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ROK I. WRZESIE~ - GRUDZIE~ 1946. NR. 3. 

STANISLA W STOMMA 

MAKSYMALNE I MINIMALNE TENDE~CJE SPOLECZNB 
KATOLIKOW. 

I. 

Spengler zyskal sobie slaw~ jako prorok upadku obec
Dej cywilizacji europejskiej. Tez~ tak~ zawiera jui sam tyo 
lui jego gl6wnego dziela: "Untergang des Abendlandes", 
a jej udowodnieniu poswi~cone sl! dwa pot~:ine tomy tej 
lnteresuj~cej ksi~Zki. 

Ale Spengler nie glosi bynajmniej jakiegoa powrotu 
do nowego barbarzyiistwa i kOllca cywilizacji w og6le. Za
powiada natomiast rozklad i upadek dotychczasowej kul
tury europejskiej. Jak wiadomo, Spengler rozrowia w dzie
jach szereg okreoow kulturowych i ustala prawa socjolo
giczne rZllW!ce iyciem kultury i cywilizacji. 
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Moina si~ na ten podzial zgadzac, lub nie zgadzac, ale 
nie wolno przeinaczac mysli autora i podsuwac mu upro
szczone tezy, aby je p6zniej latwo atakowac. 

Spengler wyodr((bnia w historii nast((pujl!ce gl6wne 
calosci kulturalno-cywilizacyjne: cywiUzacja Izraela, cywi
lizacja grecko-rzymska, cywilizacja muzulmaiiska, cywiliza
cja chiiiska i nasza cywilizacja zachodnio-europejska. Przy 
tym cywilizacja jest dla SpengIera petryfikacj/! kultury 
i przeto stanowi dalsze statyczne stadium. Gdy kultura 
organiczna zamiera, wyczerpuje si/il , wartosci przez nil! zdo
byte wchodz'! w sklad cywilizacji. Cech!! cywilizacji- jest 
brak dynamiki - statyka, trwanie - na miejsce rozwoju, 
konsumowanie - na miejsce tw6rczosci. 

Kultura zachodnio-europejska zacZ((la si~ tworzyc n. 
gruzach dawnej cywilizacji rzymskiej, ktora zmarla na 
uwiqd starczy. Jest ona dzielem nowych Iud6w : Germano
Celto-Slowian. Wchlon~la ona liczne pierwiastki grecko
rzymskie i wchlon/illa chrzesci.iaiistwo. Jej poszczeg6hie sta
dia s~ to: sredniowiecze, renesans, oswiecenie, kapitalizm
Kultura ta jest wedle Spenglera w stanie zamierania. UJ e
gaj,!c nieuniknionym prawom socjologicznym, kultura euro
pejska weszla w stan uwi,!du starczego. Miejsce .jej zaj/illa 
cywilizacja, kt6rej trwanie jest sill! fzeczy bezwladem. 
Ostatnim stylem organicznym kultury europejskiej bylo 
rokoko, ostatni ,! filozofi l! - kantyzm. Udzialem naszym je~t 
juz tylko konsumowanie dobr w epokach uprzednio wytwo
r zonych. Z tezl! tl! mozna si(( nie zgadzac, ale nie jest zro
zumiale, dlaczegq oboz marksizmu zajmuje wobec Spengle
ra stanowisko tak bardzo negatywne. 

Tezy, dotyczl!ce przyszlosci nie sl! calkowicie jasne ani 
seisle. SocjaJ izm wyst~puje zasadniczo jako dalszy ciQ~ 
sztywnej cywilizacji, zamykajl!c organiczne zycie kultury, 
chor z drugiej strony rna cechy pocU!tk6w l10wej kultury, 
przez wprowadzenie nowe.i warstwy spolecznej. Marksi~ci 
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mog!! miec zastrzezenia, gdy chodzi 0 podawanl;l przez Spen

glera gene~ socjalizmu. Ale sl!dzimy, ze licme tezy Spen

glera dajl! si~ sharmonizowac z teoril! Marksa. Kultura, 

kt6r!! Spengler jako zachodnio-europejskl;l okresla, byJa 

w wi~kszosci dzielem tak zwanych wyzszych klas spolecz

nych. Z pewnym uproszczeniem powiedziee mozna: byla to 
 • 
kultura szlachecko-mieszczanska. A czyz z teorii Marksa nie 
wynika koniec cyklu kultury i cywilizacji tych warstw i 7..8

tl!pienie icll przez socjalizm? Czyz dumne, bojowe slow&. 
"Mi~dzynarod6wki" nie mowil! wprost 0 zburzeniu do pod
taw . tarego ladu i zapaleniu nowych gwiazd na niebie 

i rozpocz~ciu budowania swiata zupelnie nowego? Nie wi
dzimy wi~c powodu do tak zasadniczej opozycji. 

Zarzut, ze Spengler lezy u irodel hitleryzmu, wydaje 
i~ nam jednak bl~dny. Lektura Spenglera byla w hitle

rowskich Niemczech zakazana i zakaz ten uznae nalezy za 
konsekwentny. Nacjonalizm chcial przeciez bye wykwitem 
i szczytem rozwojowym organicznej kultury zachodnio-eu
ropejskiej. Teza 0 starczym zamieraniu teJ kultury byla za
adniczo sprzeczlla Z call! frazeologil! nacjonalizmu. Oczy

wiscie, w calo ' ci teorii Spenglera zllajdujl! si~ tez tezy, kto

r e zdol ne byly zaplodnic Rosenberga - zwlaszcza postawa 


. antychrzescijanska Spenglera. Nie zmienia to jednak faktu 

kolizji teorii Spenglera z zasadniczl! postaw!! nacjonalizmu, 


Twier dzenie, ze znajdujemy si ~ w schylkowym okre 
sie cywilizacji, nie jest dzis zreszt~ zadl1l! rewelacyjn'! tez~ 
socjologicZH,!, ani tez wyl~cml! wlasnoscil! Spenglera. 
Tez~ t~ przyjmuje dzis. wielu socjologow. Przyjm.ujl! 
jl! takze w zasadniczej mierze Jacque Maritain, po
twierdzajl!c to najwyrainiej w swej ksi'!zce: "Du regime 
temporel et de la liberte". Te~ t~ mozna dzis uznae za 
modnl! w socjologii. Aktywny czlonek francuskiej grupy 
monarchistycznej Henry Massis napisal plomielIDI! ksiI!Zk~: 
"Defense de l'occident", skierowanf! przeciwko Spengle 
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rowi. W ksi~Zce tej znajdujemy szereg bardzo slusznych 
pochwal pod adresem kultury za·chodnio-europejskiej oraz 
Izereg, mog~cych juz budzie pewne w~tpliwosci, napasci na 
Jrultur~ Indii i buddyjskiego Wschodu. W kaidym razie 
pod patetycznym tytulem nie znajdujemy dose waikich ar
~ment6w zdolnych obalie te~ 0 ci~Zkim kryzysie kultury• 
zachodniej. 

M6wienie 0 pocU!tku lub koncu epok, czy cywilizacj i 
jest zawsze fikcj,,! historiozoficzn,,!. Ale wlasnie na tym 
punkcie zachodzi podobienstwo pomi~dzy filozofiE! materia
Iizmu dziejowego i tezami Oswalda Spenglera. Spengler 
m6wi: koniec epoki kultury zachodniej. Marksizm zapowia
da pocU!tek nowego zupelnie swiata, po przez zniesienie 
wlasnosci prywatnej, obiecuje wyzwolie czlowieka od wszel
kiego wyzysku, uwolnic go od wszelkiej metafizyki, religii, 
ostatecznie nawet od wladzy panstwowej, dac rnu zupeln/! 
wolnose i szc~scie. 

Przyszlosc zostaje wi~c odci~ta od przeszlosci czerwo
n,,! kresl!, akcentuje si~ zupelfil! nowosc cyw}lizacji socja
lizmu. 

II. 

Przypomnielismy tutaj tezy 0 koncu kultury zacho
dnio-europejskiej, albowern sprawa ta rna zasadnlcze ma
czenie przy ocenianiu zagadnienia wlaSciwej postawy spo
lecznej katolik6w. Przeciez przyj~cie lub odrzucenie tej 
tezy rnusi rniec decyduj/!ce Zllaczenie dla ustalenia postawy . 
wobec wszelkich zagadnien wsp61czesnoSci. I tutaj faktycz
nie leZy gl6wna linia podzialu. 

Nie nale±)' oczywi8cie sprawy symplifikowac. Rzadkle 
II! fakty jakiegoS wyrainie swiadornego, doktrynalnego 
przyj~cia lub odrzucenin tego rodzaju zalozen socjologicz
nych. Takie naukowe zaloienie czyni wla.snie Mnrksizm. 
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Poza tym w gr~ wchodzi raczej milczl!ce zalozenie apr io
ryczne, rzadko b~dl!ce wynikiem rzetelnego przetrawienia 
myslowego, a najC'~sciej oparte na jakims wyczuwaniu, nie
raz na podlozu zupelnie irracjonalnym. Niemniej, takie czy 
inne przyj~te zalozenie urabia mocno ogolnl! postaw~ spo
leczn~. 

Niedawna wizyta francuskich pUblicystow katolickicll 
w Polsce wywolala w prasie polskiej ozywione dyskusje 
i trudno si~ dziwic, ze przy tej okazji lewica polska odno
wila swoje zarzuty pod adresem katolik6w polskich, prze
ciwstawiajl!c im katoli 1!kl! intelektualnl! elit~ francji, kt6rl! 
ocenia wedle probieia poznanej niedawno grupy radykal- 
nej. R6inica w postawie naprawd~ jest duza i trudno s i~ 

dziwi6 tym licznym znakom zapytania, kt6re z tego powodu 
stawia polska publicystyka lewicowa. 

Uproszczeniem jest jednak czynienie ~og6lnieii na te- · 
mat katolicyzmu francuskiego. Francuskie grupy radykalne 
w rodzaju "Esprit" nie daj~ postawy do wyci~gania wnia
sk6w na temat calosci katolicyzmu francuskiego. Pomijajl!c 
bardzo liczne konserwatywne osrodki katolickie, ktore m
angazowaly si~ po stronie Vichy, to jednak nawet pomi~dzy 

'"Bidault i Mounier'em r6znice Sl! bardzo duie. Powolywanie 
s i~ na M. R. P. jako na przyklad wsp6lpracy, nie moze bve 
przekonywujl!cym argumentem w stosunku do ka tolik6w 
polskich. M. R. P. uczestniczy w rZl!dzie koalicyjnym razem 
z socjalistami i komunistami na zasadzie nie tylko zupelnej 
rownosci, ale nawet z pewnl! przewagl!. 

Wspolpraca jest tam wsp61rz-l!dzeniem. Partie sza
nujl! wzajemnie swoje programy, ale linia rZl!du jest osta· 
tecznie kompromisem i wypadkowl! tych trzech program6w. 
Kazda ze stron usiluje utargowa6 jak najwi~cej. Wsp6l· 
praca polega wi~c na wywa1czaniu maksimum z realizacji 
wlasnego programu. Na takl! wsp61prac~ p6jdl! napewno 
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i katolicy polscy. Eksperymentem tego rodza,iu byla tei 
pr6ba robiona przez katolik6w ze "Stronnictwa Pracy". 

Wsp61praca tego rodzaju nie oznacza rezygnac.ii z wla
snego programu, a tylko drog~ kompromisu przy jego rea
lizacji. Tymczasem, jak dotychczas, marksisci polscy zl!
dajl! od katolik6w poparcia ich programu i zgody na ich 
rZ/ldy w kraju. Dlatego powolywanie si~ na Bidault i M. 
R. P. nie .iest przekonywuj~ce. lnaczej gdy chodzi 0 Mou
nier'a. 

Il l. 

Za kazdym razem powtarz8m z naciskiem: wszelkie 
\'vypowiedzi. dptycZl!ce katolicyzmu muszl! bye bl((dne, gd 
ii~ nie umie rozr6Znie zagadnieii zasadniczych i drugorz~d

nych. Katolicyzm jest konsekwentnie rozbudowanym sy
stemem myslowym, ale katolicyzrn to przede wszystkim re
ligia. Dlatego indywidualne zycie duszy z Bogiem stanowi 

. najistotniejszy sens katolicyzmu. "C6i pomoie czlowiekowi, 
choeby caly swiat zyskal, jesli na duszy swej szkod~ po
niesie", dlatego katolicyzm jest zasadniczo personalistyczny 
i indywidualistyczny. Naleiyte uSwiadomienie .sobie tych 
podstawowych zaloieii jest warunkiem prawidlowego oce
niania miejsca i roli t. zw. katolicyzmu spolecznego. 

ZasadnicZl! troskl! Kosciola jest rozw6j i doskonalenie 
indywidualnej duszy ludzkiej. Ale czlowiek nie zyje na pu
styni. Dlatego zagadnienie srodowiska i ustroju spolecz
nego nie moze bye kwestil! oboj~tnl!' Dlatego katolicyzm 
rna takze i swoje aspekty spoleczne. Te konsekwencje spo
leczne katolicyzmu wylozyl wyczerpuji!co w numerze pierw
szym "Znaku" Jerzy Turowicz. Zagadnien tych lekcewaiye 
nie moina, ale bl((dem jest tei .zapominanie, ze jednak 
1\7 katolicyzmie majl! one miejsce drugoplanowe, gra.i~ rolf? 
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wtornl!. Mozna powiedziec, ze chodzi tu 0 forpoczty Ko
tciola, wyst~wione na terenie zycia spolecznego, ktorych 
zadaniem jest czuwanie aby panujl!ce w tej dziedzinie sto
sunki nie stan~ly w sprzecznosci z naczelnym celem czlo
wieka tj. z potrzebami wszechstronnego rozwoju osobowo
sci Iudzkiej. Stf!d charakter wtol'llY zagadnien spolecznych, 
ale tez niemoiliwosc zupelnego indyferentyzmu w tej d::le
dd nie. 

T. zw. doktryna katolicko-spoleczna istnieje tylk 
w bardzo ogoInych zarysach. Stanowif! jf! encykliki pap ie
.'kie (Rerum ~C)varum i Quadragesimo Anno) oraz nie
ktore proby ich rozpracowania. Trescif! zawartej tam QO

ktryny jest df!zenie do kompromisu spolecznego przez 
zmniejszenia r6inic w stanie posiadania i stworzenie form 

armonijnej wsp61pracy klas w postaci niezaleinych korpo
racj i gospodarczych. Doktrynie tej stawia si~ dzis ruine 
zarzuty. Z&rzuca s i ~ w pierwszym rz~dzie konserwatyzm 
spoleczny. Ale pamiE,:!tac naleiy, ie "Rerum Novarum" po
iawila s i ~ w ostatniej cwierci XIX stulecia, a wi~c w okre
'lie szczytowego rozwoju kapitalizmu. Tezy encykLiki, zwra
cajQce s i~ zasadniczo przeciwko fiocjalizmowi, oznaczaly 
jednak zarazem negacj~ zasad i praw ustroju kapitalistycz
Jlego, w jego klasycznej formi e. Dzisia,j postula ty glowne en
cyklik spolecznych uie stanoWll! jui rzeczywiscie iadnej re
welacji, albowiem w wielu krajach zrealizowany zostal 1'0 

z,umny kompromis spoleczny. 
Tezy programowe encyklik odl'zucajl! -zdecydowanie 

80Cj ali 7..m, ale oznaczajl! takie wyjscie poza ramy kapita
lizmu. Znajdujemy w nich uznanie wielu tez wysllwanych 
taki.e przez socjalizm. Tendencje kompromisowe i umiarko
wane tej doktryny odpowiadajl! najlepiej postawie 
warstw srednich tj. mieszczanstwa i warstwy chlopskiej. 
Byloby jednak duiym uproszczeniem twierdzenie, ie pow
stala ona jako przejaw interes6w zachodnio-europe,iskiego 
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mieszczanstwa. Genezy jej szukac nalezy w trosce kierow· 
nikow Kosciola 0 zapobiezenie skrajnym rozwi/!zaniolD 
ustrojowYlLl, kt6re by si~ sprzeciwialy zasadom etyki kato
lickiej i przekreslaly gwarancjQ koniecznej sfery wolnoSci 
gospodarczej. Powodowani tf! trosk/!, zalecali papieze kom
prom is spoJeczny i wsp6ldziatallie k]as, przy zachowaniu 
instytucji wlasnosci 'prywatnej. 

Dl!zenia obecne do realizacji zasad doktryny katolicko
spolecznej sl! wiQc faktycznie d~ieniami do kompromisu 
spolecznego na zasadach wlasnosci prywatnej. 

Tendencje te widzimy wyrai nie u katolik6w po]skich, 
niemieckich, austriackich, wloskich, a takie we francuskilll 
ruchu M. R. P. A Mounier? Gdy chodzi 0 Mounier'a i rady
kalnych katolik6w francuskicll, sprav,ra wygl/!da nieco ina
czej. Dlatego publicysci lewicowi mail! racjQ, przeciwstawia
iac katolikom polskim radykalne kola fra ncuskie. 

IV. 

Wr6cmy znow do katastroficznych tez Spenglera. 
Wiem, ze niekt6rzy zwolennicy doktryny katolicko

spolecznej nie lubif!, gdy siQ m6wi, ze teoria ta oznacza re
formQ ustroju dotychczasowego. Oczywiscie, daleko jest efek
towniej m6wic 0 jakims zupelnie nowym ustroju i jako ta
k ie koncepcje swoje podawac. Ambicje zreszt~ niewinne, 
DO ostatecznie chodzi przeciei tylko 0 nazwQ. Spory termi
nologiczne Sl! jalowe, ale waine jest wyjaSnienie pojQc 
i uporzl!dkowanie fakt6\v. 

Doktryna katolicko-spoleczna przyjmuje jako zasadtt 
formQ wlasnosci prywatnej i zasadQ ewolucyjnej reformy 
ustroju. DziQki temu, ideal przez nil! wysuwany moze bye 
uznany za nowl! formQ ustroju, rozwijajl!cego siQ ewolucyj
nie od czasow sredniowiecza. Natomiast socjalizm, kt6ry od
rzuca wlasnosc prywatnl!, wysuwajl!c postulat wlasnosci 
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kolektywnej, stanowi zaprzeczenie cal ego owego porz~dku 
historycznego, zakorzenionego w Europie. Dlatego socja
lizm winien bye uznany za now~ postae ustroju i now~ epo
k~ w historii. Doktryna katolicko-spolecma naleZy wi~c do 
starej cywilizacji europejskiej, podczas gdy socjalizm trze
baby uznae za pocz~tek i podstaw~ nowej. 

Ot6i, jeieli sif2 zaklada koniecznoSe socjalizIllu, w6wczas 
postulaty doktryny katolicko-spolecznej tnic~ racj~ bytu. 
I blEildem wydaje sifi) wszelkie, choeby luine nawet wi(!za
nie Kosciola z tl! spraw~ spoleczn~ . 

v. 
Trudno siEil. dziwie sympatioIll obozu lewicy dla radykal

nego skrzydla katolikow francuskich. Jeieli si~ jednak gru
p~ tf2 bez zastrzeien gloryfikuje i pod kaidym wzgl~deIll na 
pierwsze miejsce w katolicyzmie swiatowym wysuwa, to 
trudno nie widziee w tym pewnego tendencyjnego upro· 
szczenia. 

W cytowanej jui przez nas ksi~ice: "Du regime tempo
reI et de la liberte" Maritain wypowiada sif2 dose wyrai
nie za tez~ Spenglera. Wypowiada przekonanie, ie wedle 
wszelkiego prawdopodobienstwa, za poi no jui jest m6wie 
o reformach w ramach dotychczasowej cywilizacji. Maritain 
przewiduje katastrof~, przepowiada epokf2 zupelnie nowej 
cywilizacji, a miEildzy wierszami wyczuwa si~ obawf2 0 na
dejscie okresu antychrzescijanskich panuj(!cych prl!d6w 
w Europie. Sugestia katakumb przebija dose wyrainie. 
Ksil!ika pochodzi z roku 1933 gdy komunizm mial charak
ter rewolucyjnie ateistyczny i linie podzial6w rysowaly siEil 
bardziej ostro nii teraz. 

Przekonania te jui przed wojni! podzielala duia CZEils{; 
opinii francuskiej. Rozmowy osobiste z naszymi goSemi fran
cuskimi potwierdzily tez~, ie radykalne grupy francuskie 
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zyjq pod sugestiq nieuchronnego zwyci~stwa socjalizmu ze 
wszystkimi jego konsekwencjami. Kto zna bli7..ej postawt;! 
mas francuskich, ten wie jak bardzo tego rodzaju historio
zofia odpowiada dominujl!cym tam nastrojom. Proletariat 
francuski, w duiej mierzB swiadomie komunistyczny, zmie
rza celowo do wielkiego przewrotu historycznego i zyje wi
zjl! nowej socjalistycznej epoki. Mieszczanstwo francuskie, 
do szpiku kosci konserwatywne, rna wyraine cechy deka
denckie i mocne wyczucie wlasnego epigonstwa. Stl!d nie
wiara w. siebie, niewiara w moZliwose zwyci~stwa . 

Pomi~dzy mieszczanstwem francuskim a polskim zacho
dzi ta zasadnicza roznica, ze polskie sfery burzuazyjne ma
jl! wiele witalizmu i rozmachu zyciowego, gdy burzuazja 
francuska go nie posiada. Stl!d wielka roznica w postawie. 
Francuskie warstwy srednie w znacznej wi~kszosci kapi
tulujl! jui zgory przed komunizmem, nie wierzqc w mozli
wose walki z tym co jest nieuchronne. U nas natomiast 
sprawy wygll!dajq Jakie odmiennie. Dziala tu niewl!tpli
wie mlodszosc cywilizacyjna· Slowian, rodzl!ca prymitywn 
odczucie wlasnych sil, ktorych zabraklo duw j cz~sci 

Francuz6w. 
Zastrzegam si~ przeciwko wycil!ganiu z tych uwag 

wniosk6w symplicystycznych. Przed \vojn/! sugerowane by
Jy tezy, pochocizl!ce ze sfer nacjonalistyczno-zachowawczych 
jakoby pogll!py Maritain'a byly przejawem jego dekadenc
kiej i defetystycznej postawy. Sugestie takie rodzily s i~ l1a 
tIe politycznej kampanii prowadzonej przeciwko Mari
tain'owi z powodu jego post~powego i katolicko-uniwcrsa
listycznego stanowiska. Tezy Maritain'a lub Mounier'a s~ 

wyrazem naprawd~ katolickiego stanowiska i nast~pstwem 

~l~bokiego przemyslenia kierullku przemian historycznych. 
Ale sytuacja socjologiczna mas francuskich stwarza pewien 
determinizm przyjmow8nia tych tez. U nas podobne sta
wianie sprawy traktowane jest jako przejaw defetyzmu 
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i ideowej kapitulacji, gdy we Francji uchodzi za cos natu
ralnego. Oskadenie jednak z tego powodu katolik6w pol
skich 0 konserwatyzm czy obskurantyzm jest r6wniei bra
kiem obiektywizmu. Stanowisko katolik6w francuskich 
.., zestawieniu z postawl! zaj~tl! przez katolikow pols'kicb 
uznac nalezy za bardziej minimalistyczne i pesymistyczne. 
Oznacza to rezygnacj~ z ambicji przeksztalcania ustroju 
spolecznego, wedle wzoru, ktory przez katolik6w za naj
sluszniejszy jest uznawany. Oznacza to wi~c po prostu rezy
:nacj~ z wlasnego programu spolecznego i cofni~cie si~ na 
dalsze, zupelnie ostateczne pozycje. Ze wzgl~du na sytuacjt;! 
historyczn~, postawa taka moze bye takty-cznie slusznl!, nie
-nmiej .ieRt minimalistyczna i pesymistyczna. 

V1. 

W czasie krakowskiej dyskusji marksist6w z katolikat
mi, vice-minister Bienkowski powiedzial mniej wifilcej w te 
spos6b: Katolicy usilujl! bronic pewnych koncepcji spolem:

. nych, jak gdyby los religii ~atolickiej mial od tego zalezeC. 
Jest to defetyzm ideowy. \Vyobraimy sobie -----'- m6wil \VI. 
Bieiikowski - ie na calym swiecie zostal zrealizowaIlt' 
ustroj komunis tyczny. Czy Kosci61 katolicki musial by zni
knl!c z powierzchni ziemi? ... Napewno nie... Kosciol trwalby 
dalej, dostosowujl!C si~ do nowej rzeczywistosci ustrojowej 
i wchodzac w spoleczenslwo socjalistyczne. 

WI. Bienkowski mial racj~ . Jak to stwierdzil ismy p<t
wyiej, zagadnienia ustrojowe 51! dla katolicyzmu spraw, 
wt6rnl!. KOSci61 potrafi si~ dostosowae do bal'dzo roznych 
form ustrojowych, potrafi Zye i dzialac tworczo w ustrojacb 
bardzo rozmaitych, a nawet umial tworczo zye w katakum
bach. Niemniej zna Kosci61 lepsze i gorsze ustroje spolecz
ne. Na dallym etapie historycznym i w danych warunkacb 
uwaza Kosci61 pewne ustroje za lepsze, bardziej sprzyja.il!c(' 
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rozwojowi ludzkosci, a inne gorsze i zadanie to utrudnia
j~ce. Pewne ustroje toleruje,jako godziwe, pned innymi 
zag ostrzega jako przed takimi, ktore wnosz~ rozwil!zania 
utrudniajl!ce spelnienie jego misji. 

Jest bl~dem wielu naukowcOw i dzialaczy przypisywa
nie przesadnego znaczenia r6inym sformulowaniom t. zw. 
doktryny katolicko-spolecznej. Prowadzi to do wytwarzania 
si~ opinii dla Kosciola nie pozl!danej. Stwarza mianowicie 
8ugesti~, jakgdyby Kosci61 katolicki wi~zal si~ z jakims jed
nym okreslonym programem spolecznym. Tymczasem tak 
nie jest. 

Najpierw moiliwe s~ bardzo rome programy spo)eczne 
ustrojowe, ktoreby jako katolickie mogly uchodzic. Po
wtore doktryna ta zawiera tylko postulaty bardzo ogolne, 
wytyczaj~ce jedynie najpodstawowsze ramy ustrojowe. Za
wiera.i~ one wykazanie granic, w ramach ktorych winno by 
si~miescic iycie spoleczne na danym historycznym etapie. 
Jako tezy zasadnicze wysuwa nauka ta cztery nast~puj~ce 
postulaty: 

. 1) Zasadnicze uznanie wlasnosci prywatnej, 
2) D~zenie do wyrownania r6mic w stanie posiadania 

poszczegolnych warstw, 
3) potrzeba wsp61dzialania klas i arbitrazu spolecz

nego, 
4) postulat t. zw. slusznej placy, kt6rej miernikiem 

pod stawowym s~ potrzeby Zyciowe pracuj~cego, ko
nieczne do zaspokojenia w danej konkretnej sy
tuacjL 

S~ to postulaty bardzo og6lne i konkretyzacja ich za
leZy od okolicznosci szczeg61owych. Postulaty te stanowi~ 
ze stanowiska katolickiego, pewne optimum. Koncepcje 
u strojowe, mieszcz~ce siy w tych ramach uwaia si~ za naj
sluszniejsze. Ale w rzeczywistosci wielu kraj6w postulaty 
te nie s~ respektowane, a .iednak Kosciol iyje tam, dziala 

_. 

• 
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na mWIe pracy religijnej osil!ga nieraz bardzo powaine 
rezultaty. Oznacza to jednak tol~rowanie stanu spolecznego 
edchylajl!cego si~ od optimum. R6znica pomit;ldzy katoli
kami polskimi i obozem radykalnych katolik6w francu
skich rysuje- si~ teraz wyrainie. Katolicy polscy chC<! re
form istniejl!cego obecnie ustroju spolecznego, wierzl!c, ie 
przy zastosowaniu wskaz6wek w encyklikach zawartych, 
osil!gnl! na tej drodze stan najbardziej sluszny. 0 te swoje 
zalozenia gotowi Sf! walczye, chociaiby to miala bye walk. 
na dwa fronty - zar6wnoprzeciwko socjalizmowi jak 
i przeciw formom ustrojowym narzucanym przez konser
watyst6w spolecznych, tkwif!cych jeszcze w atmosferze libe
ralizmu gospodarczego. 

•
Radykalni katolicy francuscy uwaiajf!, ze panujf!cy n. 

Zachodzie ustr6j spoleczno-gospodarczy jest do gruntu prze
iyty i ze nie wystarcza wobec tego kontentowanie si~ ra
formami. Sl!d~, Ze socjalizm zbliia si~ z sill! determini
stycznej koniecznoSci. Dlatego starajl! sift unikae walki 
0 , bl!di co bl!di, drugorZt;ldne zagadnienia ustrojowe, gdy 
grozi walka 0 pozycje najwainiejsze. Cofajl! si~ wiftc za
wczasu na pozycje dla katolicyzmu ostateczne tj. pozycje re
ligijno-moralne. Oznacza to milCZl!ce przyj~cie · faktu ko
niecznosci zaistnienia ustroju socjalistycznego i przygoto
wywanie si~ do wejscia w jego ramy. Uwaiajl!, ze d/!Zye na
leZy do wywalczania tylko efekt6w religijno-moralnych, nie 
rozszerzajl!C walki na sprawy mniej zasadnicze. 

VII. 

Wkr6tce po wypadkach stalingradzkich powiedzial ge
neralissimus Stalin, Ze Armia Czerwona walczyla z bezprzy
kladnl! ofiarnoScil! i dodal, Ze iadna inna armia 8wiata nie 
wytrzymalaby tak wielkiego nacisku wroga w warunkach 
c6wnie cif~Zkich. Wojna ostatnia wykazala rzeczywiscie 01
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brzymil! witalnose i wielkl! gotowoSc do ofiarnej walki u na
r od6w slov.riaiiskich. W naturze narod6w slowianskich lezy 
widae ogromny zapas 8wieiej. energii, szukajl!cej ujscia 
i urzeczywistnienia si~ w konkrecie. Jest to przejaw mlo
dziencwsci cywilizacyjnej ludow slowiaiiskich i to rozni za
!5adniczo zarowno nas, jak i Rosjan od Francuzow. 

Przejawia si~ to rowniez w innym stosunku do kato
licyzmu u nas i we Francji. Narody mlode, 0 wielkich za
!5obach sil zyciowych szukajl! konkretu, swojl! podstaw~ re
Jigijnl! usilujl! realiwwac w budownictwie i walce rzeczy
wistosci spolecznej. Cechl! cywilizacji starszyrh jest zdolnos~ 
do sublimacji i moznosc skierowywania e~ergii w dziedzin~ 
czystej mysli lub przezye wew.{l~trznych. Klasycznym tego •f)rzykladem jest narod zydowski, nie posiadajl!cy prawie 
wcale irracjonalnego witalizmu, a majl!cy tendencj~ do ab- . 
!5trakcyjnego racjonalizmu. Wsrod narodow europejskich 
najstarsi kulturalnie (niekoniecznie w sensie chronologicz
nym) Sl! Francuzi. Tam tez obserwujemy stopniowe opada
nie organicznych, irracjonalnych sil :iyciowych, a wyrazne 
«!lominowanie czystej mySli. Pewna sublimacja i demateria
lizacja w pogll!dzie na katolicyzm rna takze tutaj swojl! 
przyczyn~. · 

Przeci~tna masa polska jest zasadniczo pl'ymitywno
witalna. Stl!d owe, dose nieraz grube, tendencje do kon
kretu. Dlatego tez bardzo mocny kompleks .nacjonalistycz

y i sklonnosci do wprowadzania religii w ten kompleks. 
Niczdolnose uniwersalnego or!czuwania katolicyzmu, bo ide

logia katolicka oderwana od Zywych tkanek organizmu 
llarodowego wydaje si~ abstrakcjl! i nieuchwytnym mitem. 
Potrzeba ucielesniania katolicyzmu w wyrazne ksz1aHy or
,anicznego tworu. Katolicy polscy przypominajl! postaw,! 
psychicznl! w pewnej mierze ludzi sreuniowiecza, szuka
.il!cych realizacji w pochodach krzyzowych z tym, ze musia
loby tu wystltPowac wyrazne zabarwienie odcieniem na
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rodowym i musialyby figurowac emblematy katolickie zll!
czone z narodowymi. 

Ta swie:rosc cywilizacyjna popycha katolikow polskich 
ku konkretowi spolecznemu i rna jako skutek przecenia
nie wagi tej wlasnie dziedziny, przy wyrainym niedocenia
nill zagadnieil mysli i zupeln.vm cz~sLo niezo:mmieniu dla 
problemaw iycia mistycznego. Stanowisko to jest wyplywem 

ktywnej i swieiej postawy iyciowej, ktorQ trudno jest 
chyba bez reszty jako przejaw ujemny zakwalifikowac. Dla
tego nieskomplikowany oSl!d lewicy polskiej zawiera \V so
bie cechy niesprawiedliwego uproszczenia. 

Przerost konkretu spolecznego willie si~, rzecz prosta, 
z upraszczaniem i splycaniem zagadnienia religijnego. Ale, 
z drugiej strony lezl! w tym wielkie zloza energii i wielkie 
moiliwosci urzeczywistniania si~ w czynnej sluzbie FipO
lecznej. 

Czolo'l-va elita francuska przeiywa katolicyzm gl~boko 

i mysli w kategoriach dalekosi~inych, ale szerszy ogol chwy
ta s i~ koncepcji, ktora wymaga najmniejszego wkladu ener
gi i i zaciesnia najbardziej odcinek walki. Trudno zaprzeczyc 
ze nastroje te ll!czl! si~ z tendencjami defetystycznymi, wy
st~pujl!cymi nader silnie w lonie spoleczeiistwa francu
kiego. 

Polak jest zasadniczo maksymalist/!. St/!d tei tenden
cje katolikow polskich podporzl!dkowania sobie i urobie
nia na w1aslll! mod)~ dziedziny iycia spolecznego. Tenden
cje prowadz~ce do starcia i walki. Ale maksymalizm prze
kresla obaw walki i obce mu s~ sklonnosci do jej unika
nia. Wo]a zycia rodzi wiartil w siebie. Organiczny witalizIll 
jest irodlem iywiolowego optymizmu. W pO)Qczeniu z do
minujl!cl! cechl! nahlry po]skiej - lekkomyslnoscil! - op
tymizm ten urasta do rozmiarow w zadnej innej mlodej gru
pie socjologicznej nieznanych. St~d sklonnosc do mierzenia 
sit na zamiary i viara w zwyciQstwo wlasnej sprawy, nawel 
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tam, gdzie wszelkie rozumowe przeslanki zdajt! si~ wyklu
czac moZliwosc rozst!dnego rachunku na osil!grii~cie zwy
ei~stwa. Ten Zywiolowy optymizm determinuje tez i po
staw~ katolikow polskich. Bez uwzgl~dnienia wsp61czyn
nika optymizmu postawa ta moie bye w duzej mierze dla 
obserwatora niezrozumiala. 

VIII. 

Jesli jednak przyjl!e, i.e socjalizm b~dzie siQ rozrastaJ 
w glQb i wszerz, to przyjse wypadnie do wnioskb, ie po
stawa ta jest bardzo eksponujl!ca i i.e It!czt! si~ z nit! po
waine niebezpieczenstwa. Chodzi 0 to, ie tendencje spole
czne katolikow polskich mogl! doprowadzic do sprowokowa
nia konIliktu jui w najbliiszym czasie. Niebezpieczenstwo 
lezy w tym, i.e konflikt bl?dzie sil? rozgrywal 0 zagad"nienia, 
bt!di co b~di, drugor~dne i ie przez to wyrazis tosc ;ego 
konturow ideowych zostanie zamazana. 

Sprawy spoleczne majt! charakter wielee zlozony i ele
menty etyczne splatajt! si~ tutaj w spowb zawily ze wzglQ
dami materialnymi, z interesami osobistymi i klasowymi, 
a takie z dl!ieniami natpry politycznej. Powik1anie to wy
stQPuje u nas szczeg6lnie silnie. Wysoki stopien patrioty
2IDU narodowego prowadzi cZQsto do podnoszenia rozmai
tych intereww narodowych do wysokosci jakichS bezwzglQ
dnych dobr moralnych i do mieszania spraw narodowych 
z religil!. Pop1t!tanie to zacit!Zylo jui nn ukladzie stosun
kow: katolicyzm-marksizm. Wobec zagadnienia tego, tak 
niezmiernej wagi, nie posiadamy czystego katolickiego 

. pllnktu widzenia. Rozgrywanie wiQc W81ki z maJ.:sizmem 
o zagadnienia spoleczne spowodu.ie wmieszanie wielu 
wzg]~d6w ubocznych, zaciemniajt!c ideowt! stronQ starcia. 

Niebezpieczenstwa tego katolicy polscy nie dostrzegaj'l 
w pewnej mierze widziee nie chel!. Z punktu widzenia 
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narodowego, prymat zagadnien spolecznych narzuca si~ 

jako oczywistosc. A tylko postawa narodowa jest \V spo
leczenstwie naszym uznawana za aktualn~ i wain~. Gdy 
katolicyzm \vychodzi poza ramy konkretnych zagadnien na
rodowych, zainteresowanie jego problemami maleje. 

IX. 

Stwierdzamy wi EE C, ze droga, po ktorej id~ i isc pragnE! 
katoJicy polscy, posiada swoje niebezpieczenstwa, i moze 
prowadzic do zaciemnienia zagadnieu religijno-moralnych • 
przez aktualne zagadnienia spoleczno-polityczne. 

Uznajemy tei ujemne skutki przewagi postawy nacjo
nalistycznej nad katolick~ i dominowanie spraw narodo
wyeh nad stanowiskiem uniwersalnym. 

U7.llajemy wreszeie wyzszy stopien dojrzalosci cywili
zacyjnej katolikow francuskich plyn~c~ st~d wit2ksz~ zdol
nosc scislego oddzielania zagadnien. 

Z tym wszystkim, trudno by jednak mowic 0 jakiejs 
ogolnej wyzszosei katolicyzmu francuskiego nad katolicy
zmem polskim. Wniosek taki bylby niedopuszczalnym upro
8zczeniem, bo na calokszalt zycia katolickiego w kazdym 
kraju sklada siEE szereg rozmaitych, cz~sto niezmiernie sub
telnych, czynnikow, ktore trudno jest objf.lc jakimkolwiek 
rachunkiem. 

CytujQ cZEEsto gl EE bokf! wypowiedi Hanny Malewskiej 
w jednym ~ niedawnych numerow "Tygodnika Powszech
nego", na temat - Kto jest prawdziwym reprezentantem 
katolicyzmu? Pisze tam Hanna Malewska 0 tych bezimien
nych, nieznanych, cichych swi~tych, Zyj~cych pelni~ zycia 
nadprzyrodzonego w Kosciele i daj~cych siebie w ofiarnej 
pracy dnia codziennego. Oni dopiero sf! prawdziwymi re
prezentantami idei katolickiej, ale ich przeciwnikom na
szym pokazac nie mozemy, bo najpierw - nie wielu z nich 
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sami odnaleie potrafilismy, pO wt6re - zycie tych ludzi 
nie znosi zadnego rozglosu i rozglos wszelki wyklucza. I po
wiada Hanna Malewska, ze pomimo gol~bich sere rzuciliby 
gromy oburzenia na nasze glowy za cien reklamy wok61 ieh 
nazwisk. Dlatego trudny jest sl!d na temat wyzszosci ka
tolicyzmu w kt6ryms z kraj6w. WartoSci na.iwi~ksze ani . 
zmierzye, ani por6wnae si~ nie dadz~. 

