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MIESI~CZNIK 


ROK VI STYCZEN - LUTY 1951 NR 1 (22') 

JAN PARANDOWSKI 

CDZIE CHRYSl'US JEST 

RZYMIANINEM 


Rzym nie mial gotyekiego Sredniowieeza. Zaledwie jeden ko
.seiol, S-ta Maria sopm Ivlinerva , wspiem si~ na gotyekieh skle
pieniaeh i zaledwie pa1'? okien w staryeh domaeh wyglqda spod 
ostrych lukow. Rzym byl znacznie dluiej od wszystkieh miast 
starozytny i bardzo wezesnie stal si~ nowoiytnym, a i wtedy 
raezej powroeil do antyku. Ch1'zeseijanstwo roslo tu i 1'ozwifalo 
si~ wsrod niezliezonyeh dobr poganstwa. 

Dwa tak roine strumienie mialy ez~sto wspolne lozyska. Lecz 
wspanialy palimpsest, jakim na kareie Rzymu narosly splqtane 
ze sobq zabytki wszystkieh epok, mowi bardzo niewiele 0 wal
kaeh i podbojaeh; dzieje t1'ium/u ehrzeseijanstwa ma,fa mezc.i 
znamiona bezbolesnego przejScia zokresu, ktory sil} skonczyl. 
w okres, ktory mial nadejSc. Legendq si~ wydajq opowiadania 
o burzeniu staryeh swiqtyn i niszczeniu posqgow. 

Na odwiecznyeh ementarzaeh pienusi wyznawey Chrystusa 
spokojnie si? kladli obok ostatnich ezeieieli Jowisza. I jednym 
i drugim ei sami kamieniarze wykuwali sarko/agi, z11Jieniajqc 
tylko niektore motytpy. Zdarza sil} nieraz, ie tam, gdzie niema 
stosownego napisu, z samyeh plaskorzeib trudno odgadnqc, ezy 
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grobowiec byl chrzescijanski, czy pogmiski. Nie bmk bowiern 
i nagich figur: Daniela lub J onasza przedstawialy pie1'wsze 
wieki ch1'zescijanskie w bohaterskiej nagosci. 

Zdawaloby si~, ze im blizej czas6w m~czenskich, tym ja· 
skrawsze b~dq wyobrazenia tortU1' i kaini, tym silniejsze 
oskarzenie poganskiego gwaltu. Dzieje si(} WPTost p'rzeciwnie. 
Pierwsze kola nabijane gwoidimi i ruszty rozzm'zone pojawiaj'l 
si~ okolo wieku XIV, a ociekajqce krwiq obrazy Pomaranciu 
w S-to Stefano Rotondo obudzilyby zgrozg 'W duszach tych nie
znanych 1nistrz6w, co wieloba1'wnymi kamykami lub prostym 
p~dzlem glosili chwal~ Bozq na scianach bazyliki od IV do IX w, 

Freski i mozaiki pie1'wszych kosciol6w wymzaj(f triumf chrze
scijanstwa w obrazach pelnych dostojenstwa, spokoju i pogody, 
Nawet uk'rzyzowanie bywa oddane, jalcby z ch~ciq 1tsunigcia 
z naszych oczu zbyt bolesnego widoku. Na scianie S-ta Maria 
Antiqua wyobrazono Ghrystusa na krzyzu w bl(}kitnej tunice, 
spadajqcej do lcostek, bez b6lu w twarzy, z oczyma szerolco 
otwartymi, bo jest to Pan zycia i zma1'twychwstania. A w S-to 
Stefano Rotondo, tuz obok straszliwych malowidel Pomamncia, 
stara mozaika ulcazuje k1'zyz, zupelnie pusty, niby sam symbol 
Golgoty, a na jego szczycie medalion z popi€rsiem blogoslawiq,
cego Zbawiciela. 

Sceny m~czenstwa pojawiajq sig baTdzo Tzadko, a jeSli sq, 
to podobne do fresku w podziemiach lcosciola S-ta Maria in via 
Latina. Jest to scena smie1'ci sw. Jana i Pawla, dw6ch obywateli 
Tzymskich z konca IV wielcu. Obaj swigci klgcz(f p1'zed slU1Jlciem, 
na kt6rym kat ma dolconac sci~cia. Obaj 1naj(f oczy p1'ze1Oiqzane 
chustk'l. Z tego samego ducha wyrosla jedna z najosobli1Oszych 
opowiesci hagiogTaficznych "De quattU01' cOTOnatis", z czas6u~ 
Diolclec,iana, gdzie pow:§Ciqgli1Oosc, trzeiwosc nieomal pmwnicza 
lqczy si~ z fachowq znajomosciq srodlHviska - pmcy 10 lcamie
nio/,ol1wch - i gdzie zachowanie sit} wyznawc61O, ich stanow
czosc, wreszcie smieTc za wiart} p1'zedstawiono z rzetelnosciq, 
'i prawcl(f, nie podwazon(f ani jednym przesadnym slow em. 

TTiumfuj'lce ch1'zescijanstwo pTf} dlco zap omnia/'o lcTZywd i je
go pozegnanie z odchodzq,cym w p1'zesz/'osc poga11.st1Oem bylo 
peIne pTzebaczenia. Gi, kt6rz,y s(fdzq" ie chrzesci,ia1istwo zy/'o 
trwog(f przed widmem antycznego 81Oiata, chyba nigdy nie uczyli 
si~ dzie,i6w Kosciola z zabytk6w Rzymu. zadna bo1Oie111, lclqtwa 
nie oddziela tych dw6ch swiat6w, kt6re do dzis nie mogq sie 
1'ozlqczyc. 
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Koscioly otoczone najpil?kniejsZ(f tradycjq m'ieszczq sil? ~v sta
rych rzymskich mumch. S-ta Maria Antiq'Ua na Forum Roma
num, ktom .'lui sama jest ruinq, - poswi'icila imieniem Najsw. 
Marii Panny parf2 sal palacow cesarskich, a jej spadkobierc.zyni 
S-ta Francesca Romana, 0 kilkadziesiqt krokow dalej, wb'Udo
10ala sil? 10 potl?ine sciany swiqtyni Wenery i Romy. Tui obok 
kosciol San Lorenzo in Mimnda zachowal ksztalt swiqtyni 
Faustyny, nie uroniwszy ani j edne.i z kolwnn, na kto?'ych czytac 
moina ostr'ym rylcem wyci(}te napisy zarowno ostatnich pogan, 
.iak i pozniejszych chrzesci.ian. W podzie1'i'/'iach .§w. Klemensa 
jest sanktuari'Um Mitry, a 'U sw. Cecylii, u, sw. Jana i Pawla, 
U sw. Chryzogona sn'U.iq si'i po scianach obok /reskow ch1"zesci
ia1iskich resztki malowidel rzymskich, pelne kwiatkow i 1veso
lych boikow. 

Nie ma chyba ani .iednego starego kosciola, ktorego strop'U 
nie dzwigalyby kol'Umny czy to naleiq,ce do poprzedniego gma
chu czy przyniesione sTeadinqd. W S-ta Ma?"ia in Amcoeli .iest 
sl'Up gmnitowy z napisem: ex cubiculo Aug'Usto'f'Um., co mialoby 
znaczy6, ie stal niegdys w .iaTeie.i.§ cesarskie.i sypialni. Chrzesci
janstwo bowiem ob.i(}lo caly dobytek antycznego swiata, .iak sobie 
naleine dziedzictwo. 

Widzialem Ch1'zcielnice przerobione z sarko/agow, oltarze 
z wanien granitowych, tl'on?J bis!cupie, !ctore byl?} marmurow1/mi 
fotelami w dawnych te1'mach. Do bazyliTei sw. Jana Laterane?i
skiego pro.wadzq drzwi, co zamykaly ongi senat 1'zymski. A oboTe 
battistero .iest .ieszcze osobliwszy legat staroiytnosci: podwoje 
z bronzu wzil} te podobno z tennow KaraTealli. Gdy sil} .ie ruszy 
z zawiasow zaczyna.iq wyg?'ywac .iakby piesn powainq, groinq, 
surowq, - d1'zw'i cudowne, ktore Dante opis'U.ie u we.iscia do 
czyscca. 

