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MIESI~CZNlk 

ROK 1. CZERWlEC 1946. NR. 1. 

OD RFDAKCll 

Przelorn dziejowy, ktory obecnie przezywllmy, poslll14-'il 
jaskrawo przed oczyrna wspOlczemych problern odpowiedzial
nc-Sci ('ziOlcieka lcobec historii. "Czas), [Jogardy" z tragiczll({ 
silq ujawnily ostateczllc kon.~e/fwencje, do ktorych pr01vadzi 
bierna postllwa tcobee rzecz),wistosci, brllk odwagi i J.wli 
swilldarnego jej ksztallOJ.wnia. !Vauezy/)', ie hiemosc jest wi
IU{ i to u;inq najcie,iszq, bo rownozTwcznq z zezwoleniern i mi
mowolnyrn uczestnictwem we wszelkirn ziu, ktore narastll [Joza 
orbitq TlOszego dzialanill. Dowindly, jak straszliwym obei(!ic
niern sq dill kaidego narodu masy ludzi niezdecydowllnych, 
bez wlasnego oblicza, ulegajqcych nllstrojom chwili, lub rz({" 
dzqcych si~ moralnosciq konjukturalnq. Ukazaiy los zbioro
wosci skladajqeych u.jnie SlVe przeznaczenie 1V ,.~ce wodza 
i elity. 

Wzbogaeeni 0 te, gorzkq wiedz~, swiadomi odpowiedzial
nosei, jakq diwiga wobec narodu kaida jednostka i gru[Ja 
spoleczna, podejmujemy wydawanie "Znllku" z wolq czyn
nego wSfJoluczestnictwa w tworzeniu nowcj rzeczyu'istosci 
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z jasno nakreSlonq liniq progranwwq. Z podloza najautentycz
niejsze~o i najpelniejszego Katolicyzmu chcemy wywiesc czlo
wieka, zdolnego dzisiejszej rzeczywistosci podolac, napor jej 
wytrzymac i zwycittsko~[Joddac jq sobie. Sit::gajqc do wiekowych 
tradycyj polskiej kultury wyroslej na podlozu Katolicyzmu, 
pragniemy wysilki w~pOlczesnych Katolikow sprzqc razem 
pobudzajqc ich do szukania w Prawdzie katolickiej rozwiqza
nia podstawowych prohlemow zycia indywidualnego i zbioro
wego, z ktorymi zmaga sit:: swiat [lowojenny. Okreslajl{c 
w ten sposob naszq zasadniczl{ postawt::, llsto.m.1l1wwujemy sit:: 
jednak pozytywnie do szeregu dokonali fJoza ohrttbem Ka
tolicyzQtu . . Aczkolwiek "sub specie aeter1litatis" jest on dla 
nas prawdl{ absolutnq i ostatecznq, to na plaszczyinie histo
rii i wspOlczesnosci oceniamy pozytywnie pewne osiqgni~cia, 

uzyskane przez ludzi i czynTliki, ktorych ideologia nie pokry
wa sitt z naszq. Lekcewazqc ten dorobek znaleilibysmy sill 
[Joza obrttbem zycia i kultury, ktore stonO'/,ciq organiczne ze
spolenie roznorodnych poczynmi. W szczegolnosci pragniemy 
zetknqc si~ z zywotnymi dzis a przelwnaniom naszym hUlI
cowo przeciwstawnymi swiatopoglqdami, jal. marksizm i Tleo
pozytywizm, nie na plllszczyinie slepej negacji, lecz rzeczo
wej wymiany poglqdow. 

Pismo nasze zgodnie z podstawowymi zalozeniami i wie
Iwwq tradycjq Kosciola, oraz przejllwami mysli i zycia ka
tolickiego doby najnowszej, propagowac b~dzie katolicyzm 
spoleczny. Uznajemy koniecznosc przebndowy przedwojcn

I nego uSI.roju, oraz nieodwracalnosc wielkich przeobrazeri so
cjalnych, jakie przezyla doba najswiezsza. ' Byt Polski pra
gniemy oprzec na swiecie pracy. Zachowujqc sobie prawo hy
tyki wohec roznych przejawow naszej wspOlczcsllosci, uwaza
my za obowiqzek Polaka wiozyc wszystkie sily w dzielo od
budowy naszego pwistwa i naszej kultury. Za jednq z pod
stow bytu Pmistwa Polskicgo uwazamy potrzebe. glt::bo
hich przcobrazeli spolecznych, gospodarczych i kultural
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nych, jak ])raw jednostki, wolnosci mysli i slowa. Nie 
obawiamy si~, aby z tak poj~tej demokracji zrodzic si~ 

mial nowy faszyzm. Wr~cz przeciwnie, uwaiamy jq za 
wielkie osiqgnit:;cie kroczqcej ku lepszemu jutru ludzkosci, 
za nawiqzanie do najpi~kniejszych tradycyj wolnoSciowych 
ducha polskiego, przede wszystkim zas za integralny element 
lwtolicyzmlL, ktorego jednym z wielkich wklad6w w dzieje 
.swiata bylo podkreslenie nieskoriczonej wartosci osobowoSci 
lHlidego czlowieka, koniecznosc ciqg/ego jej wzbogacenia i do
skonalenia. Do wainych zadmi naszego pisma zaliczamy po
gl~bienie iycia religijnego w szerokich warstwach polskiej 
inteligencji, w zwiqzklL zas z tym moilwie dokladne informo
wanie jej 0 post~pach ideologii i ruchu katolickiego w wiel
kich oSf'odlwch Starego i Nowego Swiata. Postulat ten w.yply
wa z przeSwiadczenia, ie droga ku lepszej Polsce i lepszemu 
swia/U wiedzie nie tylko przez gl~boko sit:;gajqce przeobra
ienie iycia zbiorowego, lecz pf'zede wszystkim przez przebu
dowf! dusz ludzkich, i przepojenie ich swiatlem wwry Chry
stusowej. 
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KS. KONSTANTY MICHALSKI. 

DOK1\D JDZIEMY 

Pytanie "dok~d" dn;:czy zarowno tego, co histori~ pi
sze, jaki tego, co dzieje tworzy. Troeltsch do konca zycia 
staral si~ wydobyc z czystego opisywania dziejow, z histo
ryzmu, ktory uzasadnia wszystko p1'zez to, co bylo, i za
powiadal 1'ozwi~zanie d1'~cz~cego go pytania, ale rozwi~za
nia tego nigdy nie podal. Tylko wyglosil cykl wyklado~ 
w Oksfo1'dzie, by stwierdzic, ze istnieje faktycznie kilka 
g16wnych postaci kultury. Zamiast rozwi~zania zasadnicze
go pytania dal ZIlOWU opis, wskaial na polif<1rmizm kultu
rowy. 

Pytanie dr~czy takze tego, kto dzieje tworzy. Twierdzi 
si~ raz, ze dzieje two1'zl! genialne lub wybitne jednostki, 
drugi 1'az, ie je two1'~ wielkie masy ludowe, ie je tworzl! 
ca10 grupy spoleczne. Zapewne to drugie jest trafne, z tym 
jednak zastrzeieniem, ze wsrod grupy kaida jednostka 
two1'zy je na sw6j sposob, odg1'ywaj~c t~ lub inn~ rol~ w zy
ciu zbiorowym. 

Historyk nie tylko bada poszczegolne zdarzenia i opi
suje je naukowo, ale w pewnej chwili zaczyna takie myslec 
eschatologicznie, zaczyna szukac najgl~bszych, trwalych 1110

torow, jakie w dziejach pracuj~, sledzi postaeie i typy, 
w jakich si~ ksztaltujl!. Natrafia w1'eszeie na pytanie "do
k~d", nat1'afia na zagadnienie sensu w dziejach i poczyna 
oceniac, wartosciowac. Pomijamy tu spraw~ stalych moto
row i typow rozwojowyeh, a pytamy si~ tylko 0 sens dzie
jow, 0 ostateezny ieh eel i wartosc nad wartoseiami. Histo
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KS. KONSTANTY MICHALSKI. 

DOKl\D IDZIEMY 
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DOK;(D IDZIEMY 

ryk spotyka si~ tutaj z tym, co dzieje tworzy i pyta raz 
po raz 0 sens swych wysilkow i ofiar ponad wszelk'! miar~ 
w chwjlach decyduj,!cej walki z wrogimi zdarzeniami. 

W czasie krwawej okupacji niemieckiej stawial sobie 
to pytanie przede wszystkim Polak, formulowal je, jak 
umial i jak umial, na nie odpowiadal bez wzgl~du na to, 
czy walczyl w jakichk6lwiek szeregach, czy gnil w wi~zie
niu lub obozach, czy stal u warsztatu pracy, czy wreszcie 
spiskowal. Stawial je sobie przede wszystkim Polak, bo mu 
powtarzano bez konca, ie jego panstwo nigdy juz istniec 
nie b~dzie, a czul, ie warunkiem tego b~dzie zniszczenie 
kazdej jednostki. Pytal si~ wi~c, czy rna jakis sens jego 
wlasne istnienie, czy rna w dziejach sens istnienie suweren
nej Polski; pytal si~ w zwi,!zku z tym, 0 sens tego, ie sam 
walczy, gnije, pracuje lub spiskuje z naraieniem wlasnego 
zycia. 

Pytanie "dokl!d" przesladowalo mnie jak natr~tne wi
elmo w dl1iach naszej niedoli, przesladowalo mnie w celi 
wi~ziennej we Wroclawiu i w ksi~iym baraku w Sachsen
hausen; przesladowalo mnie w Krakowie, kiedy po po
wrocie dostrzegalem, jak ukochane miasto wyludnialo si~ 
z Polakow a zaludnialo si ~ wrogimi okupantami. Wyjeidia
j,!c na gluch/! wies, zabralem ze sob/! trzy tylko ksi/!iki: 
Nowy Testament, Summ~ teologiczn/! sw. Tomasza i Bosk,! 
Komedi~ Dantego. Czytalem wlasnymi i obcymi oczyma te 
trzy dziela, podkreslaj/!c ich teksty olowkami wszelkich ko
lorow, by sobie jakos systematyczl1ie odpowiedziec na py
tanie "dok/!d idziemy". - Z historyka filozofii latwo moie 
si~ stac filozof dziejow. Rodzil si~ we mnie il1teres dla za
gadnienia filozofii dziejow w miar~, jak gasly mi oczy, bo 
bo zaczynalem si~ przez to oddalac od pracy nad srednio
wiecznymi r~kopisami a zbliiac si~ do zycia. Pierwszym, 
skromnym wynikiem tych zainteresowan byl moj wyklad 
rektorski 0 wspolczesnych zagadl1ieniach filozofii dziejo\V, 
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KS. KONSTANTY MICHALSKI 

drugim wyklad na mi~dzynarodowym zjeidzie tomistow 
w Poznaniu (1934), gdzie mowilem 0 tomiimie wobec 
wspolczesnej filozofii dziejow. Kiedy wi~c inni walczyli, 
spiskowali lub gnili dalej w wi~zieniach, pisalem wi~kszl! 

rzecz p. n. "Mi~dzy heroizmem a bestialstwem", ale ta roz
padnie si~ zapewne na cz~sci, a cz~sci na

e 
drobiazgi. -

Byloby wygodnie ograniczyc si~ do jakiegos malego odcin
ka w odpowiedzi na pytanie, pomijajl!c albo to, co mowi 

. religia, albo to, do czego dochodzi filozofia chrzescijaiiska, 
albo to, co mowil! inni, ale tak nie postl!pi£Z, bo ten sam 
czlowiek nie moze ukladac obok siebie roznych materialow 
jak eklektyk, chorujl!cy na niestrawnose duchowQ, lecz mu
si wszystko albo pogodzie, albo w cz£Zsci odrzucic. Komu 
zas droga jest i religia i filozofia i rownoczesnie wierzy., 
w zdolnosc poznawczl! i dobrl! wol~ innych, nie moze po
pase w jednostronnose i b~dzie wsz~dzie szukal czynnikow 
pozytwnych. B<2d~ raczej szkicowal, anizeli szeroko malo
wal, b<2d~ raczej wskazywal, jak mozna odpowiedi budowac, 
anizeli b '2dfC odpowiedi szeroko uzasadnial. Zobaczymy, 
1) kiedy w swiadomosci ludzkiej powstawalo pytanie 0 sens 
dziejow, 2) jak na nie odpowiada Nowy Testament jako 
dokument, 3) jakimi poj~ciami posluguje si~ tomizm, kiedy 
na to pytanie odpowiada, 4) jak si~ buduje nowoczesny 
mit. 

1. 

Patrzl!c na przewrot, jakiego dokonal w owczesnym 
swiecie Aleksander Wielki, doszedl Arystoteles do przeko
nania, ie si~ zbliza zgon greckiej kultury, a on sam powi
nien sWI! pracl! wypelnic istniejl!ce jeszcze braki. Nie mial 
sifC jednak razem z Grecjl! skoiiczyc swiat, gdyz ten \vedlug 
Arystotelesa odwiecznie istnieje i na zawsze istniec b<idzie, 
a tylko raz po raz nawiedzajl! go wielkie katastrofy, po 
ktorych zostaje niewielu tylko ludzi, by prac~ kulturalnl! 
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DOKA,D IDZIEMY 

podejmowac od ' nowa i to tak, ie wszystko b~dzie si~ to
czylo tak, jak si~ toczylo poprzeunio. Nast~puj,! po sobie 
kultury po kulturach, a kazda z nich oddzielona jest od po
przedniej przez wielk,! katastrof~, kazda z nich urzeczy
wistnia w sobie t~ sam,! zawsze entelechei~, form~ czy po
stae jak,! urzeczywistniala juz jej poprzedniczka i jak,! urze
czywistniac b~dzie kazda inn a na przyszlosc. Poniewaz 
Arystoteles nie dopuszczal ani cofania si~ wstecz w nie
skonczonosc, "regressus in infinitum' 'ani tei rozwoju bez 
kcnca na przyszlosc, "progressus in infinitum" (H. Mayer), 
tworzyl teori~ katastrof i powrotnych cykl6w kulturowych; 
unikal post~pu na przyszlosc bez konca, a natomiast popadl 
w bl~dne kolo, w kt6rym si~ ma toczyc ludzki los takze 
bez konca: pozostaia po nim tylko tendencja, by pojmowac 
dzieje jako calosc i wyodr~bnjac je na wielkie okresy, by 
je latwiej mysiowo opanowac. 

Patrzal sw. Augustyn na to, jak si~ zaiamywalo rzyrn
skie imperium pod ciosami, kt6re mu wymierzaly w~druj,!
ce Iudy, wdzieraj,!c si~ w sarno jego serce; patrzal na t~ 
katastrof~ zwracaj,!c r6wnoczesnie uwag~ na sil~, jakf! 
przynosilo ze sob,! chrzescijanstwo, si~gaj,!c za ziemskl! 
przestrzen i czas. Przeciwstawil wi~c mysli geocentrycznej 
rzymskiego imperium mysl teocentryczn/!, dowodz'!c, ze 
dzieje Iudzkie trzeba ujllc jako pochOd do Boga, jezeli si~ 
nie chce chorowac na kr6tkowzrocznose w przestrzeni 
i w czasie. Nie zewn~trzna katastrofa, lecz wewn~trzna sla
bose prowadzi wedlug sw. Augustyna pans twa i narocIy do 
stopniowego obul11ierania, a dalekose ho yzont6w daje il11 
nowe sHy rozwojowe. 

Patrzal Dante na to, jak wymarzona przez Karoia 
Wielkiego mysl 0 "civitas Dei" na ziemi szla do grobu ra
zem z Henrykiem VII i chociaz postr,!cal do piekiel prze
ciwnik6w mitu srecIniowiecznego 0 "sacrum imperium", to 
nie m6g1 jecInak powstrzYl11ae biegu zdarzen, a jego miej
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KS. KONSTANTY MICHALSKI 

sce zaj,!l inny florentczyk, zaj,!l je MacchiatTelli ze sw~ my- / 
sl~ 0 ksiE;:ciu bez moralnego skrupulu, lecz z niepohamo
wan'! witaIn,! moc,!, "virtu", w duszy. 

Zjawila si~ Rewolucja Francuska i rewolucja w zyciu 
gospodarczym spowodowana przez produkcj~ maszynow,!, 
a kazda z nich wypowiedziala si~ w jakims micie, w jakiejs 
'lozofii dziejow, kt6ra brala ze wspolczesnej roysli narzE;:

dzia swej pracy. Po uniwersalizmie Condorceta, po jego 
mysli 0 ci,!glym postEilpie i 0 roli nowego stanu robotniczego 
pokazuje sitz na widowni materializm dziejowy Marksa, d,!
Z'!C do tego, zeby stworzyl nowy i jedyny na przyszlosc typ 
kulturowy. Zapowiadal Spengler upadek Zachodu, ale mito
wi Marksa przeciwstawil wysniony juz przez siebie typ kul
turowy inny, ten, ktoremu bli!d,! sluzyli Niemcy z pod znaku 
swastyki. Rodzilo si~ wili!C w umyslach pytanie "dokl!d 
idziemy" w chwilach katastrof i w chwilach wielkich prze
mian dziejowych, podobnych do tej, jakl! dzisiaj przezy
wamy. 

Bll!kal sili! jeszcze obok nowych i dawnych swiatopo
gl,!dow minimalizm filozoficzny w postaci pozytywizmu, ale 
kto nie buduje swiatopogl,!du, ten moze tworzyc jedynie 
kulturli! bezpostaciow,!, gdyz krli!goslupem kazdej kuHury 
jest jej metafizyka, jej swiatopogl,!d. - ChrzescijaJlska 
mysl 0 sensie dziej6w nie utozsamiala sili! bynajmniej z mi
tem sredniowiecznym 0 "sacrum imperium". By j,! uj,!c 
w jej pelni, trzeba zwrocic uwagli! i na eschatologili! teolo
giczn,! i na rozumowanie filozoficzne, kt6re jl! uzupelnia. 

II. 

Eschatologi~ czyli mysl 0 rzeczach ostatecznych mozna 
uj,!c albo ponadczasowo, albo w zwi,!zku z czasem. Ponad
czasowo patrzy na eschatologili!, kto wnika w rzeczywistosc 
z najwyzszego punktu widzenia, badajl!c jej istotli!, jej osta
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teczne przyczyny i cele. Eschatologicznq z' natury swojej 
b~dzie 'w ten sposob filozofia, zwlaszcsza metafizyka, gdyz 
najgl~bsze jej zadanie przejawia si~ w tym, ze ,wnika 
\V istot~ l'zeczywistosci i buduje swiatopoglqd. Eschatolo
gicznq w swej istocie jest takze teoiogia, z tl! tylko r6Znic~, 
ie ujmuje rzeczywistosc w najgl~bszych jej przyczynach, 
kierujqc si~ trescil! obj awionlil. Jeieli filozofia sprowadza 
si~ do tego, co czlowiek mysli 0 wszechswiecie i .0 swoim 
w nim stanowisku; to teologia stara si~ poznac to, co Bog 
mysli 0 wszechSwiecie i 0 stosunku czlowieka do 
niego. Eschatologicznie mozna myslec takZe 0 dzie
jach ludzkich, wtlilczajqc . w nie z koniecznosci czyn
nik czasu. Kazda filozofia dziejow musi szukac trwalych 
ich motorow i pytac 0 najgl~bszy ich sens. Eschatologicz
nie spoglqda na dzieje takze teologia, wychodz~c z doku
men tow objawionych. Eschatologicznie np. pisze dzieje 
Koscicla sw. Lukasz, powracajqc cil!gle do Ducha 5w., by 
udowodnic, ze jego wewn~trzne impulsy ocldzialujl! na roz
woj Krolestwa Bozego, tak, jak tchnienie duszy czlowieka 
oddzialywuje na iycie ludzkiej calosci. Z objawionych, teo
logicznych zrodel paclaly zawsze swiatla na eschatologi~ fi
10zoficzn~ dziej6w ludzkich. Prorocze slowa Chrystusa za
notowane przez synoptyk6w, pozostaly na zawsze wlasno
sciq mysli chrzesciiaiiskiej, a paruzja, zjawienie si~ ChI'Y
stysa jako s~dziego nie wygasly nigdy w swiadomosci 
chrzescijanskiej. Bylyepoki, w ktorych swiadomosc ta sif:! 
ozywiala, byly inne, w ktorych stopniowo przygasala. Wia
clemo, jak barclzo w ostatnich dziesiqtkach ]at pisarze ro
syjscy od Dostojewskiego do Merezkowskiego mysleli 
eschatologicznie, ll!czqc mysl objawionq z wlasnymi docie
kaniami. Wiadomo tez, ie eschatologia i ostry przeciwko 
niej sprzeciw nie umilkly, odkl!d' Spengler oglosil swoje 
dzielo 0 zmierzchu Zachodu. 
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Na graniC)i mi~dzy swiatem starozytnym a chrzesci
jan skim wzmoglo si<2 poczucie, ze swiat przechodzi przez 
kryzys, ze zmierza do swego przeobrazenia. Jedni usilowali 
ogolnemu przekonaniu dae wyraz naukowy na podstawie 
faktow historycznych, inni szukali uzasadnienia w swiato
pogl~dach filozoficznych, wreszcie apostolowie nawi~zali 

do Przyjscia Chrystusa na ziemi<2, eTo wcielenia odwieczne
go Logo~a i jego dziela Odkupienia, przez ktore l11ialo si~ 
odnowie oblicze ziemi. Odrodzenie jak i rodzenie doko
nuje sit2 wsr6d bol6w, to tez sw. Pawel ll!czy eschatologi~ 
i ze smiercil! Chrystusa i ze smierci~ wiernych grzechowi 
na drodze laski i l11ilosci. Mysl~c eschatologicznie, wska
zywal sw. Pawel nie tylko na bliisze i dalsze zycie Chry
stusa, ale wolal 0 koniecznosc otwarcia Chrystusowi bram 
do duszy jednostki i calych narodow. ParuzjQ, sl'!dem bo
zym w dziejach s~ rozmaite zwrotne ich punkty, od kto
rych rozpoczynajl! siEi! nowe okresy istnienia ludzkosci na 
ziemi. Pierwszl'! paruzj~ Chrystusa bylo jego W cielenie, 
a po nim mialy nast~pic inne, daIsze. Sw. Pawel wskazy
wal na jak~s paruz.il2 bliiszl!, ktor~ moina sobie interpreto
wac alba jako koniec starej Jerozolimy,' albo jako kOlliec 
rzymskiego imperium, ale ponadto zapowiadal paruzj t2 
ostateczn~, t<2, ktora miala przyjse na ludzi niespodziewa
nie jak zlodziej, jak smiere. 

Mysl 0 przyjsciu Chrystusa chciala bye haslem do no
wej pracy, do odnowienia oblicza ziemi, bo przeciez w dru
gim liscie do Salonik wzywa czlonkow tamtejszej gminy, 
by nigdy nie tracili z oczu prawdy, ze s~ synami swiatlosci, 
ze maj~ pracowae, jak sit2 pracuje w bialy dzien, a nie 
krye siEi! po nocy. Eschatologil2 sw. Pawl a uzupelnia sw. 
Piotr w drugim swoim liscie, kiedy m6wi, ze u Boga ty
si~c lat jest jako jeden dzien, a jeden dzien jako lat ty
sii!ce. Mniejsza tu 0 wyfazenie, bo chodzi tylko 0 jego sens, 
chodzi 0 to, ze kazde powiedzenie eschatologiczne w Ewan
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geJiach i w listach apostolskich trzeba uj,!c gl~boko, gl~

biej aniieli si~ga ludzka mysl, a nie nalezy nim frymar
czyc, nie nalezy go ujmowac ciasno, by szkodzic pracy sy
n6w swiatlosci i samej sprawie bozej. 

U sw. Pawla postawa eschatologiczna nie byla czyms 
przejsciowym, co si~ nagle zjawilo i znowu min~lo, ale 
utrzymywala si~ doslownie poprzez wszystkie jego listy, 
od pierwszego do ostatniego, od pierwszego do Salonik 
z roku 51, ai do drugiego Iistu do Tymoteusza. Wystarczy 
zwi~zIy przeglf!d nazw s,!du (np. "Dzieii. Paiiski", "Dzieii 
przyjscia Pana Naszego") wystarczy ich interpretacja przez 
sam tekst, by si~ przekonac, ze Sw. Pawel nigdzie nie m6
wil 0 cierpieniu dla cierpienia, 0 smierci dla smierci, 0 pra
cy dla pracy, Iecz zawsze za wszystkim widzi triumf, Z\vy
ci~stwo, zmartwychwstanie. Z caIej jego mysli idzie do nas 
raczej powiew wiosennego zycia anizeli tchnienie smierci; 
idzie na nas jasny optymizm, a nie podcinajl!ce energi~ 

zyciowl! zniech~cenie. Kto gl~biej chce wnikn'!c w ducha, 
jaki dykto\val sw. Pawlowi wszystkie jego slowa 0 paruzji 
Chrystusowej, musialby zestawi6 kilka klasycznych ust~

p6w z jego list6w i por6wnac je z przem6wieniami, jakie 
nam zapisal sw. Lukasz w Dziejach Apostolskich. 

Jezeli w listach eschatolcgicznych zwraca si~ sw. Pa
weI wi~cej do jednostek, to przem6wienie jego w Atenach 
nosi cechy spoleczne. Kto ma chocby idiblo zdol!losci do 
fiJozcfowania, niech przeczyta z uwag,! przem6wienie apo
stoIa do helleiiskiej m,!drosci w Atenach. Ujf!l on tam dzie
je Iudzkie jako szukanie Boga na wszystkich drogach, cho
ciai w rzeczy samej Bog jest tak blisko Iudzi, ze oni sami 
sobie blizej nie sl!. Ostrzegal apostol przed antropomor
Hzmem, przed religil! z dolu, kt6ra zmienia wytwory Iudz
kiej kultury, Iudzkiej mysli i sztuki w swoje bozyszcza. Bal 
si~ sw. Pawel antropomorfizmu helleiiskiego i antropomor
fizmu rzymskiego, bo jezeli jeden ub6stwial kultur~, to 
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drugi pod koniec swych dni ub6stwial imperium i jego ce
zara. Zalecal apostol poslucb dla wladzy panstwowej, kie
dy przypominaJ, ze wladza od Boga pochodzi, ale zarazem 
przypomnial wladzy jej zaleznosc, gdy jl! od Boga wywo
dzil. Sluchala w Atenach sw. Pawla hellenska i rzymska 
Stoa, co za Arystotel esa glosila wieczny powr6t cyklow 
cywilizacyjnych. UjmujQc dzieje ze stanowiska religijnego 
jako nieustanne szukanie Boga, nie mogi siE2 apostol zgo
dzic na to, by dzieje ludzkie toczyJy siQ w blE2dnym kole 
bez Boga i bez celu. Kto szuka Boga, szuka ostatecznego 
sensu dziejow Da drodze mySli, sztuki i czynow; kto twier
dzi, ze siE2 obraca w blE2dnym kole, ten stracil drogE2 do 
prawdy i z bl E2 du wydiwignl!c siE2 musi. Nie wiecznl! prze
mianE2 w kieracie dziejowym, lecz czasy okreslone rna przed 
sobl! czlowiek na to, by· znalazl Boga w mysli, sztuce • 
i czynach. Na koncu czeka go Logos, ten, ktorego mysl hel
lellska przeczuwala, ten Nieznany B6g, w ktorym wszyscy 
poruszamy siE2, iyjemy i jestesmy, Bog, przez ktorego dzie
je otrzYl11ujl! dopiero ostateczny swoj sens. 

Chociai z eschatologii Pawlowej bije niezwykly opty
mizm to jednak ponad wszystkim goruje moment odpowie
dzialnosci czlowieka nie tylko jako jednostki, lecz takie 
jako czlonka wielkiej grupy spolecznej. 

III. 

Tomistyczne ujE2cie filozofii dziejow uloiy nam siE2 kolo 
trzech ogniskowych idei, z ktorych pierwsza wskaze nam 
na cel ostateczny, druga na srodki do niego prowadzl!ce, 
trzecia na fonDQ rozwoju dziejowego. Kazd~ z tych idei ko
lejno zanalizujemy, by jl! zestawic z innymi uj E2ciami. 

1. Zazwyczaj nie chce siE2 dzisiaj siE2gac do celu osta
tecznego, przyjmujl!c tylko cele posrednie na to, by je dla 
siebie za ostateczne uznac, oswiadczajl!c, Ze daJej czlowie
kowi siE2gn~c nie podobna. TakZe tomizm bE2dzie mowil 
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o eelaeh posrednieh, ale ieh nigdy za ostateezne nie uzna, 
a kiedy b~dzie ustalal hierarehiezny szereg eel ow, nazwie 
eele posrednie srodkami. Powiedzmy z gory, ie dla sw. To
masza eel ostateezny dziej6w pol ega na tym, ie przez nie 
dokonuje si~ asymilaeja ludzkosei do Boga. Zrazu moie 
si~ to wydae bardzo dziwnym i barclzo obeym, a jednak ta 
mysl wyst<2puje takie tam, gdzie siE.: dokonala calkowita 
apostazja od Boga. Czul w sobie nieprzeparty p~cl do czegos 
boskiego Nietsehe, kiedy w Zaratustrze oswiadczal, ie nie 
rna bogow, a gdyby istnieli, toby musial stac si~ jednym 
z nich. Feuerbach wszeptuje w dusz~ czlowieka: ty sam 
jestes bogiem. B~dziecie jako bogowie na droclze rewolucji 
i buntu: brzmiala pierwsza na swiecie pokusa. To samo 
haslo "b~dziecie jako bogowie" podejmuje filozofia tomi
styczna, z t~ jednak roinicl!, ie tam chciano si<2 upodobnie 
do Boga darmo i na drodze rewolucji, a tutaj asymilacja 
rna si~ dokonae wysilkiem i pracf! niezliczonych stuleci. 

Bog wystl2puje wobec czlowieka przede wszystkim jako 
Stworca i dlatego tei czlcwiek tworcz~ swl! pracl! usiluje 
do niego si!2 upodobnic. ') Do wszechmocy boiej zbliiyl si!2 
czlowiek w ubieglym roku, czy tei nieco wczesniej 0 01

brzymi krok, wyzwalajl!c wreszcie energi!2 atomowf,!, tak 
ii moze przez to zmienic calkowicie metody produkcji i roz
poczl!c nowy okres w rozwoju zycia gospodarezego. Moze 
jednak czlowiek wyzyskac sw6j sukces inaczej, moze spro
wadzic na ziemi~ katastrof~ 0 jakiej si~ nie snilo Arystote
lesowi, kiedy ukladal swe powrotne cykle dziejowe. Zbliiyl 

') Assimilari ad Deum est nitimus omi,imn finis. 1.1 autem, quod 

proprie hahct rationell finis, cst honum. Tcndunt igitllr res in hoc, qnod 

assimilentllr Deo proprie in quantum est honns. Bonitatcm autem crea· 

turae non assequuntnr co modo sicnt in Deo cst, licct divinam honitatem 

unaquac'lue res imitetllr sccundum Snum modnlIl . S. c. g. ]. n( 20. 

Sic autem tendunt res in similitlldinem Dci sient cffeetns in simili

tudinelll agcntis. Intendunt igitur res naturaliter assimilari Dco in hoc, 
quod sunt causae aliornm. S. c. g. 1. I, 21. 
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s i ~ czlowiek do wszechmocy bozej i J;noze si~ zblizyc do bo
zej Opatrznosci, ale musi si~ zblizyc takze do wszechwie
dzy boiej, by przeniknl!c usposobienia ludzkie i odgadnl!c, 
czy nie grozi mu katastrofa ze strony sl!siedniego narodu 
lub panstwa. By si ~ ubezpieczyc, musi czlowiek zblizyc si~ 

przede wszystkim do dobroci i milosci Boga, musi stanl!c 
na tak wysokim poziomie moralnym, 0 jakim dotychczas 
nie myslal, musi na nim stanl!c pod groZl!, ze zamiast blo
goslawienstwa przyniesie na ziemi~ sl!d ostateczny i samo
bOjstwo ludzkosci. Albo czlowiek podniesie si~ do nieprak
tykowanej dotl:!d powszechnie dobroci, zbliiajl:!c siCi 0 01
brzymi krok do dobroci samego Boga, albo tei zbliiy s~d 
ostateczny ludzi przez ludzi na ziemi. 

Teodycea m6wi 0 bozych atrybutach, 0 bozych dosko
nalosciach ·i to tak, ze jedna doskonalosc w drugQ wchodzi 
i w jakis spos6b z nil! s i~ utozsamia, tak iz nie mozna od
dzielic wszechmocy od dobroci, ml:!drosci od sprawiedli
wosci i milosci. Odkl!d czlowiek wyzwolil energi~ atomowl:! 
musi si~ w dziejach zblizyc do Boga w ten sposob ujCitego, 
doprowadzaj~c do tego, ze jego niezwykla moc panowania 
nad przyrod~, jego niezwykla ml!drosc zlQczy si ~ z niez,"vy
\d~ dobroci~ pod grozl! wprowadzenia katastrofy w same 
dzieje. Moina bylo sobie dot~d uwazac czynnik gospodar
czy za rozstrzygaj~cy w rozwoju dziej6w, ale odt~d na 
pierwszy plan wysunie si~ ludzkie serce, kt6re s i ~ napelni 
albo nienawiscil! albo dobrociQ, miloscil!, tak if jednostka 
jednostce, nar6d narodowi, i kontynenty kontynentom po
dadz/l bratnil! dlOll na to, by zblizona do bozei wszechmocy 
ludzka moc stala siCi dla dziej6w i ziemi blogoslawienstwem 
a nie niewidzianym dot~d pieklem. 

2. Od celu ostatecznego w dziejach przejdziemy do ce
low posrednich, ktore tomizm nazwie srodkami, a inni tak 
cz~sto b~dl! je nazywali swoimi celami ostatecznymi; l~czy 
siCi to z drugQ naszl! ideQ kierowniczll, z til, ktorll sw. To
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masz wyrazil w niezapomnianym nigdy zdaniu: "Genus 
humanum arte et ratione vivit". Niejeden przetrze ocz)" 
ze zdziwienia. Przetrze je po raz drugi, kiedy sobie przy
pomni, ze z\vi((zly skrot tego zdania "arte et ratione" stal si~ 
naczelnym haslem i zawolaniem Odrodzenia i kazdego hu
manizmu. Moze to mistyfikacja? Nie, slow a te znajduj~ siQ 
niemal na pocz~tku komentarza Tomaszowego do Drugich 
Analityk Arystotelesa. Rozgrzeje nam si(( dusza, kiedy wni
kniemy blizej w znaczenie, jakie tomizm wi~ze z wyrazem 
"ars", sztuka. Si((ga ono szerzej anizeli gdzie indziej, gdyz 
sztuk~, "ars" jest dla tomisty wszelka przerobka materii 
umiej((tnie przeprowadzona, wszelka praca, przez kt6r~ 

czlowiek czyni sobie ziemi(( poddan~ (facoc). - W zwi~zku 
z tym i u Arystotelesa i u sw. Tomasza ludzka dlon nazywa 
si(( narz((dziem nad ' narz((diiami, "instrumentum instru
mentorum". Odrozniali sredniowieczni mysliciele sztuki 
w znaczeniu naszym od sztuk wyzwolonych, "artes libera
les". Tak czy inaczej kazda praca czlowieka powinna bye 
sztuk:;J i nalezaloby j~ nazwae"ars liberatrix", gdyz wyz
wala ona czlowieka z ogolnego prl:!du biologicznego. Sztuka 
wyzwala czlowieka z natury, zamieniaj~c go w jej pana 
i zwyci((zc(( tak, ii nie on b((dzie si~ stosowal do natury, ale 
kaze naturze stosowae si(( do jego pomyslow. Dlatego sztu
ka wyzwala czlowieka, poniewaz w jego dloni pracuje wla
sciwy mu rozum, "ratio". Nie moina w czlowieku oddzielae 
rozumu od dloni, "ratio" od "ars". To tei od wiek6w sre
dnich na czolo iycia mieszczanskiego wysun~l si(( "artifex" 
przeciwstawiaj£!c si(( dawnemu niewolnikomi, "servus", 
temn, ktory nlega czlowiekowi jak wegetacja ulega przy
rodzie. K westia spoleczna sprowadza si(( do kwestii nie
wolnictwa we wszystkich krajach, we wszystkich czasach 
i we wszystkich ustrojach, gdyi nigdzie czlowiek nie chcial 
bye niewolnikiem, a wsz((dzie chcial bye artifex, tym, kto
ry wyzwala ducha i wyzwala siebie. Kwestia spoleczna 
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nie jest tylko kwestil! Zycia gospodarczego, kwestil! wlas
nosci, kwestil! ustroju, lecz takze i przede wszystkim kwe
stil! czlowieka w tym znaczeniu, ieby iadna jednostka ludz
ka nie byla nigdzie z prawa, z konstytucji niewolnikiem lecz 
wyzwalajl!cym si~ czlowiekiem, "artifex". Trzeba z radQ
sci I! powitac wszelkie kursa dopelniajl!ce, wszelkie uniwer
sytety robotnicze i ludowe, bo z nich ma wyjsc "artifex", 
czlowiek, ktory si~ wyzwala, ktory si~ b~dzie buntowal, 
jezeIi b~dzie mial z prawa. zostac niewolnikiem. 

Takie sztuki pi~knie wyzwalajl!, sl! "liberatrices" 
w tym znaczeniu, ie nad przyrodl! budujl! nowy swiat ludz
kiej kultury. Ich wplyw budzi w czlowieku erosa tworczego, 
ktory w swoim locie potrafi s i~ podniesc do wartosci du
chowych i zat~sknic do Pi~kna absolutnego. Eros tworczy 
nie dotyka materii lecz szczytu duszy, by przez "artes li
berales" wyzwalac w dalszym cil!gu czlowieka i zmuszac 
przyrod~ do tego, by si ~ stosowala do jego pomyslu. 

Jeszcze scislej ll!czl! si~ tutaj sztuka' i rozum, "aI's" 
i "ratio" zwlaszcza kiedy trzeba przerabiac jui nie tyle 
swiat zewn~trzny ile samego czlowieka (Ingarden). Prze
rabia czlowieka przede wszstkim praca nad iywiolem uczu
ciowym na to, by z niego wyczarowae to, co mimo wszystko 
jest najpi~kniejszym na swiecie, wyczarowac ludzkl! do
broe i swi~tosc, wyczarowae charakter moralny. W nie
zwykle przenikliwy sposob przedstawil Arystoteles w Ety
ce Nikomachejskiej, jak umiej~tnej pracy trzeba na to, zeby 
z czlowieka zrobic wewn~trznego artyst~ , tego, ktory potrafi 
w swym i yciu zachowa[; umiar, chociai ma w sobie uczu
ciowy iywiol. 

Nie potrafil Lindworsky nawil!ze[; s\vych uwag 0 ks~tal
ceniu woli ani do Arystotelesa ani do sw. Tomasza z Akwi
nu: wprawdzie i on mowi, ze ksztalcl!c wol~, trzeba miec 
przed sob I! raczej ideal artysty aniieli atlety, D.le sam po
pada w jednostronnos[; intelektualizmu; ograniczaj ~~c si~ 
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do zycia przedstawionego. Umie wskazac. jak uchroniC s i~ 

umiej/2tnie przed wyobrazeniami natr/2tnymi, umie wskazut:, 
jak si/2 zrywa pozornie nierozerwalne Im1cuclJy wyobraZ'eii, 
a jednak nie rna zrozumienia, ze czlowiek jest artyst~ prze
de wszystkim wtenczas, kiedy przez rozum i wol /2 opanuje 
w sobie zywiol uczuciowy, wyksztalcajQc z niego i w nim 
zesp61 sprawnosci moralnych przez poszczeg6lne akty, umie 
stopniowo doprowadzic do opanowania zycia uczuciowo
poz!!dawczego nie w spos6b despotyczny, nie · przez walk~ 
przeciwko temperamentowi i konstytucji, lecz przez jakies 
zr/2czne chwyty, przez peIne zycia powtarzanie tych samych 
akt6w, przez swoistego rodzaju sztuk/2 czy bystr!! polityk~ 
wewn/2trzn~, "politico principatu. ') Nie two1'zy si/2 charak
teru przez gwalt nad temperamentem lecz przez s topniowl! 
sublimacj/2 zycia uczuciowo-pozqdawczego. 

Nie jest czlowiek wiei!! z kosci sloniowej, w kt6rej by 
si /2 sam zamykal, nie jest nomadq Liebniza, kt6ra nie rna 
drzwi i okien wychodzqcych na zewnqtrz, lecz jest istot ..! 
spoleczl1q, bo tylko przez i ycie w spoleczenstwie moze 
spelnic sw6j istotnie ludzki cel, moze si t;l stawac coraz wi €} 
cej czlowiekiem. Dwie wielkie sprawy w etyce glosily wie
ki srednie, jedn!! sprawiedliwosci spolecznej, drugq milo

') Cum aut cm utrumqu e, scilicet m cmbrum cxt crius e t app c tilu S 

inferior a sup eriori parte aniln ae In o YCanlUf ; taulcn alit er, e t aliter: 

nam m embrum cxterius ad nutum ohcdit supcriori imp eranti a), s!Juc IIlIa 

repngnantia scculuhun naturae online m, nisi sit iUle pe l1inl enttllll aliquo41 : 
lit pat e t in lllanu et p ed e : appctitus autem inf~rior habet l'ropriam in · 

dinati on cm e x natura sua, nilde non ol, edit sup c riori app e titui ad nu· 

tum, sed int crdum rcpugnat ; unti e Aristotcl es dicit in Politica sua (Ii), . 

L cap. III) !Juod anima dominatur corpori d espoti ca principa tn, sieut 

dominus se rvo, qui non habc t facultatc m r csist endi in ali'lllO irnJje rio 

domini ; ratio vern dominantur inferiorihu s aniin ae partibus r cgali e t 

politico principatu, id est sicut r cgcs c t principes c ivitatum d o minatur 

lihe ria, qui habent ius c t fa eultatem r e pugnandi quantum ad· aJiqua 

Jlraecepta r egis ve l principis. S. Thomae A.(uinatis Qllaestion e~ displItae , 

De virtutiblls iiI cOlllIDuni. Rornac 1931, p. 497 h . 
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sci. Jeieli przez pierwszl! wchodzimy w dziedziny zagad
nien sp olecznych, to przez drug/! wkraczamy w dziedzin~ 
obowi/!zkow religijnych wzgl~dem Boga. Kto zdobywa cno
t~ sprawiedliwosci spolecznej, ten wszystkie akty swych 
sprawnosci moralnych podnosi do jej poztomu; kto docho
dzi do milosci Boga, ten sam/! sprawiedliwosc spolecznf.! 
zmienia w rodzaj kultu religijnego. Jui sprawiedliwqsc 
spoleczna sama w sobie ma cos boskiego, a podnosi si~ do 
poziol11u kuHu religijnego wobec Boga przez akty milosci. 
To tei nic dziwnego, ie wielka sprawa sprawiedliwosci 
spolecznej stala si~ jednym z glownych motorow w dzie
jach Iudzkich. Zapewne spoldzialajf.l tutaj czynniki gospo
darcze, zapewne dziala tutaj jako bodziec biologiczny, fi
zyczny glod, ale sprawiedliwosc spoleczna jest przede 
wszystkim zagadnieniem moralnym, ktore daleko silniej 
drE(czy dusze aniieli gIod df(~czy cialo. To tei encykliki 
spoleczne d\voch papiezy, Leona XIII i Piusa XI, stanowi~ 
dokumenty hi storyczne, bo dowodz/!, ie w Kosciele jako 
W organiimie religijnym odczuwano wielk/! spraw~ spra
wiedliwosci spolecznej niemniej silnie aniieli w jakich
kolwiek innych grupach spolecznych. 