Dawna tradycja katolicka podaje pi~knl! alegori~ , 
przedstawiajl!cl! Kosci6l w postaci starego d~hu, z kt6rego 
wiekowych konar6w tryskajl! mlode p~dy. Bywalo, ze usy

• chaly cale 	gal~zie, ale gdy w tkankach krl!Zl! zywe soki, 
z tysil!c1etnich konar6w tryskae wcil!z b~df! Howe zielone 
p~dy. 0 niebezpiecziistwie istotnym, grozl!cym .katolicyzmo
wi w jakims kraju mozna m6wie tam tylko, i wtedy tylko, 
~dy istnieje aktualna mozliwose usychania gal~zi z powodu 
braku . krl!zenia zywego nurtu w duszach. A oCzyWiscie nie 
ma "zadnych podstaw aby przyjl!e, ze niebezpieczenstwo 
takie moze bye w tej chwili w Polsce aktualne. 

Nie wiemy .--:. czy, kiedy i jak rozegra si~ w Polsce 

konflikt o.bozu katolickiego z obozem wojujl!cego socjali

zmu. Bye moze rezultatem konfliktu b~dzie dalsza utrata 

pozycji spolecznych przez katolicyzm u nas posiadanych. 

Istotnl! jest pewnosc, ze ze starego d~bu tryskac b~dl! nowe 

p~dy. Katolicyzm polski znajdzie nowe tereny i nowe fonny 

dla wielkiej ekspansji duchowej. 


Efekt6w najwazniejszych, najtrwalszych nie widzi si~, 

:ieby tak powiedziec, golym okiem. Cicha, coraz bardziej po
gl~biaj~ea si~ praca wielu zakon6w, wysilki coraz liczniej'" 
szych, duchem prawdziwego' apostolstwa przej~tych mlo
dych kaplanow, wreszcie coraz licznie,jsze srodowiska wla
seiwie po.i~tej pracy religijno-moralnej swieckich, sl! gwo.- , 
ranc]1! cil!glego wznoszenia sifi linH rozwojowej katolicyzmu 
polski ego. I na tym zasadzac si~ winna spokojna ufnoSc 
w spojrzeniu w przys71osc. Sytuacja bylaby groina, gdyby 
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walka na liniach spolecznych stanowila caloSc ekspansji 
obozu katolickiego w Polsce i gdyby drugie linie zasadni
cze, kt6re z gory zajmuj/! katolicy francuscy, nie byJy u nas 
obsadzone. Rezerwy na tych liJ?iach jui sE!. . 
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Wypowiedzi "chwytajl!ce byka za mgi", 8wiei.c, aktualne, pod
kl'esiajl!ce, a nie zacieraj~ce linie graniczne - a do takich zaliczam 
wypowiedi powyZsU! - zawsze daj~ punkty zahaczenia do dyskusji 
i to jest ich zaleli!-

Kwestionuj~ silItie okreslenie "indywidualistyczny" w zastosowa
niu do katolicyzmu_ Personalizm nie jest odmianl! indywidualizmu, 
ale pozyejl! odr~bn~ wyraznie zdefiniowan~, pomi~dzy indywidualiz
mem a lwlektywizmem_ Autor, klad~c lak wielki i sluszny nadsk na 
:iycie wewn~trzne jako na "unum necessarium" lmtolika, nie docenil. 
moim zdaItiem, tego aspektu :iycia wewn~trznego, kl6ry obejmujemy 
poj~ciami "ciala mistycznego" i .,swi~tych obcowania" - a ldory 
stanowi sam rdzen kat{)licyzmu. Prawdziwie katolickie ' zycie wewne
Irzne jest iyciem s p 01 e cz n ym na plaszczyinie nadprzyrodzonej. 

W~tpliwe wydaje mi si~ sformulowanie: socjalizm " ...wysuwaj~f 
postulat wlasnosci kolektywnej stanowi zaprzeczellie calego owego po
rU!dku historycznego w Europie". Wlasnie w sensie ekonomicznym 
dzisiejsza postac ·socjalizmu - skrajllY etatyzm - stanowi ewolucj 
I"orm kapitalistycznych. Wielk~ negacjl! tego, czym dotychczas zyll 
Europa, jest on raezej w inllych swoich aspektach. przede wszystkim 
!ilozoficznym. 

Dalej obawiam si ~, i.e artykul wy\~'olac moie nieporozumieni 
identyfikujl!c postaw~ Mounier'a i Maritain'a wobec przyszlosci swiata. 
R6inice mi~dzy nimi wydajl! mi si~ bardw glli!boke. Jei.eli obaj uwa
iail!, za bardzo prawdopodobne zapallowanie kOlllullizmu w Europie. 
10 Mounier - 0 iIe sluszne jest przypisac mn nie tylko wlasne wy
powiedzi, ale caly kierunek "Esprit" - widzi przyszloSc katolicyzmu 
we wspoldzialaniu z nowym porU!dkiem. Maritain liczy si~ powainie 
z perspektyw~ - katakumb_ Bacznie wpatruje si~ i okresla to pole, 
z kt6rego nie bliJdzie .iuz moina ust~pic, jak pierwsi chrzescijanie 
z areny. lIanna l\IaJewska. 

Art:-kul !Stommy porusza tyle nadzwyczaj wazllych i iywych za
gadnieil, ie niesposob wypowiedziec w kr6tkiej "glossie" ws·zystkiego., 
co chcialoby si~ zauwaiyc. Trzeba si li! wili!c ograniczyc do tego, co wy
daje sh~ najwainiejs7.e, 
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e zy moina twierdzic, Ze "katolioyzm jest zasadniczo indywidua
Iis tyczny i personalistyczny"? Jak zwykle potrzebne tu jest pewne wy
jasniene terminologiczne. Utarlo si~ w tradycji polskiego pismien
nictwa katolickiego, Ze wyraz "indywidualistyc.zny" uiywa si~ w zna
czeniu pejoratywnym, dla oznaczenia czegos, co obce uspoleczrueniu, 
co wybujale w porywach osobniczych, co inter'tls osobisty wynosi po
lIad dobro caloSd (por. artykul O. J. Woronieckiego, Indywidualizm 
naszef.(o zycia religijnego, "Pr!!d", 1926, R. XIV, Nr 4). Je:ieli w tym 
znaczeniu posluguje si~ terminem ,.indywidualistyczny" Stomma 
w przytoczonym kontekscie, to na pewno katolicyzm nie tylko nie 
jesl "zasadnic-zo indywiduali styezny" ale nawet z gruntu jest lakiemu 
indywiduaJizmowi obey. Postarajrn'y si~ wnikn!!c chociazby w tresc Mo
dlitwy Panskiej lub Modlitwy Arcykaplanskiej Chrystusa w czasie 
ostatniej wieczerzy, sp6jrzmy na cal!! duchowosc przenikaj!!c4 zycie 
p ierwszych f.(min chrzescijanskich i kszlaltujl!c!! ducha liturgii 
a przekanamy s i~. is "wi~i pozioma" wil!U!ea czlonki Ciala Mistycz
nego w jed en organizm rownie jest silnie zaakcentowana jak "wi~z 
p ionowa", Il!czl!ca jednostkowego rzlowieka z Bogiem i ie nawet " ja" 
przygniecione jest zasadniezo przez "my" . • Tezeli natomiasl wyraz "ill
dywidualislyczny" nie ma mise lego pejoratywnego znaezenia, 10 umie
Rzczanie go obok przymiotnika "personalistyezny" jest zbyteczne, gdyi 
wlasnie przez personalizrn wyra:iamy wszyslko ta, co chci elibysmy wy
powiedziec w lerminie "indywidualistyezny". 

/ Aby unikn!!c gl~boko si~gajl!cyeh nieporozumieIi nalezaloby grun
townie wyjasnie, co rozumiemy przez doktryn~ katol icko-spoleczn!!. 
Trzebaby paddac podstawowej analizie teologic.znej spraw~ nauki za
warleI w encyklikach. e zy mamy tam do czynienia z rnniej lub bar
dzi ej obowi1!zujl!cl!, al e mail!Cl! tylko przejsciowe znaezenie koncepc.~ 

doldrynahll!, .cZY lei Iresc eneyklik to poprostu wnioski wysnute z za
sad prawa naluralnego i objawionego, wnioski 0 warlosei absolutne.i 
i stalE)i, rozci l!gaj!!ce sit;; na wszyslkie epoki , wszystki e cywilizacje 
i wszysllde warunki bytowania? A ezy doktryna kalalieko-spolcezna 
oheImu je sob~ ow~ nauk~ encyklik, ezy tei jest do ni ej dodatkiern , 
wnioskiem Z owych encykli k, wysn utyrn w zalenioSc i o~ wymog6w 
danej rzeczywislosci? .Jest zbyt wazk im zdan ie, i e "doklryna katolicko
spoleczna naleiy do starej cywilizacji europejskiej", by moina si~ ua 
nie bez owych koniecznych wyjasnieI1 pisae. 

Wreszc.ie jedna jeszcze uwaga. Slomma uwai a, i e tzw. 7.dolnosc 
do sublimacji czyli "moZnosc slderowania energ ii w dziedz.in~ czyste.i 
mysli Iuh przezyc We\\11~lr7J\ych" jest znamieniem e.ywilizacji star· 
szych. Zarazem ogO! katoIick iego spoleczeIlslwa polskiego, zdaniem 
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Stommy, stanowi zbio1'owoSc cywilizacyjni e mlodt!, obc,! mysli abst1'ak
oyjnej i szukaj~~ ucielesnienia i konkretu. W tym mieliby katoli cy 
polscy przypominac "postaw!! psychiczn~ w pewnej mierze ludzi sred· 
dniowiecza". Moinaby stl!d wysnuc wniosek, ze dzisiejszy czlowiek pod 
wzgl~dem owej "zdolnoSci sublimacji" w zyciu duchowym p1'zewyzsza 
. zlowieka s1'edniowiecznego jako p1'zedstawiciela mlOOszego pokladu 
eywilizacji eu1'opejskiej . Uog61nienie ba1'dzo smiale i ryzykowne. Tru
dno wchodzic w ' tym miejscu w szczeg610wll dyskusj~. W kaZdym 1'a
zie, por6wnuj~c chociazby odcinek zycia l'eligijnego - a 1'6wniez 
i te1'en spekulacji teologicznej, ezy filozoficznej nielatwo byloby si~ 

r;godzic temu, kto blizej poznal zycie duchowe s1'edniowiecza, ze po
wstaje ono w tyle poza naszq epokq. Siedmiomilowe kroki w dziedzi
nie techniki, komrortu i wynala'zczosci, dokonane w wiekach nowo
t ytnyeh p1'zeslan;a jt! nam nieraz wlaseiwy obraz, jesli chodzi 0 k1'zy
wll, obrazujq~ stopien 1'ozwoju i pogl~bienia duchowego na odcinku 
iycia przy1'odzonego i nadprzY1'odzonego. 

Stefan Swietawski. 

Uwagi pomzsze nie roszcZl! sobie zupelnie pretensji do kwestiOo 
nowania anaIizy p. Stan. Stommy. Wydaje mi si~, :ie raczej wprost 
przeciwnie, wyswietIajqc pewne rozr6znienia nie dose wyrainie za· 
r:naczone przez autora, akcentuj~ tym mocniej jego wywOOy. 

Przeprowadzajqc paralel~ pomi~dzy katolicyzmem pOlskim a fran
. nskim p. Stomma w rozdziale IX stwierdza,.:ie "z tym wszystkim 
trudno by jednak m6wic 0 jakiejs og61nej wyi.szosci katolicyzmu fran
euskiego nad katolicyzmem polskim". Dla poparcia swych wywod6w 
eytuje dalej autor wypowiedz p. Hanny Malewskiej 0 wielu cichyeh 
Dleznanych swi~tych zyjllcych pe1niIJ: i.ycia nadprzyrodzonego w KOo 
jciele, oraz posluguje si~ alegoriq przedstawiajl!cq KoSei61 w' poslaei 
prastarego d~bu , Ot6i wydaje mi si~, i.e calkiem slusznie zaznaczajt!C 
ten gl~boki, pOOziemny niejako nurt iycia katoPckiego autor nie roz
roznil tutaj dosyc wyrainie dw6ch aspekt6w katolicyzmu: jako nad
przyrodzonego zyeia Kosciola Chrystusowego i jako hlstorycznie okre
jlonego i ' umiejscow;onego typu kultury, jako swoistego historycznego 
.tylu zycia. 0 He dla katolika jest niewzruszonym pewnikiem, ze 
w pierwszym aspekcie katolicyzm jest niezachwiany i n;ezniszezalny, 
o tyle w drugim aspekcie jest tylko okreSlonym historycznym tworem 
mog'lcym bye w biegu dziej6w w kazdej chwili zaslJ!pionym przez 
zupeln:e inny, a nawet wprost mu przeciwstawny 0 ile w pierwszym 
wypadku 1'0111 ,katolika jest p1'zez dawanie swiadectwa Ewangelii 
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aczestniczenie w nadprzyrodzonym 0 k res I a j 1! c Y m go iyciu Kosciola 
. - tyle w drugim wypadku przez wypracowywanie wedle nauki Ko
idola zmiennych (czasowo okreslonych) tresci historyczn)'ch, 0 k res I e· 
• i e pewnego typu kultury i stylu :lycia, czyli tegg co moina by na· 
zwac tworzeniem swiata katolickiego, ezy szerzej chrzescijanskiego. 
Ot6:i w pierwszym wypadku omawianym w powy:iszym rozdz;ale ' rze· 
ezywi-scie trudno jest m6wic 0 jakiejs wyiszosci jednego katolicyzm. 
I\ad drugim, bo nie w naszych r~kach jest tutaj jakis probierz war
toSci; a gdyby jui s1!dzic wedle tych szczuplych danych, jakie posia
4amy, mielibysmy raczej powody do optymizmu w stosunku do ka· 
tolicyzmu polski ego. Caly jednak artykul p. Stommy z wyj1!tkiem tego 
rozdzialu Iraktuje 0 katolicyzmie w dr;ugim aspekcie: jako pewnej hi• 
• torycznej postaci swiata chrzescijanskiego. I w tym "\vypadku sytua
oja przedstawia si~ zupel~e inaczej, a por6wnanie wypada zdecydo
wallie na nasU! niekorzysc. 

W kolach katolickich we Francji jest dzisiaj aklualne i bardzo 
liywo poruszane zagadnienie stosunku Bwiala chrzescijan~kiego da 
'wiata wsp6lczesnego. Mi~dzy innymi poswi~cony byl calkowicie temu 
zagadnieniu 8/9 nr mies.. Esprit zatytulowany "Monde chretien monde 
DlOderne" (swiat chrzescijanski - swiat wsp6lczesny), cz~sciowo za
fadnienie to poruszala takZe ankieta w tymie miesili!czniku Espri t 
Le comunisme devant nous (KoIIlunizm .przed nami), temu tei 7.a
gadnieniu poSwif,lcony byl 5 nr ".Jeunesse d'Eglise" pt. .,La crise de la 
tivilisation chrlWenne' (kryzys cywiLizacji chrzescijanskiej). Dyskusja 
ta jest wynikieIIl pracy kalolik6w francuskich nad przyswojeniern 
i wci1!gni~ciem warloSci swiala wsp61czesnego w obrli!b swiata chrze
ic;janskiego i okreSlenia ich w tymie swiecie RezuItaly tej pracy s~ 
bardzo bogate i r6:inorodne. Z nie wszystkimi mO'£na si~ bez zastrze· 
lieft godzic Musi sif,l jednak uznae fakt wysilkU schrystianizowania 
'wiata wsp61czesnego, plyn1!cy z ogromnego poczucia odpowiedzial
lloSci wobec historii katolik6w francuskich. 

A jak sili! przedstawia na tym odcinku sytuacja u nas? Ot6i wy. 
daje mi sif,l, :ie praca podobna prawie zupeln ie u naB nie istnieje. lub 
najwyiej zaczyna gdzieniegdzie kielkowae. Cywilizacyjne i kulturalne 
op6inienie Polski w stosunku do panotw Zachodu nif pozwalalo przed 
woinq odczue dostateczn;e silnie natli!ienia przemian ekonomiczno-so
ejalnych; nie stawialo pal1!cego pytajnika "monde chrtWenf,l - lllonde 
lIloderne?". Wojna ostatnia, wcil!gajqc nas w orbitf,l swiatowych prze
mian strukluralnych, dokonala Daglego przesuni/ilcia ukladu sil, stawia
it!c nas niespodziewanie wobee nowego elapu historycznego, i zaO:
.trzaj~c kODflikt 8wiata chrzescijanskiego ze 8wiatem wsp61c:&esnym. 
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Przy wewIl~trznym jednak zap6inieniu w przemianach tych odegralis
my rolEt racze.i biernego ich wsp6luczestnika nii podmiotu swiadomle 
ksztaltuj/!cego. 

Powyzszy uklad slosunkow sprzyja wybitnie powstaniu i utrzy
maniu si~ tego m~ksymalislyczuego optymizmu, 0 kt6rym nadmieni a 
p . Slomma; silniej przewijaj/!cy si~ bowiem wsrad przemian tycll kon
fli kt "monde chretien~ - moude l1Ioderne" - uie jest rozumiany bo
w iem jako gl~boki luyzys swiata chrzescijanskiego i forl1l w Dim isl
ru ej!!cych, ale jako zewn~lrznie narzucona ni e sprzyjajqca katolicyz
mowi konjuktura, wobec klorej jedYIl!! sluszn!! postaw!! jest zglosze
n ie swego desinlessement. W lej almosferze wytwarza si~ przelwna
nie, ie zalamanie si~ obecnego luyzysu zewn~lrznego natychmiasl po
ei l!gnie za sobl! peIne zwyci~slwo kaloJieyzll1u polskiego. Klimat taki 
m oze zrodzic lekcewaienie wszelkich wartosci swiala wsp6lczesnego, 
tkwi!!cego poza chrystianizlIlem i zludne przeswiadczenie 0 wevnl~trz

nym panowaniu kalolikaw polskich nad wsp61czesnym kryzysem war
tosci. . 

To wewIl~lrZl1e wyeofanie si~ _pogl~bia brak moiliwosci zorga
nizowanego wsp61udzialu w iyciu polilycznY111, odsuwajl!c na dals7-Y, 
hardzie.i leorelyczny plan poezucie odpowiedzialnoSci wobee aktual
nych przeobrazCll strukluralnych. Zrodzone jedllak w a lmosferze tego 
wewnQlrznego wycofania si~ rozwil!zania i lconcepcje nie b~dl!c wy
p racowanymi ze wspalczesnej rzeczywistosci hislorycznej s!! zupeln ie '. 
a bslrakcyjne i wobee niej bezsilne. I dlalego wydaje mi si~ rzecz!! nk
slusznl! 1116wic, .iak l'obi to p. StoIllll1a, 0. wyczuciu konkrelu spolecz
n ego kalolikow polskirh . WycZllcie howiem lego konkrelu lkwi gdzies 
w poza dziejowych kalegoriach i plynie z abstrakcyjnej wiary W 1110
zliwosc pOl11ini~cia i pl'zeskoczenia pewuych aklualnych Iresci hislo
rycznych . 

Rozwil!zaniem konflik tu "moude ehre lien~ - monde moderne?" 
jest chryslianizowanie swiala wsp6lczesnego, a /l ie polllijanie go i zgfa
szanie wobee niego desinleressement dziejowego. Rozwiqzanie lego 
konfJildll b~dzie w naszych r~kach dopiero wledy, kiedy konkret spo
fe czny kalolikow polskieh b~dzie konluelem prawdziwYIll, wylaniaj1)
cylll si ~ z danej nam rzeczywislosci historycznej. a nie rzeczywislos<' 
I ~ pomijaj!!cym. I dopiero \Vledy potrafiq llzasadnic i wprowadzic do 
h islorii jako czynll!! i Iwarez!! warlosc swoj maksymalislyczny i zwy
ci~ ski oplymizm. Jl'rzy Radkowsld. 
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UWaZalll. 'i.e replika I1Ime.l~za ni e stwarza pol a dla wyczerpu
.i1!cej, zasaduicze.i dyskusji z moimi oponenlami. Odkladajl!c wi~c dy
kusj~ zasadniczl! do .iakiejs poiniejszej. szerszej wypowiedzi. za.i'!c si~ 

chc~ usuni~ciem kilku zasadniczych nieporozumieli. 
1) Czy Kaloliryzm .iest "indywidualislyczny"? 
Uwagoi Hanny Malewskiej i Stefana Swieiawsk iego na le n te

mat uwa:iam za calkowicie sluszne i bezsprone. Pomimo to bronie 
h~d~ uzytego w arlylwle okreslenia: • .indywidualislyczny". Swieiaw
"ki mn raej~. gdy zagadnienie sprowadza nn teren semantyczny. Za
'mdniezp lIi eporozumienie leiy w tym. ze termin ten uiyty zoslal 
p rzeze mnie w odniesienill do plaszczyzny zagadnien spolecznych. 
a nie w znaczeniu metafizyczuym i ni 'w plaszczyinie iycia nadprzy
rodzonego. W inlencjach moich absolulnie nie letalo kweslionowanie 
roli i \Vagi nadprzyrodzon ej wi Qzi spoteczne.i spajaj,!cej w jednl! ca
losc organiczna wiernych w Kosci ele. Wi~i ta z dogmaln 0 swiEillych 
obcowaniu wynikaj,!ca, podkreslona lak mocno we wspanialej ency
klice Piusa XTI 0 "Corpus Misticum Christi", slanowi podstawowlt 
prawd~ Iwsciola i fundament katolicyzmu. Zagadnienia lego w arty
kule ni e poruszalem. przyjrnuj,!c to .iako ;wloienie. 

Uiylem dworh olueslen: "personalistyczny" i "indywidualistyczny". 
Te rmin "personalislyezny" lIjmuje zagadnienie w plaszczyzlli e meta
fi zYcznej. Nalomiast wyraz "indywidualislyczny" uiyly zoslal dla 
okreslenia syluaej i w plaszczyinie spoleczne.i. W Jakim sensie wy
razu tego lIzylem ? . ' 

Chodzilo mi poproslu 0 przeci wslawieni e kierllllk6w spolecznych 
kolJektywislycznych i indywidualis lycznych. Przez kolleklywi slyczue 
rozumi em Ie kiernnki , kl6rych zaloieniem jest pryrnal 2poleczellstwa 
przed jednoslkl), a wi fic kierllnki , baZtljl!ce na filozoiii. kt6ra senS 
jednostJd t1um aezy przez kollektyw. Tndywidualislycznymi proponuiEil 
nazwac kierunki , dJa klorych zycie kolleklywu ni e wyczerpuje relow 
i sensu egzyslencji .iednoslk i . .Tednostka rna tll rele i zadania wycho
dz~ce ponad zhiorowosc i organizacja zycia zbiorowego ma zabez
pieczac najpomyslniejszy rozw6j jednostki..TednoSl ka stanowi wi~c 

primllm i, W pewnej mi erze, spoleczenslwo islnieje dla jednos tki. 
W IYIll se ll sie wYT'l'wiedzialem zdani e, ze katolicyzlIl .iest .. indy

wiu ualis lyrzl1\," . T ~::tdz~ , ze w tym sensic '1i~ podlega ono zakwe
sli onowaniu. 

2) Z wypowi cdzi .Terzego Radkowski ego zdaje siEil wynikac, .iako
bYIll pochwalal i aprobowal dominujl!ce w Polsce tendencje spolecz
no-polilyczlle. Zaslrzega m si~ hardzo mocno przeciw lego rodzaju 
sugesti e. Slwierdzilem Iyllw przerost zainl eresowali spoleczno:poli
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tycznych, ale nie wypowiadalem oceny. gdy chodzi 0 IreM panujl!
eyeh kierunkow. Nie mam lei zamiaru przyjmowae walki - w obronie 
realizmu politycznego i W obronie dojrza1osci mysli spolecznej kll
tolik6w polskich_ Bronilbym natomiast lezy, ie opisywania w arty
kule postawa katolikow polskich willie s i~ z faklem istnienia w spo
leczenstwie polskim wielkich zasob6w energii, zdolnej bye zr6dlem 
tworczycb przem;an spolecznych. Tezy tej zresztll Radkowski Die 
kwestionuje. 

3) Celem artvkulu nie bylo przeprow:adzenie zasadniczego po
rownania kalolicyzmu we Francji i u nas. Ta kapilalna sprawa cal
kowicie pomini~ta zostae nie mogla, ale n;e po tej linii szedl zasad
nic~y 10k rozwaian. Chodzilo mi 0 zestawienie dwoch najbardziej 
Ikrajnych stanowisk. wobec zagadnien spolecznych. Sianowisko !laj
bardz;ej maksymalisLyczne - ktore zdaniem moim dominuje w Pol
Ice - polegajl!ce na przeciwstawieniu komunizmowi wlasnego pro
gramu polityczno-spolecznego i rozgrywanie walki z marksizmem na 
plaszczyznie spoleczno-politycznej. Oraz slanowisko najbardziej mi
nimalislyczlle - -reprezentowane przez "Esprit" - zgoda na ustr6j 
przez oboz marksizmu wysuwany i zabieganie 0 sympatilil tego obozu. 
Omawialem rowe aspekly obu ,tych koncepcji, un;kajllc raczej wypo
wiadania wlasnych ocen. Hanna Malewska ma racj~, :i.e dopuszczone 
rosLa1y pewne uproszczenia, gdy si~ Moun'ier'a zestawialo z Mari
ta'n'em. Naturalnie, chodzilo 0 indenlyczlloSC na pewnym odcinku. 
Gloo Maritain'a szedlby po lej samej linii co i wypowiedzi Fr. Mau
riac'a i Gilson'a w niniejszym numerze ,.Znaku" zamieszcrone. 

4) Gdy chodzi 0 moje wlasne slanowisko w omawianej sprawie, 
Cldsylam do wypowiedzi Etienne Gilson'a w Iymie numerze przez 
nas zacylowanej. (Palrz sir. ). Nie wiele m'ialbym do dodania lub 
do odj~cia. 

Absencja w :i.yciu spolecznym, bierne lolerowanie niesprawiedli
w~ci i eksploatacji czlowieka przez czlowieka jest oczywiscie wiel
kim zlem, ale dui.e niebezpieczenstwo kryil! tei w sobie, tak modne 
i pannjl!ce d7.isiaj lendencje do przerostu zagadnieri spolecznych w ka
tolicyimie. Plynl! stl!d symplislyczne pogll!dy na rrii9j~ historyczn~ 
ehrzescijanslwa w swiecie i mylne przyp;sywanie Kosciolowi - jako 
takiemn - zadania realizacji jakiegoii idealnego "kalolickiego" 
nstroju, klory by zabezpieczal ludziom mak~imum dobrobytu. 

W dobie wielkiego kryzysu na Bwych rozstajnych , drogach 
I W obliczu spnstoszen moralnych nigdy dotqd niewidzianych, willie 
ludzk~c wielkie nadz'eje z prnc~ KoSciola katolickiego oczekujl!c 
oded znacznie wi~cej nii wskazania ekonomicznych drog do dobro
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bytu. Oczekuje si~ slusznie od KoscioJa ratunku dla najistotni ej
. zych zagrozonych wartoSci, ratunku osobowosci i indyw(dualnosci 
ludzkiej. po przez wychowanie pelnego czlowieka. 

Gilson podkresla obowil!zek chrzescijanina walki z niesprawie
dJiwoscil! spolecznq i nakazowi temu nadaje charakter absolutny. 
ale przestrzega przed tendencjami stalycznymi, wynikail!cymi ze zlu
dzenia. jakoby moZliwy byl jakis doskonaly ustr6j spoJeczny. jake' 
estaleczna realizacja idealu chrzescijanskiego 

Trafne wydaje si~ wskazanie dynamiki zjawiska. podkreslenie 
przejsciowoSci i zmiennosci form spolecznych. Istnieje dla chrzesci
jan ina kategoryczny nakaz walki 0 sprawiedJi wose spolecznl!. ale wy
.ilki dla uchrzescijanienia stosunk6w spolecznych podejmowane 
z istoty rzeczy - muszq bye bezustannym stawaniem si~ . 

Poglqd ten wypowiadam wylqcznie Da sw6j WIIl3DY rachunek. 

Stanislaw Stommll 
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Sprawa ruchow katolickich we Francji budzi u nas zrozu
miale zainteresowanie i jest przedrniotem wielu dyskusji. Szesc 
lat wojennej izolacji i zaledwie nawil!zane luzne kontakty inte
lektualne nie dajl! moiliwosci nalezytego zorientowania si~ 
w sytuacji ideowej powojennej Francji. To tez sprawy te by
wajl! u nas rozumiane powierzchownie i ujmowane z duiymi 
uproszczeniarni. Opinia polska nie zdaje sobie dostatecznie 
sprawy z dose powainych roinic, zwJaszcza gdy chodzi 0 po
staw~ spoJecznl! i polityczn!!, rysuj!!cych si~ ~ porni~dzy poszcze
golnymi kierunkami rnysli katolickiej we Franc,ii. Wyrazne sl! 
tendencje do uogolniania i przypisywania ogolowi katolikow 
zaJoien i dl!ien pewnych nieduiych, choc wysoce aktywnych 
i dynamicznych grup. Gdy si~ tak bierze pars pro toto, obraz 
sytuacji zostaje znieksztalcony i nie rna moiliwosci wypowie
dzenia wlasciwych wnioskow. 

Stararny si~, w miar~ moinosci, 0 zazna,iamianie czytelni
k6w z rzeczywistym obrazem istniejl!cej obecnie geografii ideo
wej Francji, zwlaszcza Franc,ii k!l.tolickiej . 

Zarnieszczamy artykul Ernanuela Mounier'a, napisany spe
cjulnie dla "Znaku", zawieraj~cy krotki przegl~d wszystkich 
ruchOw ideowych w te.i chwili we Francji si~ prze,iawiajl!cych. 
Znajdujemy tam - mi~dzy innyrni - takZe uwagi 0 katolicy
zmie francuskirn, uwagi bardzo interesujl!ce, ,jako wyraz. po
gll!dow czolowego przedstawiciela na,ibardziej radykalnego 
skrzydla katolickiego we Francji. 

Obok tego podajemy Ju6tkie wypowiedzi Fruw;ois Mau
riac'a, Gilson'a i ks. Michonneau, zarnieszczone niedawno 
w "Esprit", .iako odpowiedzi na ankiet~ przez pismo to rozpi
san!!. Jak widae z tych wypowiedzi, Mauriac i Gilson ·ataku.i l! 
dose ostro Mounier'a i cal!! grup~ dokola rniesi~cznika ;,Esprit" 
slmpion!!. 

Te zwi~zle, powtorzone przez nas, wypowiedz.i nie wyczer
ruj~ w zaden spos6.b cielmwego zagadnienia panujl!cej obec
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nie roinicy pogl/ldow. Daj/l one tylko poj~cie 0 zywosci dy
skusji. 

Artykul sprawozdawczy Mounier'a dobrze klasyfikuje sy
tuacj~ re'prezentowanej przez niego grupy. Dwa momenty 
w szczeg6lnosci charakteryzuj!! pozycj~ tego kierunku ideowe
go, ktory Mounier "pel'sonalistycznym" nazywa. 

1) Ruch przez Mounier'a repl'ezentowany nie chce si~ le
gitymowac jako ruch katolicki. Skupia ludzi 0 bardzo roinej 
postawie filozoficznej i 1'0zl11aitych pogl/ldach politycznych, nie 
wykluczaj/lc takie ludzi niewierZl!cych i areligijnych. Wspol
nym dogmatem ideowym jest pel'sonalizm tj. zasadniczy afir
matywny stosunek do pl'aw i potrzeb pelnego rozwoju osobo
1vosci ludzkiej. 

W czasie naszych kontaktow osobistych z przedstawicie
lami tej grupy, slyszelismy podkreslane z naciskiem zastrzeie
nie, i e ruchu personalistycznego w calosci za katolicki uwaia( 
nie naleiy. Podkl'esla to bardzo dobitnie takie i Mounier w za
mieszczonym przez nas artykule. Osobno omawia on ruchy ka
tolickie a osobno reprezentowany przez siebie l'uch "perso
nalistyczny" . 

Odpowiada to zasadniczo postawie Mounie r'a takze w ar
tykule tym wyloione.i. Mounier przeciwny jest tworzeniu ka
tolickiego "gheUa", tj. osobnych organizacji skupiajqcych tylko 
i wylqcznie katolikow. Chce, aby katolicy szli szeroko w spole
czeiislwo indyferentne i niewierzqce, wnosZl!c w nie wyznawa
ne przez siebie idealy. 

2) Ruch ten wykazuje swoje des interessement dla spraw) 
katolickiego programu spolecznego. Socjalizl11owi nie usiluj 
przeciwstawiac iadnego odr~bnego chrzescijaiiskiego porzqdku 
spolecznego. Uznaj!!c koniecznosc socjalizmu, usiluje go pogl~ 
bie, zhumanizowac i umozliwic l'ozw6j ' chrzescijaiistwa w jego 
ral11ach. M6wi 0 tym Mounier w zamieszczonym tutaj artykule. 
Postaw~ t!! omawia tei artykul wstf,)pny pi6ra StanisJawa 
Stommy. 

Zacytowane przez nas glosy innych kato1ikow francuskich 
roini!! si~ bardzo znacznie rni~dzy sob!!. Wypowiedzi Fran.;ois 
Mauriac'a i Gilson'a stanowi!! krytykQ postawy grupy do kola 
"Esprit" skupionej. Sens i ton tej krytyki dia wielu wydac si~ 
moie malo zrozumialy i nielatwo znajduje szersze uznanie. Za
cytowaniprzez nas mysliciele katoliccy nie dlatego atakujl! 
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Mounier'a, ie jest on radykalny, albo, ze rezygnuje z walki 
e wlasny program spoleczny, ale zarzucaj/l Mounier'owi jako 
IDI/ld, ze zbyt wielki nacisk kladzie ' na spraw~ takiego czy in
Ilego ustroju spolecznego, ie zdradza zbyt wiele niepokojll 
o spoleczno-polityczn/l reputacj~ katolik6w i ie zdaje mu si~, 
ae przyszlosc katolicyzllU, w jakiejkolwiek mierze, zaleiec 
moze od tego, czy Kosci61, postaw/l swoj/l, potrafi sobie zyskac 
uznanie nowych ruch6w politycznych. Zarzucail! mu wi~c opor
tnnizm wobec marksizmu. Mauriac i Gilson reprezentujl! bar
lizo swoistli szkol~ mysli katolickiej. Cechuje j/l gl~bokie zro· 
zumienie dla problem6w zycia wewn~trznego, przy pewnym 
pesymizmie w pogll!dzie na doczesnosc. Dlatego misj~ katoli· 
8~zmu widzl! w realizowaniu kr6lestwa Bozego w duszach ludz
kich, z pewnym sceptycyzmem oceniajf!c efekty .iakichkolwiek 
katolickich ruch6w spolecznych. Dlatego tez krytyka Mounier'a, 
przeprowadzana z tej strony nie jest krytykl! spoleczno-poli
tycznl! i nie jest - jesli moina tak powiedziec - krytyki! "od 

rawa", ze wzgl~du na zaj~te stanowisko radykalne.. Tego ro
cizaju krytyka spoleczno-polityczna, "od prawa" spotyka grup~ 
"Esprit" ze strony obozu M. R. P. i jeszcze mocnie.i ze stron! 
zwolennik6w gen. De Gaulle. 

Stanowisko wyrazllie przeciwne do reprezel1towanego 
przez Franc;ois Mauriac'a i Gilson'a zajmuje wypowiedz ks. 
Michonneau, proboszcza jednej z robotniczych parafii okr~gu 
wielkiego Paryia. Ks. Michonneau jest optymist/l, a szczeg61
aie dodatnio ocenia wartosci duchowe klasy robotniczej. 
W przeciwienstwie do Mauriac'a i Gilsol1'a, kladzie nacisk na 
prawt;l realizacji sprawiedliwosci spolecznej i zapewnienie 

wszystkim warstwom warunk6w dobrej egzystencji material
Dej. Uwaza, ie warunkiem ' powrotu do katolicyzmu szerokich 
warstw proletariatu frapcuskiego jest wysuni~cie realnego ka
tolickiego programu rozwil!zania kwestii spoleczne.i i podj~cie 
walki 0 t~ spraw~. 

Redakcja. 
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PRZEKROJ IDEOWY FRANCJI ROKU 1946 

DaJecy jestesmy od epoki, gdy ustala6 bil&ns duchowy 
znaczylo m6wic 0 subtelnych uczuciach i 0 dysputach in
telektualnych. Wypadki wykazaly, ze to co nazywamy du
chern nie przechadza si~ po swieeie 0 wlasnych silach. 

Kto si~ zajmuje duchowymi Josami Francji musi na
prz6d spojrzec na bilans jej sil. Bilans ten jest groiny. 

Rozrodczosc: w roku 1800 ludnosc Francji stanowila 
18% ludnosci Europy, dzisiaj stanowi 10%; jezeJi rzeczy 
p6jdf! dalej tym torem, w roku 1970 b~dzie stanowi6 okolo 
6% . Rownoczesnie Rosja, ktora w roku 1800 stala mniej 
wit~cej na rowni z Francjf! (19 %) dzisiaj diwignEilla siEil do 
35% (granice z r. 1939) a w roku 1970 osil!gnie 57%. J-e
ieli doliczymy do Z. S. R. R. te kraje slowianskie, ktore .. 
okazujq. sklonnos6 do utworzenia wraz Z. S. R. R. bloku po
litycznego, ekonomicz-nego i religijnego to 57 % zamieni sil? 
w 70%. 

Czy zaczynamy naprawdEil s i~ diwigac? - cyfry Z ostat
nich dwoch lat zdajl! si~wykazywac ze tak. Ale zjawiska 
~emograficzne sl! powolne. Placimy dzisiaj za maltuzjanizm 
naszych dziadkow, a chcl!c zeby nasz stan posiadania by' 
W roku 1970% chocby 0 1 % lepszy, trzebaby, aby Hose uro
dzin wzrosla u nas, zaraz, od dzisiaj, 0 100 %, albo zebysmy 
naturalizowali 10.000.000 emigrant6w. 

Liczba nie stanowi 0 wszystkim. Ludzi nie mozna war
tosciowac jedynie wedle ich zdatnosci biologicznej, musi 
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si~ ' brae pod uwag~ takie aparat techniczny, postawiony 
do ich dyspozycji. Otoi; ludzie, ktorzy nie wyjeidiali z kraju, 
nie zdajl! sobie sprawy, jak bardzo Francja jest na tyrn polu 
zacofana. Francuski pracownik rolny wroku 1934 i;ywil 4,7 
osoby tyrn sarnyrn czasern pracy, ktoryrn pracownik roiny 
w Arneryce zywil 12,8 osoby. 

Dodajrny do tego zniszczenia wojenne i wojennl! dezor
ganizacjl(, cil(zar aparatu adrninistracyjnego, kt6ry jest naj
starsU! i najrnniej produktywn~ z naszych rnaszyn, a zdarny 
sobie sprawl( z powagi bilansu i z donioslosci naszych bez
posrednich obowi~zkow. Oczywiscie os swiata zwichnl(Ja si ~ 

zupelnie na skutek rozrostu wielkich pot~g, Stan6w Zjed
noczonych i Z. S. R. R. Narody wielkoSci Francji nie s~ jUi 
i jui nigdy nie bl(d~ wielkirni rnocarstwarni. Nie rnogll, rna
rzyc 0 tej pr'awie zupelnejniezaleinosci, kt6ra byla dla 
nich rnozliwa jeszcze w zeszlyrn wieku. Ale jeieli w no
wym ustosunkowaniu sil( pot~g chCl/, zachowac ten ci~zar 
gatunkowy i t~ sil~, kt6re jedynie zapewniajll, autorytet sIo

/ 	 worn w obliczu poh?gi - muszll, - na stopie pokojowej 
rozwinl!c do maximum te ograniczone srodki, ktorymi dy
sponuj!!. 

