'a) zbawia i daje
najwyzszq zarazcrn wolnose. Koki61 ma w tym punkcie zrozumiale zastrze
p
zenia.
Ja osobiscie odc,zuwam to jako wielki grzech pychy, pychy slabo uzasa
dni(;lllej. Optymizm ccchuj'lcy podskornie lub jawnie teorie neognostykow
zamienia si~ jednak niepostrzeienie dia nich w dose ponury pesymizrn, gdyi
nic nie nastraja bardziej pesymistyc-cnie nit dowome rnieszanie wiary i wiedzy
ora£ naduzycia z tym zwiqzane, prlede wszystkim w skali spolecznej. Twor
czos e Koestlera okazuje si~ transformacj'! rMnych totalistycznych t~sknot
wspol czesnqsci.
Na pewno zbyt sztywny, scjentystyczny rozdzial rni~dzy wiarll i wiedz,!
jest tez bl~dem. budz,!cym dziS wiele zastrzezeri i wymagaj'lcym rewizji. Dla
czego jectnak - z powodu pjecierpliwosci filozof?w - rnielibysmy bye na
przemian niewolnikarni jednego z tych ekstremow? Ostry' rozdzia llub iadne
go rozdziaiu - to' alternatywa nie do przyj~cia. Neognostycy, wi'lz'lc' scisle
poznanie z doswiadczeniem wewn~trznym stawiaj'l pod znakiem zapytania
wszelkie kryteria, dzi~ki ktorym moina by odroznie poznanie od majacze
nia ; odrOinic to , co jest poznaniern od pewnego zintensyfikowanego doswiad
czenia wewn~trznego, mogqcego bye halucynacj'l 0 jednostkowym tylko
znaczeniu. Jesli, jak pisze Marciszuk, nowa gnoza jest przemian'l paradygrna tu
!)5
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scjencj i w paradygmat wyobrairu, to nie mote si~ to okazac akceptacj'l
wszystkich nadutyc wyobraini. Autor monografii w petru zdaje sobie spraw~
z tej substytucji r6tnych tez metafizycznych do rzekomo czysto naukowego
wywodu Koestlera. Sam Koestler nb. jest przeciwrukiem metafizyki rozumia
nej jako wiedza wykraczaj'lca poza sfer~ poznania naukowego. Marciszuk rue
daje si~ zwieSc takim deklaracjom, widzi wr~cz domina·cj~ metafizyki. Przy
czyrua si~ do tego nagrninne u Koestlera poslugiwanie si~ rozumowaniarni
per analogiam .
Wszyscy panteiSci i panenteisci znajdowali wiele argument6w na istnienie
immanentnego B6stwa dzialaj'lcego we wszechSwiecie, na duchow'l istot~ na
tury. Neognostycy pragn!j nadac. tym swoim intuicjom walor nilUkowoscj, nie
po to, by aprobowac istniej'lce reguly, ci<jgle obowi'lzuj!jce w nauce, lecz by
nadbudowaC nad zastanq nauk'l rodzaj wyiszej wiedzy, gnozy wlaSnie, ktora
by w pelni zdala spraw~ z duchowego charakteru rzeczywistoSci i umoiliwi
la kontakt i pojednanie z t'l gl~bsz'l strukturqswiata. To, co bylo dotqd do
men,! przezyc mistycznych , neognostycy pragn'l niejako zinstytucjonalizo
wac w ramach zarysowanej przez siebie nauki. Ks. Zycinoo w nr 366 "Znaku"
z roku 1985 w artykule Neo-gnoza jako nowa proba filozofii Ilaukowej slusz·
nie powqtpiewal w naukowq sprawdzalnosc iuzasadnialnoSc formulowanych
przez nich twierdzen. Bez ·wqtpienia, a trakcjq ich pogl'ld6w jest to , ie urnie
j~tnie wydobywajq sens swia ta ,- nie uwzgl~dniany przez nauki szczeg6lowe.
Rodzi si~ jednak pytanie, dlaczcgo to, co jest obdarzone sensem, musi stac
si~ przedmiotem nauki, a nie np. metafizyki. ezy uznanie czegos za naukowe
jest jedynym sposobem nobilitacji? Koestler ulega wlasnie przcswiadczeniu ,
ie tylko nauka rna rzeczywistq wartosc, totei pod rniano nauki stam si~ pod
ciqgnqc wszystkie poglqdy , kt6re wydajq mu si~ godne uwagi. Ta pretensja do
naukowoSci i kryjqca si~ za ni,! ch~c apody~tycznego narzucenia pewIl\!j wizji
swia ta jest czyms, co najbardziej zrata w doktrynie Koestlera. Pretensja ta
obraca si~ faktycznie przeciwko niemu.
Wed lug Koestlera - jak pisze Marciszuk - ,,mistyczny porz'ldek natury
stanowi realnosc obiektywn'l". Intencja, zawarta w tym sform!Jlowaniu, by
przeciwstawic si~ s!a:ajnemu nowoiytnemu antropocentryzmowi - eksploa
tatorskiemu w stosunku do swia ta - jest zasadniczo sluszna. W filozoficznej
wizji Koestlera jest wiele skladnik6w, kt6re dobrze oddaj'l ducha czasu , tzn.
broniq wartosci w znacznej mierze przez naszq epok~ zaniedbanych. Zl,!czo
ne jest u niego to, ,co zbyt pochopnie rozdzi'elono, jak np. emocje i mysl, w
interesuj'lcej koncepcji tzw . biso'cjacyjnego stanu chwiejnej mi~dzy nimi ro
wnowagi, dostarczaj,!cego mysleniu niezb\!dnej gl~bi. Bo dualistyct:ne napj~
cie rni~dzy emocj'l a myslq Koestler utrzymuje w swym systemie, a ich OSIa
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teczne pogodzenie odsyta w wymiar utopii, ktora mole urzeczywistnic si~
tylko dzi~ki jakiejs "dobrotUwej inlynierii biochemicznej".
Szczcgolnie uwypuklona zostaje u Koestlera rola emocji w procesie twor·
czym. Tworczosc ludzka jest zreszt~ u niego wpleciona w proces creatio can·
tim/a, neoplatonskiej proweniencji, charakteryzuj~cy porz'!dek bytowy. W
trakcie analiZy tworczosci Koestler opisuje tzw. techniki bisocjacyjne, ktore
znajduji wyraz np . jako kolizja w komizmie, jako fuzja intelektualna hetero
genicznych na pozor elementow w mysleniu czy tel jako nieoczekiwane ze
stawienie Uukstapozycja) w sztuce. Zdaniem Marciszuka, owa bisocjacja
jako pewien ogolny wzor strukturalny zast~puje w proces~e tworczym intui·
cj~, ale calkowicie jednak jej nie usuwa, pozOstawiaj'!c otwartym problem
intuicjonizmu u Koestlera. Tworczosc jest w kaldym razie u niego kategorii
podstawow'! i . nawet do ·pewnego stopnia nadutywan,!, gdyt staje si~, jak
pisze Marciszuk, wlasciwie "sposobem bycia bytu".
Wielka rola podswjadomosci ~ jako I~cznika z bytem i Zarazem pod Iota
tworczosci - przYiJomina mi metafizyk~ innego rozczarowanego marksisty,
Edwarda Abramowskiego, ktor~ naszkicowal on na krotko przcd smierci,! w
swych wykladach, po raz picrwszy opublJkowanych w roku 1980. Taklc i u
nicgo podswiadomosc byla wiclkim rezerwu:uem podmiotowym i zbioro·
wym. stanowi'!cym zwornik swiadomosci i bytu. U Koestlera rowniel istnicje
plynne (czy gradualistycznc) przcjscie od sciSlcpodmiotowej sfcry jai.ni ku
wykraczajqcej jUl poza ni,! sfery podswiadomoSci oraz - co znamiennc 
mamy do czynienia z wzruszeniowym, emocjonalnym charaktercm tcj relacji.
Wykraczanie to nazywa Koestler partycypacj~ . Emocjonalnie nacechQ.wana,
daj'lca jednosc z bytcm. jest Olla jak gdyby - w swej in tcncji - przeciwieri
stweni solipsyzmu teoriopoznawq:ego. F i lou s i a - milose bytu dominu
f i I 0 Z 0 f i~, milosci,! ll1,!tirosci llcic1esnioriej w jednostce.
je tu nad
W tym uj~ciu wiedza traci ostre kon tury wiedzy naukowej , llmicj~tnosc
partycypacji llmolliwia bowiem rozszerzenie wiedzy naukowej na te dziedzi
ny, ktore zazwyczaj si! tylko przedmiotem przeczuc. Totel jak u dawnych
gnostykow zaciera si~ granica mi~dzy wicdz,! a przetyciem religijnym. mi~
dzy profanum a sacrum. Wiedza zwerbaIizowa na stoi na przeszkodzie unii
podn1iotowo.przedmiotowej . .~szystko jest spowite auf'! gllosis , w ktorej
wiedziec znaczy widziec i odwrotnie. Prawda jest uchwytna bezposrednio jak
w poznan ill nUstycznym. Czlowiek jako calostka (/Zulon) dzi~ki podswiado
mosci uczestniczy w calosci wszechswiata, inteligibilnego od poziomu subato
mowego do ekstragalaktycznego.
Poza tym sztuka, maj,!ca u podstaw t~ partycypacj~ 0 metafizycznej
wymowie . zdolna , jest, jak pisze Marciszuk, "przywo!ywac znacienia naj.
gl~bsze_. transcendentne" . Rzuca si~ w oczy '- na skutek tej metafizycznej
13 - ZNAK
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intensyfikacji przeZye - silne powiqzanie tej koncepcji sztuki z jej wizj'l
epoce modernizmu .