Koscielny oczeTeu.iq,c paru lir dla. kaidego z turystow ]Jow
tarza tf? niespodziankl} starego s.zlachetnego metalu , .iego po
przednik w czasach Dantego, 10 .iubileuszowym 1'oku 1300 tal;; 
samo post'ipowal i poeta /lorencki zachowal 10 pamil?ci ten 
dzwi'ik szeczegolny, aby mu zalJeumic niesmiertelnosc w tych 
strofach: 

Ukuta z twm'de.i i bt'z?czqce.i spizy 
Na swoich czopach wykr?cona cala 
Obrocila si? tarcza swi?tych dzwierzy, 

http:opis'U.ie
http:zaczyna.iq
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Sluchem pobieglem 1,0 11,owe regio11,Y 
Te Deum b1"Zmialo za bral1ty okolem 
W glusach zmiesza11,ych z muzycz11,ymi ton y. 

Takie wraienie 1,0 me zmysly przejC{:lem 
Z owej rnuzyki jak to na przemiany, 
Gdy z organami spiew si<? zlC{:czy spolern, 

To spiew goruje, to znowu organy. 

To poetyc7cie swiadectwo zostanie, gdy .'lui przyszle pokolenia 
przez jakcfsodmian~ 1,0 dTzwiach Battiste1'0, nie br,;dC{: nw.gly 
slyszec ich grania. 

Za marmummi i b1"C{:zami weszli do 7coscio16w i sami bogowie. 
Oto 1,0 Santa Croce in Gerusalemme 'W najdawniejszej cz<?sci 
kosciola, 1,0 kaplicy ciasnej i nis7ciej, na oltarzu, majC{:cym pod 
sobC{: ziemi(J przywiezionC{: z K alwarii, stoi posC{:g 131,0. H eleny. K tos, 
co nie zna jego historii, pat1"zC{:c na t~ malC{: glo1,O(J 0 m elancho
lijnej twarzy, na T~ce drolme, ciche, zbyt slabe dla tak wielkiego 
krzyza, 7ctore dzwigajC{:, r (Jce stworzone do Tozdawania jalmuzny 
i ocierania lez, nie moze pojC{:c, jaki p;"zypade7c polC{:czyl.ie ze 
w spanialym, bu.inie 1"ozroslym torsem, ledwo przy7c1·ytym cienkq 
p1"Ze.1rzystc{: szatq,. Tymczasem tu sir} clokonala metamorfoza naj
dziwniejsza. Tors znaleziony 1,0 ruinach Ostii naleial do posC{:gu 
Junony. P1"ZeZ dodanie brakujq,cych rq,k i glowy uczyniono z nie
go statu? sw. Heleny. W podobny sposob 131,0. Grzegorz z Na
zjansu wplqtal w s1,Oo.1 poemat 0 Chrystusie cale u st(}py z "Bak
chante7c" Eurypidesa. 

Stare formy pi(Jkna wypelnialy sir} nowq tresciq. Zwiedza.i'1cy 
Pompeje lub sale pompejanskie 1,0 Muzeum Narodo1,Oym 1,0 Nea
polu, zadzi1,Oi sir} tym nieprzeliczonym Tzeszom amorkow, kt6re 
z wclzirgkiem malych rozbawionych dzieci na malowidlach scien
nych oddajq si? pracom i zabawom doroslych: lo1,Oiq, ryby na 
w(Jdk(J, uTzq,dzajC{: wyscigi, krzC{:taiC{: si(J w sklepie jubilerskim, 
zbierajq winogrona w winnicach. Ten usmiech ostatnich czasow 
antycznego swiaia powtorzyl sir} raz jeszcze w cudnych blado
niebieslcich mozaikach kosciola sw. Konstancji na via Nomen
tana. Kwitnie na nich prawdziwa winnica panska, 1,0 kt6rej 
pracujC{: owe amorki chrzescijanstwa, polotne duchy oblok6w 
wiosennych, male aniolki; zbierajC{: z krzew6w kiscie winogron, 
wydeptujq, w tloczniach sok winny, prowadzC{: ladowne wozy 
ciC{:gnione przez woly. 

http:polC{:czyl.ie
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Od SW. Konstancji, lezqcej 'za miastem, do sw. Pudencjany 
przy via Urbana, ktom biegnie sladami dawn ego vicus patri
cius, jest dr'oga daleka dla nog, ale bliska dla mysli. Nalezy jq 
odbyc w tym samym dniu. R'-osciolek sw. Pudencjany zostal na 
uboczu od zycia, ulice biegnq ponad nim, a biedne cegly jego 
murow i polupana dachowka pokrycia wl'IUwajq sifJ cicho i nie
smialo w sqsiedztwo okolicznych domow, tak ze ta chatynka 
Boza wyglqda jak staruszka, p1'zysiadla nieopodal wspanialych 
schodow S-ta Maria Maggiore. Jest to, zdaje si(}, najstarszy 
kosciol r,zymski, pmwdziwa ampulka knvi m(}czennikow, posa
dami sifJgajqcy czasow Ne1'ona, kiedy byl domem Pudensow. 
W absydzie gl6wnego oltar'za sq mozaiki z IV wieku. U kladano 
je gdzies niedlugo po tr-iumfie Konstantyna. Przedstawiajq' 
Chrystusa wsr-od aposto16w. 

Gdyby nie miejsce, w ktor'ym sifJ znajdujq i gdyby nie sym
bole chrzescija1iskie, ktore je oznaczajq, widzielibysmy w tych 
postaciach mczej J owisza, krolujqcego nad senatem r-zymskim. 
Chrystus na wysokim tronie ma czolo "chmurozbiorcy", ocie
nione kfJdziorami dlugich wlosow, twm'z ujfJtq w czaTnq wspa
nialq. brodfJ, i wielkie jasne oczy, ogm'nia.iqce kosciol szerokim 
spo.irzeniem. U J ego stop powazni apostolowie kryjq sifJ w fal
dach bialych tog senatm'skich, obr-zezonych szlakiem pu'rpur'y. 
Ten obraz mowi 0 czasach, kiedy na Palatynie zamieszkali pa
pieze, a na Forum Romanum, w mie.iscu prastar'ego comitium 
odbywaly sifJ wybor-y biskup6w. To jest ow Rzym, 0 kt6rym 
Dante m6wil: Questa Rama oncle Cristo e Romano. 

JAN PARANDOWSKI 
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o I-IUlVIJ\NIZ}\IIIE S,v. JANA . 
OD KRZYZA 