Sila kraju, opieraj~ca s i~ w pierwszym rz~dzie na jego 
zywotnosci i srodkach ekonornicznych, opiera sil( takze, na 
drugirn szczeblu wartosci niby na sile jego struktury spote
cznej. Nie w tyrn sensie, ieby w tl( struktur~ morna bylo 
wtloczyc totalnego czlowieka, Ale struktura na tyle gll(boko 
przenika spos6b myslenia i dzialania czlowieka, ie jej roz
prz~zenie rnoze uszkodzic caly duchowy aparat kraju. 
w ktorym rna rniejsce. 

Jak wygl!!da Francja pod tym wzgll(dern? 

Od dlugich lat jest pod wladzl! klasy kierujll,cej, bur


zuazji. Klasa ta wyszla w wieku XII z ruchu kornunalnego 
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i powoli zdobywala naprz6d przedpola, a potem sarno serce 
wladzy na szlachcie, kt6ra na rzecz Zycia i zaszczyt6w 
aworskich coraz bardziej ze stanowisk kierowniczych re
zygnowala. Majf!c w r~ku wszystkie wysokie stanowiska 
..v dziedzinie kultury i przemyslu, w roku 1789 dolf!czyla do 
Dich jui tylko wladz~ politycznf!. Ale zwyci~stwo to odnio
ala jui na skraju upadku. W wieku XIX burzuazja oszolo
miona i przytloczona ruchem przemyslowym nie umiala wy
lunf!c sif2 na jego czolo. Poza nif! wznosila sif2 klasa nowa, 
klasa 6wczesnego proletariatu. Zamiast odniesc si~ do niej 
z tf! saml! wspanialomyslnoscil! - czy moze uprzejm/! nbo
j~tnoscif! - z jakf! do niej samej odniosla si~ swego czasu 
IzIachta-burzuazja, wobec wzrostu klasy proletariackiej 
zdradzala jedynie odruchy trwogi i bardzo pr~dko 78,ii1a 
wobec niej pozycj~ defenzywnf! Baruziej kcnserw3tywna 
uii tradycyjna i dzif2ki zadawnionej wadzie kl asowcJ mniej 
pracowita i p¥zedsif2biorcza (weJle pr7.yklndow lnnych bur
zuazji zachodnich) nii biurokratyczna i swiatowa, powoJi 
zatracila i zniszczyla w sobie te wartosci, kt6rym zawdzi~
crzala swf! iywotnosc i rozpf2 d. Pozostala jej jeszcze jedna 
wartosc: patriotyzm. Wsp6lpracujl!c z rZf!dem Vichy abdy
kowala i z tej ostatniej zalety. 

Mimo wyjl!tk6w, kt6re moina by zacytowac ikt6re by
Iy dose liczne, buriuazja francuska zbankrutowala jako kIa
la rZl!d~ca. W teorii i w praktyce otworzyla sifi) kwestia 
jej zastl!pienia. Poniewaz ona byla dotl!d g16wnl! przedsta
wicieIkl! i gl6wnl! wytw6rczynil! kultury we Francji, wsp6l
ezesna kultura francuska jest nieuchronnie naznaczone pi~ t

nem jej dekadencji, taksamo jak swego czasu nosila na ,so
bie znamiona jej wielkosci. I ona to w pierwszym rZfi) dzie 
Jest zainteresowana kwesti/! nast~pstwa. 

Jacy sE! moiliwi spadkobiercy buriuazii? 
Mysli si~ w pierwszym rz~dzie 0 klasie robotniczej. 

Chociai niekt6rzy widZ/! w niej rodzaj niepo~ojl!cego bar
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barzynstwa, nie da sift zaprzeczyc, ie ajkkolwiek pozbawio
na CZftsto kultury zewnfttrznej ona wlasnie stoi dzis na czele 
inteligencji politycznej i ekonomicznej. Jesli zas chodzi 
o kUltuff~ bardziej bezinteresownl!, jesLwolna od tej deka
dencji, kt6ra skazila kultur~ oficjalnl!, a zatem est zdolna 
if! odnowic.We Francji rueh robotniczy jest w specjalny 
spos6b przesil!kniE2 ty tradycjami humanistycznymi. Urodzo
ny bardzo wczesnie, jui okolo roku 1830, rozwijal si~ dlugi 
czas w srodowisku rzemieslniczym, w srodowisku malych 
przedsi~biorstw, gdzie z koniecznosci proletaryzacja byla 
mniej nieludzka nii gdzieindziej. Na skutek tego przywileju 
rzeczowego francuski ruch proletariacki nie stwardnial 
1 nie skostnial w ostrosciach walki, tak jak inne podobne 
r uchy. Z clrugiej strony zawsze byl przesil!knift ty pewnymi 
wlasciwosciami narodowymi: zamilowaniem inicjatywy, wo]
nosci i inteligencji. Gdyby buriuazja byla tego chciala, byl 
got6w powoli i stopniowo wl l!czac siE,:l w prace rZl!du, tak
sarno jako to czynila buriuazja, przez clwa ostatnie wieki 

, monarchii. 
Ale poczl!wszy od roku 1830, a zwlaszcza od 1'. 1848, 

burzuazja, tak wi~ksza jak i srednia, zaczyna rugowac pro
letariuszy z obozu przyw6dc6w, a r6wnoczesnie stara siQ 
wszelkimi silami umocnic swI! wladzE,:l w fabryce i na ulicy. 
Od lej chwili proletariat z koniecznosci zaczyna wytwarzac 
w narodzie rodzaj secesji. Ta secesja bE2dzie trw ala ai do 
roku 1940. Bo rzeczywiscie donioslym spolecznym skutkiem 
oporu bylo to, ze rozbudzit on pa triotyzm wsr6d ludu i ie 
przez dojScie do tek ministerialnych ludzi ze sfer robotlli
czych zalamala s i~ w masach ta psychologia secesj i. Tylko 
ie obecnie, jeszcze mnie j jak za czas6w Komuny, nie mozna 
T7l!dzic wielkim krajem bez przysposobienia fachowego. To 
tei dzisiaj szczl!tkowe znaczenie i wladza burzuazji nie po
legaj~ jui mi tym, ze dostarcza wodz6w, gdyi powaini bo
jownicy synclykalni mogliby jl! korzystn ie zastl!pic w kiero
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waniu ludimi, nie lezy takze w kliltUl'Ze, od ktorej masowo 
odchodzi, polega jeszcze jedynie na tym, ze b1:lrzuazja posia
da kadry fachowcow, ktorych w liczbie dostatecznej nie po- . 
s iada klasa robotnicza. Nie ksztalcili ich ani pracodawcy, 
ani ich wlasni przywodcy. 

Strukturalny kryzys, jaki przezywa obecnie Francja, 
tkwi w nOZycach pomi~dzy id/!c/! do dymisji klas/! spoleczn~, 
a niedostatecznie przygotowan/! klas/!, ktora wIadz~ po niej 
obejmuje. Nerw kryzysu przechodzi poprzez · osrodki fa
chowcow; tumog/! si~ spotykac najlepsze sily obu stron i tll 
moglyby s i ~ nawi/!zac nici pomi~dzy starym swiatem a no
wym. 

Moze ktos zwroci uwag~, ze Francja nie jest wyll!cznie 
krajem miast i przemys}u, ale jest takze krajem chlopow. 
Jesli chodzi.o liczb~ b~dzie mial racj~. Ale przypomn~ tu 
powiedzenie ja!degos polityka, ktory krotko przed wojn li! 
mial powiedziec przywodcy jakiejs Ligi, przechwalaj/!cemu 
s i ~ iloscil! stronnikow : "I tak jest was mniej niz konsumen
tow gazu". Liczba bez organizacji i· bez politycznego uswia
domienia - w najszeff;zym tego slowa znaczeniu - nie 
znaczy nic. Nie da si ~ zaprzeczyc, ze Iud francuski zacho
wal n iektore z tych trwalych wlasciwosci, ktore rozwija zy
cie i praca na ziemi, ale i tego faktu przeceniac nie nal ezy. 
Natomiast pewnym jest - trudnosci dzisiejsze wykazuj~ to 
jasno, - ze rozkawalkowany s tan naszej wlasnosci rolnej, 
brak nowoczesnych narzPcdzi , i nowoczesnej techniki spra
wily, ze chiop francuski jest czlowiekiem bardzo indywi
dualistycznym, pozbawionym zmyslu spolecznego i spole
cznie konserwatywnym, aczkolwiek politycznie post~powyFn. 

J est pewne, ze ten stan rzeczy ulegnie zmia nie. Wobec 
konkurencji swiatowej, chlop francuski b~dzie musial albo . 
zniknl!c, albo si~ uzbroic, to znaczy cz~sciowo si~ zkolekty
wizowac. J ego menhllnosc ulegnie oczywiscie gl ~bokiej 

przemianie, a w miar~, jak b~dzie s i~ cz~sciowo zamie
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nial w robotnika, pol~czY si~ z dochodz~~ do glosu klas~ 
i wniesie \V ni~ r6wnowaz~ce czynniki ludzkie. 

Widzimy wi~c, ie tu takie, gdy patrzymy na nasze 
dziedzictwo, bilans jest ponuryj ale gdy patrzymy w przy
szJose, jeieli jest jakaS przyszJose dla naszych sil zywot
nych, pozwala on na najszersze nadzieje. Jedynie klasy spo
lecznie mlode pozwoll! nam wytworzye wsr6d postarzaJego 
Zachodu, mlod~ kultur~ i nowego ducha. 

::: 

Tak sarno jak sprawy ducha nie mogl! bye niezalezne 
od zagadnieii spolecznych, tak nie mogf! bye niezaleine od 
zagadnieii ·poIitycznych. 

System parlamentarny III Republiki nie da si~ wskrze
i ic. Byl ujrnowany od strony wszelkich kierunk6w od skraj
nej lewicy po skrajnl! prawic~. Razem z ruchami wolnoscio
wymi zrodzily si~ wielkie nadzieje. Ta faza mogla si~ stae 
dia dojrzewajl!cej rewolucji - tym razem naprawd~ rewo
lucji narodowej - okazjl! do przekonania ludzi nowych, 
odmJadzajl!cych stare stronnictwa, do gromadzenia okolo 
iOiebie rezerw umiarkowanych, ale ch~tnych. Rewolucia 
mogIa, jednym slowem, nie unikajl!c wstrZl!s6w zJl!czonych 
z kaidym kryzysem, odbye si~ w szerokim zrywie caJego 
kraiu. 

Zdawalo si~, ze stalo si~ tak rzeczywiscie. Wystarczy 
przypomniee sobie iIu bylo "socjalist6w" w r. 1945, iIu en
tuziastycznych zwolennik6w miata wtedy "rewoluc,ja" i ' re
formy spoleczne. Ale w 'rzeczywistosci ' ta rewolucja hasel 
i formulek wyczerpala caly zapa!. Wszystko co byJo mlode
go i obiecuJ~cego w ruchu oporu - mimo niezaprzeczal
nych zdarzaJltcych si~ tu dziecinnad i zamieszania - zostalo 
uiarzmione, wyialowione, "oswojone" lub wepchni~te w po
nurl! i zlowrozbnl! opozycj~. I wszystko zostaJo wkr6tce 
skonczone - skoiiczone na korzyse partii. I znoWll partie, 
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spadkobierczynie dawnych partii, rozsiadly s i ~ zwyci~sko 

na swych slanowiskach. Niezdolne utrzymac s i ~ na wlas
nych nogach, wstydliwie maskujl! swojl! bezsilnosc, wi l!ZI!C 
s i~ we wzajemnie si~ podpierajf!ce grupy. Zadna z tych par
tii nie jes t zdolna prowadzic kraj rewolucyjnie, czyli ina
czej mowif!c konstruktywnie z wyjl!tkiem par tii komuni
s tycznej, ale tej znowu nie chce wi~kszosc kraju, ze wzgl~
du na jej stosunki mi~dzynarodowe i na jej zakusy totaH
tarne. Stf! cl imp as. ' 

Francja, ktora potrzebuje nie wojny domowej, ale ra
dykalnego odnowienia struktury spoJecznej i wie lkiego mlo
dzienczego rozmachu, nie wyjclzie z tego impasu, 0 ile nie 
potrafi w sposob odwazny . i smialy dokonac zjeclnoezenia 
swoich sil post~powych, ktorych Partia Komunistyczna 
ezy s i ~ to komu podoba czy nie - w je j dzisiejszej liczeb
noscl i wadze nie moze nie stanowic jednego z biegunow 
oJ'ienlacyjnych. Poniewaz tyle siQ dzis mowi 0 Zachodzie, 
Francja mogJaby znaleic na tej drodze okazj~ do wi elkiej, 
historycznej misji: mogJaby wykazac, ze Zach6d nie jest sy
nonimem spolecznego konserwatyzmu i filozoficznego aka
demizmu, mogJaby pokazac, ze stary pien ma w sobie je
szcze dosyc sily witalnej, aby w wieku socjalizmu wymyslec , 
wlasI1I! form~ zuchwalej smialosci, form~j ktoraby nie ust~

powala zadnej innej, choc bylaby orzezwiona wlasciwym 
Francji duchem. 

* 

Tie mowmy an i 0 obronie ' Zachodu, ani U obronie czlo
wieka. Wiemy elzis az zbyt dobrze, ze pozycje defenzywne 
sf! z gory stracone. U.iawniaj~ odrazu, ze sila zuobywcza 
elanej cywilizacji jest wyczerpana i ze rna ona w sobie juz 
Iylko moe ulrzymania stanu posiadania. 

Bronienie ostatnich kwiatow schylkowej cywilizaeji: 
moze hYl' dla Franeuza pokusf! pon~tnl! : wydaje mu ~ i~ , ie 
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\V ten sposob broni zagrozonego ducha. Czyz nie porowny
wano naszego narodowego "geniusza" do pracy ogrodnika 
i op:rodowego planisty, ktory wil2cej jest rozmilowany w gru
powaniu i zdobnictwie, nii w pracy karczowania? Moiliwe, 
ze w najszcz~sli\\;szych okresach naszej historii najczystsze 
subtelnosci zachodniej cywilizacji obralyby sobie Franej~ 
za ojczY7.n~ , i gdyby ktos chcial odbudowac starzej1!cl! si~ 

EuI'op~ \Vedle wzorow "nowego sredniowiecza", nam bylo
by trudniej nii innym wyrzec si~ tego liberalnego huma
nizmu, tak pelnego wdzi ~ku i tak graj~cego barwami, ktory 
jeszcze i teraz wydaje wdzi~czne owoce. 

Ale wspomnienie i t~sknota nie sf! dobrymi doradcami 
przyszlosci. W szyscy z najzywszQ przyjemnosci~ czytujemy 
manifesty tej grupy, ktor/! nazwalbym szkol /! "Figara". 
Zarliwa defenzywa Franciszka Mauriac'a, rozumny libera
lizm Andrzeja Siegfriecta, pelen wzruszen, ciepla i bezpo
srednosci akademizm Jerzego Duhamel/a, pot~ine wo
Janie na alarm Claudel'a i dyskretna rozpacz Wladimira 
d'Ormesson'a - wszystko to ma w sobie wielki ladunek 
mysli, a cz~stokroc i serca. Ale czyz nie trafia w prozni~ ? 
Mowi s i ~ duio 0 "czlowieku wiecznym". Chcialbym v.';idziee, 
jak do tego "czIowieka wiecznego", tak silnie zreszt~ 

w okreslonej epoce tkwi,!cego, ustosunkowalby s i ~ czlowiek 
sredniowieczny, rybak galilejski, zolnierz rzymski, wodz 
Mohikanow, kaplan braminski, nie mowic!c juz - aby nie 
zepsu<': sprawy - 0 smiechu, jakimby go przyj/!I mlody ]1io
nier sowiecki, chiiiski czy amerykaiiski. Ten bardzo cenny 
humanizm by} wielkl! historyczn/! rzeczywistoscil!. Dzisiaj,. 
material, z ktorego jest zrobiony, jest zbyt kruchy. Jego 
Jatw)' optymizm, jego do porozumienia skora wyrozumia
Jose, pierwsze ugi~Jy si~ wobec oniesmielajQcej postaw)' fa
szyzmow. Inni, kiedys, odnajdQ wiotkie i kruche w(Izi~ ki 
umyslu . My dzisiaj musimy odnaleic jego s il~ . 
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Gdy siQ mOWl 0 wartosciach duchowych Francji, nie 
mozna zapominac 0 jej dziedzictwie chrzescijailskim. Czy 
one takie nie jest tylko spadkiem, spolecznym przeiytkiem, 
ktorego likwidacj~ trzeba powoli przeprowadzic? Nie mo
iemy oczywiscie w tak krotkim szkicu wyczerpac tej kwe
stii. Wystarczy nam na razie umiescic zywe chrzescijaii
«two w caloksztalcie francuskich \\TartoSci. 

Chrzescijailstwo nie jest jedynie religif!. Chrzescijar'i
8two idzie poprzez histori~ i w tej podroiy przystosowuje 
~i~ lIs tawicznie, poprzez spoleczne kompromisy, do for m 
historycznych. W tych kompromi ach udziela oczywiscie 
formom zycia cos ze swego natchnienia, ale samo zakaia si < 

tei niewf!tpliwie nieladem i wadami poszczegolnych epok. 
'vV ten spos6b przechodzi kolejno przez okresy adaptacji, 
kopformizllIu i kryzYl:;ow. W ten sposob, w swiecie wsp61
czesnym, oderwawszy siE2 od monarchizmu, zwif!zalo s i~ 

dose scisle z swiatem buriuazyjnym i z kapitalizmem. Ni 
znaczy to, ieby w swej istocie bylo zwif!zane z formami prze
szlosci. Ale pOniewaz, ai do czasow ostatnich, chrzescijail
vtwo bylo religiQ- wi~kszos('i Europejczykow, nie moglo nie 
bye wciQgni<2te w ich zasadnicze instytucje i koncepcje, 
oczywiscie 0 tyle, 0 iIe nie wysuwalo na plan pierwszy swe
go ducha w'ieszczego. Gdyby komunisci byli chrzescijanami 
i gdyby jutro Europa stala siE2 kOll1unistyczna, problem ten 
odiylby 'l. calt! silE!. 

Przez ten' zwiQ-zek ze swiatem burzuazyjnym, nietyIko 
zbyt cz~ ,to interes okrywal s iQ plaszczem religii (zwJa
szcza we Francji, odkQd po wielkiej trwodze roku 1848 
burzuazja woltetiailska "nawrocila .siE2" do religii porzf!d
ku), ale takze samo poj~cie chrzescijailskiego poslannictwa 
cz~sto bywalo znieksztalcane. W wielu umyslach pryma t 
kontempIacji If!czyl siE2 z przywilejami buriuazyjnych wy
wczasow, woInost duchowa z pieni<;1 znym dobrobytem. 
Przerost. ' i wypaczenia inclywiclualistyczne zalaly ze wszech 
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stron chrzescijaiiski personalizIU i w sercach wiernych za
tarly poj~cie wspolnoty, tak istotne dla tradycyjnej kon
cepcji Kosciola. Troska 0 "zycie wewn~trzne" uksztalto
wala si~ na wzor subtelnosci wspolczesnego humanizmu, 
pozbawilal zycie chrzescijanskie m~skiej sily, i pozwolila 
Feuerbachowi widziec w chrzescijanstwie najdoskonalszy 
ystem roztopienia siQ czlowieka w ideaIistycznych nlarze

niach. I w ten sposob chrzescijaIlstwo w swym ksztalcie 
zewn~trznym uczestniczylo ' takie w powszechnej deka
dencji. 

Jakiez staraj~ si ~ zaradzic tej sytuacji chrzescijanie 
francuscy? 

Trzeba sobie jasno powiedziec: dla wielu chrzescijan
stwo jest juz tylko jednym wi~cej z posiadanych tytul6w. 
Jest jeszcze "przyj~te" bye chrzescijaninem. Nie chc~ pro
rokowac iluby ten tytul zatrzymalo, gdyby wyznawanie wia
ry stalo s i~ nagle niebezpieczne. Chrzescijanstwo, ktore 
w ten sposob godzi s i ~ kroczyc po pochylosci rozkladaj~

cego s i~ swiata, zatracilo swojl! substancj~ wieszczf! . 
I wskutek tego przyczynia s i~ - chcl!c nie chcl!c - d. 
tl!czenia pojltcia 0 wartosciach duchowych ze statycznosci~ 
zycia, inaczej mowi~c z jego reakcyjnosciQ. Nie nalezy si ~ 

przeto dziwic, ze klasy, ktore interes osobisty popycha 
do zmian i przebudowy, masowo s i~ od niego odwracajl!. 
W czasach wywoiel'i ludnosci przez Niemcow obliczono, ze 
na 200 robotnikow jest jeden robotnik katolicki. Wiadomo, 
ze protestanci Sl! we Francji w znikomej mnie.iszosci. A ro
botriik6w jest 18 milionow i oni Sl! iywl! cz~sci~ narodu. 
J est zjawiskiem zastraszaj~cym, ze wiara chrzescijanska 
odplywa ku starym i biernym elementom Iud nosci. 

Od dawna juz czyniono wysilki, aby zerwac zwi l'!zek 
chrzescijanstwa z tym nieladem, ktory u nas opano\valzy
cie na r6:inych plaszczyznach, chot: nie zawsze z tymi sa
mymi rezultatami. Francja od czasow krolow arcychrze
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sciaiiskich - c~sto zresztf! bardzo Opozycyjnych - byla 
krajem katolickiej lewicy. Czasarni wydaje si~, ze te wy
silki zenvania znalazly dzis wyraz w partiach chrzescijaii
skiej delnokracji, w partiach, ktore tak silnie rozwin~ly 
si~ w Eurapie, a zwlaszcza we Francji, od czasow wojny. 
Nie rna mowy, zeby kwestionowac na tym rniejseu ieh 
uprawnienia i ieh uiyteeznosc. Ale w roinych swyeh odcie
niach zajmuje zwykle pozyeje polityeznego centrum, najcz~
seiej sQ bardzo post~powe w teorii, a w praktyce bardzo 
oeifi) zale, gdyi ieh szeregi sl! zazwyezaj spoleeznie umiar- · 
kowane. Otoi ehrzesei janstwo nie jest bardziej eentrowe 
niZ r eakeyjne. Duehowo jest potQgf! permanentnej r ewolu
eji, a bynajmnie.i ni~ stagnac ii. Politycznie moze dla powo
dow duehowyeh - i jedynie w tej mierze, w ktorej te wIa" 
snie powody wehodzQ W gr~ - zabronic pewnych przyna
leinosei, natomiast nie moze nakazac zadnych. 

W deeyzjach politycznych musimy s i~ kierowat: kry
ter iami h istorycznymi. Kryteria te zaz~bia.iQ s i~ 0 kryteria 
duchowe, ale kierujQ ich zastosowaniem. Wracajl!e do obec
nego polozen ia trzeba zaznaczyc, ie ehrzescijaiistwo nie 
jes t w zadnej mierze zwiQzane z poj~ciem umiarkowania. 
Chrzescijanin moze bye: w sprawach doczesnyeh nam i~tn ie 

lradycjonal istyczny, namit;: tnie rewolueyjny, lub nami~tn i o 

relatywisty..:::zny i ugodowy, ale w zadnym razie nie jes t 
czlowiekiem "zlotego srodka" w sensie uniesmiertelniony m 
przez burzl1 azj~, a dzis podj~ tym na nowo w partiach cen
trowych przez synow ryeerzy krzyzow·ych. 

To tez wielu mlodycl1 katolikow stara s i ~ dzis utrzy
mac tQ politycznf! niezaleznosc, jak!! powinierl miee chrze
seijanin jako tald. Zakorzeniona u nas mental nose . ghetta, 
kaze sQdzi(~, ii chrzescijanie muszQ zawsze wyst~powac 

i dzi alac w zwartych szeregach, nawet w tych dziedzinach, 
kt6re nie dotyczQ bezposrednio ieh wiary. Dzisiejs i mlodzi 
kato l ic~' p l'zeeiwstawiaji~ si<;> tej mentalnosei i twiel'dzQ, ze 
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chrzescijanie powinni rozpraszae si~ mi~dzy ludimi i 
trwajf!c kaidy na swym stanowisku - pelnic zadanie czlo
wieka, dajf!c zawsze i wsz~dzie peIne swiadectwo swej 
chrzescijanskosci. Polityka ghetta, sarna w sobie dose Wl!t
pliwa, moze dzisiaj stat: si~ dla chrzescijanstwa wprost za
bojcza. Swiat dzisiejszy uksztaltowal si~ juz poza chrzesci
janstwem, c~sto w opozycji do niego, chot: zawsze czerpif!c 
z jego elziedzictwa. I chrzescijanstwo b~elzie w iyciu tego 
nowego swiata uczestniczyc jedynie 0 tyle, 0 ile wyrzeknie 
siE? s\.vego nadl!sanego oelosobnienia, jednym slowem, je
zeU na wzor swego Zalozyciela stanie siy wsroel 1 udzi dzi 
~ iej szych pelnym i i ywym czlowiekiem. 

Wiele mlodych sil popycha je dzisiaj w tym kie runku . 
Widzi s i ~, ze coraz liczniejsi chrzescijanie uczestniczf! 
w r~chach rewolucyjnych. Teologowie odkrywajl! na nowo 
teologi~ pracy, inni przywracajl! zaszczyine Tlliejsce poj~

ciu kolcktywu w slarej chrzescijanskiej tradycji. Robi sil? 
coraz szersze koncesje swieckiej struktury wsp6lczesnych 
spoleczenstw, zar6wno jak politycznej niezaleznosci wier
nych. Formula "Chrzescijanie wsz~dzie" narzuca s i~ po
woli. Sytuacje faktyczne, ktore zai stniejl! \\1 najblizszych la
tach , uwypukll! zapewne t~ poczynajl!cl'! si ~ r6wnowag~ po
mi~dzy chrzescijanstwem a rodzf!cym s i ~ swiatem. I fak
tem jest, ze Francja tak duchowna jak i laicka, kroczy na 
tym polu w awangardzie chrzescijanskich rzesz. 

W kTaju Encyklopedystow trzeba, obok chrzescijan
stwa, zrobie zaszczytne miejsce takze i kierunk oll1 r acjona
listycznym. Racjonalizm byl takie awangard1!. Dzis jest 
rozbity na dwa - nie majl'!ce ze sob I'! kontaktu --=- czlony. 

Jeden dO]f!czyl s i ~ do marksizl1lu i stara s i ~ skojarzyi: 
tar~ rozull1ow~ tradycj!2 z materializmem dialektycznym. 
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Udaje mu sili! -to w pewnej mierze. Jego wyrazem we Fran
cji jest pismo "La pensee". 

Drugi jest juz tylko tylni~ straz,! mysli i ezynu. W mie
l'ze w jakie'j wyrazil si«2 jako polityczny radykalizm na ryn
kach publicznych, zostal zgnieciony w r6znych krajach Eu
ropy.Wielu ludzi podkresIa z oburzelliem zalew irracjona
lizmu i uczuciowego fanatyzinu, jaki towarzyszyl faIi fa
szyzmu. Nie rozumiejQ, i.e widzl!c w nim ,jedynie monstru
aIny przypadek, sprowadzajl! to zjawisko naprawd~ na te
ren czystego irracjonaIizmu, nie rOZllmiejQ, ze nie rnozna 
s i~ pozby{: irracjonaIizmu, ani podchwytujQc go w pe\vnym 
momencie historii, ani rozIewaj~c go na caly jej prze
bieg. Zrozumiec Iekcj\il irracjonaIistycznQ potopu jest jedy
nym srodk iem rozsQdnego wyttumaczenia go i jedynym 
~ rodkiem spIacen ia rozumowi naleznej mu clanin)' . Dzielo 
Junga moze nam przyniesc \V tej dziedzinie wyjasnienia de
cydujQce. Gdy instynkt jest zbyt dlugo ujarzmiony, Iub za
poznawany - wybucha. Gdy aspiracje sQ zbyt dlugo bez
robotne - wykolejaj/! si«2. Racjonalizm francuski jest dzis 
ofiarQ swej dobrowolnie ci asnej koncepcji czlowieka. Wy
dawalo mu siQ, ze moze umy:,;l Iudzki cil!c w male rabatki 
i wplatac go w partery jasnych, uporzQdkowanych mysli, 
nie troszcz~c siQ 0 pobliskie Iasy i strumienie; tymczasem 
stamtQd wIasnie wyszly wyIewy, przyszIy dzikie zwierz«2 ta 
i - niszcz-<!C jego kruche dzie to - przypomnialy mu nie
opanowan~, niezniszczollQ pot~g«2 natllry. Wiek XIX my
sIal, ze jego ideal wygJadzonego i wypoliturowanego czlo
wieka zapanowal na swiecie definitywnie, tymczasern oka
zaIo s i<j, ze byl . tylko marionetk~ na proscenium swiata. 
Ludzkos(; zechwiala si~ i run~la, ukazuj~c nam swe ciem
ne oblicze. Rozum zapanuje ZnO\\l11 w calej pelni dopiero 
wtedy, kiedy przywrocimy mu caly jego wladczy rozmach 
i gdy rozszerzymy jego dzialanie az po granice ostateczne. 
',Jak ostatnio twierdziI Sartre, ateizm pORta,dl czlowieka 
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wobec wielkiej przygody. Nie Zyskujemy niczego, spycha
jl!C go w ramy bezpiecznego akadernizmu. 

Poniewai wspomnielismy Sartre/a, naleiy w tym miej
~cu przeciwstawie schylkowemu racjonalizmowi to, c 
na pierwszy rzut oka wydaje siE( jego naturalnym wro
giem, a mianowicie antyhmnanizm egzystencjonalistyczny. 

Oba te slowa wymagaj~ bliiszego wyjasnienia. 
Sartre twierdzi, ze jego egzystencjonalizm jest huma

izmem, poniewaz nie odwraca czlowieka od czynu - ra
czej przeciwnie - ' i poniewaz okazu.je rnaksimum zaura
nia do czlowieka, przywracaj~c mu wiar~ w jego suweren
I'll! wolnose. W tym znaczeniu rna racjE(. Jezeli nazywamy 
go antyhumanizmem, to dlatego, ze w przeciwieiistwie do 
wszelk iego humanizmu tradycyjnego, tak chrzescijaiiskie
go jak i racjonalistycznego nie chce przyznae naturze ludz
kiej naleznego jej miejsca. Wedle niego nie wszystko' jest 
czlowiekowi mozliwe, poniewaz jest on ograniczony warun· 
kalpi (miejsce, czas, srodowisko, charakter itd.). Ale na· 
suwa s i~ pytanie, czy w rarnach tych uwarunkowaii mozli
we jest wyznaczyc granice pierwiastkowi nieludzkiernu 
i ezy w nich rna jeszcze czlowiek jakl!S moinosc bronienia 
si~ przeciwko pragnieniu pot~gi, kt6re nie umniejszaj~c 

w niczyru prawdziwych ograniczeii, przekonaloby go, i e 
.;:l ui~c wlasnej ograniczonosci jest jednak r6wnoczesnie 
'to! pe1ni j doskonale wolny. 

Jest zresztl! rzecz~ mylnf! m6wic 0 egzystencjonalizmie 
bez blizszych okresleii i oznaczae tym slowem tal. teore
tyczn/t jak i praktycznf! filozofiE( Sartre'a, gdyz egzysten
c,ionalizm jest kierunkiem 0 wiele szerszym i 0 wiele daw
niejszym. Si~ga swymi korzeniami do Kierkegaarda i do 
Pascala, a .jego gl6wne ir6dla wyplywajQ bez \\'f! tpienia 
Z !latchnienia chrzescijaiiskiego. 

To wi~c co bt;dziemy oznaczae mianem "sartryzm" 
rna podw6jnl! silQ atrakcyjm~. 
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.Odpowiada on gl~bokiernu niepokojowiduszy wspol
czesnej: niepokojowi, ktory si~ zaszczepil na tak zwanej 
przez ludzi ,Zachodu "srnierci Boga" jak i na kryzysie so
ejalnyrn i ekonomicznym, w ktorym caly ZachOd jest uwi
klany. 

Filozofia, ktora w slad za Heideggerem, ukazuje dol~ 
ludzk~, jako dol~ opuszczon~, absurdaln~, zmiazdzon~ przez 
niedorzecznosc nicosci, popychanl! od wewnl!trz ku rozpro
8zeniu i niepokojowi i wkoncu jako dol~ rozpaczliwl! 
zbyt dobrze odpowiada doswiadczeniu wielti ludzi dzisiej
ezych, aby nie miala znaleic natychmiastowego u nicb 
przyzwolenia, moze nawet poza ich rnysl~ swiadom~. 

Oprocz tego w chwili, gdy burzuazyjny racjonalizm, 
tak sarno jak i rewolucyjny marksizm przytlaczajl! czlo
wieka naukl! 0 zdeterminowaniu jego czynow, sartryzm 
choc kaze rnu zWl!tpic we wszelkl! pornoc z zewn~trz 
daje rnu jednak wladanie nad swiatern, wlasnie poprzez 
wolnosc. Jakkolwiek wydaje si~, na pierwszy rzut oka, 
ze to uczucie stoi w zupelnej sprzecznosci z poprzednirn 

- znalazlo ono pelny oddiwi~k tak w przekonaniach jak 
i czynach tych rnlodych ludzi, ktorzy rodzili s i~ do zycia 
przeciwstawiajl!c si~ wielkiemu triurnfowi historii. Bylo to 
zreszt~ to sarno uczucie, ktOre ich prowadzilo do walki. 

J est rzecz~ pewn~, ie Sartre i jego zwolennicy podajll 
8woi~ filozofi~ za filozofi~ , humanistycznl!. Ale wlasciwie 
jest to hurnanizrn samozwanczy. Nic bowiern nie przeszka
dza rni wypaczyc czlowieka, a w koncu wysadzic go w po
wietrze, 'jezeIi nic w tym czlowieku nie zrnusza rnnie do 
ezacunku i nie ogranicza mojej wolnosd. 

** 
Marksizrn widzi w sartryzmie filozofi~ upadku bur

zuazji, tak sarno jak w racjonalizmie filozofi~ jej zdobyw
czego pochodu. Wiadorno, ze on sam uwaza si~ za ima
nentn~ fi1ozofi~ proletariatu. 
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.We Francji marksizm nie narzuci! sifiJ od razu. Ten 
kraj rzemieslnikow i drobnych przedsifiJbiorcow nie umial 
przyswoic sobie jego analitycznych systemow w tej mierze, 
w jakiej uczynily to kraje bardziej uprzemyslowione. Fran
cuski ruch robotniczy, ruch syndykalistyczny i pol.ityczny, 
na\vet wowczas gdy byl juz marksistowski, rozwijal sifiJ ra
czej na peryferiach marksizmu, df!~c do syntezy mj~dzy 

wolnosciowym anarchizmem Proudhona a' tradycjf! roku 89 
i liberalnym humanizmem (Jaures). Wielcy kontynuatorzy 
Marxa nie s~ Francuzami. 

Po upadku socjalizmu i po utworzeniu si E2 HI Mi E2dzy
narodowki ortodoksyjny rnarksizm Lenina wraz ze swymi 
dwoma gal~ziami stalinowskf! i trockistowsk~, zmonopo
lizowal - nawet we Francji - mys] marksistowskf!. Od 
20 lat nie wydala ona zadnego dziela, k toreby zapowiadalo 
jej rozwoj lub odswiezenie. Trzeba jednakowoz przypom
niee, ie w r. 1935, w chwili powstania front6w ludowych 
kilku mlodych mysli cieli usHowalo j~ odnowic: jedni sta
rali zwif!zac j~ z zasadami r. 89 zywiej i istotniej, niz czy
nili to socjal-demokraci, inni - wycif!gaj~c na swiatlo 
dzienne te teksty, w ktorych mlody Marx dawal wyraz 
znaczeniu i roli superstruktur - starali siE2 zlagodzic to, co 
jest zbyt uproszczonego w marksizmie wykladanym bez 
ogrodek. Proby te pozostaly bez jutra. Dzis wydaje si~, i e 
zywy marksizm jest bez reszty pochloni E2 ty dzia]a]nosci~ 

i nie widzi potrzeby rewidowania swych myslowych fund a- . 
mentow, chyba aby wniesc w nie te poprawki, ktorych . wy

'" magaloby - w nieokreslonej przyszlosci - powszechne 
ugruntowanie s i~ marksistowskiego rezimu. 

Natomiast nalezy podkreslic iakt, ze coraz to wi E2ksze 
7ainteresowanie i zrozumienie dla marksizmu budzi si~ 

takze i '" kolach niemarksistowskich. Uznaje s i~, ze on 
pierwszy Btaral siy wll:!-czyc w humanizm wszystkie warun
ki zyciowe czlowieka wspolczesnego, U\vzgl~dnjajQc jego po·· 
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lozenie ekonomiczne i socjalne; ze w okresie rozmilowa
nym w subjektywizmie, on jeden z pierwszych, wytropil 
i poddal , oskarzeniu przerosty idealizmu i przypomnial 
ograniczenia i obowi/!zki naszych konkretnych warunkow 
Zyciowych; ze swego czasu lepiej nii ktokolwiek zanalizo
wal polozenie historyczne, wynikle z wspolczesnl'lgo roz-
woju kapitalizmu; ie pierwszy, w calej jej rozci!!glosci, zro
zumial historycznl! misj~ . rueh6w robotniczych. Nie da s i~ 

zaprzeezyc, ie glownie niemarksisci usilujl! dzisiaj dogonic 
j przegonic marksizm, co nie znaczy \Veale, aby im si~ to 

. zawsze udawalo. Dobry marksista nie dziwi s i ~ temu i nie 
formalizuje zbytnio. Uwaia, ie w dobie obecnej lepiej 
jest s twarzac minis trow nii doktryny. 

J'eieli uwagi te koncz~ na personalizmie, to nie dlatego, 
abym w swej zarozumialosci chcial wykazac, ie ku niemu 
zmierzaly wszystkie, poprzednio omawiane doktryny. Czy
to jedynie jako gospodarz, ktory usttwa s i ~, aby zrobic 
mie jsce wszystkim swym gosciom. 

Kierunek per sonalistyczny uksztaltowal si~ we Fran
cji okolo roku 1930. Zrodzil siE2 ze swiadomosci, jaka obu
dzHa s i~ w dwoch grupach ludzi. Chrzescijanscy i humani

, styczn i " spirytualisci" uswiadomili sobie, ie wszystkie 
twierdzen ia duchowe zawierajl! dzisiaj w sobie wymagania 
i podmuehy rewolucyjne. Rewolucjonisci zas zrozumieli , 
ie kryzysowi strukluralnemu towarzyszy kryzys duchowy 
i eywilizacyjny. Ci ostatni, nie wyrzekajQc si~ tradycji, 
k tor~ si~ dot~d karmili i wysuwajl!c na pierwsze miejsce 
mysl rewo]m.:yjnl:)., starali sif;l jednak nadac jej pelniejsze, 
ludzkie perspektywy, nii czyniono to w wieku XIX, w mo
mencie kszLaltowania si~ mysJi socjalistycznej. Pierwsi 
podj~1i krytyk f2 "spiritualizmu" tradycyjnego, odkrywaj~ c 
konces je, jak ie byl uczynil idealizmowi, sub jektywizmowi 
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i indywidualizmowi. Starali si~ takze poprzez analiz~ sy
tuacji historycznych odkryc na nowo aktualnosc niekt6rych 
wartosciowych pewnik6w. 