W

Nowa gnoza przebywa ,,na prze!aj" cafe obszary tworczosci ducha,
dqz'lc usiInie do zin tegro'wania w systemie analogii porz'ldku Iudzkiego z
porzqdkiem boskim. Trudno jednak oprzee sier wrazeniu, ze to co dla neogno·
stykow jest naukowym systematyzowaniem, jest - z innego punktu widzenia
- rodzajem zgota rriagicznego oswajania swiata, oswajania, ktore Jest jedno.
czdnie poszukiwaniem bezpiecznego w nim rniejsca.
Marciszuk pisze interesujqco 0 powiqzaniach poglqdow KoestIera z r6Zny.
mi watnyrni w XX wieku tendencjami, z doktryn'l lunga, w ktorej tak
doniosfq raIer odgrywajq art-hetypy, z pewnyrni kierunkarni fizyki wspolczes.
nej (Heisenberg czy Pauli, ,,-tory, jak pisze au tor monografii, twierdzil, i.e
"wspolczesne przyrodoznawstwo wywodzi si~ z postawy mistycznej adoracji
wobec swia ta widzianego jako szyfr zakodowanych przez moc baskq
znakciw"); 0 powi'll.:lniach z modnyml popularyzatorskimi syntezarni wsporn
nianego juz von DitJurtha, k tore najbardziej przyblizyly u nas szerszyrn
krer gom czytelniczym tcn typ myslcnia. Stwarza to obraz ca lego zespolu idci,
ktcire Sl! niew'ltpliwie odpowicdzi'l na istotn'! potrzeb~ reintegracji czlowieka
w byt, w sytuacji, gdy to , co mialo bye znamicnicm jego wiclkosci - zuo
bywcza i au tokrca torska postawa - sta 10 si~ zbyt uojmujqcym swiadcctwem
jego lJ«ski i osalllotnienia. Stqd potrzeba pokajania si~ rozumu ludzkiego,
pokory, uznania, ze rOWI11 jednostkowy to tylko casus, cgzemplifikacja
powszcchnej rozumnosci swiata, ale TOzumnoSci nie odczytywanej juz wed lug
szablonow naszcj logiki i filozofii. I w tcn sposob nasterpuje nawrcit od pychy
wynikajqccj z wicdzy 0 caloSci , do pokory, wynikaj'F~ej ze zrozumienia
wfasciwego miejsca we wszcchswiccie. Koestler prcibuje zresztq ujqC ter
osobliwq dialektyk« pyclly i pokory, pisz'lc wyrainie, ii poznanie nigdy nie
jest ostatccznc; ze kaiQY osiqgni«ty poziom jed nos c i w wi e I os c i
jest przejSciowy na dradze ku wyt.szej syntezie, ale - czego tU nie rnoina
przemilczee - Koestler rna swiadomose , zc jest to zdqtanie ku wyiszej
syntezie , czyli rosci sobie prawo do oceny efektywnosci tego procesu. Zeby
to oSiJdbe, trzeba miee jUi jakqs wieuzer 0 calosci bezwzgl~dnej, przynaj
mniej w postaci przeczucia.
~1iejmy nadzicjer , ie doczekamy si~ na rynku jakiegos reprezentatywncgo
zbioru esejciw tego malo u nas znanego a godnego uwagi myslicicla.
Stanisbw Borzym
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KRUCHE FUNDAMENTY
Kazda wyraina cezura historyczna budzi w nas odruch idealizowania cza
sow, ktore j'! poprzedzaly. Jest to popularny i zazwyczaj bezpieczny sposob
dyskredytowania wspolczesnosci. Zywy byl po I wojnie swiatowej mit Belle
Epoque, epoki szcz~Scia i rozkwitu. KSi,!zka Barbary W. Tuchman * dow.ndzi,
ze iadnego z lotego wieku przed rokiem 1914 nie by Io i ze wojn~ przygoto
waly dek,!dy j,! poprzedzaj'!ce.
Autorka kresli obraz swiata zachodniego, "pomin~lam - pisze w przed
mowie - Europ~ Wschodni,!, gdyz jakkolwiek wazna, rna ona odmienne tra
dycje" ... Moma by wi~c zarzucic ksiqzce, ze redukuje swiat do kilku krajow
Zachodu. RzeczywiScie, uwzgl~dnienie przynajrnniej Rosji, jej historii poli
tycznej i dziejow spolecznych ostatniego cwiercwiecza imperium Romano
wow bardzo by ksiqzk~ wzbogacilo. Epok~, 0 ktOrej ona traktuje, zakoriczy
la nie tylko wojna, ale i-maze przede wszystkim - rewolucja paidzierniko
wa zapoczqtkowuj'!ca trwajqcy do dzis podzial swiata.
.
Barbary Tuchman nie intercsuje wlasciwie polityka, posuni~cia premie
row i tajne pertraktacje dyploma tow. Polityczne wydarzenia znane wsp6tczes
nym z pierwszych stron gazet zostaly przez autork~ Wyniosiej wieiy odsu
ni~tc na dalszy plan. Wychodzi ana z zalozenia, ie wielkie wydarzenia w
rodzaju wojcn, rewo!ucji i przewrotow przygotowywane S,! latami przez sto
pniowe przcmiany ekol1omiczne. spoleczne, ideologiczne, zachodz'lce w
masach i elitach. Zreszt'l uogolnianie nie jest domen'l Barbary Tuchman, nie
interesuj:j jej proccsy historyczne ani rzekome prawidiowosci. Cechq chara
kterystyczn'! metody pisarskiej autorki jest dbalosc 0. s'z czcg6t - obyczajowy,
biograftczny - i umiej~tnosc jego wykorzystania. Narracja pol ega przede
wszystkim na~umulowaniu faktow, anegdot, przykladow, portretow, cza$<)
mi danych statystycznych, a nawet faits divers. W g'!szczu tYm autorka poru
sza si~ swobodnie, nie gubi w'!tku, nie popada w wielcslowie. Untie zacieka
wic czytelnika, nie epatuj'!c go. Charakterystyka arystokracji angielskiej, jej
stylu iycia, zapatrywari i politycznych idealow naleiy do naj1t>.pszych frag
mentow ksi,!iki. Barbara Tuchman z mistrzostwem posluguje si~ form,! indy
widualncgo portretu. I nie ma znaczenia, kto jest portretowany: lord Salis
bury, anarchista Leon Czolgosz, zabojca prezydenta Stanow Zjednoczonych
McKinleya czy Ryszard Strauss. Dzi~ki tej umiej~tnosci opowiadana przez
autork~ historia zyskuje ludzkie oblicze; tworz'l j'l ludzie a nie marionetki.