1. Stopnie doswiadczenia 
Chodzi 0 ,zagadnienie, ktore tworzy w duzej mierze sam~ 

osnow~ iycia. Takim jest niew~tpliwie s'Prawa wn~trza ludzkie
go i wszystkich jego mozliwosci. Pojawia si~ ona w' wielu uj~
ciach, sluzy za punkt wyjscia dla roinych humanizmow. Nic dzi
wn2go, przeciei mi~dzy konkretnym przebiegiem iycia ludz
kiego uchwyconego od strony zjawiskowej a abstrakcyjnym po
j'i!ciem ludzkiej istoty przeskakuj~ bez ustanku jakby iskry 
przezyc., refleksj i ,i doznan. W 'nich wszystkich czlowiek wci~i 
odkrywa siebie dla siebie, a odkrywa nie tylko jako zjawisko 
i konkret, ale r6wniez jako przedmiotowy zespol i zas6b moili
W08::.i, sil i uzdolniel1 wlaschvych w ogole czlowieczenstwu. Na 
tym ostatnim odcinku vvypracowuje sobie stopniowo coraz pel
niejsze widzenie swej ludzkiej istoty. Obcowanie z innYlIli lu
dzmi rowniez szlifuje surow~ zrazu bryl~ naszych poj~c 0 czlo
wieku, sprawdzajl!c rownoczesnie ci~gle ich przedmiotow~ trese. 
widac stq.d zaraz, ie podstawa naszych s~d6w 0 czlowieku 
i 0 czlowieczenstwie jest bardzo bliska i bardzo dos,viadczalna. 
Niemniej iyjemy w epoce, w ktorej mowi si~ 0 czlowieku jako 
istocie nieznanej. Istota nieznana, a zatem do odkrycia. Takie 
postawienie sprawy jest nast~pstwem przyj~tej metody docie
kan. Zdajemy si~ zrzekac w tej dziedzinie nawet zr~bu zasadni
czych zaloien. Obowi~zuje obserwacja, drobiazgowy wgl~d, do
~wiadczenie. W nast~pstwie tak okreslonej metody badal1 czlo
wiek ukryl si~ s obie ze sw~ istot~ i jej podstawowym zlozeniem. 
Badania doswiadczalne muszl! go odkryc w nowy sposob, aby 
zadoscuczynic przyj~tej metodzie. Muszq. go odkryc dokladniej 
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i pelniej. N a tc;) zasadC;) nalezy siC;) zgodzic. J esli ktos twierdzi, 
ie nie wolno zbyt pochopnie abstrahowac i uog6lniac w kierun
ku czystego pojC;)cia czlowieczenstwa, kiedy konkretny rzeczywi
8ty splot tego czlowieczenstwa znajduje siC;) najblizej nas i na
l'zuca siC;) calej naS'zej wrazliwosoi poznawczej jako najbliiszy, 
najbardziej bezposredni przedmiot doswiadczen, na takie twier
cIzenie nalezy si~ zgodzic bez wahania. Niemniej czlowiek 
jest tym bodaj jedynym przedmiotem, kt6rego doswiadczamy od 
zewuq,trz i od wewnq,trz. Takie dwoiste pole doswiadczen domaga 
siC;) zaraz rozszerzenia zakresu badan. Zalozenia przyrodnicze 
tLl 	nie wystarcz~. 

Pr6cz tego zastrzezenia nasuwajq, siC;) inne. Dotyczq, one mo
zliwosci przedmiotowych wniosk6w. Zalozylismy czlowieka ja
ko istotC;) nieznanq" jako pole odkryc. Ot6i przedmiot odkryc 
znajduje siC;) tak blisko, ze gubimy siC;) bodaj w obfitosciszcze
g61owego materialu. Jak daleka stq,d droga do uog6lnien, do 
wniosk6w, lkt6re by wprowadzaly nas w samq, istotC;) czlowieka? 
Wlasnie dlatego, ze w gre, wchodzi swiadome doswiadczenie r6
"miez od wewul!trz nie tylko od zewnq,trz, wlasnie dlatego wy
raRtajq, irudnosci. A pr6cz tego przeniesienie doswiadczen w 3;b
strakcyjnq, sferC;) uog6lnien wymaga zestawiania i por6wuywa
llia. Latwo zrozumiec, ze caly wewnC;)tr71ny material doswiad
czalny daleko trudniej daje siC;) uchwycic i podporzq,dkowac ta
kim wymogom. Niemniej zasada wglq,du i doswiadczenia obo
wil!zuje u podstaw wszelkiego humanizmu. Wysuwajq.c czlO
wieka jako podmiot dociekan, przypuszczen i wniosk6w, slu
sznie wymagamy, aby byly one sprawdzalne w drod.ze jakie
gos doswiadczenia. Czlowiek, kt6ry szuka tluma·czenia Iswej 
istoty, a rna prawo i obowiq.zek szukac jak najpelniejszego, 
musi zawsze odnalezc siebie w tworzonym przez nas obrazie, 
j (sli nie wedlug aktualnego odzwierciedlenia, to bodaj w pel
n~Tm potencjalnie podobienstwie. 

2. 	 Odkrycie nadprzyrodzonego czlowieka 
Powyzsze jest wstC;)pem do rozwazan 0 humanizmie sw. J3;na 

od Krzyza. Chodzi oczywiscie 0 pewien humanizm w ujC;)ciu 
i w znaczeniu teologioznym. Sw. Jan od Krzyza bowiem, kt6ry 
wraz ze sw. Teresq, od Jezusa dokonal w XVI w. reformy za
konu karmelitanskiego, iPrzywracajq.c mu dawnq, surowszq, re
gulC;), zostawil po sobie szereg dziel, kt6re obok tw6rczosci wspo
mnianej sw. Teresy z Avila Sq, uznawane za swzytowe osiq.gniC;)
cia w dziedzinie mistyki katolickiej. Takie jest niewq.tpliwie 
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zdanie Ko.sciola, kt6ry SW. ,Jana od Krzyza obdarzyl tytulem 
Doktora Mistyeznego. Dziela jego, napisane w j~zyku narodo
wym hiszpatiskim, co stanowilo niewl!tpliwy wylom na owe 
ezasy, uehodzl! pr6ez tego za wydarzenia w ealym tego slowa 
znaezeniu historyczne w dziejach hiszpatiskiej literatury. Zna
mionuje je, obok ogromnej scislosei i surowej logiki teologicz
nego wykladu, prawdziwy polot poetyckiego natchnienia. Wszy
stkie przeciez zostaly pomyslane jako komentarz do poematu. 

Poezja niewll-tpliwie ulatwila Autorowi wiele w tej dziedzi
nie, kt6ra ami w ramach potocznego prozaicznego j~zyka ani 
w wi~zach seisle naukowej terminologii, nie da si~ wsp6lrz~
dnie wyrazie. Tyle co do sHy zewn~trznej dziela. Wewn~trznie, 
w dziedzinie tresei, uderza teologa scisla logika rozr6znieti i ze
stawie,ti.. Treseill- dziela jest droga duszy do zjednoczenia z BO
giem. Sw. Jan od Krzyza m6wi 0 srodkach tego zjednocze
nia, jego stopniach 'i stanach, 0 calej grze wewn~trznych sil 
naprzyrodzonych, kt6rew nim wsp6Idzialaj~. Wszystko to 
z punktu widzenia teologieznego okazuje si~ przy blizszym 
wgill-dzie ogromnie seisle, od najszerszych zalozeti az do osta
tnich szczeg616w. Sw. Jan od Krzyza w istocie jest nauczycielem 
i mistrzem dusz w dqzeniu do Boga. 

W tej chwili jednakze chodzi nam 0 jego humanizm. Zagad
nienie to: stawiam jako tez~ do udowodnienia. Godzimy si~ ba
wiem na to, ze jest niezwyklym teologiem, ze jest znawcll- zy
cia nadprzyrodzonego i wr~cz kodyfikatorem calej jego we
wn~trznej prawidlowosci, ze jest wielkim pisarzem opiewajll-
cym ,zjednoczenie duszy ludzkiej z Bogiem. Ale czy rzeezywi
Scie mozna twierdzie, ze dziela jego zawierajll- jakll-s tresc hu
manistycZIlll-, ze pokrywajll- si~ w jakims zakresie ze sprawll- czlo
wieka, ze owszem wysuwajll- jll- nawet w pewien spos6b na 
pierwszy plan? To ostatnie zwlaszcza moze si~ nam iWydae nie
zgodne z literq i duehem jego dziel. l\zeby udowodnic po
stawionll- tez~, trzeba wla.sciwie wykazae, 0 Be, dlaczego i w jaki 
spos6b to, co sw. Jam od Krzyza nazywa zjednoczeniem duszy 
z Bogiem, stanowi jednak spraw~ czlowieka. Trese humanisty
czna musi tu bye badana i wykazywana pod pewnym szczeg61
nym kll-tem widzenia i w 8zczeg6lnym zakresie. Rzec by mozna, 
iz chodzi 0 odnalezienie czlowieka w Bogu ~ wzajemnie 0 od
krycie Boga w czlowieku. Zdaje si~, ze takie postawienie sprn
wy jest odpowiednildem tego, co nie tylko badacz, ale i kaZdy 
czytelnik ~najduje w dziela.ch sw. Jana od Krzyza. 