"Personalizm" sluzyl za hasIo, l~cZl!ce ludzi wobec ne
gowania ludzkiej osobowosci przez rezimy totalistycz
ne. Ale · nie nalezy przeciwstawiae go socjalizmowi, jak 
r6wniez nie trzeba nim oslaniac zmartwychwstania Ii
beralnego indywidualizmu. Wywodz~c si~ z poj~cia czlo
wieka, kt6re jest wyzsze ponad wszelkie czasy, persona
lizm chce bye socjologicznie rozwojem, chce bye pogl~b ie

niem socjalizmu, a nie sztuczn~ zaporl! ustawion~ na jego 
drodze. 

Personalizm rozwijal si~ razem z miesi~cznikiem 

"Esprit". W swej pierws~ej fazie poddaj~c krytyce idealizm 
mial jeszcze cos z jego· obyczaj6w, zajmowal si~ przede 
wszystkim rewizjonizmem idei i poj~c. W tym okresie byl 
gl6wnie wrazliwy na niedoskonalosci pozycji swoich prze
eiwnik6w, tak rewolucyjnych, jak spirytualistycznych lub 
chrzescijailskich i poszukiwal "techniki srodk6w duchow
nych", k t6re by mogly odnowic dzialalnose rewolucyjnl!, od
nawiajl!c r6wnoczesnie wartosci tradycyjne. 

Nast~pnie - nie zaniedbuj~c tych poszukiwBil - stal 
ei ~ wrailiwy - z jednej strony - na nacisk wypadk6w 
(wojna hiszpailska, front ludowy, Monachium, ruch oporu), 
kt6re wymagaly natychmiastowego zaj~cia stanowiska, cz~
stokroc kontakt6w "nieczystych", w idealistycznym tego 
elowa znaczeniu, z drugiej strony na fakt, ze cz~sto eksplo
atowano jego stanowisko, aby zahamowac .ewolucj~ spo
leczn~, zamiast ni~ kierowae. To tez dzisiaj kladzie on na
cisk na zawilosc stosunk6w, jakie l~czf! kaidl! teori~ czynu 
z jej praktycznymi konsekwencjami, a takze na potrzeb~ 
oparcia kaZdej dzialalnosci, nie tylko na slusznych na
tchnieniach, ale i na s~dach historycznych i nB zdrowych 
silach. 
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Wyrzeczenie si~ wysilkow poddania rewolucyjnej r e
wizji wszelkich wartosci, idei, obyczajow i srodkow dzia
lania nie , byloby dalo takiego 'Tozp~du mlodej szkole. Roz
p~d swoj zawdzi~cza ona pr6bom wcielania nowo zdoby
tych poj~e w konkret. Ten wysilek nie moze oczywiscie 
uwaiac si~ za narz~dzie polityczl1e, odmienne od tych, kto
re jui istniejl:!. Odnosi si~ on gl6wnie do kryzysu cywiliza
cyjnego, do anaHzy i eliminacji tego pomieszania poj E2e, ja
kie tQwarzyszy zawsze okresom schylkowym. Jest poszuki
waniem wartosci nowych, jest wsr6d nich orientacjl:! i prze
wodnikiem. Imanentna filozofia proletariatu, filozofia ludzi 
zakutych w kajdany, jest filozofil:! najbardziej przewiduj~cl:! 
i skuteczn~, jezeli chodzi 0 zrzucenie kajdan, ale, rownocze
snie nie moze nie bye ograniczona tym horyzontem, ktory 
dla czlowieka skntego jest dos trzegalny. Ci uprzywilejo
wani, kt6rzy posiadali wi~cej swobody mysli, maj~ oczy
wiscie mozliwosci szerszych perspektyw. Przywileje obo
wi,!zujl.!. Czas i rozwoj warunkow historycznyeh muszl.! do
prowadzic do zlania siE2 w jedno mysli, zfodzonej i.e zhyt 
gniott1eej niewoli i mysli, zrodzonej ze zbyt lekkiej wol
nosei. 

Taki jes t obraz wielkieh kierunkow zywej mysli Fran
cji roku 1946. Nie sl! one zapewne w Europie odosobnione. 
Naleialoby pragn~c, aby te fragmenty nowego europejskie
go humanizmu nie przeciwstawialy si~ sobie w duchu no
wych eliminacji, ale, by si~ wzajemnie odnajdywaly i l~

czyly, w poszukiwaniu syntezy. Jesli sit( to nie stanie 
zatracona jednost: zostanie nam narzucona z zewn/!trz 
i Europa, jako zywy czynnik historyczny, zniknie z powie
rzchni globu. 

Tlumaczyla Zoria Starowieyska- Morstinowa. 
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Odpowiedi na allkict~. 

FR. MAURIAC: WSZYSTKO JEST W PORZADKU! 
~ 

obeen y rozdziaf mi~dzy ehrzeseijaJlstwem a Bwiatem no
woezesnym jest tylko epizodem wieezn e go rozdzialu mi~dzy 
ehrzeseijallstwem a swiutem. "Nie za swiutem prosz~" ... Od 
Wcielellia nie bylo ani jednej chwili, w ktorej zrealizowalaby s i~ 
zgoda pomi~dzy swiatem a CI1l'ystusem, lluwet w dwunastym 
i trzynustym wieku. Gilson trafnie zaznaezyl w swojej godnej 
podziwu allalizie Heloizy, i e ealy Duel! Odrodzenia jest jui 
w niej zawarly. 

Czymie jest Kosci6! .jesli nie sposobelll rozprowadzania La
ski ? Czepiacie si!;) staryeh i jui na wpol rozwalonych kana16w, 
.iakiehs "kurkow" jui wyszlyeh z uiycia? C6i one znacz~ je
:ieli Laska krlc!zy i przeplywa ? Nieeh ei, kt6rzy pragn!!, przyjdll 
i p.ijll. Kosei61l1igdy nie ogllldal s i~ 1Ia osoby. Nie rozr6Znia ro
botnikow od ksi!;)zniczek. Wszystkim zur6v;'no przynosi Chry
s tusa i prawie wszysey nie che!! go przyjqc, bo na tura 
jest nieprzyjaciolk!! Laski i gorliwosc dzieei sluehajllcych !l auk 
katechizl11owych, czy to w dzielniey biednej ezy bogatej, ustaje 
z chwilll obudzenia si!;) zmyst6w. Nre dlatego aby Kosci61 byl 
"przestarzaly" \v swoich metodaeh, ale dla tego, ze ludzie wolll 
slu ehac. swojego brzucha i swego podhrzusza. 

Zapatrzeni w"spoleczllosc" zapominaeie 0 najwazniejszym, 
to jest, i e chrzescijallstwo jest religill o s obist e go stotlunlm 
z .Bogiem wyraj,aj llCl! s i!;) w slowach " .Ia i m6j Stw6rca" New
mana... 

Zahipnotyzowani przez Proletariat, nie widzie~e, ii nie 
moze 011 bye eelern samym w sobie i ze Kosei6l nie rna :iad
nego powodu do podzielallia waszyeh przeslld6w co do .iego 
is toty, gdyz olbrzymie odcinki buriuazji szybko s i ~ proletary
zu,il!. Drukarz praeu.il!cy przy wydawanill Esp r i t ,iest bogatsz)' 
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i szcz~sliwszy nii "markiza" z piosenki. (Znamzresztl! takie, 
co jedzl! suchy chieb w obdluionych palacach). Nie slyszalem 
nigdy nic glupszego od wyrzekan pewnego kapelana, ubolewa
i1!cego, ie robotnik chodz1!cy do kosciola stawal si~ z czasem 
buriujem i nie byl jui tym prawdziwym z najprawdziwszych. 
Czegoi to dowodzi, jesli nie tego, ie zmienia on atmosfer~ i ie 
praktykowanie iycia chrzescijanskiego przeksztalca Iudzi nawet 
pod wzgl~dem zewn~trznego wygll!du i zachowania? Tak samo 
studiowanie marksizmu i zaj~cie sift zagadnieniami inteIektual
nymi przemienia biednych robotnikow komunistycznych (tak 
r6inych od dawnych robotnik6w, tak czystych i pelnych wla
,ciwej sobie elegancji). 

Powtarzaeie przez przyzwyczajenie slogan, ie-Kosci6f 
utracit klas~ robotniczl! i pozos tal po stronie bogatych: nie od
powiada on weale rzeczywistosci. Europejsld sukces demokra
cji ehrzescijansldej, ktorl'! przyrownujeeie do banki mydlunej, rna 
jednak wi~ksze znaczenie i jest wynikiem intensywnej pracy 
mlodego duchowieiistwa w I<atol'ckiej EUl'opie. A przeciez jest 
to sukces Iudowy. Wierzeie staremu akademikowi, kt6ry poznal 
"wielki swiat". Ludzie naleil!cy do niegq Sl! materialistami, tak 
ja~ byli nimi W osiemnastym wieku. To bieduj l!ca nieraz bur
iuazja zapelnia koscioly .. "Wielcy potentaci pienil!dza" nie sl!' 
chrzesci.ianami. Katoliey W ,Szwajcarii i Holandii, to wtasnie 
masy ludowe. ]{atolicyzm jest tam religil! klas biedniejszych. 
Szwajcar, kt6ry si~ nawraca, schodzi na niiszy szczepel spo
leezny. 

Tak .ial{ Fumet i Bernanos przeiywacie stare UI'azy Leona 
Bloy. Gniewacie s i~aa kurki i na rozdzielaezy laski a przeciei 
.iedynie waine dla nas wszys tkieh jest to i eby zostac swi~tym ... 

....rancois Mauriac . 

ET. GILZON: BEZ RETROSPEI{TYWNYCH ZLUDZEN. 

Aby m6e wyrazic swoje zdanie 0 kryzysie stosunk6w mi~
dzy chl'zescijanstwem i nowoczesnym swiatem, trzeba by go 
najpierw dokladnie okreslic. 0 jakim swiecie "nowoczesnym" 
chcemy m6wic? Czy 0 tym, kt6ry jest takim dia nas, ezy tei 
o tym, ktMy jest nim dla chrzeseijaastwa? Kaidy wyznawca 
Chrystusa iyf w jakims swiecie "l1owoczesnym" i iycie w nim 
bylo 7.awsze dla niego problemem, gdyi jakkolwiek swiat ten 
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bylby ukszlaltowany, chl'zescijanill musial w nm bye, nie na
lei!!c do niego. 

Oto pierwszy punkt wymagaj!!cy wyjasniellia. Nic nie jest 
mniej "llowoczesne" jak ten kryzys w stosunkach ehrzeseijaii
stwa do nowoczesnego swiata. Dla swiata ehrzeseijallstwo jest 
zasadniezo kryzysem, gdyi. nauka Ghrystusa jest w pierwszym 
r~dzie wykazaniem niewystarczalnosci swiata i dlatego chrze
scijaniesl! przede wszystkim ludzmi, ktorzy nie ehe!! si~ nim 
zadowolnie. Byloby bl~dem wierzye, ii chrzescijailstwo ma bye 
pocieeh!!, zsylan!! przez Chrystusa ludziom biednym, nieszcz~
sliwym i llciskanym z kaidej klasy i pod kaidymi rZl!qami. 
Wprost przeeiwnie, ludzi ubogich nie przestaje Ewangelia ogla
szae za uprzywilejo,wanych, gdyi oni unikaj!! zludzeii istnienia. 
Prawdziwe nieszcz~scie, nieszcz~seie absolutne, przed ktorym 
chrzeseijanstwo zawsze ostrzegalo czlowieka, to wlasnie moi
nose znalezienia szcz~scia na tym swiecie i niezdolnose do od
czucia, i.e iycie byloby znosne bez jego rozkoszy. Niektorzy 
zdajll si~ slldzie, ie w dzisiej~zych czasach chrzeseijaiistwo zy
skaloby wi~kszy poslueh, gdyby oddalo si~ \v zupelnosei walee 
przeciwko niesprawiedliwoseim spoleeznym i ll~dzy. MieJmy 
odwag~ powiedziec, ie jest to bl/ildne pojmowanie jego istoty, 
a takze istoty ,iego poslannictwa. Zapewne, zawsze swiad
czylo i swiadezy{; b~dzie za sprawiedliwoscill, ale n~dza, ktor!! 
zwalezae jest ,jego wlaseiwym i szezegolnym zadaniem, to nie 
jest n~dza nieszcz/ilsliwyeh tej ziemi, ale n~dza tego swiata, 
kryjl!ea si~ w samym szez~s~iu ezlowieka jak robak W owoeu, 

Problem jest zawsze ten sam, a ksztalt, w Jakim dzisiaj 
przed nami staje, jest nowy, jako Uo historyezne i spoleczne, 
Waine ,jest, abysmy sobie z tego zdawali spraw~. Czlowiek za
chodu wydaje si~ bye wreszeie zdeeydowany na zaprowadzenie 
na tym swieeie sprawiedliwosci tego swiata, to znaezy uwolnie
nie ezlowieka z wszystkich cierpiell cil!zllcych na nim z winy 
natury i spoleezeiistwa. Ta dllinosc do przyrodzone,i sprawiedli
wosei ma ai nazbyt wiele trudnosei do przezwyei~zenia, ale ma 
charakter absolutny. Nie jest przeznaczeniem ehrzescijaiistwa 
orzekae, ezy jll w koneu urzeczywistni, a jeszeze mniej do tego 
doprowadzie. Wszystko co moie zdzialae chrzeseijallstwo w tym 
kierunku, to starae si~ poprzee ten ostateezny wysilek ezlo
wieka dla osillgni~eia przYl.'odzonego dobra tak, jak popieralo 
wszystkie poprzednie sluszne dllienia, nie przestaj!!e jedilak 
go ostrzegae, ii sprawiedliwose tego swiata, nawet gdyby za
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pallowala w calej doskonalosci, bylaby jeszcze tylko n~dz!!. 

Chrzescijanstwo czeka na c710wieka u kranca jego najwi~kszej 
szcz~sliwosci, aby go z niej uleczy6. 

Kosciol zawsze nauczal zarowno biednych jak i bogatych, 
ale zl;lwsze latwie.i mu bylo trafi6 do pierwszych nil do d\'ll
gicli, bo wprawdzie obiecuje biednym t E;l sam!! szczQsliwosc 
co i bogatym, ale jest ona dla biednych bardziej dostt;lpna. NQ
dza,ktOr!! grozi bogatym, jest ta sarna, od jakie.i chce wybawj6 
wszystkich ludzi, jednak I biedni mog!! siQ od nie.i latwiej 
ustrzec. "Czymze jest to wszystko, co nie jest wieczne?" Po
garda tego swiata odnosi siQ nie tylko do jego pomyslnosci, al e 
takie do .iego cierpiel1. W . oczekiwaniu tamtego iycia, .iuz 
i w tym I'ozpala Ewangelia w sercu wszystkich rados6, w kto
re.i nQdza duchowa, od .iakiej zadne bogactwo doczesne nie 
chroni, nie jest Vi stanie uczestniczy6. Ta rados6, to milosc 
Boga i braterska mitose ludzi w Chrystusie. Ona jedna jest po
tl'zebna i ona takie wystarcza. Jezeli chl'zesci.ianstwo przecho
dzi obecnie jalds I<I'yzys, ktory mw;i przezwycit;lzyc, to nie za
sadza sit;! on bynajmnie.i na tym, ze nauka .iego przestala .inz 
odpowiadae duchowym potrzebom czlowieka. Wprost pl'zeciw
nie, w epoce najwit;!kszych nadziei doczesnych iest ona czlo
wiekowi na.ibardziej potrzebna. Jesliby te nadzie.(e na szcz~scie 
materialn e l11ialy siQ spelnic, to jeszcze bllrdziej , niz gdyby zo
staly zawiedzione, nic nie ratowaloby .iuz ezlowieka przed roz
pacz!!, jal{ tylko nauka Chrystusa. Moina by jedynie pragn!!c, 
aby pokol enie, ktoremu Ewangelia przypomina tQ Dobr!! No
winQ wiekuistego szczQscia, uniesione swiQtym gniewem, od
dalo, siQ naprawianiu niespl'awiedliwosci doczesnych. Wiemy 
dobrze, ze te dwa zadania n ie SI! sprzeczne z sob!!. Prawdziwi 
chrzesci.ianie nie S!!dzl!, aby 'teologia miala iell zwolnic z moral
nosci, ale swiat "nowoczesny" lIwaia lIiew!!tp! iwie, i e mora!
nose zwalllia go z teologii. Tak wi Qc chrzescijanstwu, ktore bez 
sprzeniewierzenia siQ swo.iej istocie, nie moie zgodzic siQ rIa 
to, zeb~r czlowiek nade wszystko i przede wszys tkim d!!zyl do 
sprawiedliwosci tego swiata, przeciwstawia siQ dzisiaj swiat, 
c1oslownie poierany przez gtod i pragnienie takie.i sprawiedli
wosci. Wieczysta ml!drosc EwangeIii wyda.ie mu sit;! tez zdradl:! 
n ie maj~cl! zadnego usprawiedliwienia. 

Coi maze na to chrzesci.ianstwo? Przede wszystldm' zostac 
samym sob!!. Byloby szaleiistwem z jego strony chciec udawac 
cos, czym nie jest, dla zdobycia popularuosei, Po piel'wsze, 
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nikt by mu nie uwierzyl. I w samej rzeczy, ilekroe jakis chrze
scijanin pr6buje tego sposobu, ijikt mu nie dowierza. Prze
ciwnie, z wszystkich obowil!zk6w, cil!zl!cych na chrzescijanstwie 
najpierwszym i najswi~tszym jest utrzymanie w calej czysto
sci swego poslannictwa, kt6re zasadza si~ nie na zbawieniu 
czlowieka przez czlowieka, ale na zbawieniu czlowieka przez 
Boga. Nie wystarcza jednak podtrzymanie tego poslannictwa, 
trzeba jeszcze ludzi do niego przekonae i tu ZllOWU chrzescija
nin llapotyka odwieczne trudnosci, wcielone w fonny charakte
rystyczne dla naszej epol\:'i. 

Najg16wnie.iszl! trudnoscil!, zwlaszcza na Zachodzie, jest 
zludzenie, jakoby chrzescijan,stwo. b~dl!ce nieustannl! rewolu
cjl! w sercu swiata, moglo bye kiedylwlwiek rewolucjl! "uga
nl!". Wielu chrzescijan zaJuje dobrych, dawnych czas6w, k iedy 
llauka Chrystusa, nareszcie przyj~ta przez swiat, miala rze
komo doskonale przeniJml!e i ogarnlic spoleczenslw a ziemskie, 
nawet saml! instytucj~ PalJstwa. Z tego wywodzi si~ ieh nostal
gia za minionym triumfem, smuteJ{ z powodu obecnego upadku 
i nadziej e tal,iej przyszlosci , w kt6rej s tosunki z przeszlosci mo
gJyby zmar twychwstac. 

Duzo dalQby sj~ powiedziec, zapewne nie 0 wierze minio
nych wiek6w, ale 0 mniemanej doslw nalosci dawnych spole
czenstw chrzescijanskich. Zludzenia wyrazane na ten temat 
przez peetow i pow iesciopisarzy his torycznych nie wytrzymujl! 
nawet p rzelolnego spojrzenia krylycznego w rzeczywistosc. Nie 
rna juz dzisiaj duchoWIlYch grajl:)cych w kosr i na oltarzach, 
a jednak takie rzeczy dzialy s i ~ w Paryiu w XIII-stym wieliu. 
Nie b~dzierny tei zalowac przyklad6w, jakie dawal swoim Ju
dom arcy-chrzescijalisld kr61, do kt6rego m6wil Bossuet: "Niech 
B6g zachowa sw6j ]{osci61 od takich obrollc6w!" W istocie, ja
k ii katol ik francuski chcialby zam ienic swoje dzisiejsze d ucho
wienslwo na inne, z jakiejkolwiek z minionych epok historii 
Francji? A .i ednak Kosci61 nasz s~dzi, ie kicdys zwyciQi~'I, 
pon ir>wai hvl tlwazany za Ko~ri61 panstwowy. Czasy, k iedy byl 
oficjalnie uznawany, wydajl! si~ jeszcze teraz epok~ jego trium
fa, .i ak gdyby swiat nie dawal mu 'zawsze praw po to, azeby 
m6c si\! go pozbyc w rzeczywistosci. Widzimy w i~c jak upiera 
sj~ rozpaczliw-ie pny tym UJ'ojonym zwyc i~stwie, stara.i~c s i~ 
je u f l'7ymac tam, gdzie jeszcze ma pozory lrwania, a ocalic je '1;o 
reszlki tam, gdzie si~ juz rozpada. I tak traci si~ czas teraihiej
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lizy na rzecz pl'zeszlosci, kt6ra nawet nigdy rzeczywiscie Die 
istniala. 

Czas juz wielki wyrzec si~ tych zludzen. Nie ma praktycz
nej reali7;acji takiego spolecznego czy politycznego ustroju, 
w kt6rym dusze mogJyby miec zapewnione otrzymywanie z rl!k 
iwiata poslannictwa Chl'ystusowego. Chrzescijanstwo jest za
sadniczo osobistym stosunkiem czlowieka do Boga i jezeli moze 
lS i~ realizowac w Kosciele i poprzez Kosciol, to pod wa.runkiem, 
aby sam Bog byl Kosciolem. Jest to moZliwe, ale nie jest mo
iliwe, aby nog byl paIistwem. KazdY Kosciol panstwowy opiera 
i iE;l na panstwie, to znaczy, ze chce pozyslwc swiat dla Boga 
woimi s rodkami, b~dl!cymi srodkami tego swiata, a nie Bo

zymi. W cil!gu . calej dlugiej hi storii chrzescijanstwa nie zna
lazla s i ~ zadna swieclw podpora, ktora by si~ w koIicu dla 
niego n ie przemienila w slabose. Dawniej szczodrze mu je 
ofiarowywano. Pomimo dzisiejszych pozorow, b E;ldl! jeszcze m u 
je ofiarowywac w przyszlosci. Jest to pewne i nie pot rzeba 
byc prorokiem, aby to przepowiedziec, gdy duchowa wolnose 
chrzesc ijaIistwa jest tak s traszliwlJ; s ill!, ze ,ieszcze dlugo zadne 
pans two nie b~dzie si~ chcialo wyrzec je j . oblaskawienia pod 
p retekstem stan ia si E;l dla n ie j oparciem. KoscioI wszystko mo
ze ,,;obec pmls lwa z chwillJ;, gdy one nieost roznie oddzieli si~ 
od ni go. Powinn ismy sobie zyczyc, aby chrzescijaiis two zado
wolni lo si~ pokojowym wspo1Zyc iem z Cezarem, co bQdzie jui 
w ie le, ni rach u j ~c n igdy na jego pomoc w p r o\\'adzen iu ludzi 
do noga, co byloby jeszcze jedny~l sposobem n ie oddawania 
Bogu tego, co jest Boskie. 

Druga forma tego samego, choc, jak lllozemy siQ oba,; iac, 
nieunikniollcgo zJudzenia powinna bye niemniejstanowczo od
rZllcona. ClI rzesci jaIistwo nie jest z tego s\\iata, ale jest w Il im 
i zbawia go nie inaczej jak tylko u8wiQcaj'1c go. Ale podczas 
gdy cll rzescijmlstwo go ll §wiQca, s\\ iat .siQ odmien ia, tak ie 
pomimo wszelkich wysilkow chrzescijallst\\'o znajdllje si nic
ustannie wobec jeszcze nie uswiQconego s", iata. Dlatego z ~a
mej swoje,i natllry chrzesci jarls two staje siQ skIol1ne do dzialn
nia jako sila rel i;:rijnie rewo]ucyjna, ale spolccznie konserwa· 
tywna. Wszcl.epione w stajf)CY siQ ci~gle na 110WO swiat, gdl.i'~ 
to, co z trudem moze zbawic, bezustannie ll1U siQ wymyka, 
wci~i lllusi rozpoczyn c od poczt!tku swoj~ \Yyczerpuj ;: c~ pra
c~ . Sam J eZlls CIl rystus p rze" idzial t12 niekonczl!c~ s i mQ
czarni , Jdora jednak nie moze upowazniac jego wyznawcow do 
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ulegania zludzeniu, ie swiat jest wreszcie, i to juz l1a zawsze, 
l'chrystianizowany. 

Ten bll1d perspektywiczny polega na utoisamianiu samego 
ch rzesciaiistwa z tym, co jest tylko cZl1stkowym i prze.isciowym 
aspektem wiecznego dziela schrystianizowania swiata, dziela, 
w ktorym jedynl1 pewnl1 regulll jest to, ze wczorajszy sukces 
nie moiezapewniac jutrzejszego powodzenia. Zadaniem Ko
sciola oie jest zachowywanie swiata takiego, jaki jest, nawet 
jeieli sili: stal chrzescijaiiski, ale utrzymywanie go w chrzesci
jaiistwie, to znaczy ieby si~ Die przestawal doskonaliC. Byloby 
to zapewne zbyt wyczerpujllce zadanie, gdyby si~ opieralo tylko 
na ludzkich silach - ale oa coi dane lostaly Kosciolowi Slowa 
Zywota wiecznego, jesli Die na to, azeby przezwyci~zac czas? 
Wydaje si~, ii wiele moina by zdzialac, gdyby chrzescijanstwo 
raz na zawsze uwolnilo si~ od zludzenia, ze jest na drodze do 
upadku, poniewai jego ludzkie dzielo rozpada mu si ~ cil1g1e 
w r~kach. Tymczasem przeeiwnie, wtedy ldedy .iest zabezpie
czone, pensjonowane i ustabilizowane, grozi mu dopiero rze
czywista kl~ska ... 

Aieby wifilC przezwyci~zyc kryzys, tak zwiq.zany z sam:,! 
swojq. istot:'!, chrzesci.iansh\'o musi uczynic to, co zawsze 1'0 

bilo w podobnych wypadkach: odzyskac swojl1 czystosc, pol ega
.illCl1 na pozostaniu integralnie i wy1llcznie Kosciolem Chrystu
sowym. Azeby zbawiac doczesnosc, musi bye Kosciol w nil! 
wszczepiony, ale nie powinien w nil! wrastae, a tym hardziej 
si~ z ni~ lllcZYc. Tylko i jedynie on moze wiedziee; jak mozna 
bye w nill wszczepionym, a .iednak sifil z nill nie lq.czyc. On sam 
tylko moze wiedziec, co z tego niezmierzonego ciEtzaru docze
snego, kto!'y nagl'omadzil od wiekow, moze dzi§zlozyc z s iebie 
jak zuiytl! szatfil, a co przeciwnie nal ezy do jego istoty i czego 
n ie mogtby zmiNlic bez sprzeniewierzenia si ~ swemu pos1an
nictwu. Mogtby to .jednak · zl'obi6 0 wiel e latwiej i prEtdzej, 
gdyby nie bral{ smialosci tylu cll l'zescijan, ktorzy zamiast opie
r ae si~ na nim aby uswi~cae przemijajl!cy swiat, chcieliby go 
lIiye do powstrzymania swiata od przemijania. To byloby do
p rawdy za wygodne. Czy wolno nam zapomniee, ze nie bylo 
ofiary, ktora by raz na za wsze byla wystarczajq.cll, nawet ofiara 
lIa Golgocie, ktora odnawia si~ bez przerwy 0 kaidej godzill ie 
Imzdego dnia ai do skoiiczenia swiata ? Cz-yz uczniowie b!2dl! 
uad Mistrza? 0 wiele za duzo ll10wi sifil 0 "powl'ocie". Nie za
pominajmy, ie Kosciol jest nieustaj l1c!!, obeeno§eill Chrystusa 
na zie ll1 i i ze, jezeli udziela Chrztu zywym , to rowniez i grze
bi E' uma rlyeh. Etienne Gilson. 
112 . 
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Ks. G. MICHONNEAU : 

" ... Tak wi~c podstawowe rysy Ewangelii odpowiadajl! 
w swej istocie temperamentowi moralnemu roqotnika: milo
sierdzie, 'wiernosc, oddanie, oderwanie od bogactw. 

Nawet i ta olbrzymia perspektywa Krolestwa Niebieskiego, 
ktore trzeba zalozyc i rozszerzyc lla ziemi, ma charakter do 
gl~bi llldowy. Lud z rokll 1946 ehee przemian i osil!glTi~c, 
dl!zy do zalozenia krolestwa pokoju i braterstwa. Mimo wszel
kich pozor6w polowania na bogaetwo posiadajl!eyeh, golow jest 
p rzy.i<!c kroleslwo ufundowane na wspolnej biedzie, 0 ile si~ . 
wzbogaci przy tym skarbami serea. Jak moglo dojse do lego, 
ze kalolieyzm ukazano oezom robotnika jako ustalony stan rze
ezy ? Z ehwilC! gdy, przeeiwnie, l'obolnik ujrzy w naszym ehrze
seijanstwie ognisko najprawdziwszej ze wszystkieh rewolueji 
i zaezyn uajbardziej braterskiej spoleeznosci, wtenezas mu 
zaura . 

...Niemalo dokonalo si~ jui w tym kierunku. Antykleryka
Iizm zastl!pila obawa jui tylko przed klerylmlizmem, robotniey 
nie atakuj~ dzis ehrzeseijanstwa,. jako takiego. - Powoli odzy
skalo uno szaeunek powszeehny.•Jesli w oezach wielu wydaje 
si~ jeszeze utopil!, to przynaj mnie,i utopil! ·dobroczynnC! i godnl! 
podziwu. . 

SI<l!d len post~p, zaznaezajl!cy si~ od dziesi~cioJecia mniej 
wi~cej? W pierwszym rz~dzie to wspanialy wplyw naszych bo
jownikow akcji kalolickiej robolniezej. Najpierw J. O. C., po
tem L. O. C. i Ludowy Ruch Rodzinny polrafily ukazac ehrze
scijanslwo jaJ<o doklrynf} silll l! i siln ie przezywanl!, jako po
l ~zny zaczyn post\lPU moralnego i spolecznego, nie mail!cy nie 

. wsp61nego z prolekejonalnl! "opieklll'iezosci,~". Dalej pomoglo 
bardzo zetlmif}cie si~ w koszaraeh, w obozadl i w partyzantee 
chrzescija n, I<si ~zy 7. jedriej, niewierzl!cyeh z drugiej strpny. Nie 
bez znaezenia lez hylo wsp61brzmienie hasel propagandowych 
"wojna jako obrona cywil izac.ii eh rzeseijanskie,i" . Niezwylda 
dzialalnosc papieza tej miary co Pius XI wywarla wi~kszy niz 
sift na ogol s,!dzi wplyw, nawet na Iud. 

Dzisiejsze znieehf}eenie wobee bezsilnosci tyln systemow 
soejologieznyeh mogloby jeszcze dopomoe ludowi w odnalezie
niu eh r zesei jm'istwa , oezyszezai l!c drog~ z przeszk6d, zarnyka
.i I!C bl~dne seiezki, w ktore si~ zapuscilo za ufanie ludu. Nie 
t r iumflljrny przedwczesnie: jest jeszeze wiele praey przed nami 
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i wiele niepewnosci. Wszystko zalezee b~dzie od sposobu, w ja
ki chrzescijanstwo objawi si~ masom robotuiczym. Nie p6jdl! 
one 1m religii indywidualistycznej, religii indywidualnej korzy
sci. Oczywiscie niepodobienstwem jest glosie chrzescijanstwo 
bez tego wzlotu duszy do Boga, bez osobistego wysilku poznaw
czego i moralnego. Ale na to, by chrzescijanstwo obj~lo masy, 
musi si~gn<lc po nie jako po masy: musi bye im ukazane od 
strony wsp61noty i zbiorowego post~pu, w perspektywie swej 
zbiorowej realizacji. 

1nnymi slowy zazegnanie obecnego k ryzysu objawia nam 
. si~ jako wyscig 0 pierwszenstwo mi~dzy doktrynami, propa
gandq politycznlc! i instylucjami materialistycznymi z jednej 
s trony, a dzielem odrodzeI1czym bojujlc!cego chrzesc ijaos twa 
i promieniowaniem, pot~znym jui, osrodk6w chrzescijmlskich 
i wsp61not chrzescijanskich z drugiej strony. 

Jasn e jest, ze te pie rwsze ma.il! w c1w:ili obecnej powazny 
awantaz. Majq slepe zaufanie i zgod~ Iliemal ze og61u mas ro
bolni czych. Moil iwe, i.e nie uni!miemy doswiadczenia komu
Ilislycznego, chee wydaje si ~ to muiej p rawdopodobne nii 
przed ldl ltu mies i~calTl i. Ale p raca chrzescijan robi swojo. 
Skoro dziS ni e o6'ran icza siQ ona do poslugiwania siQ jednost
kami, lecz zaklada silne i zai-liwe spolecznasci chrzescijUllskie, 
os lateczn ie - a moze wczesn iej nii sl!dzimy - chrzcscijanslwo 

'bQdzie mialo oslatnie slowo. Nie chodzi tu 0 wszczy nanie walki, 
apologeiyki ClY opozycji. Chodzi 0 to, by ukazac mezliwose p6j
sc ia d a l e j, uzupelniall ia k r61estwa materialislycznego przez 
inne, przewyzszenie ideulu przez inny ideal. JesH to przewyi
szen ie zaznaczy si~ faktami i autentycznymi p rzykladami - jak 
to zaczyna wsz~dzie po troch u wystQPow[!e, b;dziemy swiad
kam i nie sporadycznego renesansu mlodego chrzescijallst ..,'a, 
ale rzeczy\\istego jego rozlnv itu wsr6::i ludu. 

W ier;,y my w tak!! przyszlc~e nie Iylko dlatego, i.e Chry
stus dal swemu Kcsc iolcwi "slowa :iywota wieczneQ'o" i pokla
da l11 Y nad/ iej~ w si~ach nadprLyrodzollyciI , kt6rymi ](osniol ob
darzyl - a sPy te nie oslably an i nie zosta1y ujarzI1110 IJ e- 
ale d latego r6wn iei, ie po ludzku bioqc mamy olbrzymie pod
slawy do' tej "iary, Nie podQbna, by te n Iud tak wrailiwy na 
idealy milosri miQdzyl udzldcj i braterslwa, tak glQboko prze
nilmiQty pr~dem spolecznego postQpu, t.ak g.o:Ow posw i':cic sii1 
dla szlachetnej sprawy i sklonny oczy zwr6cic 1m Bogu, nie 
otworzyl si~ p e\\, Il E!~o dn ia na swiatlose Chrystu<;owa i do nicj 
swiadomie Die priylgn~l. Ks. G. Michonneau. 
314 



HANNA MALEWSKA. 

' FARYZE (ZM. 

Najtwardsze slowa Chrystusa w Ewangelii, twarde jak wy
rok ostateczny, padly rrzeciwko faryzeuszom. "PlenllEil jaszczur
cze" , "pobielane groby" to ci, k torzy nie dostQpiq milosie rdzia, 
poniewaz go nie wygl,!daj,! i nie czuj,! jego pot rzeby. "Grzech 
p rzeciw Duehowi SwiEil temu" - ktory nie b~dzie odpuszczony 
ani w tYIll ani w przyszlym zyciu. 

Faryze usze z Ewangelii to ok r esloo a norm ami prawllo-reli
gijnymi gr ll pa owezesn ego spoleezellslwa i ydowskiego. Ale to 
zarazem postaeie nie z jednego tylko kraj u i czasu. Odziedzi
czyli pra\ 'dEil, rozdrobn il i j~ w formulki, obwar owali zakazami 
i uwazajq s iEil za jedynych sp rawiedliwych w swiecie. Strozowie 
Swi tego SwiEiltych, ktorzy "sami nie \~chodl,! i in nym wejse 
nie dajq" - bo ich postawa i czyny sq nie lls taj,!c m zgorsze
niem d la tyeh, k to rych oni nazywaj,! celn ikam i. Coz zresztl! 
dodac mozna do \\ izerunku Faryzeusza p rzekazanego' na m 
w przypowiesc i 0 dwoch ludziach, klorzy weszl i do swiQtyni, 
aby si tam modli6? 

Faryzeusz w ci!!gu wiekow zmien ial stroj , przepisy, sta
wal siEil nawet oblesnie p korny, a le nie zm ienial swego fun
danlentalnego przeswiadezenia, ie jes t sol,! ziemi, ktora nigdy 
nie z\\ ietrzeje. 

Ta r tufIe, zuch 'al szalbierz, to tyllw jedno z wcie len fary
zeizmu i nie l1!tj n iebezpieczniejsze. Grozniejszy faryzeizm tkwi 
tam, gdzie l'!czy s i~ z nieu leczalnq samoobludq, opart'! na dose 
glQbcko siQlsakeej zgodncsci slow i uczynl{ow. Dose gl~boko, 
ale n ie ai do dna sumienia. Na dnie jest inna m iara dla s ie
b ie, inna dla reszty s\\ iata. Poblazl iwcse dla ulegaj :cego cza
scm slabcSciom str' ia i lum inarza prawdy, a Ilieublagane po
tQpienie dla c ln ika. (Tak jakby posiadacz p rawdy n ie byl s tra
szli\\ ie, podw6jllie odpowiedzialny: i za siebie same 0 i za 
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eelnika). Przeswiadczenie, ze jak krol pozwala na rozne pry
watne grzeszki uzyteeznemu ministrowi, tak Bog przymyka 
oezy na wykroczenia tyeh, ktorzy w niewiernym swiecie robil! 
Mu glosnQ, reklam~. Czasem ta samoobluda si~ga gl~biej jeszcze~ 
Faryzeusz llla sumienie czyste jakszklo, ezuje si~ doskonaly, 
bezpieezny - posiadacz wszystkich cnot lllcznie z pokorl!. Nie
mniej jednak jest w nim calkowita nieuleg10se Bogu, calkowita 
uleglosc sobie. Falsz samowystarezalnej pychy prawie nie do 
wyleczenia. _ 

Odwrotnoscil!, ale pozorl1ll tyllw, takiej postawy jest po
stawa poboznego "cynika". Tenllrzyzuaje si~ ch~tnie do swoieh 
wad - wszyscy jestesmy ludimi, a na przyszly rok takze nie 
staniemy siEil aniolami - ale dobry Pan Bog, w ktorego mocHo 
wierzymy i modlimy siEil do Niego co niedziela, nie wrzuei naS 
przeciei do piekla razem z kryminalistami i ateuszami. Pan 
Bog to jakby rodzaj zna.iomego od dziecka dobrodusznego przed
stawiciela wladzy powiatowe.i, prawie juz wujaszka, z ktorym 
moina po ludzku omowie roine tum niejasnosci w interesach. 

Patrzee 11a Boga jako na poblazliwego i kochajl!cego Ojca, 
nie l1Iajl!c jednoczesnie slepego, ufnego, uleglego oddania dzie
cka - jest to faryzeizm dose powszechny wsr6d tzw. do'brych 
chrzescijull. A przeciez poufalose z Bogiem - cudowne i prze
J"azajl!ce pocieszenie zrozpaczone.i wlasnl! n~dzll swi~tosci - to 
nie zuclnvale "za pan brat" letniego chrzescija·nina, kt6ry dzia
lajl!c w zyciu na wlasny rachunek, aselwru.ie si~ tylko dodat
kowo Panem Bogiem. 