*

B. W. Tuchman, JIIyniosla wieia. Swiat przed pierwszq wOjll'l1890 - 1914, przel.
Janina Zawadzka, Czytelnik, Warszawa 1987, s. 677,32 nIb .
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Watny jest koloryt epoki, upodobania estetyczne," gesty, iycie towarzyskie.
Autorka zebrala rozproszone po setkach palni~tnikow fakty i przekazy,
przejrzala dziesi'ltki roczn ik6w gazet i pism, powiesci, do ktorych jut dzis
nikt nie zagl'lda. Ten trud okazal si~ owocny, udalo si~ wskrzesic epo k~,
oddae jej nastr6j i du cha.
Gl6wnymi motywami pojawiaj'lcymi si~ we wszystkich rozdzia lach Jily 
nioslej wieiy s~ przemo c i nienawiSc. Autorka odnajd uje je w warstwach spo
lecznych, narodach , paristwach. Caly rozdzial poswi~ca anarchizmowi , ktory
jut ist+liej'lce konflikty pogl~bil i udra ma tyzowal. W bogatych i uprzywilejo
wanych obudzil sumienie spole czne, walce biednych i upoSledzonych nadal
cechy gwaltu i ekstremizplU . Barbara Tuchman odczytuje anarchizm jako
"ostatni kr zyk indywidualncgo czlowieka, ostatni'ruch wsr6d mas na rzecz
wolnosci indywidualnej, ostatnill nadziej~ na swobodne tycie, ostatnill pi~sc
podniesionll w g6r~ przedw wkraczaj'lcemu panstwu, zanim paristwo, zwi'l
zek, organizacja zamkn~ly swe okr'ltenie".
.
U sGhylku wieku XIX upadl mit pokojowej Ameryki. Stany Zjednoczo
ne rozpocz~ly wojn~ z Hiszpani'l, ktora w traktacie pokojowym odstqpiia im
Filipiny -(partyzanci filipiriscy wspomagali Amerykan6wj. Protest aspiruj~
cych do niepodleglosci Filipinczyk6w zosta 1 krwawo j bezwzgl~dnie sUu·
miony. Mlody nar6d zasmakowal w podboju: "jestesmy oiywieni nowym
uczuciem ... . Narod czuje w ustach smak imperium, tak jak si ~ czuje w dtungli
smak krwi" - pisa ly gazety.
R6wnoczesnie w Europie szerzyl si~ antysemityzm. We Francji wybuch
la afera kapitana Alfreda Dreyfusa - rownie zdumiewajqca, co haniebna·.
Latwiej zrozumiec (co nie znaczy: usprawiedliwic) rosyjskie pogromy nit
skandale slldowe w tej afcrze, zajadiosc w i~kszosci spoleczenstwa i rzqdu.
Broni'lcego Dreyfusa Zol~ oskartono 0 oszczerstwo i skazano przy wtorze
tryumfalnych ryk6w rozjuszonego paryskiego tlumu . Padly wtedy wieszcze
slowa autora Germill[J/u: "SI uchajcie ich! Rycz'l, Jakbiczekali, at,im ktos
rzuci mi~so". Holocaust byl jut tylko kwesti'l czasu. Dla Zydow bylo w
Europie coraz mniej miejsca .
. Stwierdzamy dzis cz~ s to Iiipokryzj~ w stosunkach mi~dzynarodowyc h .
Nie brakowalo jej i wtedy. Mlody rosyjski car, Mikolaj II wezwal rZ'ldy do
ogranicze nia wyscigu zbrojell i rokowari. Apel ten jedrti przyj~li z nieufnoSciq ,
inni z en tuzjazmem , nie szcz~dzono pochwa 1 monarsze. Europa pragn~ la
pokoj u , ale jednoczeSnie nicus tannie doskonalono broli. Po roku 1871 wszys·
tkie mocarstwa wprowadzily pob or do wojska. ,)a i Armia na1ei ymy wZ:lje m
do siebie. Urodzilismy si~ db siebie" - glosHw swej koron acyjnej prokbllla
. cji kajzer Wilh elm II. Odzwiercicdlajq one narodowq pych~ cal ego spo! cczeli.
stwa. kt6re przeiywato okres niezwyklego rozkwitu na kai dym polu. Ni
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moma tcgo powiedziec 0 Rosji. Carska propozycja konfere~ji pokojowej
zos tala wymuszona przez stan gospodarki i finansow imperium. Rosja nie na
d~iaia za innymi mocarstwami, brakowalo pieni~dzy na nowoczesne dziala.
Dwie haskie konferencjc w roku 1899 i 1907 nie przyniosly oczywikie
iadnych rezultatow. Inni nie rnieli takich klopotow jak car. Wyraiano na"dzie
j~, ie post~py przyniesie nast~pna konferencja w roku 1915.
Za fasad q wspania Icj i dumnej cywilizacj i krylo si~ targowisko prOinosci,
dqienie do dominacji, piana zludzel1. "Wyniosla wieia - pisze Barbara Tuch
· man - zbudowana w okresie swietnosci cywilizacji europcjskiej byla budowlll
pet n~ majcsta tu i nami~ tnosci, pi~kna i bogactw, ale takie cieronych 10chow.
W porownaniu, z ·okresem poiniejszym jej mieszkaricy bardziej polegaJi na so
bie , micI i wi~cej ufnoSci, wi~cej nadziei; iycie ich mialo wi~cej swietnosci,
rozrzutnosci i degancji, zyli w wi~kszej beztrosce, wesolosci, bardziej cicszyli
si~ wzaje m swoim towarzystwem i rozmowll; iyli tei w wi~kszej niesprawie
dliwosci i hipokryzji, w wi~kszcj biedzic i n~dzy; odznaczali si~ wi~ksz.~
uczuciowosciq,. cz~sto fa Iszywll, mniejsz'l . tolerancjq dla przcci~ tnoSci;
wykazywali wi~ccj godnosci w pracy, wi~ccj zapaIu, bardzicj rozkoszowali
si~ przyrodq" .
Sierpniowc salwy zakoriczyly wiek XIX. Na polach bitew rodzil si~ po
nury wick XX.
Andr'zcj Sranislaw Kowalczyk