http:dziela.ch
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Po coz jednak w takim razie ow wst~p 0 doswiad
cEalnych dqznosciach j wymaganiach w metodzie badan nad 
czlowiekiem? Nie od rzeczy b~dzie tu przypomniec, ze wlas
nie autor ksiqzki 0 czlowieku - istocie nie~nanej wskazywal 
wielekroc na sw. Jana od Krzyza jako na zrodlo, z ktorego 
udalo mu si~ zaczerpnqc calq obfitosc nowej wiedzy 0 czlo
wieku, ktore pozwolilo mu odkryc w . czlowieku takie mozliwo:" 
sci, 0 jakich w zadnym stopniu nie informujq lekarskie bada
nia, ktore wymykajq si~ spodzasi~gu przyrodniczych doswiad
czen. Otoz tego, co uswiadomilo Carrel'owi, co go przekonalo 
o rzeczywistej obecnosci owych mozliwosci w czlowieku, trudno 
si~ doszukiwac gdzie indziej, jak wlasnie w bardzo doswiad
czalnym charakterze dziel Doktora Mistycznego. To go sklo
nilo do twierdzenia, ze obok sfery przyrodniczej, do ktorej 
cz~sto ograniczaly 8i~ badania nad czlowiekiem, znajduje si~ 
jes~ze malo znany Ikrqg psychologiczny, a wreszcie ta trzecia 
nieznana sfera, do ktorej odnoszl! si~ wlasnie doswiadczenia, 
opisane przez sw. Jana od Krzyza - dziedzi1na laski. Trzeba 
dodac, Ize w takim uj~ciu czlowiek nie tylko jawi si~ jako nie
znany, ale tez poznawalnosc jego rozklada si~ na trzy plasz
czyzny, ktore wzajemnie si~ wll}czajl! ;j uzupelniajl!. Ale i sto
pienpoznawalnosci jest ro~ny, mozliwosci doswiadczalne od
r~bne, a sens ich niejednoznaczny. Najwidoczniej jednak istota 
ludzka nie daje si~ pokryc .j wyczerpac jednym jakims gatun
kiem doswiadczen. Pozostajl! w niej zakresy, w ktorych inne 
badania ujawniajq osobne bogactwa istoty nieznanej. 

Wspomnialem wyzej 0 "doswiadczalnym" charakterze dziel 
sw. Jana od Krzyza, wysuwajl!c przypuszczenie, ze w nim to 
wlasnie umysl nowoczesnego przyrodnika znajduje najsilniej
sze potwierdzenie podmiotowej sfery nadprzyrodzonej w czlo
wieku: przejawow zyciowych, sil i uzdolnien. Poniewaz one 
w czlowieku zachodzl! i dzialajq, ·a czlowiek stanowi dla nas 
najblizszy przedmiat doswiadczalny, pragn~libysmy wykryc 
je i okresIic rowniez przy pomocy pewnego doswiadczenia. 
Otoi, przypisujl!c sw. Janowi od Krzyza tak przekonywajqcy 
autorytet w tej dziedzinie, chcemy wskazac po pierwsze na bo
gaty material doswiadczalny odnosnie do dziedziny zycia nad
przyrodzonego. Trzeba dodac, iz material ten zostal przez nie
go uj~ty w system ogromnie logicznej ca}oSci, w ktorej oka
zuje si~ pelny sens poszczegolnych przejawow w podporzqdko
waniu jednemu iZasadniczemu celowi; Jakim jest zjednocze
nie doozy ludzkiej z Bogiem. 
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Co jednak mme omlaczac doswiadczenie w odniesieniu, do 
nadprzyrodzonego zycia duszy? Jaki jest sens tego wyrazenia? 
Otoz mowiq.c 0 doswiadczeniu, mam tu na mysli nie tylko sarno 
doswiadczenie mistyczne, kontemplacj~, w ktorej spelnia si~ 
wedlug sw. Ja·na od Krzyza sarno zjednoczenie duszy, a w szcze
golnosci jej duchowych wladz z Istotq. Bozq. w ogromnie pro
stych i gl~bokich zarazem· uniesieniach milosci i poznania. Nie 
o takie przedmiotowe doswiadczenie chodzi tutaj,\ pominmy 
rowniez jego posredni lub bezposredni charakter w odniesieniu 
do przedmiotu, ktorym jest Bog w samej swej Istocie. Mowi~c 
o doswiadczeniu, mam na mysli w ci~gu wszystkich niniejszych 
rozwazan sam~ tylko podmiotow~ stron~ tych zjawisk i przezyc, 
samq. tylko t~ podmiotow~ sferE; odniesienia w cuowieku, ktora 
umozliwia mu wejscie w tak seisle obcowanie z Bostwem. Ta 
sfera bowiem, inaczej mowiq.c - podmiotowa dziedzina zycia 
nadprzyrodzonego w czlowieku - niew~tpliwie wchodzi wraz 
z dziedzin~ organizmu i psychiki w humanistyczn~ tresc. Ona 
tez u tych wszystkich ludzi, ktorzy nie S1! jej calkowicie pozoba
wieni, podlega doswiadczeniu wewnE;trzmemu, dzi~ki niemu daje 
si~ wykryc, badac i lopisywac. Doswiadczanie jej dokonuje si~ 
w ramach wewn~trmlego zycia nadprzyrodzonego. Przebiega 
ono niewl:!tpliwie w formie odniesienia do Boga, ale podstawy 
tego odniesienia ,tkwil:! w duszy jako nadprzyrodzone sily zy
ciowe, i .iako takie nie tylko stanowil:! podmiotow~ podstaw~ 
przezycia nadprzyrodzonego, ale same rowniez bywajq. bezpo
srednio przezywane. A dzi~ki temu podlegajq. w jakissposob 
doswiadczeniu,skladajl:! si~ na konkretnq., doswiadczaln~, hu
mamistyczillq. tresc. Pracujq. one zas wedlug najgl~bszej odpo
wiedniosci swej natury nad zjednoczeniem duszy ludzokiej z Bo
gIem. Czlowiek nie posiada ich z natury, sq. mu dane, stanowil} 
jego wyposazenie nadprzyrodzone w porzq.dku laski. Niemniej 
w tym porzl}dku sltajq. siE; ·wlasnoscil:! podmiotowq. czlowieka, 
w nim bytujq. i pracujq., w nim objawia si~ ich dzialalnosc, 
w nim tez daj~ si~ doswiadczalnie stwierdzic i po skutkach 
opisac. Mozna nawet z ic.h doswiadczalnych objawow docierac 
do samej ic.h istoty, do wewn~trznych ir6del tej prawidlowosci, 
w kt6rq. wyposazaj~ nadprzyrodzone zycie czlowieka. Tq. drog~ 
idzie wlasnie sw. Jan od Krzyza, ktory swI:! nauk~ 0 nadprzsro
dzonym zjednoczeniu duszy z BogiertJ. j 0 glownych jego srod
kach, jakimi sq. laska poswi~cajq.ca i cnoty teologiczne wiary, 
nadziei i miloSci wraz z darami Ducha sw., rozbudowuje wla
snie od .strony doswiadczoalnej, od niej dociera do gl~bokiego 
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uj~ia istoty tych nadprzyrodzonych sit Material doswiadczal
ny wnosi ogromnie bogaty. Dostarczylo mu go wlasne zycie 
wewn~trzne, dostarczyl wgl~d w zycie wewn~trzne innych 
dusz, kt6rymi kierowal. .Tw6rczy umysl ' poety 0 wyraznych 
przy tym sklonnosciach filozoficznych bral caly ten doswiad
cza1ny malterial i porz~dkowal wedlug kilku zasadniczych linii 
wytycznych. Powstal system przejrzysty i 0 niezbitej dla kaz
dego tSile wewn~trznej logiki. To ostatnie dopomaga niew~tpli
wie do wytworzenia u czytaj~cego lub- badajqcego jego dziela 
moen ego przekonania, ze zjednoczenie z Bogiem stanowi rze
czywiscie r6"miez spraw~ czlowieka i wchodzi jako osobny za
kres w bogactwo humanistycznej tresci istoty nieznanej. 