Mowi s i ~ clzisiaj 0 mysleniu atomizuj/!cym i caloscio
wym, a calosciowe dzieli si ~ znowu na organiczne i tota
iistyczne, zwlaszcza, kiedy chodzi 0 jego zwi~zek z ustrojem 
spolecznym. W samym ' ustroju trzeba znowu wyoclrE2 bnii'; 
technikE2 organizacji od jego ducha, zwi~zanego z prawem 
naturalnym i pozytywnym. J eieli wi~c chodzi 0 myslenie 
nad ustrojem spolecznym, to wszystkie encykliki Leona 
XIII i Piu8a XI przyjmujC! tylko jed en totalizl11, a miano
wicie totalizm Boga w stosunku do swiata, ten totalizJl1, 
ktory nikomu nie ci~iy, nikogo nie rani, z nikogo nie robi 
niewolnika, jeieli go siE2 tylko glE:(boko rozumie. Przyjmuji! 
wszystkie encykliki organizacjE2 ludzi w kierunku pozio
mym, organizacj E2 robotnikow 080bno i pracoclawcow osob
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no, ale glosily i zawsze glosic b~d,!, ze potrzebna jeszeze 
organizaeja w kierunku pionowym, ktora by l~ezyla robot
nika z praeodawe~. Weale a weale nie zmienia si~ polo
zenie przez to, ze paiistwo przejmuje na siebie wielkie 
warsztaty przemyslowe i rolnieze, bo takze mi~dzy paii
stwem, a robotnikiem musi i powinien istnie6 zywy zwi~
zek organizaeyjny, i to taki, zeby 0 wszystkim deeydowal 
ezynnik rnoralny, gdyz inaezej b~dzie musial rozstrzygac: 
terror. Potrzeba ezynnika moraInego byla najglE{bszyrn 
irocllem, z ktorego wyszly eneykliki papieskie, s\viadez'!c 
sobl!, ze takze dla Koseiola wielkl! spraw~ w rozwoju 
ludzkieh dziejow jest sprawiedliwosc: spoleezna. Tego za
pewne nikt nie zaprzeezy, ze zarowno w "Rerum Novarum" 
jak i w "Quadragesimo anno" bierze Koseiol w obron~ tyeh, 
ktorym grozi niewolnietwo i zatraeenie osobowosei przez. 
niesprawiedliwy naeisk z gory. Bronil Koseiol i bronic b~
dzie tyeh, ktorzy sc! u dolu bez wzglQclu na ustroj. 

Takze stosunek wladzy paiistwowej do poddanyeh wy
razac si ~ powinien w pewnej sztuee, "aI's", W roztropno' i, 
"prudentia gubernativa" a nie w gwalcie, tak jak nawza
jem stosunek podclanyeh obywateli do wladzy powinien 
si~ wypowiadac w podobnym takeie, w roztropnosei, w pew
nej umiej~tnosei moralnej, "aI's", a nie w gwaleie od dolll. 
Co obowiC!zuje w wlasnym iyeiu wewn~trznym, to obowi~
zuje takze w zyeiu spoleeznym wecllug naezelnej zasady 
tomistyeznej: .1 ,genus humanum arte et ratione vivvit", 
\ucJzkosc zyje ze sztuki i przez sztuk~, z rozumu i przez 
rozum, a nigdy przez gwalty, ehoeiaz sztuka nie wyklueza 
bynajmniej wewn~trznej ezy zewn~trznej harmonii. 

3) Tomisei i nie tomisei mog<! sobie zapisac w swych 
notatnikaeh trzeei~ nasz<! idef2 ogniskow<!, ktora naogel 
jest dosyc nieznana. Sprowadza si f2 ona do tezy ewolucji 
w dziejaeh ludzkich i to zarowno w dziedzinie mysli 
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a zwlaszcza filozofii, jak i w dziedzinie zycia spoleczllego.') 
Zaznacza najpierw sw. Tomasz, ze czJowiek z natury swej 
rozumowosci dl!zy zawsze od tego, co jest mniej doskonale, 
do tego, co jest wi~cej doskonaJe, zarowno \V swej mysli, 
jak i w dziaJaniu. Na poczl!tku d~iejow filozofii spotykamy 
pogll!dy naiwne, po ktorych nast~pujl! inne, coraz dosko
naIsze, coraz wi~cej krytyczne. Podobnie w zyciu spolecz
nym widzimy w jego poezl:!tkach instytucje bardzo niedo
skonale, prymitywne, zarodkowe, ale stwierdzamy, ze z bie
giem ezasu zmieniajl! si~ w eoraz Jepsze i doskonal sze. zro
dIem tych zmian sl! silne napi~cia, jakie powstajl! mi£(uzy 
obowi~zujl:!eym prawem ezy konstytucjl! a pomi~dzy zmie
nionemi warunkami zyeia zbiorowego. Napi£( cia wzrastaj~ 

wreszcie tak bardzo, ie tworz'<! s i ~ nowe zwyczaje, nowe 
sposoby obchodzenia normy, ktora dziala raczej jako hamu
lee, dopoki prawodawea wreszeie hamulea nie usunie przez 
nowe prawo. T~ teori£( przechodzenia Iudzkosci w zyeiu 
spoJeeznym ze stopnia mniej doskonalego na doskonalszy 
nazwalem perfekejonizmem, ktory na pewno nie roini s i~ 

od post~pu, gloszonego przez Condoreeta, i nie popada 
\V naiwne mniemanie, jakoby mi~dzy stopniem a stopniem 
nie byJo nigdy napi~(':, nie bylo nigdy takieh lub innych 
protestow przeciwko przeiytkom w ustawodawstwie. 

Na bacznq uwag~ zasluguje to, co S\\'. Tomasz mowi 
o sztuee rZl!du, "prudentia gubernativa", ktora wprowadza 

J) Humana e r a tioni naturale esse vidctur, nt gnlllihu s ail ilUp er

recto ad pcrfec tum p erveniat. Und e vid emus in scientiis sp eculativis, 

quod 'lui primo philosophati snnt, CJuacdam imp crfect a tradid erunt, qu ae 

postmodum p cr post eriorcs sunt tradita magia p erfectc. Ita etiam et 

iu op erabilihus; nam primi, (Ini int ende runt invenire aliquid utile 

communitati hominum, non valent es omnia ex sc ipsis consid erare, insti

tuerunt qua edam imperfecta ill multis d e fici cntia, 'lilac post eriores 

mutavcrullt , institu ent~'s aliqua, qnae in p3u cioriblls d efi ccre possnnt 

a commulli utilitate. S. th o I, II, q. 97, a 1. 
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w SWI! akcj~ zarowno przeszlo§(; dziejow~ jak i terainiej
szosc i przyszlosc.' Bierze w rachub~ przeszlose dziejo\V~ 

na to, by nie popase w bl~dy futuryzmu, ktory nie uwzgl~
dnia w reformach faktycznie istniej~cego ustroju, jako wy
padkowej poprzedniej ewolucji. Bierze w rachub~ terai
niejszosc, twierdz~c, ze rz~dz~cy czynnik, jednostkowy czy 
zbiorowy musi miee zdolnosc intuicyjn~, "intellectus", by 
chwytac' w lot rodz[;!ce si~ napi~cia, zjawiaj[;!ce si~ potrzeby 
zmiany i niedopuscie do gwaltownych reakcyj od doll!. 
Bierze w rachl!b~ przysz]os{: przez przewidywanie, oparte 
na badaniach naukowych, by nie popa8{~ w utopie, ktore 
niszcz<.! to, co jest, nie umiejl!c na jego miejsce zbudowac: 
nie lepszego. 

Gl~boki optymizm tkwi we wszystkich trzech ognisko
wych ideach, okolo ktorych uklada si~ tomistyczna filozo
fia dziejow. Pi8rwsza otwiera przed ludzkosciQ nieskoiiczo
ne, boze horyzonty. Druga wskazuje, w jaki spos6b mozna 
podchodzie do niedoscignionego iuealu, wskazuje, ie jedynf! 
dl'og[;! jest ta, kt6ra si~ nazywa sztukl! i rozumem: "genus 
humanum arte et ratione vivit". Trzecia twieruzi, ie do
poty b~dl! si~ rodzily w iyjl!cych spoleczenstwach wielkie 
zbiorowe napi~cia, dopoki nie przejdf! ze stopnia mniej do
skonalego w swym rozwoju na stopien doskonalszy, zbli
iajl!c si~ w ten spos6b do ostatecznego swego celu, jaki po
daje idea pierwsza. . 

W zwi<!zku z tym wszystkim rodzi si~ pytanie, czy 
ludzka kultura jest czyms statycznym, czy czyms dynamicz
nym, czy jest . przede wszystkim jak~s calosciQ' istniej~cych 
jui wytworow ducha ludzkiego, czy tez iywym, nieustajl!
cym procesem. Idea pierwsza tomizmu mowi najwyrazniej 
o procesie upodabniania si~ do Boga, "assimilari Deo", 
drugi idea mowi 0 iyciu, za tym 0 ciqglym ruchu, 0 ci~glej 

zmianie: "genus humanum vivit...", trzecia glosi tez~ 0 nie
ustannym przechodzeniu ze stanu mniej doskonalego 
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w stan doskonalszy. Nasze idee zapewne nie zaprzeczajf! 
wartosci powstalych ju:i instytucji, ale twierdzf!, ie instytu
cje same sl! na to, azeby poprzez nie przechodzil nurt zy
cia, ktory zanosi do odwiecznego Logosa, przez ktorego 
wszystko si(( stalo i do ktorego wszystko podf!za. Dynamizm 
tomistyczny si((ga dalej anizeli wszelkie inne dynamizmy, 
te ktore z celow posrednich robif! cele ostateczne, tracf!c 
przez to -ten nieslychany rozmach \V duszy czlowieka, kiedy 
widzi przed sobf! oieskonczone horyzonty, a w sobie czuje 
niemilknl!cf! podniet(( do tego, by si(( upodobnic nie do rz.e
czy, nie do czlowieka, nie do jakiegos procesu, lecz do sa
mega Boga. Na drodze do Boga, na posrednich etapach 
mozemy sif2 z innymi spotykac, mOiemy si(( z nimi ll!czyc, 
w jakis sposob wspolpracowac dla wielkiej sprawy spra
wiedliwosci spolecznej, ale ostatecznie i samf! spraw(( spo
lecznl! podnosimy wzwyz, robil!c z niej wielkie zagadnienie 
moraIne i subIimuj<lc caly proces jej urzeczywistnienia 
w wielki akt kultu bozego. W niczym nie umniejszamy 
sprawiedIiwosci spolecznej, w niczym nie zaciesniamy ba
Jan naukowych nad wszystkimi jej poszczegolnymi zagad
nieniami i wiemy, ie w tym mo:iemy z innymi isc razem, 
ale poza tym si((gamy do czlowieka, do tego co w nim naj
gl((bszego, do jego ducha, do jego godnosci, wstrzl!sajf!c 
w nim tym wszystkim, co nie przemija, co niesmierteIne, 
co siE2 nie da ujarzmic, zniewolic i chce zawsze ise w gorE2, 
a jezeli w gorE2 nie idzie jest przynajmniej wiecznie niespo
kojne. Moze gdzie indziej porozumiem si(( z tymi, ktorzy 
nawiE!zujf! dzisiaj do S\\'. Augustyna, zwracajE!c siE2 do 
wsp6lczesnej fenomenologii, do wspolczesnej 'fiIozofii war
tosci na to', by wskazac, ie czlowiek rna w sobie immanen
tny cel dla wszystkich swych dl!ien, ten mianowicie, by 
bye czIowiekiem. Zgoda, my mowimy, - zeby bye czlowie
kiem i coraz wiE2cej czlowiekiem, wcielajf!c w zycie tak jak 
oni wielkie wartosci kultury, wszeIkf! rzeteInl! wiedzE2, 

# 
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wszelkie rzetelne dobro i wszelkie rzetelne pi~kno, twier
c1zf!c ponad to, ze istniej<! dwie wielkie sprawy na swiecie: 
sprawiedliwose spoleczna i kuIt Boga. 

Nie glosimy teorii katastrof, ale wiemy wszyscy, ze 
j<atastrofy w dziejach ludzkich si~ zdarza.if!; widzimy na
ocznie, ze l1lin~ly lub mijaj<! clawne formy zycia, wstrz,!
sni~te we wszystkich swych skladnikach przez ostatni<! woj
n<t swiatow,!, ale i to pewne, ze po tej katastrofie zrodzi 
si~ i rodzie b~dzie d<!znose d{J budowania filozofii dziejow, 
albo clo wtlaczania dziejow w ramy dawniej zbudowanych 
teorii: Kazdemu wolno na wlasm} odpowiedzialnose. 

IV. 

Mamy nadziej<;?, ze po knvawej wojnie swiatowej pod
niesie si~ znowu ludzkose ze stopnia nizszego na stopien 
wyzszy kultury materialnej i duchowejw imi.~ zasady po
st~pu, jakQsmy u sw: Tomasza dostrzegli. Kiedy chodzi 
o szczegolowe przewidywanie przyszlosci jest on bardzo 
ostrozny i mowi tyJko 0 mniej lub wi~cej prawdopodob
nych wnioskach, "consecturatio", ale, jezeli chodzi 0 ogol
ny obraz ludzkosci, to nie w'!tpi ani na chwij~, ze dzieje 
ludzkie nios,! nas cif!gle naprzod, upodabniaj,!c coraz wi<;?
cej do Boga. Od czasow Sorela mowi si~ 0 nowoczesnym 
micie, ktory zawiera w sobie jQdro myslowe, otoczone ma
Tzeniami, wyroslymi z gorQcego ukochania jakiejs sprawy. 
W tomiimie wyjasni si~ genez~ mitu w sposob bardzo pro
sty, bo si~ wie, ze milose podniesiona do pewnej ekstazy, 
mobilizuje wszystkie nasze wladze poznawcze i pozf!daw
cze, mobilizuje rozum i "vyobraini~, doprowadzaj,!c je do 
najwyzszego wysilku. Moze bye tak, ze marzenia wyobraini 
goru.i'! nad rozuTllem, albo tez id,! przeciwko jego wskaza
niom~ Czlowiek pod tchnieniem milosci zaczyna nieraz mU
nyc z rozumem Jub przeciwko rozumowi, zgodnie z etykQ 
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lub przeciwko jej najpierwotniejszym zasadom. Mitem zlym, 
okrutnym dla narodaw europejskich byl mit rasistowski, 
ktory wywolal ostanil! pozog(( wojenn~. Z kl((sk!! Niemiec 
nie poszly jednak wszystkie mily do grobu, bo pod wply
wem impulsow milosci szuka czlowiek poetycznego znaku 
dla swych my§Ii i uCZlle, by przez to porwac: za sob~ milio
ny. Istniej,! mity antyreligijne i mity, kt6re w reIigi~ by
najmniej nie godz,!. Riedy Maritain na zjeidzie mi~dzyna
rodowym tomistow w Poznaniu roztaczal przed sluchaczami 
swietlany obraz przyszlego typu kultury chrzescijaiiskiej, 
nazwal swoj~ mysl mitem w uj~ciu Sorela. Po przeprowa
dzeniu rozumowania moze wyobrainia marzye, kiedy ser
ce nie pozwoli jej zasnl:!c' Z serca l'osnie pragnienie, zeby 
raz wypracowane idealy urzeczywistnialy si~ w przyszlo
sci, staj,!c siQ ir6dlem szcz~scia dla calych grup spolecz
nych. 

Takze w filozofii dziej6w pojawiajC! s i ~ marzenia, wy
powiadajf,lc obok uzasadnionej mysli najcz~scie.i sel'deczne 
pragnienia autora Iub ca]ej nawet grupy spolecznej. Jeze
liby katolik mial dzisiaj wypowiedziec swoje marzenia, tG
by oswiadczyl, ze jak sw. Pa-wel pragnie nowej paruzji, 
nowego objawienia s i~ Chrystusa w dziejach przez nasze 
dlonie i ll1ozgi, nasze serca i mysli. Paruzje Chl'ystusa dn
konywaly si <p raz po raz, odnawiaj,!c ci,!gle oblicze zierni. 
Spodziewamy si ~ , ze po ostatnie.i wo,inie swiatowej odnowi 
si~ oblicze ziemi nie tylko przez uwolnienie energii ato
mowej, Iecz takie i przede '\yszystkim przez to, ze pojawi 
s i~ nnwy swiat sprawiedliwosci spolecznej i milosei, by 
siC;; l1poclobnic do Boga we w"zystkich J ego atrybutach i do
skonalosciach. BoilllY si(( mocy czlowieka bez niezwyklej 
Jego dobroci, boimy siQ naw€'t sprawiedliwosci hez milo
sci, gdyz sprawiedliwose moglaby s i ~ wyrodzic W okru
cieiistwo. Stan~la Polska nad Odr,! i Nyss,!, by sp'elnic 
na odzyskanej ziemi piastowskiej wielkie dziejowe zadanie: 
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jeieli ktos chce mowic 0 pols kim micie na najbliisz~ przy
szlosc, to go poniesie na nowe nasze ziemi. Maritain m6wi 
o nowym typie kultury chrzescijaiiskiej, powstalej pod 
wpl)T\vem . naszej religii, kt6ra mieszka i powinna miesz
kac w calosci kultury tak immanentnie, jak Bog mieszka 

. w stworzonym 	przez siebie wszechswiecie. Kaidy katolik 
w Polsce pragnie gor~co, ieby ai do Odry i Nyssy doko
nala si/il paruzja Chrystusa przez polskq prac/il i polski wy
silek myslowy. Niech nam nikt nie wmawia, ie wielkie rze
sze robotnika i chlopa w naszYI11 kraju od Boga odchodz~, 
zapisuj,!c sil2 pod znak ateizmu. Nie, ateizm rychlo nudzi, 
m~czy i zabija ludzk~ tworczosc. Boimy si/il ateizmu W ,jego 
pierwszYI11 rozmachu, ale nie boimy si~ go na dalsz~ met~, 
bo znudzi i zm/ilczy i do siebie zniech/ilci. Gorszym jest to, 
ie podcina tw6rcze sily w spoleczeiistwie. Kto chce na to 
clowodu, niech wnijclzie w wielkie laboratorium spoleczne, 
jJracuj,!ce na ziemi od tylu wiekow i niech si~ przypatrzy 
ateizmowi buddyjskiel11u, niech si/il przypatrzy, jak czlo
wieka znudzil, jak go zm/ilczyl i clo ukochania bezwlaclu do
prowadzil. Katolicyzm bierze na sw6j sztanclar tez~ tomi
s tyczn~: "genus humanum arte et ratione vivit: iyjemy 
z pracy dloni i duszy naszej, by is(: coraz wyiej ze stopnia 
na stopieii, coraz silniejsi przez kaide nowe narz~clzie my
sii i techniki, ale takie coraz lepsi, coraz wi~cej do Boga 
zblizeni. 
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PROBLEM KULTURY NIEMIECKIEJ 

Zarowno w Niemczech, jak i w krajach zwycililskich 
i neutralnych bardzo cZlilsto spotykalismy silil po roku 1918 
z pogl/!dami, ktore b)"Naly mniej lub wililcej dobrze i do
kladnie uzasadniane, ze z upadkiem cesarstwa nastala 110

\Va era. Prawdziwe oblicze kulturalne narodu nareszcie 
siC? odsloni i swobodnie blild/! s ilil mogly rozwin~(; te wiel
kie wartosci, ktore dotychczas byly tI ul11ione i paczone 
przez panujQcy ustroj. 

Myslano przy tym przede wszystkim 0 tych warto
sciach, jakiill dali swego czasu wyraz Lessing, Schiller, 
Goethe, Herder, Kant, Aleksander i Wilhelm von Hum
boldt i tylu ich nastlilpcow, ktorzy wyznawali szczerze i 5ta
n owczo humanitaryzm i"Weltbilrgertul11". J) 

PrzytaczajQc i przypominaj ,!c pogl,!dy SchiIIera czy 
Kant~ 0 "der Menschheit Wilrde" - " 0 godnosci ludzko
sci", wspominano, ze przeciez ten ostatni, w ktorym wielu 
upatrywalo par excellence filozofa Niemcow, byl takie 
autorem traktatu 0 wiecznym pokoju ("ZUI11 ewigen Frie
den", 1795). . 

W kolach pacyfistow, . ktore, jak wiadol11o, szczegolnie li
czne i wplywowe byly w krajach anglosaskich, zawsze pa
mi~tano 0 tej zasludze Kanta. Rownoczesniezzapalem wyry-

J) Po r. O. Will man n, Geschichte des Id eali s lllus (3 101l1Y, II 
wyd. 1907) , F. S c h a u b, Di e kat. Caritas und ihre Gegner (wyd. 
w r. 1909); M S ch e I e r , Wesen und Formen del' SYllIpa lhi e (923) ; 
.J . R u P P Zur Geschichle del' HUll1anil a t (19155) , L. Lei s t e, De l' Hll
ma nil a ls gedanke in del' Popularphilosophie del' c1 e utschen Au[
Ida run g (1 932) . 
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wano niepami'ilcl 1 przytaczano wszystkich uczonych i pi
sarzy niemieckich, ktorzy byli przeciwnikami ",'ojen i bru
talnosci. Podkreslano ch'iltnie wielkosc nakladow i popu
larnosc Berty von Suttner, autorki tak bardw swego czasu 
poczytnej powiesci "Die Waffen nieder!" (1890). Powiesc 
ta spowodowala powstanie odrazu w roku 1890 austriac
kiej, a w rok poiniej niemieckiej "Friedengese\lschaft". 
Z szacunkiem odzywano si~ wsz~dzie 0 Friedzie, autorze 
wydanego w 1909 "Die Grundlagen des ursachlichen Pa
cifismus", ktore napisal w czasie wojny i oglosil w roku 
1916. Po kl'ilsce roku 1918 liczba zwolennikow Frieda przed
stawiala si~ chwilowo bardzo pokainie. 

Wraienie zasadniczej zmiany nastrojow i kierunkow 
utwierdzaly takie dl:!inosci pokojowe i og61noludzkie 
II l\'Ii~dzynarod6wki, kt6rej przedstawiciele odgrywali 
przeciei po kl~sce tak poczesn~ rol~ w rz!!dach Rzeszy 
i kraj6w zwi~zkowych, jak nie mniej zachowanie si~ koscio
low protestanckich, ich praca humanitarna oraz publika
cje, w czym zreszt~ nie r6inili si~ ad swoich odwiecznych 
katolickich antagonist6w. 

Jui sam wyb6r We,imaru na miejsce zebrania i obI' ad 
Konstytuanty zdawal s i~ swiaclczy(\ ie nar6d niemiecki 
przez tych swobodnie wybranych przedstawicieli uroczy
scie stanl!l pod znakiem ideal6w, kt6;e reprezentowala ty
loletnia siedziba Goethego i Herdera. Wyb6r miejsca po
j~to jako solenne ocliegnywanie si~ od fryderykowskiego 
Poczdamu. Wierzono, ie 'nar6d uwolniony z kfli~ pujf!cych go 
dot~d wi~z6w, naloionych mu przez Hohenzollern6w, b~ 

dzie iyl i pracowal w duchu tego, co nazywano wlasciwl! 
i prawdziw~ kultur~ niemieck~. Wierzono, ie nast~pil 

zwrot radykalny, a wszelkie wy~ilki nawewn~trz i naze
wl1/!trz zostan~ zwr6cone ku szczytnym idealom, kt6re uj
mowal tak wzniosle np. jui w roku 1798 Herder w "Briefe . 
zur BefOrclerung del' Humanitat". 
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.Jest rzecz:'! niezmiernie ciekaw:,!, ze obroncy narodu 
oiemieckiego po r. 1918 oie pami~tali i oie chcieli pami~
tac 0 wielu innych sprawach. 

Latwo przechodzono do porz~dku dziennego nad fak
t~m, ze obok Kanta, ktorego znaczna cz~sc uczniow poszla 
ideowo dose odmiennymi drogami, 0 wiele wi~ksz~ popu
larnosci:,! cieszyli i cieszl! 8i(( Fichte, Hegel, Schopenhau
er, Nitsche. A ci przeciez nie byli glosicielami ogolnoludz
kich d:'!znosci i pacyfizmu. 

Nie zwracano uwagi, ze socjaldemokraci, ktorzy zgo
dnie z programem erfurckim zapowiadali bezwzgl~dn~ woj
n~ wojilie, glosowali w parlamencie berlinskim w chwiIi 
jej "rybuchu i w grudniu 1914 r. jednoglosnie, z wyj:'!tkienl 
Karola Liebknechta, za przedloieniami rz:'!du cesarskiego. 
A pal1li~tajmy, ze stanowili oni najliczniej8z~ parti ct 
w Reichstagu, liczyli bowiem 110 poslow. Dopiero w mar
cu 1915 roku liczba oponentow z tego stronnfctwa zwiE2k
szyla sict 0 100%, to znaczy, ze Liebknecht dostal jednego 
towarzysza. Zapewne liczba ta nast~pnie wzrosla. 0 ile 
pami~tam, nie przekroczyla nigdy jednak dwudziestu kiI
ku. Wsr6d tyc~ zas, ktorzy do konca popierali rZl'!d ce
sarski, znajdowali siE2 Ebert i Schiedemann, z kt6rych 
pierwszy objQl nast~p.stwo po cesarzu jako prezydent Nie
miec, a drugi - kanclerstwo. 

Odgrywaj~ce \V Konstytuancie Wejmarskiej obok so
c.ialdemokrat6w decyduj:,!cl! rol~ Centrum katolickie, jesz
cze w Iatach powojennych nieraz przypominalo, ze w roku 
1914 stalo zwarcie przy rz~dzie i do konca nie opuscllo 
cesarza. A bylo ono w dawnym parlamencie drugim z kolei 
najsilniejszym stronnictwem, liczylo bowiem 92 posl6w. 
W Wejmarze zachowalo swoje poprzednie znaczenie. 

Prawda, podkreslano pozniej w jego kolach, ze bylo 
wielkim blE2 dem, jezeli przez pewien czas jego przedstawi
ciele, na przyklad tak bardzo czolowy Erzberger, opowia
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dali si!2 stanowczo za bezwzgl!2dnl! walkl! lodziami podwod
nymi i lotnictwem oraz za aneksjami. Poiniejsza zmiana 
pogll!dow tutaj nas jednak nie interesuje. 

Mozemy takZe pominl!<\ ze w tych obu przykladowo 
wspomnianych obozach tak bardzo popularnl! byla ai do 
roku 1918 koncepcja znana pod nazwl! "Mitteleuropa". Jej 
wymownymi teoretykami i propagatorami, wsrod zresztE! 
wielu innych, byli Franciszek Naumann") i H. Oncken.") 
Z narodowym socjalizmem stanie si<2 ona punktem wyjscia 
dla usilowaiJ. skonstruowania na szerszej podstawie geo
graficznej Nowej Europy. 

Nie chc<2 oczywiscie twierdzic, jakoby evi<2kszosc obra
dujQcych w Wejmarze zachowywala si!2 swiadomie i cal
kiem nieszczerze. Glosn.e opowiadanie si~ przy idealach 
budzl!cych w swiecie sympati!2 nie wynikalo tylko z ch<2ci 
wprowadzenia w blE!d zwyciQzcow. W ostatnich latach moz
na bylo spotkac siQ z takim przypuszczeniem. Nie sqdzQ 
jednak, ieby one odpowiadalo prawdzie; zbyt wiele bo
wiem okolicznosci przemawia przeciw temu. 

Naturalnie byli wsrod poslow Wejmaru i tacy, ktorzy 
pozostawali wier~i swojej przes~lo§ci i dla ktorych idea
lem pozostawal zawsze Poczdam. Z lekcewaieniem odno
sili si~ do ideologow Wejmaru, ktorzy mieli oparcie 
w wi~ksz08ci zlozonej z 163 socjaldemokratow i 92 cen
trowcow. Liczebnie w 1919 r. nie stanowili oni jednak ' 
wiele . 

• Jezeli niezaleinie od pewnych wykolejeiJ. przeszlosci 
zwrocimy uwagQ na zachowanie si~ podowczas np. Eberta 
Scheidemanna, Erzbergera, Groebera, Mausbacha, Bayer
lego i innych to trueIno nie wierzyc w ich szczeroSC. Nadto 
cluie wraienie robila europejskosc Rathenau'a, jego szczery 
"Weltbiirgertum", gloszony i broniony w roznych swietnie 

2) Mitteleuropa (1915). 

:1) Das alte unci das neue Mitteleuropa. 
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napisanych publikacjach. Zjednywaly one temu niezwykle
mu politykowi i organizatorowi zycia gospodarczego duze 
wziE;lcie poza granicami Niemiec. W niepamiE;lc tei poszly 
wyj/!tkowe zaslugi poloione w latach 1914-18 przez Rathe
nau'a dla przemyslu wojennego, kt6rego byl jednym z gl6w
nych tw6rc6w. 4 

) 

Wsr6d uczonych, literat6w, dziennikarzy moina bylo 
w6wczas spotkae si~ cZE2sto ze zdaniem, ze nar6d niemiec
ki zostal ze swojej wlasciwej drogi zepchni~ty na manow
ceo Mimo swoich zalet wojskowych i organizacyjnych jest 
on przeciez naprawd~ wlasciwie narodem "der Dichter und 
Denker", "poet6w i myslicieli". W tym zas zwi/!zku nalezy 
katastrof€2 roku 1918 uwaza(~ raczej za okolicznosc pornysl
n/! dla jego dalszego, rozwoju. Zwraca ona bowiem Niemc6w 
ich wlasciwemu przeznaczeniu. Mogl! zresztl! tc:! drog/! dojSi: 
do pierwszenstwa mi€2dzy narodami, kt6rego or~znie osi/!
gn/!(; nigdy nie zdolajQ. 

W tym duchu formowal w r. 1919 Keyserling poglQd, 
ie dziejowym posJannictwem Niemc6w jest zbawienie i od
rodzenie swiata gl~biQ swojej dUAZY. W rezultacie obiecy

. wal 1m wzamian wladzhvo nad Iudarni. W roku 1920 To
masz Mann w "Betrachtungen eines Unpolitischen" pouczaJ 
swoich rodak6w, ze nie powinni marzye 0 zapanowaniu 
nad swiatem politykl! i silC:!. Zupelnie si€2 do tego nie na
da.i~, gdyz Niemcy Sl!: "narodem najmniej z/!dnym wIa
dzy, zgola nie ciasnym i nie twardym, nie egoistycznym 
i nie szowinistycznym". 

Trudno nie zauwazyc, ze tak w Iiteraturze jak i w pu
blicystyce aktualizowano i !1trwalono z calC:! szczerosciC) po
j ~ cie "des biederen deutschen Michels". Glosiciele jego 
chwaly wierzyli przy tym naprawd~, ze po oswobodzeniu 

4) Z pislll R a 1 h e 1\ a u a nalezy w tYIll zwi~!zku przede wszyst
kim wymiellic : Zur Mechallik des ' Ge istes, Von lWI11m e nd e n Ding-en 
(1917). Die neue Ge~selschaft i Der ne ue Staat (191 9), Autonomi e 
de r Wirtschaft (1920). 
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go z dotychczasowej niewoli, stanie si~ on prawdziwym 
"Gehilfe Gottes" w wielkim, boskim dziele zjednoczenia 
narod6w, podlllg tak pi<;lknej koncepcji Herdera, niegdys 
superintendenta Wejmaru. 

Sledz~c po roku 1918 poczynania nad realizo\vaniem 
W Niemczech demokracji i opanowywaniu nieslychanych 
trlldnosci wewn<;ltrznych, wyczuwalo si~, ii ci Iiczni ideolo
gowie Wejmaru s:,! naprawd~ przekonani, ie rzeczy"vi
scie pracuj~ nad urzeczywistnieniem tego, co oni i za
granica uwazali za wyraz prawclziwej kultllry i duszy 
niemieckiej. R6wnoczesnie zclawali sobie oni co prawcla 
spraw<;l z istnienia takie oclmiennych pr:,!d6w i nastroj6w, 
k t6re po barclzo kr6tkim okresie nieclwuznacznie juz za
cZ<;lly si<;l ujawniac. Ale chociaz powodowaly one duze 
trlldnosci, ideologowie ci zdawali si<;l je traktowac jako 
nieposiadaj:,!ce na dal sz~ met<;l znaczenia. Byly dla nich 
na razie wprawdzie bardzo klopotliwe, ale byly tylko remi
niscencjami przeszlosci. Zdobywano si<;l na slanowcze kro
ki odporu, jdeli sprawy doehodzily za daleko, naprzyklad 
w ehwili puezu Kapp'a w 1920 czy Hitlera 1923 rokll. 
Zreszt'! poeieszano si <;l, Ze nar6d w gruncie rzeezy stoi za 
reprezentantami swojej prawdziwej kultury, czego dal do
wod ehoeiazby w wybcirach 19 styeznia 1919 roku. Wpraw
dzie juz w roku nast<;lpnym ,,) wybory z 6 ezerwca powaznie 
ten obraz zmienily, pocieszano si<;l jednak, ze jest to objaw 
przejsciowy. Pow6c1 zas jego w calosci upatrywano w reak
cji opinii na warunki pokoju wersalskiego. 

") Liczba mandatow socjaideillokratow spadla z 163 na 11~. 
Centrum, Idol'ego cZl2sc czlonkow sil2 \V mifidzyczasi e usun fi la, t \\'0

rz~c bawarsk~ pa l'ti l2 Iudo\V~, uzyskalo 68 mandatow (pOPl'z. 9:,l) a je
go secesjonisci 20. Demokraci Z 74 spadli na 39. Natonliast poza ko
munistami , ktorzy poraz pieZ'wszy otrzymali 15 rnandaotw, szcze~61-
!lie silnie wZll10cnili sil2 Deutschnationale - 67 (poprz. 42), De utsch e 
Volkspartei ti6 (poprz. 22), oraz bardzo powazni e zwi l2 kszyJa s if;l 
li czba niezaleznych 81. (pOpl'z. 22). 
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A jednak wynik wyborow' w roku 1920 pOWlmen byl 
obudzic powazne refleksje i wf!tpliwosci, czy przedstawi
ciele tej kultury niemieckiej naprawd~ reprezentujf! to, co 
sf!dzf! i twierdzf!. W szerokich kolach pozaniemieckich 
przyj~la si~ dose powszechnie teza zwi~zku przyczynowego 
mi~dzy wyborami z roku 1920 i traktatem pokojowym. 
Spowodowalo to mi~dzy innymi powstanie zwlaszcza w kra
jach anglosaskich i niektorych innych znanych nastrojow, 
ktore nas t~pnie tak nalezycie umiala wykorzys tac polityka 
Rzeszy. 

Jezeli jednak na wewn~trz nie obawiano si~ zbyt po
waznie reakcji prawicowej, mimo, ze wybory lat nast!2P
nych coraz bardziej powinny byly niepokoiC, to natol11iast 
wf;rod tych ideologow wzrastala obawa przed bolszewiz
memo Zacz!2to uwazac, ze przede wszystkim przed nim na
lezy zabezpieczyc szacunku godne dobra Imlturalne. W kon
sekwencji wci~gn~lo to wielu ideologow \v roine kompro
misy i kOl11plikacje, ktore w rezultacie mialy wynik jak 
najgorszy. Tutaj nas one zre szt~ nie obchodzQ. Podobnie 
nie b~dziel11Y rozwazac w jakil11 stopniu obawa przed bol
szewizmem byla uzasadniona. Przesada w tym wzgl!2dzie 
jest niew~tpliwa, jezeli przyjrzYl11Y si~ kolejnym wynikom 
wybor6w i wzrostowi mandatow ' komunistycznych. Napraw
d~ zwolennikom kultury Wejmaru grozilo znacznie wi~k
sze, a ludzkosci potworne niebezpieczeiJ.stwo z wr~cz prze
ciwnej strony. Ale tego bardzo dlugo nie rozumiano. Wej
marezyey ostateeznie przekonali s i~ 0 tym w obozach kon
eentracyjnych, lub w najlepszym razie na wychodztwie, 
a swiat caly po ai za dobl'ze nam znanyeh wypadkaeh. 

Poezeiwy "deutseher Michel" sprawil dziwnl:! niespo
dziank~ roinym demokratyezno-liberalnym czy marksistow
skim grupom ideologow. Kraj poetow i myslieieli okazal, 
,ie jeieli posiada ieh bardzo duio" to jednak wyniki tego 
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poetyzowania i myslenia mogq bye nieprawdopodobnie roz
bieine i nawzajem s i~ wykluczajqce. 

I dzisiaj znowu, tak jak po roku 1918, slyszy s i~ cz~sto 

pytanie co do istoty kultury i duszy niemieckiej. Chce si~ 

uzyskac jasnq i wyczerpuj~cl:! odpowiedi. Pragnie s i~ zas 
takiej, ktora by umoiliwila politykom rozsqdne zalatwienie 
problemu niemieckiego i to naturalnie zgodne z bezpiec"zen
s twem innych narod6w. Po roku 1918 jako ten niewqtpliwy 
wyraz prawdziwej niemczyzny przyjmowano ch~tnie Wej
mar. Po roku 1933 wobec zapeWl1len emigrantow, 
wsrad ktorych znalazl0 sil2 tak wielu zaszczytnie zna
nych w swiecie uczcnych i pisarzy, godzono si<2 bardzo 
cz~st(). na "miosek, ie nowy kierunek wladaj~cy Rzesz'! to 
zdrada wobec prawdziwej niemieck iej kuHury, nie znajdu
jqca powainiejszego oparcia w masach. Gwaltowne prze
sladowania i opor w samych Niemczech licznych grup mar
ksistowskich, liberalnych, protes tant6w i katolik6w wzmac
niato takie przeswiadczenie. 

Nie chciano czy nie umiano zrozumiec, i e przeciei 110

wi przyw6dcy nie doszli do wladzy przez zamach stanu, 
lecz dzi~ki s topniowemu zwi~kszeniu mandat6w zar6wno 
w parlamel1cie, jak i w krajach zwi,!zkowych. Olbrzymia 
literatura zarowno dawna jak i nowa, ktor,! vVejmarczycy: 
tak cz~sto odrzucali jako niemaj,!cq znaczenia, dochodzila 
do fantastycznych naklad~w i nie tylko byla rozrzucaJul 
przez . propagand~, ale naprawd~ masowo kupowanq. Od
powiadajqca temu kierunkowi publicystyka stanowila naj
lepszy towar na rynku ksi~garskim. 

Nie zmienia to naturalnie faktu, ie i po roku 1933 
pozostaly mimo przesladowan pokaine grupy, kt6re trwaly 
cz~sto \V opozycji nie tyle z przyczyn politycwych, co wla
snie kUlturalno-swiatopoglqdowych. 

Musimy tutaj zaznaczyc, :ie, mysl'!c 0 przeciwnikach na
rodowego socjalizmu, musimy odr6iniac scisle politycznych 
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(naprzyklad "Schwarze Front" od innych. Pierwsza kate
goria nas tu nie interesuje. Przyjrnuil! oni bowiem takie 
kulturE2 nazistowskl! jako wyi'az prawdziwej duszy niemiec
kiej. lnny zgola charakter majl! przeciwieiistwa wynikle 
z powod6w rzeczywiscie kulturalnych. Oczywiscie i tutaj 
jest wiele · r6inic. lst.nialy grupy, kt6re w zasadzie byly 
mniej lub wiE2cej za idealem og6lnoludzkim, ale kt6re uwa
iajl!c Hitlera i jego ruch za barbarzyiic6w, godzily siE2 chE2t
nie na wiele ce16w jego polityki tak wewnEiltrznej, jak i za
graniczne. Ludzie ci pragnEilli co prawda, 0 ile moznosci 
unikae pewnych skrajnosci w praktyce, poniewaz uwaiali 
je za niewlasciwe, czasem za zbyteczne, lub poprostu tak
tycznie falszywe. W tej bardzo licznej ale i bardzo niejedno
litej grupie znalazla siEil spora ilose czlonkow berliiiskiego 
Herrenklubu, pewien odlam pastor6w protestanckicb, duza 
cZEilse przemyslowc6w, inteligencji iM. 

Zupetnie osobno . trzeba oceniae bezwzglEildnych wy
znawc6w ideal6w kulturalnych i politycznych Wejmaru, kt6
rzy Illimo zachodzl!cych mi Eil dzy nimi. r6inic programowych, 
odrzucali bezkompromisowo caly narodowy socjalizm. Z te.i 
strony szczeg61nie ostro i stanowczo powtarzajl!c stale, ze 
jest on odstEilPstwern od prawdzhvej kultury niemieckiej, 
powolywano siEil cZEilsto na jej podstawy chrzescijm1skie itd. 

W odpowiedzi na to padaly oswiadczenia, ie jest 
wrEilcz przeciwnie, Prawdziwymi- przedstawicielami kultury 
niemieckiej sl! tylko czciciele starej germaiiskosci. Gloszl! 
oni bowiem, a wlasciwie objawiajl! tlumionl! od prawiek6w 
i sztucznie przyemiewanl! w duszy mas niemieckich ich ro
diml!, jedynl!, trwall! i niezniszczalnl! kulturEil·") Powolywano 
s iEil przy tym jako na dow6d oczywisty, ze wiEilkszose obu
dzonego z letargu narodu opowiedziala si Eil wyrainie i ra
dosnie przy swiatopogll!clzie, kt6ry przeciez byl jawnie glo

") Duzo szczeg616w podalem \V mojej ](s il!zce ReJigia \\" Trzeci ej 
Hzeszy (Lw6w 1936). 
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szony, a j ~st nierozerwalnie zlf!czony z calym programem 
politycznym. A zreszt~, jeieli siE2 m6wi 0 klasykach i ide
alistach niemieckich, to i oni, 0 ile nie skazili swoich dziel 
wplywami obcych rasowo kultur, jak naprzyklad iydowska, 
katolicka, chrzescijanska, romaI'iska itd. - wyraiali takie 
cz~sto, chociai nie dose swiadomie, odwieczne walory, tak 
silnie swieio rozbudzone. 

W micie, a nie w pozbawionych prawdziwego i ycia do
ciekaniach intelektualist6w, kt6rzy i tak ostatecznie nicze
go wytlumaczye nie potrafif!, zostaje ujE2t~ i lltrwalon~ dll
chowose ludu, od kt6rej odst'ilpowae nie wolno. 

Co zas pod tym naleiy zrozllmiee, poucza nas wsr6el 
wielu zreszt~ innych Alfred Rosenberg w "Der Mythus des 
Zwanzigsten Jahrhunderts": "Obok siebie biegn~, krzyiujf!c 
siE2, a przeciez tworz~c jednego czlowieka, wartosci charak
teru, linie iycia duchowego, kolorowosci symboli. Wtedy 
.iednak tylko okazujl! si~ w zupelnosci krwistej pelni, je
zeli same s:,! wynikiem, urodzeniami z jednego srodka, kt6
ry lezy poza moiliwym do zbadania w spos6b doswiacl
czalny . (empiryczny). To niedaj~ce siE2 poj~e zebranie 
wszelkich kierunk6w Ja ludu, a w og6le jakiejs wsp6lnoty, 
tworzy mit. ') Jeieli nieraz u klasyk6w, cz~sto u romanty
k6w, w poezji i powiesci, a wreszcie i u wielu filozof6w 
(Hegel, E. von Hartmann, Nietsche) element iracjonali
styczny oelgrywal powain<! rol E2, to obecnie staje siE2 on 
czynnikiem decycluj~cym. 

Ten moment, kt6ry w ideale kultury Trzeciej Rezszy . 
posiada tak doniosle znaczenie, ujql sam w6dz w hasle wy
powiedzianym w Mein Kampf: "Weg vom Intelektulismlls 
zuruck zum Instinkt". Powraca zas do tego tematu nieraz. 
Jak slusznie zauwaiyl Aleksander Hertz w swoim cieka
wym studium pod tytulem "Poslannictwo wodza" 8), Hitler: 

,) Wyd. 162 rok 1939, sir. 459. 