- Nie tylko chrzescijanin bez pokory bywa faryzeuszem, by
wa nim takie chrzescijanill bez nadziei - bez tej wspanialej 
i tajemniczej sily, ktora odnawia go codziennie do walki, kt6ra 
kaie biee otwiera.il!c jedne drzwi po drugich z dzieci ~cl:J nie
cierpliwoscil! i po mlodzienczemu driee z uniesienia przed tym, 
co b~dzie · jutro. Faryzeusz jest zadowolony ze swego dzis. Nie 
wyczekuje nowego porywu Laski - obawialby si~ go. A pa
t rzec na Krolestwo przycbiecane .iak na polis~ w banku ase
kuracyjnym, to takie nie jest - Nadzieja. 

Faryzeusz nie ma milosierdzia. Jest sk~pcem, bo nie p1y
n ie przez niego rzeka, tyllw przykryl kamieniem swo.i plytki 
zbiornik Daje skl!po, bo uwaia, ie celnil, i tak zmanru.ie dar, 
a w kaidym razie pozostanie nie czym innym jak celnildem. 
Gdyby zas tamten za dar faryzejski nie dzi~kowal lecz zlorze
czyl - nie ma dian dose straszl iwej kary. 
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- Gdzie sIt wasze wody iywe, gdy sami schniecie. - szy
dz!! w~drowcy puslyni - Faryzeusz milczy, gdyby podniosl po
kryw~ swojej cysterny, moze by spostrzegl, ze nie pozostalo 
tam .iui aili kropli. 

Fal'yzeusz jest "bogaty duchem", jest typowYI11 kapitalistl! 
skarbow duchowych. Nie zl'ozul11ie nigdy, ze wlascicielem win
nicy jest tylko B6g (a i On nie proznuje, skoro Chl'ystus zo
wie go Oraczem), robotnicy zas musz!! codziennie zaczynac od 
nowa. Tu Hie ma renly grllntowej. Codzienny chleb przebacze
nia zdobywa si~ 'znojem i upaleniem dnia, albo ufn!! nadziejl!. 
os tatniej godziny. 

Faryzeusz gardzi glodnymi n~dzarzal1li uwaiaj!!c si~ z 
wyzszego. ponad materialne potrzeby. Skoro zas jemu samemu 
glod zagrozi, uwaza ze swiat jest wytr!!cony z toru, a Bog ni 
wyptaea si~ ze swego dlugu. 

Bo to on "dal C08 Bogu pierwszy" i Bog powinien uisci{~ 
mu si~ z procentem. 

"Zna wszystkie S<1dy i drogi Boze", jest Jego doradc1!, zwla· 
szcza w karaniu niewiernych. 

SQdy ogoille f'aryzellsza - a bardzo ch~tnie generalizuje 
zyj!! obok siebie niby w zgodzie, choc sIt glQboko sprzeczne .ie
dne z drugimi. To lub owo bywa raz win!!, raz zaslug!!, raz 
zbrodniQ, raz malutkim grzeszkiem. Faryzeusz parska iub wzru
sza ramional11i, ~gdy mll si~ wskazu.ie, ze taki to jego sQd jest 
poga6.ski lub bluinierczy. 

"Jad faryzejski" w mniejszym lub wi~kszym nasileniu to 
trucizna przerazajl!co przen ikliwa. Kazdy chrzescijar.-in, ktory 
nie waIczy z nim niellstannie, staje si~ na godziny lub na dni 
faryzeuszelll, az poki Laska nie przyjdzie wstrzQsnllc nim, "aby 
nie zasn!!l w smierci". 

Swi~ci zdumiewali i gorszyli ludzi, bo w icll otoczenill po· 
ws tawaly przeciwko nim cale zloia ukrytego faryzeizmll. Nie
k tol'zy swi Eilci mieli .iakby za naczelne zadanie SW!! "ekscentry
czm!", "egzaItowanQ" postawQ ukazywac, ie chrzescijanslwo nie 
.jest l'entierskim kawalkiem chleba z maslem. Szli przez swiat 
niezmordowani w nadziei, ufnosci, drieniu i milosierdziu, nie
pomni siebie, bo oglQdali czystymi oczyma sel'ca niepoj~tego 
dla fal'yzeuszow Boga TI'zykroc SwiEiltego. 

Ale wi~kswsc ludzi, mi~dzy ktorymi szli, przebudzilo si~ 
tylko lIa krotko, by zad rzemac na nowo. Faryzeizm jest chorob1! 
zarowno starych ehrzesci,ian, dziedzicow wiekowych pewnosci 
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i zaslug (popatrzmy chocby na potworny faryzeizm saski w Pol
sce), .iak i chrzescijan koniunkturalnych, takich .iak znaczna 
(\Z~Sc burzuazji francilskiej w XIX wieku, ktora zdobywszy 
wszystlw czego chciala, nagle porzucila swoj woIterianizm 
i chwycila si'il oburl!cz "wielwwego ladu"; 

Pewne cechy narodowe, klasowe i pseudo-wyzuaniowe tej 
grupy spolecznej uczynily z nie.i szczegolnie zakamienialy i gro
i ny blok faryzeizmu, ktory zatrul atmosfer'il reIigijnf! Francji 
na lat kilkadziesil!t. Stl!d ta nieprzejednana walka toczana z fa
ryzeizmem "dobrze IJlysll!cych" rodak6w przez takich szermie
rzy jak Leon BIoy, Peguy, Bernanos, Mauriac; walka niezakoiI
czona - i jakze mialaby si~ zalwnczyc? walka unoszf!ca czasem 
\V swym wirze namif}tnym szermierzy poza gran ice s luszuo
"ci - lecz ktora stala si'il pokarmem ozywczym dla chrzescijan
kiego 8wiata. 

W Polsce dzisiejsze.i faryze izl11 nie jest moze tak karnienny 
i zuchwaly, .iak w srodowisku "katolickimH niektorych powiesci 
Mauriac'a, czy Martin du Gard'a - jest to raczej fa ryzeizm 
"poczciwy" - ale nieldedy ta poczciwosc ukazuje takze wr 'ilcz 
przerazajl!ce oblicze. DIa jednostki jak i dla spolecznosci chrze
cijallsldej nie rna nic groinie.iszego jak bezpieczne, faryzejskie 

poczucie wyiszosci moralnej. Napif,lc ie wszystkich sil, ja], nad 
przepasci C! , wzlo! nadziei , pogl~bienie ufnosci, rozkwit hojnego 
milos ierdzia - to wszys tko co widzielismy w Polsce podczas 
wO.iny - to znald, :i.e w spoteczeIl.stwie walczy si~ z faryzei
zmem, z tym wrogiem wiekowym, Jdory nigdy nie ust~puje 
z placu, ~al e ktorego zwyci~stwo, chocby chwilowe, bywa do
tkliwszQ .i eszcze kl ~sl,~ nii ofiary krwi i gruzy. Gruzy i krew 
i'i f! niejednokrotnie zresztQ taldego zwyci'ils twa historycznym 
n ast~pstwem. 

Faryzeizm, powtorzyc trzeba, nie ust~puje z plaClI. 
Nie jest wcale rzeczl! tak prostl!, jak Sf!dzl! niekt6rzy dzien

nikarze_ niekatoliccy, wskazac go palcem: cz~sto bywa to przy
lowiowe wskazanie idibla w oku blizniego. Faryzeizll1 jest 
prawl! sllmienia pierwe.i niz sprawl! spolecznl! i naprzod we 

wtasnym sumi eniu musi bye scigany. 
Pewne .iednak jego objawy spoteczne WySt~PlIjl! u nas ja

skrawo: oboj~tnosc masy letnich katolikow na n~dze i potrze
by - podczas wojny bylo z tym jednak lepiej, nawrot osobi
stego wzgl~dnego dobrobytu zbyt cz~sto zaslepia na kl ~sk'il zy
ciowl! iIll1ych. Oboj~tl1o§{-. powl6rzmy, faryzejska, bo poll!czona 

318 



FA RYZEIZM 

ze swifil tym oburzeniem, ie n~dzarzami za malo zajmuj~ si~ 
"czynniki powolane". 

Dale.i skrzywienie sl!du w stosunku do niekt6rych - a wta- . 
sciwie prawie wszyslkich przykazan Dekalogu. Przede wszyst
kim do pi~lego. Trzeba przejechac si~ nieco wzdluz i wszerz 
po kraju, by zrozumiec naprawdfil, jak potwornie tarde jest 
u nas zycie ludzkie. Powiedziee moina, ze nadal - idzie po 
kursie wo,iennym. C6z sifil slyszy w wagonie w cil!gu dlugich 
dzisiejszych rodr6iy? 

Mile, kuIturalne mall1usie - z r6inych warstw spolecz
nych - opieku,i~ce sifil czule swoimi i cudzymi dzieemi, rozma
wiajqce z przygodnYl1li towarzyszami podr6iy z wielkim zapa
tern 0 ingresie biskupa lubelsldego, 0 komeice dla synka na 
Roie Cialo itp., przycl!odzl!c z kolei na inny lernat mowil! swo
bodJiie: " rozwaljJj dzies ieciu", ..sprz~tn e li·' , ..zlikwidowali", tak 
.iakby Ie slowa nie wyrazaly rzeczy straszliwej, ostatecznej: 
smierci ludzkiej. W pewnej chwili ogamia slu('haj~('ego poczu
cie, ie pi l); te przykazan ie "nie zabija,i" przestalo u nas obowil!
zywac. "Byl tam iyd, trzasn fil li go na miejscu". "Przy mnie to 
jednego szofer wyprosil: ze to taki naprawdf,l porzl!dny czto
wiek". "Tanim kosztem bohate ra z siebie zrobil ten caJy slo
fe r. Zyd to zawsze zyd". I znow 0 komeice, 0 dzwonku, 0 pro
boszczu. mierc czlowieka - . nie m6wil);c 0 smierci niewilln e
go - ale slll ie l'('; nawe t bardzo winnego, ezy zabojstwo we w1a
snej obronie, to problem slras:diwy, przed kt6ryrn driec po
vinno sumienie Illdzkie. W s poleczel'istwie chrzescija ' skim je

dna kropJa krwi, tak .ial{ ten ohutny ogiel'i ehemiczny nie
mieekich miotaczy min, kt6ry pali ai do kosci - winna docie
rae az do dna sumien i sondowae icll podloie. Kobiety, matki 
mowil! "wykoiiczyc, rozwalic" tak .iakby mawily "wyslac list" 
albo "zaml{ll f!c na klu cz mi eszkanie". Kogqz to "rozwalic"? 
Moie spotkanego p'O raz pierwszy na lej szosie czlowieka obcej 
krwi lub ezlowieka w obcym mundurze w mysl zasady ,,0 jed
nego mn iej". Nie mozna przem il czec, ie wsrad "katolik6w" 
Sl! skamieniale faryze,i sl<ie tiumiellia, i e oczu \li e I1Jruzl!c 
s lajl'! oni przed oltarzem Baranka Bez Zmazy,obcif!,ieni Jno
ralnl'! zgodl);, zabOjs lwa. Bo zabo.istwem, morderstwem jest slepy 
~kt zemsty ezy tenol'll bez rozeznania illdywidualnej winy. 
A jesl i klo odpowiada: a ta Jllci? a oni? to oklamie sam siebie 
jeszeze raz, bo zbrodnie ealego swiata nie s~ w stanie odcil:).zyc 
na wlos sumienia pojed~r nr.zego ehl'zesri,janina - .iesli to su
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mienie nie sfalszowalo si~ jak waga, ktor!! Ilieuczciwy kupiec 
zwykl byl przyciskac r~k!!. Jesli to sumienie nie jest faryzej
skie. 

A przykazanie siodme? Nigdy niestety uczciwosc nie byla 
u nas cnot!! powszechn!!. Ale dzis faryzejskie sumienia korzy
staj!! szczegolnie zuchwale z wojennego zatarcia roznicy mi~dzy 
tym, co uchodzi, a tym co juz jest oczywistym zlodziejstwem. 
Na.izatwardzialsi chyba i najwstr~tniejsi faryzeusze rozkwitli 
i utuczyli si~ ria tzw. "niwie pracy spolecznej"'. Po prostu nie 
ma slow, by skwalifikowac ludzi, ktorzy dosl'ownie odbierali 
kawalpk chleba od ust i odzienie z grzbietu ostatecznym n~dza
rzom wo,iennym. Kradzie:i?... Skl!dze znowu... Zyczliwosc dla 
znajomych, rozumna dbalosc 0 wlasn!! rodzin~. Na dobitk~ zbro
dni~ t~, za ktor!! chyba tylko oboz koncentracyjny w stylu nie
mieckim byJby odpowiednil! odplatl!, popelniajl! Iudzie wy
ksztalceni, cz~sto z tzw. najlepszego towarzystwa, faryzeusze, 
ktorzy sl!dzl!, ze tylko odszkod.owuj!! si~ za swoje bezintereso
wne trudy i byliby smiertelnie obl'a:ieni, gdyby illl ktos zarzu
cil, i.e nie oddali 15 zl przegranych w bridza. A petent, ktory 
bierze zasilek nie potrzebujl!c go - .iak oceni6 takiego, tym 
wstr~tniejszego, i.e nie l'yzykujl!cego nic zlodzieja? 

Jesli chodzi 0 szabrownikow, to imi~ ich jesl u nas legion. 
I oczywiscie m a j I!, trzymajl! w na.llepsze to co zaszabl'owali. 
Olbrzymie,i wi~kszosci zaden sl!d ludzki i sl!d sumienia nie do
si~gnie. I to jest fakt, pozytywny, niezaprzeczony fakt gospo
darczy, ' spoleczny, moralny. A poniewai. wsrod ruiny wielu 
praw - prawo 0 zyciowej pot~dze pieniQdza pozostaje moc
nym aksjomatem, oczywista konkluzja, ze jestesmy na najlep
szej drodze do ufofmowania si~ i introllizac,ii nowe,i arystokra
,cji w Polsce: arystokracji szabl'ownicze,i. 

Niestety, nie. zdaje mi si~, zeby powy~sze bylo przesadl!. 
Pami~tajmy, ze du:iy procent tego legionu to najt~zszy "aktyw" 
szumowiny i kanalii. A wi~c ludzie, ktorzy nie zasypiajl! gru
szek w popiele. Sll to szumowiny cynicznc, RztUl'1110we, "pal1
st~wotworcze". Reszta, "pasyw" owej legii zasluzonych splaea 
przyslowiowy haracz wyst~pku dla cnoty, to znaezy nie wy
\'zeka si~ pozorow, hipokryzji, nawet faryzejskiego "czystego 
sumienia". Ci nie mowiI!, moze i nie mysll! Z satysfakcj~ 
o swoich wyczynac)l, Ale na pewno czujl! gl~bokl! pogard~ dla 
niedol~stwa okl'adzionych. dla inteligelita z dziurawymi tok
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oiami i pioniera, kt6ry dotychczas nie zrobil majl!tku na Za· 
chodzie. 

W tej atmosfen.e wyrasta mlodziez, pokolenie szabrowni
eze. Ci kilkunastoletni dobrze juz wiedut, co si~ wok61 nich 
dzialo i dzieje. Jaki b~dzie ich stosunek do pracy, do nauki, 
do zaslugi? Do dekalogu i kodeksu? B~dzie alba cyniczny albo 
taryzejski. 

A jakiz faryzeizm pleni si~ wok61 spraw katolickiego mal· 
ienstwa! to zagadnienie wymagaloby osobnej rozprawy. 

Ostatecznie - cofn~c chyba przyjdzie zdanie o· "poczciwo. 
~i" naszego faryzeizmu. On bywa sentymentalny, ale nieraz 
tym obrzydliwszy. On faluje z nastrojami, ale tym bardziej po. 
trafi przenikn~c niemal wsz~dzie. 

Dose. Zatrzymajmy si~ i s~dimy samych siebie. , 

Hanna llale1Vska. 
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JERZY ZAWIEYSKI. 

M1\Z DOSKONALY 

OBRAZ TRZECI. 

Przed domem Hioba. Dom jest w rUlllle. Na jednej z belek w gl~bi 
siedzi Hiob, z workiem pokutllym na glowie. Na pusLym placu przed 
domem zebrani: Ruth, zona Hioba - przybYi>ze z odleglych stron : 
Elifas Temmiczyk z Temanii , Bildad Suhytczyk z Suhytu, oraz Sofar 
Naamatczyk z Naamalu. Obecni sl! r6wniez cudzoziemiec i E1ohim. 

RUTH Siedzi z zamkni«2tymi oczyma i tylko czasami sit.: 
odezwie. Nie przyjmuje jedzenia i zdaje si«2, ze nie sypia. 
Musz~ mubal'dzo dokuczac rany na ciele, bo nieraz wydaje 
j«2ki. Czy nie lepiej, zeby umarl? Jeszcze tej samej nocy, 
gdy zwalily si«2 na nas wszystkie kl«2ski, modlil si«2, a nawet 
rozmawial... z Nim. Patrzy): w gort.:, poruszal rytmicznie cia
lem i czegos oczekiwal. Naturalnie niczego sit.: nie doczekal. 
Wysmialam go, ze trwa w swoim uwielbieniu do Niewidzial
nego, - a on wtedy nazwal mnie "szalonq". Kazal mi 
odejsc, gdyz i tak nic nie zrozumiem. Coz tu jest do zro
zumienia? Wszystko jasne. Nic teraz jui nie ma w ziemi 
Uz. Sami widzicie, jak tu jest czarno i pusto. 

ELIFAS To prawda. Nie mog(( uwierzyc, aby to byla ta 
ziemia, k torq tak dobrze znalem. - Teraz jest to kraj po
nury. 

. . BILDAD B1~dzilem kilkakrotnie, bo drogi naniesione 
SI! p!8"kiem pustyni - i gdyby nie spotkanie Sofara ... 
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SOF AR NatrafiJismy na jakichS ludzi, ktorzy podobni 
byli raczej do zwier1J!t. P61nadzy, z ranami na ciele, kryli 
s i~ w n~rach. Jeden z nich przyprowadzil nas tutaj. 

RUTH Nic juz nie rna. Pusto. Nawet zwierz~ta, pogin~ly, 
gdy spadl ogien z nieba. Najgorsza byJa smiere naszych 
dzieci! Gdyby nie to, ze spieszylam si~ do domu i wyszlam 
od nich wczesniej - zgin~labym razem z nimi. Dlaczego 
n ie zostalam razem z nimi. Dlaczego nIe zostaJam? I tak 
,jestesmy skazani tutaj na smiere!... 

SOFAR Jesli chcesz zabior~ Was do Naamatu. 

RUTH Poco? Zeby zye? Dla mnie juZ nie rna iycia. 
A jesli chodzi 0 Hioba, to niewiadomo, co jeszcze z nim b~
dzie, bo umiera. i nie moze umrzee. Zdaje si~, ze nic nie 
\Vie, co si<;l dookola niego dzieje. Nie poznal Was. 

BILDAD Nie pozna!. 

ELIFAS Albo moze jest tak slaby? .. 

SOF AR A jednak... Slyszelismy jego glos, daleko stl!d ... 

ELOCHIM W calej ziemi Uz slyszane sl! slowa Hioba. 

RUTH Nie rna ich kto slyszee, bo ludzie pogin~li. 

(.J~k Hioba) 
(Wszyscy zwr6cli si ~ w jego s tron ,< ) 

RUTH Czy bardzo boli? Boli? Powiedz... To jestem ja, 
Ruth, twoja zona. Widzisz, przyszli zdaleka przyjaciele. 
Spojrz, Hobie : przybyl Elifas z Temanii, BiJdad z Sahytu 
i Sofar z Naamatu. Nie poznajesz? 

I-IIOB (ni e odpowiada) , 

SOFER, BILDAD i ELIFAS Doprawdy '? Zlorzeczyl? co 
mowisz? 

RUTH Zlorzeczyl! Bodajby s i~ nigdy nie urodzil! - tak 
mowil! - bodaj nigdy nie wyszedl z lona matki! Nie dziw
cie sil2 . Nie patrzcie z przestrachem... Sami wieCie, jaki byl 
Hiob! Mial slaw~, jakiej nikt nie mial! Byl naprawd~ nie
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whiny. 0 jego zyciu mozna tylko piesni ukladae, tak, jak 
je ukladali pasterze z Kalebem! Nieraz m6wilam do kobiet, 
te to nie jest czlowiek, Iecz ktoS zeslany z nieba. Zawsze 
patrzyl w gor~, jakby shimtl!d odbieral znaki, Iub slyszal 
ezyjl!S mow~. Nie bylo mi latwo z nim zye - prawdziwe zy
eie nie istnialo dla niego. Zostawialam go w spokoju, aby 
mogl cieszye si~ tym swoim niebem. No i ten niewinny zo
stal ukarany! Tego naprawd~ nie mog~ zrozumiee, - dIa
ezego? Czy wy moze zrozumiecie? 

SOFAR Nie wi em, czy to, co spotkalo Hioba moma na· 
nlae karl!? Zdaje si~, :ie to nie jest kara. 

RUTH W cil!gu jednej godziny spadly naraz wszelkie 
oieszc~scia. Zabite zostaly dzieci - majl!tek rozgrabiony, 
ogien spustoszyl call! ziemi~ Uz, - no i wreszcie ta strasz
Oft choroba! A co najdziwniejsze, ze Hioh byl poSrod tych 
wszystkich kI~sk i wyszedJ cillo, - dopiero p6zniej owrzo
dziall Dlaczego nie zginl!l? Lub dlaczego On zachorowal 
nie ja? Byl niewinny, cil!gle kI~czal na swojej gorze, w po· 
bli:iu oltarza. 

ELOCHIM Ale pomi~dzy wierzcholkiem gory a gl~bil! 
&iemi jest przestrzen daleka. 

RUTH Przestrzen? Bye moze. Nie rozumiem tego. Nie 
byl winien. To raczej ja, jeSli m6wic 0 winie - to mnie 
.i~ nale:ialy wrzody Hioba! Mialam schowaue nabyte przez 
w~drownych kupc6w posl!gi bogow. Smieszyl mnie ten Nie
widzialny Pan Hioba! Powiem prawd~, ze nienawidzilam 
ofiar jemu skladanych i :isl mi bylo kaidego jagni~cial 

ELOCHIM Ale twoje bogi, niewiasto ... 

RUTH Ju:i ich niema. Rozbilam je na drobne kawalki! 
Nic niema! Jest pusto w Ziemi Uz. Echo niesie sloWa na pu
8tyni~. Mozna zlorzeczyc dowolil Slyszysz, Hiobie~ - mo
Zesz zlorzeczyc! Odezwij sj~ - niech slys74 chociai ci, co 
przybyli zdaleka! Zlorzeczyles swemu dniowi i url!gales 
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Niewidzialnemu! DIaczego teraz nie mowisz? Niech po
slysU!! 

(po c.hwili) 

Ach, taka byla pi~kna historia Hioba! I dzieci byly pi~kn. 
i ml!dre. U kazdego z synow odbywaly si~ uczty dla najbliz
szej rodziny ... W miesil!cu ab Miriam miala zostac zonll 
ksiE;lcia Enain. Duzo bylo roboty w paiistwie Hioba, ale du
1:0 takze wesela! Byly lata tluste na tej ziemi, na tej ziemi 
tak pi~knej, ze nie mogla istniec inna, pi~kniejsza od tej. 
Zobaczcie, jak tu czarno! Zdarzajl! si~ ,rozne kl~ski: choro
by, pomory zwierzl!t, wstrzl!snienia :lJiemi, huragany, wylewy 
wod. Opowiadajl! 0 tym cudzoziemcy i mowil! w piesniacb 
pasterze. Ale zawsze te kl~ski byly karl:!, przepowiadanll 
przez m~zow swi~tych, jak Hiob. W piesniach sl! opisani 
tacy m~i:owie... czy znacie takie piesni pasterzy? Kaleb 
umiat ich duzo na pami~c, - umialy takze dziewcz~ta: Mi
riam, Iltani, i Noa. Plakalysmy cz~sto nad nieszcz~sciem 
ziem, ktorych nazw nie mog~ sobie teraz przypomniec. Cie
kawe co b~dl! spiewac 0 ziemi Uz? Za jakie winy spadly t. 
kl~ski? Ach, Hiobie! Moze uczyniles cos takiego, czego nikl 
nie wie? Odezwij si~... To ja, twoja zona, Ruth ... Widzicie? 
Ilni nie spojrzal. 

ELIFAS Jesli pozwolisz, niewiasto?... Ruth, obawiam 
siE;l, ze jeszcze jedno spadnie na niego nieszcz~scie. Bo to 
nie koniec zIu. Co moze dziac si~ 7. czlowiekiem, ktory od 
tylu dni mysli - i cierpi? Nie przyjmuje jedzenia i zdaje 
Ri~ , ze nie sypia. Ach, gdybyscie mogli go zbudzic? 

BILDAD Sprobujemy, jesli pozwolisz -

RUTH Jest zupelnie jak dziecko. Siedzi z zamkni~tymi 
oczyma i rzadko kiedy si~ odezwie. Czy bardzo boli, Hio
bie? Nic nie mowi ... nie nie mowi... 

(usiadla '''lze.i. p07.a Hiobe mJ 
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ELOCHIM Ulubiona forma Kaleba "bylo" rozrasta si~ 

zalem w slowach wny Hioba. Ale czy nie myslicie, ie kaidy 
kto nawet mogl nie stracic swej ziemi Uz rna w pami~ci 
niejasny obraz ziemi innej, pi~kniejszej nii ta, na ktorej 
zyje? Zdaje si~, ie wyszlismy z innego obszaru, nii ten, 
obejmowany codziennie naszymi oczami. Hiob nieraz szukal 
w pami~ci _obraZ1\ swojej ziemi prawdziwej. Nie formulo
wal tego jasno, ale mozna bylo odczuc w nim ial, :ie jl:! 
utracil. Bylby zdumiony, gdyby go zapytano 0 jakiej mysli 
ziemi, maj,,!c pod stopami rzeczywiscie cudn~ ziemi~ Uz. 

ELIFAS To dziwne. W Temanii nie jest tak pi~knie, 
jak bylo tutaj, a jednak nieraz w polu przy robocie ogar
niala mnie niepewnosc i zdawalo mi si~, ie jestem tu obcy, 
w nieznanym kraju, jak cudzoziemiec... Poskramialem te 
zludzenia smiechem, wiedzl:!c, ie nie mai"! one sensu. Wia
domo \vszystkim, ie pochod~ z Temanii, gdzie si~ urodzil 
moj ojciec, moj dziad ... i i.e ta ziemia jest moj,,! ziemi~. Nie
raz bylo mi wstyd ... 

SOFAR W Pismie Zakonu, ktore badam~ .jest wiele 
przykladow porzucania przez ludzi swojej ziemi i szukania· 
innej. Nawet w mojej rodzinie byl ktos, kto pow~drowat 
daleko... i nigdy jui nie wrocil. Niewiadolllo gdzie umar}. 
Czyni to pami~(\ Elifasie, ktora nieraz przesuwa obrazy 
I'zeczywiste na dalszy plan i ukazuje niejasne zarysy czegos, 
co jest tylko pozornie prawdziwe. Zdaje si~, ie w takich 
wypadkach powodem zachwiania jest wl:!ska granica po
mi~dzy pozorem a rzeczywistosci,,!. Czy myslicie 0 tej sile, 
poruszaj"!cej nasze iycie, jak,,! jest pami~c? Gdy si~ nad 
tym zastanawiam, badajl:!c Pismo, czu.i~ si~ nad gl~bin~ 
morza. A' kaida gl~bina ci~gnie ku sobie i budzi clJ~c, ab~7 

si~ w ni,,! rzucic ... 
BILDAD Czyli tak samo porywa za sob~, jak obraz pi~

kniejszej ziemi twojego krewnego ... Czy jednak naleiy po
rzucac ll:!d znany j Rzukac nieznanego? Jestesmy postawieni 
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w tym miejseu, nie innym, w tym czasie, \V tyeh warw1kaeh, 
bo tak zostalo postanowione nie przez nas, lecz przez Pa
na. Nigdy nie pojd~ z ziemi Suhytekiej, chociaz jest to zie
mia niepf~kna, jalowa i smutna. 

ELOCHIM Wiadomo nam jednak, ze nie wtizystko, co 
)";!:ekomo "nasze" jest takie jakie jest. Ze cos bylo wi~k
szego, co zostalo nam odebrane. Bo mozna zaro\vno "bye", 
leez takze "d~zye", z dobrego czynie lepsze i z pi~knego 
pi~kniejsze. Gl~bina pami~ei, Sofarze, obejmuje wszelkie 
"bylo", ktore jest warunkiem wszelkiego "b~dzie". Motyw 
zalu nie jest tylko bezplodnym smutkiem i latwo moze s i~ 

przemienie w radose. Pami~e, ta pami~e odr~bna, przypo
mina, ze nie si~ tutaj nie konczy i zeplyniemy przez 
wszeehSwiat - poza zludne granice rzeezywistosei. Czy nie 
czujecie, ze kazdy z nas utracil swoj~ ziemi~ Uz? 

CUDZOZIElVlIEC Jesli poruszyc dno pami~ei moina od
naleie ogromne obszary zalu. Wszystko min~lo i nigdy nie 
wroei. Uobeenianie minionego jest mill! zabaw~. Kaleb kaz
d~ form~ "bylo" nazywal urOCU! i nie lubil formy terainiej
Rzej "jest". Naturaln;e mial swoj, przez siebie wysnuty ob
raz ziemi, 0 ktorej spiewal pi~kn~ historie. Ale nie tamto 
jest nami, co .kiedys bylo, lub b~dzie. Tamto moze bye za
ledwie musni~ciem uplywaj~eego ezasu, ktory nas mija 
i nigdy nie b~dzie juz nami. Nami jest czarna ziemia Uz 
nie wi~cej. Cokolwiek si~ zdarza i cokolwiek przyehodzi 
jest 0 tyle warne i drogie, 0 ile jest nasze. Motyw :la]u, E10
himie jest tu gl~bszy, bo pogl~bia go ' nieufnose do nierzc
ezywistych obraz6w, wydobywanych z dna pami~ci. 

(.J~k Hioba ) 

RUTH Co to, Hiobie? 

ELIFAS Zdaje si~, ze otworzyl oezy. 

BILDAD Tak, otworzyl oezy j patrzy na nas. 
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SOFAR Czy poznajesz nas, Hiobie? Przybylismy do 
Ciebie, kaZdy ze swego kraju, aby dac ci dowod przyjazni. 
Chcielismy ci~ pocieszyc. Wi~c, jesli ci nie b~dzie przykro... 

ELIFAS Pozwol, Hiobie, abysmy mogli ci pomoc... 
SOFAR Kazdy z nas w swoim kraju slyszal twoj gl08. 

Wydaje si~ to niewiarygodne, bo dzieli nas ogromna prze
strzeil, a jednak, ja naprzyklad, slyszalem. Bylem zaj~ty, 

jak zwykle, badaniem Pisma, i z uczniami omawialismy 
dzielo stworzenia. Mielismy rozwazyc nast~pstwo czasu, 
w ktorym Pan dokonal budowy swiata ..Jest to dziwny roz
dzial, pelen tajemnic. Pami~tasz Hiobie? Lubilismy z Tob~ 
rozwaiac ten refren, ktory plynie rytmicznie i oznacza mia
l'~ czasu: "i stat si~ wieczor, i stal si~ zaranek" ... Wlasnie 
wtedy poslyszalem twoj glos, ale slow nie moglem zrozu
miec:. Bylo tak, jak we snie ... choeiaz nie byl to sen. 

RUTH Pewno slyszales, jak zlorzeczyl swojemu dniowi. 
ELIFAS Jesli pozwolisz niewiasto ... ? ' Ci~iko mi patrzec 

na Ciebie, Hiobie, - tym bardziej, Ze potwierdza si~ teraz 
ten obraz, jaki widzialem w Temanii. Bylem przy robocie 
w polu i naraz na kraw~dzi horyzontu zobaczylem ciebie, 
siedU!cego, jak teraz, na jakims zwalonym drzewie. Mowi
les cieho i wzywales mnie - tak, jak kiedys, gdy spotyka
lis my si~ ez~sto przy wspolnej robocie. Slyszalem swoje 
imi~, ktore powtarzales bez przerwy i widzialem r~k~, kto
cf! dawales mi znaki. Z twojej glowy plyn~la krew... Ach, 
Hiobie, ci~iko mi patrzec na ciebie... 

RUTH Krew broczy z calego ciala. Bardzo go to boli. 
BILDAD Zbudzilem si~ w nocy, gdy szedl wielki wiat!· 

od strony pustyni. W okno kto§ stukn~l trzy razy i zawolal: 
"ratuj Hioba!" To byl Twoj glos, ktory znam tak dobrze, bo 
nieraz nad jeziorem wolales na mnie z przeciwnego brzegu, 
gdysmy w mlodosci wyruszali na pOlow ryb. Nie wiem, czy 
,volales·naprawd~, Hiohie ,ale, jesli nie ty, - to mmlial bye 
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tw6j aniol, kt6ry nas wezwal do Ciebie. WlaSnie m6wiliS
my 0 tym, gdysmy si~ spotkali na spalonej ziemi Uz. 

RUTH Widzisz, ze ci~ kochajl'!, - Przybyli z bardzo dll
leka. 

BILDAD Witamy ci~, Hiobie. 

ELIFAS Pan jest z Tob/!. Przyprowadzil nas w por~ 
do Ciebie .Jego aniol. 

(Dlugi jE;lk Hioba) 

RUTH Nie moze mowic. Gdyby mogi mowic zlorzeczyl
by waszemu Panu! Za co go pokaral? Odebral dzieci i zabil 
ie? Ziemil;) call'! spustoszyl. 

TRZEJ PRZYJAClELE To wie lkie nieszcz~scie! Wiel
kie! 

ELIFAS Czy styszysz nas ,Hiobie'? 

BILDAD Zdaje sif2, ze on nas zupelnie Ilie slyszy. 

(zrywa s i ~ wia tr) 


(Hiob obr6cil siE;l, nas luchuje) 


SOFA R Da.je .iakis znak, - i wygll'!da, jakby nasluchi
wal. 

(WRZYSCY lakze sluchaj1!) 

ELIFAS Ach! to tylko wiatr, ktory wieje z pustypi. 

BILDAD To tylko wiatr, Hiobie! ezy si~ boisz? Jeste€; 
my przy Tobie. 

RUTH Nic nie rozumiccie, przyjaciele. Wydaje mu si f2 , 
ze slyszy glosy naszych dzieci. Raz powiedzial, ze to j~czy 

cala spalona ziemia Uz. Kazal mi odr6znia{~ glos)' i slowa. 
Wedlug niego nic s i~ nie skoiiczylo - i tamten wieczol' 
ei~gle trwa. On nawet s lyszy muzykf2 , tf2 saml'!, co wtedy! 
Powtarzal kiedys call'! noe, chociaz bylo cieho: - "muzyka 
nie jest ni emila i kiiii~ zye nie jest niepi((kny". No pomysl
cie: -- co siQ z nim ieszeze stnnie? 
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HIOB (poduosi sil;) Cicho! 

ELIFAS To nie jest muzyka, Hiobie - to tylko wiatr. 

SOFAR Mowilismy tutaj, ze kazdy z nas utracil swoj l! 
ziemi~ Uz. Nie bylismy tylko pewni, 'czy to pami~c nasuwa 
obraz tego, co zostalo nam odebrane, czy tez... Nie wiem, 
czy sluchasz? 

BILDAD . Wydaje si~, ze slucha. 

SOFAR Przypomnij sobie dzielo stworzenia. Wszystko 
Pan daL Lecz, gdy nas zeslal na 1Jiemi~, odebral nam pami~c 
tego, co bylo przedtem. Czasami ogarnia zal za pocZl!tkiem 
nas samych. Elohim twierdzi, ze jest to zal za utraconq zie
mill szc~scia . Pami~tasz ten rozdzial z Pisma 0 wspanialym 
ogrodzie? Mowiles mi kiedys, ze tam bylismy wszyscy... 
Naturalnie nawet gl~bia pami~ci nie si~ga tak daleko, ale 
zdaje si~\ ie tamten poczlltek jest prawdziwy. Nalezy to 
przyjlle z gory, jako fakt, jako zalozenie. Przeciwstawialem 
si~ tutaj zby'tniej ufnosci wlasnym mniemaniom, choeby 
potwierdzaly je bardzo zywe uczucia. Bo nawet Pan opad 
budow~ swiata nu podstuwach rozumu i mysl postawit na 
szczycie. 

RUTH Gdyby tak byJo, - to co chcesz przez to powie
dziec? 

ELOHIM SofaI' tlumaczy, ze wszyscy jes tesmy, jak Hiob. 
bo utracilismy to, co kiedys bylo nam dane. I ze to, co utra
cone, IIlUsialo bye dobre. 

RUTH Ale tutaj jest zlo! Czy nie widzicie? Spojrzcie 
dokola! 

(Hiob pOfllSZyl sil;)) 

BILDAD Pozwol, niewiasto... Hiob da.ie .iakies ZJIaki . 
znow nasluchuje. 

(ehwi\a ciszy) 

ELl FAS .Test teraz pora wiatrow ntl puslylli. 
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J-UOB (usiadl i patrzy 11ft ze bl'allYl'i1. [-'0 dlugie j rhwili orlezwal 

G i ~) Niech m6wil!." 
(poruszenie wsr6d zebl'anych) 

BILUAlJ Pragniemy, aby ci mile byly nasze slowa. 
ELIFAS Tym bardziej; ze Pan nas do Ciebie sprowa

dzi!. Bo w jaki spos6b tak prE;ldko moglibysmy siE;l dowie
dziec 0 T.woim pieszcZE;lsciu? Ach, Hiobie - to wielkie nie
szcz~scie! Tak wielkie, ze nie wiem, czy istnieje podobne 
w historii. 

CUDZOZIEMI EC Jesli siE;l nie mylE;l, nie istnieje podob
ne. Dopiero Hiob otwiera przebieg historycznego przykla
ou. M6wicie 0 ziemi odebranej nam wszystkim kiedys... rze
komo przed naszym poczl!tkiem, dokl!d nawet nie si~ga 

gl~bina pamiE;lci. Ale nie jest to wlasciwe podobieiistwo do 
zatosnej doli Hioba. Tarnto, jak mowi Sofar, nie da si l2 wy
prowadzie z uczucia, nawet z uczucia zalu za utraconym. 
Trzeba len jakis poczl!tek umiescic w zasadach rozumu. 
"Byto" zaczyna istniec odkl!d rnysll! buduJemy przejrzystt! 
architektonikE;l swiata. 

ELOHIM Zbudowal jl! Pan cudzoziemcze. Wszelkie "by
Io" istnieje tylko w naszych uczuciach. Inaczej nie znali
bysrny zalu. Kaleb dlatego byl smutny, bo odczu\Val smutek 
historii. 

CUDZOZIEMlEC Sn:mtek historii... Bye moze .•Jest ona 
wszystkirn, lub niczym. Historia jest takze parniE;lcil! i go
towyrn zespolem wzruszeii. Naturalnie. Nie dziwcie si~ . 

Przyszliscie zdaleka i patrzycie na cos, czego nigdy nie by
10. Na cos, co nie rna historii, choc sarno jest wielkl! histo
ril!. Nie wiem, jak dacie Robie z tyrn rad~. ZapragnE;lliscie 
poszukae podobieiistw i dlatego zapewne przyszla Warn 
na mysl · ziemia szczE;lscia utracona przed naszym pOCZl!t
kiem. Nawet byla tu mowa 0 wspanialyrn ogrodzie z za
klE;ltym drzewem posrodku. Kaleb mial takie swoje "drze
wo nu!.drosci". kt6re pasterze nazywali "wiez~ Kaleba". 
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Lecz mimo wszystko nie 51! to mleJsca ani zdarzenia 
podobne. Historia Hioba jest Zywa i staje si~ w naszych 
oczach. Patrzcie... Patrzcie dobrze... Niewiasta Ruth ma 
racj~ - "tutaj jest zlo" - i historia Hioba jest histori, 
o zlem. 