/

AMBROISE JOBERT I POLSKA

Zmarly w ostatnich tygodniach we Francji, w rodzinnym Grenoble, pro
fesor Ambroise J obert, byl wybitnym znawq dziejow nowotytnej Polski,
autorem bardzo cenionych opracowari, a zarazcm wielkim naszym przyjacie- .
lem , Sledz~cym z uwagq 90 ostatnich chwil zycia to , co si~ w Polsce dzialo za
posrcdnic rwem przede wszystkim ,;Tygodnika Powszechnego" . Urodzony w
Grenoble . w Alpa ch francuskich, 8 lipca 1904, ukoriczyl w tymie mieScie
studia lusto~czne, uzupdniaj,!c je potem w Lyonie i Paryiu. W 1927 r. mlo
dy historyk znalazi si~ w bardzo wtedy iywotnym Instytucie Francuskim w
Warszawic, co mialo zadccydowac 0 calej jego poinicjszej drodzc naukowej .
Polubil Polsk~, z ktorq spotkal si~ po raz pierwszy, tak bardzo, t.e odt'ld stac
si~ ona miata do kmica Zycia gl6wnym osrodkicm jego zainteresowari i prac
hadawczych. Pracowal w Warszawic przez trzy la ta, pOiniej w la tach 1930
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-1933 w Instytucie Francuskim we Wiedniu, wreszcie powrocil do Grenoble,
gdzie mial jut pozostac do konca zycia jako nauczyciel w liceum, a od 1945
do emerytury w 1969r. jako profesor miejscowego uniwersytetu. Polsk~
odwiedza l wielokrotnie dla pracy w archiwach i bibliotekach: odczytOw,
s potkari z przyjaciol mi. Polakow, w tym takte przyjaciol i bliskich mu his to
rykow, przyjmowal niezwykle serdecznie u siebie w Grenoble . Odwiedzatem
go tam ·k ilkakrotnie od 1959 r. i zachowuj~ zywo w pami~ci atmosfer~ tych
spotkari i nie koricz'!cych si~ rozmow 0 Polsce i jej historii. Z jak'lz dumq i
radosciq opowiadal mi przy okazji je dnej z takich wizyt, pierwszej po obiorze
kardynala Wojtyly na papieta, it jeden z jego zaprzyjainionych ksi~zy z Gre
noble przewidzial wczesniej ten wybor; znal po prostu kardynara z pobytu w
Krakowie i to by to pods taw,! przekazanej profesorowi opinii.
Pogarszaj'!cy si~ stan kadry historykow francuskich pracujqcych nad hi
sto'ri,! Polski przejmowal bardzo Zmarlego. Zywo pam.i~tal cat'! plejad~
swych rowieSnikow z mi~dzywojennego Instytutu Francuskiego, doskonale
wyspecjalizowanych w roinyc!J dziedzinach historii Polski, jak mcdiewista
Pierre David, Jean Fabre, entuzjasta reform Stanislawa Augusta , czy zmarty
przedwczcsnie Antoine Martel, autorcennej rozprawy 0 j~zyku polskim m
Rusi w latach 1569-1667. W mtodszym pokoleniu Francuzow dzieto' tamtcj
generacji kontynuuje dzis Daniel Beauvois db XIX przede wszys tki m wieku
(swietne prace 0 szkolach okr~gu wileriskiego i wyniszczeniu szlachty pol
skiej na Ukrainie) oraz Francois Bouletreau, pracuj'!cy nad zwiqzkami religij
nymi Francji i Polski w XVII wieku. To w tym Osta tnim widzia t J obert swego
bezposredniego nast~pc~, jemu tei przekazal SWq cenn,! bib1iotek~. Byloby
rzecz:j niezwykle wain'!, by Boull!trea u, dzis w malym tylko sJopniu wykcr
rzystywany jako historyk nJ fakultecie katolickim w Angers, znalazl we
Francji i w Polsce warunki umozliwiaj'!ce mu kontynuowanie rozpocz~tych
ciekawie i waZnych prac.
Sposrod prac Joberta dwie zwlaszcza zapewnily mu trw.al,! pozycj~ w
h..istoriografii dotycz'!cej przedrozbiorowej Rzeczypospolitej Trzech Narodow.
Jest to najpierw pierwsza w gruncie rzeczy , naukowa synteza Komisji Eduka
cji Narodowej, rozpocz~ta jeszcze w Warszawie z porady profesora Marcelego
I-Iandelsmana i opublikowana w Paryzu w 1941 roku; polskie tlumaczenie,
bez pierwszej cz,"sci, ukazalo si~ w 1979 roku w Ossolineum z przedmow'l
I-Ienryka Barycza. W oczach autora Komisja stanowila jeden z najwatniej
szych czynnikow decyduj,!cych 0 dynamizmie pokoleri polskich w wake 0
sw6j kraj niemal po polow~ XIX wieku. Mam nadziej~, te ukate si~ rychlo po polsku i inne watne dzieio, owoc
dwudziestoletniej peacy autora, a mianowicie - w polskim tlurnaczeniu - Od
Lutra do Mollyly. Polska w layzysie chrzeScijanstwa 1517-1648, Paryt 1974.
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Tym razem mamy do czynienia z jasno napisan 1 i dobrze udokumentowan~
syntez'l przemian religijnych zachodz~cych w Rzeczypospolitej w tym jakie
waznym, Jduczowym i swietnym zarazem okresie. Profesor Karol Gorski,
przyjaciel Zmadego, ktoremu ksi~ka wiele zawdzi~ cza, zaczyna sw~ przed
mow ~ od stwierdzenia: "Oto ksi~ka pasjonuj~ca, przynajrnniej dla Polaka .
Aulor mowi 0 rzeczach dawnych widz~c je oczyrna czlowieka XX wieku, je
go drugiej polowy". Sam Jobert wyznaje, ze pisz~c j~ nigdy nie mial wraze
nia odchodzenia od aktualnoSci, od wielkich debat towarzysz~cych II Soboro·
wi Watykanskiemu . Sprawy wolnosci religijnej , tOlerancjL poszanowania roz
nych postaw i wspoliycia lud zi staly si~ dzis sprawami centralnyrru dla ludz·
kosci i dla chrzescijan , st'ld tei w oczach Joberta nie zwyk la waga doswiad·
czen religijnych Polski i Rzeczypospolitej w jej zlotym wieku. Chodzi prze
ciei 0 wielki kraj w zasadzie i oficjalnie ka tolicki, kraj przyzwyczajony od
dawna do wspoliycia katolikow i prawoslawnych, ktory uznal w XVI stule
ciu wszystkie Koscio.fy i wspolnoty wyrosle na gruncie reformy protcstanc
kiej. Picrwsza c z~sc pracy poswi~ cona jest rozwojowi protestan tyzmu, druga
ounowie katolickiej. Sprawy Unii Brzeskiej i odnowy prawoslawia - nazwi
s,ko Mohyly jest tu symbolem - zajmuj'l w wyk ladzie wiele miejsca. Przy
calym obiektywizmie spokojnego , zrownowaZonego historyka widac jego
iywq syrnpati~ ula ludzi sz ukaj'lcych pojednania, dla wolnosci i irenizmu . Tak
np. wielkie zamiary ekumeniczne W!adyslawa IV i jego bJiskich wspcilpra
cownikow,jak ZIlany ojciec Walerian Magni , s~ mu szczegolnie bliskie.
Miejscc Polski w Europie mj~dzy europejskim Zachodem i Wschod em to
sprawa w oczach loberta zasadnicza , nawraca do niej w konkluzjach pracy.
Wydaje mu si~ s!usznym przywo!a c w ostatnich doslownie zdaniach mysli
ciela rosyjskiego sprzcd stu lat, Wlodzimierza Solowjowa: "Polska nie umaria
i nie mot e urnrzec" albowiem powolana jest do swi~ tej slutby . Narod polski
jest powolany do sl uzenia katolicyzmowi. Jego pierwszym i najwai.niejszym
zad anie l\l jest doprowadzenie do zjednoczenia Kosciolow". Takie bylo, po
wiaua lobert , przekonanie elit w polskim Zlotym Wieku. Elity ru skie Rzeczy
pospolitej mys!a!y za s tak jak znow cytowany Solowjow : "Ze Wschodu czy z
Zachodu, jestesmy <;ztonkarni KOSciola niewidzialnego Chrystusa .. . Katdy z
Koscio!ow jest jut Kosciolem uniwersalnym w miar~ jak d'!i.y nie do separa
cji, ale do jednosci ... " I to jest dla Ambroise loberta najwazrnejsze doswiad
czenie i trad ycja przckazana przez polski Zloty Wiek wspolczesnej Europie i
5wiatu. wspolczesnemu chrzeScijallstwu.
Mowi si~ cz~ s to i sl usznie , ze trzeba opuscic swoj kraj na pewien co
najmniej C"Las by moc go lepiej zrozumiec. W wielkiej mierze odnosi si~ to
rowniez do cudzoziemcow bliskich danemu kraJowi, i dla tego tak watne sq
dla nas przemyslenia tych, kt orzy cale swe tworcze zycie poswi~cili pracy i
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refleksji nad polsk'! histori,! i ,rzeczywistosciq w duchu ludzkiego zrozumienia
i sympatii. Jobert, samotnik w daleJVm Grenoble, m'ldrY czlowiek i uczony,
Europejczyk przekonany, nie tylko zrobil wiele dla przybliteriia Francji i
swiatu bardziej rzeczywistego obrazu tego, co w naszej przeszlosci szczegol·
nie jest ciekawe i watne, ale jest takte wazny dla nas dzis wiasnie \v swym
szerszym, europejskim widzeniu spraw Polski i Rzeczypospolitej. Skladaj'lc
hold Jego pami~ci wolno wyrazic iyczenie, by Jego dzielo stalo si~ w Polsce
i w innyeil krajach-dziedzicac~ Rzeczypospolitej lepiej znane i na co dzien do.
st~pne