8) Przeglltd Sorjo\ogicZllY 1936 t. I V, z 3-4, s Ir. 341 - % 13. 
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"w bardzo wielu ust<'}pach nie kryje pogardy, jaka dafzy na
uk~ oficjalnE! i je j przedstawicieli - profesoro\~ uczonych, 
wszelkich intelektualistow. Nadmiar wyksztaJcenia ocenia 
poprostu jako balast i juz w "Mein Kampf" zapowiadal, i e 
reforma szkolna w Trzeciej Rzeszy b~dzie musiala pojse po 
drodze rozwijania charakteru a nie intelektu. Ze szczegoI
nq nami~tnosciq wyst~puje przeciwko postulatowi wiedzy 
obiektywne,i, uzywajqc tu mocno dosadnych epitetow. Gdzie
indziej walczy z uroszczeniami wiedzy, podnoszqc jej prak
tyczn~ nieuiytecznose. !J) 

Podobnie sqdzi takze Rosenberg, negujC!c wprost moi
nose obiektywnej nauki. 10) 

Nad genez~ tego zdecydowanego antyintelektualizmu 
wlasnie w Niemczech zastanawiano si~ od lat. Doszukiwa
no siC2 jego irodla miC2dzy innymi \v teorii poznania Kanta, 
przypominano ostr~ ocenC2 francuskich filozofow oswiece
nia przez RegIa, negatywne ustosunkowanie siC2 tylu mysli
cieli niemieckich do empiryzmu itd. Slusznem jest takie 
spostrzeienie, ie tak cZC2sto bardzo zachwalany idealizm, 
przybieral tyIekroc charakter skrajnego antyrealizmu Hd. 

I jeieli kiedy, to pod adresem niejednego z tych my
slicieli mozna zastosowac powiedzenie Bradley'a: ,,,Filozo
fia jest to znajdowanie fal szywych uzasadnien na to, w co 
instynktownie wierzymy". 

Nie jes tem niestety zgola kompetentny, by odpowie
dziee na pytanie, w jakim stopniu foine tendencje, ktore 
nas tutaj interesuj~, mozna uwazac za cos wyroiniaj~cego 
specjalnie filozofi C2 niemieck/!, w porownaniu z filozofi q in
nych narodow. Zresztc! mialoby to dla nas tylko pod tym 
warunkiem znaczenie decyduj~ce, gdyby moina stwierdzic, 
ie filozof ia niemiecka posiadaJa dla narodowo socjali stycz
negoswiatopogll'!du rozstrzygaj~ce znaczenie. 

9) Tamie sir. 385-6, 

10) 'ramze sir, 119 i naslfil pne. 
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Tymczasem nie sl!dz~, ieby tak byl0. Hertz w swoim 
tutaj juz przytoczonym studium bardzo wnikliwie stwierdza 
maly poziom wyksztatcenia samego Hitlera i jego nietajon~ 
niech~c do wszelkiej lektury, z wyjl!tkiem gazet. Do podob
nych wnioskow dochodzl! i inni, ktorzy uwainie czytali nie
tylko "Mein Kampf", ale i tak liczne mowy Ftihrera. Ina
(;zej jest pozornie z Rosenbergiem. Pisal on wiele i ch~tnie 
popisywal si~ swojl! erudycjl!, szafujqc cz~sto takie nazwi
skami roznych filozofow. Czytajf!cy jednak chociaiby "My
thus..." · bardzo rychl0 zaczyna wf!tpic, czy ten czolowy 
przedstawiciel wspolczesnej niemieckiej "Weltanschauung", 
jej autorytatywny stroz i 'tlumacz, naprawd~ kiedykolwiek 
mial przed sobl! chociazby cz~sc autorow, na ktorych si~ po
woluje, ktorych zwalcza lub omawia. 

W studjach zas, "Zum Mythus des zwanzigsten Jehr
hunderts"J1), ktore wyszly anonimowo w roku 1934, nie
ujawnieni autorowie zestawili na stu kilkudziesi~ciu stro
nach faktyczne pomylki i niedokladnosci zawarte w "My
thus", nie wdajl!c si ~ z r eguty w krytyk~ Iub polemik~. 
Byla ona doprawcly zb~dna. 

W ogole naleiy zwrocic lI\Vag~', ze w tak bardzo bo
gatej literatUl'ze, ktorl! glosi "Weltanschauung", roini au
torowie, powoluj~c si~ na dawnych uczonych, myslicieli, 
czy pisarzy, ustosunkowuj~ si<2 do nich pod tym tylko kf!
tern widzenia, czy potwierdzajl! oni jej zaloienia i tezy, 
Dawne powagi sf! tylko 0 tyle pozl!dane, 0 ile \V ich dzie
Iach moina stwierdzic objawianie si<2 odwiecznej i w swo
jej istocie niezmiennej kultury ludu niemieckiego. Sf! one 
zatem dodatkowymi swiadkami, ale niczym wi~cej. Istota 
kultury gel'manskiej, czy niemieckiej podlug kanollll zo
stala stworzonq w zamierzchlych prawiekach, przy czym 

11) Ta nad wyraz ci ekawa pl'aca zbiorowa zos tala wydana jako 
Amtliche Beilage zu den kirchlichen AmtsbUitte rn des Diozesen 
(MUnster, KOin itd, 
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zachodzi ty1ko rozbieznosc zapatrywaii, czy uczynil to Bog, 
bogowie, przeznaczenie ("Vorsehung"), czy jakas koniecz- . 
nose naturalna ("Naturnotwendigkeit"). 

Ten mistycyzm, ktory od 1at juz stwierdzajl! badacze, 
zajmujl!cy si~ narodowym socjalizmem i Fiihrerem, nie byl 
zgola wynikiem pracy filozof6w i literatow. Powstal i roz
winl!l si~ poza nimi w licznych wi~kszych i mniejszych 
sektach, z ktorych pewne sl! bardzo juz stare. Bylo ieh 
zawsze nieprawdopodobnie wiele w Niemczeeh. W roku 
1936 doliezono si~ ieh okolo tysif!C. 1") 

Zarowno w tyeh grupach, z ktoryeh wyrosl narodowy 
socjalizm, jak i w wielu innych, ktore nie majf! z nim iad
nego, lub tylko posredni zwil!zek, antyintelektualizm od
grywal zawsze wainf! rol~. Spotykamy sic.: z nim nieraz 
w starym protestantyzmie. Specjalnie Luter, do ktorego 
si~galy tak ch~tnie odlamy odrzueaj~ce w og6le ehrzesei
jaiistwo, jako re1igj~ pochodzenia zydowskiego, traktuje 
rozum dosye pogardliwie. Odzywa si~ 0 nim naprzyklad 
w swoim soezystym stylu: "Des Teufels Braut, Ratio, die 
schoene Metze, eine ·vernuehte Hure, eine Sehaebige, aus
saetzige Hure, die hoechste Hure des Teufels, die man 
mit ihre Weisheit mit Fiissen treten, die man Tod sehla
gen, der man, dass sie haeslieh werde, ein Dreck ins An
gesieht werfen solle, auf das heimliehe Gemaeh solle sie 
sich trollen ... " 13) 

Nie mamy w tej chwili moinosei rozwaiania wrogiego 
ustosunkowania si~ do rozumu u niektorych reformato
row, Zarowno w owczesnyeh, jak i pozniejszyeh, zwlaszcza 

12) Bezwzgl~dny zwil!zel{ mif,!dzy licznymi istniejl!cymi osrodka
mi mistyczl1o-religijnymi, a "Weltanschaung" i partil! przedstawilem 
obszernie (1936) w ksil!Zce pod tytulem "Religia w Trzecie.i Rzeszy". 
Temat ten poprzednio i nast~pl1ie poruszylem w kilku artykulach 
i studiach. Samej geuezie poswi~cilern ostatnio male studium pod Iy
tulem: Mislyczne podstawy narodowego socjalizJ1Ju (1946). 

P) Wydanie Jipskie t. XII, sir. 373 i nasl~pne. 
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drobnych ale licznych sektach objaw ten istnial stale, cho
ciai w roinym stopniu. Jako staly objaw iycia sekciarzy 
moina stwierdzic, ze uwaiajq swojq prawd~, opartq na w1a
snym objawieniu, za wyl~cznq. Mimo niezwykle niskiego 
poziomu intelektualnego swoich przywodcow i propagato
row, oraz niewiarygodnych niekiedy nauk, zyskuj~' nieraz 
bardzo nawet duie rzesze wiernych i to takie wsrod sfer 
wysoko wyksztalconych, (np. roine kierunki teozofow, an
1ropozofow, mazdaist6\v, gnostykow itd.). 

Powszechnie znany socjalista austrjacki Otto Bauer 
w swojej nad wyraz godnej uwagi ksi~ice, ktora wyszla 
w roku 1936 p . 1. "Zwischen zwei Weltkriegen" zwracal 
uwag~ na ten przerazliwy rozrost i polityczne znaczenie 
plejady grup mistyczno-religijnych. Jednak nie zdawal so
bie dostatecznie sprawy z ich genezy i roli w przeszlosci. 
Widzial w nich dziwne novum, ktorego zagadki rozwi~zac 
nie potrafil, poniewaz chcial je zrozumiec na podstawie sto
sunkow wsp61czesnych. Bez wqtpienia te ostatnie wplyn~ly 
na zwi~kszenie atrak~yjnosci tych roznych grup i pomno
zenie liczby ich czlonkow. Zadna jednak doktryna, ktorq 
rep'rezentowaly, nie powstala dopiero w ostatnich czasach. 
Niejednokrotnie mozemy stwierdzic w przeszlosci okresy 
ich wi~kszej lub mniejszej popularnosci, na ktorq wplywa
ly oczywiscie takze wzgl~dy uboczne i zewn~trzne. 

Inna rzecz, a stanowi to jeszcze jeden argument na 
rzecz wlasciwej genezy i istoty "vVeltanschauung": w no
woczesnej niemieckiej teologii protestanckiej nie mozna 
mowic 0 antyintelektualizmie. Nie bez slusznosci zarzucano 
jej, ze holduje zbyt skrajnemu racjonalizmowi. Bylo w tym 
bez wqtpienia wiele prawdy. Faktem jest jednak rowniez, 
ie rownolegle z rozwijaniem si~ racjonalizmu w teologii, 
tracil protestantyzm stale wplyw na szeroki ogol wiernych. 
Przechodzili oni masowo do tych r6znych sekt rozbieznych 
w naukach, wzajemnie do siebie z reguly nieprzychylnie 
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ustosunkowanych, ale ktore zawsze glosily przekonanie, 
ze S(! one w posiadaniu wyl(!cznej wybranosci i dzi erzi! klucz 
zbawienia dla dobra swoich wyznawcow, swego ludu, rasy 
a niekiedy nawet dia calej ludzkosci. 11) 

Podstawowa mistyczna wiara, ze s i ~ jes t wybranym 
depozytariuszein jedynej pelnej prawdy, bez tego antyinte
IektuaJizmu ani chwili ostac by s i ~ ni e mogla. L(!czy si ~ 

z nim nierozerwalnie. Umoz!iwia jednolitosc calej tresci 
kulturalne j, warunkuje nieodzowny 'i nieznosz<!cy w<!tpli
wosci fanatyzm swoich wiernych. 

Jeszcze w roku 1932 powiedzialem kiedys, ze partia 
narodowo-socjali styezmi jest czyms innym, anizeli rMne 
stronnictwa polityczne. Uderzalo mni e, ze jest ona wyra
zem, ale nie tworc~ pot~znego ruchu, czy, jezeli ktos woli, 
szaln re Jigijn ego, ze poprostu mamy do czynienia z nowym 
l slame m. W "Religii Trzeciej Rzeszy" pogl <! d ten dokIad
niej uzasadnilem. 

T\2 mistyczni! wiar~ , wraz z antyintelektualizmem przy
j ~ li, wierzyJi w ni~ i gJosili na dhfgo jeszcze przed doj
sci em do wladzy, nie tylko mal o wyksztalcony, przej~ty 

swoim postannictwem F iihrer, lub chaotyczny dyletant Ro
senberg, ale i wielu profesorow szk61 akademickich. 

Hitler w "Mein Kampf" ujmuje t \2 s tron~ problemu mi \2
dzy innymi w slowach: "Partie polityczne s<! sklonne do 
kompromi sow, nigdy swiatopogl,,!dy. Partie polityczne licz<! 

H ) Zn aczeniu roli czynnika irracionaln ego pos wl ~ca si~ II' oslal
ni clJ dziesil! tkaeh la l wi ele uwagi. Duzo s i ~ nim za jmowal Gus I a II' 
I e BOIl W swoich licznych pracach,' is tni ejl!cych cz~sciowo t.akie 
w pJ'ze ld adzie polsldm. Duze zaslug i dla wyjasni enia jego znaczeni a 
w zyciu spolecznym polozyl Dllrkhe im i szkola socjolog iczna fran
ClIska, w Anglii Fraze r i inni . P OI'. lal{ze R. Milli e I' Frei e nf e l s, 
Melaphys ik des lrralionalen (1927) ; W. S t ri c II , Der irraliona le 
Mensch (1 928). DllZO waznych szczeg616w II' zwi l!zlw z naszym le llla
[em poda je K s. S. S z c z y g i e I s ki, Irracjona lizlll II' dzisie jszYlll J'U
chu na ukowo-religijnym (Przeg!. Teo!. 1925) ; k s. J . Pa s t u s Z I( a, Irra
c,ionalizlll IV najnowszej filozofii (At eneulll Ka plall ski e 1934). 
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si~ same z przeciwnikami. Swiatopogl~dy proklamuj~ 8WO

.i~ nieomylnosc". "') 
Poczytna "Arische Rundschau" oglosila 27 .maja 1933 

artykul, w ktorym mi~dzy innymi czytamy: "Chodzilo 0 re
wolucj~ zycia przechv formule, 0 rewoluc~i~ duszy ' prze
ciwko tyranii rozumu ... Nowe prawo wznosi . ku swiatlu, wy
prowadzaj~c z wi~zow bozko\\! \volnosci, rownosci i bra
terstwa, ktore pogr~zyly w chaosie swiat, a zwlaszcza Iud 
niemiecki. Obwieszcza ona (rewolucja) jednosc Boga i swia
ta, ktora przenika serca niemieckiego czlowieka". 

Posiadamy poza . Hitlerem i Rosenbergiem nieskonczo
nC! ilosc podobnych krotszych i dluzszych wypowiedzen, 
ktore bywaly mniej lub obszerniej uzasadniane. 

Po dojsciu Hitlera do wladzy w czasopismach i w prasie 
temat ten ci~gle poruszano, alba w formie pouczajQcej, albo 
polemizujC!c z przeciwnikarni, do ktorych s i~ cz~sto przema
wialo w wytwornym stylu koszar pruskich. Slyszymy 0 "Ge
gen Kirche der Intellektuellen" 16), 0 polswiatku ducha "), 
mowi s i ~ 0 pysze wyksztalcenia jako czynniku niszcz~cym 
Iud 18), wzywa do zniszczenia szalu wyksztalcenia 10) i tak 
dalej. 

Z posrod wielu tych glosow niech mi b~elzie wolno 
przytoczyc niektore ust~py np. z artykulu tak bardzo zaslu
zonego dla ruchu dr. A. Lippicha p. t. "Halbwelt des Gei
stes". Podobnie jak i wi ele innych utworow oglosit go 
w "VOlkischer Beobachter", a wi~c osobistym organie Fllh
rera: "Wyksztalceni pysznili s i ~ , ze s~ ponael luel wynie

!" ) Mein Ka mpf wyd. r. 1933 t. II str. 507 . 
II i Tak Wir s in g Gi s l e b e r g, Volk und Geis l di e Gegen

kirche de l" Inte ll ektu ellen (die Ta t, paidzi ernik 19f13). 
17 ) Lippi c h, Halbwelt des Ge istes (Volle Beobachte r 3 t. 1

1934). 
18) Rat h.i e, Bildungsdlinkel als Volkszers torer (V. B. H. 

I l. 1934). 
19 T. Wint e r ge r s t, 

III. 1934) . 
Fort mit dem Bildungswahn (V. B. 7. 
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sieni. Znali \vszystko, umieli przepolawiac wlosy, sztukami 
swoimi falszowac naturalne odczucie. Sl:!dzili, ie przyslu
guje im prawo naruszania wszystkiego. Nie bylo sztukl:! 
blyszczec dowcipem, gdy sit( jui nie odczuwalo przed ni
czem ·szacunku. Zyli oni jak mole w duchowej szacie ludu 
i1iemieckiego i niszczyli wszystko, co bylo swit(te i czcil:! 
otaczane przez pokolenia. Ten p6lswiatek ducha leial na 
brzuchu przed wszystkim obcym. Chwytal chciwie wszystko 
nowe i najnowsze, a wszelkie trwanie przy tradycji i prze
kazanem bylo osmieszane jako zacofane i niemodne... Obcy 
iudowi i obcy wszelkiej prawdziwej kulturze, wynajdowali 
mierniki kultury, nadajqce sit( lepiej na gieldzie, aniieli 

,w dziedzinie ducha. Wyksztalcenie stalo si~ powolnym na
rZ12dziem kapitalizmu, kt6ry go uiywal dla zdlawienia smia
lej, uczciwej istoty ludowej ("Volkstum"). Wyksztalceni, 
kt6rzy okreslali sit( z dumq obcym wyrazem jako inteli
genei, byli potulnymi narzt(dziami kapitalizl1lu, kt6rych zaw
sze moina bylo nabyc i uiytkowac. Ludzie ci nie znali 
wstyclu, umieli wszystko przekr~cac i tlumaczyc dla wla
snej korzysci. Nie znali oni r6wniei i odwagi, ale na wszy
st~o co silne i zdrowe rzucali si~ jak muchy. na scierwo. 
A wszystko pod tytulem wyksztalcenia. lVIamy dosyc ta
kiego wyksztalcenia, dosyc tego p61swiatka ducha".20) 

Jasnq jest rzeczl:!, ie w zwil:!zku z tym trzeba bylo od
miennie aniieli dotychczas okreslic cele i zadania nauki, 
a tym samym przebudowac i ustr6j szkolnictwa. Tego ro
dzaju zmiany w kraju, kt6ry tak dlugo szczycil si ~ swoimi 
wolnosciowymi urzl:!dzeniami akadernickimi, byly szczeg61
nie znamienne. Nie trzeba wyjasniac, jak ten przewr6t za
skoczyl' wcale pokaznl:! cz~sc uczonych niernieckich, kt6rzy 
dlugo \V cos podobnego nie wierzyli. P6iniej starali mu si~ 
opierac, iywil:!c szczere przekonanie, ie reprezentujl:! je

"0) Dobrl), oeenr: tego nastawienia cia! Rib a rd. Sur )')!'o(!l1 etion 
intellet tue ll e (Paryz. Moncle II. 1. 1935). 
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c\yn~ prawc\ziw~ niemieck~ kulturE2, silnie zakorzenion~ 

w masach. Tymczasem musieli stwierc\zic, ze by1a ona tym 
ostatnim dosyc obojE2tn~, a, co wazniejsze, ze nawet wiE2k
szosc stuc\ent6w i bardzo wielu ludzi z akademickim wy
ksztalceniem zyje inn~ kulturl:!, za kt6r~ gotowi s~ walczyc. 

W gruncie rzeczy "obroncy prawdziwej kultury nie
mieckiej", chociaz bylo wsr6d nich tylu racjonalisto.w, zyIi 
takze mitem, nie zdaj~c sobie z tego sprawy. Bo mitem, 
jak siE2 okaza1o, byla wiara, ze kultura, kt6r~ reprezento
wali, odpowiada prawdziwemu duchowi 1udu niemieckie
go. W kolach tych, bez wzglE2du na r6znice partyjne (mar
ksisci, demokraci, centrowcy) rozpowsezchnione bylo od 
c\awna przekonanie, ze cech~ niezniszczaln~ charakteru nie
mieckiegojest gor~ce pragnienie wo1nosci, a z ni~ niena
ruszalnosci praw indywidualnych, swobody mysli i slowa. 
Po roku 1919 pogh:lc\ ten mimo 1icznych znak6w ostrzegaw
czych, kt6re z biegiem 1at gwaltownie si~ mnozyly, bynaj
mniej nie slabl. 

Mozemy nie rozwoc\zic sil2, jakie na tych uczonych i po
krewnych im intelektualistach robil wrazenie ilosciowy 
wzrost wyznawc6w "Deutscher Weltanschauung", nie m6
wi,!c juz, co odczuwali i to jeszcze przec\ rokiem 1933, sly
sz~c wolania 0 burzenie pomnik6w przyjaciela zyd6w Les
singa, Herdera, a nawet 0 zgrozo! Goethego - promoto
r6w "Weltbiirgertum i HumaniUit". Wprawdzie to nie na
st~pilo, ale przez pewien czas powaznie grozilo. Jest tez 
rzeczl:! zupelnie zrozumialQ, i.e \" tych ko1ach powszechnie 
m6wiono 0 smierci kultury niemieckiej. 2') 

Jezeli cZI2SC profesor6w i docent6w byla nieprzejedna
na, co skonczylo sil2 ich usunil2ciem, to jednak bardzo wielu 
innychnie ty1ko nie stmvialo oporu, ale z r6znych powod6w 

21) POI'. np. anonimowo wydanl! rozpraw~ pI. De l' FaschislIIlIS 
und die Intellektuellen. Ulltergang des deutsches G e i'l~es (li:arls
bad. Probl'C'me d~f; Socialismus :. 5). 
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godzilo si~ na wspolpracl;). Dla unikni~cia nieporozunuen 
trzeba przy tym przypomniec, ze w tej masie uczonych, kto
ra zostaJa pozbawiona swoich stanowisk, los ten spotkal 
z powodu niearyjskiego pochodzenia zaledwie niecalych 
12%. 

Naturalnie wsrod tych, ktorzy znaleili sil;) w obozie 
przeciwnym, pewnf! licz6~ stanowili, jak zwykle w podob
nych wypadkach by\va, oportunisci. Niejeden godzil siy na 
wsp6Iprac~, gdyz podzielal cele polityczne ruchu narodowo
socjalistycznego, nie sympatyzuj~c zresztf! z "Weltanschau
ung" j wyr.ainie jf! lekcewazqc. Bylo jednak i sporo takich, 
ktorzy od dawna jawnie lub poljawnie stali w tym obozie, 
a w swoich pracach, nie zwazajf!c na zarzuty i krytyki, glo
sili nauki, odpowiadaj,,!:ce duchowi ruchu. 

Do tych nalezelj naprzyklad znany i poza Rzeszq rektor 
uniwersytetu we Frankfurcie E. Krieck, ktory w lipcu 1933 
roku oswiadczyl: "Zadaniem naszych uniwersytetow nie jest 
uczenie obiektywnej wiedzy. Ich zadaniem - szerzenie wie
dzy heroizmu, boju, ducha wojskowego i walki". Dokladnie 
wylozyl on swoje zapatrywania i program naukowy i wy
chowawczy w ksif!zce pod tytulem: "Wissenschaft, Weltan
schaung, Hochschulreform". 2") 

Takze rektor uniwersytetu Hans Heyse, gorqcy od lat 
zwolennik FUhrera,. ktory wsrod filozofow "Weltanschau
ung" odgrywal zawsze bal'dzo duzf! rol~, powiedzial krotko, 
po wojskowemu: "Niemiecka nauka ma wylqcznie jeden 
cel, sluzyc zawsze woli wodza". 

Mnozenie swiadectw tego swiadomego zrywania z za
sadf! wolnosci nauki i badan naukowych jest tutaj zb~dne. 
Ostatecznie nastf!pilo zupelne ich podporzf!dkowanie dog
'wtyce "Weltanschauung". 

A dogmaty te dadzf! si~ ujqC jak nast~puje: 

22) Wyd. w Berlinie 1934, por. A. R e i II, Die Idee der politi
schell UlliversitiH (Hamburg 1933). 
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1) Artykulem wiary jest wybranosc ludu niemieckiego, 
ktorego przeznaczeniem - wladae nad innymi ludami. 

2) 1'a wybranose jest scisle zwi!!zan!! z krwi!! niemiec
k!!, ktor!! tei musi siEil ostrzec przed upodleniem wskutek 
mieszania z krwi!! innych ludow nie-germanskiego, a na
wet, jak niektorzy twierdz!!, nie nordyckiego pochodzenia. 
1'a regula bezwarunkowo dotyczy nie-aryjczykow, chociai 
z rMnych wzglEildow politycznych od czasu do czasu uzna
wano nagle pewne ludy za rownogatunkowe. Zaszczytu tego 
dost!!pili naprzyklad Finlandczycy, chwilowo WEilgrzy, a na
wet, chociai z powainymi zash:zeieniami, i Japonczycy. 

3) Jest pewnym, ie Iud niemiecki zosta1 jako taki 
przed wiekami stworzony przez Opatrznose i wyposaiony 
w najwyisze wartosci duchowe, ktore przetrwaly niezmie
nione, chociai pod powlok!! obcych narzuconych mu kultur 
i \vplywow. 

4) Lud wybrany posiada odrEilbn!! i swoist!! duszEil 1'a
sowQ, ktoq naleiy st1'zec przed skaieniem, zakaieniem, 
czy, jeieli ktos woli, uwiedzeniem p1'zez kultur Eil obcego 
ducha. 

5) Nie moze zatem istniec i nie istnieje zacIna kultura 
unhversalna. 

6) Prawda i prawa luclu wybranego majQ bezwzgl Eil dn~ 

wyzszosc i pierwszenstwo prze<J prawami i prawdami in
nych ludow. 

7) Lud wybrany jest sam w sobie najwyiszym celem 
z woli Opatrznosci i nieskrEilPowany zadnymi wzglEildami 
\V stosunku do innych ludow. 

1'e fundamentalne zasady, z ktorych wY1'osla starodaw
na kultura, nie s!! niestety powszechnie przyjEilte. Obok niej 
istniej!! od dawna w Niemczech ·i inne, pozbawione w zu
pelnosci lub w cZEilsci wyliczonych skladnikow. Nadto wobec 
rMnolitych wplywow w nast~pstwie dlugowiekowego roz
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bicia politycznego i religijnego dusza niemiecka pod \Vielu 
wzgl t2 dami poszla na mano\Vcc. 

Koniecznosci~ zatem jest: 
1) Oczyszczenie starej prawdziwej kultury z wszelkiej 

obcosci. 
2) Zniszczenie wszystkich falszywych aistniejl!cych 

w Niemczech kultur, ktore blt2dnie podaj~ si t2 jako nie
mieckie. 

3) Zapewnienie \Vyl~cznego panowania dla "Welt
anschauung" w myslach i czynach ludu nien)ieckiego. Do
piero to moie zen uczynic jednolity narod. Dotychczas bo
wi em nim nie jest. 

I 

Z oburzeniem odrzucano idealizowany obraz poczci
wego Michalka niemieckiego. Uznano go za niegodnl! kary
katurt2 bohatera nie znaj~cego litosci, wojowniczego i za
borczego, a pelnego buty i dumy, ktore sl! wyrazem jego 
honoru. 

Wlasnie podlug mitu wystawiaj~ najpi t2 kniejsze swia
dectwo temu niezniszczalnemu stanowi rzeczy Nibelungi, 
Krzyzacy, Prusy, "Drang nach Osten" itp. Istnial on i trwal, 
wbrew obawia.il!cym siE;) go instynktownie lub swiadomie 
katolikom, ' zydom, Romanom itd. 

Prawdziwosc tej charakterystyki Germanina potwier
dzajl! takie i pisarze starozytni jak np. Juliusz Cezar i Ta
cyt. Szczegolne znaczenie maj~ slowa pierwszego jako wiel
kie-go wodza, co do ktorego nawet ryzykuje si t2 twierdze
nie, ie byl on przynajmniej czt2sciowo germanskiego pocho
dzenia. A on przeciei mowi wyraznie: "Latrocinia (apud 
Germanos) nullam habent infamiam, quae fines civitatis 
fiunt, ea iuventutis exercendae ac desidiae minuendae cau
sa fieri praedicant". 23) "Rozboje nie sl! (przez Germanow) 
uwaiane za cos hanbi~cego, gdy sl! dokonywane poza gra

2:l ) De bello Galli co ks. VI, 23. 
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nicami kraju. To tez zaiecajl! je mlodziezy dla cwiczenia 
i zmniejszania niezgody". 

Mi~dzy tymi d\voma bez\VzgI~dnie przeciwnymi kultu
rami i ich idealami, z kt6rych dla jednej ostateczn~ prak
tycznQ konkluzjQ jest demokracja w pelniejszym, lub mniej 
pelnym, znaczeniu, dla drugiej - totalizm urzeczywistnio
ny przez Hitlera - mozna stwierdzic i pewne typy posred
nie. Istnienie ich jest zrozumiale ale mozemy je pominQc. 

Sz'czeg6lnie aktualnym jest dla nas zgola co innego. 
Ponownie spotykamy si~ na Zachodzie z glosami, kt6re 

wbrew krwawym doswiadczeniom przypominaj~ "prawdzi
w~ kultur~ niemieck~", i jej wartosci, a jej antagonistk~ 
gotowe s~ przedstawiac jako przypadkowe spaczenie, za 
kt6re Iud niemiecki nie moze i nie powinien odpowiadac. 
Z drugiej strony w krajach, kt6re szczeg6lnie duzo ucier
pialy, neguje si~ nieraz istnienie tej kultury, kt6ra miala 
i ma licznych, a cz~sto bardzo powaznych i niezaleinych 
sympatyk6w. _ 

I 
W ten spos6b oczywiscie dyskutowac nie mozna. A nie 

jest to rzeczl! blachl!. Grozi bowiem podobnie jak po roku 
1918 zaniedbaniem uj~cia istoty rzeczy, od czego w duzej 
mierze zalezy zabezpieczenie na przyszlosc ludzkosci, 
a w pierwszym rz~dzie nas samych. 

Trzeba . wreszcie jasno zrozumiec, ie , wsr6d Nieinc6w 
i stniej~ dwie zasadniczo w swoich podstawach sprzeczne 
kultury. Jedna z nich chwali si~ Wejmarem. Miala przez 
dlugi czas licznych przedstawicieli zwlaszcza w literatu
rze i nauce, a takZe chociaz juz w mniejszej liczbi~ i wsr6d 
polityk6w, zwlaszcza \v srodkowych i poludniowych Niem
czech. 

Chwilowo w roku 1919 doszla ona do wyj[!tkowego po
litycznego znaczenia w dziejach Niemiec. Fakt ·ten przece
niali ludzie, kt6rzy niespodziewanie doszli do wladzy, prze
ceniano go'r6wniez zagranicQ. Juz jednak od roku 1920 za
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cz~Ia pod tym wzgl~dem zachodzic zmiana, a ostatecznie 
w roku 1933 ta pi~kna iluzja ulegla likwidacji. Bezwqtpie
nia dla tej iluzji wielu Niemcow musialo uchodzic z kraju, 
dziesilttki tysi ~cy dostalo s i ~ do obozow koncentracyjnych, 
w ktorych znaczna cz~sc pozos tala na zawsze. 

Ale ta druga kultura, w ktorej imi ~ Niemcy za Hitlera 
zyly i dzialaly, nie byla :iadOIt zdradlt pierwszej lub jej 
skrzywieniem. Nie zostala ona wymyslona przez Hitlera lub 
Rosenberga. Byla ona poprostu druglt kulturlt, zakorzenionlt 
gl ~boko w psych ice znacznej i to bardzo znacznej cz~sci . 
Niemcow, rOlwijala s i ~ od wiekow wlasnymi i ro:inorodny
mi drogami. W rozmaitych okresach uzewn~Jrzniala s i ~ 

z niejednolitlt silq. Zawsze jednak przedstawia:la duzy po
tencjal, nie mowiltc juz 0 trwalych szerokich podstawach. 

Faktem jest, ze nawet cz~sciowe przejmowanie si ~ niq 
zapewnialo stale w literaturze, nauce i filozofii wzi~tosc 

i popularnosc. Na praktyk~ zas zyciowlt i polityk~ wplyw 
. je j byI szczeg6lnie silny. Od lat tei, poza pewnymi grupka
mi specjalistow, Herder mial malo admiratorow. Nigdy nie 
liczyl ich zbyt wielu wsrod szer szego ogolu Wilhelm von 
Humboldt przeciwnik absolutyzmu i· totalizmu panstwowe
go. Niezmiernie natomiast cenionym byl zawsze Fichte 
(1762-1814), teoretyk totalizlllu, ktory, uwazaj ltc Niem
cow za jedyny narod kulturalny, mi~dzy innymi oswiadczyI: 
,,0 ile Niemcy nad swiatem nie zapanuj~~, dostanie s i ~ on 
ludowi polnocno-ameryk3Ilskiemu, ktory zniszczy dotych
czasowq kultur~ ". 2') 

ezy mamy tutaj zapomniec 0 popularnosci tak bardzo 
rn ~tnego Hegla, ktory wynosi do idealu absolutu pans two 
i jego wladz~ , gloryfikuje i idealizuje wojn~ ? A niezwykla 
wzi~tosc do te j chwili Nietschego, piewcy okruciei1stwa nad
czlowieka? Mozemy na tych kilku przykladach poprzestac. 

2.1) De l' Pall' iotislllUS lind sein Gegente il. 
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Ale slyszl? jui pytanie: a Marx? Bezsprzecznie naleiy 
on do kultury pierwszego typu. Pomijaji!c jednak, ie nie 
bylo dla niego miejsca w iadnym z licznych i zwalczaji!cych 
sil? panstw i panstewek niemieckich, pami~tajmy, jak za
chowaIi sil? w latach 1914-18 jego pozornie tak Iiczni 
wyznawcy i, ich poslowie, ktorzy w parlamencie stanowili 
najliczniejsze stronnictwo. W tych czasach powtarzano so
bie niejednokrotnie powiedzenie: "Niemieccy socjaldemo
kraci zgodni s~ z cesarzem i buriuazji! co do brania lupow 
i zaborow, rozni~ sil? tylko co do ich podzialu". 

Dopiero z biegiem lat przyszla w tyc11 kolach zmiana 
pod wplywem mniejszosci, ktora nad tym zachowaniem si~ 
ubolewala i pot~piala je. 

A z innego obozu politycznego, chociaz tej samej kul
tury? Jaki byl los Wilhelma Foerstera, ktory w roku 1914 
musi uchodzic do Szwajcarii, a w roku 1933 ponownie chro
ni si ~ za granic~ przed obozem koncentracyjnym? 

Na jedno niech mi wolno jeszcze b~dzie zwrocic uwag~, 

a mianowicie na dziwny zaiste fakt, ze w dziejach Niemiec 
zawsze bierze gor~ i zdobywa wi((kszosc spoleczeI'istwa po
lityka, prowadzona zgodnie z kultur~, ktorej w calej skraj
nosci chcial zapewnic Hitler tysi~cletnie panowanie. 

Niejednokrotnie probowano wyjasnic te sprzecznosci 
w kulturze Niemiec spowodowanym przez Reformacj(( roz
biciem duchowym. Bez w~tpienia, Prusy byly protestanckie, 
Austria i Bawaria katolickie. W Prusiech te elementy, ktore 
stanowi~ kultur~ Trzeciej Rezszy wyst~powaly zawsze szcze
golnie silnie. Ale protestanck~ byla takie Saksonia, Hano
weI' i in., nie mowi~c jui 0 Turyngii i Wejrnarze. A przy 
tym protestantem byl iniejator pietyzmu szlachetny Spe
ner, Kant, Herder, Goethe ltd. Z drugiej zas strony nie 
zapominajmy, jakiego wyznania byl na przyklad Zakon 
Krzyiacki, albo slynni w Wojnie Trzydziestoletniej Wallen
stein i Tilly. Rowniei jeieli przyjrzymy siE;l osrodkom oporu 
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przeciwko "Weltanschaung", to trudno na tej podstawie 
ustalic liniE( rozgraniczaj~c~ obie kultury. W og6le musimy 
powiedziec, ie dotychczas sprawa ta ku wielkiej szkodzie 
i iycia praktycznego i nauki zbadanlO! nalezycie nie zostala. 
W istniejl:!cych ocenach zbyt malo jak qotychczas jest obiek
tywizmu i ch~ci poznania prawdy, a natomiast zbyt wiele 
usilowan znalezienia argument6w na rzecz tego czy innego 
obozu. 

W obliczu niebezpieczenstwa, ponownego pozornego 
zwejmaryzowania, l1a kt6re wyrainie siE( zanosi, winniSmy 
cil:!gle pamiE(tac i przypol11inac~, ie wlasnie tzw. "prawdziwa 
niemiecka kultura" byla w dotychczasowych dziejach Nie
miec malo stosunkowo atrakcyjna. W zyciu i praktyce 
whtkszosci jednostek i panstwa stale musiala ustE(powac 
swojej antagonistce. Ta zas po najwiE(kszych klE(skach nie 
tracila fanatycznych i mistycznych czcicieli, gluchych na glos 
rozumu i serca a gotowych zawsze szukac poclniety do dal
szych wyczyn6w w micie. 

ezy mozna to zmienic - na to w tej chwili odpowie
dziec nie umiem. 
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CZLOWIEK ZAGUBIONY W 8WIECIE 

"Jestern zagubiony w s}viecie. Nie rna mojego miejsea 
na zierni" - ta skarga, ktorl! slyszymy tak eZE;!sto, nie jest 
wyznaniem przypadkowej sytuacji wewn~trznej jednego 
ezlowieka; jest wyznanieJIl tysiE;!ey. Urasta niemal do wyz
nania ezlowieka, ktory kulturl! swojego wczoraj nie moie 
podolac dzisiejszosci. Brzmi w nim glE;!boki tragizm poezucia 
bezradnosci i wlasnej niepotrzebnosei ezemukolwiek na 
swiecie. 

W swoirn przekonaniu juz nie tylko przewodniey wezo
rajszej kultury, ale wiEiJkszosc jej reprezentantow, wyrzuee
ni sl! poza burtEiJ zyeia, skazani na wymieranie po kl!taeh 
nowego swiata, ktory ieh przeraia swojl! obcoseil!, ieh, 
strainikow jakichs - jak Sl!dzl! - bezcennych gruzow, 
ich, plaezki umarlego wczoraj. Poczucie bezradnosci. Ooco
sci. Niepotrzebnosci. 

Zapewne nie jest zjawisko "czlowieka zagubionego 
w swiecie" zjawiskiem zupelnie nowym, zna je kaidy ostry 
zakr~t naszej historii, eharakteryzuje ono kazdy nagly prze
lorn kuHury. 

W kaidym jednak razie ehyba nigdy zjawisko "zagu
bienia ezlowieka w swieeie" nie wystl!pilo w tak ostrej 
formie jak dzisiaj u nas; bo moze nigdy nie tyczylo tak 
szerokieh warstw, warstw przoduj/!cej inteligeneji, a row
noezesnie moze nigdy nie padlo takim ciE;!iarem na tru,dne 
zyeie jednostki. • 
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Jakiez Sf! jego przyczyny? - Nie grllntujmy ich tylko 
powierzchniowo na faktach r6znych osobistych i nieoso
bistych kl~sk, w r6znych zmianach ukladu politycznego 
i spolecznego, w przeksztalceniach ekonomicznych i kultu
ralnych, w spustoszeniu wo,iny. 

Przyczyny tkwif! gl~biej. 

W poczuciu bezradnosci czlowieka dzisiaj dochodzi do 
glosu kl~ska wczoraj przodujf!cej kultury warshvy inteli
genckiej, wyroslej do absurdu na antynomii: "ja" i swiat; 
pogl~hia je dzis infiltracja, z kt6rej rzadko zdajemy sobie 
spraw~, tezy materialistycznej, kt6rej konsekwencj~ jest 
przekonanie, ze czlowiek jest cZf!stkf! swiata, zdetermino
wanf! przez sHy od niego niezalezne. Sugeruje mu ona, ze 
w ogromnej maszynie swiata jest k6lkiem, czy srubk/!, skla
nia go do wiary, ze jest takim jakim bye musi, ze pot~zny 
dynamizm rzeczywistosci posluguje si~ nim poza jego woll:!, 
ze jest bezradnie zakuty w mechaniczne formy praw roz
wojowych. Nowa, czy raczej odnowiona, teza materializmu 
trafila do czlowieka nie tyle drog~ argument6w rozumo
wych, ile raczej zapadla w gl~biny jego odczue i poczuc 
przerazeniem, jakiego doznal na widok ogromu swiata, kl~
bowiska spraw ujawnionych jego oczom dopiero teraz, po
t~g/! swych form nowych, ' niespodziewanych i obcych. 

Przerazil go spod zi'emi wyrosly gigant,' 0 kt6rym nie 
wiedzial: swiat. 

Mozliwose tego zaskoczenia, mozliwose tego przeraze
nia, moZliwosc biernej recepcji materialistycznej koncepcji 
czlowieka, wyhodowala w nim wczorajsza kultura 

Bo faktem jest, ze ta wczorajsza kultura, kt6ra run~la 
w katakliimie wojny, lekcewazyla swiat. Nie pozwolila 
czlowiekowi dojrzee jego wielkosci, gl~bi, wielopostacio
wosci, jego dynamizmu i jego praw. D/!zyla do tego, aby 
go up.iewidocznic oczom jego wlasnego konsumenta. To byla 

• til kuchnia, kt6rf! si~ nie interesowal wielki pan, obslugiwa
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ny przez lokaja w bialych rE2kawiczkach. Swiat dla wczo
rajszegoczlo\vieka byl rzecz'! zakulisow,!, bez osobistej 
dla niego wazno~ci, w por6wnaniu z kr~giem jedynie dla 
niego waznym, z krE2giem jego "ja". 

Wielowiekowe, narastaj,!ce w swym ciE2zarze blE2dy do
prowadzily do absurdu, jakim siE2 stala w swym istotnym 
j'!drze wczorajsza kuItura. 

Kto wie, czy nie maj,! one zr6dla z falszywych konse
kwencjach wyprowadzonych z dualistycznej koncepcji swia
ta. Odgraniczeniu pierwiastka duchowego od pierwiastka 
materialnego towarzyszylo odmienne ich wartosciowanie. 
W skali wartosci stan:,!l czlowiek nieskonczenie wyzej od 
wszystkiego, co go otaczalo. Pogardzil tym wszystkim, co 
nie bylo nim samym. Odepchn,!l od siebie w odrE2bnosc 
i obcosc swiat materii, swiat roslin i zwierz:,!t. Darmo Ko
sci6l stawal w obronie materii (Leon X), przypominaj:,!c" 
ze j:,! sam B6g, przybrawszy czlowieczeiistwo, podni6s1 
w godnosci; zazegnal herezje - nie zazegnal pychy czlo
wieczej. Dwupierwiastkowosc w koncepcji swiata podzie
lila juz go byla na dwa odr~bne i obce sobie krE2gi, 0 war
tosci zasadniczo r6inej, a pycha i egoizm czlowieka dr:'!zyc 
zaczE21y w raz dokonanym przedziale granice nowe. 

Kr:,!g czlowieka skurczylismy do "ja" czlowieka, 
w obcosc kr~gu swiata zacz~lismy przerzucac wszystko, co 

. jest "nie - ja". Antynomia: "ja" i swiat przeksztalcila siE2 
w antynomi~ Fichtego: "ja" i "nie - ja". Akcent pelnej 
waznosci padl na kr~g "ja". Indywidualizm jako program 
kultury, piel~gnuj:,!c jednostk~ - wszystko co ni:,! nie bylo 
spychal w dalekosc i niewaznosc. W krE2gu "nie - ja", 
\V dawnym kr~gu swiata, zwolna znalazlo siE2 wszystko pr6cz 
"mnie". Sprawa drugiego czlowieka, sprawa spoleczna, 
sprawa ladu i organizacji swiata. Te wszystkie dalekie 
i drugorz~dne sprawy miaty siE2 na wszelkich odcinkach 
rzeczywistosci od ekonomicznej po spoleczn,! ukladac sa
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me; rozgrzeszono si~ z odpowiedzialnosci roznymi fornHl
lami liberalizmu. 

Wartosc pelnf! i bezwzgl!(dn~ posiadal krl!g "ja"; kr~g 
"nie - ja" mial wartosc wzgl~dnl!, uzaleznionf! od potrzeb 
kr~gu "ja". Stf!d 0 krok od wzajemnego stosunku obu krl(
gow: krf!g "ja" - poieracz i krl!g "nie - ja" - misa strawy. 

Jak stosunek obcosci czlowieka do swiata przybieral 
roine formy od romantycznej. ucieczki od swiata w poczu
ciu wlasnej wyiszosci i wspolczesnej "splendit isolation", 
ktorej ml!cie nie mialy halasy od zewnf!trz, do roinych form 
elitaryzmu, zalozonego zawsze na poczuciu jakiejs rzeko
mej wyiszosci nielicznych jednostek, tak i stosunek kon
sumpcyjny czlowieka do swiata przybieral rowe for my. 
Swiat w roinym sensie dostarczal czlowiekowi strawy. 
Strawy poif!danych przeiyc, w ktorych kolekcjonerstwie 
wypowiadal si~ tak znakomicie egoizm wspolczesnosci, 
a kt6rychmu usluinie dostarczaly wszelkie fonny iycia, 
wlf!cznie ze sztuk~, bij~c~ poklony przed jednostkl!, przed 
elit~. 