3. 	Teologia podmiotu 
Wiele nam w owej dziedzinie moze wYJasmc sarno podanie 

zasadniczych mysli sw. Jana od Krzyza na ten temat. 
Od pierwszych strof swych lirycznych poemat6w i od pierw

szych rozdzial6w teologicznych komentarzy do nich stawia nas 
Autor w polozeniu czlowieka, kt6ry wyrusza w drog~. Jest to 
oczywiscie por6wnanie, droga bowiem rna prowadzic do zjedno
czenia z Bog-iem, podqza si~ ni~ zas nie tyle wychodzq.c z siebie, 
ile raczej wchodzq.c w nieoczekiwany zywiol swego wn~trza. 
Owszem - wychodzq.c w noc. "Noc" to symbol ulubiony sw. 
Jana od Krzyza, symbol wieloznaczny, w wielu \vypadkach po 
prostu skrot cal ego lancucha filozoficznych, teologicznych lub 
psychologicznych przeslanek. "Noc~" jest dusza sarna jako na
tura stworzona wobec calkowicie nadprzyrodzonego bytu Bo
gao Ale dopiero wychodzqc Z siebie ku Bogu 0 sile rozumu kie
rowanego wiarq., stwierdza, ie znajduje si~ w "nocy". Oto bo
wie.m dostrzega, ii Bog, ku kt6remu si~ wyrwala prowadzona 
w rozumie mocq. wiary, jest jej znany raczej z imienia nii 
z Istoty. Tak. Istoty Jeg-o nie zna, nie poznaje, a rownoczesnie 
do Jej poznanie 19nie, od wewn~trz zasilana intensywnie nur
tern nowej milosci ze strony woli. Przebudzily si~ w niej oto 
niespodzianie drzemiq.ce przed tym nadprzyrodzone sily, i zgo
dnie ze sw<} wewn~trznq. dynamik~ dzwigaj~ jq. ku Bogu, kazl:!
szukac Jego oblieza. Czyz jest ono zas}oni~te noeq.? Tak, noe 
lezy mi~dzy dusz~ a Bogiem, ale dusza w niej odnajduje siebie, 
a raczej odnajduje si~ w sobie, w swej niewspolmiernej wzgl~
dem Boga naturze, w ktorej tkwi korzeniami mrok. 

Taka jest atmosfera, taki nastr6j dwu zwlaszeza pierwszyeh 
c7.~sci owej tetralogii Doktora Mistyeznego. Symbol, "noey" 
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zalega "Wnijscie na gor~ Karmel", wyraza si~ nawet w tytule 
"Ciemnej nocy". Symbol stanowi plaszczyzn~ wspolnl!-, na kt6
rej spotykajl:), si~: dO;5wiadczalny wykres przezycia oraz teolo
gicz!1e uzasadnienie tegoz pr,tezycia. Trzeba teraz umiej~tnie 
rozszczepiac i tlumaczyc ow sugestywny symbol, aby odnalezc 
w nim call!- tak wlasciwl!- dla sw. Jana od Krzyza doswiadczal
nl!- teologi~ podmiotu, kt;ora w swej istooie nie jest niczym in
nym jak doswiadczalnie ujawnionl!- sferl!- laski, nadprzyrodzo
nym dopelnieniem czlowieczeiistwa. Sw. Jan od Krzyza jak naj
dokladniej odroznia je od natury ludzkiej. Nauczyl ,si~ tego 
odroznienia nie tyle w drodze teologicznego rozumowania , He 
w zyciu weWJl~trznym. A scislej jeszcze: zycie wewn~trzne po
twierdzHo mu to, do czego teologia doszla ze scisloscil} rozu
mujl:),c z objawionych przeslanek. A wi~c: laska stanowi nowe 
narodziny czlowieka z Boga, dajl!-c ludzkiej naturze uczestnic
two w Bozej naturze, ,owszem w Isamym Bostwie. Boga. 0 tym 
wiemy z Objawienia (por. J. I; J. III, 5 i inne), wiemy przez 
wiar~. Ale nie tylko wiemy; przez wiar~ i lask~ rzeczywiscie 
wll}czamy si~ w to uczestnictwo nadprzyrodzone, udziela si~ 
nam Bog. To uczestnictwo ("participation") wchodzi nie tylko 
moralnie, ale fizycznie w konkretny zasob czlowieczeiistwa ja
ko pierwiastek dynamiczny. Dynamika owa idzie, jak wyrainie 
wynika z doswiadczenia opisrunego i z wykladu sw. Jana od 
Krzyza, w dwoch kierunkach: w kierunku swego wlasciwego 
Przedmiotu, co innymi slowy znaczy: otwiera czlowieka na Bo
ga, udost~pnia mu przedmiotowq lqcznosc z samq Istotq Bozq 
i rownoczesnie w .1derunku podmiotu; w nim dokonuje pew
nego rzeczywistego przeksztalcenia, przeobrazenia czy tez prze
tworzenia ("transformacion"). Na pierwszej drodze otwiera si~ 
dla duszy ludzkiej mozliwosc doswiadczalnego p02mawania sa
mega Bostwa, na drugiej przezywa stopniowl} i bardzo mme 
powolnl}, niemniej rzeczywj.stl}przemian~ wlasnego wn~trza. 
Jest to niewl!-tpliwie wynik owej gl~bokiej przedmiotowej Il}CZ
nOSci z saml} Jstotl} Bozl}, niemniej dzi~ki temu' scisle teologi
cznemu odniesieniu i sarna przemiarna po stronie podmiotu, sam 
6w podmiotowy system odniesienia tworzy rzeczywist~ teologi
cznl!- tresc czlowieczeiistwa. 

Jezeli teraz dodamy, ze sw. Jan od Krzyza wlasnie t~ stron~ 
podmiotu przezywajl!-cego, a w tym wszystkim dogl~bnie prze
twarzanego, uwzgl~dnia w swoich dzielach w przewazajl}cej 
mierze, z lekka tylko zarysowujl!-C abstrrukcyjny obraz czlowie
czeiistwa, ktore mial czas dokladnie poznac w uporczywej pra
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cy nad sob~ zarowno jak w nas.ilonym zyciu lask~ - wowczas 
ow humanistyczny aspekt jego dziel, na ktory tutaj wskazuje
my, uzasadni si~ nam jak najpelniej. Lini~, wzdluz ktorej 1'oz
wija ,si~ on rw jego dzielach, jest wlasnie linia owej "transfor
rna.cion" nadprzY1'odzonej. Zycie nadprzY1'odzone to nie tylko 
nadprzY1'odzone odniesienie do Boga, to 1'owniez nowa postac 
konkretnego ludzkiego zycia, postac p1'zezywalna i doswiad
czalna. Zjednoczenie z BogieJ;ll jest rzeczywi-st~ spraw~ czlO
wieka. 