Jerzy Kloczowski

PRZEGL~D

FILOZOFICZNY

JAROSt.AW GOWIN

WOKOt. NI ETZSCH EGO

w sto la t po duehowej smierei autora Tako rzecze Zara lUstra jego mozo·
fia przestab jut bulwersowac, faseynowac czy ii'lspirowac nowe proby "prze
wartokiowania wartosei". Nie oznaeza to jednak, by nie przyci'lga la w da!,
szym ci'lgu uwagi badaczy; tyle tylko, ie w lain teresowaniaeh Nietzschem
dostrzec motna znaez'!ce przesuni~cie: nie pa trzy si~ jut na . niego jako na
wielkiego buntownika, niszezyeiela tradycji i przesmiewe~ nienaruszalnych
idea low. W zarnian usi luje si~ jego niesystema tyezn'! z za loienia ref1eksj~
poddac kWes!ionaritiszowi tradycyjnych pytan filozoficznych, ?badac jej 10
gicznq spojnosc ezy ustalic map~ zaleinosci i wptywow,jakim podlegala. W
ten oto sposc\b dokonuje si~ akt swoistego "oswojenia" przez mozofi~ akade
miekq jednegoz jej najgwaltowniejszych krytykow, co - by iartobliwie sko
rzystac' z poj~c Nietzschego - moina by potraktowac jako zemst~ stabych
na geniuszu niekonwenejonalnej jednostki.
Sposrod kilku artykulow, jakie w ostatnirn czasie pojawity si~ na temat
Nietzschego, warto zwlaszcza zwrocic uwag~ na tekst Harry Lessera omawia.
j,!ey stosunek autora Woli mocy do filozofii presokratycznej (" The Journal of
the British Society for Phenomenology", styezen 1987). Zdaniem Niet;;sche.
go wczesna filozofia grecka nie stanowila Ii tylko preludium do wystqpienia
Sokra tesa i PIa tona: przeeiwnie, Sokra tes i na jgenialniejszy z jego uczniow do.
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prowadzili filozofi~ do stanu degeneracji i przewleklej choroby. Okresem
prawdziwego rozkwitu' filozofii byl okres wczesniejszy. Filozofia, jakq wow
C71lS uprawiano , byla fiIozofi lt
z d row It, tzn. zin tegrowanlt z kulturq, z
ktorej wyrasta la , wyralajltCl! ten sam swiatopogi'l:d i nacechowanq homoge- _
nicznym stylem, ktorego jqdrem byla postawa "pesymistyczna czy tet arty
stycznie optymistyczna". Postawa owa gl osila , ze jakkolwiek z realistyczne
go punktu wid zenia swiat"jest miejscem cicrpienia, z etycznego - miejscem
win y, to z estetycznego stano\vi sie dzib~ pi~kna. Artystycznym wyrazem ta
kiego przeswiadczenia byla, dIa Nie tzschego, tragedia grecka , intelektualnym
zas wczesna ftIozofia, szczegolnie Heraklita i Anaksagorasa.
"Pesymizm" presokra iykow kr zyzowal si~ z innym ich funda me ntalnym
przekonaniem: IZ swiat jest jednoScilt, JeW jednak ta k , to dostrzegalne zmy
slowo istnienie wieloSci staje si~ problemem, nie tylko epistemologicznym,
ale i e tycznym. Przemiana jednego elementarnego zywiolu w,llieskonczonlt
rozmaitose rzeczy tworzqcych znany nam swia t mot e bye postrzega~a jako
seria aktow kosmicznej niesprawiedliwosci, kazdy bowiem ze skladnikow
Wielosci moze ,zaistniee jedynie przez nieusprawiedliwione umniejszenie czys
tego sta nu Jednosci , a zaplat~ za to stanowi,! smiere i zanik istnienia . Z po
czucia kosmicznej niesprawiedIiwoSci rodzi si~ podstawowy dylemat filozotii
greckiej : z jednej stronx. intuicja poucza nas,ze swiat jest wiecznym, nie
zmiennym i jednolitym By te rn, a jego istnienie jest sprawiedlhve i sluszne.
Ale z drugiej ,strony swiadectwo zmysl ow mowi nam, ie swia t jest wielosciq,
ze rzeczy indywidualneSll w sta nie permanentnej zmiany, a istruenie kazdej z
nich dokonuje si~ na koszt innych, co prowadzi do ogolnej destrukcji i cha
osu . Jak pogodzie te dwa doswiadczenia? Przekonujltcej odpowiedzi udzielil
Heraklit. Zanegowal on istnienie jaldegoko!wiek bytu substancjalnego: Swiat
sHada si~ z ci'lgow zmian i procesow, uniw'ersum rue tyle zawiera zmienne
rzeczy, He sarno jest zmian,!. Swiat jest zespolem proces6w, a poniewaz pro
cesow nie da si~ od siebie oddzielic, swia t jest zarazem Jednoscilt i Wieloscilt.
Co wi~cej , procesy przebiegaj'! wedlug ustalonych praw natury, z czego wyni
ka, ze mimo ustaw icznej plynnoSci uniwersum jest systemem sta lym, jedno'Ii
tym i wiecznym~ Trwa po n i e w az si~ zmienia. Tak zatem rzeczywistosc
l'lcz,!c sprzecznosci przyznaje racj\! zarowno zmyslom jak i intuicji.
\vaine s,! moraine konsekwencje dopisane przez Nietzschego do ontolo
gicznych wywodow Heraklita. Skoro sprzecznosc jest wa runkiem istnienia
swiata, bl~dem jest patrzec na niego z perspektywy moralnej . Dobro jest dIa
wszechSwiata rownie niezb~dne jak zlo, stltd wrogosc Nietzschego do chrzes
cijanstwa. Z uznaniem mowi on 0 (1ogi'ldzie Heraklita, iz rola etyld ogranicza
si~ do poziomu l yeia spolecznego, zas proby doszukiwania si~ w uniwersum
porz'!dku moralnego wiod,! do rozpaczy, odrzucenia wartosci zycia i apo14-- ZNAK
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teozy choroby. JedYD'l postaw'l afirm1!j~q zycie jest postawa estetyczna.
Skladaj~ si~ na ni~ dwa elementy - w.iara, ie wszechswiat jest zabaw'l, gr'l,
pi~kn~, choc z koniecznosci nieco okrutn~, oraz przekonanie, ie pi~kno to
jedyny cel wszechswiata. Instynktowna Tn'ldrosc grecka polega, zdaniem Nie·
tzschego, na akceptacji IJlradoksalnej sprzecznosci danych zmysl owych i in
tuicji i na rozwi¥aniu tej sprzecznosci na drodze nie logicznej czy etycznej,
lecz estetycznej.
Nie wszyscy presokratycy 'akceptowali takie stanowisko. Jak glosil Far
menides, istnieje tylko wieczna jednosc, swiadectwo zmys16w trzeba wi~c
odrzucic. Wraz z tym stwierdzclli ;m rozpoczyna si~, wed lug Nietzschego,
falsz j degrengolada filozofi. O<ll /:llcenie zjawisk w imi~ ukrytej ,/zeczy
wistosci" czy stawania si~ Wimi~ oytu jest nie tylko bl~dem poznawczym,
ale i przejawem postawy wrogiej tyciu , jest tch6rzliw~ ucieczk~ poza swiat,
rodz,!c'l zawIsc i resentymcnt. Co prawda, mysl Parmenidesa nie zapanowata
nad umyslami presokratyk6w, lecz jedyn'l godn'l uwagi jej refutacj~ widzi
. Nietzsche w filozofii Anaksagorasa. Os jej stanowi przekonanie, ii swiat jest
bezcelowy. a jedyn'l wartosci~ jest tworzenie pi~kna. Tym, co r6ini Anaksa
gorasa od Heraklita, jest fakt, i.e zajmuje on . postaw~ aktywn'l, postaw~
artysty a nie widza . Powinnismy nie tylko pat r z e c na swia t pod k'ltcm
estctycznym, ale rowniei d z i a lac w spos6b estctyczny i twOrczy.
Powobniem czlowieka jest tworzenie dziel, kt6re choc podlegle przcmijaniu
i nie rnaj'lce celu poza samymi sob,!, ~ wewn~ trznie uporz~dkowanc i pi~kne.
To wtasnie ostatecznc przeslanic, jakie zdaniem Lessera odczytuje Nietzsche
z filozofii presokraty'k6w: chociaz swiat nie jest sprawiedliwy ani przyjemny,
jest niewinny i pi~kny, a rn'ldrosc polega na podchodzeniu do niego z pers
pektywy nie rnoralnej, lecz estetycznej, prespektywy widza lub artysty
usiluj'lcego wykreowac porz'ldek i pi~kno w. sztuce, w spoleczeristwie czy po
prostu w zyciu.
Nietzsche i Hume. Na poz6r ich sposoby rozumienia tllozofii, jak row