Najklasyczniejsz~ jednak form~ konsumpcyjnego sto
sunku jednostki do swiata stalo sil( posiadanie. POI pro stu 
"idea posiadania. Konsument przekraczal granice krl(gu 
"ja", aby z krl(gu swiata zabrae sobie tyle, ile mogl za
garn~c. Dokola kr!(gu "ja" narastal otok "mojosci". Poza 
nim glucha ciemnose, niebyt. Wszystko poza mnl! musi mi 
bye potrzebne i pozyteczne. W najbardziej trywialnym seo
sie realizowalo si ~ dewizl( "Echo uk echomaj". Mam, nie 
jestem miany. Do mnie naleiy wszystko, ja nie naleil( 
do niczego. Zadna sprawa nie przerasta mojej wainosci. 
Zadna mnie nie posiada. Zadna poza mnl! nie istnieje. To 
wszystko czego nie posiadam, co nie wchodzi w otok "mo
josci" - nie istnieje naprawd~, a przynajmniej jesli jui 
istnieje, niech sobie istnieje \v formie, kt6ra by mi nie za
wadzala, nie ml!cila spokoju, nie burzyla wewn~trznego 
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komfortu. Zl!ualismy od swiata, aby nam nie dawal znac 
o sobie loskotem przemian, ktrzykiem glodnych, skargl! 
pokrzywdzonych. Aby go uciszye, aby nadal zachowae dla 
siebie pozory jego nieistnienia, gotowi bylismy do pewnych 
u st~pstw. Ust~pstwa, to byla moneta, za kt6rl! kupowalo 
s i ~ sw6j tzw. "swi~ty spok6f'. Rzucalismy swiatu ochlapy; 
gdzies czasem podwyZka placy, zasilek dla bezrobotnych, 
filantropia na rzecz tych, kt6rych ordynarny gl6d m6gI 
nam pop sue interesy lub dobre samopoczucie. Zresztl! za
latwialo siEil te sprawy poza-osobiscie; zalatwialy te rzeczy 
rZl!dy, panstwa, kt6re traktowalismy jako cerownie starych 
lach6w, zawsze mimo wypadajl!cych dziur - najmilszych 
nam, bo najwygodniejszych. 

Nawet zagadnienie moralnosci wpletlismy - w nasz 
konsumpcyjny stosunek do swiata. Ustalalismy pewne nor
my moraIne, spolecznie obowiqzujl!ce, nie aby si~ swi~cilo 

dobro i B6g wyblyskal z czlowieka, lecz, aby nie doprowa
chic do "wybrykow" szkodzqcych nam, a przynajmniej 
przeszkadzajl!cych nam w trawieniu. Poj Eilcie zla zastl!pilis
my w tzw. moralnosci mieszczanskiej poj~ciem skandalu; 
obluda i podw6jna buhalteria tworzyly pozory ladu i przy
zwoitosci, nie dopuszczajl!c nie do zla, ale do skandalu. Do
prawdy i pod tym wzglEildem zqdalismy od swiata takiej 
postaci, w kt6rejby 11am nie zawadzal. 

Nie zaangazowalismy w nasz stosunek do swiata nie
mal niczego procz pragnienia wygody; miloM bliiniego, 
milo§(~ prawdy i sprawiedliwosci to byly paragrafy kate
(;hizmu, dobre dla dzieci. 

Zdarzaly siEil wprawdzie niespokojne duchy, alesmy ich 
eskapady w krl!g swiata "niemojosci" zbywali wzruszeniem 
ramion, naleznym wszelkiemu dziwactwu. Slowa 0 bando
sie w mig stawaly s iEil pozycjami literackimi. 

Tak. W cif!gu wiek6w stoczylismy naszf! kultuf(~ 
w otchlan absurdu. Sami wywolalismy jej katastrof~. Zlek
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cewaiylismy wszystko, co poza nami, nie dostrzegalismy 
swiata. Stracilismy poczucie jego wagi, poczucie jego 
ogromu. 

I nagle - zemscila si~ na nas nasza pogarda dla swia
tao Wartose niedostrzegalna stan~la przed nami w pot~dze 
i grozie iywiolu. Ow zaprzeczany, zlekcewaiony swiat, swiat 
dot~d ulegly i uglaskany stan~l przed nami w swym nie
spodzianym ogromie, sile, wielkoksztaltnosci. 

Nie bylismy na to przygotowani. Nie liczylismy si~ 

z buntem - misy naszej strawy. Nie przypuszczalismy 
istnienia takiej rzeczywistosci, do ktorej wykladnikiem na
szej postawy nie b~dzie bierne przeiywanie, posiadanie 
i pochlanianie. 

Swiat przestal nam niezawadzai;. Przestal bye niewi
docznym. Podniosl si~ z czterech lap na ktorych warowal. 
Poelniosl si~ w swym ogrorilie i pot~d~e. Zmienily si~ role. 
Krqg "nie-Illojosci", kr~g swiata, pozar} kr~g naszego "ja". 

Przerazony nowym obliczem rzeczywistosci stancIl 
przeelstawiciel kultury mieszczanskiej, wczorajszy czlowiek, 
elzis bezradnie. Istotnie zagubil si~ w swiecie. Nie ma 
swojego miejsca na ziemi. I ja]{zei w tym stanie rzeczy nie 
poeldae si~ sugestiom deterministycznej koncepcji czlowie
ka? Jakiez nie przeciwstawie wygodnej tezie, ie si~ musi 
bye takim, jakim si~ musi? Ze czlowiek jest wypaelkow~ 
dziejowych sil? Ze bryla kamienna nie moze decydowac 
o architekturze gmachu? Przeciei deterministyczna konce
pcja czlowieka gwaruntuje mu siak~ tak~ wygod~, do kt6rej 
przywykl; zaprzeczajl!c wolnej woli zwalnia go z odpowie
dzialnosci za rzeczywistos(~ - t~ dawn~, kt6ra byla jego 
grzechem i za t~ now~, do kt6rej nie umie si~ ustosunko
waC. Zaiste dla zbankrutowanego inteligenta starej daty 
trudno by bylo wymyslec cos bardziej mu odpowiadaj~cego, 
cos bardziej usprawiedliwiajqcego go, cos bardziej uswi~-
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caj,!cego jego inercj~ wygod~ jak materialistyczna kon
cepcja czlowieka. 

Z drugiej strony to ukolysanie do snu wiecznego na 
ziemi tysi~cy i tysi~cy przede wszystkim naszej inteligen
cji - idzie na r~k~ tym, ktorzy podejmuj,! si~ organizacji 
now ego swiat a, a ktorzy dobrze wiedz,!, ie go zrodzity nie 
slepe sily dziejowe, lecz t~gie mozgi i bohaterska wola lu
dzi, gloszl'!cych, ze idl'! bez Boga, w przeciwienstwie do 
tamtych, zaslaniajQcych si~ Bogiem. Wielka cz~sc spoleczen
stwa porazona poczuciem bezradnosci, ratujQca na\vet 
w truclnych warunkach codziennego bytowania resztki swej 
wygody, ci,!gle jeszcze inklillUj,!ca do dawnego idealu 
"splendid isolation" - pasowania na nieszkodliwe stado 
"biernej reakcji", bardziej oclsuwaj,!cej si~, niz odsuni~tej 
od zycia - istotnie naclaje si~ do pelnego pogatdy przej
scia mimo: "guarcla e passa", jak powieclzial Dante. "Po
patrz i min". Nie mozna zaprzeczy{:: jest wygodna jako 
obiekt rZQdow. 

Biedny reakcjonista i marksista ulahviaj,! sobie zycie 
wzajemnie; na tym polega ich swoista sielanka. 

Czy jednak diagnoza bezradnosci ma bye ostatnim slo
wem 0 czlowieku zagubionym w swiecie - niby napis na 
plycie grobowej? Czyz pozwolimy, aby byla czyms innym 
jak podstaw,! do rachunku sumienia, a rachunek sumienia 
czyms innym, jak planem nowego zycia '? 

Uclerzmy si~ w piersi. Latwiej sobie powiedziec, ze 
wielu z nas spotkala krzywda, ze wielu z nas stady sily 
dziejowe, ze wiell! z nas spotkala zwykla, czyhaj,!ca na czlo
wieka klti!ska - niz wyznac, zesmy zgrzeszyli. Ze jednym 
wielkim grzechem byla cil'!gnQca si~ przez wieki nasza kul
tura, nie krtltura chrystianizmu, ale kuItura niewiernych 
chrzescijanstwu chrzescijan. Ze piorun wojny slusznie spa
IiI Sodom~ i Gomor~. Ze bylismy zlymi robotnikami ,,~ win
nicy Paiiskiej. Z pokorQ przyjmijmy zarzut, zesmy zmarno
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wali dwadziescia wiekow, w ci:,!gu ktorych llloglismy i po
winnismy zaintronizowae Boga na ziemi i na kartach Ewan
gelii wybudowac Bozy swiat. 

Prawda tego zarzutu jest straszliwa; ale tylko prze
ciwnikom naszej woli zycia wolno z niego wysnue wnio
sek 0 naszej bezwartosciowosci i niepotrzebnosci. Nam nie 
- bo wiemy, ie nie prawda swiat zawiodla, lecz my, jej 
niedol~zni wyznawcy, zawiedlismy j:,!. Nie pozwolimy, by 
W ostatecznym sensie istnienia przegrala bez reszty ona, 
ktora nie ma innych organow wykonawczych, jak nasz:'! 
woln:,! i dobr:,! wolEZ - nasz czyn, nasz:'! iywotnosc. 

Ktos powie, ie zapozno. Nie. Przeciei nie wiemy, czy 
swiat nie jest jeszcze w okresie z:,!bkowania - a gdyby 
nawet zblizala siEZ jego ostatnia godzina, czyz zrezygnujemy 
z szansy przepalenia jej ogniem Boiym? Nieraz iskra 
pocieszmy sil2, gdyby nas nie bylo stae na zarzewie - roz
nieca poiar. Sposrod roznych form posiadania, w ktorych 
wyspecjalizowalismy siEZ bezkonkurencyjnie - byla jedna 
nad wszystkie 0 pomstEZ wolaj:,!ca. Posiedlismy prawdEZ na 
wJasny uiytek, zamurowalismy j:,! w prywatnej kapliczce. 
Bog stal siEZ nasz:'! prywatn:,! spraw:'!, nasz:'! deklaracj:,! oso
bist:'!. W stydzilismy siEZ Go potroszEZ poza swoim domem, 
tak, jak bysmy siEZ wstydzili wynoszenia na zewmltrz na
szych spraw intymnych. Dzis zdajeiny sobie sprawE2 , ze Bo
ia prawda jest spraw:,! wszystkich. Ze Bog ma regulowac 
nie tylko tajemne drgnienia naszej duszy, ale wielkie spra
wy tego swiata. I wiemy, ze tej swojej ekspansji czeka od 
nas. Z cichych wyznawcow zmienimy siE2 w jego szermierzy. 
On bEZdzie celem naszego dynamizmu, gdy zaafigaiujemy 
cal/! nasz1! iywotnosc w budowEZ rzeczywistosci politycznej, 
spolecznej, kulturalnej. 

~amy woln:'! wolEZ; jestesmy odpowiedzialni za swiat; 
musimy w nim uczestniczyc na prawach jego tworcow. Za
dna sprawa stae siE2 nie moie poza zaslon:'! naszej obojEZtno
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SCI. Zrozumiejmy nareszcie ohydlt Pilatowego umywania 
r1!k, ktore bylo przez wieki naszym gestem, gdysmy godzili 
silt na krzywd~ slabszych obok nas, gdysmy oboj~tnosci1! 

'sankcjonowali wyrastaj1!c1! nam pod bokiem religi~ rasiz
mu, gdysmy naszym indyferentyzmem swi~cili noze w r~ku 
zbrodniarzy czy szalencow. 

Wyznacznikiem naszego stosunku do drugiego czlowie
ka musi bye' naprawd~ milose, ktorej uczy nas zl6bek 
w Betleemie, krzyz na Golgocie i hostia w byle kosci61ku. 
Milose przelamie gran ice' obcosci miltdzy czlowiekiem 
a czlowiekiem; nada w naszych oczach tE;! samel waznose 
drugiemu czlowiekowi i jego sprawom, jak1! mamy my sami 
i sprawy nasze. Przygarnie drugiego czlowieka samotne
go i smutnego do naszego serca i do naszego domu; 
a z drugiej strony regulowana mltsk,,! sprawiedliwosci1! 
zadecyduje 0 ostatecznym ugruntowaniu slusznego ukladu 
sil spolecznych, kt6remu nie pozwoli bye pozycj1! ekwilibry
styczn1! w grze chwilowych warunkow historycznych, lecz 
rzeczywistosci1! wzgl~dnie trwal1!, w zrltbach ustalon1! 
ramami, w ktorych czlowiek bltdzie mogI rozwin,,!c pelni~ 
swoi'ch lm.izkich i -osobistych mozliwosci. 

Milose zadecyduje rowniez 0 naszym stosunku do prze
ciwnika ideowego, a to\varzysza w pracy buduj1!cej. Nie 
pozwoJi traktowac go jako wroga. Ci£,!gle popelniamy grzech 
nienawisci i niesprawiedliwosci, zapominaj1!c, ze w wielkim 
dziele budowy swiata nawet nasi przeciwnicy s1! naszymi 
wspolpracownikami, wzglltdnie, ze my jestesmy ich wsp61
pracownikami. Nie dajmy silt ·raz jeszcze uniesc pych,,!, ze 
my tylko mamy monopol na osil;lgniltcia wartosciowe. Bog 
dziala nie tylko przez nasze r~ce; ion, nasz przeciwnik, 
czy tego chee czy nie chce, ma znami~ dzieci~ctwa Boiego. 
T jego r~ce moze Bog wybrae ella dokonania swoich zamia
row. Nie przeczmy wartosciom tylko dlatego, ie nie mysmy 
powolali je do iycia. Nie przemilczajmy osi,,!gniE;!c, ktore 
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moglyby i powinnyby byly wyrosn~c z naszej gleby tylko 
dlatego, i.e z niej wyrosly. Zechciejmy pracl2 nad budo
w~ rzeczywistosci pojmowac jako prac~ zespolow~, nad k.to
r~ panuje Bog. I powiedzmy sobie szczerze - a wszysC)f 
wiemy 0 czym tu mowa, ie nas w wielu rzeczach wyrl2czyly 
inne r~ce. Odtrl!cac ani lekcewazyc nam ich nie wolno. 

Sprawy te wkraczaj~ w zagadnienie podstawowe: \V za
gadnienie uczciwej walki. Tylko uczciwosc zagwarantuje tl2 
czystosc atmosfery, ktor~ jedynie oddychac moze Prawda. 

Odzwyczajmy sil2 od uswil2cania celem srodkow; spew
nosci~ nie kulq rewolwerow~ ani klamstwem zaintronizu
jemy Boga na ziemi. Nie tracmy energii na wybielanie l 

czarnego i na obronl2 rzeczy, ktorych w sumieniu obronic 
nie mozemy; zerwijmy ze zludf!, ze wykrl2t i klamstwo mo
ze zmienic fakt. Chocby run121y wszystkie mglawice kos
miczne nie zdolajf! swoim gruzem zasypac jednego faktu; 
sprawic aby przestal istniec, z chwilf! gdy zaistnial. Czyz 
zdola tego dokonac puste slowo? 

Bez naszej rzetelnosci powierzona nam ku odrodzeniu 
swiata nauka Chrystusowa raz jeszcze zwil2dnie nam w r~
ku, jak nonszalancko traktowany przez pil2knq dam~ bu
kiet kwiatow. 

Przez wylonienie z siebie woli do walki i wiary w jej 
sens przezwycil2zymy marazm naszej bezradnosci; odzyska
my nasze miejsce na ziemi, gdy zdolamy uj~c elementy 
strukturalne tej dzisiejszej rzeczywistosci, ktora nas tak 
przerazila, uznac je w ich racji bytu, ale rownoczesnie 
przeswietlic je blaskiem pr,zez nas niesionej Prawdy. Te 
oczywiscie, ktore nie sf! z gruntu z ni~ sprzeczne. 

Dzisiejszy swiat chI ubi si~ tym, ie jest swiatem pracy. 
Praca jest jego trescii!. Z pracy powszechnej i zespolowej 
majf! wyrosnf!c zrl2by lepszej przyszlosci. Praca uznana jest 
za racjl2 bytu czlowieka, praca daje nam prawo istnienia, 
Powiada kOllstytucja rosyjska: kto nie pracuje, ten nie je. 
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Pr1:lcl! zaz~bia si~ czlowiek 0 czlowieka, jak k6lko 0 k6lko 
w maszynie. Podczas jednak gdy w materialistycznej kon
cepcji czlowieka praca tenduje do wyznaczenia mu pozycji, 
robota - my, w rozumieniu \vysokiej godnosci pracy, ze
chciejmy jej nadac inny sens. Pojmijmy jl! nie jako przy
mus, nie tylko jako srodek do zdobycia kawalka chleba
lecz jako tw6rczosc. Tw6rczos{:, w kt6rej si~ wypowie pel
nia czlowieka. Nie m6wmy, ze nie kazda praca nadaje si~ 
do roli tw6rczosci. Nie rna pracy, ktora poniza; nie rna ta
kiej, do kt6rej nie trzeba by jeszcze wewn~trznie dorose. 
Nie rna pracy, od pracy wyrobnika po prac~ uczonego, kt6
ra by nie miala mozl1wosci swoistej ekspansji 1m dosko
nalosci, a rang~ doskonalosci zar6wno sam emu procesowi 
tw6rczemu, jak i jego rezultatom, dac moze tylko ·czlowiek. 
Je§li jej, jak dzielu sztuki, nie poskl!pi cal ego siebie. 

Jakzez gl~boko przebudujemy dzisiejszy swiat pracy, 
jesli stani~ si~ on swiatem naszej codziennej, nieustannej, 
niemal chcialoby si~ powiedziec, natchnionej tw6rczosci. · 
Tak pojmujl!c prac~ doprawdy nie b~dziemy bez wIasci we
go nam miejsca na ziemi. 

Swiat dzisiejszy chlubi si~ jeszcze tym, ze przekreslil, 
a przynajmniej zredukowal posiadanie, ze przestalo ono 
bye zalozeniem konstrukcyjnym rzeczywistosci. Nie my sta
niemy w obronie dawnego posiadania, starzy nalogowcy 
pozl!dliwosci ciala, pozl!dliwosci oczu i pychy zywota. Nie 
my staniemy W obronie tego, co skoiiczylo si~ rakiem ka
pitalizmu. Czy oddamy swoje sympatie upaiistwowieniu 
wlasnosci, czy staniemy po stronie wsp61noty spolecznej, 
czy bronic b~dziemy godziwych wymiarow wlasnosci pry
watnej - zawsze walczyc w sobie musimy przeciw psy
chice posiadacza. B~dziemy il! t~pie w kazdej chciwosci, 
w kazdej ciasnocie serca, w kazdej chytce brutalnego od
grodzenia sfery rzeczy swoich od sf~ry rzeczy obcych. J esli 
si~ nie wyrzekniemy namiytnosci posiadania, jesli ewan
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geliczna pogarda dla bogactwa pozostanie nam obca - b~

dziemy doprawdy wyrzuceni poza nawias dzisiejszosci, b!(
dzie nam ona ciltzyc tym, co jest wlasnie jej dodatnif! war
toscif!, jak przymus; nie wniesiemy do niej oddechu szero
kich drog Prawdy, tych samych, po ktorych w cif!gu wiekow 
przebiegali szalency Bozy, szcz~sliwi nieposiadaniem. 

I jeszcze jedno. Ostatnie, ale najwazniejsze. ~o\Vy 

czlowiek, ten, ktory nllisi w sobie zwalczyc dwadzil'scia 
wiek6w bl!(dnej kultury, ten k lory l11a przeciwsta \Vic si~ 

materialistycznej koncep(:}i swiata, musi tkwic call} gl0bi~ 
swojogo jestestwa w zlozach nncprzyrodzonosci. Juz nie 
ty[1:o ;clzie 0 nieustanr.e konfrontowanie czynow :', lilerl;l 
Ewangclii, ale 0 nieustanny, wewn!(trzny, spoisty koniakt 
ze Zrodlem. 0 t!( tajemnic!( obcowania i zjednoczenia, 0 tf( 
tajemnic!( nieustannej modlitwy w myslach, slowach 
i uczynkach, ktora go usprawni jako narz!(dzie Laski. 

Bez tego kontaktu znow sie zablaka i znow zalamie 
c c • 

rf(ce bezradnie. Z nim - l11a swoje miejsce nie tylko na 
niebie, - ale i na ziemi. 
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W STRON:ft USPOLECZNIENfA 

U podstawy wszystkich niepokoj6w n((kajQcych elzisiej
szy swiat, lezy sprawa oelwiecznego konfliktu mi~elzy je
elnostkQ a zbiorowosciQ luelzkQ. Spr,aw<2 tQ, spraw<2 pogo
dzenia sprzecznych intereso\v, odnajelziemy i na dnie spo
row 0 ustr6j spoleczno-gospoelarczy, wyplynie ona, gely szu
kac b<2elziemy ustroju politycznego, wiQze si<2 ona scisle 
z problemem cywilizacji i kultury. A wszystkie te sprawy 
sQ dzisiaj, w dobie kryzysu, plynne, otwarte. Konczy si(( 
jeelna epoka, zaczyna si<2 elruga, ale ksztalty tej elrugiej nie 
sl! jeszcze wiaclome. W poszukiwaniu wlasciwego rozwi<)
zania problemu: jednostka - zbiorowosc, zwracajQ si(( 
coraz cz~sciej ludzie \V stron!2 katolicyzmu. Kosci61 jest 
jeelnym z niewielu elzis autorytetow, ktory stoi moeno 
w czasie burzy. A jesli wielkosc autorytetu mierzy si~ obie
ktywnie iloschl ludzi ezy spoleczetistw, ktore go za taki 
uwaiajQ, to autorytet Kosciola w swiecie jest elzis 0 wiele 
wi~kszy niz sil2 wielu ludziom w Polsce wyelaje. 

Coi, kieely jesli 0 nasz problem choclzi, to podohno ad 
katolieyzmu wiele siE2 spociziewac nie moina. Wszak kato
licyzm jest pozacioezesny i aspoleczny. Nastawiony na za
swiat i zyeie przyszle, na tra.nscendencj<2, nie interesuje siE2 
w gruncie rzeczy sprawami tego swiata, a jednostka poehlo
ni~ta calkowieie sprawl! zbawienia cluszy, sprawl! leiQcQ 
mi<2dzy ni~l a Bogiem, jest oboj!2tna na sprawy spoleczen
stwa. Oto pogll!ci i elzis jeszeze cZ!2sto spotykany. 
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Otoz tak nie jest. Pogl(!dy te S(! falszywe, co postaramy 
si~ wykazac. A wi~c falszywym jest pogl(!d, ie katolicyzm 
nie interesuje si~ porz(!dkiem doczesnym, 8wiatem, czlowie
kiem i wi~zi(! l(!cz(!c(! go ze zbiorowosci(! ludzkl!. Pogl(!d 
ten to dziedzictwo wiekow nowozytnych, wiekow narasta
.il!cego jednostronnego naturalizmu antropocentrycznego. 
Naturalizm ten, \vywodz(!cy si~ glownie z reformacji i pro
testantyzmu, rozdziela od siebie porzl!dek przyrodzony 
i nadprzyrodzony, czlowieka i Boga, swiat natury i swiat 
laski, stawia miEtdzy nimi przepasc tak gl~bok'l!, ze z cza
sem zapomina si~, ze cos jest z drugiej strony przepasci, 
cala rzeczywistosc swiata zdaje si~ zamykac w porz4dku 
doczesnym i przyrodzonym. Tu juz oczywiscie koilczy si~ 

chrzescijailstwo, a odzywa stara tradycja' ateizl11u i materia
lizl11u, ale i w swiecie chrzescijailskim, w chrzescijanskiej 
podswiadol11osci i w chrzescijailskiej praktyce zyciowej ma
my do czynienia z infiltracjl! naturalistycznego rozdzialu. 

Jakaz jest prawda? Czlowiek istotnie zyje w podwoj
nym swiecie natury i laski, moina nawet powiedziec po
trojnym - bo z swiata natury wyrasta pod niebem laski 
swiat kultury, dzielo rozumu i woli ludzkiej, leil!cych zresz
t(! w naturze czlowieka. Ale rozroinienie to nie oznacza 
rozdzialu. Jak kultura nie rosnie t18 naturze, ale jl! ksztal
tuje, tak i swiat laski chociaz transcendentny w stosullku 
do porz(!dku natury i kultury i ponad ten porz(!dek wy
rastajl!cy, przenika go jednak i ksztaltuje az do gl~bi. 

Laska pracuje w tym samym materiale co natura i kultu
ra; materialem tym jest czlowiek. To tez wszystkie sprawy 
ludzkie interesujl! chrzescijanina, ktory powtarza za Teren
cjuszem: "Homo sum, hum ani .nihil a me alienum puto", 
chociai wie, ze zycie doczesne jest tylko pielgrzymowaniem 
do portu, ktory lezy poza nim. 

Podobnie i zaprzeczanie spolecznemu charakterowi ka
tolicyzmu, jest spadkiem po czasach nowozytnych, czasach 
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indywidualizmu i subiektywizmu, przeksztalcajllcych reli
gi~ willzllCll caly swiat z Bogiem, W jednostkowy, wewn~trz
ny stosunek czlowieka ' do Boga i w egoistyczml trosk~ 

o zbawienie wlasnej duszy; szukane w ucieczce od spraw 
tego swiata. I ta deformacja prawdy zacillzyla istotnie na 
religijnosci katolikow; na szcz~scie jednak obecnie dokony
wa si~ wyrainy i masowy odwrot od indywidualistycznych 
form poboznosci, 0 czym swiadczy coraz pot~zniejszy udzial 
wiernych w zyciu liturgicznyrn Kosciola. 

Bo i tu prawda jest zupelnie inna. Chrzescijaiistwo 
przejmuje po swiecie przedchrzescijanskim starll prawd~ : 
"homo est animal sociale" i nadaje tej prawdzie nowll trese, 
one dopiero nadaje jej peIny sens. Czlowiek jest zwill
zany ze zbiorowosciq ludzkll nieskonczonl! iJoscil! wi~ 

zow faktycznych i prawnych. Wspolne pochodzenie i wspol
ne przeznaczenie wszystkich ludzi, decydujl! 0 wspol
nym losie calej ludzkosci. Pochodzenie cal ego rodta
ju ludzklego od pierwszego czlowieka, stworzonego 
przez Boga, pocil!ga za sobl! wspolnos6 natury ludz
kiej. Nie tylko dlatego jeclnak, ze luclzie t~ natur~ clzie
clziczq. Wspolny los to nie tylko podobienstwo, analogia 
indywidualnych losow poszczegolnych jednostek, ale zbio
rowy los calej ludzkosci. Stwarzajqc Adama, Bog stwarza 
w nim potencjalnie calll luclzkosc, grzech pierwszych 1'0

dzlcow jest tez calej ludzkosci grzechem. 

DHAl\'IAT TEOLOGICZNY 

Kosciol objawia nam prawd~ 0 teologiczno-historycz
nym dramacie ludzkosci. Pierwszy akt tego dramatu to 
grzech pierwszych rodzicow, sprzeciwlenie si~ woli Boga, 
bunt przeciwko lasce. Nie tu miejsce na rozpatrywanie 
teologicznej nauki 0 grzechu pierworodnym, przypomnij
my tylko, ze wedlug tej nauki, grzech nie zepsul bynaj. 
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mniej natury ludzkiej samej w sobie, a tylko, zrywajltc nad
przyrodzony zwiltzek czlowieka z Bogiem, naruszyl har
I11oni~ wewn~trznC! istniejltc~ mi ~dzy poszczegolnymi cz~

sciami tej natury, zamf!cil rozum, ktory odtf!d niedostatecz
nie jasno odroznia dobro od zla, a wol~ wyrwal spod na
turalnego podporzf!dkowania rozumowi. 

Ale nie tylko jednostkow,,! natur~ ludzklt naruszyl 
grzech pierworodny, choc 0 tym cZ<2 sto si ~ nie pami~ta. 

Grzech ten zrywa takie nadprzyrodzone przymierze calej 
ludzkosci z Bogiem i pO\voduje rozbicie naturalnej jednosci 
calej ludzkosci, jednostka wylamuje si~ z naturalnego shar
monizowania z call! zbiorowoscif! ludzkf! - i tu bierze po
cz/!tek odwieczny konflikt mi~dzy jednostkC! a zbiorowoscilt. 

Dczy Kosciol dalej, ze gdy po dlugim okresie przygo
10wania Bog schodzi na swiat, by przyjl!wszy natur~ ludzk[). 
ponies{~ smierc i przez t~ smierc odkupic ludzkosc i zmazac 
jej win ~, to jednak skutki doczesne grzechu, choc troch~ 
zlagodzone, nie zostajl!' usuni~te, rozdiwi~k w naturze ludz
kiej oraz w stosunkach mi~dzyludzkich trwa dalej . Ale pa
nowanie grzechu nad naturC! jest przelamane. Skutki grze
chu trwajl')., ale czlowiek uzyskuje zdolnosc ich przezwyci~ 

zenia juz w iyciu doczesnym, oraz zdobywa nadziej~ (a na
dzieja chrzescijaiiska znaczy pewnosc) na zycie wieczne, 
w spolecznosci doskonale j, po wypelnieniu czasow. 

Istotny sens dziela Wcielenia i Odkupienia zawiera 
si<2 w przyniesionej przez Chrystusa nowej nauce 0 czlo
wieku, jego powolaniu i sensie jego istnienia, oraz w za
lozeniu przez Chrys tusa Kosciola Powszechnego. Nauka 
Chrystusa objawia czlowiekowi prawa, ktorymi winien s i ~ 

rZl'l dzic w zyciu jednostkowym i zbiorowym, prawa, kto
rych jego umysl za{~miony przez grzech Adama, jasno nie 
widzial. Ale przede wszystkim Chrystus objawia czlowie
kowi nowy wymiar rzeczywistosci ludzkiej, wymiar laski . 
Laski, kt6ra pozwala czlowiekowi, jesli bE; dzie z ni~ w8po1. 
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clzialal przezwyci~zyc skutki grzechu w naturze i osi~gn~c 
swoj cel. A miejscem tej laski, a zarazem strozem i inter
pretatorem nowej nallki jest Kosciol. Kosciol b~cI~cy t a k z e 
cloczesn1;l, wiclzialn1;l organizacj~ luclzk~ a wi~c poclleglQ 
w pewnej mierze ulomnosciQm plynQcym ze skazenia na
tury luclzkiej, ale zarazem b~cI~cy przede wszystkim 
nadprzyroclzonym organizmem calej ludzkosci, spoleczno
sci~ doskonal~, jedyn1;l na planie ktorej znika calkowicie 
konflikt mi~dzy jednost!(~ a zbiorowosciQ, spolecznosciQ 
do lIczestniczenia, w ktorej wszyscy ludzie s~ powolani, 
do ktorej wszyscy faktycznie lub potencjalnie nalez~, kto
ra nie jest juz tylko organizacj~ wyznaniow~, ale "na
turalnq" niejako formq istnienia calej ludzkosci w wymia
rze laski. Oczywiscie "naturaln~" w sensie przenosnym, 
w tym mianowicie sensie, ze odpowiada ona naturze ludz
kiej, b~d1;lc nadprzyrodzonym uzupelnieniem, przywroce
niem tego, co ludzkosc na skutek grzechu pierworodnego 
utracila. 

I znowu trzeba szc~;egolnie mocno podkreslic charakter 
spoleczny dziela Odkupienia. Kiedy mowimy, ze. Chrystus 
umar! za wszystkich ludzi, to znaczy, ze lImarl on za kaz
dego z nas z osobna, ale znaczy takze, ze umarl za zywy or
ganizm calej ludzkosci od Adama, az po koniec czasow. Jak 
przez pierwszego Adama cala llldzkosc popadla w grzech, 
tak drugi Adam-Chrystus, przyniosl calej ludzkosci wyz
wolenie. A skutki wyzwolenia uprzyst~pnil zakladaj~c swoj 
Kosciol. I jezeli 0 ludzkosci moZe nie zupelnie scisle mo
\Vimy, ze jest organizmem, choc: slusznie chcemy przez to 
wskazac na ogromn~ ilose wi~zow l~czQcych czlowieka ze 
zbiorowosciQ w porzQdku przyroclzonym, to Kosciol, spo
lecznosc nadprzyrodzona, jest organizmem w doslownym 
tego slow a znaczeniu, a wi~i organiczn~ stanowi laska. 
Kazdy z czlonkow Kosciola, uczestniczy w jego zyciu w cal
kowitej jednosci ze wszystkimi innymi zywymi tego ciala 
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czlonkami, nie tracl!c niczego ze swej odr<2 bnosci osobowej. 
Taka jest tresc nauki 0 Kosciele, jako ciele mistycznym 
Chrystusa. Nauki starej jak - Kosci61. Nauk~ t/!, kt6ra 
pocz/!tek sw6j bierze w Nowym Testamencie, a zwlaszcza 
w listach sw. Pawla, iyly nadzwyczaj intensywnie pierwsze 
wieki chrzescijaiistwa, jak 0 tym swiadczy wspaniala, zdu
miewaj1!co bogata ekklezjologia Ojc6w Kosciola. Zylo tE) 
naukQ i sredniowiecze. Dopiero po jego upadku poszIa ona 
jak gdyby w zapomnienie, w ostatnich wiekach poprostu 
nie docierala do swiadomosci przeci<2 tnego katolika. I jesli 
dzisiaj przezywamy silny, choc mlody jeszcze renesans tej 
nauki, to nie dzieje si~ to bez powodu. Wlasnie w czasach 
szczeg61nie ostrego kryzysu plyn,!cego z nieumiej~tnosci 

rozwil!zania problem6w wynikaj1!cych z konfliktu mi~dzy 
jednostkl! a zbiorowoscil!, nauka 0 nadprzyrodzonym orga: 
niimie ludzkosci, rzucajl!ca bardzo jasne swiatlo na jej or
ganizl11 przyrodzony, jest niezmiernie potr zebna. To tei 
gdy w r. 1943 ukazala s i ~ encyklika Piusa XII "Corporis 
mystici Christi" i gdy wielu ludzi dziwilo s i ~ , ie w czasie 
smiertelnych zmagaii calego swiata Kosci61 zajmuje s i ~ 

sprawami tak odleglymi, swiadomi katolicy powitali ency
klik~ z ogromnl! radoscil! i z uczuciem zaspokojonego ocze
kiwania, wiedzl!c, ze wlasnie ta sprawa naleiy do najbar
dziej pilnych i waznych. 

JEDNOSTKA I OSOBA 

Przejdimy teraz do problemu stosunku mi~dzy czlo
wiekiem a spoleczeiistwem na planie przyrodzonym. Ot6i 
stosunek ten jest dose skomplikowany. Wedlug katolickiej 
doktryny personalizmu - bQd1!cej nowym ujQciem starych 
prawd - nalezy rozr6inic w czlowieku dwa aspekty: je
dnos tki i osoby. Jako jednostka - czlowiek, podobnie jak 
kazde zwierz~, jest tylko egzemplarzem gatunku, jest cz~ -

68 



W STRONl;; USPOLECZNIENIA 

SCl~ gatunku, CZEilSCl~ poclporz~clkowan~ bez reszty calo
sci, zbiorowosci luclzkiej. Ale czlowiek nie jest tylko jeclno
stk~, jest takie osob~. Osob~, to znaczy istot~, ktor~ charak
teryzuje osobowosc - niezaleinosc i ktora sarna 0 sob i e 
stanowi. Czlowiek jest osob~ clzi~ki temu, ie posiacla woln~ 
wol~ i rOZUIn. ZwierzEil nie stanowi 0 sobie, clecycluje za nie 
instynkt - organ gatunku. Czlowiek - instynkty swoje 
i dyspozycje gatunkowe poclporz~clkowuje rozumo\Vi i woli, 
uniezalezniaj~c si Eil przez to od gatunku, wyrastajl:!c ponad 
cleterminacJEil gatunkow~. 

Jakii jest sens tego osobowego charakteru czlowieka. 
Rozum i \Vola to wlasnie owo poclobienshvo do Boga oso
bowego, w czlowieku, ktory - jak uczy katechizm - zostal 
stworzony na obraz i podobiei'istwo boze, by swiaclomie 
i dobrowolnie uczestniczyc w boskim dziele stworzenia. Ce
lem, do ktorego czlowiek d~iy jest szczQscie, a szcz~scie 

polega na osiQ.gniQciu jakiegos dobra; otoi dobrem najwyz
szym jest Bog, to tei ostatecznym celem czlowieka jest 
zjednoczenie s i ~ z Bogiem, osi,!gniQcie zycia wiecznego, 
widzenie Boga twarzC}; w twarz. Aby ten cel osiC};gn,!c musi 
czlowiek w swym zyciu doczesnym d,!iyc do doskonalosci, 
w)~pelnic zadanie, do "vykonania ktorego jest powolany. 
A zadanie to, d,!zeni~ do doskonalosci - to nie co innego 
jak - i tu opuszczamy jEilzyk katechizmu - pelny rozwoj 
osobowosci ludzkiej, wydobycie, zrealizowanie wszystkich 
mozliwosci tkwil:!cych w czlowieku, uformowanie jak naj
wyrazniejszego ksztaltu osobowosci. Osobowosc bowiem 
jest czyms dynamicznym, czyms co nie jest gotowe, co jest 
dane niejako w zarodku, co czlowiek musi swoim, przez 
cale iycie id<!cym wysilkiem rozwin,!c, wytworzyc. Osobo
wose jest czlowiekowi zadana. A material, z ktorego rna 
powstac osobowosc? I tn dochodzimy znow do spolecznej 
strony zagadnienia. 
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Czlowiek przychodzi na swiat niejako uwarunkowany 
spolecznie. To ie niezmienna natura ludzka, zjawia siq 
w iywym czlowieku w takim wlasnie, zmiennym, jednora
zowym, absolutnie · niepowtarzalnym ksztalcie, \V takiej 
wlasnie a nie innej harmonizacji, to jest wynikiem uwa
runkowania spolecznego, moina by powiedziec - dziedzic
twa. Dziedzictwa przede wszystkim po rodzicach i ieh bli
skich przodkach, ale posrednio po calej spolecznosci po
przedzaj~cej w czasie. Nie tylko dlatego :ie, jak mowi nauka 
o dziedzicznosci, dziedziczy si~ nie tylko po rodzicach, na
tura wykonuje skoki, ktore mog~ si ~gac daleko wstecz, 
ale ie, co duzo wainiejsze, nasi rodzice i przodkowie tei 
byli "warunkowani" i ie to dziedzictwo t~ drogq niew~tpli
wie stanowi jak~s kumulacj~, czy wykrzyiowanie z calej 
przeszlosci ludzkiej poprzedzaj~ce.i przyjscie na swiat da
nego czlowieka. Uwarunkowanie to nie odnosi s i~ bynaj
mniej tylko do strony biologicznej i swiata natury, ale 
takze i do calej kultury. A ponadto odnosi si<2 nie tylko 
do czasu poprzedzaj~cego chwiI<2 urodzin cz]o\vieka, ale 

# obejmuje cale jego zycie. Czymze jest wychowanie dziec
ka, jesli nie ksztaltowaniem czlowieka przez spoleczenstwo, 
za posrednictwem najpienv rodzicow, a poiniej szkoly. 
A przeciei nie tylko rodzice i szkola wycho\Vuj~ i nie tylko 
to co swiadomie w celu wychowawczym jest przedsi <2wzi~ te, 

i nie tylko dzieci s~ wychowywane. Wychowuje i ksztaltuje 
czlowieka przez cale jego iycie, wszystko to z czym si~ on 
spotyka, co go otacza, poprostu srodowisko. Taine'owska 
teoria srodowiska jest niew~tpliwie sluszna, jesli nie ze
chcemy jej interpretowac deterministycznie. 

Cala przeszlosc i cal a wspotczesn'-!sc ksztaltuj~ w-pew
nym stopniu czlowieka. W pewnym stopniu - tu wlasnie 
odrzucamy determinizm. Bo to wszystko co cala miniona 
i mijaj~ca rzeczywistosc ludzka wklada w kaidego czlo
wieka, jest dla niego wlasnie owym surowym material em, 
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z kt6rego winien on wysilkiem rOZlimu i woli wsp6ldziala
jqcych z laskq, ksztaltowac \v]asnl! oSObOW08C. A ksztaituje 
jl!, u8wiadamiaj~c sobie, poznaj<,!c 6w material, kt6ry w so
bie nosi, poclporZl!clkowujltc go i opanowuj~c·, rozwijaj/!-c 
harmonijnie dobre dyspozycje i moiliw08ci a pow8cif!ga
j~c ujemne, kr6tko m6wif!c pr6bujf!c naprawic skaienie 
natury. 

A z kolei ksztaltuj~c swf! osobow08c, ksztaituje czlo
\viek nowy element rzeczywist08ei ludzkiej, kt6ry w6w 
kszaltuje i warunkuje innych ludzi, tyeh kt6rzy iyjl! obok 
niego, czy tei po nim przyjdl!. Kolo si~ zamyka. Jednostka 
otrzymuje od ludzk08ci caly jej dorobek, historyczny rezul
tat wspolistnienia, wspoldzialania, a ezasem \valki trzech 
czynnik6w: natury, kultury i laski, by dol<,!czywszy do niego 
wlasny wklacl, oddac go dalej luclzkosei. A ten wklad, to 
nie tylko zewn~trzny, zobiektywizowany wynik clzialaIno
sci czlowieka, ale przede wszystkim to, co czlowiek z sob<,! 
zrobi, co ze swego "surowca" wydob~dzie. I tll zal'ysowuje 
si~ jui olbrzymia odpowiedzialnosc czlowieka. Bo od ja
kosci, oel ci~iaru gatunkowego jego wkladu zaleiy ponie
kl!el cala przyszlosc. 

}L\RIA I MARTA 

Byla mowa wyiej 0 tym, ie ostatecznym eel em i najwyi
szym clobrem czlowieka jest Bog. Ale nie jest to cel ani 
dobro jedyne. D<,!zf!c do tego celu tu na ziemi, rozwijajl!c 
swoje iycie wewn~trzne i iycie laski, rna czlowiek prawo 
i obowi~zek dl!iyc do innych dobr eloczesnych, w naturze 
bowiem jego leiy df!ienie do nich i sl! one w sobie niewl!t
pliwie dobre. Warunkiem jest jedynie by chrzescijanin pa
mi~tal, ie istnieje hierarchia wartosci, hierarchia dobr, ie 
niisze muszl! bye wyiszym podporz<'!dkowane, ie musz<'! im 
chocby posrednio siuiye, oraz ie wlasnie w tym podporz/!d
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kowaniu wa1'tosciom wyzszym lezy ich peJriy sens. Naj'vvyz
SZq wartosciq w calkowitym porzqdku swiata jest Bog. Naj
wYZSZq wa1'tosciq w porzqdku doczesnym jest czlowiek, oso
ba ludzka (kto1'ej wlasnie stosunek do Boga nadaje peIny 
sens i wa1'tosc). Natomiast kuItura, w najsze1'szym tego slo
wa znaczeniu, wszystko to co z dzialalnosci ludzkiej na zie
mi wynika, musi jednak sluzyc czlowiekowi, osobie ludz
kiej, \V tym bowiem lezy jej pelny sens. Kultura stanowi 
niejako me diu m, w ktorym ksztaHuje si ~ osobowosc 1udz
ka. Zarowno two1'zqc kultur~, dzi~ki pracy, jak i "podlega
jQc" jej wplywom cz10wiek si!2 1'ozwija. 