4. Poznanie i mHosc. "Noe" 

Z poprzedzajq.cych wywodow wynika, ze wlasciw~ podsta
w~ do tego, aby mowic 0 jakiejS postaci humanizmu w dzie
lach sw. Jana od Krzyza upatrujemy w przyj~tym przez niego 
zalozeniu: opisuje doswiadczenie nadprzyrodzone, a doswiad
czenie zawsze w jakis sposob zbiega si~ z mia1'q. czlowieka, 
czlowiek stanowi punkt wyjscia, jego przezycia wlq.czajq. si~ 
w przebieg doswiadczeii. Rownoczesnie jednak Autor nieustan
nie sta\via nas wobec koniecz-nosci stwierdzenia, jak dalece 
p1'zezycia te i doswiadczenia przerastaj~ wlasciw~ miar~ czlo
wieka, jak w pewnym znaczeniu rozsadzajq. przyrodzony rytm 
jego psychiki, jak wobec tego nie dajq. si~ przyczynowo spro
wadzic do jej sil i uzdolnieii, ale clomagajq. si~ z calq. scislosciq. 
jakiejs innej sfery, innego podloza, ktore niemniej b~dq.c pod
miotowe, jest rownoczesnie ponadpsychologiczne, ponadludzkie, 
ponadnaturalne. Widzimy rzeczywiscie, jak w ciq.gu nadprzy
rodzonego dojrzewania wn~trza ludzkiego p~kajq. chisne ramy 
rozumowaii, gdy miej sce dyskursywnego rozmyslania stopnio
wo zajmuje kontemplacja. Widzimy, jak cale zycie uczuciowe 
czlowieka przetwarza si~, pozornie niszczejq.c w oschlosciach, 
a w istocie doskonalq.c si~, podporzq.dkowane tej nowej nad
przyrodzonej milosci, jaka coraz cz~sciej nawiedza wol~ do
swiadczalnie, habitualnie zas coraz gl~biej i przemozniej jq. po
siada i przenika. Cale to wewn~trzne tworzenie si~ nowego 
czlowieka jest niewq.tpliwie skutkiem przedmiotowego odnie
sienia wladz duszy ludzkiej do Boga, ku ktoremu wychodzi du
sza wciq.z, nie dajq.c si~ zbicz tropu mrokiem, jaki z natury 
jq. zalega. Odniesienie do Boga, obcowanie z Nim i zjednocze
nie okazuje si~ tworcze na wewnq.trz. Nowy czlowiek kSztaltuje 
si~ z niego i staje si~ coraz bardziej swiadom swej odmiany, 
nowego zycia, ktore w nim pojawilo si~ i wzbiera. Cala tetra
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logia SW. Jana od Krzyia jest pelnym i r6wnoczesnie doswiad
czalnym wyrazem tej odnowy. 

Oto rozum ludzki ze swej natury porusza si~ w zasi~gu mate
rialnej rzeczywistosci, z niej wydobywa swe po.i~cia i po nich, 
sprowadzajq.c swoje myslenie na dose szerokq. plaszczyzn~ by
tu, zbliia si~ rowniei do Boga jako do Bytu. A sw. Jan od 
Krzyia uczy nas, z calq. sci'slosciq., stwierdzajl}.c to doswiadcze
niem, jak tenie rsam rozum, zjednoczony przez wiar~ z saml! 
Istotl}. Boil}., jako wlasciwym Przedmiotem nadprzyrodzonego 
odniesienia, staj e si~ uczestnikiem Boiego poznania. Co to 
znaczy? ~ Znaczy to nie tylko, ie poznaje Boga, ie w obja
wionych prawdach wiary spotyka si~ z gl~bil}. Boiych tajemnic, 
w ktorych sarno iycie wewn~trzne B6stwa staje si~ przed jego 
wnikliwym wejrzeniem. Ale znaczy to r6wniei, ie staje sif;l 
uczestnikiem samego Boiego poznawania, ie ono sarno wll}.cza 
si~ niejako w przyrodzony poznawczy nurt rozumu i pracuje 
w jego gl~bi. Dzieje si~ to zwlaszcza wtedy, gdy w nadprzy
rodzone swiatlo wiary wplynie przez dary Ducha Swi~tego no
we tchnienie poznawcze, ktOre jest tchnieniem Boga. To wszy
stk,o urzeczywistniasi~ i aktualizuje w chwilach nadprzyrodw
nej kont'emplacji, niemniej to wszystko, cale to bogactwo cil!
gle trwa w duszy czlowieka usprawiedliwionego i uswi~conego 
przez lask~. Cz~sto jednakie dlugo drzemie tam nierozbudwne 
i nie wykorzystane. Ot6i dla rozbudzenia jego potrzeba proce
sow laski, ktore prowadzl}. w dwu kierunkach: od Bog-a do du
szy i od duszy do Boga. Sw. Jan od Krzyia m6"vi 0 "nocach" 
czynnych i biernych, ktore uzupelniajl}.c si~ wzajemnie doko
nujl}. dziela oczyszczenia wewnE;trznego czlowieka, jego oswie
cenia ,i zjednoczenia z Bogiem. 

Ten wspolny charakter "nocy" uwzgl~d:nia w wewn~trznym 
iyciu nadprzyrodzonym przewag~ dlJialania duszy lub dzialania 
Boga. Zawsze jednak zar6wno w pierwszym jak drugim wy
padku mamy do czynienia z istotowl}. nadprzyrodzonq. dynami
kq. laski, cn6t teologiczmych, darow Ducha s\Vi~tego. One ksztal
tujq. od wewnq.trz nowego czlowieka, tworzl}.c coraz gl~biej jego 
iycie jako uczest!lictwo w iyciu Boga. Chwile kontemplacji 
nadajq. temu uczestnictwu charakt~r doswiadczal,ny - chodzi 
wowczas 0 pewne kosztowanie B6stwa. Niemniej wszystkie te 
nadprzyrodzone uzdolnienia i sily cil}.gle, nieustanine przetwa
rzajl}. od wewnl}.trz czlowieka proporcjonalnie do swego nara
stania, a to narastanie dokonuje si~ z jednej strony. w miar~ 
wzmagania wysilkow duszy, a rownoczesnie w miar~ dzialania 
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Boga. I tegQ weewJl~trzneego przetwarzania, tej odmiany ezlo
wiek staje si~ eoraz bardziej swiadom. Swiadomie przeciez sam 
w niej wsp61dziala, swiadomie rowniez stwierdza, ze w swyeh 
wysilkaeh nie jest sam. Sw. Jan od Krzyza szczegol-nq zwraea 
uwag~ na tworezq wewn~trznie moe enot teologieznych, ktore 
z jednej strony rozbudzajq i usprawniajq nadprzyrodzone dzia
lanie ezlowieka, z drugiej strony ujawniajq si~ w nim nieraz 
jako moment dzialajqeego Boga. Nie wyst~pujq wowczas sa
me, akt Boiy wlqc.za si~ w nie za posrednictwem darow Ducha 
Swi~tego, ktore rownoczesnie w pelni odslaniajq moc uczest
nictwa w zyciu wewn~trznym Boga, w Jego poznaniu i milo
sci. Takq jestmoc wiary w rozumie, ktora w pelni okazuje si~ 
duszy w chwilach kontemplacji wlanej, takq jest moe miloSc.i 
i nadziei. 