niet tradycje fiIozoficzne, z ktorych wyrastali, sytuuj" ich na przeciwstaw
nych biegunach filozoficznego gwiazdozbioru. Wykazano zreszt'l, ie Nie tz
sche pism Hum e'a bezpoSrednio rrie znat, a 0 jego poglqdach wypowiadat si~
. zawsze z lekcewazeniem. Mimo to, w pogl~dach obu mySIicieli dajq si~ do
strzec uderzajqce podobieristwa. leh zestawieniem, a takze pr6bq calo:iciowe
go zbilansowania filozofii Nietzschego zaj~l si~ w tym samyrn numerze
"Journal of the British Society for Phenomenology" Nicholas Davey. Jego
zdaniem, wSpOlne obu fIlozofom jest przekonanie 0 fikcyjnym charakterze
takich poj~c jak substancja, jazri, tozsamosc czy przyczynowoSc. Nietzsche
ariska teza, it jairi jest plynnym zbiorem domari, przypomina znane stwier
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dzenie Hume'a 0 jaini jako wi¥ee impresji. Davey zwraca uwag~ na odmien·
,ne powody, dla jakich obaj myslieiele zdecydowali si~ na zanegowanie toisa·
mosci rzeezy ezy jaini. 0 ile u Hume'a negaeja brala si~ z proby opareia ba.
dan natury ludzkiej na doswiadezeniu zmystowym, to negacja Nietzschego
wyp!ywata z przestanek metafizyeznych: z afirmaeji ciqgtego Stawania si~,
Heraklitejskiego strumienia proeesow czy woli mocy, w ktorej nie rna miejsca
na jakqkolwiek totsamosc. Jak zatem dzieje si~, 'le wiara w tozsamosc jest
tak wszechobecna? W tym punkcie porownywani autorzy dos~li do analogicz·
nych wnioskow, Humaczqc OWq wiar~ faktem akceptaeji okreslonych proce·
dill gramatycznych, a bardziej jeszcze jej I)iezb~dnosciq dla pm:trwania ludz·
kosci.
.
Koncentrujqc si~ bliiej na analizie poglqdow Nietzschego rekonstiutje
Davey tok rozumowania, ktory doprowadzi! mySliciela nicmicckiego do
wspomniancgo wytlumaczenia genezy fikcji toisamosci. Caty problem poja·
wil si~ w mysli Nietzschego wraz ztrudnosciami zwiqzanymi Z ontologiq Sta·
wania si~. Skoro - jak chee ta ontologia - percepcja kaidego momentu stru·
mienia istnienia jest unikalna, w jaki sposob wielosc oderwanych postrzezeri
wiqie si~ w ludzkim umysle w ogolnie uznawane powszechniki'! Wbsnie bo·
rykajqc si~ z tym dylematem si~gnq! Nietzsche po, Humowski z dueha, argu·
ment, i.e kategoria totsainosci jest konstrukcjq naszej wyobraini. Kryje si~ za
tym implikacja, it to, cO swiadomie postrzegamy jako wzgl~dnie uporzqdko.
wany Swiat pozornie toi.samych rzeczy, jest rzeczywistosciq sfabrykowanq,
jest systema tycznym zafa lszowaniem niepoznawalnego chaosu nieswiado·
mych impresji zmystowych. Ostateczny wniosek Nietzschego - i.e swiat
fak tyczny nie jest postrzegany w naszym doswiadczeniu - prowadzi tego
par e x c e I len c e antyidealistycznego filozofa do zaskakujqco idealis·
tycznej stigestii, iz kategoria tozsamosci stanQwi aprioryczny warunek zmy·
s!owego przedstawienia. Jak jednak rozumiec OWq apriorycznosc? Nietzsche
stanowczo odrzuea! rozwiqzanie Kantowskie twierdZ'lc, 'le zapoznaje one
historycznosc ludzkich wtadz poznawczyeh, a taki.e, i.e normy naszego
myslenia Sq konieczne rie logicznie, lecz psychologicznie, tzn. ich odrzucenie
stwarzaloby stan zagrotenia dla naszego i.ycia. Sledzqc pi~trzqce si~ przed
myslq Nietzschego trudnosci, Davey konstatuje, ie elementem uzgadniajqcym
koncepcj~ tOisamosci jako koniecznej formy postrzegania z ontologiq Stawa·
nia Si~ jest - paradoksalnie - zanegowanie istnienia jaini jako trwalego
substratu. Dla Nietzschego ,jairi" to tylko ehwilowe zgrupowanie dynamicz·
nych punktow woli !qcz'leyeh si~ w eel u spot~gowania swej rnocy.
Druga, obszerna cz~sc eseju Daveya poswi~ cona jest krytycznej analizic i
ocenie Nietzseheariskiej koncepcji jaini. Z braku rniejsea mog~ jedynie zasyg.
nalizowac zain teresowanym te rozwaiania, podobnie jak ciekawq rozprawk~
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Roberta Gooding-Williamsa (The Journal of Philosophy, 1986, nr 11), w kta
rej na przykhidzie Taka rzecze -Zaratu"stra rozpatruje si~ moiliwose trakto
wania dzieta literackiego jak o wypowiedzi filozoficznej.
Om6wienie tematyki Nletzsch eanskiej zak oncz~ na artykule Daniela C.
Shawa Nietzsche jako :vfista: polemika (In ternational Philosophical Quarterly,
grudzien 1986). Celem wywod6w Shawa jest dokonanie takiej interpretagi
filozofli Nietzschego, kt6ra usuwalaby sprzecwoSe mi~dzy ontologi cznymi a
etYcznymi jego deklaracjami. Kl ucz do zrozumienia metafizyki Nietzschego
stanowi sentenqa z Wiedzy radosnej charakteryzuj'lca swiat jako totalny
chaos, do k(6rego nie przystaj 'l iadne pojycia moraine czy estetyczne. Jakie
. S,! implikacje tegotwierdzenia dla Nietzscheanskiej krytyki moralnosci, dla
teorii wedle kt6rej moralnose wroga jest, na turze i iyciu, a jej ir6dtemjest
resentyment? Zas tanawiaj'!c siy nad sta tuse m tej krytyki odrzuca Sha~ inter
pretacj y eseng aIistyczn'l (wartoki koresponduj'l z.ukrytym porz'!dkiem mo
ralnym sWiata) jako niezgodn'l z metafizycznymi intuicjami Nietzschego, a
takie pragmatystyczn 'l. Jedynym sposobem nadania ftlozofii Nie tzschego ce
chy sp6j~osci jest potraktowanie jej jako sofistyki. '
R6inica miydzy filozofem a sofist'l , jak zdefiniowat j'l Pla ton, sprowadza
si y do tego, ii 0 ile pierwszy poszukuje prawdy podporz'ldkowuj,!c si y obiek
tywnym rygorom rozumu , to celem drugiego jest perswazja, przekonanie stu
chaczy do w tasnej opinii przy uzyciu wszelkich srodk6w re torycznych. Zato
zeniem catego rozrMnienia jest wiara w istnienie "prawdziwego swiata", do
k t6rego mozna si y odwotae w sporze. Nietzsche wprost odrzuca to zatoienie
dopa truj'!c si y w rozr6znieniu miydzy zjawiskami a rzeczywistosci'l k tamstwa
filozof6w . J eSli nie rna "prawdziwego swiata", w dy skusjach fJ.1ozoficznych
pozostaje jed.en problem - kto bydzie ich zwyciyzq. Za prawdziwy bowiem,
zdaniem sofist6w, uchodzie musi ten pogl'ld , na kt6ry wszyscy zgodz'l si ~ na
koncu dysku~i. Dobry sofista to tell, kto umie narzucie inn ym wtasne mnic·
mania. Sofis.ta - jak miato to miejsce w przypadku Nietzschego' - gardzi lo~
k<\; jeSii jej nie odrzuca, czyni tak w przekonaniu, ii jest ona naJs kuteczniej
szym srodkiem retorycznym.
Nietzsche odrzuca t wszelkie zasady moraine uWaiaj'lc, i.e uniwersalnosc
standard6w etycznych obowi'lzuj'lcych wszystkich bez rOi.nicy jest obraz~ dla
roznorodnosci ludzkiego istnienia, pr6b'l zr6wnania tych, kt6rzy r6wnymi nie
Sq, a zatem stanowi przejaw instynktu stadnego wrogiego jednostkom wybit.
nym. Dezawuuj'lC moralnose jako tak,! r6wnoczefuie naklanial czytelnika do
pr,zyjycia jego hierarchii wartoSci. Nie da sil; tego wytl umaczye in aczej jak
swiadomym przyjl;ciem postawy sofistycznej. Filozofiy Nie tzsch ego odczytu
je Shaw jako forml; w y z wan i a: W opuszczonym przez Boga swiecie,
kt6rego istot'! jest chaos, nie pozostaje nam nic poza pr6b'l narzucen ia po

108

ZDARZENIA -

KSI~ZKI - LUDZIE

rZlldku, uforrnowarua tego, co bezksztaltne. W postulacie tyrn stre~zcza si~
r6Znica rni~dzy Nietzschern a wczesmejszymi nIozofarni rnoralnymi. Ci osta
ni d¥yli do odluycia wewn~trznego porzlldku rno.ralnego obecnego w natu
rze, duszy ludzkiej czy we wladzy rOzurnu. Dla Nietzschego takie odkrycie
nie jest rnotliwe, gdyi wartosci rnotna jedynie tworzyc. Oto zadanie, przed
jaki!TI stanie zapowiadana przez Nietzschego "nowa nIozofia" ; ustanawiac
wartoSci nie posiadajllc:e tadnej sankcji poza silll woli tworczej jednostki.
Konsekwentnie rozwini~te stanowisko Nietzschego prowadzic rnusi do prze
konania, -te wszelki dyskurs na ternat wartosci jest sofistyk'l, te rue rna fak
tow rnoralnych, lecz tylko ieh subiektywne interpretacje, rozniey mi~dzy
ktoryrni rue da si~ rozs'ldzic przez odniesienie do jakichkolwiek bezwarunko
wych kryteriow.
.
Artykul Shawa konczy si~ zapowiadan'l w tytule poleritikll. Nie jest to
wszakte, jak rnoina by si~ spodziewac, polernika ze stanowiskiern Nietzsche
go. Przeciwnie. Powotuj'lC si~ - co znarnienne - na autorytet Derridy,
stwierdza Shaw, te rozwoj poznania rnoralnego p'otwierdzil nauk~ sofistow 0
czlowieku jako rnierze wszechrzeczy i 0 wzgl~dnosci ocen rnoralnych.
Tq wyznanie wiary wsp61czesnego nietzscheanisty potwierdza, te fllozo
fi:rautora Woli mocy byla nie zapowiedzill, lecz przejawern nihilizrnu.
Jarostaw Gowin
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STANISLAW BORZYM, historyk fIlozofii i mySli spolecznej, stale wspOl
pracuje ze "Znakiem" - zob. nota w numerze 398.
JOSI F BRODSK(ur. 1940 w Leningradzie, poeta, tiumacz i eseista rosyjski,
pisz'lcy rowniez po angielsku. W wieku 15 lat rZucil szkoll;, samodzielnie
zdobyl rozlegle, humanistyczne wyksztalcenie. lego poetyckiemu startowi
patronowala Anna Achmatowa Wierszy Brodskiego jednak nie publikowano.
a w 1964 oskarzono go 0 pasozytnictwo i skazano n\l Slat ro bO t przymuso
wych. Na skutek licznych protcsto w zostal w nastl;pnym roku zwolniony,
w tym tez roku u kazal sil; v Nowy m lorku jego pierWszy zbior Stichotw~
renija i poemy. W r. 1970, rownie:z: w Nowym lorku, ogloszono t om Osta-.
nowka w pustynie, w r. 1972"Brodskiego zmuszono do emigracji. Mieszka w
Ameryce, wyklada na wyzszych uczelniach. W r. 1987 otrzy mal literaclGj na
grodl; Nobla. Kolejne tomy wierszy : Czast' rieczi i Koniec priekrasnoj epochi
(oba 1977), Nowyje stansy kAwgustie (1981), Rimskije elegii (1982), Urania
(1987), sztuka Mramor (1984), zbior esejow Less Thall. Olle (1 986). Polskie
przektady wierszy Brodskiego pojawily sil; juz w I poL lat 6Q.tych, publiko
wane je w prasie krajowej i emigracyjnej oraz w Antologii nowoczesnej poezji
rosyjskiej (1971), ich autorami byIi Andrzej Drawicz, Jozef Lobodowski.
An drzej Man dalian, Seweryn Pollak, Eugenia Siemaszkiewicz, Witolr;i Wirpsza
- , i Wiktor Woroszylski. W r. J. 979 wydano .tom Wiersze i poematy, zawiera
. j'lcy przeklady Stanis!awa I3arariczaka, w r. 1985· Wybdr poezji, w r. 1988
82 wiersze i poematy (przeklady Barariczaka i innych autorow), "Literatura
na swiecie" 7/88 opublikowala przeklady Adama Pomorskiego, Eugeniusza
Biedki i lana Gondowicza. Wiersze i eseje Brodskiego ptiblikuj'l stale "Zeszy
ty, Literackie", w ktorych zespole rosyjski poeta uczestniczy, numer mono
graficzny poswil;cit mu "Bmlion".
MIRCEAELIADE, ur. w 190.1 w Bukareszcie, wybitny badacireligii i pisarz.
Studiowal w Bukareszcie i KaIkucie, po powrocie z Indii wyklada! na uni
wersytecie bukare.sztenskim, podczas wojny by! attache kulturalnym Rumu
nii w Londynie i Lizbonie. Od 1945 m'ieszkal w Paryzu, o d 1'957 do smie ~i
kierowal katedf<l historii religii na uniwcrsytecie w Chicago. Zmarl r. 1986.
Z jego bogatego dorobku prze!oiono u nas Trakrat 0 historii religii (1966),
wybrane szkice w tornie Sacrum, mit, historia (1970), Joga. NieSmiertelnosc
i wolnosc (1984), tom 1 Historii wierzen i idei re/igijnych (19&8, daI sze tomy
w przygotowaniu), eseje rozproszone po czasopismach oraz trzy powiesci:
Wesele w niebie (1977), Tajemnica doktora Honigbergero (1983) i Majrreji
(1988), wydano tei ks~,!zkl; Stanis! awa Tokarskiego Eliade i Orient (1984).