Albowiem osobowosc ludzka nie ksztaltuje si~ jedynie 
na skutek pracy cz10wieka skie1'owanej niejako na we
wnqtrz, maj E! cej wprost na celu swiadome ksztaltowanie 
osobowcsci. Rozwija si<2 ona przede wszystkim przez dzia
lanie, przez funkcjonowanie, przez dE!zenie do celow, do 
ktorych czlowieka sklania jego natura, przez czynne zaan
gazowanie w ca1ej ludzkiej "materii" swiata. 

Za1'ysowuje si<2 tutaj pewien konflikt mi~dzy tzw. 
zyciem czynnym a kontemplacjE! (w najszerszym tego slowa 
znaczeniu, obejmujE!cym tak zycie 1'eligijne jak i wszelkie 
bezinteresowne dE!ienie poznawcze czy estetyczne). Otoi 
wiemy, ie konflikt ten, aczkolwiek nieunikniony w codzien
nej pr aktyce zycia, ze wzgl~du na niepelnE! harmoni <2 we
wn~trznQ osobowosci, "de iure" jednak nie istnieje, zmie
rza ku g1'anicy, na ktorej staje si~ pozornym. SE! oczywiscie 
jeunostki, ktorych dyspozycje naturalne b!2 dQ je sklaniac 
raczej w stron~ zycia czynnego, lub raczej w stron~ kontem
placji. Chrzescijanin wie jednak, ze calkowita jednostron
nosi': bylaby degeneracjE!, ie oba "kierunki" zycia sE! ze so
bE! scisle zwiE!zane i winny wspolpracowac, ie iyciu czyn
nemu groiq roine spaczenia i nieskutecznosc, jezeli nie b~
dzie zasilane i niejako kontrolowane przez zycie wewn~trz
ne, i naodwrot ze autentyczne iycie wewn~trzne l11usi da
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wac pewne owoce na zewnf!trz (chocby to byly wylf!cznie 
rezultaty duchowe). 1m silniejszy i glE}bszy jest nurt zycia 
wewnE}trznego, tym wiE}ksza waga, skutecznosc i trafnosc 
iycia czynnego. 

Dla unikniE}cia nieporozumlen trzeba tu jednak mo
cno podkreslic zasaelniczf! wyzszoSi:: kontemplacji nael zy
ciem czynnym w ogolnej hierarchii wartosci. KontempIacja 
jest pelni! miloscif!, jest bezposreelnio skierowana na te do
bra, ktorym zycie czynne sIuiy posreelnio. Ostatecznym ce
lem zycia czynnego, celern calej kultury jest stwarzanie ella 
kazdej jednostki Iuelzkiej mozli\.vie najlepszych warunkow 
dla rozwoju osobowosci, przez jak najszersze uelostE}pnienie 
jej wartosci wyzszych, bezinteresownych. Wartosci te, to 
zrozumienie sensu egzystencji I uelzkiej, poznanie prawdy, 
milose dobra i iycie zgodne z prawami naprawionej przez 
laskE} natury ludzkiej. 

1 jeszcze jedna dygresja. Jeieli dzisiejszy stan swiata, 
w momencie nadzwyczaj os trego kryzysu cywilizacyjnego, 
wymaga olbrzymiego wkladu zycia czynnego, df! zf!cego do 
rewoIucyjnego nieraz przeksztalcenia stanu moralnego tego 
swiata, jego struktury polityczno-spoleczno-gospodarczej 
oraz jego kultury, to niewt,!tpliwie koniecznym warunkiem 
skutecznosci i trafnosci tej przebudowy, bE}dzie zarowno 
glE}boki i swiadomy nurt iycia wewnE2trznego u kierowni
kow i rzemieslnikow tej przebudowy, jak i istnienie jedno
stek oddajf!cych siE2. niemal wyl<"!cznie zyciu wewnE2 trzne
mu i kontemplacji. DIa swiadomego chrzescijanina jest 
oczywist<"! szczegolna waga istnienia, wlasnie w dzisiejszych 
czasach, takich instytucji, jak klasztory i zakony, zwlaszcza 
tych, ktore w c1uzej mierze lub nawet wylf!cznie poswi E}cajf! 
siE2 kontemplacji i modlitwie. Stanowit,! one dla cal ego 
chrzescijaiistwa, a wiE}c posrednio i dla calej ludzkosci nie 
tylko wyrazne przypomnienie 0 prawdziwej hierarchii ce
low i prawdziwym powolaniu czlowieka, ale takie potE}zne 
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zrodlo glybokich pr~dow duchowych, ozywiaj~cych i prostu
i~cych op wewn~trz dzielo przebudowy swiata. A przede 
wszystkim, zgodnie z dogmatem 0 swiytych obcowaniu oraz 
o ciele mistycznym Chrystusa i zgodrrie z Boi:,! ekonomi~ 
rozdawnictwa laski, ktorej nikt nie otrzymuje tylko dla sie
bie, ale dla cal ego organizmu ("in sancta Ecclesia unus
quisque et portat alterum et portatur o ab altero" mowi 
sw. Grzegorz WieIki) - s~ one jakby "centraIami" pro
mieniuj~cymi lask/! na caly swiat, tak jej potrzebuj~cy, 

a pogr/!zony niemal bez reszty w gor~czkowym aktywizmie. 

HOW~OSC I XIEROWNOSC 

Wrocmy do sprawy wiyzi cz10wieka ze zbiorowosciq. 
Mowilismy 0 wiyzi flaturalnej, biologicznej niejako, wynika
j/!cej z dziedziczenia i u1egania wplywom zewnytrznym, 
podkreslajqc, ie na planie kultury wiyz ta istnieje rowniei 
i jeszcze wiykszq ma wag((. "Homo est animal sociale, J. 
Czlowiek z natury swej jest istotl! najbardziej uspolecznio
nl! ze wszyskich stworzeii iyj /!cych. zrodlem tego faktu jest 
rozumnosc i potencjalnosc natury ]udzkiej, oraz - dziy
k i mowie - zdolnosc wzajemnego komunikowania so
bie swych doswiadczeii miydzy ludimi. Kultura jest dzie
1em zbiorowym calej Iudzkosci w czas ie i przestrzeni. Nie 
ty1ko jako suma dorobku wszystkich luclzi, ale przede 
wszystkim jako rezultat ich wsp6lpracy. Czlowiek jest nie
samowystarczalny. Sam, lzolowany nie ty1ko nie potrafi1by 
wykorzys tac moiliwcsci swej rozumnej natury, ale wogole 
nie m6g1by rozwinqc s i~ i egzystowac. Robinson iyl lata 
na swej wyspie, ale przyniosl na niq ogromny zapas nabyte
go wsrod ludzi doswiadczenia, a 1askawa burza, wyrzucila 
na brzeg wraz z nim, caly dose bogaty zasob rzeczy po
wsta1ych dziyki wspolpracy ludzkiej. Dzia1alnose cz10wieka 
jako wytworcy i przetw6rcy, jako "homo faber", zaklada 
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podzial pracy. Diatego tei od poczqtku ludzkosci zaczyna 
siE( roinicowanie siE( funkcjonalne spoleczenstwa. 1) Tyrn 
spoleczenstwo ludzkie roini siE( od stacia zwierzqt, kt6re 
funkcjonalnie jest zupelnie jednolite i niezrnienne. To zroi
nicowanie funkcjonalne, zawodowe spoleczenstwa, rna stalq 
tendencjE( do poglE(biania siE(. Przez calq historiE( ludzkosci 
stale wzrasta ilose zawodow, wzrasta specjalizacja we
wnqtrz zawodu. 

R6inicowanie siE( spoleczenstwa ludzkiego, plynqc 
z natury luclzkiej, sarno w sobie jest niewqtpliwyrn clobrern. 
Nie zrnniejsza ono bynajrnniej jeclnosci rodzaju ludzkiego, 
przeciwnie, zwiE(ksza jq. Jeclnosc organizrnu zroinicowane
.go fllnkcjonalnie jest bez porownania wi<;;ksza od jednosci 
stada zwierzqt, czy jakiegos, zbioru zloionego z jednako
wych elernentow. Zroinicowanie zawodowe nie jest zreszt<=.t, 
jak wiadorno, jedynyrn. Pocl wplywern najrozrnaitszydl 
czynnikow: geograficznych, klimatycznych, historycznych, 
ekonomicznych, organizacyjnych, politycznych, kulturalnych 
i i. ludzkosc siE( roinicuje. Powstajq rasy, narody, panstwa, 
warstwy spoleczne, najroinoroclniejsze organizacje i kor
poracje. Powstaje ogrornna siec spolecznosci ludzkich bar
dziej Iub mniej naturalnych, bardziej lub rnniej zarnkniE(
tych, 0 mniej lub wiE( cej silnej wiE( zi wewnE(trznej. Spo
lecznosci zachodzqcych na siebie, przecinaj,!cych siE( , lq
cZqcych s iE( ze sobq \V pewne organiczne calosci - od 
spoleczenstwa najmniejszego, ale tei najsilniej zwiqzane
go - roclziny, ai do spolecznosci obejmuj<=.tcej wszystkich 
lll(izi - luclzkosci. I wlasnie to wielostronne zroinicowanie 

1) Omawiane tn spra wy, jak lei i poruszol1l! dal ej kwesti ~ praw 
moralnych rZ1!dz1!cych spolecznoscil! ludzkl!, przedstawia w spos6lJ ma
gis tralny O..Jacek Woroniecki O. P ., w nowym, gotowym do druku 
opracowaniu swej swi e tnej ksil!zki "Katolicka elyka wychowawcza", 
kt6re oby jak l1ajpr~dzej dostalo s i ~ do l'1!k llHszej inteligencji 1\a
tolickiej. 
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zbiorowosci ludzkiej, w poll:!czeniu Z owym dziedzietwem 
biologieznym po przeszJosci ludzkiej - stanowi 0 jednora
zowosci, niepowtarzalnosei osoby ludzkiej, 0 wartosci kaz
dej osoby ludzkiej jako pewnego zupelnie nowego wkladu 
we wsp61ne caJej ludzkosci dobro. 

Zr6inicowanie ludzkosci, jako ir6dlo jej caJego dorob
ku, powinno by zarazem bye ir6dlem jeunosci i zgodnej 
wspolpracy wszystkich elementow, a wit2c tak jednostek 
ludzkich jak i poszczegolnych spolecznosci, pelnil:!cych 
funkcje wymagane dla dobra calosci. Tymczasem wiemy, 
ze tak nie jest, ze wlasnie owo zroznicowanie staje sit2 
przyczynl:! konflikt6w, antagonizmow i walki, ze 0110 jest 
przyezynl:! daleko posuni t2 tej dezagregaeji, rozbicia calej 
ludzkosei. Gdzie szukac przyezyn? PewJ11:! przyczyl1l:! jest 
fakt, ze wobec ogromnej komplikacji tego wewl1t2 trznego 
rozwojll ludzkosei, powstaly w jej roznieowaniu dyspro
porcje i przerosty - a w rezultacie zaklocenie rownowagi. 
Ale ta odpo\viedz wszystkiego nie wyjasnia. Trzeba szukac 
gl t2bi e j. I stotnl:! przyczyn~ jest to, ie ezlowiek w ci~gu 

swego his torycznego rozwoju traeil z oezu lub tei znie
ksztalcal w swym wyobraieniu obiektywnie istni ejl:!cl:!, nie
zal ezni! od niego hierarehi t2 wartosei. A mianowlcie zapo
minal 0 tym, i.e roznicowanie s i~ spoleczenstw jest wewn~ 

trznym p1'oeesem o1'ganizmu, ktory jest nie tylko o1'ganiz
mem, lecz taki.e zespolem od1'((bnych samodzielnych osob 
luuzkich, a wi((c element6w zasadniczo co do wa1'tosci sobie 
rownych i 1'ownoup1'awnionych. Kaidy czlowiek przez Boga, 
na obraz i podobienstwo Boze stwo1'zony i powolany do 
tego samego celu, kaidy posiada natur~ duchowo-cielesnl:!, 
jednakow~ natur t2, obdarzonl:! tymi samymi glownymi dys
pozycjami i d,!ieniami, kaidy posiada t(( samE!: wysok~ god
nose ludzk~. Z czego wynika, jak to przypomina jasno Pius 
XII w pie1'wszej encykliee wojennej "Summi Pontifieatus" 
(z pazdziernika 1939), ze nierownosc ludzi plynl:!ca ze spo
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lecznego zroinicowania, choe bardzo rzeczywista i istotna, 
nie moie jednak przeslaniae zasadniczej rownosci wszyst
kich ludzi, oraz rownosci ich poclstawowych praw. Bo owe 
nierownosci, w zestawieniu z tf! rownoscif! Sf! jeclnak czyms 
wtornym. Caly mechanizm i organizm spolecznosci ludzkiej 
dla czlowieka istnieje i czlowiekowi musi bye podporzQcI
kowany, musi mu sluiye i jego zasadnicze prawa respekto
wac. Prawa czlowieka, to znaczy prawa kazdej jednostki 
luclzkiej, bo kazda te same zasadnicze prmva i tt2 sam,! 
wysok~ godnose posiada. A rezultatem nalezytego respek
towania owych praw, musialaby bye powszechna solidar
nose wszystkich ludzi, oraz sprawiedliwose w rozdziale 
i udostl'2pnieniu wszystkim dobr materialnych i c1uchowych, 
ktore czy to z natury pochodzltc sf! w luclzkim rozporzf!dze
niu, czy tez sQ jui rezultatem przetworczej i tworezej pracy 
ludzkosci. Oczywiscie - sprawiedliwy rozclzial to nie ko
niecznie rozdzial matematycznie rowny. Rozdzial bowiem, 
aby byl sprawiedliwy, musi wprawdzie przede wszystkim 
uwzgl~dni6 zaspokojenie zasadniczych i rownych u wszyst
kich potrzeb czlowieka, ale musi rowniez uwzgl~dniae owo 
zroznicowanie i ow:t wtorn~ faktycznf! nieroWTJOSe, 0 tyle 
oczywiscie 0 iJe jest ona uzasaclniona potrzebami calosci, 
czy tei dopuszczona z uwzgll'2 dnieniem dobra calosci, a za
tym 0 ile nie jest przerostem, nies rawieclliwoscif!. 

Trudne zagadnienie sprawiedliwej i niesprawiedJiwej 
nierownosci ludzkiej jest elzis szczegolnie aktualne, wobec 
istnienia ogromnych nier6wnosci spolecznych z jednej, 
a tendencji do "niwelacji" spoleczenstwa z drugiej strony. 
SprawQ tQ zajf!l l:>il2 w jeunej ze swych ostatnich ksif!iek 
Jacques lVIaritain ("Principes d'une politique humaniste". 
New York 1944). W swietnym studium lVIaritain wyroznia 
trzy poglf!dy na spraw~ rownosci luelzi. Pierwszy "empi
ryczny", typu machiavellowsko-nietzscheanskiego, dostrze
gajf!c jedynie konkretne nier6wnosci mi~dzy ·ludi-mi, nie 
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widzi zupelnic owej zasadniczej r6wnC8ci, i oglaszajl!c nie
r6wn08c za dogmat, prowadzi do rasizmu i niewolnictwa. 
Drugi to P1eudochrze8cijaiiski egalitaryzm, idealistyczny 
(w filozoficznym slowa znaczeniu) wywodzl!cy si~ z Rousse
au'a - glosi bezwzgI~dnf! r6wn08c, a nier6'vvno8ci uwaia 
za spaczenie cywilizacyjne, ktore rtalezy usunl!c. Obu tym 
falszywym .pogll!dom przeciwstawia Maritain chrze8cijaiiski 
realizm, ktory uznajl!c zasadniczl! rown08(; natury Iudzkiej 
i gloszf!c jej prymat, widzi jednak istnienie tak naturalnych, 
jak i spolecznych nierowno8ci mi~dzy Iudzmi, 1 uznaje w za
sadzie ich koniecznosc a nawet poiyteczn08c (na nich bo
wiem polega zar6wno rozw6j kultury jak i cala dynam1ka 
rozwojowa ludzk08ci). Z tym oczywi8cie wyraznym zastrze
ieniem, ze pewne nierowno8ci sl! wynikiem niesprawiedli
w08ci spolecznej i rzecz prosta naleiy dl!zyc do ich usu
ni~cia, natomiast owe konieczne nier6wn08ci spoleczne na
leiy niejako "kompensowac" przez bezwzgl~dne poszano
wanie godno8ci i praw podstawowych kaidego czlowieka, 
przez sprawiedliwy rozdzial dochodu spolecznego i moZli
wie szerokie udost~pnienie wszelkich d6br wszystkim war
stwom spolecznym, oraz przez jak naiwi~ksze ulatwienie 
spolecznego awansu. 

PRAWO PRZYRODZO~E I NADPRZYRODZOXE 

Je81i teraz, wracajl!c do nieuniknionych konfliktow roz
dzierajf!cych zbiorow08c ludzkl!, kt6rych najgl~bsZ4 przy
czyn~ jest ulomno8c natury ludzkiej, szukac b~dziemy spo
sobow jak zlu zaradzic, to przechodzimy z terenu faktu na 
teren prawa, normy etycznej, na teren tego co bye pow1n
no. Otoi obserwujf!c prawo 110rmujl!ce post~powanie czlo·· 
wieka, musimy wyroinic kilka niejako jego warstw. Naj
cZ~8ciej mowil!c 0 prawie mamy na mysli prawo paiistwo
we, pozytwnie przez czlowieka ustanowiol1l!, norm\l post~ -
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powania i egzekwowan~ przez panstwo przy pomocy odpo
wiednich sankcyj prawnych. Ale niB jest to norma jedyna. 
Pra\vo panstwowe stanowi w duiej mierze kodyfikacj() oby
czaju - ktory to obyczaj (rodzinny, rodowy, plemif.'nny, 
narodowy) stanowi bardziej naturaln~, ale tei pozytywnC!, 
przez czlowieka ustanowiol1!! norm~ prawn!!, acz Hie ~fe l'

mulowan!! wyrainie, przekazywan!! tradycyjnie, a egzekwo
wan~ przez st!d opinii. Zas jedno i drugie - prawo pali~t
wowe i obyczaj - opieraj~ si~ i swl'! moc wi~i~c~ czIowie
ka mniej lub bardziej bezposrednio czerpil'! z prawa przy
rodzonego, prawa natury, niezaleinego od czlowieka, po
chodz~cego wprost od Boga, prawa istniejl'!cego w postaci 
zloionych w nieskaionej naturze czlowieka sklonnosci do 
post~powania zgodnego z obiektywnie istniejl'!cl'! bezwzgl~d
n!! hierarchil'! wartosci i z opartym 0 t~ hierarchi~ rozroz
nieniem dobra i zIa. Wreszcie czwartl'!, l1ajwyzsz~ warstw~ 
prawa, stanowi prawo nadprzyrodzone, pozytywnie przez 
Boga ustanowione, a znane nam z objawienia. Celem obja
wienia w tej dziedzinie, bylo wyrazne ukazanie czIowieko
wi prawa naturalnego, ktorego, na skutek grzechu, czlo
wiek jasno nie widzial, i przeciw kt6remu r6wniez na sku
tek grzechu, natura luclzka wykraczala. Ale bylo tei celem 
objawienia danie pozytywnego prawa nadprzyroc!zonego, 
zgodnego z nadprzyrodzonym. powolaniern czlowieka. Wy
konanie tego prawa rna czlowiekowi umoiliwic przezwyci~
ieriie doczesnych skutkow grzechu, ktorego wintz zmazal 
Chrystus; ono pozwala czlowiekowi zaszczepiaj~c na natu
rze iycie laski, iycie nadnatury, realizowac peIny rozwoj 
osobowosci, realizowac powolanie doczesne i sens istnienia 
czlowieka na ziemi. 

Trzeba tu szczegolnie silny nacisk poloiyc na zasadni
CZ!! zgodnosc mi~dzy prawEnn naclprzyr9c1zonym a prawem 
przyrodzonym. "Gratia non toll it naturam sed perficit". l,a
ska nie znosi natury, lecz jl! doskonali, dopelnia. Nie tylko 
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nie ma sprzecznosci mh~dzy natur/! a lask/!, ale nie ma jej 
tez mi~dzy lask/! i kuHur/! (wlasnie do lmltury naleiy po
zytywne prawo ludzkie), pod warunkiem, ze ta kultura 
rozwija si~ zgodnie z prawem naturalnym. Czlowiek, wy
rabiajl:!c w sobie zesp61 cn6t nadprzyrodzonych, nadprzyro
dzony charakter moral ny, musi go oprzec 0 przyrodzony 
charakter moralny, 0 przyrodzony wyrainy ksztalt osobo
wosci. Co wi~cej, wlasnie laska pomaga mu 6w przyrodzo
ny ksztalt osobowosci wykoilczye. Prawo laski stawia czlo
wiekowi najwyisze wymagania etyczne, jest prawem najda
lej id/!cym. Tym samym prawo to ulatwia czlowiekowi wy
konanie praw mniej wymagaj,!cych, a wi~c przyrodzonych 
i ludzkich pozytywnych, prawo to najlepiej spelnia gl6wn/! 
funkcj~ prawa, jak<! jest wychowanie czlowieka do pelnej 
wolnosci, do dobrowolnego pelnienia slusznych praw, 
w swiadol1losci, ie pelnienie tych praw jest calkowicie zgo
dne z prawdziwym interesem jednostki. 

Prawo przyrodzone uzupelnione przez prawo laski, 
pozwala czlowiekowi przezwyci~iye skaienie natury. Tym 
samyl1l prawo to zawiera potencjaln<! 11l0iliwosc odbu
dowy rozbijanej przez grzech jednosci spolecznej. Prawo 
to streszcza si~ w naczelnym przykazaniu chrzescijailstwa: 
milosci Boga i milosci bliiniego. Wiemy, ie nie s,! to dwa 
przykazania, ale jedno - nie moina kochac naprawd~ 
Boga nie kochaj,!c bliiniegoj kochaj,!c bliinich, t/! sam/! mi
losci/! koch amy Boga, bowiem w bliinich koch amy zlozony 
w ich naturze obraz i podobieilstwo Boze, oraz ich czlon
kostwo w ciele mistycznym Chrystusa, kochamy przyczyn~ , 

cel i sens istnienia bliiniego. 
Czym jest milose? J~zyk potoczny odpowiada: uczucie. 

Teologia i filozofia moralna odpowiadaj/! inaczej. Uczucie 
jest pozytecznym, qieraz potrzebnym elementem milosci, 
ale nie istotnym i nie koniecznym. Milose to wola, nasta
wienie woli na pragnienie dobra bliiniego, d/!zenie do re
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alizacji tego dobra. Ale dobra prawdziwego, obiektywnego, 
poznawanego przez rozum, a wil2c niekoniecznie tego co 
sil2 np. danemu bliiniemu naszemu wydaje bye dobrem. 
W tym swietle jasnym sil2 staje ten dla niechrzescijan bl2
dQcy zgorszeniem a dla wielu chrzescijan niezrozumialy na
kaz milosci nieprzyjaciol, takZe mianem bliinich objl2tych. 
Bo milose nieprzyjaci61 (jak milos{; wszystkich ludzi), nie 
oznacza bynajmniej zgody na ich zle zamiary, czy poblaza
nia dla ich zbrodni. Milo§(~ bliiniego nie ma nic wspolnego 
z tolstojowsk~ zasadQ niesprzeciwiania si l2 zlu. Przeciwnie, 
w imil2 milosci nalezy zQdae surowej nawet kary za zbro
dni~ , w prawdziwym, duchowym interesie zbrodniarza, 
oraz (lIa naprawienia naruszonegoporzqdku sprawiedli
\VoscL 

OUDO CAlUTATIS 

Wszyscy ludzie bez wyj:~Jku s~ naszymi bliinimi. 
Wszyscy nosz~ w swej naturze pi~ tno boskiego pochodze
nia, wszyscy do tego samego celu s1! powolani, ze wszyst
kich ludzi Chrystus umarl na krzyzu, wszyscy te;~ faktycznie 
lub potencjalnie nalezl:! do Jego ciala mistycznego, do 
Kosciola. Ale milose bliiniego to nie humanitaryzm, nie teo
retyczna milose abstrakcyjnej ludzkosci, kt6ra by si~ r6wno 
dzielila pomh;:dzy wszystkich tej ludzkosci czlonk6w. Mi
lose bliiniego, to milose konkretu ludzkiego, wl~czonego 
w organizm, jest ona bowiem zobowil!zaniem i opiera si~ 
na odpowiedzialnosci. Dlatego tez istnieje porz~elek milo
sci, "orelo caritatis". Sw. Tomasz z Akwinu m6wi 0 "amor 
bene crdinata", 0 milosci dobrze uporz~dkowanej. A wil2c, 
nie wylqczaj~c ze swej milosci nikogo z zywych ludzi 
(a katolicyzm wl~cza tu takze zmarJych i tych, ktorzy na 
swiat przyjd~), chrzeseijanin musi wi~kszq milosciq kocha{; 
tych ludzi, z ktorymi jest wewn~trz organizmu luclzNosci 
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zwiqzany silniejszymi wi~zami natury, kultury czy laski, 
oraz tych, za ktorych jest bardziej odpowiedzialny, na kt6
rych los jego ~milose wiC2kszy wpJyw miee moze. A wi~c bar
dziej nalezy kochae czlonkow wlasnej rodziny od innych 
ludzi, bardziej czlonkow wlasnego narodu od cudzoziem
cow i bardziej wspolwyznawcow od inno\viercow. (Nie S~l 

to oczywiscie jakies sztywne reguly, a tylko uznanie jako 
dobrego, faktu plynqcego z natury czlowieka). Ale z dru
giej strony, obowi~zek milosci kieruje nas tam, gdzie ta 
milose jest ~zczegolnie potrzebna. A wi~c b~dzie to obo
wiqzek szczegolnej milosci grzesznikow, ludzi · zlych, kto
rych milosi"; nasza moze zaprowadzie w stron~ dobra; milo
sci do ludzi blq'dzqcych i szukaj,!cych prawdy, ktorym mi
lose nasza moze tC2 prawd~: pokazac, wreszcie milose do lu
dzi skrzywdzonych czy to przez los, czy tel, przez innych 
Juclzi, by im tQ krzywd<;, w miar~ moinosci naprawie. 

Milose polega na darze, na dawaniu. Na dawaniu blii
niemu lub bliinim z tego co si C2 posiada, czym si C2 rozpo
rZf!dza, oraz czym si~ jest. Dotyczy to tak wartosci mat8
rialnych, jak i duchowych, oraz nadprzyrodzonych. Na da
rze z siebie uczynionym polega miloM Boga do ludzi, na 
takiI11 samym darze musi polegae milose czlowieka do Boga. 
Tak sarno ma siC2 rzecz z milosci,! mi C2 dzy ludimi. Ot6Z 
w dawaniu musimy rozroznic; dwa elementy: sprawiedli
wose i milosc:. Sprawiedliwose to bC2 dzie oddanie kaidemu 
bliiniemu tego co si~ mu nalezy, a wiQc uszanowanie god
nosci ludzkiej, oraz wszystkich zasadniczych praw, ktore 
z natury czlo'vvieka i z jego godnosci wynikaj~!, praw ma
terialnych i moralnych. A milose - to b<;!dzie czysty dar, 
oddanie tego co si<;! juz nie nalezy, ale co oddanem bye; 
moze. Oczywiscie z tych dwu milose jest wi<;!ksza, bo dale,! 
idzie, ale sprawiedJiwose jest pierwsza . Nie ma milosci 
bez sprawiedliwosci. Podobnie jak, jesJi chodzi 0 prawa 
jednootki, to prawa moraIne i duchowe s<! oczywiscie wai
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meJsze, ale prawa materialne, ekonomiczne sl:,! pierwsze 
i najpierw muszl:,! bye zaspokojone. 

W praktyce, milose blizniego b~dzie si~ wyrazae 
w pewnej zasadniczej postawie wobec bliznich, tak przy
godnie napotkanych, jak i tych, z ktorymi we wspolnym 
srodowisku zyjemy; postawie zyezliwosci, ' przyjazni, wyro
zumialosei i ' szacunku dla ich odr~bnosci i godnosci osobi
stej, oraz stalej troski 0 ich prawdziwe dobro. Postawa ta 
nie moze bye tylko biernl:,!, nie moze tylko polegae na czy
nieniu dobrze, gdy sil2 zdarza okazja, ale musi bye czynnl;!, 
musi wykazywae inicjatyw~ zmierzajl:,!cl:,! do tego by stosun
ki w naszym otoczeniu rodzinnym, zawodowym czy innym 
ukladaly si~ w'edlug zasad sprawiedliwosci i milosci. Ale 
to sl:! rzeczy dose powszechnie znane, choe niezbyt po
wszechnie praktykowane. Natomiast nie pamiE2ta si~ 0 in
nym, nie mniej waznym aspekcie praktyki milosci blizniego. 

~IESPUAWIEDLIWOSC SPOLECZXA 

Chodzi mianowicie 0 to, ie milose blizniego wymaga . 
od nas takie troski 0 "bonum commune", 0 dobro wspolne 
mniejszych i wi~kszych spoleeznosCi ludzkich, z naczelm~ 
organizac.il:,! spolecznl:,! - paI1stwem wll:,!eznie, 0 to czy to 
dobro wspolne jest sprawiedliwie rozdzielone i rownie 
dost~pne wszystkim czlonkom danej spoleeznosci; czy stru
ktury spoleczno-gospodarcze i polityczne zycia zbiorowego 
SQ sprawiedliwe i czy sprawiedliwie funkcjonujl:,!. Struktury 
te naogol nie przez nas byly tworzone, rodzilismy SIt; 
w nich, uwazajl:!c je moze za niejako naturalne; niemnieJ 
ciQzy na nas prawo i wyrazny obowll:,!zek kontroli nad tym 
czy zapewnia.il:,! one sprawiedliwy udzial w owym "bonum 
commune", ezy nie ma calych grup czy warsiw spolecz
nych wyraznie w danyrn ustro,iu pokrzywdzonych. 

Oczywiscie, katolik \-vie dobrze, ie pelna sprawiedli
wose nie jest osiQgalna w porzQdku cloczesnym. Niespra
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wiedliwosi': plynie z ulomnosci natury ludzkiej i wraz z h~ 
naturl! stanowi "condition humaine", nieodll!czny warunek 
ludzkiego bytowania na ziemi. Ale odpowiedzil! na niespra- . 
wiedliwosc, krzywd~, nie moze bye tylko milosierdzie, chot: 
zawsze bf2dzie ono konieczne i nigdy mu przedmiotu nie 
zabraknie. Choc ustroj idealnie sprawiedliwy jest dla nas 
nieosil!galny, wiemy jednak, ie bywaly epoki wi\tkszej 
i mniejszej realizac.ii sprawiedliwosci spolecznej i ie zaw
sze moiemy i mamy obowil!zek d,,!iye do ustroju sprawie
dlhvszego nii istniejl!cy. 

Truizmem jest twierdzenie 0 szczegolnej wadze tej 
sprawy w naszych czasach. Struktury spoleczno-gospodar
cze wyksztalcajl!ce si~ w czasach nowoiytnych, czasach sza
lonego rozwoju iycia gospodarczego, ale zarazem czasach 
wyraznego oddalania si~ od chrzescijanstwa i jego' naczel
nej zasady sprawiedliwosci i milosci w stosunkach spolecz
nych, struktury te mialy dose malo wspolnego ze sprawie
dliwosciE!. W strukturach tych, olbrzymia masa ludzi zostala 
zepchni\tta do POZiOJ11U bytowania poniiej godnosci ludz
kiej, poziomu niezaspakajl!cego najbardziej podstawowych 
praw osoby ludzkiej i zupelnie nieproporcjonalnego do 
udzialu owej masy ludzkiej w procesach gospodarczych. 
Charles Peguy znajduje na okreslenie poloienia owej ma
sy, proletariatu miejskiego i wiejskiego, straszliwe slowo: 
"damnes de la terre" - pot~pieni na ziemi, wykluczeni 
niejako poza nawias spolecznosci ludzkiej. 

Jest olbrzymim grzechem chrzescijan wieku XIX, grze
chem przeciw milosci bIiiniego, ie nie uswiadomili sobie 
wyraznie owego stanu niesprawiedliwosci, ie swoim milcze
niem i biernoscil!, swoiin zamkni\tciem si~ w buriuazyjnym, 
egoistyGznym samozadowoleniu i oboj~tnosci na los bliz
nich, godzili site, aprobowali oWl! niesprawiedliwosc, i po
zostajl!c chrzescij~nami "de nomine", przyjmowali anty
chrzescijanskie instytucje dechrystianizujE!cego site swiata, 

• 
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ie pozwolili by kto inny podni6s1 sztandar walki 0 sprawie
dliwosc spoleczn~ i \\iyzwolenie proletariatu. 

Oczywiscie konieczne tu s~ zastrzeienia. Nie tylko 
chrzescijanie "grzeszyli" - ale 0 nich nam tu chodzi i od 
nich (jak i od siebie) wi~cej wymagac musimy, bo im wy
rainie nakaz milosci ogloszono. Po drugie - nie wszyscy 
chrzescijanie. Potf( iny dzisiaj ruch chrzescijansko-spolecz
ny, walcz~cy na calym swiecie 0 sprawiedliwosc spoleczn~, 
roa swe poczt! tki w wieku XIX-ym. Od polowy tego wieku, 
raz po raz podnosz~ s i~ glosy i rozpoczyna s i~ systematycz
na akcja spclecznik6w czy pisarzy, jak Alhert de Mun, Ket
teler, Manning czy Leon Bloy, w tymze wieku zaczyna s i~ 
ksztaltowac chrzescijanski ruch robotniczy, w XIX wreszcie 
wieku wychodzi pami~ina encyklika Leona XIII "Rerum 
Novarum". Ale masa katolik6w pozostala bierna, a encykli
ka wywolala pewne zgorszenie nawet w srodowiskach tzw. 
pOrzllun)Tch chrzescijan, wprawdzie protestuj~cych przeciw 
panowaniu ducha poganskiego i laicyzmu, zyjllcych w swo
im srodowisku po chrzescijansku i zgodnie z przykazaniem 
milosci bliiniego lagodz~cych milosierdziem jaskrawe skut
ki niesprawiedliwego ustroju, ale r6wnoczesn ie nie zda
j~cych sobie zupelnie sprawy z tego, i e w danych warun
kach przede wszystkim nalei y d~zyc do zmiany ustroju. 

Jesli 0 tych sprawach szerzej p iszemy, to dlatego ze 
pozostalosci XIX-wiecznego grzechn znajuziemy i w dzi
siejszych czasach. Po drugiej wojnie swiatowej, kt6rej jed
n~ z g16wniejszych przyczyn (mamy na mysli przyczyny 
gl ~bsze, histQryczne, a nie bezposrednie) byl niesprawie
dliwy ustr6j spoleczno-gospodarczy, niemal caly swiat przy
s t~puje do przebudowy struktur iycia spoleczno-gospodar
czego. Ot6i chodzi 0 postaw~ katolik6w wobec tej przebu
dowy. Postawa ta w zadnym razie nie moze bye ani bierna, 
ani tei zasadniczo negatywna. Katolicy maj~ obowi~zek sle
dzic bardzo pilnie, dokonuj~ce s i ~ przemiany, w kon
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kretnych wypaukach mail'! prawo oceniac krytycznie zarow
no zasady przebudowy, jak i technik~ jej realizacji, mogQ 
te przemiany nawet zwalczae, jesli uwazajl'!, ze nie pro
wadzl'! one do sprawieuliwosci spoleczoej, ale rownoczes
nie muszl'! pami~tac 0 tym, ie gruntowna przebudowa ustro
iu spoleczno-gospouarczego jest konieczna, ze nie ma po
wrotu do przeuwojennych form ustrojowych, i ze nie wolno 
im ograniczac si~ do krytyki i negacji, ale ze krytykujQc 
muszQ przeciwstawie swo.je \vlasne, konkretne, pozytywne 
1'ozwil'!zania. 

Nauka Kosciola, zwh!szcza wskazania obu encyklik 
spolecznych wyznaczajl'! zasady i kierunek tych 1'ozwii!zan, 
ale nie stanowil'! programu przebudowy spoleczno-gospo
darczej. I znowu trzeba na to silny polozyc nacisk. Encykli
ki spoleczne Kosciola, owoc dlugiej pracy uoktrynalnej, 
wskazujl'! na zasady z prawa naturalnego si~ wywodzl'!ce, 
na kt6rych musi bye oparty ustr6j, wartosci kt6re musi 1'e
spektowae - jezeli ma bye sp1'awieuliwy. Ale nie wyzna
czajl'! one tt:;go ust1'oju w spos6b jednoznaczny ani w czasie, 
ani w przestrzeni. W rMnych warunkach hi storycznych, te 
same zasady, w rozmaity spos6b mogl'! bye realizowane, 
ustr6j dobry w pewnych warunkach, moze przestae funkcjo , 
nowac z ich zmianl'!. Co wi~cej, nawet w tych samych warun
kach 1110gQ istniee obok siebie rozne koncepcje konkretne.i 
1'ealizacji owych zasad og6lnych. Formulowanie konkretnych 
program6w przebudowy zycia spoleczno-gospodarczego, nie 
jest zadaniel11 Kosciola. Natol11iast jest zadaniem i obowii!z
kiem katolik6w, azeby wyci~gajl'!c konsekwencje z nauki 
KoscicJa, programy te formulowali z duzi! Sinialoscil'!, pa
mi~tajl'!c, ze przysluguje im tu "prawo bl~ du", nie przyslu
gujl'!ce Kosciolowi, ze wychodzi!c z encyklik spolecznych 
l11uszl'!· je jednak wyprzedzac. 

A walczl'!c 0 realizacj~ swego programu, a wi~c nie 
Q abstrakcyjne idealy, ale 0 rzeczy konkretne, muszl'! ka

86 



W' S1'RUNF; USPOLECZNIENIA 

tolicy pal1li~tac 0 obowiqzku skutecznosci i 0 tym, ze jedy
nie wazny jest cel: sprawiedliwose spoleczna, "bonum com
mune". Jezeli inne rozwiqzania, nie r~kami katolikow do
konywane, wydajq sil2 ten cel na pewnym odcinku osi~gac, 

to nie wolno katolikom tyeh, chocby tylko cz~sciowych osi:,!
gnil2c odrzucac. I znowu choc katolicy maj~ obowi~zek od
cinac siQ od programow, ktore z chrzescijanskimi zasadami 
pogodziC sil2 nie dadzl!, to jednak jezeli na pewnych odcin
kach programy te wydaj~ si~ sluszne, lub zbJizone do sta
nowisk katolickich, to nie wolno katolikom uchylac s i ~ 

na tych odcinkach od wspolpracy z wyznawcami obcych 
programow, jesli dziQki tej wspolpracy jakies dobro cz~s

ciowe moze byc osil!gni l2 te, i jesli wzglQd na dobro calosci 
na to pozwala. Wspolpraca ta jednak nigdy nie moze bye 
dyktowana jakimis wzglQdami koniunkturalnymi lub tak
tycznymi i nie moze poci~gac zadnych odstf,lpstw od wymo
go ~I chrzescijanskie j etyki spoleeznej. 

W zwiQzku z d~zeniem do przebudo\Vy ustroju, wzna
\Via s i<2 teraz eZf2sto dyskusja na temat: czlowiek czy ustroj. 
J euno s tanowisko, r eprezentowane zw]aszeza przez zwolen
nikow malerial izmu uzi ejowego i de termin izmu, glos i cal
kowity prymat ustroju. Ustroj ksztaltu je eztowieka, wystar
ezy zmienic ustroj by powsta] "no\ y czlowiek". Katolicy, 
opieraj :,!c s i ~ na chrzescijm'lskim real izmie w ocenie natury 
i l'zeczywistosci ludzkie j, zajmuj~! stanowisko odmienne. 
Pierwszy, wazniejszy jest ezlowiek. Czlowiek tworzy ustroj 
j czlowiekowi ustr6j ma sluzyc. Poza tym wp!yw ustroju na 
rzeczywistosc ludzkQ nie jes t tak clecydujl!cy, by jego zmia
na miala zlo usunl!c. Dzisie jszy kl'yzys cywilizacji jest 
w swych najgl~bszych korzeniach kryzysem ezlowieka, kry
zysem moralnym. Dlatego piel'wsze jest wychowanie 'czlo
wieka, rewolucja moralna. 

Otoz pod tym drugim stanowiskiem kazely katolik musi 
s i~ podpisac. Ale ella unikni~cia ni eporozumien konieczne 

87 



JERZY TUROWICZ 

jest pewne uzupelnienie. Jakkolwiek wychowanie czlowie
ka jest spra\v~ wazniejsz~, decyduj~c~ i nie wolno jej od
kladae na jak~s nieokreslon~ przyszlosc:, to jednak jest ono 
procesem wyrainie dlugofalowym. To tez sprawa przebudo
wy ustroju nie moze czekae, jak to zresztl! z poprzednich 
rozwaian wyrainie wynika. Ustroj, spoleczno-gospodarcze, 
czy tez polityczne struktury zycia zbiorowego niew~tpliwie 
maji! duzy wplyw na wychowanie i ksztaltowanie czlowieka. I 

Ustroj robiQcy z czlowieka niewolnika, lub tez spychaj~cy 
go do egzystencji ponizej potrzeb, czyni rewolucj<z mOraIlli! 
niemal bezprzedmiotow~. A za tym wychowanie czlowieka 
i rewolucja moralna, sl! wazniejsze, ale zmiana ustroju n}o 
ze bye bardziej palclca i pilniejsza. 

I~DYWIDUALIZM, TOTALIZM, PEUSO~ALIZM 

Sprobujmy teraz w swietle dotychczasowych rozwazan 
znaleic rozwi~zanie sprawy konfliktu mi !2dzy jednostkl~ 

a zbiorowoscil!. 
Indywidual iZI11 czasow nowozytnych, widz~c jednostk <;, 

i zb iorowosc: na pJanie czysto przyrodzonym, \Vyznaj~c opty
mistyczn/!, rousseau'wsk/! wiar« w dobroc natury ludzkie i, 
z~dal dla jednostki maksimum wolnosci i stawial j ~ ponad 
zbiorowosciq, wierz/!c, ze z nieskr«powanej dzialalnosci wol
nych jednostek wyniknie automatycznie dobro ogolu. Wia
ra ta zawiodla, indywidualizm zbankrutowal doprowadziw
szy do anarchii, wojen, ucisku mas i rozkladu kultury. 

Reakc,il:! na indywidualizm, prob~ rozwi~zania proble 
mu rowniez na plaszczyinie wyl~cznie przyrodzonej, jest 
totalizl11, oparty jak gdyby 0 pesymizm co do natury ludz
kiej, albo raczej 0 optymizm przesuni~ ty z jednostki na 
zbiorowos(;. Dobro ogolu ma tu bye wyniki~m calkowitego 
podporz~dkowania jednostki zbiorowosci, w celu najlepsze
go, planowego, zorganizowanego wykorzystania mozliwosei 
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tkwif!cych w jednostce, a jednostka znajdzie swe szcz~scie 
wlasnie w owym zlf!czeniu ze zbiorowoscil!, uczestniczl!c 
we wsp61nych osif!gni~ciach. I ta wiara nad wyraz szybko 
zbankrutowala prowadzQc do calkowitego podeptania god
nosci i wolnosci ludzkiej, do niewo1i i ucisku 0 wiele gor
szych nii w anarchii 1iberalnego indywidua1izmu. 