Oto wola w slad za rozumem odnajduje krqg swego milo
wania. Sw. Jan od Krzyia wykazuje nie tylko, co zdolna jest 
koehae, ale rowniei, jak zasadniczym jest jej wplyw, jej udzial 
w dziele wewn~trznej przebudowy czlowieka. Ona zrownuje 
niejako dusz~ z przedmiotem jej umilowania, i owszem stawia 
jq w zaleionosci od niego. Sw. Jan od Krzyza widzi te nast~p
stwa, zna je z doswiadczenia. Oto dusza ludzka jest jednosci~ 
ogromnie plastycznq, mozna jq wewn~trznie ksztaltowae i prze
ksztalcae, wszystko zalezy od sil, jakie w niej dojdq do glosu. 
Sil~ rozstrzygajqcq jest wlasnie mUose. Ona zaciesnia i ubozy 
dus~, gdy odnosi si~ do ponizajqcego przedmiotu, ona dzwiga 
j~, rozszerza i bogaci, gdy przylgnie bez ograniczeit do Najwyz
szego Dobra. Wedlug sw. Jana od Krzyia wola to ogrom nie
zaspokojonego duchowego pOil:!-dania. Moilna jednak ten jej 
duchowy :ogrom sciesniae, niedosycajl:!-c go, zaspokajajq.c wedlug 
aspiracji i iqdait niiszej zmyslowej sfery czlowieka. Moina to 
ezynie nawet w obcowaniu z Bogiem, szukaj~c tam tego, co 
syci uczuciow~ tylko lub ·wr~cz zmyslow~ stron~ czlowieka. Ot6i 
sw. Jan od Krzyia domaga si~ calkowitych i zupelnych skut
kow obcowania woli z Bostwem przez milose. Sarna milose nad
przyrodzona nad tym pracuje. Ogrom duchowego poi~dania, 
ktory nie moie bye ostatecznie zaspokojony, jak tylko samym 
Dobrem Boiym, otwiera si~ w duszy zwolna, niszczl'j,c bolesnie 
odrosle niiszych upodobait, przywiqzan i poi~dan. Znow wif;c 
Istota Boia jednoczy si~ z dusz~ przez "noc" - noc zmyslow 
i ducha. Nad zjednoczeniem tym pracuje nadprzyrodzona mi
lose, ktora nakazuje . woli zrzucae stopniowo wszelkie postac.i 
niiszych przywi~zait i umilowait po to, aby w calej doskona
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lej czystosci ukazac swe jedyne, duchowe i nadprzyrodzone 
"przywi~zanie" .~ zjednoczenie z Bogiem. A w dynamicznym 
procesie tego przebiegu milosci, ktory wewn~trznie przetwa
rza czloiweka, rozszerza si~ niepomiernie zasi~g woli; zjedno
czenie z Bogiem stanowi 0 pelnym jej duchowym wyzwoleniu. 
To wyzwolenie zachodzi od wewn~trz jako fakt niezaleznosci 
od dobr niewystarczajl!-cych jej duchowej skali, a wypraco
wuje si~ w nadprzyrodzonym nasileniu milosci przez odniesie
nie do Dobra, ktore jest nieogmniczone. 

Tak wi~c cnoty teologiczne, caly ow zespol sil, ktore we
dlug sw. Jana od Krzyza z istoty swej pracujq. nad zjednocze
niem duszy z Bogiem, stopniowo tez uj awniaj~ fakt rzeczywi
stej odmiany czlowieka, zaskakujq. tym faktem, jesli t~k mo
zna powiedziec. Zawsze bowiem miesci si~ w nim cos, czego 
psychologiczne sHy natury ludzkiej, nawet wspolpracuj~c 
w procesach laski, w dzialaniu cnot nadprzyrodzonych, same 
nie wypracujq, same nie osiqgnq. Wniosek stqd oczywisty, 
te procesy te, ktore dalej si~gajl!- niz przyrodzona sprawnosc 
wladz i uzdolnieil czlowieka, gl~biej tei i wczesniej si~ zaczy- . 
najl!- od ludzkich akto"" myslenia czy chcenia, z innego si~ ro
dzq. podloza. Tak tedy sfera nadprzyrodzona w czlowieku uka
zuje si~ jako fakt podmiotowy, a rownoczesnie ponad-psycho
logiczny. U sw. Jana od Krzyza przekonujq. nas 0 tym nie rozu
mowania, wychodzq.ce z abstrakcyjnego uj~cia czlowieka i .lego 
natury, ale sam konkret pulsujl!-cy przejawami nadprzyrodzo
nego zycia w .lego doswiadczalnym, i na 2r~bie doswiadczenia 
uswiadomionym przebiegu. 

5. 	Trod uczestnictwa 
Godnym zauwaienia jest jeszcze to, ze wszystkie owe proce

sy wypracowujl!- si~ z duzym trudem. Sw. Jan od Krzyza, wier
ny scislym zalozeniom swej teologicznej logiki, stwierdzonym 
procz tego zyciem, przyjmuje jako jednl!- z pierwszych zasad, 
ze urzeczywistnianie konkretnego zycia nadprzyrodzonego wy
maga "nocy", a "noc" ta oznacza rowniez zaparcie si~ tego~ 
co przyrodzone, co.zaspokaja w czlowieku caly ow przyrodzony 
splot poznawczy i pozl!-dawczy zarazem zmyslowo-duchowy. Ta 
zasada mowi ogromnie wiele, wskazuje bowiem, 0 ile nadprzy
rodzone zycie, b'i)dl!-c prawdziwym zyciem duszy, posiada jednak 
wlasciwl!- sobie odr'i)bnosc od kr~gu psychiki. Nie ksztaltuje 
si'i) jako jeS wplyw, jako luzna nadbudowa w drodze zwyczajnej 
8ublimacji jej przyrodzonych uzdolnieil. Owszem, ksztaltuje 
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si~ w niej i razem z nil!, ale rownoczesnie domaga si~ pewnej 
"prozni psychologicznej", pewnego wy1l!czania tego, co seisle 
przyrodzone, bl!dz w dziedzinie pOZlnawczej, bl!dz w ·sferze dl!
zen i pozl!dan. Ksztaltuje si~ wi~c z pewnej odr~bnej specyfi
cznej gl~bi, w ktorej czlowieczenstwo przez lask~ dope1nia si~ 
uczestnictwem w naturze Bozej. 

W ten sposob nadprzyrodzone zycie w czlowieku powoli do
rasta do swej pelni doswiadczalnej. Dorasta zas z ogromnym 
trudem. Jest to trud, w ktorym czlowiek cil!gle przechodzi sie
bie, aby uchwycic, zatrzymae, zaktualizowae gl~biej t~ postae 
zycia, ktore ichociaz w nim jest i w [lim iSi~ staje, niemniej 
z natury nie jest jego wlasnoscil!, ale darem. A ten trud nad
przyrodzony polega na takim dzialaniu, ktore coraz gl~biej ogar
nia w czlowieku ow dar. Jest to dzialanie wrazliwe na przej
mowanie, podatne na bezposredn:ie tworzenie ze strony Boga, 
niemniej ogromnie wysilone i czujne, ogromnie rowniez tworcze 
wewn~trznie. Trud ten tlumaczy si~ rodzajem surowca, surow
cern bowiem jest czlowiek sam, najblizszy przedmiot doswiad
czenia i swiadomosci - i stl!d tak bardzo nieznany. W miar~ 
jednak jak poznaje si~ z trudem, jak staje si~ swiadom swego 
wn~trza, wowczas i sfera laski ujawnia mu si~ z doswiadczalnl! 
sill!. Bog nie pojawia si~ tylko nad nim i poza nim, pojaw.ia 
si~ rowniez w nim, jako ktos, kto ei~gle kszaltuje jego wn~
trze i ci1'!gle je przewyzsza. Znajduje to zas swoj wyraz nie 
tylko w mistycznych uniesieniach , ale w ogole w calej pra
widlowosci i stylu inadprzyrodzonego zycia. T~ prawidlowosc 
i styl sw. Jan od Krzyza 'Ujmuje i tlumaczy w samych jego 
zasadniczych wi1'!zaniach, i to w dodatku wyodr~bniaj~c t~ po
stae iycia jako czyst~ spraw~ wn~trza i nat~zone odniesienie 
do Boga, wlaseiwe dla srodowiska oddanego kontemplacji. Nie
mniej do takiej samej prawidlowosci sprowadza si~ w zasa
dzie wszelkie autentyczne zycie chrzescijanskie, kt6re tworzy 
si~ z tych samych sil, a wi~c jest rzeczywiscie nadprzyrodzone, 
i jako takie przejawia si~ i doswiadczalnie sprawdza w zew
n~trznym dzialaniu i wewn~trznych procesach swiadomosci. 