RUTH Choc nie rozumiem wszystkiego, - ale wiem, 
i.e s,,! to slow a prawdziwe. Dzi~kuj~ ci, cudzoziemcze 
i niech s i~ nie gniewaj/! przyjaciele Hioba. 

BILDAD Jesli s i~ nie myl~, nasza rozmowa 0 "utraeo
nym" prowadzila wlasnie do tego samego wniosku, eu
dzoziemeze. Dobro prawdziwe jest zawsze _od nas daleko. 
I!atomiast zlo jest blisko. Ale mimo wszystko nie moznaby 
powiedziec, iz zyjemy w zlem! Czy tak, Sofarze? 

SOFAR Nie jest totakie proste i zwi~zle. M6wimy 0 Hio
bie, ale myslimy nie 0 nim tylko, leez takze 0 zasadaeh 
. golnych swiata. Czy historia Hioba jest jego jedynie histo
ri/!, ezy jest historil! 0 zlem? Ach, przyjaciele ... Spraw8 
,jest jasna, lecz jest i ciemna. Ml!z doskonaly, Hiob, iyjl!cy 
w przymierzu z Panem, niewinny i swi~ty - mial nadmiar 
dobra, tak, jak teraz rna nadmiar zla. Pochylmy glowy, 
bo wszystkojest od Pana. 

ELIFAS To prawda, Sofarze, ale m6.i umysl prosty nie 
!Ooze pojQC : Czy Pan stworzyl zlo? 

(milczeuie) 

BILDAD Slyszyeie? Jednak ten wicher, id'!cy z pusty
ni, niesie tu z sobi); jakby naprawd~ .i ~k spalonej ziemi 
Hioba. Bardzo tu smutno. 

ELOHIM Nie b~dzie odpowiedzi na Twoje pytanie, Eli
fas ie, bo jeszcze daleko do koiica. Czas ziemi Hioba jeszcze 
Die calkiem uplyn/!l. Jestesmy w niewiadomym miejscu 
dziej6w - wi~e ezy moinaz ieh ez~sci Sl!uzic 0 calosei? 

SOFAR To jest rozumne, ale przeciwne iyeiu i prze
zywaniu dziej6w. Ml:).dra i pi~kna jest mysl 0 ealosci, ale 
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ealosc jest tylko Nirn, Niewidzialnym. On niernadziej6w, 

poniewaz jest ponad mijaniem, ponad wszelkim "bylo", lub 

"b~dzie". My, Elohimie, to tylko jego c~€;ci, uwiklane w bo· 

lesne mijanie czasu. Doprawdy, przyjaciele, jestesmy kropl, 

w gl~binach morza. 


(Hiob poruszyJ sil,l i wswl) 

(Patrzy na zebranych) 

ELIFAS Czy chcesz mowic Hiobie? 


BILDAD Pr~kro jest patrzec na niego. Boj~ si~ tego, 

to powie. 


SOFAR Oszc~dZ nam, Hiobie, zlorzeczeo! My wiemy, 

Be masz prawo. Jest nam ci~iko, gdy patrzymy na Ciebie. 

Cudzoziemiec mowil prawd~: - nie wiemy, jakim slowel1l 

trafic do irodla twojej historii. 


(DJuga chwila milczenia) 

HIOB Patrzycie i czekacie. Pewno przychodu! warn na 
myal slowa ... zaraz, niech sobie ' przypomn~, - slowa pew
nej legendy 0 mnie. "Byl Ill1!z w ziemi Uz, imieniem iIiob" ... 
dalej wiecie. Czy nie 0 tym myslisz, Sofarze, uczony ba
daczu Pisma? Legenda sit( zmieni, b~dzle inna - i wy jll 
poniesiecie na wasze ziemie. Bardzo boli, przyjaciele. Nie 
mogt( was powitac, bo cit(iko mi si~ schylic. Sluchajcie 
wichru z pustyni. To j~czy prawdziwa ziemia, kt6rl! utra
eilem. Czy chcecie ze mnt! plakac? Nie - nie po to tutaj 
przyszliscie zdaleka. Yoje oozy St! w ranach i Izy z nich .\ 
nie mogi! poplynl!c. Sluchajcie dobrze tych glosOw... stam
t~d... To mi pozostalo - aby sluchac., - lub patrzec ... i nio 
nie rozumiec ... Nic nie rozumiem, - moi pocieszyciele. Pa
mi~tam tylko niektore myiili Kaleba, ale nie Il!c~ si~ one 
skJadnie. Kaleb przeeiez nie mowil nieml!drze. On byl za

_kochany w uroczej formie gramatycznej "bylo". Czy to nie 
dziwne, ze stal si~ tylko tym slowem, ~ form~, - czyms..• 
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wJaseiwie... niczym. Pustk~, - lub co najwyzej glosem stam
tl:!d. Czasa.rni go rozrozniarn... Nie bOj si~, Bildadzie. I nie 
mysl, ze to tylko urojenia, lub choroba mojego umyslu. 
Wlaseiwie, - wszystko moze ·bye urojeniem. Czy glosy 
stamtl!d Sl! mniej rzeczywiste, nii glosy, ktore slyszeliscie 
w swoich krajach, gdy rzekomo Was wzywalem? Slyszeli~ 
sCie mnie w Suhycie, w Temanii, w Naamacie. Jest to tak 
sarno zludne, jak zludne sl! dla Was te jE;ki, kt6rym nie da
jecie wiary. 

OBECNI Alez Hiobie... dajemy wiar~ ... 
HIOB Jestem, jak lachman, - lub jak smiec, 0 ktorym 

zapomniano: Siedz~ na ruinach, caly w ranach i nie mog~ 
umrzec ... Czy przyszliscie mnie pogrzebac? Zawczesnie. Je
szcze si~ nie dokonalo wszystko ze mn~. Kaleb powiedzial
by, ze trwam eil!gle w pustej formie "jest". Niema Kaleba, 
przyjacieJe... Naturalnie nie jest to dla was waine. I co 
was obchodzi on, ezy reszta synow, ezy corki? Co was ob
chodzi spalona ziemia Uz? 

OBECNI Alei Hiobie... 
HIOB Nie moiecie trafic wlaseiwym slowem dozr6dla 

tego, co si~ stalo. Czy to jest historia zla? No tak, mysli
cie, - ruiny, zgorzelisko, smierc. Nic tu niema, a "nie", lub 
"niema" otnaczac moie nietylko pustk~ lub brak, - lecz 
zlo. Zlo rozsiadlo si~ na ruinach mojego swiata. Patrzcie 
dobrze ... zobaczcie, jak tu czarno. Zlo nie przyszlo zdale
ka, - zlo, przyjaciele, jest odwiecznym porZl!dkiem swia
tal Dlaczego zwiesiles g~ow~, Sofarze? Kazales mi sobie 
przypomniec dzielo stworzenia. Pi~kny jest rytm tego zwro
t u: "i stal si(} wieczOr i stal si~ zaranek". - Doprawdy 
dziwne, ze nie moiecie trafic do zrodla mojej historii!... 
To On! Niewidzisl;)y! Jedyny! Straszny! Straszny! (po dlu

g iej chwili - lagodni e) To On mi odebral, ' co daL. jesli dal. 
Nie m6weie nie, bo niemiJe mi ~I! niczyje slowa. (z trwogl!) 

Slyszycie? jak tE2czy ziemia? Nie mowcie nic ... 
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(dluga chwila milczenia) 

RUTH . No chodi, chodi Hiobie... Nie sluchaj jui wichru. 
Jutro bt;)dzie napewno pogodnie. Odpoeznij. 
Nie IlIa tu nic mi~kkiego, na czym rnoglbys si~ polozyc. 
Masz tylko drewno i kamienie. Oprzyj si t;) wygodnie. Widzi
cie, jaki jest slaby - no i nie moze umrzeC. Na t~ jego 
m~k~ nic nie pomozecie. Nie rozumialam dobrze Wasze,i 
mowy. Ale nie pogniewajcie si~, jesli powiem, ie byla jak 
piasek na wietrze. Nie przecz~, ze rnoze wszystko przepIy
\Va jak piasek i jak wiatr? Jest i niema. 0 tym, co tutaj si~ 
stalo - nie moma powiedziec "niema". To - "jest". Zdaje 
"i~, ze chcieliscie pomil1~c w slowach rzeczywiste cierpie
nia Hioba. Baliscie si~ dotknl!c zIa, ktore tu si~ rozsiadlo. 
Wierz~, ze na to trzeba odwagi. Moina bylo powiedzieb 
r,rosto i szczerze, ale wtedy cobyscie zrobili z t<1 wasz<! mi
loscil! do Nikogo? Bo, gdybyscie mogli zapomniec 0 nim, 
o tym NiewidziaInym Nikim znalazlyby si~ slowa trafnc 
i dobre. Nie zrozumialam 0 czym tu byla mowa. Ale zdaje 
~j~ , ze byla pi~knym wybiegiem pomi~dzy zIudzeniem 
a prawdl!. Moze wszelka mowa jest taka? Moze tylko Hiob 
rna racj~, ze slucha wichru pustyni, w ktorym znajduje 
prawdziwy glos swego MIu? Widzicie, jak slucha i jak pa
trzy? Niedlugo sam stanie si~ j~kiem ziemi. ezy bardzo 
boli, Hiobie? Naturalnie, niepotrzebnie 0 to pytam, bo w ni
czym mu nie pomog€i? Wydaje mi si€i? jednak, ze te niepo
trzebne pytania sprawiajl! mu jakqs ulg€i? Oprzyj si~ wygo~ 

dnie, moiesz zIozyc glow~ na moich kolanach. Moze za
sniesz? Zasnij. B~d€i? ci ~ usypiala jak niegdys usypialam 
nasze dzieci, b~df2 ci powtarzala twoje dziwne slowa, ktore 
n ie majl! j,adnego znaczenia dla nikogo: "Muzyka nie je3t 
niernila i ksi~zyc nie jest niepi~kny" - "muzyka nie jCf'lt 
niemila i ksif2zyc nie jest niepi~kny" - -- - - 

• Ronier obrazu trzeciego . 
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ZABAWKI DLA DOROSI.yeH 

Nami~tny. ironiczny i paradoksalny glos francuski, kt6ry zamie
nc.zamy poniiej, zasluguje na uwag~ nie tylko ze wzgl~du na sw, 
"ezkompromisowl! skrajnoSt, ale i miejsce skl!d padl: not~ poniiszll 
Ilnajdujemy na czele rubryki "Les LeUres" w czerwcowym numerze 
~ r. miesi~cznika "Esprit". 

"W wielu salach kinowych Paryia idzie obec.nie "Jerycho". Jest 
to film 0 Oporze i mote nawet nie podobna zrobie nic lepszego w tyro 
rodzaju. Niepodobna okazac wi~cej taktu, miary i zrlilcznoSci. (Ocen· 
eie nas: potrafimy uznae, :i.e mog!! bye dzielni Niemcy i zgnili Fran
euzi). Ale wobec lego - ' stawiamy rzecz jasno: iadnych wi~cej fil· 
m6w 0 Oporze, i dodamy jeszcze: zadnych wi~cej ksill:iek 0 Oporze. 
Jedyne wartoSciowe dzielo na ten temat byloby takim skandalem, 
ie nikt'" by si~ na to rue odwazyl. Cala reszla to obluoa. 

Ale jak wiele tn obluda objawial ~o je:ieli laki temat jest ni~ 
mozliwy, nle jest tet moZliwy :iaden inny, chyba przez naduiycie. 
W tym wypadku tylko niemo:iliwoSC jesl bardziej oczywista nii. w ja
kimkolwiek innym. Kiedy ksil!iki Sartre'a m6wi~ nam 0 wolno§ci, 
myslimy: .iakiez to wytarte slowa: a kiedy Simona de Benuvoir bada 
miasto obl~ionE' (mowa 0 jej sztuce posw;~conej obronie Kal'taginy - , 
przyp. !lum), p<>zostaje u jego bram; a kiedy Charbonneau pr6buje 
wskrzesic postacie powiesciowe 1) wygll!da to jakby lowil ksl~:iyo 

w studni (szkoda i.e to niepodobienslwo). Wszyscy docieraj~ tylko 
do znak6w, symptomat6w, b;orl! symptomaty za chorob~. 

JeSli chodzi 0 nowe opowiastki na temat absurdu, jak "Waka
eje" Astruc'a i "Biala Brofl" Gerard'a Jarlot, robill one wrazenie 
dziecinnych d.!!s6w w obliczu kataklizmu. W rzeczywiilt08ci lIteratura 
nie jest juz mozliwa. ani malarstwo. ani teatr - ani zresztl! poli
~'ka. Niepodobna jui robie polityki. Wydarzenia rozgrywajll si~ n8 
innym poziomie. Nasze dyscypliny Il"l przestarzale... Wszystkie formy 
mysli i d7.ialania 8'l przestarzale. 

1) R. Charbonneau - ConruUSBBnCe du per80nnage. 
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Nie wykraczaj/!c poza sferl;) sztuki, widzimy tu mozliwosc dw6cb 
\'ozwi/!zaJi: albo zanurzyc sil;) w czarnose, a u kresu nocy moze dla 
Rlocnych za{iwita nadzieja wspanialycb odkryc. (Ale w lakim razie 
.oSe obludy, ao{jC mlodych Francuzek 7..arliwych, prostych i silnych, 
408C zebrak6w rozmilowanych w womosei, dosc takich 10 Niemc6w, 
a takich to Francuz6w, taki ch 10 burzujow, a lakich to prolelariu
liZY) - alba przyj/!c nowe zabawld: kino, radio, lelewizjl;), bo za
bawka jesl pi~kna Iylko dop6ki jes l flowa. Ale bacznosc: nie nasla· 
Qowac MarU Anloniny, klura bawila sil;) w wiesniaczk~ z takim nad
1l1iarem sztuki, ie dojenie krowy przekszlalcalo sil;) w balet... Nie, 
trzeba sil;l bawic serio (jesli lak wolno powiedziee). Robi/!c filmy 
udajemy, i e to nowa gra, ale udajemy tylko ; w rzeczywistosci Iowa· 
rzyszy nam nadal la obsesja arcydziela, ta chl;lC zadziwienia, zaimpo
Dowania, zabluffowania, kl6ra nam psuje przyjemnosr . Slowem, trzeba 
.dnaleie Jalwe lzy i lalwy smiech; i ni ech lIam jui dadz/! spok6j 
21 wi elk/! sztuk/! ; a zwlaszcza, 0 zwlaszcza Irzeba uci~c glowy pisa
fzom i arlyslom awangardowym; Iym malym spryciarzom, kl6rzy 
wmawiajl! w nas, i.e wymyslajl! szluk~ julra, podczas gdy Iylko for
iluj/! jej przedwezesne dojrzewanie - a w6wczas nie rna jui szluki, 
aui na dzis, ani na jutro. 

Zanadlo spieszymy sil;l, by osillglll!C llasz efekcik. Powinn ismy so
bie powiedziec, :i.e nie w Iym rzflez, by wywrzec efckt, ' ezy maly ezy 
wielki. Rzecz w tym, zeby sil;l zabawic. Czlowiek sporU!dza sobie za 
bawki, by oszukae losy. Biada, j.esJi ni e umie sil;l nimi posluzye, lub 
robi z ni ch zly uzylek. Jesli Hie jeslesmy do tego uzdolnieni - albo 
zanadlo chorzy - zostawmy pole innym. Ale dose obludy, dose fit· 
mow 0 Oporze, dose ,Jerycha", dosc r6wniez "Wiecznyeh Powro
t6w" i "Gosci wieczornych". Odwazmy sil;l na skandal. Dose lalania, 
lepiej wsz~dzie widzie(~ dziu ry. Ni e lala si~ kina, an i rz/!du, ani 
Francllski ego Radia, ani Prezydellia Republiki, ani milosci. Z lat 
11' najlepszym razie mowa Iylko zrobie dywanik. Zajl'zyjmy pod sp6d 
i st.arannie zniszezmy nasze pi~kne wzorki". - GENNlE LUCCIONI. 

Nie znaczy 10 oczywiscie, by redakcja ezolowego periodyku fran
cuskiego nie miala juz Iraktowac powaznie wsp6lczesnej franeuskiej 
Iztuki, ale dopuszeza r6wniez do glosu tyeh., klurzy, do glQbi z niej 
Iliezadowoleni, stawi aj~ przed nia takie 010 jaskrawe: albo, albo, 

H. M. 
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WARUNKI BEZPIECZENSTWA W DOBIE BRONJ 

ATOMOWEJ. 


(wg. The Saturday Evening Pos:) 

"Przed kilku miesif!cami grupa ekspertow Sztahu Generalnego 
najlepszych jakich al'mia amerykaIlska posiada .- przysU!pila do 

IIstalenia strategicznej sytuacji Stanow wobec wynalazku bomby ato
mowej. Obeenie UIWllCZyli oni praell, a oto ieh konkluzja: "Jedyn~, 

pewn1! obron1! lego kraju jest obr o na poli tyczna". 
Oznaeza to skuteczn1! milldzynarodow1! kontrolll energii alorno

wej, bezpieczel'istwo zbiorowe i swiatowll organizaejll zdolnl! roz
strzygae wszelkie problemy pokojowymi nletodami. Taka diagnozll 
w ustach zawodowyeh iolllierzy przynosi miarll rewolucyjnosei na
szyeh czas6w. A skoro opinia zawoclowych wojskowych rozni sill lak 
nieznacznie od opinii zawodowych marzycieJi, elltuzjast6w Jednosci 
~wiata - kazcly Amerykanin winien starae si ll zrozumiee jej uza
sadniellie. 

Na wstllpie ustalili wojslwwi pewne proste, lecz pOlluTe zalozeJiia. 
010 pierwsze z nich: 0 He polityezna akcja nie polozy kresu obecnym 
dllznosciolll, wszystki e wi~ksze moca I'slwa wluolce posiaclae blldll 
uzbrojenie atomowe. Eksperci ocenia.ill, ze inne Illocarstwa posi1!dl! 
bornbll atOlIlowll W okresie od 5 do 30 lat. 1 ) Tymczasem zas h~dll, 

ieh zclaniem, przygotowywa(~ niezwylde nowe sposoby zrzucania ato
mowych sroclkach wybuchowych. Rakiety 0 olbrzymim zasillgu i szyb
kosei - mozliwosci iell udoskonalellia 811 juz dzisiaj znane - prowa
dzone blldll przez nowego typu eleldryczne instatacje do celow zna j
dujqcych sill na antypodach. 

Te nowe bronie, uzyte masowo, IU'yjll w sobie rzeczywiscie te 
s traszliwe 1II0Zliwosci, ktore illl wyobraznia po~policie przypisuje. 
Eksperci usmiecllajq si~ blado goy uslyszll zdanie, ze bomba a lolllowa 
jest "poprostu innyrn rodzajem bomby". Opisujll jll na lomiast jako wy
nalazek " rewolucyjny w tYIll stoplliu jaki by! ni eznany swiatu - od 
czasow odkryeia ognia". Zdaniem ekspertow jeclnu salwa bomb ato
1110wycb bylaby zclolna zglaclzie trzecill CZllse Illb polow~ lurl'nosei 
wielkiego narodu, a zniszczyc w wyiszYIll jeszcze pl'ocencie jego zdol
nose produkcyjn<!. 

Ustaliwszy te punkty wyjseia wojskowi badaeze przyslllPujll do 
oceny przyszlego polozenia Stanow ZjedJlOczonych. Przede . wszystkim 

1) Inni eksperci m6will nawet 0 dworh latach. Obszerniej 0 t.ych 
sprawach w l1ast~pnym numerze "Znaku". . 
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odrzucajl! nadziej~, by jakis nowy cud wiedzy mogl zapewnie calko
witl! obron~ przed atakiem atomowym... Duza ilose rakiet przedosta
nie si~ pr.zez kazdl! obron~. a trzy bomby atomowe mogl! zmiese Wa
~hington , dzi esi~e - zamienie New-York w kup~ gruzow. 

Sama natura wojny atomowej daje ogromny awantaz temu, kto 
zadaje pi e rwszy dos. Tymczasem konstytucja Stanow Zjednoczonych 
~kazu.ie ten kraj - eel ataku lak wspanialy i dost~pny - na do
puszcz.eni e, by klo inny uderzyl pierwszy. Bo ktoz by mogf sl!dzlc, 
ze jaldkolwiek mozlhvy nieprzyjaei el ni e spusci natychmiast swego 
deszczu smierc i, podczas gdy nasz Kongres zacznie debalowae nad 
form alnym wypowi edzeniem wojny? 

PrzYPlIsemy, ze lIi e dalo si~ slworzyc mi~dzynarodowej kontroli 
atol1lowe.i, ze bezpieczelistwo zbiorowe okazalo si~ niepodobi eI'l stwem. 
a organizacja s wialowa Iworem ni ezdolnYlll do zycia. W takim razie, 
wedle najbardziej aulorylalywnej zawodowej eksperlyzy obrona Ame
ryki wygl l! ualaby mniej wi~cej nast~pujl!Co: 

SystellI bylby oparly na zasadzic, ze .,zdolll05e do odwelu jest 
na,ilep ~zYITl srodldem odstraszenia napasci". Celem byloby s twofzeni e 
takiej syillacji w kl6rej kaidy ni eprzyjaeiel bylhy zni szczony w mo
mencie ni szczenia nas - i wobec tego moglby uznae, ze "gr-a ni e 
warta swieczki". Nasza obrona bylaby wi~c olbrzymim i hiedosi~znym 
mechanizm em odwetu, do uruchomienia niezwlocznie lIa ' pierwszy 
sygnal nieprzyjacielskiego alaku. WYl1lagaloby 10 budowy wielki ego 
laiicucha spe("jalnych raki etowych ins talacji , umieszczonych , gl~bokG 

pod zielllill i rozrzuconych po calyeh Stanach. - 24-0 godzinne po
gotowi e eskadr rakie towych. Sklady podziemne z wi elkimi zapasami 
raldet atoIlIowych, innych srodkow i zywnosci,! na wi ele Iygodni . 
Wszyslko to rnusi bye samowyslarczalne i zdolne odgrodzi6 s i ~ orl 
chaosu w jald popadni e narod. Caly syslem inslalacji lllusialby bye 
pol'!czony wlas nll, ukryt.q r6wni e glfilboko pod zi emi1! siecil! komuni
kacyj nl!, A gdzies w najglfi! hszej l{ryj6wce l11usiataby s i~ kry6 centrala 
ki e ruj~ca. 

Tal1l , rowni ez w 24-0 godzinnym pogotowiu, czuwalby naczein,
kontrolel' raki etowy i jego zash~pcy , Podiwignl! oni odpowiedzialnoSe 
bez precedensu w llistorii. Skoro Iylko ich pl'zyrzl!dy wykaz'! zbli
i.anie s ifi! rakiel ni eprzyjacielskich, wydae mail! ten rozkaz fatalny: 
Ogni a - kl6ry przebiegnie call! s iec systemu. r wowczas w le,j sa
mej chwili gdy smierc i ruina wali e si~ h~dzie na ten narod, T6wnie 
pol~iny huragan sllli el'ci i zniszczenia zoslalli e \vyrzucony, aby dosi ~
gn,!c nieprzyjaci ela po. drugi ej slronie glohu. To ohydne bombardo
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wanie b~dzie trwalo . dopoty, dopoki jeden ezy drugi Ilal'ud Hie wy
czerpic iapasu bomb, albo si~ nie podda. 

W slad za rakietami nieprzyjaciel wysle pov.1etrzem armi~, bJ 
zaskoczyc nas w momenc.ie paniki, zniszczyc nasze instalacje rakie
lowe poloiyc kres naszemu oporowi. Stl!d koniecznosc zachowania r e
zerwy: swie-tnie wycwiczonych oddzialow 0 wi elkiej s ile uderzenio. 
wej - podczas gdy w slad naszych wlasnych ra kiet nasza armia po
wietrzlla wyruszy w tych samych celach. J eieli jakikolwiek system 
komunikacji - poza wojskowym - przetrwa to wszystko, pozostali 
przy iyeiu Amerykanie czytac b~dl! biuletyny w rodzaju : "SHy nie· 
p rzyjacielskie, kt6re wy1l!dowaly na bl'zegu rzek i Ohio - przy· 
parte zostaly do ruin Cincinnati. Odwr6t jest odci~ ty, poniewai okr~g 
Cincinnati jest jeszcze dostatecznie radioaktywny, by uni emoi.liwir 
ilzukanie kryj6wki mi~dzy ruinami..."_ 

Ale pOlladto naleialoby si~ chwycic innych, bodaj .ieszcze bole,,
.iejszych srodk6w. 

Musielibysmy przeksztalcic radykalni e charakter. naszego iycia 
itarodowego... Kai.dy obywatel lllusialby bye przygotowany lIa czas, 
gdy wszystki e Dasze wielkie miasta b~dl! obr6cone w radioaktywne 
zgliszcza. gdy przestanie dzialac cala siec komunikacyjna; gdy dzie
ail!tki milion6w poleglych b~dl! czekac pogrzebu; gdy dziesil!tki mi. 
lionow poszkodowauyeh b~dl! potrzebowaly opieki i gosciny, a polowa 
.arodu b~dzie pozbawiona swiatla, ciepla, wody i innych zasadni
czych uslug... 

Musi elibysmy wszyscy przejsc powszechnl! slui.b~ wojskowl!, tak 
kobi ety jak i m~iczyi.ni. Kazdy obywatel musialby s i~ nauczyc swo
ieh obowi,!zl{6w na wypadek Sl!dnego DlIia. 

Dalej musielibysmy przeksztalcic nasll! urbanistyk~. Dlugie 
i wl!skie "miasta-wsh.~gi". albo miasta rozrzucone na rozleglej p rze
f!trzeni - obniiylyby smiertelnosc w razi e masowego ataku do 20%. 

Musielibysmy przedsi~wzil!c lli ezwykle srodki przeciw sabotaiowi. 
Nawet Konstytucja musialaby ulec nowej i nt erpretacji, by umo:iliwic 
tego rodzaju poszukiwania i aresztowania . 

Nienajlllllie jszl! trudnosc stanowi problem ulrzYlllania dzialalno
l ei rZl!du. Naczelnym celelll ni eprzyjaciela b~dzie zlliszczyc rZl!d, aby 
i paraliiowac nar6d. Wobec tego mu"ielibysmy przygotowac calkowity, 
specjalnie wyszkolony aparat rZl!dowy jako rodzaj rezerwy 'II' razie 
koniecznosci - i trzymac go w bunkrach podziemnych p6ki nie b~
dzie potrzebny. 

I{r6tko m6wil!c, obrona wojskowa wymag-a 0 wiele jeszcze wi~

eej nii ci~ikich ofi ar osobis tych ze strony kaidego Alllerykanina ; 
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wymaga poswi~cellia zasad, kt6re sl! cialem i krwi/! naszego spo
leezenstwa. :l:adna prawdziwa demokracja nie moze utrzymywac 01
brzymieh zbrojell W stanie 24-0 godzinnego pogotowia na przeci~ 
lat i dziesi~cioleci. iadna prawdziwa demokracja nie mozepoWie
rzyc jednemu c.zrowiekowi: konlrolerowi rakietowemu takiej odpo
wiedzialnosci, iakl! musialby ponosiC. iadna prawdziwa demokracja 
nie moze opierae stosunk6w mi~dzynarodowych na chwiejnym syste
ru ie sojusz6w mocarsh v. 2adna prawdziwa demokraeja nie mOOe na
rzucic wojskowej dyscypliny calemu narodowi, ani zawiesic praw do
(yczl!cych wolnosci osobistej ... 

Powylsze jest zarysem alternlltywy, kt6rl! b~dziemy musieli pny
il!c - i to za naszego :lycia - jesli zawiodl! polityczne srodki obro
ny. Trudno w to dzisiaj uwierzyc, w tym bogatym i Bwobodnym kraju. 
Ale niech czytelnik zrozumie jednak, Ze obraz powyzej skreslony nie 
nalezy do dziedziny" fantazji naukowych", opiera si~ bowiem na po
waznym, poinformowanym i doswiadczonym oSl!dzie ludzi trzezwych, 
odwaznych i w wysokim stopnill do swej roli przygotowanych. 

Niema drugiej zadowalaj/teej allernatywy poza "obronl! politycz
n/!". Oto jest smiala konkluzja wojskowych ekspert6w Sztabu Gene
ralnego . 

. Jezeli wszyscy Amerykanie zdolajl! pOjl!c t~ konkluzj~, wynik 
moze bye tylko jeden. Call! nasZl! poll~g~ i autorytet zaangazlljemy 
w taki e umi~dzynarodowienie lcontroli atomowej, ktore by stanowilo 
is totnq, dostatecznl! gwarancj~ bezpieezeI'istwa. Uzyjemy llllszej po
tf,lgi i autorytetu, by uczynic Zjednoczone Narody zdolnl! do zycia Or
ganizacjl! §wiata. rozslrzygajl! CI! swiatowe problemy pokojowymi srod
kami. I od tyeh celow ni e odwr6ei nas ani trudnosc tego zadania ani 
{lozycja innyeh, ani nasza wlasna slabosc". 

WYSOKA KONJUNKTURA W U. S. A. 

AmerykaI'iski "Raeders Digest" z wrzesnia 1946 roztacza przed ezy
telnikam i poniiszy obraz, niewl!tpliwie drainil!cy dla mieszlmncow 
zniszczonej ·Europy. 

"Boom czyli wy~ok a konjnnktura . ameryl;ati.ska trwa nadal. Ni e
podobna ocenie jej rozmi ar6w - dawne miary zawodz~. Ludzi e 
i pienil1dze zachowujl! si~ w spos6b dziwny i bardzo ludzld czyli 
\Vr~cz sprzeczny z przewidywaniami i wykresami statystycznymi. 

P rawie wszyslkie krzywe wykazujl! tendencj~ zwyzkowq. Wi
dzimy potl2i.ny popyt na wszystko, co mOOna zjese, /losie l1a sobie. 
~ra\i('. pn(('czyta<'. wypir. zw iedzic. smakowa," pow:whac, na rzym 100'6
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na iezdzie lub spoczywae. Caty nar6d obiltt potC,)zny rozmach w wy
. dawaniu pieni~dzy. Rozmach len toruie sobie drog~ do sklep6w i ze 
sklep6w poprzez ballki do gieldy towarowej i dalej do czarnego ryn
ku, a wreszcie do przemyslu rozrywkowego. Kazda rzecz jest sprze
dana z chwill! pojawienia si~. Fulra po 15.000 dolar6w, zegarki na 
r~k~ po 1.000 dol. sprzedaje si~ r6wnie szybko jak trzepaczk~ do 
bicia jaj lub kotlety wieprzo\ve. Obecny boom jest zjawiskielll anor
malnym, bardzo znaczllie przekraczajltcym tego rodzaju spolwjne 
objawy jak c'kres "prosperity". Polega on na naglym wypuszczelliu 
niespotyl,anej dotychczas ilosci pieni ~dzy na rynek pozbawiony to
waTOW w mierze dotychczas n iespotyl,anej. To Iwierdzenie jedlluk nie 
jest calkiem sluszne: na rynlm znajduje si~ wi~cej towaru niz ld edy
kolwiek przedtem, bo amerykuiiska produkcja pokojowa osiltgn~la 
re!wrdowy poziorn. Z drugiej strony li sta towar6w bralmjl!cych jest 
&gron1na. Kraj cierpi na niedoslalek l11i ~sa , chleba, masla, mleka, 
euluu, Huszczy. Odczuwa si~ brak drzewa budulcowego, w~gla , stali, 
lamp - rentgenowski ch, dzwig6w, szklarni, matel'ialow blacharskich. 
Brak jest miejsc w Iwlejach i samolotach, brak pokoi w hotelach, brak 
farmaceut6w, sprzeda wc6w, weLerYllarzy, ci esli, ogrodnik6w, tele
fonist6w, mularzy i kucharzy. 

Li sla prawie i.e £ i ~ nie lwiiczy, zapol rzebowania Sl!. fantastycZIle, 
zdaje si~ , ze kaidy rna pieni l!.dze i ze nild \lie ballkrutuje - oto 
eechy boomll. 

Na stan, w Jakim nar6d si~ zllajduje w r. 1946 rzuea 8woiste 
8wiatlo fa I< L, ze w marcu sprzedaze sklepowe wYlliosly 263% sredIJi ej 
z lat 1936-39, ze llowojorska l(si1)zka adresowa lelefoniezna przedsi~
biorstw przel\l yslowych i bandlowycb jest najgrubsz~ jaka si~ dotyeh
ezas pOjawila, ze w rolm 1947 linie lotnicze kl'aju b~dl!. mogly prze
wleze tylu pasazer6w, co koleje zelazne w roku 1941. W r. 1929 
i wiat pracy liczyl 48,600.000, obecnie jest zatruduionycb 53,000.000 
ludzi. 

Amerykallin dowiaduje si~ 0 tym wszystkim i zestawia te impo
nuj1)ce wydarzenia i fakty z I1lniej wazkimi. Jego codziennym za j~

. iem jest borykanie si~ z zyciem, k t6re jest pewnego rodzaju llIiesza
run/! zbytlm i brak6w, podczas gdy gdzies nad glowi). ullosi si~ nie
Zllana i przyLlaczaj/!ca grozba bomby atomowej 

Ale Amerykanin jest zrobiony z t~giego materialll. Musi takim 
bye, 0 ile chee przezyc wiadoIllosci przeczylane w swym dziennikll. 
Urzl!.dza sobie mieszkanie w odnowionym spi ch rzu w slanie Iowa. 
a dowiaduje si~ z gaze!y, ze na mocy nowego 3-lelniego kOlltraJ<tu 
Drew Pearsoll otrzyma za cotygodniow/! a\!dycjl;) radiow!! 702,207 do
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larow. W lliej pl'zeczyta, lie ilose malzelistw wch!z ulrzymuje si~ na 
najwYZszym poziomie - lecz ze w okr~gu Dallas w ubieglym roku 
na 801 2 malienslw przypadalo 7980 rozwod6w. Nie posiada on bialej 
koszuli, al e dowiaduje si~, ze fabryka kapeluszy m~sldch w Seattl e 
osil!ga fenomenalne zyski sprzedaj1j,c tasmy z kolorowych pi6r po 
~O dol. a kapelusze panamsk ie po 145 dol. Z cudem graniczy amery
kanska r6wnowaga ducha, choe i pod tyrn wzgl~dem zdania sl! po
dzi elone ; w Iwzdym razi e luzywa zaburzen urnyslowyc}.l wykazuje 
sil m! t ellden cj~ zwyikowl!. 

Najlepiej moze wyjasniaj1! boom czlery stwierdzenia bardzo og6l
llej natury i jedJlo falszywe zalo·zeni e. • 

Falszywym zalO'ieniem bylo przekonani e, ze po przeslawieni u 
pokojowym przemyslu oczekuje nas depresja gospodarcza i przyjdzie 
wielki i nagly k rach z chwilQ, za lll kni~cia fabryl, pracujl!cych dla 
przernyslu wojeIlllego. Slawna dzi s przepowiedn ia ekonom ist6w wa
6zyngtolls1dcil przewidywala bezroboci e 8 milion6w ludzi. Ale krach 
okazal s i ~ zludQ,. Przestawienie przemysJu zaj~Jo par~ tygoqni pod
ezas kt6rych pojawil si~ brak n!l{ do pracy. 

A teraz przejdzmy do 4 stwieruzeli og61uej natury. 
1. Kazdy byl zm E,lczony. Ni e mozn a by to rozumn ie oczekiwac by 

I1UI'6d, kt6ry przez 4 lata pracowal z maksymalnym nat~ :ien i e ll1 , wosil 
braId i rezygnowal z urJop6w - by tell nar6d, wIli6s1 na koIicu woj
ny kr6tl,i okrzyk triulIllu i z nowym zapalem schwycil za narz~dzi a 

pracy. Tymczasem, jezeli u8wiadomie sobie gwaltowllosc zmian, kt6re 
zaszly w zyciu mil ion6w Amerykan6w, to nalei y siE,l dziwic, i e okres 
przejsciowy . do pokoju odbyl si ~ tak spokojnie. 

z aden dokument nie opisal zm~czenia psychiczll ego, Id6re bylo 
pierwszym slw tJdem WOjIlY, zaden ekonom ista nie byl w stanie, na
wet przy pomocy logaryhnow obliczye i przewidziec faktu, i.e mi1io
ny Amerykanow bE,ldzie potl'zebowalo pewnego okresu czasu dla 
p rzestawienia trybu zycia, dla odpoczynku i odno\vienia s i ~ , dla ro
bienia zakup6w, dla rozrywl{i. Tymczasem wlasni e ten fald okazaJ 
s i ~ nawazniejszym ze wsz);'stkich zYlmiJ{6w ekonomiczn ych w oluesie 
przejsciowym. 

Z chwill! gdy postawa psychiczna p rzybrala form~ gorl!czki kon
junkturalnej, llastr6j Iwnjuktul'Y objl!l i wszystlde iune dziedziny. 
Typowym przyldadem jest religia; setki koscio16w, po-raz pie rwszy 
w ieh dziejaeh, splacilo swe , dlugi. Tace zbi6 rek koscielnych szele
IZCZQ, od bankllol6w, a paleni e llroczysle alduw splaconych hipotek 
etaje si~ pospolitl! ceremonil!. 
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Boom wczesme ogarnl).l sporty i niema oznak jakoby mial 1.a· 
miar je opuscic. Pilka noina, siatk6wka, hokey na lodzie, wyscigi 
konne, gry w pilk~ staly siQ widownil! szeregu kolejno po sobie 
pobitych rekord6w. Wyg6rowane ceny biIet6w, jak np. 100 dol. za 
miejsce na meczu bokserskim Louis-Conn, nikogo zdaje siQ ni e od· 
straszaly. Brytyjski bokser Bruee Woodcock, kt6ry przybyl W odwie. 
dziny z Europy, ze zdziwieniem zapytal: "Czy po tej stronie morza 
k tos W og6le praeuje?". 

Nawet oddzial znaczk6w pocztowych dla zbieraczy wykazal sj~ 
kwot.l! 2,500.000 dol. - to jest zwyik/l 140% w por6wnaniu do pe
przedniego rolm. Farmerzy w stanach Nebraska i Oklahoma zaku
pywali male samoloty aby skr6cic czas przenoszenia siQ z jedneg& 
pol~ na drugie. Strumienie szampana tryskaly z okazji pierwszegtt 
wystQpu swiatowego mlodej panny. Wypadki samochodowe zakoiiczo
ne smiercil! osil!gn~ly na nowo liczby rekordowe. Wszystko rozmiara
mi przewyzszalo to, co si~ dotychczas zdarzylo w historii - nawet 
zbrodnie (zwyzka 16 procentowa w porownauiu do ubieglego roku.). 