Obydwa rozwil!zania skrajne grzeszyly jednostronno
scil!. Jedynym wlasciwym rozwif!zaniem problemu moze 
bye personalizm. Personalizm widzl!cy czlowiel<a na tle ca
lej rzeczywistosci ludzkiej, przyrodzonej i nadprzyrodzonej, 
wiedzf! cy, ze nie jest on z natury ani dobry ani zly, ze ra
czej jest dobry nie z natury 1ecz z kultury, z wycho\vania, 
a przede wszystkim z laski. A wi~ c, ze ta dobroe nie jest 
mu dana, 1ecz zadana. A ponadto widzQcy osob(( luclzkl! 
jako najwyzszf!, jednorazowQ, niepowtarza1 nf! wartosc 1'ze
czywistosci ludzkiej, wa1'tosc wyrastaj ~c <! ponad p1'zY1'oclzo
ny crganizm ludzkosci, ale zarazem w ten organizm wlQczo
nl!, rozwijajQcf! si~ "in oreline", w po1'z<!dku a nie p1'zeciw 
po1'zQdkowi jak jednostka indywidua1izmu. A za tym jako 
jednostka i jako cz~se gatunku cz10wiek podpol'z<;ldkowany 
jest zbio1'owosci, ale ta zbiorowose zn6w jest podporz~dlw
wanQ inte1'esom jednostki jako osoby. Zbio1'owosc zo1'gani
zowana w pans two ma prawo do ba1'dzo daleko idQcego 
podpo1'zf!clkowania sobie jednostki, moze zl!dac od niej 
swiadczeJl, az do onary zycia i mienia wlQcznie. Ale pod 
clwoma wa1'unkami. Po pierwsze - ze b~clzie pami~tac iz 
jej czlonkowie sQ osobami, majl! powolanie osobiste, kt61'e 
sami tylko mogl! zrealizowac i kt6re calkowicie clo kompe
tencji i kont1'oli zbiorowosci nie nalezy, a za tym, ie w sfe
l'ze clotycu!cej powolania jednostki jako osoby, zbio1'owos6 
musi jednostce zostawi6 calkowit<~ w01nos6. Po drugie 
zbiol'oWOSC Illusi pami~tac,ze wlasnie jej celem jest sluzenie 
swym czlonkom jako 050bom, ie wlasnie cllatego tak wiele 
zo5ta10 do jej dyspozycji oclclane, by zarzl!dzajQc tym, dl!
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zyla do dobra wspolnego wszystkich swych czlonkow, to 
znaczy do stworzenia dla nich mozliwie najlepszych warun
k6w do realizacji ich osobo\vych powolaii. 

W swietIe tej koncepcji rysuje siE;; wizja nowego ustro
ju paiistwowego, demokracji personalistycznej, organicznej, 
pmlstwa silnego, organizuj~cego i kieruj~cego planowo zy
ciem gospodarczym i materialnym spoleczeiistwa oraz tym 
wszystkim co wyraznie do jego sIery dzialania nalezy, a za
razem pozostawiajqcego mozliwie najwi~ksz~ wolnosc 
w dziedzinie kultury, wychowania, a zwlaszcza ponaddo

. czesnego powolania osoby ludzkiej. Wydaje siEi!, ze zdrowy 
przyszly rozwoj organizacji zycia zbiorowego musi wyrazac; 
~ iQ we "vzrastaj~cym planowaniu i r6wnoczesnie wzrasta
.if!cej wolnosci, dziEi!ki temu, ze planowanie bf(dzie lej wol
nosci sluzy[~ . 

PHOB.-\ SY~TEZY 

Rozwazania dotychczasowe, oie maj,,!ce pretensji do 
szczegolnej scislosci metodologicznej i poruszaj1:!.ce zbyt 
wiele spraw, by mogly je choc z grubsza wyczerpac, sta
nowif! jakby "prolegomena", pr zedstawi enie el ementow 
aotropoiogii filozcficzoo-teologiczoej, materialu dla jakiegos 
bardziej syotetycznego ujQcia problemu uspolecznienia. 
Sprobujmy naszkicowac brulion, p ierwszl! dyspozycj~ takiej 
sy,otezy. 

Patrz~c w jakiejs szerszej, historycznej perspektywie 
na przemiany dokonujqce siE;; obecnie, w chwili przesilenia 
calej cywilizacji europejskiej, stwierdzamy, ze czasy ktore 
idf!, niezaleznie od wyniku walki scierajl!cych siE;; ze sob~ 
prf!d6w, oraz od takich czy innych konstelacji politycznych 
i miEi!dzynarodowych, b'~d~ czasami przesuniE;;cia akcentu 
z jedoostki oa zbiorowosc, czasami uspolecznienia. My ka
tolicy nie mamy powodu by siEi! tym martwii:. Prawda, Ze 
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zbiorowose nie jest sUlml izolowanyeh jednostek ale orga
nizmem, jest prawdl! katolickl! i dobrze ze si~ jl! uzis przy
pomina. Chodzi tylko 0 to by takze pami<;ltano 0 dw6eh 
prawdaeh towarzyszl!cyeh. 

Prawda pierwsza: korzenie wszelkieh wartosei wytwa
rzanyeh ezy spotykanyeh w zyciu spolecznym tkwit! w oso
bie. Przez osob~ przeehodzi wymiar wysokosci i gl~bokosei. 
Nieuwzgl~dnienie tego ezyni spoleezenstwo dwuwymiaro
wym, plaskim, pustym. Nie jest eelem spoleezenstwa ani 'po
t~ga, ani dobrobyt, ani produkeja, ani kultura. To wszystko 
51! srodki. Celem jest osoba i jej prawdziw~l wolnosc. Osoba, 
kt6ra, ehocbysmy jt! jak najbardziej uspoleezniali, zawsze 
jeszeze zaehowa swoil! zasadniezl!" nienaruszaln~, metafi
zyeznt! samotnosc, tajemnie~ jej nieznanyeh zwil!zk6w zc 
swiatem natury i swiatem lask i, tajel11nie~ swego powola
nia. Z tej tajemniey i dla niej spoleezenstwo zyje. 

I prawda druga: osoba ksztaItuje si~ przez uspoleez
nienie. Ale nie uspoleeznienie narzueone z zewnt!trz, ale 
uspoleeznienie uobrowolne, id l:!ee od wewmltrz. Uspoleez
nienie to, znaezy w tym wypadku -- milose, dar, wyrzeeze
ni~, ofiara, slui ba. Tylko na tej drodze osoba zdobywa 
prawdziwi! wolnos i': . J ezeli z milosei pelni si<;l to eo naka
zuje praw~, to nakaz znika, znika przymus, zostaje wo1nos6. 
1stota i tajemniea personaliz11lu zawiera si ~ w slowaeh 
Chrys'tusa: "Kto by straeil dusz~ swojq dla mnie, znajdzie 
it!". Ale ten spoleezny wymiar osoby, to jeszeze nie wszyst
ko. Jest jeszeze drugi ",ymiar - historyezny. Po laeinie 
osoba znaezy "persona". Etymologia wywodzi to slowo od 
"personare" - rt:>zbrzmiewae, wzmaeniac diwi E;l k. "Perso
na" to byla maska aktora w antyeznym teatrze, kt6ra wzma
eniala glos by byl slyszany w ealym amfiteatrze. Ale ta ma
ska przedstawiala takze postae sztuki, stl!d przesuni~eie 

znaezenia slowa "persona" na roly, stqd "dramatis perso
na". Tak, wlasnie 0 dramat ehodzi. Dramat, 0 kt6rym mo
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wilismy, historyczny dramat calej ludzkosci, rozgrywany 
w "theatrul1l mundi", w kt6rym kaida osoba ludzka ma 
swojq r olE?, i do odegrania tej roli zostala pow 0 I ana. 
Od tego czy czlowiek swojq rolE? naleiycie odczyta, czy j1! 
sobie uswiadomi i zrozumie i jak jq odegra, zaleiy przebieg 
cal ego dramatu, a moie nawet czas jego trwania. M6wi 
si ~ - czlowiek mija, dziela jego zostajq. To nieprawda. 
Czlowiek nie mija, czlowiek takie zostaje. Koiiczy sie;: iycie 
ludzkie, ale to czym czlowiek byl, czym si~ stal, kaidy jego 
czyn pozostaje w "continuum" historii, ksztaltuje til histo
ri E? I tu jest ir6dlo owej c1brzymiej odpowiedzialnosci, tak 
wielkiej, ie czlowiek nie m6glby zniesc jej ciE?zaru, gdyby 
nie pomoc laski. Odpowiedzialnosci, czy scislej wsp610dpo
wiedzialnosci za calk! historiE? Co znaczy dla katolika 
odpo\viedzialnosci za zwycie;: stwo prawdy i za wz,rost Ko
sciola. Bo istotny sens historii leiy w zlaniu sie;: cal ego 
przyrodzonego organizlllu ludzkosci z nadprzyrodionYIll 01'

ganizmem Ko§ciola. . 

.1eieli 0 tych prawdach ludzkosc b~dzie pamie;:tac, to 
w przyszlosc moiemy patrzec spokojnie. W6wczas z burzy 
i zamE,3 tu, z fermentacji dzisiejszej musi wylonii'; siE? swiat 
nowego humanizl11u. A przeciei to, ieby 0 tych prawdach 
ludzkosc pami E? tala, troche;: zaleiy takie od nas. 

I' 
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ZYCIE UMYSLOWE WE FRANCJI , 

(KOMUNIZM, EGZYSTENC.JAL1ZM, CHRZESCLJANSTWO) 

zywe sily mysli franeuskiej po eztereeh lataeh skr~po
wania i po wahaniaeh kierunkowyeh w pierwszyeh miesi,!
eaeh wo]nosei zaezynajl1 dzis wyraznie zarysowywac swe 
oblieza. W tym momeneie wlasnie pragniemy jepoehwyeic, 
swiadomi ryzyka takiego przedsi~wzi~eia, ale zarazem 
przeswiadezeni 0 jego donioslosei. Ten wlasnie dialog, kto
ry dzis sitz rozpoezyna, wypelni okres najbliiszy, i od tego, 
ezym b~dzie: lojalnl1 i braterskl1 konfrontaejl1 idei ezy 
smiertelnym pojedynkiem - zalezl1 w znaeznej mierze 
szanse nowej Franeji. 

Nie zamierzam tu kreslic ealej mapy intelek tua]nej, do
tkn~ jedynie jej odcinkow najiywotniejszyeh i zawiera jl1
cyeh, jak mi si~ zdaje, zadatki przyszlosei. Nie btzdtz witze 
mowil 0 dzielaeh, ktoryeh wplyw naleiy do przeszlosei, 

'jak tworezosc Valery/ego, Claude]'a hib Gide/a. Skl1d in,,!d 
zajm<2 si<2 wyll1cznie pr~dami ideowymi, eo zmusi mnie do 
pozostawienia na uboezu jednego z. fak tow najbanlziej zna
miennyeh doby obeenej, jakim jest doniosla r01a poezji. 
Dotkn~ jej 0 tyle tylko, 0 ile 111ezy si~ z pewnym zaangazo
waniem ideowym tworeow. Wreszeie wsr6d pr~d6w myslo
wyeh pomintz nietzseheal'iski kierunek pra\\7ieowy, zdzie
si~tkowany przez kompromitaej~ wielkiej liezby czlonkow 
i z tej samej przyezyny pozbawiony wszelkiego wplywu. 
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Przyst~puj~c z kolei do sklasyfikowania w pewne 
szkoly osobistosci dzis najczynniejszych, napotykam t~ tru
dnose, ze nasuwaj~ si~ tu dwie odmienne perspektywy, 
w zaleznosci od tego czy bierze si~ pod uwag~ "rodziny 
umyslowosci" czy ideowe wyznanie wiary. Tak wi~c, z pun
ktu widzenia pokrewienstw intelektualnYGh, powinienem 
pol/!czyc w "rodzin~ egzystencjaln/!" Gabriela Marcel i Sa1'
tre'a - a nie jestem pewien, czy czuliby si~ oni dobrze ra
zem. Z drugiej strony ta sarna wiara ewolucjonistyczna zbli
zalaby racjonalist~ Langevin'a i spirytualist~ ojca Teilhard 
de Chard in. Ojciec Fessard i Piotr Herve to dwaj mistrze 
dialektyki hegelimlsko-marksowskiej - ale robi/! z niej 
calkiem odwTotny uzytek. 

S~dz~c, ze wybrana swobodnie wiara umyslowa jest 
wazniejsza niz typ umyslowosci i ze wobec tego Gabriel 
Marcel jest blizszy ostatecznie O. Teilhard de Chardin niz 
Sartre'owi, decyduj~ si~ na zgrupowanie osobistosci we
dlug ich wyboru metafizycznego. Ale zalezalo . mi na spre
cyzowaniu uprzednim, ie nie powinno to zacierae znamien
nego faktu: mianowicie, ze wszystkie tendencje aktualne 
bez wyj~tku ukazuj~ rownoczesnie oblicze materialistyczne 
i oblicze spirytualistyczne. Byloby rzecz~ najfalszywsZl! 
przeciwstawiac pr~d materializmu naukowego pr~dowi spi
rytualizmu chrzescijaI'iskiego. Chrzescijanin ma ambicj~ 

przyswojenia sobie calej prawdziwej zawartosci ewolucjo
nizmu, jak i maksizmu. Tak si~ tlumaczy podwojne przy
ci~gilI1ie, ktoremu ulegaj~ wszyscy, 0 kim tylko przyjdzie 
nam mowie, i st~d dwuznacznosc, ktora znajduje odbicie 
w tylu ruchach, w prasie codziennej i w periodykach, skoro 
kaidy czuje si~ poci~gni~ty zarowno ku tym, ktorych upo
dobania intelektualne podziela, jak i ku tym, z ktorymi l~
czy go wspolnosc wiary. Ten ogieI'i krzyiowy wplywow wy
woluje pewne zamieszanie, ale z drugiej strony nie dopu

94 



'lye/Ii UMYSLOWE WE FR ANCJI 

szcza do zesztywnienia przeciwienstw i przyczynia siQ do 
utrzymania przyjllcielskich stosunkow. 

Jesli mam zaczl'!c od tego, co niekoniecznie ma naj
wi €2kszl:! donioslose, lecz zajmuje najwi€2cej miejsca, zatrzy
roam sift naprzod przy prl'!dzie marksistowskim. Marksizm 
jest iywotnl'! obecnie forml'! racjonalizmu. Totei grupuje 
umyslowosci roznych formacji i typ6"v, ktore ll'!czy wspolna 
wiara w post€2P ludzkosci osiQgalny wy1l:!cznie silami wie
dzy i rozumu. Stl:!d ruch ten przeciwstawia si€2 egzystencja
lizmowi przez swoj optymizm - egzystencjalizm ateistycz
ny jest to racjonalizm rozpaczy - a chrzescijanstwu przez 
swe zaufanie do rozumu tak wyll'!czne, ie wyklucza wszel
kQ tajemnic~ . Trzeba dodae, ie scisly zwhlzek marksizmu 
teoretycznego z komunizmem politycznym jest potft inym 
chot· wlasciwie zzewnQtrz doczepionym - magnesem ella 
wielu umysl6w malo krytycznych, do ktorych dorainy suk
ces idei przemawia silniej nii ich prawda absolutna. 

Wsr6d roznych kategorii, ktore marksizm usiluje ze
"' polie, wyr ozni€2 naprzod racjonalist6w-naukowcow, nawra
caj l:!cych do mocno zestarzalych tez scjentyst6w XIX-wiecz
nych, te,z, z ktorymi gruntownie, jak si€2 zelawalo, rozprawili 
siQ Bergson, Claudel, Dostojewski czy Unmmmo. Podkresl
my, ie nie choelzi tu bynajmniej 0 zaprzeczanie wielkosci 
i donioslosci, z punktu widzenia cywilizacji ludzkiej, post€2 
pow wiedzy, ani 0 podawanie \V wl:!tpliwosc, ie tacy ludzie, 
jak pani Jolliot-Curie czy Langevin stanowil'! chlubQ Fran
cji, i my piel'wsi jestesmy z nicIl dumni. Ale nie poraz 
pierwszy stwiel'dzamy, ie moina bye wielkim uczonym 
idose kr6tkowzrocznym filozofem. Racjonalizm jest to po
zycja filozoficzna, ktora absolutnie nie pokrywa siQ z rze
czywistQ wiedzl'!. Totez wyraiamy ial, ze przedsi €2 wzi€2cie 
o tak wielk im zakroju, jak "Nowa Encyklopedia", ktora po
winna bye pomnikiem na chwal~ wieelzy, wydaje nam siQ, 
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tak jak jej prababka z XVI II wieku, natchniona przez prze
starzaly materializm. 

Ten wlasnie materializl11 znajdziemy w najbardziej re
prezentat):wnym organie tej grupy "La Pensee", zaloionym 
w 1939 w ramach ,,-Editions sociales internationales", wy
dawnictwa kOl11unistycznego, zawieszonym w r . 1940 a osta
tnio wznowionym na szerszej podstawie. W sklad komi:' 
tetu redakcyjnego wchodz~: Paul Langevin, Jolliot-Curie, 
Henri WaHon, Georges Cogniot, Georges Teissier. Ukazaly 
si<2 trzy nUl11ery. Niektore artykuly naukowe i literackie 
budz~ zainteresowanie, calosc jednak, dose bezbarwna, 
swiadczy 0 upokarzajtlcym konformizmie: Voltaire jest 
wielbiony jako fiIozof, w ktorym Z.S.R.R. uznaje jednego 
ze swoich ojcow. Wielkim czIowiekiem jest Anatol France, 
dia kt6rego sekretarz redakcji Rene lVIaublanc (dawne je
go prace 0 marksiimie pozwalaly wi<2cej po nim oczekiwae) 
zdaje s i<2 zywiC szczeg6Iniejszy podziw. Powiedzl11Y jasno: 
jest to zjawisko zalosne, gdy konformizm polityczny do 

- tego stopnia paczy s~d . Co by powiedziano, gdyby katolicy 
zabrali si<2 do odkrywania na nowo PawIa Bourget, ktory 
ostatecznie wart jest Anatola France'a ? 

Ta grupa ma powazny wpIyw na uniwersytecie . Rzecz 
znamienna, ie rocznice obchodzone w tym roku, byly to, 
jakby przypadkiem, rocznice Voltaire'a, Lamarck'a, tegoi 
Anatola France'a. Reformy wyksztalcenia popierane przez 
wymienionQ grup!2 natchnione sluszQ dbalosci~ 0 rozwoj 
studiow scislych i technicznych, z drugiej strony zmierzajQ 
do odrzucenia kuHury humanistycznej. Jest az nazbyt jasne, 
ie za natchnienie sluiy tu przesQd materialistyczny, ktory 
lekcewazy znajol11Gse czlowieka, naczeIny przedmiot kuI
tury humanistycznej, by wysunQc na pierwszy plan pozna
nie i opanowanie natury. Ot6i jest to prawdziwe odwroce
nie hierarchii wartosci. Grupa ta rozpowszechnia swoje 
ideje przede wszystkim wsrod nauczycielstwa szkol pow
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szechnych, zwlaszcza za posreclnictwem organu nauczyciel
skiego "L'Ecole laique", gclzie Rene Maublanc prowaclzi 
stal~ kronik~. 

Obok , tego pr,!clu racjonalistycznego, ktory wi,!ze si~ 

z marksizmem 6 tyle tylko, ze marksizm jest obecnie jego 
form,! najzywotniejsz,!, znajclujemy, w scislej zreszt'! z nim 
l,!cznosci, ekip~ mlodych intelektualistow, rzeczywistych 
marksistow, ktorzy postawili sobie za zadanie zastosowac 
materializm dialektyczny do ro:inych dziedzin duchowych: 
nauki, literatury, filozofii czy sztuki. Bylem swiadkiem for
mowania si~ tej ekipy, przecl nieco wi~cej niz dwudziestu 
laty, w Sorbonie, wokol mlodego perioclyku "Philosophies", 
ktorym kierowal wowczas Pierre Morhange i gdzie spoty
kalo si~ juz nazwiska Politzera, Gutermanna, Friedmanna. 
Ta grupa reprezentuje mysl zywsz,! i, pod pewnymi wzgl~ 

clami, bardziej otwart'! niz grupa poprzednia. W trosce, by 
akcjQ rewolucyjn,! pol,!czyc z mysl,!, wiQkszosc jej czlon
kow wst1:!pila clo Ruchu Oporu i szeregi jej siQ przerzedzily. 
Wsrod oHm'. trzeba wymieni(~ Politzera, zalozyciela "Revue 
de Psychologie concrete", wybitnego . psychologa, Charles 
Raincheiain'a, ktory oglosil "Les origines de la Religion" 
i zginC!l na czele oddzialu partyzanckiego. 

Wsrod pozostalych przy zyciu moiemy wymienic Mar
cela Prenant, profesora Sorbony, powracaj,!cego z obozu 
koncentracyjnego, autora "Biologii i marks izmu"; Georges'a 
Friedmanna, ktorego "Kryzys post~pu" jest godn,! uwagi 
prob,! zbudowania hllmanizmu marksistowskiego; Lefeb
vre'a i Glltermanna, ktorzy oglosili "Fragmenty wybrane" 
RegIa. Obok pewnego typu komunizmll, ktory cz~sto bywa 
tylko machiawelizmem politycznym w sluibie partii, tu 
znajdujemy przeciwnie, rzeczywisty wysilek pogl~bienia 

mysli marksistowskiej: mozna by sobie iyczyc, by chrze
scijanie, uczestniczl:!c w tym wysilkll, \vykazali, jak marksi
stowska dialektyka natury i historii jest niezalezna od ate
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iZl11u wulgarnego, kt6ry Marx oddziedziczyl po swo,leJ epo
ce - a przeciwnie przedluia si lil W spos6b natural ny, jak 
to wykazal O. Fessard, w dialektyklil religijn~, podobn~ do 
tej, kt6rej zasady znajdujemy u sw. Paw]~. 

:Moina by jeszcze podkreslic niejeden aspekt mysl i 
marksis towskiej. Nie bl2dl2 zatrzymywal si lil przy licznych 
pi sarzach, dziennikarzach, poetach, niekiedy wybitnie uta
lentowanych, jak Aragon, kt6rych do komunizmu przyci~ga 
mieszanina szlachetnosci i' ducha burzyciel skiego, jesli nie 
mniej czysty wzglQd na karierl2. Znajdziemy ich nazwiska 
przeglQdaj~c np. tygodnik "Lettres Franltaises". Tutaj mar
ksizm jest sztandarem, kt6ry pokrywa niewielki zasob do
ktryny. Autentyczn~ natomiast fcrm lil marksizmu ofiarowuje 
nam Piotr Herve, ktorego bojowosc oiywia " Action". Her
ve widzi przede wszystkim w marksizmie metod~ rewolu
cyjn~. Przyjmuje wszelkie je j konsekwencje. Celem jest 
zniesienie klas polecznych. Poza tym jednym, wszystko 
jest wzgl lil dne. 'fa pczycja, ktorej moina ni e podzielac, ma 
przynajmniej tl2 zale tlil, ie jest szczera, co wyroznia jQ 
w spos6b SZCZt2sJiwy wsrod og6lu Iiteratury tej pm·tii. 

Naprzeciw komunizmu, kt6ry nalezy juz do przeszlo
SCI, egzys tencjalizl11 reprezentuje dzi siaj najzywszy ele
ment mysli francuskiej. 

"Wszystko, co dzis ma znaczenie w rZQdzie wysilkow 
tworczych, pisal swiezo Roger Secreta in w godnym uwagi 
artykuJe (Esprit 1. VI. 1945), czerpie natchnienie z huma
nizmu tragicznego. Liberalizm i marksizI1l razem s~ pozo
s tawione w tyle. Pokolenie ochrzczone u zrodeJ Kierke
gaarda, majQce Kafk t2 za ojca chrzestnego i Nie tzschego za 
dziadka, staje dzisiaj wobec zadan pozytywnych. Moina 
pcwaznie m6wic 0 egzystencjalizmie politycznym i pr6bo
wac . wykazac,ze zwi~lzek mi t2dzy " Mitem Syzyfa" a ekipQ 
"Combat" nie jest ani paradoksalny ani fanta styczny". 
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Optymizmowi marksistowskiemu, ktory sC!dzi, ze gra 
sil natury i sil spolecznych pracuje na korzysc czlowieka, 
egzystencjalizm przeciwstawia - (a swiat, w ktorym zyje
my, w szczegolny sposob sklania umysly do tego poglC!du)
twierdzenie 0 absurdalnosci wszechSwiata. U chrzescijan 
stwierdzenie nieladu (choc nie absurdalnosci) swiata jest 
aspektem dogmatu 0 grzechu pierworodnym, zwiC!zanego 
z tajemnicC! odkupienia i zbawienia. U ateistow poglC!d taki . 
udziela egzystencji ludzkiej wartosci tym wyzszej, im bar
dziej jest ona nietrwala i uzalezniona. Bez zadnej nadziei 
religijnej - w swoim ateizmie podobni do marksistow 
pisarze tej szkoly zachowujC! przynajmniej ostre poczucie 
wolnosci czlowieka i zamilowanie do problemow moral
nych, co ich zbliza do chrzescijan. 

Dalekich poczC!tkow egzystencjalizmll szukac nalezy 
u wielkiego mysliciela duiiskiego, Kierkegaarda. Ten co 
prawda nie byl bynajmniej ateistc!. Cale dzielo jego zmie
rzajC!ce do wykazania radykalnego nieladu swiata i nie
mozliwosci dia czlowieka nadania mu sensu wylC!cznie si
lami rozumu - glos i, ze zbawienie miesci siE;l wylC!cznie 
w wierze. Ale uczniowie \vykorzystali jego dziedzictwo 
w rozbieznych kierunkach. Jedni, jak Max Scheler, Karl 
Barth czy Gabriel Marcel pozostali wierni religijnej mysli 
mistrza. Inni, Z kt6rych najglosniejszy jest filozof niemiecki 
Heidegger, zachowujC! cZE;lSC negatywnC! dziela Kierke
gaarda, wykazanie nieladu swiata, ale odrzucajC! stronf2 po
zytywnC!, afirmacjE;l Boga przez wiarE;l . DIa Heideggera 
swiat jest z gruntu absurdalny i niema zbawienia . Praw
dziwa godnosc czlowieka pol ega na wyznaniu tej ab.surdal
nosci wszechswiata i odmowie przyjE;lcia zludz,eii, ktorymi 
slabi, oszukujC!c siE;l sami, usilujt! zlagodzic srogosc swojego 
losu. Wielkosc czlowieka - to odrzucic te zludy i stawic 
czolo absurdowi, nazywajC!c go po imieniu. Ta filozofia 
rozpaczy, u czlowieka szczen3go, ma pewne cechy wielko-
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sci. U innych Iatwo moze stac siEil CZCZI! fanfaronad~. A tru
dno jest rozroznic falszywych od prawdziwych desperatow. 

Postacil! najbardziej reprezentatywnl!, ale, pod tym 
wzglEildem, najbardziej dwuznacznl! jest Jean-Paul Sartre, 
fiJczof, utalentowany powiesciopisarz, dramaturg i publi
cysta. Swietny wychowanek Wyzszej Szkoly Normalnej, po
tern profesor filozofii, Sartre do pewnego stopnia eksploa
towal postawEil, ktora przyniosla mu rozgIos niewolny od 
skandalu. W swoim podstawowym dziele filozoficznym 
"L'Etre et Ie neant" (Byt i niebyt), wychod~I!C z definicji 
bytu, ktora wlasciwie jest definicjl! materii, widzi w wolno
sci ludzkiej i w calej rzeczywistosci duchowej - Ii tylko 
negacjEil. Transponujl!c tEil filozofiEil na dramaty, szczegolnie 
w "Les Mouches" i w "Huis-clos", ukazuje nam czlowieka 
wychodz~cego z pierwotnej nieokreslonosci, ktora jest re
fleksem stanu niewinnosci u Kierkegaarda, przez grzech 
i przez zbrodniE2; bo wyjsc z nieokreslonosci, to napotkac 
drugiego czlowieka - napotkac poto jedynie, by go ze
pchnl!c z drogi. Istotnie, podejmujQc tutaj jeszcze jedno 
pojEilcie kierkegaardowskie, pojE2cie podmiotowosci, Sartre 
ukazuje nam afirmacjEil wlasnego ja, poci~gaj~c~ za sob1! 
z koniecznosci zepchniEilcie cudzego ja do rZEildu przedmio
tow. Sartre nie powiedzial jeszcze swego ostatniego slowa. 
Wielki zarzut, jaki postawic moina jego · mysli, brzmi, ie 
problem stosunkow miEildzyludzkich rozwiQzuje ona w spo
sob nazbyt juz naprawdEil uproszczony - i upadlaj~cy. 

Georges Bataille jest autorem "Experience interieure" 
(Doswiadczenie wewnEiltrzne - N. R. F. 1944). Duch umEil
czony, miotaj~cy siE2 - chce odnaleic drogEil do stanow mi
stycznych - szczebli wewnEiltrznych sw. Jana od Krzyia 
niezaleinie od wszelkiej wiary religijnej i rzeczywistosci 
Chrystusowej. Bataille, agnostyk w tym samym stopniu 
co Sartre, nie chce jednak zrezygnowac z tych cierpien 
i rozkoszy swiEiltosci, ktore przynosi duch religijny i roz
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paczliwie stara si~ przytrzymac, zachowac jego tragizm, od
mawiajf!c jednoczesnie uznania Boga zyjf!cego. To nadaje 
jego dzielu, trudnemu, pelnemu napi~cia, bolesny charak
ter s\Vi~tokradczy i bluinierczy, ktory zbliza go do Nietz
schego. Wlasnie temu autorowi pos"vi~cil ostatnif! SWl! 

ksif!zk~ "Sur Nietzsche" (0 Nietzchem - 1945), gdzie glo
si odwrocenie wartosci: to, co nazywamy poczuciem grze
elm, odpowiada momentom slabym naszego istnienia, mo
mentom gdy zywotnosc nasza omdlewa; szczytami nato
miast sf! momenty uniesienia, gdy zadna rozrzutnosc sil, 
chociazby w zbrodni, nie wydaje nam si~ godna pot~pienia, 
a smiech dionizyjski wybucha jak wyzwanie w swiecie 
straszliwie opustoszalym. 

Trzeba by mowic jeszcze 0 Maurice Blachot, autorze 
"Aminadaba", a przede wsiystkim 0 swietnym tomie kry
tyki literackiej "Faux-pas" Jules Monnerot'a, ktory dal 
nam ostatnio "La Poesie et Ie sacre". Zatrzymam si~ tylko 
przy auiorze najsympatyczniejszym, a zarazem najwazniej
szym w tej grupie, Albercie Camus, najbardziej chyba cha
rakterystycznej osobowosci, jaka si~ objawila w ostatnich 
miesif!cach .. Dziennikarz z Algieru, ktorego do filozofii 
przywiodJa potrzeba pogI~bienia wewn~1rznego, Camus juz 
przed wojnf! przygotowaJ niektore z ksif!zek, ktore obecnie 
publikuje. Wyroznic trzeba wsrod nich szkic 0 egzystencja
lizmie "Le Mylhe de Sisyphe" (1942), sztuk i teatralne "Le 
Malentendu" i "Caligula" (1944), powiese "L'Etranger" 
(1942 - ostatnio przetlumaczona na angielski - przyp. 
Hum.) Pozycj~ Camus'a cechuje wielka skromnose i uczci
wose intelektualna, odmowa stwierdzeii i nadziei przed
wczesnych, przenikliwose spojrzenia. Ma si~ on na baczno
sci przed wszelkf! ostentacjf!. Ale w przeciwieiistwie do 
tych, u ktorych to spojrzenie nieublagane ma w sobie cos 
z cynicznej oboj~tnosci, albo ktorych wiclok rozbitego swia
ta napawa gorzkim zadowoleniem, przenikliwose Camus'a 
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sprz!(ga si~ z gorq~ sympatiq ludzkQ. W swiecie rzuconym 
na pastw~ rozpaczy jedynym dozwolonym zadaniem czlo
wieka jest stwarzac wokolo siebie nieco przyjaini, uczynic 
tymczasowo pewnQ cz~se tego wszechswiata mniej "nie do 
zamieszkania". Z radykalnym sceptycyzmem metafizycz
nym lQczy si~ u niego troska 0 czystoS(; moralnQ. Dodajmy, 
ze osobiste doswiadczenie, choroba (Camus od kilku lat 
zyje stale w obliczu smierci) nadaje jego swiadectwu rys 
dose rzadko spotykanej powagi. 

Podczas gdy inni . zr~cznie wykorzystali swojq pozycj~ 
" oporu" zaj~tq w ostatniej godzinie, Camus potrafil od po
cZQtku poniesc wszeLkie jej ryzyko. W okresie podzienmym 
byl wraz z Frenay'em i paru innymi zalozycielem pisma 
"Combat". Dzis jeszcze jest jego naczelnym publicystf! 
i przyczynia si~ do nadania dziennikowi jego mocnej po
stawy intelektualnej. Nieublaganie krytyczny, cz~sto twar
dy, czasami niesprawiedliwy, z calf! stanowczosciQ odmawia 
poklonu jakiemukolwiek totalizmowi. W momencie, gdy 
tylu dziennikarzy burzuazyjnych kokietuje komunizm i ...vy
sila sil( przede wszystkim, by nie uchodzic za antykomuni
stow, tej postawie nieprzejednanej nie mozna odmowic ani 
oryginalnosci ani szlachetnosci. 

Przeci wstawiajqc optymizmowi racjonalistycznemu 
marksizmu swoje gl!(bokie poczucie grzechu, a rownoczes
nie pesymizmowi egzystencjalistow swoj~ wiar~ w zbawie
ni~ przez Jezusa Chrystusa - mysl chrzescijanska znalazla 
si~ dzisiaj w polu dzialania dwoch sprzecznych wymagao. 
Wie z jednej strony, ze objawienie chrzescijanskie wykra
cza poza wszelkie doczesne cywilizacje i ie zadaniem jego 
jest sl!dzic swiat w imieniu Boga: to poczqtek cal ego pnl
du proroczego i eschatologicznego, z ktorym lqczQ si~ naz
wiska Karola Bartha, Bernanosa, jak przed tY111 Dosto
jewskiego i LeQna BIoy. Skqdinqd wie rowoiez, ie chrz0. · 
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scijans two musi nieustannie wcielai: si« w ruch historyczny 
mysli i cywilizacji, by skierowa{: go ku celom durhowyrn 
czlowieka. Wysilek oderwania siE?, wysilek wcielenia si<?, 
oto wYlllagania, ktorym chrzescijanie musz~ odpowiedziei': , 
\y poszukiwaniu - .iak pisal niedawno Mounier - "tego 
punktu, w ktorym duch eschatologiczny, duch celow ostate
cznych, i pragnienia humanistyczne l~cz~ si« w jedno". 

Otoz jest rzecz~ godnq uwagi, ze ta dwoistosc \V mnie.i
szym 0 wiele s topniu rozdziela chrzescijan na tiwie kate
gorie, niz rozdziela wewnf}trznie poszczegolnych przedsta
wicieli chrzescijanstwa. Gdy probujemy ullliescic jakiegos 
pisarza w jednej czy drugiej kategorii, za kazdym razem 
wylania si« pytanie, do ktorej z nich bardziej przynalezy. 
Nikt dzis nie jest si1niej zangaiowany w akcj« doczesn~ 

nii Stanislaw Fumet czy Jacques lVIari tain - obydwaj prze
eiei autentyczni uczniowie Leona BIoy; podczas gdy lVJar
cel More, przedtem poszukujl',!cy humanistycznego marksiz
mu, obecnie wciela d~znos{; eschatologiczn~. Ojciec e1e Lu
bac, jeden z promotorow chryst ianizmu spoleeznego, dzis 
kJadzie coraz wi«kszy nacisk na aspekty religijne j eschato
]ogiczne, ale nie be.z skrupulow, ktore. swiadcz~ 0 jego zy
wej wrailiwosci na potrzeby duchowe chwili biezf!?ej. 

To ustaliwszy, by zapobiec wszelkiej klasyfikacji arbi
tralnej, mozemy stwierdzi{; is tnienie w e1zisiejszej mysli 
chrzescijanskiej e1w6ch wielkich pr~dow, ktore do pewne
go stopnia odpowiaelaj!! tym, jakie wyroznilisllly w mysJi 
areligijnej. Pierwszy mozemy oznaczyc mianem, ktore mu 
swiezo nadal J ean Lacroix w "Esprit": mianem "socjaliz-. 
mu humanistycznego". Jest to znamienny ella doby obecnej 
fakt, ze ogol mysl~cych elit chrzescijanskich jest do gl«bi 
zgodny co do koniecznosci przeksztalcen spolecznych i go
spodarczych, uwzgl«dniaj<lcych slusznie z~dania swiat a ro
botniczego, ktory doszedl do pelnoletnosci (wedlug wyraze
nia biskupa Sa liege) , odrzucaj~c zarazem wszelkie balwo
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chwalstwo spoleczenstwa jako takiego i utrzymuj,!c zasad~ 
nadrz<;l dnosci dobra duchowego osoby ludzkie.i. 

Ten to "socjalizm humanistyczny" znaduje wyraz 
w takich tygodnikach, jak "Temoignage chretien" i "Temps 
Present"; on jest tematellI "Tygodni spolecznych", podj~ 

tych na nowo tego lata; tacy pisarze jak Maritain, Mauriac, 
Bernanos wspieraj,! go swoj,! powag,! ; l11a swoich poet6\\' , 
.iak Pierre Emmanuel; z jego zasad czerpi,! natchnienie ta
kie ruchy jak "Obrona Francji", "Front duchowy", "Ludo
\vy ruch rodzinny", "Ludowy ruch republikanski". R6inicc 
zdml, kt6re mog,! objawic s i~ w lonie tego pr,!du, przyklad 
stanowi swieza krytyka skierowana przez Jean Lacroix 
pod adresem "Ludowego ruchu republikaJiskiego" - nie 
powinny zacierac prawdy 0 wsp6lnym podloiu ideowym 
tych wszystkich, 0 kt6rych tutaj m6wimy. 

Lecz z tlrugiej strony faktem .jest, ie w obr~bie tego 
humanistycznego socjalizmu rozr6inic mozemy szereg 1'0

dzin duchowych. Wi~c naprz6d rodzina demokratyczno
chrzescijaiiska, kt6rej oclleglymi przodkami duchowymi s,! 
Marc Sangnier i Maurice Blonde!. Znana jest je j wspaniala 
rola w Ruchu Oporu, kt6rego wielkimi promotorami byli 
czlonkowie jej: Bidault, Teitgen, Gay - czemu zawdzi li!cza 
ona wybitny udzial w rz'!dach Francji wyzwolonej. Grupuje 
s i ~ tu plejada utalentowanych pisarzy, dziennikarzy, pro
fesor6w, jak Bidault, Vignaux, Hours, Archamboult, sku
pionych wok61 dziennika "Aube" i przegl ,!du "Politi que", 
kt6ry wznowil swoj ,! dzialalnosc pod kierownictwem Marc'a 
Scherera. Grupie tej, bardzo siJnie przY'vvi l!zanej do kon
cepcji zarazem spolecznej i chrzescijaiiskiej ustroju, bar
dzo odwainej w swoich wyst~pieniach, nie dostaje pewne
go wyostrzenia mysli, co tlumaczy niewielki oddiwi~k, jaki 
znajduje ona w srodowisku elity intelektualnej. 

Wszystkie natomiast sympatie tejie elity id,! w kierun
ku personalizmu grupy "Esprit". Przyw6dc,! szkoly jes t tu 
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Emanuel Mounier. Pisarze, ktorych skupia jego pismo, two
rz'! ekip~ uderzaj,!co iywotn,!, inteligent'! i smial,!. Mounier 
rozwin<!l kiedys zasady swojej doktryny w "Manifescie per
sonali,stycznym" i w "Revolution personnaliste et commu
nautaire". Krzyzuj,! si~ tu roine wplywy; moina wi~c wy
roinie wplyw Peguy'ego, ktoremu Mounier zawdzi~cza swo
je zrozumienie dla "mysli zaangaiowanej w iycie", i kto
remu poswi~cil swoj,! pierwsz'! ksi<!ik~; wplyw Maxa Sche
Iera, ktory dal mu skladniki jego teorii osoby ludzkiej; 
wplyw Maritain'a ("L'Humanisme integral"), jego punktu 
widzenia eschatologicznego: zerwania z "ustalonym niela
dem". 

Personalizm, wykraczaj,!c zarowno poza realizm tomi
styczny jak i idealizm kantowski, widzi we wszechSwiecie 
wspolnot~ osobowosci duchowych, 0 szczytnym dostojeiist
wie, ktorym si~ nale*y szacunek i milosc~. Tak rozwi,!zu,je 
antynolI1i~ postawion,! przez Sartre'a mi~dzy podmiotowo
sci,! a przedmiotowosci,!. Oto jest podloie takich prac, jak 
"Co cience et Amour" Gabriela Madinier, "Communica
tions des consciences" Maurice Nedoncelle'a, swieio wyda
nego "Sens du Dialogue" Jean Lacroix. PersonalizIll, 
w przeciwieilstwie do filozofii dawniejszych, ktore wi,!zaly 
s i~ prawie wyl~cznie z problemem poznania, daje bardzo 
obszerne miejsce problemowi milosci. St<!d wydaje s i ~ 

szczegolnie powo]any, by przyniese rozwi,!zanie problemu 
spolecznego. L~czy si~ on rowniei z pr<!dem odnowy iycia 
duchowego \v malieilstwie, ktoremu dal podbudow~ dok
trynaln<!. Idee grupy "Esprit",' czasern sporne, zawsze inte
ligentne i oiywione gl~bokim zrozumieniem czlowieka 
stE!d ich zbieinosc z tym, co najlepsze w takim np. Albercie 
Camus - idl! w awangardzie dzisiejszego ruchu umyslowe
go i stanowi,! zbawienny bodziec dla chrzescijan. 

Rownolegle z socjaIizmem humanistycznym, a zarazem 
U\vzgl~dniaj,!c dodatkowe potrzeby, wyst~puje egzystencja
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lizm chrzescijanski. Powiedzielismy \V z\Vi~zku ze szkol~ 

Sartre'a, ze ruch, kt6remu pocz~tek dal Kierkegaard, mial 
d\\lojakie potomstwo, z jednej strony ateistyczne, z Hiedeg
gerem, z drugiej strony chrzescijanskie. Odnajdujemy we 
Francji obydwie szkoly. Mowilismy juz 0 pierwszej. Ale 
clruga rowniez jest zywotna. Z wplywem Kierkegaarda ll:!
cZl! si~ tu wpIywy wiekiego teologa kalwiI1skiego Karola 
Bartha, Leona BIoy, teologii wschodnie j. Szkola ta kladzie 
szczeg6lny nacisk na oczekiwanie eschatologiczne z jego 
potr6jnym charakterem: sl:!du jaki Bog wyda 0 \vszelkich 
formach rzeczywistosci ludzkiej, przeobrazenia czlowieka 
i kosmosu poprzez zmartwychwstanie, zespolenia wszyst
kich hidzi w jednosci Chrystusowej. Oto s~ wielkie linie 
programowe zeszytow "Dieu vivant", kt6re stano\Vi~ glGw
ny organ tego kierunku. 

Posr6d wspolpracownik6w Gabriel Marcel reprezentu
je specjalnie egzystencjalizm chrzescijaIlski. Znane Sq jego 
glowne prace fiIozoficzne: "Etre et Avoir", "Du Hefus 
it l'Invocation" i najnowsza - "Homo viator" (1945). Kry
tyk dramatyczny 0 wielkich walorach, opisuj~cy z niezr6w
nanl! przenikliwoscil:! konkretne sytuacje metafizyczne, Ga
briel Marcel wyklada swoj:,! doktryn~ w spos6b fragmenta
ryczny, utrudniaj:,!cy uchwycenie jej w calosci. OdmiennQ 
formacj ~ umyslowQ reprezentuje Louis Massignon, znako
mity islamista, uczen Bloy i O. de Foucald'a, ktorego wklad 
s tanowi znajomosc problemow mistycznych i zrozumienie 
Biblii. Hysem charakterystycznym tej grupy jest wsp61u
dzial pisarzy protestanckich; jak Jean Bosc, Pierre Burge
lin, i prawoslawnych, jak szczegolnie Mikolaj Bierdiajew 
i Wlodzimierz Loskij. 

Trzeba podkreslic w zwil!zku z tym, ze znamiennQ ce
chl! wsp6lczesnej mysli religijnej jest aktywnosc tw6rcza 
rMnych kosciol6w chrzescijanskich i wymiana duchowa, 
dzi~ki ktorej, poza wszelkl! polemik~, wzbogacajl! si~ wza
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jemnie. Znana jest iywotnosc mlodego pr~du protestanc
kiego, ktory wyszedl od Bartha. Wyrazita si~ ona w wy
dawnictwie "Foi et Vie", ktorego rychlego wznowienia 
cczek.ujemy, pami~taj1!c jego wspaniale "Zeszyty biblijne", 
oraz w tygodniku "Reforme". 'femui pl'Qdowi zawdzi~cza
my swieio wydane ksi~iki, jak "Journal de cellule" Rolan
d'a de Pury i "La part du diable" Denis'a de Rougemont. 
Pierre Maury stal si~ we Francji wielkim propagatorem 

mysli Bartha, a Jean Bosc ~ jego ucznia, egzegety bazy
lejskiego Vischera. Przede wszystkim temu pr~dowi Bar
thowskiemu zawdzi~cza mysl eschatologiczna sw~ obecm! 
odnow~. 