w
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JAROSLAW GOWIN, UL 1961, ~lozof, staly wsp6lpracownik "Znaku" -;
lOb. nota w,numerze 399.
JAN GROSFElD, UL 1946 w WarSzawie, ekonomista, publicysta i Humacz.
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab., pracowal m.in. w Spol
dzieiczym InstQttucie Badawczym , od 1981 pracownik redakcji "Ziiaku";
wspolpracownik "W drodze". Opracowal antologie Ponad ekonomiq (1985)
oraz Z pogranicza ekonomii i religii, tlumaczyl m.in. N. Echivard, H. Caffa
,
rela. M. Debysera, P. Chaunu (w druku)~
KS. TADEUSZ HUK, od 5 Iat ojciec duchowny Wars~awskieg'o Wyzszego
Seminarium MetropolitaInego, wczesniej proboszcz paratli w Tarchorninie
k. Warszawy. ·
IRENEUSZ KANIA, UL 1940 w Wieluniu. Absolwent romarustyki UJ, tybe
tolog, Humacz z literatur roman skich i orientaInych. Przckladal m.in. poe
zj~ rumunsklj, Luzjady Camoesa, Trisatakam Bhatryhariego, Tybetanskq
Ksi?U Umar-'ycl't, Zohar. Juiiena Greena, Mirce~ Eliadego, Jacka Londona,
Milarep~. Autor esejow i szkicow drukowanych m.in. w "Pismie", "Literatu
rze na Swiecie" i "Znaku" oraz jako poslowia do ksi~zek. Prace tybetoIogicz
ne publikowal w Polsce, USA, Rumunii, na W~grzech, w Indiach i Chinach.

JERZY KLOCZOWSKI. UL 1924 w Bogdanach, historyk. 1941-44 zolnierz
AK. waIczyl w Powstaniu Warszawskim, odznaczony m.in. Krzyzem Virtuti
MiIitari i Krzyzem WaIecznych. Studiowal w Poznaniu i Toruniu. 1950 dokto
rylOwal si~ i podj,!l prac~ na KUL-u . Prof. zwyczajny, kieruje Instytutem
Geografii Historycznej Kosciofa w Polsce. Czlonek szeregu instytucji nauko- ,
wych i towarzystw w kraju i zagranic'!, wykladal w Coll~ge de France i wie
lu uniwersytetach w Europie i Ameryce, czlonek komitet6w redakcyjnych
kilku czasopism naukowych . .Autor ponad 400 prac, 'm.iTl. Dominikanie pol

scy na Slqsku w XIII-XIV w. (1956), Wspdlnoty chrzeScijanskie 1964),
Europa Slowianska XIV-XV w. (1984), Od pustelni do wspdlnoty (1987),
Zarys dziejdw Kosciola katolickiego w Polsce (1986, z L. MUlIerowlj i J.
Skarbkiem), Dzieje chrzeScijanstwa polskiego (1987), redaktor i wsp6lautor
dziel zbiorowych Koscidl w Polsce (t. I 1968, t. II 1970), Studia nad his to
riq Dominikanow w Polsce (1975), Chrzescijansrwo IV Polsce (1980). Wsp61
pracuje z "Tygodnikiem Powszechnym", "Znakiem" i "Wi ~zi,!".
ANDRZEJ ST ANISLA W KOWALCZYK, ur. 1957, historyk literatury. Pra
cownik Uniwersytetu Warszawskiego . Publikowal m .in. w "Pam~tniku Lite
rackim". ,,Przeglqdzie Powszechnym", "Tygodniku Powszechnym", stale
wsp61pracuje ze " Znakiem". W druku ksiqika 0 polskiej eseistyce emigr~cyj
nej.
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KATARZYNA KRZYZEWSKA, ur. 1962 w Krakowie, fllolog, tlumaczka.
Ukonezyla rusyeystyk<r w Vniwersyteeie Jagiellonskim, uzyskala dyplom na
podstawie praey JosiJ Brodski - poeta biografii. Jest lektorem w Studium J<r
zyk6w Obeych VJ. Publikowata w "Wi<rzi", "Odrze" i "Brulionie", za prze
klad Izaaka i Abrahama otrzymala nagrod<r im. WandY Kragen.
MARlA TARNOWSKA, ur. 1942 wKrakowie, ttumaezka. Przdozyla m.in.
Historir; K-osciola od poczqtkOw do r. 600 Jean a Danielou i Henri-Ircnee
Marrou, ttumaczyta Jean-Marie Lustigera, Maxa 11lUriana, Thomasa Mertona,
Jean-Miguela Garriguesa. Przeklady i szkice pu blikowala m.in. w "Tygodni
ku Powszechnym", "W drodze", "Znaku" i "PowSciqgiiwoSei.i Praey".
RYSZARD TORZECKI, ur. 1925 w Lodzi, historyk. Ukonezyl SGH i his to
ri<r w Uniwersytecie Warszawskim, doc. dr hab. w Instytucie Historii PAl'II.
Opublikowal m.in .: Kwestia ukrairiska w polityce III Rzeszy (1972), roz
dzial Polityka hitlerowska wobec okupowanej Ukrainy w praey zbiorowej
ZSRR w latach Wielkiej Wojny Narodowej 1941-45 (1979), Kwestia ukrailj
ska w Polsce 1923-29 na tie okresu mir;dzywojennego (w druku), Polska
mysl polityczna wobec kwestii ukrairiskiej 1935-45. Kraj-emigracja (w dru
ku). Artykuty ogtaszal m.in.
"Dziejaeh Najnowszyeh", "Studiaeh z dzie·
j6w ZSRR i Europy Srodkowef' i "Wi<rzi" .
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LISTY DO