2. Boom obj!!1 caly kraj. WiadoIllosci nadehodzl!ce z miast i obsza
r6w rolnych brzllliq jednoznacznie dla calego kraju. W Reno (ludnosc 
28.000) narozn/! stacjQ benzynowl!, kt6rl). sprzedano k ilka lat temu 
za 22,000 dol. obecnie szacuje si~ na 300,000. Dzis trUdnO w srodko· 
wym Zachodzie nabyc po 140 do!. akr ziemi uprawnej sprzedawanej 
po 90 dol. w 1941. Okofo 71,000.000 ludzi jest obecnie posiadaczumi 
polis ubezpieczeniowych lla zycie. Po kaidy jacht w trakcie budowy 
zglaszalo si~ dziesi~ciu nabywc6w. Zam6wiellia na podstawie szkic6w 
na rok 1947 wyczerpaly w zupetnosci mozliwosci produkcyjne lodzi 
motorowych w r. 1946 zaldad6w Gm' Woods, a ceny dosi~ga ty kwot~' 

10,000 dol. 
Okoto 34 milion6w rodzin amerykaIiskich rozporz[!dzaj f!cych 

oszcz~dnosciami w kwocie 145 bilionow dolaro", i dochodem w wyso
kosci 160 bilion6w dolarow pragnie zakupic co siQ da z poSr6d 

,000.000 artykulow rozm ai tego rodzaju. 
3. Czarny rynek jest wlasciwym rynki em, Czarny ryn ek jost w tYIll 

"amym stopniu symbolem obecnych czasow jakim byla prohibicja 
w latach dW1.1dziostych. Historycy kiedys napiszq, ze w Stanach Zjed
noczonych w r. 1946 mozna bylo wszystko nabyc, 0 czym wyobrai nia 
zama rzyla -- ale za odpowiedni /! c en~. 

Przez szereg mies i~cy zadna urn erykanska gospodyni nie odwa
i.yla si~ zapytacswego rzeinika jaka jest urz~dowa cena miQsa, wie· 
dziala dobrze, i.e on tylko podniesie do g6ry brwi i ze pOin iej nie 
bQdzi e illZ mial dla nie] mi~sa odpowiada.i!!cego jej zyczeniom ..Juz 
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od dawna atalo si~ pewnikiem, ie cilel!c kupic samoeh6d trzeba row
niez zakupic - bez pokwitowania - jakis drobny przedmiot. Cz~sto 
za mniej wi'~ cej 100 dolar6w kupiec sprzedaje swI! krawatk~, poczelll 
przywdziewa inn~ przeznaczonl! dia nast~pnego nabywcy. W niekt6
rych miastach weszlo w zwyczaj, ze przyszly nabywca auta zaklada si~ 
ze sprzedajl!c.ym i przegrywa 100 dolar6w. Klient naprzyklad oswiad
('zy: "zalo~ siEt . ze nast~pna osoba, kt6rll we,idzie do tego Iokalu b~
dzie karlem w jedwabnym kapeluszu". 

NiemoiIiwym jest znaleic mieszkanie 0 wartosc.i czynszowej 
.'i0 dolar6w, jeieli wynajmujl!cy nie .jest sktonny r6wnoczesnie zaku
pic "umeblowanie" w cenie 1500 dol., zloione zazwyczaj z polaman~j 
kanapy i lampy, zdobytej jako nagrod~ w turnieju bridiowym w toku 
1925. Handlarze starzyznl! ohchodzl! urz~dowe przepisy dotycZl!.ce nor
malizacji cen przy romoey szeregu Rposob6w coraz to bardziej udo
' konalonych. 

4. Kazdy przewiduje koniec boomu. Amerykanie sl! zdania, is 
boom skonczy Bi~ okoto r. 1950, gdy nadmierny popyt na towary zo
~tanie zaspokojony. Tylko jednostki osmielajl! si~ przYPlIszczac, ie 
nas tl!pi okres slatej "prosperity", wi~ksza cz~§c ludzi oczeku,ie de
proRji. 

To szeroko rozpowszechllione cyniczne zapatrywanie pomija Yak!. 
wynikajl!cy ze starannych badan, ie obecna kOlljuktura w kluczowym 
przemysle samochodowym pl'zeciqgnie si~ poza rok 1950. Nie do
trzega r6wniez znaczen ia handlu zagranicznego. Zaprzecza r6wniez 

amerykaIiskiej sile woli implici te zakladajqc. ie " nie dadzl! wyniku 
starania ludzkie w celu zapobiezenia, lllh nawet zlagodzenia nieunik
nionej depres ji. 

P rzede wszyskim to stanowisko przeO'cza niewyczerpane wprost 
znaczenie zasobow i potrzeb narodu. Prawie kaida szosa w kraju 
wymaga wi~kszych nap raw. LiteraInie Iysil!ce stk61, szpitali i moshh" 
tanowi najp ilniejsZl!. potrzeb~ gmin, a !isla obejmujl!ca projekty reu

towych III'Zl!.dzeri nawadnia,il!cych, zabezpieczen przed powodziallli, re
gulacji rzek, ulepszeri portowych i urZl!.d"zeii kanalizacyjnych jest po
prostu nieskonczona. Przed kaZdym z 10~7 miast Jiczl!cych ponad 
10.000 mieszkanc6w stoi koszlowne zagadnienie uspra wniellia komu
nikacji. 

Prawie nie do oszacowania jest l'ozmiar zapotrzebowaii w dzi edzi 
nie rozbudowy fabryk i takich gat~zi produkcji jak samochody ci ~

iarowe. Amerykanskie fabryki lokomotyw ot.rzymaly zam6wienia na 
100 milion6w dolar6w. Wytw6rnie towar6w "cywilnych" przez 5 Iat 
ni{' byl' w stanip otrzymac nowY('h maszyn. W teJ dziedzinie 1'6wnie7_ 
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i caJy ' swiat domaga si~ amerykaiiskich ·urzqdzeii. Po uruchomieniu 
produlicji zasadlliczych dobr spozywezych, konjuktura w tym dziale 
latwo moglaby siPc przeciqgnqc poza rok 1950. 

Mimo to niema nikogo, Id6ryby przypuszczaI, ze boom utrzyma si~ 
do rolm 1950 bez zalamari lub depresyj. Panuje zgodne przekonanie, 
ze jezeli ceny" podniosl! si~ w obecnym rolm nie wi<ilcej jak 0 5 lub 
10 procellt to nnikniemy tych gwaltownych zalamari, jakie mialy miej
see w r . 1921. Jeieli jednak ceny podskocz[! 0 20 lub wi<ilcej procent 
to prawdopodobnYlll jesl kalastrofalne zalamanie si~ konjuklury. 

Naszkicowalismy prognozy ekonomiczne si~gajqce do roku 1950. 
Poza t~ dal~ Hie si~ga najbystrzejszy wzrok. Poza rokiem 1050 eko
pomi czllY radar natrafia tyllw na prozni<il". 

Z AMERYKANSKJEJ PRASY LITERACKIEJ. 
1'0waZna all1erykaiiska prasa lite racka stwierdza, i e rok 1945 

rue iylko nie przyniosI na polu lit e ratul'Y iadnej rewelacji, ale nawet 
rozczarowal: literatura dotl!d ni e zmierzyJa si<il z tymi olbrzymillli 
problelllallll , ktore przed ludzkosciq postawilo zakol'iczenie wojny 
moze zresztl! oczekiwano zbyt wiele i zbyl rychIo, literatura nie zwy
k la udzi alac "odwr o!nych" odpowiedzi. 

Przy tej okazji r ekapituluje s i<il osillgni~cia literackie po pi erwszej 
wojnie swiatowej - wynikiem jest st wierdzenie, ie r. 1918 ni e p rzy
ni651 bezposrednio jakichs zmian. Literatura konlynuowala w zllacz.nej 
m ierze poprzednie lradycje: cz~sciowo pod wplywem dalszych faz; 
francuskiego naillral izmll, cz~sciowo samodzielnie, z podkresleniem 
nawet odr~bnosci i dyslansu. Dzielo jednak dokonan e przez; lite ratur<il 
mi~dzywojennl! bylo niemale: dopiero wtedy wtargll 1l1 w n il! JIeu
dyzm, poszllkal wyrazu olbrzymi rozmach najnowoczesniejszej !echni
ki, rozszerzanie horyzont6w wi edzy" Z drugiej strony najbardziej zna
miemiy jest hurt siblej luytyki, blldzenie Ameryki z jej euforii , s ta
wianie jej przed oezy wypaczeii lIs troju i mentalnosci - no i gr6zb 
na przyszlosc. Vteratura amerykaiiska wyemancypowala si<il zdecy
dowanie spod przemoinego wplywu angielskiej. 

Byla to grunlowna i doniosla praea, dalel,a od lIkonczenia. Li
teratur~ po drugiej wojnie swiatowej czeka jej kontYll llacja, ale takte 
poszu)(anie nowego wyrazu dla nowe epold. 

"The Saturday Review of Litera ture" z czerwca 1946 przYllosi 
ogolny rzu! oka na wyq,i ld "wiosellnego sezonu wydawniczego" 46. 
A wi~c ruch wydawniczy "byl duiy, ale nie tak wielki, jak spoclziewaU 
si~ skrajni optymisci. Podczas wojny masowe zamowienia armii i noty 
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podniosly naklad przeci~!nych ksil!zek beletrys tycznych z 6 do 10 ly
si~cy na 20 do 30. Teraz spada on napowr6t do poziomu normalnego. 
R6wniez i nadmiar czasopism zaczyna nie znajdowac odbiorc6w. Na!o
miast da je si ~ odczuc brak podr~cznik6w szkolnych. Zmn iejsza s i ~ 

gwaltownie popularnosc pami~tnik6w wojennych zwyjl!tkielll dw6ch 
"best-selle r6w": Ralpha In gersoIl'a "Tod secret" i pami~lnik6w kpt. 
Blllchersa 0 Eisenhowerze. 

Najwi~kszym chyba przebojell\ wydawni czym jest "Luk trium
falllY" Remarque'a. PI'asa utrzymuje, ze ta powi esc b~dzje Illiala nie
mniejszy r ezonans niz przed 15 laty "Na zachodzie bez zrniall" 
"Z. M. Remarque uchwyciI znowu l~tno swojego czasu, jak w pierwszej 
IIwojej ksil!zce". 

OIbrzymim powodzeniem (825 tys. naldadll) cieszy s i ~ powi esc bio
graf;czn a Gladys Schmitt "D awid the King" (1946). Znan a i u nas 
powiesciopisarka Daphne du Mauri er dala r6wni ez rzecz his torycznl!. 
z dzi ej6w Anglii w XVII w. "The Kin g's general" - kryt yka wruzy 
jej pi e rwszo'r z~dny snkces, charakteryzujl!c jq, n ieco zlosliwie "swie
tn ie opakowallY lowar pi erwszej ~or ty, 1946, 0 liniach oplywowych 
i w naturaln yeh barwaclt tcchni color" - w powoel zeniu tego typu 
swietnyc h lechni czn ie, ale oderwanych oel wszelk iego zwi1!zku 
z aktualnosci1! ksil!zek widzi przejaw !ego, co okresla jako "eskapizm"_ 
eh~c ucieczki od rzeczywistosei. 

Obok "best-se IIer6w" 0 typ ie Iite rackilll, jak wymi en ione powyzej, 
nierown ie wi~kszym jeszeze powodzeniem cieszl! s i ~ pewne wyspecja
lizowane typy pismienn ictwa, k t6re nalezaloby zaliczy6 nie do szluki 
lecz do rzemi osla, a r aczej ze wzgl~du na rozmiary bussinesu - do 
przemyslll. Sl! wi~e "slorytellers" w rodzajll Dell, a zwlaszcza rekla
mujl!cy s i ~ jak wytworni e kosmetyk6w autorzy "m·i ste ri es" , powiesci 
k ryminalnyeh; specjaJisci zas "od duchow", od , ghost-s tor ies" utwo
rzyli nawel w Kalifornii zwi l!zek zawodowy ella ochrony prawnej 
Bwyeh pomysl6w. 

Tematy wojenne &! nadal in tensywnie \vylwrzystywai1e, choe pub
licznosc zaczyna si~ od ni ch odwracac. Powaina krytyka stwierdza: 
"Zawiele i zawczesnie" - opracowanie nieraz swietne Oak np. "Duty 
to live" E. Dedmon'a), lecz uj~cie wielki ch spraw zbyt powierzchowne 
i nieprzetrawione. Szereg lat musial uplyn l!c po p ier wszej wojnie 
nim e10jrzaty ks i ~iki Don Pase.osa i Herningway'a. "Byla 10 synteza 
wyraZaj~ca catkowite, rozpaczIiwe zni ech~eenie co do wartosci i ce
i6w konniktu, nie co tylko mniej pesymistyczna niz ten rozbrat rze
ezywistosci z mysll!, ktory jl! poprzeelzil. Na jakilll poziomie nastl}pi 
Bynteza obecnie - nie jest to jeszcze sprawa jasna; ale opierail!c si~ 
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aa swiadectwie dzisiejszych ksil!zek, mozemy powiedziee, ze ludzj e, 
k l6rzy przewalczyli wojn~, nie przemysleli jej jeszcze, i majl! bardzo 
elabe poj~cie dlaczego krwawili i umierali". 

Upton Sin.clair oglosil siMmy 10m swej powiesci - rzeki, lli 

lemat hislorii wsp6lczesne,i. Tym razem obj!!l nim lata 1940-42. Bo
katerem calego cyklu jest Lanny Budd, lajny agent polityezny, bioTI!C1 
wydatny udzial we wszystkich wielkich wydarzeniaeh wsp6lczesnych. 
PowieS6 zdobyJa juz wielkl! poczytnosc i Uumac7,o'na jest na szereg 
f~zyk6w. 

Henryk Mann, gose Stanow Zjeduoczouych od 1940 roku, oprat1>
wal i opatrzyl wst~pem antologili) literatury niemieckiej, przeznaczo~ 
4ila jenc6w niemieckich, a uwypuklajl!CI! wszystko, co w literaturze 
Riemieckiej da si~ uiyc jako narz~dzie przeciw zarazie tolalitarnej. 
Z lej okazji prasa amerykanska poswi~cila obszerne studia temu 75
Ietniemu dzis nieprzejednanernu przeciwnikowi Hitlera. Niedawno tei 
wyszlo angielskie '"ydallie jednego z wczesniejszych jego ulwor6w 
.,Patriola" (tyt. angielski "The liHile Superman"), napisanego przed 
JlIierws;a~, wojnq, swiatow/!, a bli)dl!cego "doskonall! powiesciowl! po
tlobiznl! n.adchodzl!cego Fiihrera , proroczym przewidywaniem typu 
.Ititlerowskiego", nazbyt beztrosko przeocwnym w swoim czesie. "The 
!l\aturday Review of Literature" z marca 46 pisze 0 bohalerze tej 
ksil!Zki: ",Jeszcze po Irzydziestu latach pozostaje ona llajbardziej prze
Jlikliwym i pouczajl!cym studium "przeci~lnego dobrego Niemca", 
k t6ry uwlelbial Hitlera, wszedl do jego par.tii, lupif razem z Wehr
JIlachtem dop6ki wojna i zbrodllia zdawaly si~ poplac.ac, i kt6ry, po 
upadku Trzeciej Rzeszy, co zywo przemienil si~ w n iewinnl! ofiar~ 

.itleryzmu i proponuje gwaltownie Bwe cenne uslugi i doSwiadczon" 
rady swym ukochanYlll "wyswobodzicielolll" amerykaliskim. 

Slawniejszy z dw6ch braci-emigrant6w, Tomasz Mann, wyzd rowial 
po ci~zkie.i chorobie i kontynuuje SWl!: powiesc alegoryczDl! 0 rucb u 
h itlerowskilll. "Powiese jest jut w Ir zech czwartych gotowa, a tydl 
Jl iewielu, k t6rzy il! widzieli, przepowiada, 7~ b~dzie ona ukoronowa
Diem slawy literackiej jej autora ..." 

KONGRES PARTII SPOtECZNO-CHRZE~CIJANSKIEJ 
W BELGII (LIPIEC 1946). 

Partia Spol eczn u: -~ll rzescijaiiska w BeigH wydaje sw6j "BiuletYIl 
Informacyjny P. S. C.", kt6ry za wiera szczeg6fowe sprawozdanie z jej 
dzialalnosci ostatniego roku. Osobiste wrazenia frllncuskiego obserwa
tora z drugiego Kongresu Par ti i pozwalajl! jeszcze lepie.i niz martwe 

~48 

http:poplac.ac


ZDARZENIA -- KSIA.ZKJ LUDZU. 

leksty i cy ry zrnierzyc jej zywotnose i rozmacb. Podajerny je w stl'e
I1Zczeniu. 

Co go uderzylo w pierwszym rZQdzi e, to niemoZliwosc zakwalifiko
lI'ania tej Partii ani do prawicy ani do lewicy. Jest 10 jej zalozeni. 
iwiadome. "Nie chcieJiscie bye ani na prawo ani na lewo" - m6wi( 
.klaskiwany gorl!co jej generalny sekretarz. - "Chcel iBcie bye p ... 
irodku, w punkcie, gdzie si~ spotykaj~ interesa wszystkich. Nie chcie
liscie bye w rQkach jednej klasy, aby odrzucic inne - pragniecie si~ 
ticzye z aspiracjami i polrzehami kaidej z nich, aby stworzye spole· 
czenslwo bardziej ludzkie i otwarte dla wszystkich "P. S. C. nie wne
s iloby tyle nowego - rn6wil r6wniez Pierre Harmel - gdybysmJ 
robili z kombinacji politycznych nasz cel, a nie srodek. P. S. C. nie 
mogloby siQ nazywae partilt spolecznlt, gdyby nie dl!zylo wszyslkimt 
silami do przywr6cenia wiQzi spolecznycb, rozerwanycb przez wiek 
indywidualizmu i zohydzonyeh pr zez totalizmy. Zsocjalizowac, to nie 
znaczy przeciwstawiae sohie wzajernnie tycb, kt6rzy powinni si~ Pli
godzie, ale wytworzye syntez~ ich potrzeb i rozwinl!c pomi~dzy lliIUi 
zaufanie". Partia Spolec7Jlo-ChrzescijaIiska nie chee zawracae d. 
przeszlosci ale tez nie zajmuje si~ jej burzeniem: "Strach przed umaI'
Jyrni jes t oznuklt slabosci, a w polityce wyraza siQ neg-acj!!". Tymcza se. 
P. S. C. czuje siQ mlodlt i pl'agnie przede wszystkim tworzyc. 

Van Cauwelaert powiedziat w swoim przern6wieniu: "Nasz pre>
~ram opiera si~ na jednyrn centralnYIJI pOjQciu. Osobowosc czlowieka". 
Zeby go zrealizowac Partia Spoleczno-Chrzescijanska wypracowala t•. 
co jej sekretarz generalny nazwal "tecbnikl! dzialalnosc.i". Ta tecla
IIika to przede wszystkim czysto ludzkie doswiadczenie - rzeczywist. 
zaznajolllienie si~ z potrzebami swego uajbIii.szego otoczenia, swojeg. 
okrQgu i srodowisk, 7. kt6rych siQ sklada. Kazdy czlonel, cZylmy rna 
poznac konkretnie sw6j zaw6d i sw6j oki'Qg, dusz~ i aspiracje swoicla 
fowarzyszy, aby zdobyc ludzkie przymioty, czyniltce dzialalnosc prz,
jemniejszlt dla dl'Ugi ch i bardziej przekollywujI!C!!. Caly punkt ciQzk. 
sci pracy partyjnej spoezywa wiQc Ilie na osrodkach celltraluych, ale 
Ma Iokalnych komitetacb i zebraniach, bQdltcycb przedmiotern szcze
g61nej pieczy przyw6dc6w. Przedstawiajl! one rodzaj rnikrokosm. 
pa rtii z wladZl! kierownicZl! i wykonawcZl! - zeLranie czlonk6w wy
biera prezesa komitetu z listy przedstawionych przez komitet kandy
dat6w. Nic ni e jest lIarzncone z g6ry. Partia stara si~ g16wllie 0 opa
nowanie lokalnych urz~d6w gminnycb i spraw, kt6re ~ je j w terenie 
doskonale ZIIane, ni e dl!iy na razie do objQcia stanowis!. kierowni
4lzych w palistwie. PrzyjQiaby je dopiero w6w.czas, gdyby mogla " tallJ 
integl'alnie pozostar sarna sob~·· . W ten spos6b prowiucja uie jes t 
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odsuni~ta w cieI't 11a rzecz wielkich miast, ale wywiera decyduj'lcy ' 
wplyw na losy i dzialalnosc P. S. C. Wlasnie w fonie poszczeg61nej 
gminy, gdzie kontakt pomi~dzy rZl!dzl!cymi a rZl!dzonymi .iest najbar
dziej scisly i bezposredni , Partia Spoleczno-Chrzescijailska stara si~ 

najpierw przywrocic szlache tne poj~cie sluiby publicznej. "Na forum 
JJ1i ~dzynarodowym prag'nie ona bronic zawsze interesow slabszych 
panstw - w polityce wewll~trzn ej BiIgii broni interesow 6t30000 
l1robnych i niezal einych przeds:~biorstw i warsztatow - jest parti~ 
('oG ziny', zawodu i ojczyzny". 

Nawet w najwi ~kszyllJ sl,r6cie !lie I1Jozlla pomiJJl!c tego, co jest 
wewn~trznl! sill! P. S. C. to jest ideologii wyraznie clHzescijan
skiej. "ReJigil! naszego kraju - mowil Van Cauvelaert - jest religia 
katolicka i jes t ona koni ecznym oparciem i jakby kamieniem w~giel
lIym demok racji . Sprawa Hoga w ezlowieku i sprawa czlowieka w spo
leczen3twie nie dadzl! s i ~ oddzielic. Bog jako Pot~czyciel pot~g i prawa 
i Bog jaho Str6i wzajemn ego zaural~ia, oto podw6jna tarcza, Idora 
jcdyn ie moze Irwale obronic demol{facj~, zaowl1o przed anarchil! jak 
i przed porz~dkielll narzu conym i przed zgubnym wspolistnieni e i obu-

WOKot REFORMY SZKOLNICTWA WE FRANCJI. 
7-my 1Ir. "Esprit." omawia zagadnienia reformy wychowania we 

Francji . J ean Lacroix w artykule "La crise de l'ul1iversit6" (kryzys Ilni
wersytetu) mowil!C 0 kOllcowych pracach Komisj i Langevin'a nad 
relormf! szlwlnictwa wskazuje, ie pierwszym krokiem do zrealizowa
n ia jej mllsi bye stworzenie nowych kadr nauczycielskich. Ostatnio 
bowiem moina zaobserwowac we Francj i odplyw duiej cz~sci sit 
nauczycielskich .•Jako przyldad cytuje mi~dzy irUlymi, i e w Lion 
w szkole pedagogicznej na sto dwadziescia miejsc wolnych jest nie
"pelua trzydziestu l<andydat6w, bardzo cz~sto tei zdarzajl! si~ wypadki , 
'i.e nauczyciele po Ilzyskaniu uyplomu przenoszlj si~ do innych zawo
dow, czel11l1 nie moze nawet. przeszkod71i6 stosowanie w taldch wypad
kach odbieranie prawa nauczania. Ten stan rzeczy jest. spowodowany 
ci~zkim poloieniem materialnym nanczyc.i elstwa i zwil!zana z tym 
lI cieczka do innych bardzi ej lukrntywnych zawodow. Oslatecznie jed.nak 
irod.lo kryzyslI widzi Lacroix w rozdzwi~lm panujl!cYIl1 pomi~dzy 

szkolnictwem a problemami iycia wspo)czesnego i brakiem scislego 
zwil!zkll pomi~dzy nimi. "Kazda reforma wychowania - konklllduje 
Lacroix - b~dzi e bezskuteczn~ 0 ile nie b~dzie zwil!zanl! z rewolu
('.jl! totalnl!, ekollomicznl!, polityc7.n~ i kulturalnlj: ni e moil1a relol'
1ll0wae cywilizaC.ii bez przetworzenia szkoly". 
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V. KutynikoIf w artykule "L'anemie de l'e nseig llem ent supe rieur" 
(Anemia nauczauia wyzszego) zapytuje : "Czy rzeczywiscie jes tesmy 
k rajelll inl03 leklualistow?". Jako odpowiedz c.yluje zestawie ni e s la
tys tyczn e stanu szkoll1ietwa wyzszego we Francji ze Stanami Zjed
noczonymi, jako krajem, ktorego absolutnie ni e mozna pOSl!dzac 
o 	 intelektualizm. 

Oloz jaJ{ wygJ,,!da.i"! cyfry: W rokll 1936 s tudiujl!,cych w szlwlaeB 

wYZszych bylo 
we Francji - 90000 

w Slanaeh Zjednoc.z. - 994000 
uwzgl~dniajl!c stosunek liczby ludnosci tyell krajow na jedllego stu
di ll jl!cego przypadal0 mi es7.kaJicow: 

we Franeji - 475 

w Sta nach Zjednocz. - 125 
Proresorow 8zkol wyi.szyeh bylo w tym samylll rolw : 

we Franrji - 2700 

w Stanach Zj ednoez. - 89184 
a wi~c sloslln ek bezwzgl~dny wynos iJ 1 : 33, a po przelicze niu n a licz
b~ ludnosei 1 :11, albo lez inaezcj: we F rancji, jeden ,profesor na 11 
silldiuj l!cych. ,W konell Fra ncja wyda wala w Iymze roku na szkolniclwo 
wyzsze : 225 milionow fro gdy Stany Zjed. 7.200 milionow fr o co po 
p rzeli czeniu nn \iczb~ s ludiujll:cych daje S Ulll~ wkladu 2,9 wyzsz,,! lIa 
jed nego s tudiujl! rego po s troni e Sianow Zjednoczonych. 

Nawil!zujl!c do glosow nazywajl!,cych Francj~ " Un pays de cadres" 
(K ra jem kadr) i nawolujl!cycb do zl11ni e jszenia li czby slud iujl!cych, 

W kOllcu Roger Gal w artylmle "Re nai ssance de I' edu cation fran 
cais ?" (Czy odrodzeni e wychowallia fran cll ski ego?) ornawia p ierwsz'! 
realizacj ~ w ramach nowej reformy przez pracujl!cll: obecnie Komi sj<;, 
Langev in'a tzw. Sixieme nouvelles, czyJi nowego Iypu pie rwsze j klas)' 
zkoJn ict wa sredniego, ktore to klasy w liezbie dwustu rozrzucono na 

obsza rze dzi ewi~cdzies i \)c ill miast Francji , Glowne ieh zadanie spo
czywa w zapoczll: tkowaniu obse rwacji nad zdolllosciallli i zainte l'esowa
n iami szkolnyrn i dzi ecka w celli ski e rowania ku rodzajowi s tudiow 
najbardzie j sprzyja jl!cych rozwini ~cill jeg-o o'sobowosci. Okres lalci ej 
obse rwa cji i przygotowa nia 111a trwac dwa do ezt erech la!. W tym 
celu li czba II czniow laki e j klasy jes t og ra ni czon a do dWllc\zi es tll pi ~cill 

najwyiej z og ranirzolll! li czbl! nauczyci eli. .Jede n dla nallk hUlllani
s tyeznych, jede n dla ma le matyczno-przyrodniczych, niezb~dni specja
lisci do j~zykow wspol czesnych, sztuk pJaslycznych, wychowania l11U

ZYCZIlf~go i robot r~cZllych; (Illie zainte r esowanie kazdym dzier.ld em 
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illdywidualnie, cal a praca wykonywana pod kiel'ownictwem nauczy
ciela, pozoslawienie szerokiego miejsca dla zainteresowan a rtystycz· 
nych i r~kodzielniczych, dla kl6ryeh to zaj~c przypada czaa popolud
lIliowy, metody praey zaklywizowane i zind~rwidualiwwane, tak dalece 
iak to jest moiliwym, szerokle uwzgl~dni enie pracy indywidualnej. 
obok wdrawnia ueznia w ",),silek grupy, pierwszenstwo dane wyebl). 
waniu moralnemu i eywilnemu. Rozklad godzin zawiera trzon wsp61
l1y obejmujl!cy' technik~ i znajomosc podslaw j~zyka francuskiego. 
IListorii, geografii , nauk matemalyezno-przyrodniczych oraz konieezne 
minimum teoretyczne rysllnku, muzyki, zaj~c r~cznych z odpowiada
jl!cych illl wyborenr prob ze szluk plaslycznych, wychowania rnuzyez· 

.•ego j prac rl;!kodzielniezyeh. Opr6cz lego zawiera godziny wolnej 
praey, pozwalaj~ce najlep:iej zaobserwowac dziecko i w koiicu nowoM; 
awie godziny tygodniowo "Stlldium srodowiska naluralnego i ludzkie
go", tj. obsenyacji poza murami szkoly, swiata, natury, ludzi w for
mie wycier'zek i spacer6w z sugerowani elll uezniowi pewnych obser· 
wacji i spostrze:ien, udzielania wyjasni eli i wf;kaz6wek praklycznych. 
TV kOlicu godzina obrad klasy pozwalajl!ea nauczycielowi zespolit~ ic 
..·yailki i skonfronlowac iell obserwacje. 

Jest 10 pi erwsza innowaeja nie przegloso,\ anydl ,jeszcze I'efornl 
Langevin'a, kt6ra ma bye prohl! ieh prakt yrZll~'(· h korzys('i. 

:NA MARGINESIE "MITV 0 SYZYFIE". 

Czylajl!c czolowych essayisl6w francuski ch rna si~ ni eraz wraie· 
.ie. ie ",),rafinowanie myslowe i arlyslyczlle jest czyms n ieosil!galnyrn 
4fzisiaj jeszcze dla przedslawicieii jaldpgokolwiek in nego na l'odu ns 
, Iobie. Francuzi zdajl! si~ bye pod tym wzgl~delIl 0 pokoienie na· 
pnod - lub moze reprezentuj!! 10 przerafinowane pokolenie "fin· 
de civilisation", klore w ionych spoleczelislwach w og6ie si~ ni 
pojawi. Mysli taki e nasuwa rn . in. Iektura sludium Paulhan'a 0 rel~ 

ryee w "Temps Modernes", organie egzyslencjonalisl6w. Cafy egzy
slencjalizm v"ydaje nam si~ z odleglosci jak!!s zdumiewaj!!e/!, zmi~~ 
j }Jokr~tnl! "perl!! kalakuckl!". A i ni ejeden Francuz wyznaje w eztery 
eezy, ie la pol~ina moda umyslowa Irl!ei pozl! i bluffem, Franeuzi je
dnak robil! tu wyjl!tek dla Camus'a (por, art. Daniclou w nr. 1. Zna· 
ku). Dzis, majl!c juz w r~ku jego "Mit 0 Syzyfie" , mo:i.emy stwierdzic. 
ze 10 ksil!zka istotnie szczpra i uczciwa. Postawa autora '10 swoisty 
,.pozytywiZUl rozpaezy": ograniczanie s i ~ uparl e do lego, co uwaia 
za "oczywisto$c", a wi~e do sl,wi erdzellia ludzkiej polrzelJy zrozumie
nia swiata z jedne,i ~Iron~'. a n iezrozum ialos(·i. ni l>rarjonalnoi§ci lego 
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swiata z drllgiej, Nap il,lcie mi Qdzy tymi dwoma biegUliami rodzi po
cZlIcie a b S 1I1' d u. Camus sam s iebi e kwalilikuje jako abS llrdali ~ t~ , 

odcina j1!C s i ~ od egzys tencjonaJistow, ktorym zarzuca nie wie rnosc wo
bec wlasnych ~alozeii. " Gdyby pustka be?:denna, ktore j nic wypelnlic 
ni e Illoze, ]iryla si~ poza rzeczami , czymze byloby zyci e, jesli ni e roz
pat z"!'? - wykrzykuje Kierli egaard - i wypelnia tl,l Pll S tl{~ wiar,!. 
Camus zas oelpowiada: wlasuie zyci e jes t rozpacz'!, ]itorl! trzeba .przy
i'!c swiadomi e i dumnie. Poslawa myslowa Camus'a ni e tyllw nie 
przekona, ale uie "zahaczy" ezlowieka 0 nonualnych torach myslenia 
i odcZIIwania - .iego e tyczue rozwazania, pod na tchnieni e ll1 Nie tzsche
go i Dostojewskiego to pod kazdyrn wzgl~dem najslabsza cz~sc jego 
ksi1!zl<i. Jej sill! nat oll1 ias t s,! parti e poswi ~colle nal'odzillom " poczu
cia a bsurdn" i jego odzwie l'ciedl eniolll w 8ztuce. Camus jest natur,! 
artystyczll l! - a Iwzdy a rtysta doznaje lego rodzaju UCZllC: nagle j 
obcosci swi a ta, naglego prze razenia wobec §wiata, rozpaczliwe.i lIie
wSjJ61Jll ie rn osci ~wyeh pragui e ll i swych s rodliow - uczw;, ktore 
Camus kwalifikuje jako "absurdalne" i opatruje nieuzasadniollYIll 1<0
llIentarze lll filozoficzl1ym . Pmwdziwego artys tQ poruszl! tez g l~boko 

te karly Call1us'a, w ktorych rnowi 011 0 dz ie le sztuki, jako 0 najistot
nie.iszYIll wyraz ie "a bsurdu zyciowego" (my powiedzi elibyslIlY tylko 
"dziwllosc i istnienia"), skoro mysl swiadoma si ebie daje IIlU poczlj,
tek, al e w sa lIlYIII akci e tworczYIll rezygnuje niejako, poddaje s i ~ 
wobee pot~g i Iwukretu , rzcezywistosci, cieles llosci. 
. Mysl Call1us'a jest ni ew'! tp li wi e zllamienna ella lIasze j epold . To 

szuka lli e " rzeczy oslateeznych", ostateczllych kOllsekwencji - wypa
ezajl!ce w tym wypadku i karykaturujlj,ee te prawdy doswiadczalne. 
k tora sztuka lImiala prawdzi\vie po ludzku wyrazac, odkl!d czlowiek 
eziowi ekie lll. To rozpaczliwa dUllla stoicka, przYPolllinajl!ca koni er. 
imperium rzymskiego. To poszuk iwani e " hulllanizllIu" w najbardzie j 
nienaturalnych i nieludzkich postawach. Skoro jectiJak poszukiwani a 
Call1llsa Sl! rze t e ln~, moina iuiec naclzi ej~, ze l1a tYIll si~ nie zatrzy
majl!. 

H. ~I. 

Z "ETUDES" NR. 8. R. 46. 

W liscie pisanYUI 10 lipca 1946 r . do p. Flory prezesa generalne,i 
KOll1i sji Tygodni Spolecznych we Francji papi ez Pius XII wyrazil 
swoje zdan ie 0 ta k bardzo dzis al<lua lnej sprawie upari s lwowienia: 
" Nasi popf7edn i cy i my sami zwracalismy jui nieraz lIwag~ na 1110

ra in a o l r o J1 ~ tego srodka prawllego J est bowie m rz eez'! widoezn'!, ze 
nawet tam, gdzie to upanstwowienie jest u sprawiedliwione, moze za
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chodzie obawa, ii zamiast oslabiae charakter meehaniczny zyof2 
i wsp61nej pracy przyezyni si~ ono jeszeze bardziej do jeg() zaakeente
wania i co za tym idzie korzysc, jak~ przynosi dobru prawdziwej 
spoleeznosci moZe bye uwazana za w~tpliw~. Uwazarny. ze zaprowa
dzenie zwi~zk6w spotdzielczych lub jednostek korporaeyjnyeh we 
wszyslkieh gat~ziach ekonomii spolecznei by toby korzystniejsze dla 
lepszej wydajnosci przedsi~biorslw. W kazdym razie zachodzi t. 
wsi~dzie lam, gdzie dotychezas koncentracja przedsi~biorstw i likwi
daeja drobnych, niezaletnyeh producent6w dzialy si~ na rzecz kapitalu, 
a nie ekonomii spolecznej. Zreszt~ nie rna w~lpliwosoi, ze w dzi
siejszych warunkach korporaeyjna forma zycia spoleeznego, a szcze
g61nie zyeia gospodarczego jest praktycznie najkorzystniejsza dla dole
tryny chrzescijanskiej, tak jal{ ona ujmuje zagadnienia osobowosci. 
wsp61110ty pracy i wlasnosei prywatiej". 

Uwagi te, nie maj~ce charakteru oficjalnej wypowiedzi a tym bar
dziej encykliki, zawierajl! jednak pewnl! wyra;i,n~ wskaz6wk~ dla spo
leczelistw ehrzescijanskich. Wywolaly one wielki sprzeeiw w prasie 

~ komunistycznej, ktora zarzueala papiezowi, jakoby podajl!e w wl!tpli
wose korzysci plyn~ce z upanstwowienia cheial pOWroeie do trustow 
lub instytuc.ii faszystowskieh. Jest to oczywiscie zupelnie bezpodslaw
ne. Papiez, jak tu sami widzimy, nie pot~pia bezwzgl~dnie kawej 
proby znacjonalizowania, owszem uwaia. ze mogl! one bye "usprawie
dliwione", ostrzega jedllak przed ieh norrnalnymi skutkami, przyp()
minajl!c, ze zgromadzenie calej potfilgi ekonomicznej w rfilkll panstwa 
grozi uzale:iniem od niego jednostki, osoby producenta i konsumenta, . 
(a co za tym idzie zagraza jego swobodzie w zyeiu polityeznym). Wi
dzimy natomiast, ze krytykuje kOllcentrae.i~ przedsi~biorstw i likwi
dacjfil drobnych producentow na dobro wielkiego kapitalu. Musimy 
wi~e upatrywae w jego slowaeh nie tylko przestrog~ przed nieroz
wa:inym upaJlslwowieniem, ale lak:ie i wskazowkl! do szukania jeszcze 
inl1ych drog poddania ekonomii celom ogolnego dobra, I<lOre bylyby 
ochronl! osobowosei ezlowieka bez l1aduzye kapilalizmu, i mogly slae 
sifil spolecznym zrealizowal1ielll doldryny chrzeseijanskie.i. 
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KLOPOTY TEATRALNE 
Nowy sezon teatralny w Krakowie rozpoc~to bardzo ambitni •. 

Jakby tea try krakowskie, ktore nie doczekaly si~ tego przywilejll, 
IIby zosta c teatrami wspieJanymi przez paiistwo, (a taki zaszczyt spadt 
na teatry Warszawy, Lodzi i Katowic) i muszlt si~ kontentowae me
cenatem miejskim, lub zwiltzkowo spolecznym, postanowily sobie 
w tym sezonie wziltsc rewani za sewn ubiegly, gdy niewl!tpliwie 
pokpily spraw~, jesli idzie 0 koncepcj~ repertui\rowlt i 0 og61ny 
artystyczny poziom. 

Krak6w jest jednak miastem alllbit.nym! Nie jest wykluc1.one, 
ie w tym sezonie rewanz wezmie. 

Ni e przesl!dzajl!c ostatecznego wyniku, kt6ry b~dzie do ocenie
nia wiosnlt, a w znacznej mierze b~dzie zaleial od tego, czy Krak6w 
utrzyma si~ do koiica sewnu w tak obiecujltcej fonnie jak 7..3Cz~J 

i ezy nie skapituluje w pol drogi na rzecz konwenansu i latwizny, 
jak to uczynil w zeszlym sezonie, nie kusZltc si~ r6wniez 0 zestawie
nie z Kalowicami i WarS7..3wl!, bo jeszeze nie mialem okazji do obej
rzenia tamtejszych teat row, wydaje mi si~, ze juz po pierwszych teg. 
sezonowych okrl!zeniach teatry krakowskie pokazaly pi~ty teatro•• 
I6dzkim. Tak moina s!!dzic na podstawie bardzo reklamowanego wy
stawienia "Wielkanocy" Otwinowskiego przez salll!! Jego Magnifi
cencj~ Rektora Szillera. Bardzo rozreklamowana inscenizacja sztuki 
Otwinowskiego dala efel<ci"e przedstawienie raezej brzydkie. T~ ka
meraln!! sztuk~ rozwi!!zano w sylu i na miar~ niemal Nieboskiej. 
Nastl!pil wyrazny przerzut artystyczny. Przesadnie nastrojowa gra . 
aktor6w pddalala postacie sztuki od widza, dodajmy "ie dose nie
fortunny prolog, r6wniez nie m6g1 dokonac owego przyblizenia. Nie
nadzwyczajne dekoracje dobily reszty. Zobaczymy jak skorzY8ta z teg. 
gembitu dyrektor Woznik i ezy pokaie, gdy dojdzie do wystawieni& 
tej sztuki w "Starym" co umiej!! krakowiaey (i g6rale). 