Rownoleglez tc! aktywnosci~ mysli protestanckiej, pra
woslawie rQsyjskie rowniei zdradza wielkC! zywotnosc. Tru
dno okreslic jak wielkC! wag~ dla przyszlego zblizenia Ko
sciolow ma obecnosc w Paryzu od lat dwudziestu szeregu 
najwybitniejszych myslicieli religijnych i teolog6w rosyj
skich: Bulhakowa, Bierdiajewa, Loskiego, Cypriana Kerna, 
Zandera, pani Lot-Boroclin. Prace takie jak "Slowo Wcie
lone" BlIlhakowa, "Teologia mistyczna Kosciola Wschodnie
go" LOskiego, "Ubostwienie w Kosciele Greckim" pani Lot
Boroclin pozwolily mysli katolickiej oclnowic kontakt ze 
wszystkimi bogactwami teologii wschodniej, kt6re od szere
gu wiek6w byJy wykorzystywane jedynie przez kosci61 pra
woslawny. Pojawil si~ rllch umyslowy, natchniony przez OJ
cow greckich, ktory wlewa nowC! oclswiezajC!c~t fal~ mysli 
wschodniej do teolcgii katolickiej. PrC!d ten znajduje wyraz 
w wyclawnictwie "Zr6dla chrzescijanskie", w publikacjach 
benedyktyn6w z Amay: w zbiorze "Teologia", w "Katolicyi
mie" O. de LlIbac. 

Te pobieine rzuty oka swiadcz1! 0 iywotnosci mysli 
francuskiej. Czy naleiy jednak na tej podstawie wydac osC!d 
optymistyczny? Niew~tpliwie nadeszla chwila, by wykorzy
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stujQc powazne wzbogacenie nauk scislych, opis6w fenome
nologicznych, wydarzen historycznych, jakie ostatnie pi~c
dziesiyciolecie nagromadzilo w postaci fragmentarycznej 
przyst~pic do budowy nowej wizji swiata, jak kiedys Proc
Ius, sw. Tomasz z Akwinu, lub Hegel. Ot6i czy prqdy u!:)'y
slowe, kt6resmy rozwazali, sQ tej miary, ze mog~ podjq{; 
to olbrzymie zadanie? Marksizm jest najambitniejszy. Two
rzy, jak utrzymuje, nowQ encyklopediy wiedzy ludzkiej. 
Lecz okupem tej ambicji jest zgrubienie i uproszczenie pro
blem6w, pozostawiajqce na uboczu cale bogactwo tragiczne 
rzeczywistosci najgl~biej ludzkiej. 

Egzystencjalizm ze swej strony, 0 ile osi~gn:,!l godne 
uwagi rezultaty w krytyce burz:,!cej, wobec kt6rej, zdaniem 
Secretain'a, nie ostal siy liberalizm i marksizm - staje 
obecnie W obliczu pracy konstruktywnej, i, musimy powie
dziec, nie widzimy dotychczas, co ma nam do ofiarowania . 
Wszyscy chcemy si~ dowiedziec, co Sartre, a zwlaszcza co 
Camus zaproponujq ostatecznie jako rozwiQzanie problemu 
egzystencji; ale czy bf(dq w stanie przyniesc co innego jak 
negacjy? Czyi doktryna oparta na negacji calej skali war
tosci nie jest crganicznie niezdolna do stworzenia etyki 
i metafizyki? Stawiamy to pytanie. Jest to jedno z najwaz
niejszych pytan chwili obecnej. 

Pozostajq chrzescijanie. Moze oni jedynie zdolni s:,! po
h!czyc olbrzymi:,! lecz naiwnE! nadzi'ej~ , kt6ra diwiga ku 
g6rze marksizm i jasnowidzqc:,! rozpacz, kt6ra stanowi wiel
kosc egzystencjalizmu. Ale jesli tak, muszq sif2 zabrac do 
pracy. Trzeba im z jednej strony smialosci mysli, kt6ra 
przyswoi sobie wszystkie bogactwa' swiata wsp6lczesnego, 
wszystkie jego nieodwolalne osiqgni~cia: postf2P naukO\vy, 
pogl~bienie metafizyczne, odkrycie socjologii. Ot6i nie wi
dz~, by praca filozoficzno-naukowa podj~ta w tym kierun
ku przez Le Roy i przez O. Teilhard de Chardin, znalazla 
naleiytq kontynuacj~. Nie widzE?, by wysilek przekroczenia 
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marksizmu, ktory powinien przyniesc uzupelnienie kon
struktywne kSil!zki ojea de Lubac 0 "Humaniimie ateistycz-. 
nym" i ktory rozpoeZl!I O. Fessard w praey "Dialogue ca
tholique-eommuniste est-il possible?" - posunl!l si~ bar
dzo naprzod. 

Z drugiej strony musz~ chrzescijanie stworzyc wizj~ 
chrzescijansk~ swiata, teologi~ i antropologi~, wspartl! na 
Pismie sw. i na Ojcach Kosciola,a, a posluguj~c~ si~ kate
goriami mysli wspolczesnej, a tymi s~: historycyzm, podmio
towosc, wspolnota. Tutaj, z pewnosci~, zaczyna jui zaryso
wywac si~ dzielo, w ktorym zbiegaj~ si~: teologia tajemnic 
wiary Dom Casel'a, odnowa egzegezy typologicznej, odnaj
dujl!cej jednosc dwoch Testamentow, prace teologiczne do
tyczl!ce zycia wewn~trznego. To wszystko napelnia nas po
t~zn~ nadziejQ, ale zaostrza swiadomosc wielkiej odpowie
dzialnosci. Jesli chrzescijanie potrafiQ j~ zrozumiec, przy
niosQ swiatu, ktory probuje odnaleic sam siebie, odpowie
dii zdolne go uratowac. 

Jean Danielou 

Artykul zamieszczony w Illi es i ~czniku "Etudes" we wrzesniu 1945 

przelozyla Hanna Malewska 
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Ponizsze noty informacyjne zamieszczamy w uzupelnieniu 
artykulu O. J. Danielou. 

SOREN KIERKEGAARD 

Spuscizna wielkiego pisarza-filozofa dUTlskiego ubie
glego wieku musiala przeczekac trzy pokolenia nim wplyw 
je.i we Francji stal si~ pot~zny: zwlaszcza w postaci egzy
stencjalizmu doby obecnej. Przede wszystkim przyczynily 
si~ do tego przeklady dw6ch monografii: Bohlina - Soren 
Kierkegaar<.l i Kocha pod tym samym tytulem, dalej, 
w wi~kszym moze jeszcze stopniu dzielo Jean Wahl'a "Etu
des kierkegaardiennes", wreszcie t1ulllaczenie jednego 
z arcydziel kierkegaardowskich: "Post-scriptum nienauko
\Vego do drobnostek fiIozoficznych" a poprzednio "Studiow 
nie na czasie". Wplyw Kierkegaarda zdaje si(;l pochodziC 
nie tylko z powrotnej fali aktualnosci jego idei, ale z sa
mega stylu niezwyklego tej postaci tak scisle zwif!zanej z€ 
swoim dzielelll. Angazowanie calego iycia w wyznawalle 
zasady, haslo "Nie wolno czlowiekowi zapominac, ze e gzy

. stu j e, ie istnieje", to oupowiada egzystencjalistom dzisiej
szym wszystkich kierunkOw. Za to nie wszyscy pojmujf! jed
nakowo jego spuscizn~. Waelhens w "Filozofii Martina Hei
deggera" pisze: "Kierkegaar<.l to reprezentant nihilizmu 
przysloni~tego jeszcze samoulud/!, Nietzsche - swiadomego, 
ale ktory probu,ie sam siebie przezwyci~iyc; czy Heidegger 
nie bylby heroldelll nihilizmu dojrzalego i zgody na ten ni
bilizm?" Badacze katoliccy podkreslajf! jednak, ie w takim 
uj~ciu zatraca si~ wielki wklad myslowy chrzescijaJ1Ski 
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Kierkegaarda. Byl on bojownikie1l1 chrzescijanstwa w wal
ee z ofiejalnY1l1 luteranizmem swojego kraju, w walee 
przed wszystkim z formami "spekulatywnymi" i "liberalny
mi" chrzeseijan.stwa. Rozumial on ehrzescijanstwo dwojako: 
jako prawd~ obiektywnq - namiE;~tny bojownik transcen- . 
dencji swiata wiary, w epoce immanentyzmu pokantowskie
go; i jako prawd<;l wewn~trzn~, ktora wtedy dopiero staje 
si~ naszt!, kiedy jq przezyjemy do gl~bi. Analiz~ tej jego 
postawy zna,jdujemy w rozdziale "PoglE2bienie egzystene,ji" 
w znakomitym dziele O. Henri de Lubae'a "Le drame de 
I'Hu1l1anisme athee" (1945). Chrzeseijanstwa nie wolno 
odzierae z jego pelni, a wi~c i z jego ta,jemnicy, ono jest 
i musi pozostac, tak jak bylo za ezasow Chrystusowych 
"kamieniem cbrazy" dla bardzo wielu. Biedni ci intelektua
lisci, ktorzy probujq "pojse dalej", wyjsc drogq spekulaeji 
poza chrzescijanstwo Apostolow. "Nie tylko - mowiq 
wierzymy w chrzescijailstwo, ale jeszcze potrafimy je wy
tlumaezyc". Urzqdzajq istnq "wysprzedaz Boskich tajem
nie". Nie chcE! wiedziec, ie chrzescijanstwo nie jest "przy
padkowq tajemnicq", ale "tajemnicq zasadniczQ". 

"Absolut dla Hegla -pisze J. Wahl - jest tym, co 
absolutnie Iqczy; dla Kierkegaarda jest on, przede wszyst
kim tym, eo absolutnie dzieli. .. Mysl jego to mieez, ktory 
rozeina: - syntezie przeciwstawia on dylemat, "albo, albo". 
Odpycha metod~ "konglomeratu", ktora wszystko zaeiera 
i nic nie pozostawia w pierwotnej ezystosei - a przede 
wszystkim nie pozostawia w tej czystosci ehrzeseijailstwa. 
Te poglqdy Kierkegaarda zblizajq go do "eschatoIogiczne
go" prqdu w dzisiejszym katolieyzmie (por. art. DanieLou *) 
ale skrajnosci w jakie popada w waIce z "tJumaczeniem 
chrzescijailstwa" (jego stanowisko to jui prawie "credo quia 
absurdum") zdradzajq luterailskq szkolE2, w ktorej wyrosl. 
Pod koniec swego krotkiego zyeia zbliiyl si E2 on d.o katoli 
cyzmu, nie wszedl jednak do niego. 
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I \V Anglii wplyw Kierkegaarda wzrasta. W r. 1944 wy
szIo tlumaczenie i opracowanie jego pism "bojowych" do
tyc~cych chrzescijaiistwa z lat 1854-55 (Spectator 22. II. 
1946). Sprawozdawca podkresla wplyw Kierkegaarda na 
wsp6lczesn~ mysl protestanck~:: "W swoich uj~ciach psy
chologicznych, w dialektycznym charakterze swego mysle
nia, w swoim nauczaniu 0 czlowieku, grzechu i odkupie
niu, w nacisku, jaki kladzie na rys "wyzwania" i "zaswia
towosci" w naturze chrzescijaiistwa, jako religii stawiaj~cej 
czlowieka twarz~ w twarz z Bogiem i zmuszaj~cej go do 
wyboru, widzimy jeden z korzeni tej "teologii przelomu", 
kt6rej najglosniejszym przedstawicielem jest Dr Karl 
Barth". 

W j~zyku polskim z dziel Kierkegaarda wyszedl "Wy
bor" «Lwow 1914 tlum. Bienenstock) j "Dziennik uwodzi
ciela" w tlumaczeniu Lacka Lwow 1904. Z polskich bada
czy wspolczesnych zajmowal si~ Kierkegaardem B. Sucho
dolski. Artykul 0 nim pi6ra J. Kubisza. zamiescilo "Dzis 
i Jutro" w nr. z 21. IV 1946. 

H. ~I. 
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W nr. 13 "Esprit" (grudzien 1945) Emanuel Mounier 
rozpatl'Uje pozycj~ Sartre'a i jego grupy, wydajf!cej "Temps 
Modernes" (m. in. Raymond Aron, Jean Paulhan, Maurice 
MerJeau-Ponty). Stwierdza, ze jego- program w niejednym 
pokrywa si~ z haslami personalistycznymi, gloszonymi od 
clzies i~ciu lat przez "Esprit". Gdy w "Temps Modernes" 
czytamy: "Zajmujl'!c stanowisko w naszej wlasnej niepo
wtarzalnej epoce - ostatecznie ll'!czymy si~ z tym, co wiecz
ne", lub: "Nasz obowif!zek pisarzyto ukazac wartosci wie
kuiste zawarte w zwalczajl'!cych si~ stanowiskach spolecz
nych i politycznych", lub jeszcze: "Czlowiek z duszl'! i cia
1em jest realnoscil'! jednl! i niepodzielnf!: realnoscif! 1udzkl'!. 
To tez stajemy u boku tych, ktorzy chcl'! rownoczesnie zmie
nic po]oienie spo1eczne czlowieka i jego poj~cie 0 samym 
sobie" - oclnajclujemy nie tylko hasla ale j. j~zyk perso
nalizmu katolickiego - w pismie egzystencjalistow. A ra
czej, mowil'!c scislej, w pismie "sartrystow", bo Mounier 
kladzie nacisk na fakt, ze szkola Sartre'a to tylko jedna 
gal/:!z bujnego dzisiaj drzewa egzystencjalizmu. Omawiajl'!c 
jego historyczny roclowod • przy czym serdeczne wspom
nienie poswi~ca zmarlemu w Oranienburgu Landsbergowi, 
jednemu z fundator6w za1'owno dzisiejszego egzystencja
lizmu jak i personalizmu -Mounier stwierdza, ze egzy
stenejalizm jest cz~sciej synonimem chrzescijaiiskiej filo
zofii transcendencji i humanizmu, niz ateizmu i - rozpa
ezy, kt6ra, mimo "loopingu filozoficznego" ku wolnosci, 
stanowi logicznl'! konsekwenej~ postawy Sartre'a. 

Wsr6d trzeeh pot~g, jakie dzie1C! dzisiaj mys1 franeu
skl'!, pisze dalej Mounier, personalizm katolicki latwiej mo
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ze porozul11iewac SiE,! z egzystencjalizl11em, z ktorym ll!czy 
go wspolny, nowoukuty jE,!zyk, niz z marksizmem, poslugu
jqcym Si« nadal zeszlowiecznl! terminologil! - ale w grun
de rzeczy roznice sl! tu Townie gl~bokie, jesli nie gl~bsze. 
Sartre glosi: "Pojmujemy bez trudnosci (Szcz~sliwiec" 
wtrqca ironiczn~e Mounier), ie czlowiek, jakkolwiek c a 1
k 0 W i ci e zawisly od swego poloienia iyciowego, moZe po
mimo tego pozostac osrodkiem nietykalnym indeterminacji'. 
Paradoks. Bardzo dramatyczny paradoks. "Ale czy szukamy 
dramatu, czy prawdy?" Egzystencjalizm stanowi reakcjE,!, 
poz1!danl! w zasadzie, przeciwko "optymizmowi glupawemu 
i okrutnemu ostanich dwoch stuled" - ale reakcj~ idl!cl! 
o wiele za daleko w mrok i rozpacz. EgzystencjalizllJ, sta
nowiqcy dezynfekcjEil nieczystych zloiy w naszej osobowosci, 
zrodzil si~ z tego samego impulsu, ktory "wydal zywotne 
PEildy u Nietzschego i Marxa". Lecz dezynfenkcja moze bye 
tylko zabiegiem wst~pnym, a nie aU,,!: i omegl!. Tymczasem 
ten skok, ktory Sartre usilu,je uczynic od absurdu do racjo
nalnosci (nie wyrzekajl!c si~ ani jednego ani drugiego), 
od samotnosci do wspolnoty, od nicosci do bytu, musi po
zostac czyst~ fikcj~, 0 ile nie wspiera go szlachetne ryzyko, 
rodzaj Pascalowskiego "zakladu" 0 wartos6 nadrz~dn~ 

("zaklad wiary chrzescijaiiskiej, czy decyzji rewolucyjnej"). 
Sartre tymczasem glosi niezlomne przekonanie, ze "swiat 
jest kurzawl! nonsensu, a czlowiek naczyniem przekleri..stwa". 

"Jestesmy w piekle. Ale jakos mozna si~ urz~dzic", 
takie sformulowanie nasuwa zwlaszcza sztuka Sartre'a 
"Huis clos". A w "Temps Modernes" napisal on: "Czlo
wiek sa 111 musi zniesc ci~zar samego siebie. W tym sen
sie wolnosc mogla by uchodzic za przeklellstwo. Ale ona 
tez jest jedynym irodlem wielkosci ludzkiej". Zamiast 
"przeklenstwo - wielkosc" zauwaza Mounier - mozna 
by tu podstawic Pascalowskie przeciwstawienie "nl2dza
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wielkosc". Ale owa "n~dza" u Pascala jest to swiat grze
chu odkupionego. Pascal wskazywal, otwieral drog~. 

A Sartre jf! zamyka. Oswiadczajf!c, ze zadna do nikl!d nie 
zaprowadzi. 

Dziesi~c lat' temu - sf!dzi Mounier - te "Drzwi za
mkni~te" moglyby si~ otworzyc... na faszyzm. Tak jak ni
hilizm pokolenia Glaeserow i Jiingerow wlal si~ bez oporu 
\V Hitlerowskie koryto. Dzis, miejmy nadziej~, na takie na
wroty zapozno. (Mounier zastrzega si~ tutaj, ze absolutnie 
nie podaje \V wl!tpliwosc doskonalej postawy patriotycznej 
grupy "Temps Modernes" w Oporze francuskim, tylko roz
waza ideologiczne moiliwe konsekwencje doktryny). 

Sartryzm ma COB ze stoicyzmu, "tego produktu deka
dencji, tej stylowej reakcji W obliczu dekadencji. A jednak 
i stoicyzm torowal drogi dla wrazliwosci chrzescijanskiej 
i dIa pelnego swiata przyszlego renesansu humanistycznego 
(dodajmy jednak, ie stoicyzm mial podstawy racjonalne 
i uznawal opatrznosciowe urzl!dzenie swiata). Moze podob
na dwuznacznosc jest i w sercu sartryzmu..." 

Tyle Mounier. Dla zilustrowania jego analizy warto 
moze jeszcze zatrzymae si~ przy najglosniejszej sztuce Sar
tre'a "Huis clos". Jest to skoncentrowany naboj swiatopo
gIf!dowy w jednym akcie. Scena - salon mieszczanski 
w stylu drugiego cesarstwa - jaskrawa lampa - trzy 
osoby - zamkni~te drzwi. Te trzy osoby, to zmarli, a ten 
salon, z ktorego nie wyjdf! wi~cej, jest ich pieklem. Wi~c 
pieklo bardzo nie-tradycyjne - zaklad nowoczesny: "Klien
ci tutaj obslugujl! si~ sami." "Ruszty sf! niepotrzebne 
pieklo to inn i". Te trzy osoby - dwie kobiety i mi~zczyz
n~ - ll!czl! stosunki tego rodzaju, ie niepodobna im stwo
rzyc sobie w tym trojkl!cie ani cienia spokojnego wsp61
zycia. W tym jaskrawym swietle muszf! iye ze sobf! pod 
calym ci~zarem zbrodniczej przeszlosci, ktora jest wiecznf! 
terazniejszosci~: "Nie jestes niczym innym nii twoje iy
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cie". Cokolwiek zrobil! jest absurdalne. Oto logika piekla. 
A dodajmy, ze to pieklo ostatecznie dla Sartre'a miesci si~ 
nie gdzieindziej jak - na ziemi. 

Sztuk~ t~ przetlumaczono juz na angielski. "Ta nad
zwyczaj nieprzyjemna historia - pisze krytyk "Times Lit

. terary Supplement" 9. II. 46 - opowiedziana jest gladkll, 
kulturalnl! prozl! francuskiego dramatu naturalistycznego. 
Ale nie ma nic gladkiego ani kulturalnego w j~j obrazie 
natury ludzkiej - a tajemnice, ktore wyjawia, tylko zwiE2
kszajl! nasz niesmak dochodzllcy do mldosci ... " Krytyk "The 
Listener" stwierdza jednak: "Swietna i niepokojl!ca sztuka". 

Ostatnia powiese $artre'a "Les chemins de la liberte", 
z kt6rej ukazaly dotl!d dwa tomy, zdaniem krytyki fran
cuskiej nie wytrzymuje porownania z poprzednimi: "La 
nausee" i "Le mur", "ksil!zkami - pisze znakomity kry
tyk Albert Beguin - 0 ktorych chcialoby si~ powiedziee, 
z:e byly to twory nieskazitelnej czystosci, gdyby \V odnie
sieniu do Sartre'a to wyrazenie nie brzmialo paradoksal
nie". 

Ostatniemu dzielu niepodobna przyznae nawet cz~sci 

tej czystosci artystycznej; jesli zas chodzi 0 atmosfer~ mo
raIn,!, Sartre w tym zakresie pozostawil zdaje si~ \V tyle 
Celine'a, wychodzl!c zresztl! z innych zalozen. 

"To dzielo, ktore nie moze pod zadnym wzglE2dem po
cil!gac (pisze Beguin 0 statniej jego powiesci), moze zato 
pod kazdym niepokoie; jest znakiem czasu, przykladem 
czym moze stae siE2 uniysl wyzszy, gdy ulega swoim fatal
nosciom, po to, by zrobie z nich swe - dogodnosci". 

Anglicy zapowiedzieli jui przeklad "Drog do wolno
sci". Ale zdaje si~, ze i tym razem stwierdzl!: "nadzwyczaj 
nieprzyjemna historia". 

H. M. 
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W uzupelnieniu artykulu O. J. Danielou nieco wi(;lcej 
jeszcze 0 tym, pisarzu, ktory w tak krotkim czasie zdobyl 
jedn!! z czolowych pozycji we francuskim i,yciu umyslo
wym. "Pascal em bez Chrystusa" nazwal Carims'a katolicki 
krytyk Jean dl! Rostu. Jesli zwazymy, czym jest' imi(;l Pa
scala ella Francuzow, uznamy to zestawienie za \viele mo
wi~ce. Probuje tez ono zwi!!zac mysl Camus'a z dawn!! ro
clzim~ traclycj~ francusk~. Bezposreclnich jego poprzedni
kow filozoficznych szukac nalezy zagranic~: padaj!! tu naz
wiska Kierkegaarda, Jaspersa, Hiedeggera - analizuje 
ponadto Camus w swoim "Micie Syzyfa", Lwa Szestowa. 
Schelera, Hlisserla, przyznajl!c, ze cZ(;lSC swojej drogi filo
zoficznej przeszedl wspolnie z nimi. Drogi - dokl!d? Do 
filozofii absllrdu. Nie wszyscy egzystencjalisci tym termi
nem okreslaj!! swoj~ postaw~. C.-E. Magny w swoim "Sy
stemie Sartre'a" pisze, ze absurd "to termin, ktorego Sartre 
unika - zapewne z powodll zbytniego jego zabarwienia 
uczuciowego" ... Camus, przeciwnie, zna "wrailiwosc absur
daln~", "filozofi~ absurdu", " absurdalnego czIowieka" 
oczywiscie jego "absurd" nie rna tu potocznego znaczenia 
"non sensu", lecz wlasnie oc1waznego spojrzenia w oczy 
"prawdzie" tj. absurdalnosci wszechSwiata. Jak wedlug 
niego rodzi si~ taka "swiadomosc absurdalna"? W mlynie 
iuclzkiej coclziennosci, ktory Camus opisuje metod~ fenome
nologa, "poczucie absurdu narodzi si~ gdzies, na zakrlCcie 
ulicy, w drzwiach obrotowych restauracji", narodzi si~ 

skoro zadamy sobie pytanie: jaki sens moze miec zycie 
b~cl~ce tylko szalonym zjazdem na wolnym kole w otwarty 
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grab? Grab, w ktorym fenomeno]og, agnostyk widzi tylko 
koniec, rozklad i nic wi~cej. U podstawy filozofii Camus'a 
lezy poj~cie smierci, jako naczelnego kryterium zycia ludz
kiego. "Nie rna jutra" - i to wlasnie ma ozywiac w czlo
wieku "czysty plomieii zycia", rna go sklaniac do przyjC2cia 
samego faktu swojej egzystencji za naczelnl! i jedynl! 
podstawC2 ·filozofii. 

Tej postawie, ktora jest buntem przeciwko wszelkiej 
racjonalnej interpretacji zycia, daje Camus pewnego rodzaju 
podbudow~ historiozofic!1(!. Syzyfa, ktorego wybral za sym
bol czlowieka w jego beznadziejnym trudzie, nazywa "pro
letariuszem bogow". "RewoIucja dokonuje si~ zawsze prze
ciwko bogom ... To bunt czlowieka przeciwko swemu prze
znaczeniu: bunt biednych bywa tu ty]ko pretekstem". "Za
dajemy sobie pytanie - pisze jeden z krytykow - czy 
bunt spoleczny nie poprzedza u Camus'a buntu metafi
zycznego - w takim razie mielibysmy tu do czynienia 
jakby z wysublil110wanym l11arksizmel11 - zjawisko w du
.chu epoki". Ten bunt jest jednak u niego fenomenem il1
dy·widuaInym. ,,\Vielkie uczucia - pisze Camus - stwa
rzajl! wokol siebie wlasny wszechSwiat, wspaniafy lub n~dz
ny. Ich namiC2tnosc rozswietla swiat wyl(!czny, gdzie od
najduj(! one swoj wlasny klimat. Istnieje wszechSwiat za
zdrosci, ambicji, egoizmu, szlachetnosci. Wszechswiat: to 
znaczy metafizyka i postawa duchowa. Co jest prawd(!, jesli 
chodzi 0 uczucia zrozniczkowane jui, jest nil! bardziej jesz
cze w odniesieniu do tak nieskrystalizo·wanych, jak poczu
cie pi~kna lub poczucie absurdu... " 

A jednak, rozpatrujl!c pogll!dy Iudzi, z ktorymi ll!czy 
go wspoIny "absurdalny" punkt wyjscia, Camus stwierdza, 
ze wszyscy oni uczynili "skok" psychologiczny - rowno
znaczny z "nadziejl! wbrew nadziei". Skok ku takiej czy 
innej afirmacji zyciowej, 0 charakterze bl!di religijnym 
bl!di racjonalistycznym. Zawsze jednak jakas t~sknota za 
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war t 0 sci ami byJa tu spr~zynf!. Ta l~sknota nieobca jest 
i Camusowi ("lVIysl czlowieka jest przede wszystkim jego t~
sknotf!"), ale jak dotf!d uzewn~trznila si(~ tylkow postaei 
Olt"przejednanego buntu. 

"Nazwijmy rzecz po illlieniu - pisz(> du Roste - tilo
zoIia absurdu jest nieswiaj;.)mf! pr6b~! "san1oh6jstwa filo
zoficznego" wymierzonego przeciw dynami':!:mowi durhowe
mil, kt6ry, by przetrwaG, musi przybierae oblicze buntu". 

A moral nose" absurdalna" w absurdalnym swiecie? 
Padlo slowo: "wszystko jest dozwo]one", Camus opatrzyl 
je jednak dose nieoczekiwanymkomentarzem: "Co nie zna
czy ze nic nie jest zabronione". J ego filozofia tej clrugiej 
cz~sci paradoksalnej tezy bynajmniej nie udowadnia. Inna 
sprawa praktyka. "Wiclzialo sit2 luclzi swiaclomych (co 
u Camus/a znaczy "absurdalnych" i zbuntowanych) spelnia
jf!cych sw6j obowif!zek w zam~cie najgIupszej z wojen bez 
poczucia, ze popadajt! \v sprzecznosc z sobf!". Sam Camus 
byl takim czlowiekiem spelniajf!cym bardzo pi~knie sw6j 
obowif!zek· Francuza w Ruchu Oporu. 

"Niemniej jednak - pisze cytowany jui krytyk 
z punktu widzenia cywilizacji czlowiek-Syzyf, ciasny, za
ci~ty i uparty, jest bardzo wyrainym krokiem wstecz w ze
stawieniu chocby z takim "herosem" Bergsona, tak "sze
roko otwartym" i zwif!zanym .z powszechnoscil!. Camus po
nosi tu mniejszf! win~ niz ogol jego pokolenia. Absurd 
rozrastajf!cy si~ jak rak - Camus tylko to konstatuje 
stanowi groiny objaw schorzenia calej tkanki ludzkiej... 
Tej tkance ludzkiej, by jl! wyleczyc ze zbiorowej choroby 
absurdu, potrzeba kuracji masowej: w postaci socjologii, 
filozofii i mistyki dla mas". 

Tw6rczosc Camus/a, jego tak ~ywo komentowane dzie
la Jiterackie, znamy jak dotl!d - tylko ze slyszenia. Pot~ga 
ruchu egzystencjalnego we Francji jest dla nas jeszcze 
cif!gle zagadkowa i tym bardziej niepokojf!ca. Wybitne 
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umysly \v nim uczestnicz~, ukazuje on bardzo rozmaite 
oblicza. Wiemy, ze istnieje nie tylko egzystencjalizm atei
styczny, ale i egzystencjalizl11 katolicki. Wkrotce juz moze 
b~dziemy mogU rozpatrzyc si~ w nim. Postawa duchowa 
wspolna tym roznym kierunkom zdaje si~ harmonizowa(~ 

z tym srednowiecznym dwuwierszem, ktory dotychczas 
przywodzil mi na mysl - Pas~ala: 

"Linquo coax ranis, iram corvis, vanaque vanis. 
Ad logicl'jm pergo, quae mortis non timet ergo." 

H. M . 

• 
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CICHA REWOLUCJA W ANGLII 

'I'ak prasa fr ancuska okresla wi elki i wszechs tronny pla n r e form 
przygotowany w Anglii W os ta tnich latach wojn)'. "Biale ks i ~gi", na 
ktorych oldadkach "pod s ta rodawnYlll elllbl elll a tem wspi ~ lych Iwow 
wielni ejl! najbardzi e,j nowoczesne tytuly" - a ella najszersze j publi
cznosci ieh gruntowne s treszczeni e - inforllluj1! opini ~ 0 proj,e kto
wanych zmianach, Podnosi s ifil dyskusja w parlamencie, w pras ie na 
ze braniaeh puhli cznych - demokracja przy pracy. Nacl cZylll pra cuje? 
Ni epodobna tu nawe t wyliczye wszystkich elzi edzin obj~ tych r e lor
man Ii , zatrzymajllly s i ~ przy najwazniejszych. 

Najcloniosle jszy problem to ub ezpieczeni e spoleczn e i wallw 
z bezl'oboci enl. Glusny plan Beveridge'a postawil przed spol ecze ;i
s twe lll zadanie alllbitne: ealkowitl! likwidacj~' n~dzy. "Diagnoza n~ 
elzy" przeprowadzona w nim, wskaillj e, i e w trzech czwartych wy
pa dkow jest olla wyniki e lll ni eszcz~sliwych wypadkow, utraty Z<\

robku - w jedllej czwadej ni edos tat ecznosci zarobkow w s los tln!: u 
do potrzeh rodzinnych. Dutych czasowa ochrolla przed spolecznl! .ld\~ 

sk,! n~dzy byla w Anglii calkowi cie ni edoslat eczn a. Nowy p lan prze
widuje, ze PaJlstwo wezmi e !la s iebie ohow.i,!zek zape wni e l' ia mini
IIIUlll zyciowego wszys tkim ohywate lom - - SfOI'lllull)\\'a nie i ~lza 3ael

ni enie lego pos tulatu znane nalll jest z dzi el Bert."ncl n Hussella , 
ktory 1. kolei cze r pal z ideologii angi elski ej socjaJizmu giJdyjnego. 
Wed lug ni ego to minimulll lila bye przyznane wszystkim, bez wr.g lp' 
ell! na ieh rol~ w. spoleczens twi e, nazywa je nawe t " r e nsj,! wlo
cz~gi" : przypl!ScllI Y, ze wi elki a ni euznany narazi e. jak wszyscy naj
wi~ks i, artysta, uchodzi w oczach spoleczellstwa za dziwaka i proz
niaka - lllimo to otrzYllla on te "pobory wagabuncly", Idore zape w
ni,! IlIU wulnosc duchow'!, a na Id6re llloze sobi e pozwoli c spole 
czells two wysoko zorganizowan e, pot~zne i pruduktywne. J es li chee 
mi ee wi ~cej nil. lllinimulll, ni er l! pocle jmie obowiqzki uznane, .i esli 
przedklada nad ni e salllotnq t w6rczosc, i tak ni e b~clzie przYllli e ral 
glocl elll. O. wi e le sze rsze zasto£Owan ie Ill[} uczywiscie La' za~ada 
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w stosunku do ludzi przeci~tnych, ktorzy z tej czy innej pnlyczyny 
popadli w n~dz~: nie jakopracownicy, nie w stosunku do zarob
I,ow, ale poprostu jako obywatele, czloniwwie wspolnoty narodowej 
Iwrzystajl) oni z llowego ubezpieczenia spolecznego. l'raeownik nie
zelolny elo zarobkowania, bez wzgl~du na przyczyn~ tego, lila otrzy
Illywae przez czas nieograniczony po 56 szyling6w tygodniowo (co 
przekracza minimum). Jesli jest bezrobotny, mozna mu postawie 
warunek przYi~cia oproznionego miejsca lub wstl)pienia na kllrs 
doksztalcajl)cy. Jesli jest chory, po trzynastu Illiesil)cach ma otrzy
mywae pensj~ "przemyslowl!" proporcjalnq do poprzeelnieh zarob
kow. W Angiii szczegolnie doniosle jest zagadnlenie starc6w. W ro
ku 1931 bylo iell 4.300000, wr. 1961 przewiduje s i ~ cyfr~ 8 milionow. 
Majl) oni otrzYlllywae indywidualnie po 24 szyl in gi tygouniowo, z pod
wyzszeniem proporcjonalnym clo lat przepraeowanych poza granicl) 
elllery talnl! wielw (fi5 lat dla JlI~ZCZYZII, 60 dla Iwbiet). 

Plan przewiduje obcil!zenie sl,arbu z tytutu ubezpieezel'l spo
lecznych i tzw. nbezpieczen narodowych na SUI11~ 8fi lIIiJion6w fun
tow. Organizacja ieh ma bye uproszezona do gra·nic 1ll0Zliwosci. 

Plan ten, nazwany przez autora "rewolucjl! brytyjskl)" - czyli 
rewolucjl! logicznie wynil{ajl)cl) z przeszlosci, przynos i nowy podzial 
docbodow i niepraktyiwwany dolycbczas "podzial ryzyka" w swiecie 
pracy. ezy plan ten jest wykonalny. Na pewno nie bez wysilk6w 
i ofiar. "Uwolnienie od n{;)dzy i1i e moze bye 11arzueone demol\racji , 
nie moze lakze bye jej ofiarowalle - ll1usi bye przez nil! zdobyte". 

Drllgi wiel\{i plan ' Beveridge'a obejmuje spraw~ pelnego za
trudnienia. Przed wojllq Anglia liczyla 14,2% bezrobotnych. I III jego 
punkt widzenia jest szerold, nie tylko elwnomiczny, polilyczny, ale 
i ludzki. Rynek pracy powinien bye przede wszystkim ,.,rynkielll 
sprzedawc6w" a nie "rynldem nabywc6w", to znaezy poclaz pracy 
winna 0 krok wyprzedzae popyt na nil!: gdyz chwilowy brak pracow
llika powoduje dla pracodawcy lItrat~ z~slw, podczas gdy bra\( za
lrlldnienia stanowi dla bezrobolnego ld~sk\il zyciowl). Ta "llldzka 
roznica" lIlusi rozstrzYgJ1l!(\ 0 cbarakterze rynlw pracy". Zaj{;)cia· a Hie 
Illclzie powinny czelwe". 

Ale demohracja lIlusi zapewllie peIne zatrlldnienie przy zacho
waniu wolnosci zasadniczych obywatela: Beveridge wylicza je: wol
nose prasy, slowa, ~lIdjow, stowarzyszel't, pokojowego dl!:i.enia do zlllia
ny rZl!d6w, wyboru zaj\ilcia i dysponowania osobislym docbodelll. 
Wlasnose prywatna narz~dzi proullkcji nie nalezy, zdaniem alltora 
planu do tyeb "wolnosci cem1iejszych jeszcze niz samo peIne za
trudniehie". Jest ona raczej przywilejem niewielll i gdyby si~ to 
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okazalo konieczllc dla osi1!gnil;)cia pelnego zatruclnienia, przywilej ten 
moze bye ograniczony lub zniesiony. 

Wojna wyl<azala, i.e praldycznie nigcly nie jest zbyt wielu pra
eownikow - ehodzi 0 to, by w warunkach pokojowyeh "osi1!gnl!e 
dobrowolnie to; co poprzednio stanowilo przyll1l1s wojenny". Lepsza
organizacja ryuku pracy, lepsze pokierowanie poda7--l! i popytell1. 
a zwlaszcza sprawiedliwy podzial doehodu spolecznego sl! poll;)i.nymi 
srodkallli tlllniejszaj1!cymi moi.liwosci bezrobocia, lecz Beverigde jest 
zdania, ie Illuszl! one bye uZlIpelnione przez stale inweslycje zmie
rzajl!ce do ogolnego podniesienia stopy iyciowej i ulepszenia pro
dukcji oraz wZll1oi.enia ekspor lu . Ten punkt oC"zywitir-ie w praktyce 
przedstawia najwil;)ksze lrudnosei. Plan przewiduje nowy typ bud· 
zetu, "budzet narodowy, ustalony z mysicl 0 pokierowalliu call! aklyw
noscil! ekenomicznl! narodu" i 10 w sluibie praey a lIie pielli(!dza 
"budiel ludzki", jal< okreslil go Bevin. PeIne zall'udnienie bl;)dzie 
jego cel em w wyi.szym s topniu nii uniknil;)cie lleficylu. 

ProjekL ten, wedlug forl1luly Beveridge'a, "Socjalizuje raczej 
popyt niz produkcjl;)". Unikaj(!c kolekLywizacji idzie po linii gospo· 
darki planowej, reguiowanej wldadami patlstwa lak w dobra kon
sUll1pe~' jne ,iak i produkcyjne. 

Plan Beveridge'a konserwatysci skry tylwwali 'jako zllyt daieko 
idl!cy i rujnujl!cy dla pm"tstwa, a Labour Party jako zbyt niesmialy. 
Ogoillie jednak plany i realizacje reformistyczne Anglii, z ktorejkoI
wiek strony wychodzl!, cechuje '~ iellde poczucie rzeczywisloSci. "Ew· 
nomist", pismo 0 wielldej tradycji i wplywie, (w r. 1943 obchodzilo 
stulecie zaloienia) cil!gle wzywa do trzezwosci i pilnego rachllnlm. 
Nad i)t"obl emumi ideologiezllymi gorujl! W opini , (w przeciwietl3 l,wie 
np. do Francji) zagadnienia praklyczne, a nawel technil'zne. WZtnO
zenie proclukcji wydaje si l;) piel'wszym i tti eoclzownyn· warUll"tem po
wszechilego clobrobytll. Nie zntiettia to faktu , ;i.e ~p!'awa cllnwieka, 
pewnego rodzaju "uczlowi ec'zenie ekonontii " stoi na pi e r 'HzYt1l ,.,Ia
nie nowych projektow spoleczno-gospoda rczych. Lecz i 1~1 sprawa uj
1I10wana jest przede wszystliim praktycznie: choclzi 0 to , zeby wszyscy 
mogli zye, a ollie 0 realizacj l;) teoreLycznej koncepc,ii czlowieka. "Haczej 
instynkl i interes nit rozutrlowanie i ideal" - stwierdzajl! Franctl
zi - stattowil! motory "cichej rewolucji" angielskiej. Nie teoretyczne 
pojl;)cie idealnych slostlnk6w mil;)dzy luclzllli, ale praldyczne zaspo
kajani e wyJaniajl!cych sil;) potrzeb posuwa j(! naprzod krok za kro
Idem. "Skutkiem tego, pozomie lylko paradoksalnym, jest, i.e rewo
lucja spo Ieczna posunl;)la sil;) w Anglii dalej ni? Lt nas, przynajmniej 
o ile wezmiemy pod uwagl;) raczej fakty niz idee" (Etudes - IV. 1945). 
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Angliey t~ rewolucj ~ nazywa ji! ch ~ tni e " hollle llIade socialism" 
dOlllOWYI11 socjalizme m. Przynosi ona, wedlug wyrailmia A. Sieg

fri eda "koniec notabI6w", a IYI11 sal11ym wzrost egalitaryzl11u. Al1glia 
8zu\(a drogi posredniej ll1i ~dzy Z. S. R. R. a U. S. A. W sprawie nacjo
nalizacji ol(azuje raczej sklonnosc do Iworzgnia "Public Corporations" 
autonomi czJlych, czyli wlasnosci uspoleeznionej, lJiZ do daleko POSIl
I\i ~ t e j e tatyzacji, ktora slalaby w sprzeczllosci z jej tradycjami wol
nosciowymi i z "Iudzkilll" aspektem proponowanych reform. W obli
CZll ruiny wojennej gospodarki ang ielski e j, a co wi~cej pogorszenia 
jej perspeldyw na przyszlosc, warunkielll ni eodzownYIll realizacji po
lllyslej tyeh r eforlll jest wsp61udzial czynny calego narodu . Kazdy 
rz!!d angiel ski, a zwlaszcza wybrany tak!! wi ~kszosc i !! jak rz!!d Ja
hOllrzys t6w, wi e, ze 0 ile nar6d eele jego pojmie i aprobllj e - llloi:na 
lirzy(' nie t~'lko na jego karnosc, a le i na aklywn e wspoldzialanie. 

H. ~J. 

NAGRODY L1TERACKIE WE FRANC.II 

Nagrod~ Goncollrl'6w otl'zymal .Jean LOllis Bory za powiesc "Mon 
village a l'hellre all emande". "Dano nagrod~ smarkaczowi... Bory 
ma 25 lat" - czytamy w "Letlres FranGaises" . Z zyeiorys lI coprawda 
wynilw, ze kOli czy 28 lat, al e i ten wiek jeszcze pozwala Francuzolll 
kwalifikowac go .ialw "un gosse" (nie cz~s tszego w ksi!!zlwch fran
cusld ch jak zwrot "chlopal( trzydzi es tol e tni - slanowczo postarzeli 
si ~ od czasu, gdy Mol; ere wymi enial wsrod osob kom edii "starea 
czt erd ziestol etni ego") . .Jes t. to pi erwsza ]lowi esc Bory'ego, oczywisci e 
autobiog rafi czn a. "Pi ~ l(J1a I(si,rika, mOGna, :i.ywa, gwallowna. liryczna 
i wstrze l11: ~zliwa - pisze Toucha rd ' (Esprit XI 45) . - Opowiadani e 
trysk a zyciem. To prawuziwi chlopi fran cuscy, przywil!zani do zi emi , 
do ,.dobra", lapczywi na zysk, ale mocni i in slynktowni e, bez frazesow, 
swiadomi " Iego ' co trzeba" ... Aulor uiyl W opowiadallu procederu 
dawn ego juz, a le swiezo lIiytego w pewnej liczbi e powi esci, i kto
rego sukces tut a j moze poci!!gnl!.C za soh!! odnowi enie techniki po
wi eseiowej: Iwlejno oddaje glos kazdemu ze swoich bohalerow ... 
Ta w~drowka ka mery pelna niespoclzianek daje opowiadaniu rozmai
lost' zUullliewa.il) c<,) i moze odJIIlodzi(~ rodzaj, Idorego zgrzybi alosc 
przedwczesni e IWlI s tatowallo". 