REDAKCJI

Krak6w., dnia 28 czerwea 1988
Szanowna Redakejo,
W moim artykule Z Niemcami ku Europie ("Zn?k" nr 394, marzee
1988) znalazl si<r przykry blqd rzeezowy. Z zarnieszezonego w przypisie 3
(s,49) wniosku profesora Schuberta 0 przyznanie Klaezee w trybie-rradzwy
ezajnym doktorato mogloby wynikac, te Kr61ewiee naleiat do Wielkiego
Ksi<rstwa Baderi.skiego! Zakonczenie wniosku prof. SehuberJ.a powinno
brzmiec w spos6b nast<rpujqcy:
"Prosz<r r6wniet usilnie 0 zwolnienie go Z oplat za promocj<r i egzamin
promocyjny, wyznaezony na dzien 27 marea -.:. tak, aby uzyskany doktorat
otworzyl mu w Wielkim Ksi<rstwie Badenskim drog<r do dalszej kariery".
Redakej<r i ezytelnik6w bardzo przepraszam.
Zbigniew Bann
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SUMMARY
The first position in this issue is Yosif Brodski's poem "Isaac and Abra
ham". translated into Polish by K. K! zyzewska who in "Isaac and Abraham 
a Tentative Reading" analyses the poem probing the meaning of its symbolism.
In an article entitled " Mircea Eliade. The Religious Man" supplemented
by extracts from the eminent scholar's diary Ireneusz Kania searches for
a characteristic of Eliade's religiOUS attitu'de. His insights are followed by
Eliade's own essay "The Myths of the Contemporary World."
After several years of waiting it has at last becorbe possible to present to
our readers Ryszard TorzeckI s biographical article on Metropolitan Arch
bishop Andrzej Szeptycki (1865-1944} the outstanding leader of the Ukra
inian Greek-Catholic Church in pre-war Poland. It has also been possible to
illustrate this biography with some revealing texts written by the Archbishop:
a 1941 letter to Pope Pius XIL extracts from the 1942 pastoral letter "TIlOU
shalt not kilf', and a pastoral letter of 1943 addressed to the Greco-Catholic
clergy and laity of his province. Writing to Pius XII SZI'!Ptycki made a heart
-rending description of the situation in the Archdiocese of Lwow under the
Nazi occu pation. His pastoral letters were dramatic appeals to stem the wave
of political terror, murders and fratricidal fighting that raged in tlle West
Ukraine during world war II. These documents are an important source of
inf6nnation abou t the A;chbishop's convictions and of his spiritual fonna
tion, especially in view of the viruJent propaganda attacks against him after
the war by both Soviet and Polish official media
TIle curren t problems of the Catholic Church in Poland are discussed by
Father Tadeusz Huk who was interviewed by Jan Grosfeld_
The other items in this issue of Znak include:
- "TIle Cross and the Solitude" by Maria Tamowska who comments on
the book " TIle People of Laski' about the convent and the center for
the blind at Laski near Warsaw, which is also .an important center of
Catholic intellectual life.
- " The Dialectic of Pride and Humility" by Stanislaw Borzym, a review of
Piotr Marciszuk' s "Artllur Koestler's New Gnosis" .
- "Fragile Foundations" by A. S. Kowalczyk, which discusses B. Tuchman's
book " The Tall Tower. The World Before the First War, 1890-1 9 14".
- "Ambroise lobert and Poland", an obituary by Jerzy Kloczowski in
memory of the recently deceased Professor Ambroise lobert , the French
historian who specialized in Polish history.
.
- "Around Nietzsche" by 1aroslaw Gowin a review of a number of articles
on Nietzsche that appeared recently in various English-Janguage journals.
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SOMMAIRE
Le nwnero s'ouvre par un poeme de Josip Brodski, fume et Abraham,
dans une traduction de Ka tarzyna K,rzyzewska, qui analyse ensuite la symbC}
lique de l'auteur ("Isaac et Abraham, essai de lecture"). Ireneusz Kania tente
de cerner ['attitude religieuse de Mircea EI{ade et illustre son propos en repre·
nan t des passages du journal de I'ecrivain ainsi que son essai sur Les mythes
du monde eonterrzporain ("Mircea Eliade. l'homo religiosus").
Apres bien des annees d'attente, nous void enfin autollses a publier la
biographie du metropolite Andrzej Szeptycki (I~65-1944), eminente figure
de l'Egiise grecC}-catholique d'UkrJline, que Ryszard Torzec,ki a redig~ en
l'etayant par des textes du prelat, teIs que sa missive a Pie XII (1941), des fra·
gments d'une lettre pastorale intitulee: Ne tue pas (1942), et la totalite d'une
autre, adressee au clerge et aux fideles (1943). Dans son message au Souverain
Pontife, Szeptycki fait une description saisissante de I'occupation de son diC}
cese par les troupes d' Hi tier. Il s'efforce, dans ses lettres pastorales, de con·
trer la vague d'assassinat s politiques et les luttes fratricides qui ende uillent la
region . Ces documents sont d'une importance capitale pour comprendre ['atti·
tude et la silhoJette spirituelle du metropolite dont la mem~ire , 'apres l~ se·
conde guerre mondiale. fut violemrnent attaquee parla propagande officielle,
en URSS COlllITle en Pologne.
Les problemes alLxquels l'Egiise est actuellement confrontec dans notre
pays, font Ie sujet d'un entretien de l'abbe Tadeusz Huk avec Jan Grosfeld.
Le lecteur trouvera en outre:
- 'des reflexions de Maria Tarnowska en marge du livre Ludzie Lasek (les
hommes ,de Laski) sur Ie couvent des franciscaines et Ie centre de soins et
d~education destine aux aveugles ("La croix efla solitude").
- une recension de Stanislaw Borzym d'utle etude faite par Piotr Marciszuk,
et intitulee: Nowa gnoza Arthura Koestler.a (nouvelle gnose -d' AK) G,Dia.
lec tique de I' orgueil e t de I'humili te").
- des informations redigees par Andrzej S. Kowalski ("Des fondements fra·
giles" ), sur Ie livre de Barbara Tuchman, Wyniosla 'wieza. Swiat przed pier
wszq wojllq 1980-1914 (Ia tour altiere. Le monde avant la premiere guerre
mondiale).
- une evocation du Prof. A. Jobert (+ 1988),-historien fran~ais speciaJiste de
la Pologne, par Jerzy Kloczowski ("Ambroise Jobert et la Pologne").
- les comptes rendus de quelques articles sur Nietsche, parus dans des periC}
diques de langue anglaise, par Jaroslaw Gowin ("Au tour de Nietsche").
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APEL
TOWARZYSTWA PRZYJACIOt. CHORYCH HOSPICJUM

Swiadomi si}y wzajemnych zwi 'l zk6w i wewn~trznej mi~dzyludz
kiej jednosci zwracamy si~. do wszystkich ludzi dobrej woli z ape
lemo w}'lczenie s i~ w nasze szeregi : To, czy i kiedy powstanie
pierwsze Hospicjum, czy · i kiedy powstan'l nast~pne oraz czy
potrafimy przywr6cic chorym i umieraj'lcym nalezny im szacu
nek, zaleiy 'wY}'lcznje od nas samych, od naszej postawy wobec
drugiego cz}owieka. Wyb6r mamy wolny, a postaw - w zasadzie
trzy: postawa nienawiSci
postawa oboj~tnoSci
postawa mi}oSci.
Poswi~ccie troGh~ czasu spokojnej refleksji. Zastan6wcie si~ tei,
KTOR EJ z tych postaw wy sami oczekujecie od innych.
, I pami~tajcie: chorciba moze dosi~gn'lc kazdego z Qas, smierc 
dotyka wszystkich. To wci'li JESZC,ZE · nie WAM si~ przydarza,
to wci'lz jeszcze WY mozecie pomcic innym, tym, dla kt~rych
JUZ nadszed} czas ostatniej ziemskiej drogi ...
Sp6jrzcie na przepe}nione szpitale, przem~czonych ludzi s}uiby
zdrowia. Istnieje pal'lca potrzeba wsparcia ich akcj'l naszych r'lk,
serca i umys}u. I .- jakkolwiek zabrzmi to jak wYSwiechtany frazes
- jest to NASZ ZB IOROWY OBOWI~ZEK, nie ja}muzna,
danina, czy nawet wielkoduszny dar, a w}asnie obowi'lzek, za
kotwiczony w war-toSci, kt6rej na imi~ poszanowanie ludzkiej.
godnosci - tego drugiego, a przez to i w}asnej.
Posrod istniej'lcych we wsp6}czesnym swiecie zagroien, post~pu
j'lca degradacja ludzkiej godnosci staje si~ coraz bardziej po
wszechna . Zjawisko szczeg61nie bolesne, gdy dotyka bezbronnych
- chorych i umieraj'lcych. W Polsce zagrozenie to, pot~gowane
rQ.inorodnymi uwarurikowaniami, jest tak duze, ii wymaga r6wnie
pot~inego przeciwdzia}ania: nie wystarcz'l jut chocby najbardziej
energiczne, dzia}ania grup, potrzebna jest mobilizacja ca}ej spo.re
cznej wsp6lnoty.
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JeSli jestes przekonany 0 stusznosci naszego ruchu, wybierz odpo
wiedniCi dla Ciebie, a przez nas oczekiwanCi form~ wsp6tpracy.
Czego potrzebujemy?
Czynnej wsp6tpracy
lekarzy i personelu piel~gniarskiego do pomagania chorym i
szkolenia wolontariuszy
os6b gotowych po oraanizowanych przez nas kursach spote
cznie pomagac chorym w domu i w hospicjum
os6b gotowych po przeszkoleniu informowac jako prelegenci
o pracy T owarzystwa
os6b pomagajqcych w p'racy organizacyjnej i biurowej
os6b pomagajqcych ochotniczo w pracach projektowych
budowlanych
Wsparcia materialnego przez sktadki i .dary pieni~ine i w naturze
Tymczasowego lokalu (samodzielny pok6j) dla cel6w szkolenio·
wych i na ptrzeby sekretariatu
Papieru na wydawnictwa informacyjne
spraw~

JeSli w swej pracy zawodowej natrafisz na
pom6i nam!

HOSPICJUM

Adres Towarzystwa Przyjaci6.t Chorych HOSPICJUM
ul. Centralna 26
31 :579 K r a k 6 w
tel. 47-28-03
Konta:
krajowe - Bank Przemystowo Handlowy IV O/Krak6w

323415-95123--132
dewizowe - Bank PKO S.A. O/Krak6w

.

A 5.35078-2151544-157-82-7874
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