Mowienie dzis jednym tehem w odniesieniu do teatr6w "krake
waey i gorale" rna ten sens aktualny, ie teatr krakowskiego TURu, 

. uzyskawszy odpowiedni samoch6d, jezdzi takie po prowincji, a wi~. 
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i w slron~ gor. Niech doslojniejsze sale teatru Slowackiego i Slarego 
!lie obrai,! si~, ie wlasnie od tej nawpol-amatorskiej seeny zacznE;; 
ollluwianie obejrzanych w Krakowie sztuk. 

NiemalYIll wydarzeniem dla tego niewielldego leatru byJo wy
stawienie "Powrotu posla" Nielllcewicza. Przedslawienie bylo wiellq 
n iespouzianlil! dla widzow. Insceniza torka i reiyserka Maria Dul~ba 
wykrzesala z gliny aktorskiej sty!. Krotlde to 810wo, ale wielkie. 
Dzis, gdy poraz wtory od czasow pozytYWiZlllu loezy si~ w uaszej 
my:ili wielki proces przeciw roinantyzmowi , si ~gni~cie poza roman! 
tYZlll, W czus poprzedzajl!ey jego epok~, do polskiego klasyka ' prze
10I1lu XVIII i XIX wielm dalo efekt rewelacyjny, Oczywiscie, aty 
szluka tak odlegla stala s;~ zrozumiala, wymagalo to pewne,i ada
ptacji. I III inscenizalorka dzielnie wspolllagana przez delwra tora 
i Iwsliulllera Stopl,~ poszla po linii bardzo tra1nej, Pozwolono do nas 
przel1lowic osobol11 i dalllom z portrel6w i min,iatur - jalmajlllniej 
starano si~ sztuk~ "uwsp6lrzestnic", ezy "przyblizyc", Natollli ast JIlU

siano dokonac jednego ci ~ cia - mianowicie nieraz pot~znyeh skr6
tow. "To slanowilo 0 wszystkim - osh!gni ~ to rzecz najwazniejszll dla 
dzisiejszego widza. mianowieie Ie m po, To byJo napewno SpraWl! Jla,i
truclniejsz,! i zwyci~stwo- os il!glJi ~ t e ua tym polu s!anowilo 0 ('ale,i 
wygranej kalllJlanii. lVloina bylo jui wtedy soLie pozwolic i na konlu
sze z porlret6w i pasy sluckie autentyezne i na wyj~ tl! z seutYlllcntal· 
nego sztambucha poslac Starosciny, odegrane 'z wdzi!{kiem przez 
Krystyn~ Sznerr, i nawet na scntyment.alne nastroje - ze swiatlem 
swiec. Gdy rn6willlY 0 KrystYI~!e SZIIeIT, to specjalne podzi !{kowani e 
nalezy si~ jej za sentyment.alnl! piosenk~ przy klawikordzie, a tyl11, 
ktorzy teksl opracowywali wstawienie takiej wlasnie piosenki: rUe 

slykalnej piosenki w autetentycZIlym zepsutym tel,scie salonowym 
owych lat! 

Ta wiernos~ szczeg610wi i wJasciwy slyl czyni,! z przecl stawie
nia rzecz prawdziwie illstruldywlIl!, uezt~ dla humanisty, a dzi~k i 

osil!gl1J:~du tempa rzecz zabawul! i nie uurzllcll ella kaidego widza. 
Wlasnie wrocilem do Krakowa pod silnym wraieniem "KartagiIlczy
kow" Plauta zagrauych Z ogromnym sukcesem we Vieux Colombier 
w Paryzu. Co zdumialo mi~ zbuclowalo to ta sama reeepta, l1a ktorll 

.niezaleinie od sieb;e wpadla i mloda tfllpa marsylska, kl6ra Plauta 
wali drugi rok bez przerwy w Paryzu i pani Maria Dul!{ba: maksy
mailJa wiernosc humanistyczna stylowi. a przybliienie do nas poprzez 
wydobycie tempa i skr6ly! 

Pelna wdzi~ku byla .Jadwiga Colonna-Walewska jako Agalka. 
Dostal brawa Mikulski jako kozak, a Cebulski jako .1akub ni eskolllpli
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kowanymi s rodkaIlli dal wlasciw~ sylwel~ . pos laci przez siebi e kreo
wanej. Kazimie rz .Janusz zagral Szarmanckiego bardzo ni erowno. 
W pi erwszYI1l ak cie jak ni e poradny amalor, lub poczl!!lmjl!cy - poz
niej bardzo siQ rozg-rywal, sW'i e lni e zag ral parti~ z Krystyn/! Sznerl' 
i zb ie ral huczli e oklaski. a iuz seIllYllleIltalny poe lllat odczytal zna

kOlllicie. 
W poruwnuniu 7. " Po·wrolelll Posla" inna szluka wys tawiona 

w "TURze" - ,.Miaslo w dolini e" rozs lawion ego pi sarza ang-ielskiego 
S. R. Pri"es tl eyea okazala s i ~ juz II1nif>.iszYIll wytlal'ze ni e lll. Is lni e je 
ws rod wi e lu lend e n<'ji di s ie jsze j szluki i l.endencja do szlllki· spo
leczno-rezolle l'ski ej ..Iesli ocniczna opowiesc Pri s!ley'a 0 idealnYIII 
m iescie lila byc cZYIll:S r epreze'lltacyjnYIll dla dzis ie jsze j szluki s p()
leczn e j, to nlllsilllY powi edzi er , i e te sprawy {to zlltlrzy ()odtlwanie 
w szllll"e okreslollych te nd encji) k~sycy czas lI NielmewiC'la fllaj stro
wali lepi e.i lIiz skolJlplikuwalli IlIu7.i e ws pokzesni. Moj Boze , lyl e sil;" 
kubluw wylewa na re pe rtuar ,. poe tycki" , ze bywa ,. 1I spoleczny". 
A 1II0zilahy niejedne lllll z rtralllllturgow uznawallyc!r loa typowych 
"s pol ecznych" duwie:Sc... aspol e rzllosc. Ktos zr~cZl1ie op e ruj l!cy pa
radoksallli lIIuglby pokus j('-s i<;! 0 przekollywallie czyte lnikuw 0 a s polecz
uose i lIaprzyldad Shaw'a. A podohny wywud w RtoslInku do Ni e l11ce
wieza hylhy 7.nacznie trudni e jsz~' . Rzecz w. tYIll , ze po kOlllplikacjach. 
jalde w n:tszydl nllizg-al"i1 poczYllil s pad ek po XIX-YIIl wi e ku dz·i
~ iej szeIllll l"zlowi e kowi, jes li cilcp pozosta(' szcze ry, znaczfiie I.rllulli;ej 
jes t Iliz klasykolll slwllkrplY7.o",a(o 0 co wbsciwie idzi e . To co pokazal 
Pris tl ey claloby s i ~ przyklauowo zaha czyf jako zarazoll e s o c j ali z
III ~ III U t 0 p/i j Il YIII, soc.ialiZllle lll cza£ow Fourier'a , Proudhon 'a. 

Saint-SillloJl 'a, sOl"jalizlIleIll rOIlI:lntycznYIll. tak pMni ej zwalcza
nym przez ,.soejalizlIl naulwwy". Wprawdzi e pogml za utopil:) nie jesl 
wYllalazki e lll rOlllantykuw i zwlaszcza ws pulziolll e k Tonlllsza Moore'a 
(" Morusa") llIuglby 5i ~ powolac IHl dawniejs7.~ tradycj~, ale dla nas 
owe hudowl e ze s nu Lal>- ni edos t ~ pll e, z e nal1l Ilawe t Ill! scelliE' 
nie wolno ieh oki e l11 obejrzec, wydajl!, si~ przedziwnie silnie nasycone 
rOlllanlyzlll e lll i ,iego pos ie wem w naszej lite ratllrze do ostatnieh dni. 
ze ni e 1II0zna llJi e ws pomni et' 0 ~zklaJ.lych domach Zeromskiego. Te 
rOlllantycZlle pol-wizje grzesz/! jednYIll . Muwil!, 0 r07.wil!zaniu, ale go 
ni e pokazlljl!. Dlatego 1II0ze Ze rolll ski e lllu I>ylo wigodII ie j ulIli esci c 
s we donlY szklan e w opowiadallill hohatera powiesci, · lIli i ukazac je 
jako tlo rzeczywis tej powiesciowej akcji. 'I'ak samo u Pristley'a petna 
wyrazu jesl owa lliellloznosC! uknzlInia snlll ego cudownego lIIiasla nu 
scenie . . JedYII!> rOZWil!7.al]ie , jaki e bohat e rolll potrafipodszep·nl!c au
tor, to powi e r7.enip. .Toe ·Dill1ll1orf>'owi llti sji prorok a i glosieiela szcz~ -
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~liwego swiala, w klorym za-nurzyl si~ 1111 chwiJ~. To, i.e owego 
~zezQ8eia aulor nie umiat na seenie pokazac, leez Iylko sygnalizowal 
je zza seeny jest najwi~kszll jego kapitulaej,!, jako arlysty. Teatr jest 
Ilzluk~ uk a z y wan i a. NajwyZszy iElgo Iriumf to sugeslia rzucona 
przez lealralny wyraz, a nie pozoslawione za seen!!. C06zbysmy powie
dzieli 0 Sze),spirze, gdyby zamiasl kazac aklorom na scenie odegra~ 
rzeez ilardzo IfUdn!!, bo wyzllania milosne kochank6w, pokazywal 
113 scenie IrlJ.o l'uw7.it;tych przed5tawicieli skloconyeh rod6w, a (l qlOw
Jlych bohaterach kazat Iylko m6wic innym. naprzyklad w len spos6b: 
,,010 widzicie ~ldueolle rody. Zie.ill nienawisci!! i na podlym ';wiech 
zllprzysi~gli ~ouie z(·lllsl~. Rom"o i .luJiI\ tez naleil! do rodow, a Jcd· 
ask hal'dzo 8i~ lwcUtj~. 8,! tJll.J!dzo pi«i)lmi. Widac swiat sldada "i~ 

"i'Jlylk" z niena\\'i~ri. skoro ROllleo i Julia nawel zyeiern gotowi Sil 
zaplaeii- za ~w!! milose. mosmy idl pi~kno i eieSZlllY si~, i.e za seem! 
Romeo i Julia powlar7ai'! wyznania _ milosne. Romeo i .lulia bard7.0 
pi~knie rnowi!! 0 rnilosci". Nie wiern, ezy dla widza wyslarrzaloby to. 
aby miat poezucic tealrahlf~.i pI awdy. Tak sarno i w szluce Prisl· 
ley'a najbardzp.j uporczywe w~' g " l!danie aktor6w za mur, za 1<1 )ry ~ n 

lezy cudown(; llIiaslo i przykladanie rPcki do oezu,a llawel walmo
dyczne spiewy zza seeny nie wystarczl!. abysmy olrzymali lealralne 
polwierdzenie wiary aulora. 

Wlasciwie najlepiej wyehodzily parlie szluki napoly skeezowe, 
aaprzyklad . opowiadanie Clldworth'a, dobrze zagranego przez Bole· 
alawa Mierzejewskiego, 0 tym jak ehcial w mieseie socjalislyeznym 
dokonac jakiejs gieldowej operacji, lub wykupic projeklowane sklepy. 
Wlasnie dlalego opowiadanie Cudworlh'a jest zahawne. i.e lu przynaj

.mniej na podslawie jego sl6w mozemy choe przez chwil~ w wyobrazni 
odtworzyc sobie scenk~ jego spotkania z jak on realnymi, tak si~ 

nam przez chwil~ jego opowiadania wydaje, i uehwylnymi poslaeial11i 
mieszkanc6w odmiennego 8wiala. swiala, 0 lilorego realnosci aulor 
Rie umial nas przekonac. 

Niel11niej, l11imo tyeh zaslrzezeri arlystycznych, Irzeba uwaiac, i.e 
wysla wienie tak glosnego pisarza i 0 lakim aulorylecie mialo wielki 
Ilens. Moina krylykowac nieporadnosc ideow!! lak zwanych "fabiani. 
sI6w", ale Prisley nie jest aulorem, kt6rego wolnoby nie zauwazyc, 
tak jak naprzyklpd trudno byloby zamilczec w lileralurze polskiej 
i sinienie Zeromskiego. A nie zamilczec 10 znaczy ukazac widzol11. 

Gdy leart TURu lak si~ para z ide!! lealru spoleeznego, jak/! na· 
suwa mu juz sama firma wlasna, Tealr Slowackiego bije w dzwony 
Wielkiej poezji. "Fanlazy" Slowackiego na scenie legol imienia byl 
przewidywany jako wielki benefis poezji, zwlaszcza, ze wiadol1lO bylo 
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iz zagra sam Oslerwa - ten wielki akolllulalor poezji na seenie. 
Przedslawienie rzeczywiscie bylo duiYIll i udanym wydarzeniem, 
trudno sobie wyobrazie lepsze ramy dla romantyeznego ulwom, 
jakie slworzyly peIne pomyslowosei i wlasnie romantycznego smaku 
4ekoracje (z rucholllymi chmurami i ruchomymi gal~ziami drzew). 
Dekorator Teyseyre w skromnych polskich warunkach stworzyl rzecz 
gOOnl! zapami~tania. Rowniez muzyka Maklakiewicza pod batut/! 
Meyerholda dodaly znaczenia premierze. Duil! zaletl! przedstawienia 
bylo wielkie, jak na polskich aktoro,W, opanowanie wiersza. To chyba 
obeenosc Osterwy sprawila, ze 1Il0wa wil!zana wyszl!! na scenie Iym 
razem znakolllieie. Z r61 obow Oslerwy do zapami~tania Aleksandra 
Qlqska grajl!ca Steik~ i Filus - Majora. 

Po "Fantazym" na scell~ Slowackiego wchodzi ,.Weseie" Wys
piar'iskeigo. Poniewai wbrew przekonaniu Brezy, ie Iyllw "iudzie 
Kuryluka" Sl! niedocenieni przez adlllinistracjt;l lealru i recenzent 
" Znaku" lakie nie dostal zaproszenia na ,.przedpreJllier~", a nasl~p

ne-go dnia musial bye jui w Warszawie na zebraniu zarzlldu litera
16w, wcisnl!l si~ wi~c na widowni~ dopiero przed samym zakOllcze
niem przedstawienia, aby ujrzec jego zakoriczenie. Pono W .,Weseiu" 
naiwazniejsze lealralnie .iest wlasnie owo zalwnczenie i cala sztuka 
jest tylko przygotowaniem, zmierzaniem do ego efektu. Obiecujl!c 
sobie jeszcze, i to zapewne kilkakrotne pojscie na sztuk~, na razie 
11I0g~ reiac.ionowac Iylko na podstawie finalu, ie przedstawienie 
wydajtl si~ bye nielllalym wydarzeniem teatrainYIll. 

Co pojdzie po "Weselu"? Jest mowa 0 "Sulkowski Ill" Zerom
skiego, iub 0 czyms Fredry. Jesli to pierwsze, znaczy, ze teat I' wy
trzyma lini~ wieiko-poetyekll, i b~dzie to niemaly wysilek w historii 
teatru. ObawialllY si~ jednak, ze nie wytrzyma, a to ze wzgi~dow 

przede. wszystkim k1!sowych, po drugie psychologicznych. Mianowicie 
MelpollleJla jest muzl! lueacji, zmian i nie lub'i linii jednolitych. Ni,! 
ehodzi tn tylko 0 kaprysnoS6 seeny, idzie takie 0 kaprysnosc widza, 
a tyin trzeba si~ w Krakowie bardziej liczyc nii w Warszawie lub 
Lodzi, gdzie si~ korzysta z subwencji pokainych. Liczenie zas na pu
blicznosc krakowsk/! IlIa pewne gran ice. Jest ona mianowicie bardzo 
uboga. Dla urz~dnikow, mlodziezy, robotnik6w bilety do teatru, kt6ry 
musi z Imsy pokry~ wszystkie swe potrzeby, sl! za drogie. Natomiasl 
takie jest jlli surowe prawo smak6w, ze ta publieznosc. ktora rna pie
nil!dze ch~lniej pospieszy do kabaretu, ezy na komedi~ IlIuzyeznl!. 
Sl!dz~, ze gdy Pallstwo nad Krakowelll nie czuwa lllozna by pomyslec 
o jakiejs akcji spoleczne.i.o zakupywanill ralych przedstawieri przez 
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ZWif!zki, ezy rll~ytuc.ie. Dohrze s ir;; lIa tYlll lIie ZII [\ Ill , ale pOliO zwiij.zki 
n ie SI! ubogie. 

Podobn ie jak Teatr Slowacldego i Slary Teatr horyka si~ z trud
nl! finansowl! sytuaci-I!, wywolanl! zwlaszcza przez opoiniollY relllont 
i lwsztownl! przerobkp,. Podniesicnie tylnych krzesel przynioslo sali 
dobrodzejs two nareszcie znosllej akuslyki. Ruchowa scena pozwo]i 
zagrae rzeczy bardzi e j skolllplilwwane. Wedlug koncepcji 1I0wej dy
rel\Cji c1uj,a sala miala bye jJrzeZllaczona na celllliejsze polsl<ie debili
ty. Uloiono p ewien reperluar. .Test wielkl! zagaukl!, ezy lealr wytrzy
ma t ~ Iilli~ repertuarow,!, ezy tez skapituluje wpOl drogi i pojdzi e 
w lde l'unku zeszlorocZIIej latwizny. W takim jednak wypadku cala 
7.eszloroezna wojna 0 t~ scenp, nie llIialab~' wi~kszego sensu. Byr 
moze wYlliknie jakis rozsl!dny l{omprolllis pOllli~uzy alllbitnym zalo
i.eni e lll , a pospolitszf! l'zeezywistoscil!. Kompromis ow jednak ni e llIol.!' 
polegac lin dzialaniu odruchowYIII: jesli jedna lull ul'llga polska pra
pren1iera da deficyt kasowy. to gotowi odruchowo s i ~ rznei c na .iaki es 
sztuld z POZOI'U "pewne". A jesli i Ie z3wiodl! z powodu nie czPgo 
innego jak nbostwa finansowego krakowian? C'eterulll censeo, 7.e 
gdy panst \\'0 nie moze lej scenie, ktol'a jako scella e k s per y 1Il C n t u. 
jedYllego w swoim rodza.ill w Polsce, zaslllgiwalaby IlU t ~ p0I110~, po
winny p08pieszyc z pomo<'1! zwii)zki i instytucje. Przypuszczalll , ze Ilie 
Odlllowi,!, trzeba Iylko do nich si~ pofalygowa(;. Trzeba, by siQ postarac 
ally przez zalllawianie przez zwil!zld i zakup calych przedsta wi eJi 
!'lworzye poustawowl! haz~ dla teall'll i ni eeo go u'niezaleini(O od ka
prygnych poumuchow, pozwolic 1lI1i pracowac w wi ~kszYlll spokoj u. 
Tak jes t w C'zechach. Slworzenie taki ej hazy nie zahije weale e lllu
laeji pOll1i ~dzy szlukami, emulal'ja h~dzi e jednak dol~'rzyla Jl ad
wyil< i prontu, a nie podslawowej oplacalnosei. 

Trzeba byloby .iednak ni e polegac na IYlll sufle rskilll glosie re
eenzenla i poradzic si~ bieglyeh racllllli slrzow. Moze oni dOl'adzl! 1'01.
wil!zani e dla siehie proslsze, bo wYlllagajf!Ce IIIlliej fatygi - llJiano
wieie przesiani e sztuk zakwalil'ikowanych do gry na le.i seenie 1I wr6\ 
sezonll przez pozorne tzw..,pewniaki", a zwlasuza lalde .,pewni ald", 
k tore wymagajl! nmiejszych kosztow i wkladu. Taka kapitulaeja nlOze 
bye lIsprawiedliwiona ale pozostanie l<apitulacj1j. i tak pl'zcjdzie do 
h istorii seeny. Lepszy moze sens JIlialoby k a so w e lIlysleni e 0 Iw
lejnosci sztllk jui zakwalifikowanych. Otoi u w['6t sezonu IHyslano 
o innej kolejnosei , nil. si~ il! obecnie r ealizuje. To ni e jest najwai
JII ejsze. Sztywnosc lu nie konie('zlIa. Przewidywanie jaka Ez lllka b~

clzi e bardziej kasowa bywa zawodne, ale wysuwani e W lwlejnosci 
na ezolo tyeh szlnk, co do ktorych zgory si~ pl'zypnszcza. 7.e padn~ 
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p rzed IYllIi, co do Id6ryc h nie ilia s i ~ lej pe wnosn ni e jesl Ill ys le ni elll 
wlasciwym, gdy 0 spraw~ kasy 1I10ze si~ jal, 0 raf!.! rozhic ca la pi~k
na Iwnce pcja , 7. jal(f,! nowe ki ero wnielwo ruszylo do sezonu. 

Teatr Stary rozporzl!dza dwoma salami: duif! i mal~. W tym 
roku wielkl! przeznaczono na de hiuty, malt! na rzeezy bardzi ej p ewne 
ezy ni e jest 10 pomyslalle zbyt szlywllie, zwlaszcza i e ni e zawsze 
"deb iut" ol,azuje sit;l prawclziwf! praprel1lierf,!! bo zcial'za s i ~ i.e inne 
miasto 0 par~ tygodni lliJi eglli e Krakow. A czy naprzyldad pi~kny 
"Orfeusz"Swirszezyiiskiej, wys taw iony z ni e malYI)1 naldadelll 1U1 wiel
kiej sali, ale pod wzgl~delll wysta wy "przefajnowany" jak IIaIll nlo
wil! (np. w por6wnaniu z przeds tawi e ni e lll torUll skirn) nie wyszedliJy 
lepiej wlasni e na sc~nie lIIa le,i , bez tyeil obrotowek. Sf,!dz~, i.e lepiej 
Nie w iem rowni ez ezy " Wi e lkanoe" Otwinow~ld ego rozd~ta w Lodzi 
do przedstawi e nia w wielkilll s tylu, ni e zyskalaby tylko, gdyby wy- · 
slawiail!e jl! na sceni e mal ej h~'lo R;~ zlmiszonYIII do wydobycia jej 
Iwrneralnego charalde m ..Jd li de hillty ma,i,! s pe lnil' rol «[l i sz koly 
(lla aulora - to dla Olwinowski ego bylohy na,jlepsz;! szkol,! ohejrze
ni e ~zluld swej lenlz w oprawie zd ecydowani e kallleralnej po IIprzed
nim obejrzeniu w Lodzi w oprawie giganty(".znej. Nalomiast srena 
wii;)ksza powinna lIliescic raczej szl uki hardzi e j zna'ne, a z prapre
l1li e l' i de hiut6w Ie, ktore na nllli e jsze j scen ie ni e znJi eszl"zl! s i0 zeo 
wzgl~du lIa swoj charakter, seE'ne ri ~ i ilosc obsndy. 

"Odeusz" SwirszyczYliskie j to wa7.ne wyuarzellie \\' polskim ten
lrze, a speejaluie w hi storii po c zj i w pols killl leatrzeo. Bal"dzo cell 11<1 

dyskusja 0 tej sz tuce odbyJa s i ~ 12. Xl. 194B w Zwil!zku lil e l"atow. 
Co bylo ZIIami e nll e, dys lillsja zapowiedziana \\' gazecie mall! notatk" 
tOlI f,!!:;! w druku zgromadzila taki tlUIII publkzllosci, i e w dOSI: obsze l'· 
nej sali zwil!zku panowal "ser", ,ink w autohllSHeh warszawskich ja
di).cyc h na Zolihol"z, przez drzwi nild docisll,!c si~ ni e 1ll6gl, a nie
kl6rzy uczeslnicy dyskllsji . sztunnowali snl~ Jlrzez okna . DyskusjA 
podkreslila . wi e ll<i e wArtosci poetye ki e sztuld , jej samodzi elnosi· 
W ,slosllnku do Cecteau i GirHlldOllx. IlIOs t z Mickiewiczelll i Wy;:.
pi lIIlSkiIII , walory spoleczne ot (,He te rfl . Poddallokr~'tyce lwn("e pcj~ 

i n~eellizacyjll;~ , do Idore j prowol<owaia no\\'oflllldowana ohrotowa sce
IlA, II<ltonJias l zbyl malo poswil;)collo uwagi rezyse rii i grze. A prze
cie;i; 10 co Mikolajska dala z sie hi e jako Eurydyka lIIoze przE' jM· do 
pallli ~e i r6wni e smialo ,iak sni lla sztuka . Mlodziulka U("zl' lIllit:a Pati
stwowej Szkol~' DI"Hlllaty('zllej dehilltuj<!C ouruw \\' wi e lki ej roli dnlu 
z s ie bi e chyba wsz~'stko i pozos la,i e jako zapowiedz wi e lki E' ,i nrl.vs tki. 
Subte lna, a delil<atna jej gl"a. wz~'de ~i~ \\' I"ol~ . zywosc'· i szyhkosr 
reake.ii ~a ,ip i glownYllli zaletami. M6wi'!. Zp iVlasliligka \\' TOflluiu 
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dala takie swietnl! kreacj~ , aez inn!! w wyrazie, nieust~puj!!cl! Miko
lajskiej. Byloby to silnl! stronl! sztuki, ze nasuwa takie moiliwo§ci 
aktorkom kreujlj,cym t~ rol~. Wielki aktor Tadeusz Bialoszczyliski; tYIlI 
razem jako Orfeusz, wyszedl doSe drewniano, bye moze osadzil go 
tak ratalny kostium. Zbigniew Przeradzki jako Hermes byl jui lep
szym partnerem Mikolajskiej, ale jego nie s amowito s e zostala 
przecil!gni~ta . Jak mozna ocierac si~ 0 dziwnosc istnienia, a l1ie stra
cic rownowagi aklorski ej, pokazal Fulde jako oberiysta. Wbrew tym, 
k6rych gniewal Woinik w masee i spodenkach kl!pielowych - rnnie 
!!i~ wydaje i e byl bardzo zabawnYIll Plutonem. Czyiby bylo niedo
puszczalne ubranie w mask~ tylko jednego aktora? Teatr jest szlukl! 
wiecznego lalllania drobnych praw. Maska u Woinika podkreslala 
zgodl1l! z tekstem i 1111 0 W Y m i a row 0 s c Plutona. nawet w porowna
uiu z innYllli mieszkaii eami piekiel. Stroj, jak kai dy stroj. W dyskusji 
malarz Rzepinski zaprot estowal przeciw takiemu Moulin Rouge na 
powainie. Rzecz w tym. i e 0 nie bylo tylko ... 11a powainie. Mnie co 
innego razilo: ekrany za ktorymi ukazaf si~ Pluto nie rnialy tej za
lety jakl! mialy ekrany w "Romeo i Julii" w inscenizacji Buriana, 
gdzie postae wydawala s i ~ widzOlll jakby zjawiona w lustrze, na pla
szczyinie. Przez te ekrany Pluton wygll!da! jakby gnie:i.dzil si~ po 
dziuplaeh piekla . A wlasnie przesuwanie si~ go przed oczallli widzow 
nie we wn~kach , lecz na plaszczyzni e, l1a ekral1ie, w lustrze dawaloby 
dopi ero zgodny ze sztuklj, i wogole z jego posaeil! pozor piekielnej 
wszeehobecnosci glowllego piekiel gospodarza. CoL, Burian rozporzl!
dza jed11ak innYl1li techn icznymi rnoiliwoseiarni. Zabawnie zagral Cer
bera I30guslaw Stodulski. Do zanotowania wybitna gra Dl!browskiej 
jako Aglae. lnne Menady byly zagrane in!eresujl!co i sarannie, co 
nie bylo latwe, bo tworzl!C Menady, a jeszcze bardzi ej duchy u wody 
letejskiej poezja Swirszczynskiej sto i przed pokuSI! poetyzowania. Po
e t y z 0 wan i e to jednak jest bardzo ludzki e j ni e pozbawione ludzkie.i 
prawdy. 

Gdy "Orfeusz" boryka s i ~ z wi elkl! sail! i na Iliej SwirszczYllska 
stara s i ~ uchwycie za rogi byka publicznosei - na lllalej scenie od
poczywa nasza wyobraznia na "Zeglarzu" Szaniawskego, sztuee 0 ri
lozofii uspokojon ej. W Orfeuszu b; erze udzial (procz Menad) 12 osob. 
W Zeglarzu 15 i wi~cej tu s tosunkowo seen kilkuosobowych. " Ze
glarz" tylko z wi elkilll wysilkielll rni esci s i ~ na tak malej scence. Nie 
byloby ze szkodl! dla sztnk gdyby zallli enily si t,! salami. 

Ale i w ciasnych ramkach Zeglarz jest przedstawieni em pelnym 
smaku i \Vdzi ~ku . JesIi przedstawi eni e to uznae za typo we niepre
tensjonalne, mieszczailskie przedstawieni e krakowski e, to ta situka 
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jako otwierajl!ca sezon dobrzeby wrozyla 0 naszym sezonie, jesJi idzie 
o nadziej~ na przeci~tnll sezonu. Mialem tej jesieni moznoSC obej
rzenia w Paryzu pr6cz 9wietnych "Kartagiriczykow" Plauta takie paru 
sztuk z repertuaru mieszczanskiego: "Les Derniers Seigneurs" Ro
ger Ferdinand'a w EVIl, oraz ameryk&riskl! sztuk~ "Arsenic et viej)
les dentelles" w Marigny. Obie ciesU! si~ olbrzymim powodzeniem, 
lak te nie przerwano gry w okresie ferii. W zestawieniu z teatrem 
polskim, a specjalnie krakowskim uderza lepsza kaligrafia slow a, 
wycyzelowanie gry, ale mniejszy wdzi~k aktor6w i ... znacznie brzyd
sze dekoracje. Wlasnie ogll!dajE!c skromnie wystawionego Zeglarza, 
pierwszE! sztuk~, na ktorl! poszedlem po powrocie z Francji uderzyl 
mi~ ow wdzi~k gry i dobry smak dekoracji , co wr6zy, ze teatr kra
kowski odczuwa swl! wybitnl! pozycj~ w teatrze polskim, a polski sw4 
poczesnl! w swiatowym. 

Liczono na to, ze "Rozdroie Milosci" Jerzego Zawieyskiego wy
stawione na malej scenie "Starego" da sukces i b~dzie ratowalo kas~ 
teatru. Nie spodziewano si~ .iednak, ze sukces b~dzie tak · wielki. 
Okazalo si ~ wi~c, Ze warosciowa sztuka polska nie llIusi bye koniecz
nie ci~Zarelll dla teatru, i tacy autorowie jak Szaniawski i Zawieyski 
potrafil! odrobic zaleglosci 111niej scementowanych z widownil! kole
gow. Tajelllnica powodzenia sztuki ·Zawieyskiego tkwi nie tylko w te
macie (zagadnienie moralistyc7.ne), ile w jego umiej~tnosci kreowa
n ia zywych ludzi. Jego bohaterowie to nie sE! schematy, ale osoby, 
kt6re przez call! sztuk~ sl! konsekwetnie podlllalowywane. Niezla gra 
aktorow, przyczel1l specjalnie tkwi w pami~ci Jerzy Kardowski jako 
w6jt, wsparla t~ doskonall! sztuk~. 

Gdy w czasie pierwszej przerwy publicznose wyszla z przepel
nionej malej sali do hallu zostala uagle sploszona gwaltowl1l! strzelani
ul!. Spoczl!tku wywolywalo to rodzaj paniki, ale wkrotce siQ domy
slono, ze to na dose pustawej duiej sali odbywa si~ przedstawienie 
,.Wielkanocy" Otwinowskiego. To tei na nast~pnej przerwie, posly' 
szawszy znow takl! saml! strzelanin~ przyjmowano jl! z wiekszym spo
kojem. Niektorzy si~ zastanawiali nad misternoscil! rezyserii, kt6ra 
ullliala tak z sobll zsynchronizowac obie sztuki, aby ilekroe wypada 
w "Wielkanocy" strzelanina - trafila ona wlasnie na przerw~ "Roz· 
droia Milosci", a nie na jego bardziej nastrojowe momenty. 

"Wielkanoc" byla w Krakowie ladniej wystawioIla niz w l.odzi , 
zwlaszcza dekoracje Stopki byJy hardzo dobre, a gra aktor6w r6w
niet trafniejsza nit w l.odzi, przeczem Kloriska jako pani Freud 
specjalnie podkreslala t~ roznic~ - mimo to .~ztuka rac7.ej swiecila 
pustkami i to close krotl<o. 
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Aby ratowac sytuacj~ [jnUll SOW~ chwycono s i ~ kOllski ego sl'odka 
lIIi anowi cie wprowadzono na scell~ sztuczki Flers'a i CrOi Rse t'a "PO
wrot' . J est 10 szluka zgrabna i miejscami dowcipna, jak lysil!ce bul
warowych sztuk frallcuski ~h 0 warlosci przemi jaj l!cej . . Jesli podra
Ilije budie l lealru - b~dzi e hardzo dobrze, al e 1lI 07.11a przypuszczac, 
i.e rownie latwo ow budiel mogla podra lowac jakas Iwrnedyjka fra ll
cliska, rown ie zr~czlla i Iwki etliwa - ale powi edzmy 0 dwadz iescia 
lat llllodsza. Sztllki dzi el~ s i ~ na trwale, laki e, klore majl! sWI! a rly
Rlyczm! warlose silni ejsz!! nii g!!hka czasu i mod, oraz na szluki rnod
ne. Wyslawianie w Kra kowie kom edyjki frall cuski ej z przed d\vu
dzi eslu cos lat, komedyjki wlasni e lahi ej przemijajl!cej - pi~ lnllje 

naRze srodowislw - prowin c jonalizm e m. 
Krakowie, klorys sWlelni e wystarlowal jesienil! na tea lralnym 

boisku. Drzyj ! W Lodzi Sziller wyslawil "Krakowiakow i gorali" 
lal{, ze 0 Iym Irzebaby oddzielni e napisac. " iVIi ejskie leatry warszaw
ski e" Poredy, przy ni ewyrownanym bradzo zespole, \V Idoryrn Da
mi ~cki i Gorska da j!! szlwl~ wysoldej gry, grail! ni e byle co, bQ 
.,Ucwia diubla" O. B. S. 

.Jerzy Zagor~ ki 

./ 

.' 
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DO NASZYCH CZY1'ELNIK6W 
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niej niezaleinych, material zamieszczony w niniejszym 
numerze dochodzi do ich rl!k z wielkim opoznieniem. Na 
przyszlosc - mamy podstawy s~dzic - pismo b~dzie uka
zywac si~ regularnie. 

. Znacznie zwi~kszone koszta druku spowodowaly pod
wyzszenie ceny numeru oraz zmian~ warunkow prenume
raty (patrz druga strona okladki). Prenumeratorzy, ktorzy 
opJacili prenumerat~ kwartalnl! w wysokosci podanej 
w dnlgim numerze naszego pisma tj. 145 zl, wzgl. p6lrocz
nl! 290.- zl - rMnicy nie doplacajl!. POZQstali prenume
ratorzy proszeni s~ 0 przekazanie roinicy do wysokosci 
nowych warunkow prenumeraty. 

Redakcja i Administl'acja. 

WYDAWNICTWA 


KHAJOWEJ CENTRALI "CARITAS" 

Krakow, Basztowa 1 


Ks. Konstanly l\1i'chalski: "Brat Albert" . 

Ks. Konstanty Michalski: " Dusz~ dae" . 

Ks. Alfons Schletz: "Wsp6lpraca Misjonarzy z Komisjl! 


Edukacji Narodowej" 
Ks. Alfons Schletz: ,.Michal Bartionliej Tarlo" 
Ks. Michal R~kas: "Parafialne nabozellstwo'dlu chorych". 
Ks. Karol P~kala: "CARl T AS" w pracy duszpasterskiej" 

brosz. 160.- opr. 
Czym jest "CAIUTAS" . 

Regulamin dla Oddzial6w Parafialnych "CARITAS" 

"CARITAS", miesi~cznil{ 1 egz. w abonamencie kwartal. 


Dostarczail! 

Diecezjalne Zwil!zld "CARITAS" 


Zlldae w ksj~garniach 


250.- zl. 
20.- 7.1. 

200.- zl. 
25.- zl. 
10.- zl. 

200.- zl. 
5.- zl. 
2. - zl. 

7:').- 1.1. 

~ 



TREst ZESZYTU: 
STA~ISLAW BTODA : MAKSYMALNE I MINIl\t'\LNE 

TENDENCJE SPOLECZNE KATOLTJ{()\V . 257 
Z DYSKUSJI REDAKCY J NEJ 27G 
DYSKUSJE MII:;DZY KATOLIK AMI FRANCUSKIMl 284 

EMANUEL iUOUNIER: PRZEKRO.T TDEOWY FRANC,JI 
ROKU 1946 287 
ODPOWIEDZ NA ANKIET.Ij: 30(~ 

HANNA lIIALEWSKA: FARYZEIZM ~~17i 

JERZY ZAWIEYSKI: M1\2 DOSKONALY (c.• d .) '! 21 

ZDARZENIA - KBI~zK I - LUDZIE 
Zabawki <lIa <loroslych . 33G 
Warunki bezpieczenstwa w dobia broni a lolllowej 338 
Wysoka konjuktura w U. S. A. . 341 
Z all1erykanskiej prasy Iiterack iej . 346. 
II Kongres Partti Spoleczno-Chrzesc. w Belgii (Li piec 1946) . 348 
Wok61 reforll1Y szkolnictwa we Francji 
~a ma rginesie "Mitu ° Syzyf ie" 

350 
352 

Z "Etudes" Nr. 8. n . 46. . 353 
Klopoty tentralne fl55 
Ksil!zki nadesJane do I'cdaI.cji 605 
Do Naszych Czytelnik6w . 368 
11111 111,,1 111 1111111 111 111 11 111111111 111 111111111111 11 11111111 11111111111111111111I1I111I1I1I11111I1II1I1 1I1 11111 11 1111111 11 1111111 11111t1l11ll11ll"lIIllIIlIttlllllllllllll" 

Nowy tom "PRZEGL~DU SOCJOLOGICZNEGO'" 

z a 194·6 r ok 


ukazal sitt w polowie grudnia 1946 roku 
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" GOSC lED Z I E L N Y" 
TygO<lll ik <lIa rodzin kalolick icll, wydawany przez I{ uri~ Diecezjaln:! 

w Katowicach porusza aldualne zagadnienia spoleczno-rcligijne, infor

muje 0 iyciu religijnym na Slltsku, podaje osta lnie wiadomosci ze 

swiata katolickiego i najwazn icjsze wydarzenia biei l!ce zc swiata, 

7. Polsld i z woj. SIl!sko-Dl!browskiego, zamieszcza wicrilZC. f~li('lon~', 


ll owelld. 


Ceoa tygodoika - 3.- zlj Prcnumcrata kwart. - 4tl. -- zl. 

Adrcs Redakcji i Admioistracj i : Katowice, nl. Warszawska aR. 


Konto P , K. O. 11[-4439. 
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