Cz~sc krytyki alalmje jedn ak wyb6r Goncourl'6w (podobnie 
.iak i zeszloroczny - El sy Triol e t: nie wszyscy za chwycaj!! s i ~ je j 
"peln!! wdzi ~ kll kobiecego brawnr/! dochodz!!c!! ai do pogardy slda
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dni"). Dlaczego Bory a nie Bodin (" Anne -Ma ri e") , Ilie Chauve t, ni e 
Marche ix, ni e Dunoye r'? - zapytujl! " Le tt res Franva ises". 

Nagrodzona " Prix Fe lllina" pani Monn e t, zdaniem krytyki , ni c 
wyrasta ponad \lrzec i ~ tnosc. 

Nagrod~ " Rena udot" otrzYlllal ll e nri Bosco za "Mas Theotillle" , 
jego najpowazni ejszYIll wsp61zawodnild e lll byl Roge r Va;lland. Bosco, 
autor znalwlllitej powiesci "Hyacinthe" wyclan e j w 1940 1'., w "Mas 
Th cotilll c" wys pi ewal na tle pasjonllj1)cej, cl elikatni e prze prowaelzon ej 
intrygi IIlqo, ne j pe len elYEkre tn e j poezji hymn na czesc zi e mi pro
wansalsld e j. "J edna z najlepszych powi esci nagrodzonych W osta tni ch 
latach".' 

Wi ~ l< sz e je2zcze naelzi eje budzi u I<rytyl\ow Vaillanel, autor po
wiesc i 0 Op e rze : "Drole de je u", nagroelzonej osta\eczni e " Prix Tlll e
ralli e". "Opowiadani e llIi3trzows ki e" - pi sze H e nl'iot. "Va illa n rl 
b~dzi e lym wi e ll<illl powiesciopisarze lll , na Idorego czekamy" - pro
rokuje Mm e Magny, wybitn a krytyczka . Ni e wszys('y jednal< na ro\\' 
ni g ustuj1) w jego ks i1)zce_ ,.Za wi e le dys l{Usji - pi sze "Esprit" -
Vailland rozrzuca wFz~dzie, kUI'sY \\'l!, lIlys li mni ej tub wi ~cej s wia 
dom e swoich bohate row, te n " opor" wewn~lrzny saLollIjl!CY powag~ 

naszego pos l~ po\\'nnin, i klory taki.e jest "uci eszl1l! zabaw~". T e n 
procede r Eprawia ni e lllile wraze ni e ]w;;ztowania snrowego 1ll6zgu 
ni ezupelni c elomytego" . ){onkludllje jednak: "Dzi elo 0 warlosciach 
ni e wl! lpli\\'yc h". 

J ednYIll z nnjwyzej cenionych elzis luylyk6w jes t J ean Paul han, 
nagrodzony os tr.lnio przez Akad e llli \l . oTego najnowszYIlI clzi elem "Cle f 
de la pot!s ie" zajllli e rny si ~ osobno. 

Rowni ez laureate m Akadelllii jest Ma rc Blancpain , aulol' " Le 
solitaire". Krytyk " Esprit" wyroi.nia I~ ks iL!i.k ~ jako szczegolni e 
krzepi l!cf! i podnosz~(1) na du cilll - bynajlllni e j ni e w se ns ie tani cgo 
optymizlllu - czego nie Illozna powiedzi et! 0 ws p61czesnej Iworczosc i 
lileracldej Fr3ncji l'ozpatrywane j jako calosc. "Le solitaire" wykracza 
poza ramy powi esci psychologi czn ej: jes t w n illl poszukiwanie r z e
czywi s tos c i, jes t elramat 0 znacze nill uniwersalnYIll, co go l l!czy 
z poezj l! w jej wyw ki ch alllui cjach. " Ni e mamy dzis wi elu ta ki ch, 
klorzy p rzez SW1) clz;alalnosc chcie li by oki e lzac rozkfa cl alltentyczn ej 
du chowosci, odblldowywac zdrowi e clusz" . Boha te l', gwalto\\,ny, apo
dyldyczny, Illilczek Irtldny we wsp61zyciu ale "m~ski i dobry (po
sZllka jeie tll I'ysow u bohal e l'llW powi esci nagrodzonych we Francji) 
w ci1)gu os tatni ch dwudzi estu ezy Irzyclzi estu lal") , zagubiony w swi e
cie, gclzi e wszyslko uchyla si~ oel lllilo~ci, od brate rstwa i zamyka s i ~ 

przed cicplem drugi e j istoly?" - ul ega tragicznej kalas\rofie - po
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niewaz nas wszys\l,i ch obcil!za odpowiedzialnosc za kl~sk~ tego czlo
wi eka, pi~kna ks il!zka Marc'a Blancpain jest pelnl! powagi przestrogl!, 
Id6ra nas dos i ~ga i przymusza do rozmyslu". 

WYllli eillny jeszcze, wsr6d Ii eznych laureat6w Roger Breuil'a, 
ktory otrzymaJ nagrod~ Plejady za swego "Brulusa", krylyl,a pod
kresla wysokie walory intelektualne i gJ~boko ludzlde spojrzenie na 
bistori~ a utora, Idory swl! technil{l! "wprowadzania czyt elnika do 
warszla tu" przypomina lroch~ ni emodne jui dzi s procedery Gide'a. 

Nami ~ lnl! i dtugolrwall! dyskusj ~ wywolaJa zeszloroczna nagro
da "Renaudot" przyznuna debiutantowi Peyrefitte 'owi za powiesc 
"Les amities purtieuW~ res". Tym razem ni e al akowano walorow pi
sarsldch , lecz almos fe r~ 1Il0ralnl! ksil!iki, kl6ra nawet bardzo wyro
sarskich, lecz atmosfer~ 1Il0ralnl! ksi l!zki, kl6ra nawe t bardzo wyroZll
mialej pod tYIII wzwl~d em krytyce fra ncusld ej wyda je si~ ni e do zni e
sienia. "Czyta jl!c P eyrefitte'a lIlusill1Y uwierzyc, i e 10 dziwn e Iwle
gium dla chlopc6w jes t zaludnion e przez potwory. - Czy ,\0 doku
ment? Tak, dla psychoanalizy - pisze pedagog .J. Rimaud - potwory 
hipokryzji i perwersji ... " W dyslmsji zabierali glos m. in. Fr. Mauriac, 
Andre Rousseaux, Robert Kemp, ten oslalni bliiszy prze lwna'niami 
Voltaire 'a niz Paseala, pisze: " Ni e godz~ si~ , by wolno bylo lI1ieszac 
z b!olem ja kl!kolwiek l1li styk~" - w lym wypadku chodzi 0 lI1islyk~ 
kalolick/! .• DodajlllY, ze la pel'\ve rsja i hipokryzja 0 posmalm swi ~ . 

lokradztwa znajduje peln l! aprobal ~ ze slrony aulora. 

Sl!dzl!C ze sprawozdaJi, przy le,j ponurej ksil!zce " ZmorY," 51! 

przyjemn/! si e tankl!. Wyszla ona jeszeze pod okupacjl! i, dodajm.\' na
wiasem, jej nihilizlll 1Il0ralny przypad! bardzo do smakll 6wczesnej 
luylyce z pod ZIIalm Vi chy. H. IU. 

GEOGRAFIA CZASOPISM W POLSCE 

(SZKlC W~GLEM) 

CZ;:IsopiSI1I wychodzi u nas duzo, moze na we t za duzo - jes t 10 
ni e jednoluolnie przedJlJiotem podziwu przybywajl!cych do Polski cu
dzoziem c6w. lnna rzecz, ie w ieh (ezasopism) id eologiczne j " geogra
fii " islni e je pewna dysproporcja, ehoe z drllg iej slrony r elwlllpen
sllj e siQ to poczylnoseil! i rezonan £em. W Iwzd yl1J bi!di razi e syluacja 
jes t w tej ehwli 0 wi ele bardzie j zr6wnowai on a i normalna niz na 
poez/!tku ni epodleglosci, Id edy to wydawalo s i ~, :i.e monopolislyczny 
" Czytelnik" przytloczy wszys tko. Na szez~sci e iycie uregulowalo t~ 
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sprawfi; 10 spontaniczlle zr6wnowazenie i ZrO:llllcowanie sprawilo, 
ze nawet wewnlllrz "Czylelnika" nasl~1Pil pewien rozdzial: uajlepszYIll' 
przykladelJl lego moze bye sillska "Odra" - bliska sWll poelstaw~ 

prasie katolickiej, Objaw nader zelrowy, organiczny, dowodzllcy, ze 
jeelnak "Czytelnik" chelle nie ehellc "wzyl sifi" w spoleezellslwo, 

Jesli chodzi 0 rozdzial 10 (zastrzegam sifi jak najelobitniej) 
z grubsza, demagogicznie i wog6le zgola Irywialnie podzielilbYIll 
czasopisma polskie na ezlery grupy: 1) Rz'!dowe, L j, tak lull 
owak bfidllce wyraznymi rzecznikami dokonywanych obecnie reforlll 
spoleczllych. 'I'll nalezll: "Kuinica", lewe skrzydlo, marksisci, czaselll 
"plus calhoJique que Ie pape", "Szpilki", walczllce 0 nowll rzeczywi
slose hllmorel1l i satyrll - eZfiSto nie najlepszej jakosci; "Odrodzenie". 
ostatnio przeslllli\!te nieco lIa prawo, kroi niby, ehoe nie zawsze 
przekonywllj~co na pismo "obieldywne", obe,imllj~ee szeroki waehlarz 
pisarzy, ekleldyczne, trocbfi przycifizkie, lecz powazne i "godne" 
reprezentacyjne; "PrzeI<r6j" - swietnie redagowany, pomimo roz
rywkowego i apolitycznego charakteru w pewnych dzialach zachowu
jlley konsekwentnie linifi "Czytelnika", 0 tyle jednak dyskrelllie, 
i.e nadal pisuj,! w JJim wszyscy - "bez ujIllY". 2) Pisma kato
lickie. 'I'll wymieni(: nalezy: "Tygodnik Powszechny" - najslarszy 
i najkonsekwentniej redagowany, slwpiajllcy sw'! uwag\! gl6wnie na 
problemaeh klllturaino-spolecznych, Jlie gardz'!cy r6wniez i broni,! sa
tyry; "Tygodnik Warszawski" -- bardziej bojowy i polityezny, al e 
mniej rawny co do poziomll, choe nader iywy i iywotny; "Odnowa" 
organ "Stronnietwa Praey", najwificej llIiejsea poswi\!caj,!cy I,atolic
kim koncepcjolll gospodarczYIII; "Dzis i Jutro" - wedlug jednych 
enfant terrible i "ko(l trojanski" w obozie katolickm, dla innych 
awangarda mlodego, spolecznie radykalnego kat.olicyzmu. W kaidylll , 
razie pismo nie banalne, chO(; i nie rowne: obok b. interesnjllcego 
dzialu polityczno-ideowego razi prymiLywny dzial jwltllry, wykazll
jllc), brak wycZlIcia istotnych hierarchii artystycznych. Wreszcie 
wzmiankowana powyzej "Odra". 3) Pisma ogoino-kllltllralne, "lder
kowskie". B\!dll 10: "Twarczosc" - czasopismo "pomnikowe", wyrosl e 
ze zdrowego kOll1prornisll pOllli~clzy realistycznym lIznaniem Ilowyeh 
czasow a swiaclollJOscill cillglosci tradycji kulturalnej i "Zycie lile
raclde" - pismo najczysciej adystyczne, choe nie zawsze idealnie 
wyrownane jesli chodzi 0 c1obor lIlat.erialu (lila cos z dawnego "J'io
nu"). 4) CzasopiSllllt specjalne: "Zycie nallki", "Problemy", "Przegillcl 
artystyczny", "HlICh lI1uzyczny" i t p. 

Tak wygl,!da z grubsza "mapa" czasopislll: l1ie wymienilem 
wszystkich - tylko lIajbardziej charakterystyczne, Cech,! tej "mapy" 
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.iest niewl!lpliwie jej "sekeiarstwo" - wynikle jednak z wyrainego 
zroinicowania polilycznego kraju, widoczne, pomimo ie wYlllienilelll 
lu Iylko czasopisllla poswi~cone glownym problemolll spoleezno-kultu
ralnYlll, pOlllijajl!c czyslo polilyczne ("Piasl"). Rozladowanie .napi~c 

politycznych przyczyniloby si~ niewl!tpJiwie do zalarcia Iyeh, cz~sto 

nawet personalnych osll'osci i kantow. Radl! na to byloby lei wpro
wadzenie na wi~kszl! skal~ instytueji "artykulow dysl<usyjnyeh", Ido
ra ullloiliwialaby roinYIII ludziolll pisywanie w roznych pismach, bez 
angazowania si~ polilycznego czy persona~nego - ten systelll sklo
nilby moze rowniez lTlilczl!cych dotl!d (i to nie bez powaznych po
wodow) pisarzy clo zabrania glosu. Na razie trwa i trwac zdaje si~ 

b~dzie rozdzwi~k i "Iowienie dllsz" - nie ilia co zreszt<! nad tYIll 
ubolewac, bo sztucza jednosc mniej jest warta od istotn ego zrozni
cowan ia . Stefan Kisielewsld. 

KLOPOTY TEATRALNE 

Nie ]iczl!c leatru dla clzieci .,Wesola Gromadka", Iitory zyskal 
sobie dobrl! slaw~ u krakowskiej publicznosci i "Tealru rapsodycz
Jlego", przeznaczonego glownie dla uczl!cej si~ 1lI10dziezy, a wypraco
wujl!cego wlasnl! oryginalnl! i swoistl! form~ interprclacji dralllatycz
nej dziel poet.ycldeh - malllY w Krakowie eztery t.eatry 0 podob
nym zasi~gu puhlicZl1osci, podobnych ambicjach i zblizonym poziolllie 
arlystycznYIII, a roznil)ce si~ mi~dzy sobl! tylko wyposazeniem. iVIol,na 
nawet rzec, ze jesli idzie 0 alllbicje artyslyczne, to znajduil! si~ one 
w odwmtnej proporcji do srodkow, jal<imi teatr rozporzl!c1za. Bo i1a
przyldacl rozporzl'!c1zajl!cy ciasl1l! sal~ Teatr Kameralny T. U. R.-Il 
nie zawsze daje ,,03troznie swiezo malowane", luI. "Muzyk~ na ulicy". 
Ow teatr "robotniczy" wyslawieniem "Lata w Nohant" Iwaszl<iewi
cza, " l{resu w~drowki" Schel'iffa i .,Swierszcza za Iwminem" Dicken
Ea uczy teatry inne, jak moze wygll!da(~ latwy, ale ]1rzyzwoity reper
tuar. .. mieszczallski. 

Podobnie teatr peryferyjny, kierowany przez Adwentowicza 
czyni tylko niekiedy odst~pstwa na rzecz tandety ("Jas u raju bram" 
Benatzky'ego w przerobce Hemara) ale porywa siQ na jakies mniej 
Illb barclziej IIdane, ale zawsze wysilld jal{ wystawienie "Burmistrza 
z Stylmondu" Maeterlincka, "Lompy" Gouby, lub "Ojea" Strindberga. 
W tYIll wlasnie "Teatrze Powszechnym", ktMy po daren1l1ych wal){ach 
z "Idnofil<acj~" 0 lol<al polozony w centrum miasta gra na peryre
riach w sali przypominaj~cej ujezdzalni~, w ubogich warunkach dy
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rekcji nie Illajl!cej do dyspozycji wyrownanego zespolu aklorsldego, 

wystawia Adwenlowicz lIa swej scenie, zepchni~lej fla dl'ugi plan, 

jedynego polski ego au lora z zyjltcycb, klory najwyll!czniej si~ wyraza 

w Iworczosci scenicznej i stworzyl wlasny sly!. Szaniawsld, ten poisld 


. Girodoux niejednym "smaczkiem" ...vzbudzi niejeden sprzeciw inaczej 

niz. oll odczuwajltcego widza. Ale · zdolnose wydobycia wlasnie scisle 

i par excellence dramalycznych efeklow, zupelnie zwierz~cy inslynkt 

dialogu, konlraslow moze bye wielklt s zkol<;! szluki seenopisarskiej. 

Warlo by pokazac I~ rzecz zagranicy! 

W "Dwu leatrach" jesL porllszona lakze sprawa Warszawy. Ale 
jakze dysluelnie, jak arlystycznie. Przewin~la si~ la spraw3 jak Ciell., 
jak sen przez scen~. Wymarzony przez poel~ w I-ym akcie obraz 
"luuejaty dzieci~eej", calkieril "niesceniczny" zosLal rozwiltzany sce
nieznie w I1I-eim akcie. 010 ehlDpey w hehnach z orIami, szaro, je
dnolicie ubrani idlt zbitl! gl'omadlt z krotkimi rnieczykami jak do za
bawy. Z lllolyk<! na slonce? Moze w slollce Lymi IllLeczami uderzl!? 
Ilez w Iym obrazie pl'awdziwej dramatycznej anLynomii. A wi as
Tlie Szaniawski moze jak malo kto ukazuje lIam, :i.e szluka drallla
Iyczna to przede wszystkim sztuka' ant y no 111 i i. 

W granicach mozliwosci swego zespolu niew<;!tpliwie Adwenlo
wicz uczynil wiele. Zwlaszcza w II-im akcie, klory przedslawia dwie 
1-0 aktowki zagrane w leatrze - czyli "teatr w teatrze" osi<;!gni~cie 
bylo nielllale, uwzgl~dnia.i<;!c zamiar, Illianowicie przedstawienie tea
tru realistycznego. Moze najlepiej swoj<;! dyskretn<;!, a Irudnlt rol~ po
stawila Celina Niedzwiedzka. Aldona .Jasinska jako Illatka tez byla 
bardzo w wyrazie. Z rol ll1~skich bardzo dobrze byl narysowany Ni
wiIlski jako dramaturg, Obidowicz jako lekarz ze snu wskazal jak 
moglby bye zagrallY caly aid Ill-i. Jablorlski w roli ojca mial mo
menly doskonale. Natomias t mielismy i chwile wyraznie slabe, zwla
szcza poslae "dyrektora snow" w I1I-illl akcie, upozowanego nn lllefi
sta (we fl'akll) pSllla wiele. 

Na co si~ przydaly wszellde "komisje repertuarowe" i inne llli
nislerialne "szykany" (w obu znaczeniach), jezeJi rezultalelll ich 
islnienia jest 10, ze najpowa:iniejszy aulor dramatyezny ze sw~ wy
soce cennq, sztuklt, ·w dodatku sztul{~ 0 walorze eksperyrnenlalnYllI, 
ull!l{n si~ po lealrze peryferyjnym? 

Teall' Slowackiego w niemalej mierze "jechal" jak to si~ m6wi 
na wznowieniach sZluk, ktorych premiery przypadly lIa sezon po
przedni . Pojscie po !inii malej inwencji msci si~. Nawel klasyeZllY 
reperluar nabiera, gdy jest "odb~bniallyH, cech banalu i miast pl'zy
blizac nas do wielkiej sztuki pokrywa jf[ szarzyznf[. Tak prawie bez 
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wrai eni a przeszly i prawie ni e ulrwa lily s i ~ w pall1i~ci " Antygolla", 
"Sl<iz", "Damy i huzary", "Zemsta"" "Przepioreezl<a", Hosjani e" 
i "MllZ z grzecznosci". 

Premi ery znanych sztuk byly dobran e pod klltem widzenia 
zupelni e eJd ektyeznym. "Krol" Caillavet'a, Flers'a i Arence'a, "Panna 
Mali czewska" Zapolsl<iej zyskaly spore powodzeni e i pobfailiwe oce
ny. JIln e premi ery jak "Balladyna", "Skamienialy Jas" budzity co 
do wystawy pewne zastrzeienia. " Grube ryby" mialy swi etn e mo
menly Solski ego i Leszczyrlsld ego. Moli erowski ego "swi~ t oszka" oeze
Jwjemy z pewIlym niepolwjem, ezy inscenizacja polrafi wzbic s i ~ po
lIad konwencj~ . 

OsobJiwoscii! Teatru Slowacldego byJo hojne, ale ni ewybredne 
szafowanie prapremi erami. Nie tyle efeldowna, co efekeiarsl<a sztuka 
\Vandy Karczewsldej "Przejrzaly oezy 'nasze" dala !lam pierwszy sy
glial co s i ~ s wi~ci a ldedy jako nal\lia s lk~ pJ'aprellli ery ujrzeli slily 
przer6bk~ gran ej i ogranej przy Ni emcach sztuki Ni ewial'owi cza, kto
r ej nawe t dodanie slow 0 zalll~czonych w Oswi Qeimiu !lie odj~fo owej 
plaskosci, jaka byla wa runkiem wowczas za Niel1l cow przeslizglli ~ 

cia s i ~ przez gJ'obl e okupacyjnej cenzury ("flaeh ulld eroti siert"). 
Wi ellde osi llgni ~eia Ni ewiaroweza na polu aklywn ej walki z okupan
tem, mogl! bye przyezynll uhollorowania go jako Ill ~:i;n ego bojowca, 
ale w iadnym wypadlw nie mogll bye legitymacjll artystycZll i! . 

Z bi ciem b~IJl1oW weszla na deski sztuka " Zalllach" nap isana 
przez autorskll spolk~. U dobrych aulorow zamowiono kasowll sztuez
k~ wykorzystujllc zapewne ieh ci~il<1! sytuacj~. W swej patriotyeznej 
IWl1l edii Tadeusz Breza i Stanislaw Dygat dali nam przekro j knajpy 
warszawski ej w czasie okupaeji. Dobrze postawion e byl y w lej szluee 
poslacie Iwbiet. Z lIl ~zezYZI1 najlepiej wyszla postac Ni emca, dyre
ktora arbeitsamtu, co do ktorego trudllo powiedzi ec ezy byra to za
slu ga autorow, ezy aktora. Sztuka ta pokazuje nam rzeezywislosc wo
jennll warszawskll tylko z jednej strony. Ni e wyezerpuje obrazll, ani 
ni e odslania spr~iyn , klore dzialaly. Ni e dolyczy ta uwaga tylko wlls
ld ej perspeklywy Imajpy, wi~cej owej prolJy happy-endowego wyjscia, 
ho 1.0 przeeiez komedia, wi ~c musiala mi ec dobre zakoil.ezeni e. P(}
wstaje jald§ zgrzyt falszu przy obrazowaniu tego co \Veale lli e za
IWllczyto si~ ani pomyslnie, ani wesolo i idzi e s i ~ po linii najlagod
ni ej powi edziawszy oglupiania pllbli ezld. Te ma t zosta t potraldowany 
zupelnie k 0 III e d y j k 0 w 0, tymezasem temat llarzuea tylko dwie 
wzgl~dnie godne fonny: tragi-dral1lalu lub tragi-komedii , moze 
rodzajll grot eski, 8wiadomej swego skrzywi elli a obrazll. 

130 



ZDARZEN1A - KSllttKI - LUDZIE 

Insce nizacja dose prymitywna, al e znosna, dekoracje skromni e 
pO!l1ys lane, al e ni e rait!ce brzydol l!, jak wiele dzis opraw na seenach 
polski ch. W zes pole aktorskill1 do odnotowania swiadoll1i e grubo cio
sana, dostosowana swielni e do roli, kreaeja Woi.nika. Okropnie przed
stawia s i ~ spra wa spiewow. Final przy forl epianie jak z amatorski ego 
prowillejonalnego spektaldu. 

"Bartosz Glowacld" slynna sztuka Wandy Wasilewskiej i "Por
Iret Ge ne rala" sztllka slynllego Juliusza Wirskiego zostaly zl e kce
waion e przez publi cznosc, kaida z innej przyczyny. 

Szlllka Wasil e wski ej lI1a zal e ty artystyczne i przemawia do wy
obrazni wielza . .Tesli publicznosc krakowska oclniosla s i ~ do le j sztuki 
k rytyczni e to ellatego, i.e Iud krakows ki s toi ria poziomie human i
styczll ego przygotowania , i.e nie trawi w sztll ce historycz ne j i r e por
tazowe j hi s torycrnych p r·zein aczeI'1. Lud krakowski skomentowal tft . 
sztuk~ jako remalycznie zbyt naiwn~. 

Sztuki Wirski ego wogole !li e kom entow8110. Przy olwzji I;rl!
iyly tylko an egdo ly. Do J erzego Rona rda Bujm'isld ego, ktory w po
przed nim, najtruelnie jszYlll sezon ie prowaclzit jeel n(! z ](ralwwski eh 
see n i wys tawil, co tu gaclac " M~ia doskonalego" Zawi ey~ld ego i " Cy
ela" Co rn e ill'a w przeklaclzi e Wyspial'iskiego poclchodzono n a prze r
wach i ... winszowano IlIU tegorocznego pozio!l1u teatrow kralwwski ch. 

Gely teatr Slowack iego wp~clzil s woj repe rlllar na ni esamowit<! 
hustawk ft od So[oklesa clo Ni ewi a rowi cza, S tary Teatr staral s i ~ wy
brae cien illtk f! elr6i.k~ la twego lIli eszczmiski ego, le kki ego r epe rtua rll. 
"Ig raszki tralu i mqose i" . "Nieboszczyk P a n P ik". "Hoxy", Smerset 
Maubham a a " Zycie I;r~ci s i ~ \V Mlko" z cwiIdinsl{l! 0 swie tnycb 
momentach i uroczym Bieganskim - jui. zestawi eni e tyeh sztuk 
obrazuje a mbi cje re pe rtuarowe; lylko Shaw'a " Pig malion" byl ni e 
truclnym zreszt~ uldon ern w stron~ sztuki intelektualne j. 

Tyrnczase lll zaprzeeze ni em eloktryny leniwyeh clyrektorow, i.e 
a by mi ec powoclzeni e nalezy stal e obniiac r epe rtllar - jes t sztllka 
Anouillh'a " Pasaie r bez bagaiu", closKonale przeloi.ona przez Bohela
na Korze n;ows ki ego, ktor(! to sztllkl) Pronaszko wiele naprawia w opi
I1ii 0 swym re pe rtlla rze. Doelajrny dobrl! obsacI~ z D\lI~ b,! na cze le, 
przy ezym IO'eacja DlII ~by jest ni e tyllw swietna, jest ldasyczna. Dll
l ~ba sw'! g r<! da je probk~ specjalnego s tylu polskiej gry, ktory pol ega 
na zachowaniu pewnego cudzyslowu, na g rze wprawdzi e na wpol rea
li s tyc7- ne j w e kspresji, ale nig cly ni e przekracza jf!cej ralll ni e wiclzial
nej g rani cy l11 i~clzy llIl10wnYIII, a rzeczywi slym. Doskonale wlorowal 
Dlll~bie Ciecierski . 
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Caly Krakow mowil 0 "Pasazerze bez bagaiu" a przeciei sztuka 
ta , milllo ie jest kOllledil!, jest sztul'l! z intelektualnym problelllelll, 
llIianowicie jest to sztuka 0 Iwmpromitacji zahiegow, majl!cych pr7.y
wroeie utracone szcz~!icie. 

Jako pierwszl! praprelllier~ seZOilU w TeatI'ze StarYlll ol{loszono 
z wielkimi dzwonami "Maslawa" Zawieysldego. '::;'lIuka pozost'-I\vi!a 
pewien osael rozczarowania. Dlaczego? Otoi w zes:dym rolw grana 
"M~ia doskonalego", sztuk~ pozniejszl!, gl~bszi! i doskonalszl! tegoi 
autora. Publicznos<: nastawila si~ na pewien w)"':oJd ton . . ,Maslaw" 
jest tei dobI'l! sztukl! ale zostal obniiony przez pewll[) ustateczllQ in
terpretacj~. 

Oprocz "M~ia doskonalego" Zawieysld llIa jeszf:zP jedn~ sztuk~ 

niew~tpliwie dojI'zalszl! od Maslawa: "Dzien sl!du". Dlaczego nie ma 
. jej w repertuarach? 

".Jajlio Kolumba" komedia llIuzyczna, wystawionn na wi~kszej 

scenie Starego TeatI'u jest plodem ealego zespolu pisarsko-kompo
zytorsldego, przyczym Flukowski zaznaczyl swI! obecllosc w spolce 
lotnl!, dowcipnl! i gustownl! kompozycjl! sztuld, a Nowicki piosen
kallli pelnymi bezposredniego hUl1loru i sporej infantylnosci. Temat 
Kolulllba, jako temat komedio-del-artowej postaei, poeil!gal wielu 
autorow. Ostatnio przez radio c7.eskie slyszalem sluchowisko oparle 
na _podobnych molywarh, ale Flulwwski I'ozwija lernat w spos6b 
swieiy i oryginalny. Po prapremierze krakowskiej pozosta.ie w pa
nti~ci Jdlka doskonalych J{reacji. Na pierwszYlll llli e jscu naleiy po
stawic Cieciersldego w roli I{amerdynera Sherloel,'a Hobnes'a a zwla
szcza taniec z kr610w<! Hiszpanii,. konczl!cy akt drllgi wykazal, i.e 
aldol' ten ma dane na \ueacje lalde, w ktorych wiall' wielkiej szluld 
aktorskie.i przechodzi przez scen~. Wzruszajl!cl! rol~ zagralo siedlllio
letnie dziecko, oznaczone Irzema gwiazdkami, Jdorelllu przypadta 
rola nieletniej krolowej. Szaflarska SWl! rol~ hiszpallskiej hrabiny 
rozwil!zala jako bardzo "'dzi~czny pastiche; przyczem slad Ordonld 
w jej I(reacji by! dostrzegalny. 

Z wielkiej ilosei sztuk Swiniarskiego, a l1la ich kilka swietnych 
i pono &poro niezlych na deski Tealrll Starego wpuszczono chyba 
na.igorsz<1, mianowicie ".Jason'a". A jeclnak w tej sztuce podziwiamy 
talent Swiniarskiego. Jest 10 wielki talent powi<!Zania tanieh efek
tow erolyczno-szpiegowsko:sensacyjnych w calosc Irzymajl!c<! si~ 

jaldejskompozycji, lak zwanej "kupy" i ullloiliwiaj<!cl! aldorOIll Jakie 
talde poslawienie figur. A nielatwo 1l111sialo bye zgrywa(: kobiet~ 
i wolae "Ardengo, Ardengo I", lub przyzywac "Miejsca lIswi~cone 
grzech em". 
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W najwyiSZYlll stopniu spl'zecznych uezue doznalo si~ na "Dl'o
dze do switu" J30hdana Peplowskiego. Pi~kne patriotyczne wzrusze
nia, glowni bohaterowie to kilkunastoletni chtopcy, ktorzy biorl! 
udzial w akcji niepodl eglosciowej, a potem powstaIlczej. Rzecz jest 
ukazana smialo od strony ciekawej - od strony ulicy, rzecz w zalo
ieniu bardzo pi~kna i odwazna. Kloi slllie powiedziec, lub napisac 
co zlego 0 lej sztuce bez naraiena si~ na zarZllt, ie jes t bez serca? 
A jednal, po naleiytYIll uklonie w stron~ patriotyzmu alltora i dy
rekcji, naleiy si~ kilka ostrych slow pod adresem sztllki i jej wY
stawcow. 

" Droga do switu" rozllllliana jako wodewil, jest sztukl! arty
stycznie niedojrzall!. Jest to wlasciwie kilka iywy('h obrazow w ca
losci !lie stanowil!cych iadnej sztllki. "Droga do switu" nie jest nawet 
komedyj lq, nie jes t takie wodewilem, jest natollJiast bardzo bezce
remonialnYlll naduiyci e lll tematu. Nieudolnosc w sztllce to rzecz bar
dzo przykra. To jak seplenienie przy oswiadczynach, to jak jl!kanie 
si~ w czasie mowy politycznej. A przeciei wszystko moie ujse 
w zmienionych okolicznosciach. Nie wzblldza przeciez naszej awersji 
mile seplenil!ce dziecko i jl!kajl!cy si~ jowialny anegdociarz. Tak sa
1Il0 i widowisko, dla ktorego nie pow:nno bye miejsca na scenie doj
rzatej, z powodzeniellJ moglby w swietlicach zagrac jakis zespol 
amatorski. Moinaby z jeszcze wi~kszym powodzeni em zagrac tylko 
jej fragm enty, 0 tyle Jatwe do wyci~cia, ze wil!zani e sztuki w calose 
jest zup elnie mechaniczne i prymitywne. 

Coi lIIowic 0 r eiysel'ii , 0 grze? 0 tym przechodzenill w~iykaIlli 
po sce ni e nie tyle jak w bal ecie, co jak na lekcjach gimnastyki? 

Wedle stawll grobla. Rezygnacja z artystycznych ambicji ma to 
do siebie, ze ('hadza kilku torailli. 

.J erz~· Zagorski 

KRONIKA 

,.'l'worczos(~" (Ill'. III) przynio£la swietne stlldiulIl Zb. Biellk·:)\\,
skiego, "S pojrzenie na poezj~ francuslu(. Godn e zaznaezenia jest pod
kl'eSienie pl'zez BieIllwwsldego humanistycznego nurln te j poezji, jej 
stosllnkll do czlowiel,a i zwi l!zanego z tYIll poznawcz'ego jej cha
rakteru. BieIllwwski wychodzl!c z poezji i tylko poezji, uIllie doslrzec 
przez nil! subtelne jej zwil!zki z epokl! i historil!, jak np . doskonale 
rozgraniczenie jej e tap6w · l1a lini ~ doswiadczeI't (zwil!zanl! z Zal1l~telll 
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i szukaniem lat powojennych i liniQ rea lizacji (zwil!zanl! z pewnl! 
stabilizacj1!, a przede wszystkim kryslalizacjl! stosunl{ow lat p6illie,i
szych). Po przeczylani u tego essayu oplymizllIll co do poziomu naszej 
kuHury nie zrlota zachwiae naIVe! A. Wazyka ,,50 lat poezji francu
skiej" (KuZnica nr. 16, 17.), gclzie autor, operujl!c najbardziej zwulga
ryzowanl! llIe lodl! llIarl(sislowskl!, i palwjl!C call! swojl! erudycj« 
z podrQcznika propagalldzisly, I worzy z poezji przyczyilek uzupel
niajl!cy dla swojej pseudoekollomii i pseudosocjologii. "Slon a \va
runld ekonollliczlle,.." poco Iylko Iytulowae 10 szulllllie ,,50 lal poezji 
francusk i ej"? 

"Nauka i Sz\uka" (nr. II I). W. Szubert IV arlylwle "ad wal
l,i z bezrobociem" mowi,!C 0 powojennych anglosasldch koncepcjach 
zwalczania bezrobocia, zaznacza, ze islot'! ich jest powil!zanie z nowl! 
koncepcjl! uloze\liia llli0d zynarodowych stosunkow gospodarczych. Je
szcze jeclen ciekawy przyldad jal( rozwi l!zani e szeregu zagadnieli 
i problem ow wspolczesnych 1lI0zii we jesl lylko we wzajemnyrn po
wil!zalliu elelllentow w shali swialowej, po wY,iseiu z dotychczasowe,i 
tedellcji naroclowej, 

"Tygodn ik Powszechny" (28. ](\viecie!'I): J. Zagorski w arly
kule "Sens NorYlllbergi" podkresla, ze proces norymberski jako 
wyraz pOIVslajl!cego powoli poczucia praIVa ogoilloludzkiego, jest 
na wrolelll clo staroeh rzescijalisldej ]wncepcji "moralnego' prawa 
nalury, powszechne!:(o (ogu]'niajl!cego wszyslki e narody~ i absolut
nego". ]{. Gorski (12 maj) w arlyk. "Henryk Sienkiewicz", piSZ1!C 
o atakach poclejmowanych na SienJ,iewicza bagatelizuje (jak caly 
zreszl 1! powyzszy lIumer, tak z(1sadniczy i lak aktualny dzisiaj alak 
St. BrzozowsJdego. Swego czasu wywolaJ: on lylko sensacjQ, dzis ezas 
aby dojrzec jego gl~bolde i istolne rac,ie. 

"Dzis i Julro" (:J lIIaj) w. BieJlkowski w " Wi erze Ludll" 
i "WstQpie clo rozwazall politycznych" (12 maD operllje bez przer
wy pojQc.ie m .lwlolicYZlllll radykalnego. Nie rozlIllliemy, co aulor chee 
pod tYIII lak zresztl! cz~sto w szeregu illuych artyJ(lJ16w uzywanYIll 
pojQcielll powiedziec. Odzegnywa siQ od mysli 0 katolikach jako par
tii polilycznej;wobec lego wygrywa chyba na pewnych atralICyjnych 
i demagogicznych walorach slowa "radykalny". Czyi mozlla bowi elll 
propagowae wog61e poza pewlll! partil! polilycZllI! "katolicyzJII rady
kalny"? Poza tyJII mozna zaklaclae tylko I,alolicyzlll radykalny jako 
eel, punkt dojscia, a nigdy ja]w punkt wyjscia. Naiwlloscil! jest JIIO
wie: "chcemy bye IwtolilWlIli raclylwlnYllli", "zaldaclamy kalolicyzlll 
raclyl,alriy", To 1II0ze bye tyliw metl!, ostateczlu! wypaclkowl! linii 
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r ealizacji . GounyllJ poukreslenia tlatomias t jest artylwl "Polskie Bie
dy" (26. maj) tegoz Bi ellkowskiego. Zaakcentowani e stosunku ni euf
nego napr l2zenia panujilcego z obl! s tron "ne rwowych akcji i kontr
akeji" dotyka sedna trudnosci zrea lizowania plaszczyzny wspolpracy 
ealosc i spoleczellstwa w obr~bi e zagadnieii panstwowych i narodo
wyeh. A przeciez to powinna bye lIajbardzi e j bezspo-rnie i najpow
szechn ej uznana plaszczyzna? .. ! L. Barte lsl{i w "Powiesci 0 ci e rpli
wej mitosei " (5. llI a j) recenzuje "Drogl2 do domu" . .J. Zawieyskiego 
.Jes t rzeczil oburzajilcil, ze w czasach gdy l<azde nasze osi,!gni~de li
te rackie, niezal ezni e od jego walorow ogolnoludzk ich ~zy al'tys tycz
nych jes t natychmiast bezwzgl l2 dni e atakowane, falszowan e, tenden
cyjni e przekrl;)can e i pot l;) piane, moze s il;) ukazae w jed-nym z czoJo
wyeh pisl1l katoli cki ch tak banalna, mula i bel' wyrazu r ecenzja OOSi f! 

gni ~ciu artystycznym i humanis l.ycznym lej mi a ry jakil jes t powi esc 
.J. Zawi eysld ego. To jest wif;l ksza krzywda dla nasze j li teratury, niz 
wszystki e dyktowan e przez int e resy kot e rii ataki ze s trony przec iw
nikow. 

" Kuzniea " (29 kwi eciel't) . wart. ,,\Vznowieni e wyuawnictwa "Eu
rope" 0 stosunku IIrupy ludzi kolo tego pisma zebranych (pisarzy ko
l1l11nistycznych) do pi sarza i jego dziela. Okazuje s i ~, iz nie tylko my 
dochodzimy elo taldch absurelow jak podzial Iite ratury na reakcyjnil , 
(natllralnri e faszy stowskl!) i pos tQPowl!, podzial lls talony na Krakow
skim Zjeidzi e Lite ratow. "Europe" mowi rowni ez 0 koni ecznosci oee
ny produkcji lite racki e j pod wz!!l~dem politycznym. Wreszci e mamy 
w lite raturze grunt poel uoga llli. ,luz nie bl2 dzie mog-Ia zastawia6 si~ 
swoill1i podejrza nymi subtelnosciami. My wiemy gdzi e jest prawda 
(czytaj pos t ~powose !) .Jakzez pozalowania gounym byl Pilat: "Qu id 
est ve ritas?" Smieszn e .. . zresztl! napewno faszystowsld e !... J e rzy Bar
ski w "Obronie czystej nauki" mowi 0 ingerencji pail slw zachodnich 
na te renie p racy fizykow (badania Ilad energiil atol11owq), i niebez
pieczeli stwach ja ki e ona ni esie (zaniedbanie inuych terenow fizyki 
pieczenstwaeh Jakie ooa niesie (zaniedba ni e in nyeb terenow fizyki 
na korzyse tego jednego) . .Jes t to jeszeze jeden przyldad, tym oie
kawszy, ze dotycz,!cy pmistw typowo liberalis lycznyeb, szukania, tak 
dzis powszechnego, wartosci pra ldycznych , bezpos rednio korzys tnych. 
P rzyklad procesu pewnej pragmalyzacji wictoczn e j w zyeiu wspol
czesnym. To co ni e ilia wartosci aktualne j, uzytlwwej, wr~cz of en
zywnej jest albo odrzueane, albo pot~piane . A. Schalt w "Tolm obiek
tywne j nallki " (26. maD , jako kontra l'gument na tezy 0 naukowej 
przestarzalosci marks izmu, da je li s t ~ znanych uczonych francuskich 
i angielskich, w yznaweow teg-oz mar ksizmu. Dziwnym jest tylko fak! , 
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i.e Idedy strona przeciwna poslugiwala si~ rowniei. nazwislwJIli tal, 
reprezentalywnymi dla nauki wspolczesllej jak Eddington, James, Car
rel, Whitehead, padly natychmiast zarzuty, ze choc uczony jest bez
spornym autorytetem na polu swej specjalnosci, moze bye ruwlloczes
nie dyletalltem filozoficznYlll (Carrel) po alllatorslm wykorzystujitcym 
swe odhycia dla poparcia dowolnej tezy. Zresz1! co do tej nowoezes
nosci, to l\Iarksisci odplacajit pi~kllYIll za nadobne (nie wiem kto 
pierwszy zaczl),l t~ zabaw~) szulllnie i bezustallllie twierdz1!c : "zJla
llli tylko .jesl 110woczesnosc", i co wi~cej bezcerelllonialnie sympliliku
j1!c pewne bezsporne zagadnienia na swojl), korzysc jak naprz. SchaH 
pisz1!e, i.e z punkin widzenia teorii poznania terlllin "pozllanie obLek
t.ywne" oznacza, i.e odpowiada 0110 jakiemus niezalei.neJllu od 1I1llysiu 
przedllliotowi poznania,'mowi i.e jest 10 twierdzenie llIalerialislyczne. 
My mielisJIlY wprawdzi e wrai.enie, ie jest to Iwierdzenie realizillu 
filozofi cZlIego wogole, a wi~c i nprz. tOJlliZlllU. No ale. coz, .jeslesmy 
tak niewonoczeslli !... 

"Odrodzenie" (12. lllaD SI. Majewsld wart. "Politylw gospo
dal'cza Z. S. H. R." zarysowuje nam obraz rozwoju gospodarczego 
Rosji So~vieckiej i zwil!zek flukt uaeji ekonolll icznych ze spofecznymi. 
Z przyjeJllnosci1! spotykalllY zamiast 11l~lnych ogolnik6w i pochwal, 
dokladne i rzeczowo Iraktowane zagadnienia dolycz1!ce naszego 
wscbodniego s1!siada. W. Kllbacl{l omawiaj1!c wart. ,,0 rzeczach 
przykrych i zabawnyeh" dyskusj~ na lemat artylwlu Sandauera 0 Le
smiani e zarzllca, ze metoda dyslwsyjna Wazyka i Z6lkiewskiego jest 
metod~ unikania prawdziwej dysl\Usji. Szkoda, i.e Irzeba bylo az arty-' 
kuJu 0 Lesmianie by zauwazye, i.e charakterystyczne ebwyly " Kuznicy" 
w rodzaju "my jestesmy nowoczesni", "z nami jest post lil poWOSC" 
(i 10 przy oJllawianiu tworzonej obecnie "Eneyklopedii" francuskiej, 
kt6rej zarzucaj1! na Zachodzie naiwllosc pogl1!dow i przeslarzalosc !ljIC
cia), "Z Hami Aragon i Eluard", " my operujelllY jedyn1! melod1! nau
]ww1! - lIletod1! marksi s lows]al", nilwgo lIie przekonywuil! i 0 niczym 
nie dowodz1! chyba 0 unikaniu obieldywnie sprawdzalnego i -rzeczo
wego 101lu. No ale lepiej pozno niz nigdy. J. R. 
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