6. Teologia sprawdza doswiadczenie 
Mozna wi~c mowie 0 rzeczywistej postaei humanizmu w dzie

lach sw. Jana od Krzyza, bozjednoczenie z Bogiem i caly 
zespol sil, ktore mu bezposrednio sluzl!, zawiera w sobie praw
dziw/l humani-stycznl! trese, jest sprawl! czlowieka. Dzi~ki temu 
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tez podlega doswiadczeniu, daje si~ stwierdzic i opisac od 
strony przezycia, domaga si~ wyjasnienia na drodze porow
nawczej. Na tej wlasnie drodze okazuje si~, ze wszelkie proby 
wytlumaczenia takiego faktu jak np. wiara lub milose Boga, 
zwlaszcza w swej wysokiej kontemplacyjnej postaci, przy pO
mocy czysto psychologicznych danych podmiotu - chybiaj~. 
Wprawdzie we wszystkich opisywanych przez sw. Jana od 
Krzyza przejawach zycia nadprzyrodzonego caly czlowiek bie
rze intensywny udzial, zwlaszcza jego wn~trze, ale w ostatecz
nej analizie okazuje si~, ze wszystkie wladze i sprawnosci 
ludzkiego wn~trza pracuj~ tutaj nie 0 sile wlasnej dynamiki, ze 
irodlo ich dzialan znajduje si~ poza nimi. Najwyrainiej prze
jawia si~ to wlasnie w przezyciu mistycznym, gdzie dzialal
nose sil duszy ludzkiej milknie jak gdyby zawieszona, a zycie 
nadprzyrodzone trwa dalej we wlasciwych sobie aktach po
znania i milosci. Owszem, wtedy wlasnie osi~ga swoj szczyt, 
ujawnia si~ w swojej czystej wlasciwej postaci, jakby uwol
nione z "wi~zow psychologicznych". Tak jest na przyklad 
w akcie kontemplacji. Niemniej owa obecnosc nowego poza
psychologicznego pierwiastka i odr~bnej ponad-psychologic7JTlej 
dynamiki w obr~bie wn~trza ludzkiego i jego wladz przejawia 
8i~ juz duzo wczesniej, przejawia w calej w ogole nadprzyro
dzonej dzialalnosci czlowieka. Latwo bowiem rozpoznac, ze 
toczy si~ ona jakims innym torem, ze rozwi~zuje si~ w innej 
postaoi niz w aktach przyrodzonych poznan i d~zen. A to jut 
nie jest sprawa momentu, tu juz otwiera si~ szerokie i ci~gle 
pole dla doswiadczalnego wglqdu. Caly material uzyskany 
w ten sposob domaga si~ nas~pnie wytlumaczenia. Przeciez 
chodzi z cal~ pewnosci~ 0 jak~s rzeczywis~ sfer~ w czlowieku. 
Nie przejawia si~ ona u wszystkich jednakowo, niemniej za
chodz~ wyrazne ogolne podobienstwa. Znajd~ si~ ludzie, u kt6
rych ta sfera w ogole milczy, raczej moze udalo im si~ j~ sUo
mic lub nigdy jej nie uwzgl~dniali, tym bardziej nie rozbu
dzali. J edno jest pewne: to nierownomierna wyrazistosc, z jak~ 
ona u poszczegolnych jednostek wyst~puje. Niemniej uzasad
nionym si~ wydaje, aby badac wlasciw~ jej natur~ na podsta
wie przejawow najwyrazistszych i najpelniej uswiadornionych. 
Tego domaga si~ racja doswiadczenia. 

I tu jest wlasnie odcinek, na ktorym zycie wewn~trme, 
teologia mistyczna uzupelnia si~ wzajemnie ze spekulatywn~. 
Ta ostatnia dochodzi do swych wnioskow ,w drodze rozumowa
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nia z danych zawartych w Objawieniu Bozym. Otoi w Obja
wieniu Bozym jest rowniez zawarta, i to bardzo szczodrz6, 
sprawa czlowieka, a w obr~bie tej ostatniej sprawa wnfiltrza 
ludzkiego. Mowi si~ 0 lasce, 0 wierze, 'nadziei, milosci, darach 
Ducha Swifiltego, 0 uczestnictwie w naturze. Bozej, 0 nadprzy
rodzonym synostwie Bozym przez lask~. Wychodz~c tedy z ob
jawionych poj~c w tej dziedzinie tworzymy sobie abstrakcyjny 
obraz czlowieczenstwa w calym zasobie jego nadprzyrodzonego 
ubogacenia. Obraz to wspanialy, stanowi bowiem wyraz mysli 
Bozej 0 czlowieku. Niemniej wlasnie przez to, ze jest wyrazem 
mysli, ze jest rozumow~ interpretacj~ mysE, z koniecznosci 
zawiera cechy abstrakcyjne i statyczne. Takie cechy posiada 
np. bogata, jak najbardziej szczegolowa nauka sw. Tomasza 
o przyrodzonych i nadprzyrodzonych zasobach czlowieczenstwa, 
nagromadzona, zwlaszcza gdy chodzi 0 zakres ,ludzkiego dziala
nia i iycianadprzyrodzonego, w II cz~sci jego "Sumy". Rowno
czesnie jednak cala owa mysl Boza 0 czlowieku dana jest czlo
wiekow,i do przezycia w samej rzeczywistosci jego natury 
i nadprzyrodzonych wyposazen. Mozna wi~c od strony mysli 
Bozej i od strony Objawienia tlumaczyc roine fakty zycia w tej 
dziedzinie, mozna tez stan~c na przeciwleglym punkcie wyj
scia: obrac konkretne zycie nadprzyrodzone w samej jego zja
wiskowej postaci - i jesli tak wolno si~ wyrazic - zyciem 
tlumaczyc Objawienie. B~dzie to w6wczas prawdziwa podstawa 
doswiadczalna, swiadcz~ca w sposob ber,>;posredni i wsp61
mierny 0 prawdzie nadprzyrodzonej humanizmu. Doswiadcze
niu temu podlegac b~dzie oczywiscie tylko ten kr6tki odcinek 
Objawienia, jaki stanowi czlowiek z jego nadprzyrodzonym 
wyposazeniem. A.i na tym odcinku sam oCzysty surowiec do
swiadozalny postawi nas tylko wobec jakiejs niewiadomej 
w czlowieku, wszelkie zas czysto rozumowe pr6by jego wytlu
maczenia i uzasadnienia z koniecznosci wypaczajl! istotny sens 
tych doswiadczen i obnizajl! ich wartosc. Jedynie tylko rozum 
oswiecony wiarl!, czerpil!c z Objawienia i z przeslanek teologii, 
moze wlaseiwie wyjasnic oall! ich trese, uswiadamiajl!c w nich 
istotn~ postac nadprzyrodzonego uczestnictwa w zyciu Bozym. 
J est to sfera w czlowieku, ktora domaga si~ seisle teologicznej 
interpretacji, niemniej sfera doswiadczalna, oblekaj~ca si~ 

w postac przezycia. Sw. Jan od Krzyza wlasnie wychodz~c od 
momentu przezycia, od momentu doswiadczalnego, tlumaczy 
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nam rownoczesnie, i to w spos6b ogromnie przekonywaj~cy 
przekonywaj~cy bo wspolmierny - Samq istot'i! tych przezyc 
i doswiadcze:6.. Dlatego dziela jego posiadaj~ scisl~ wartose 
teologicznq, dlatego rownoczeSnie nasuwajq tyle mysli 0 czlo
wieku, odslaniajqC" prawdziwq sfer'i! zycia i dzialania istoty 
nie:alanej. 

Ks. Karol Wojtyla 



TADEUSZ GRABOWSKI 

WPLYW KOSCIOLA NA ROZWOJ 

NOWOZYTNEJ lITERATURY 


WE FRANCJI 

1. 

Ze Kosciol mial ten wplyw, nie wqtpi chyba nikt, choc nie 
kazdy zdaje sobie spraw~ z drog rozwoju literatury francuskiej 
w czasach nowozytnych. Nie inaczej bylo przeciez i w srednio
wieczu, kiedy po rozpadzie panstwa rzymskiego, j~zykiem elity 
spolecznej byl dalej j~zyk tegopanstwa. 

Na gruncie literackiej kultury rzymskiej rozkwitla bujnie 
najpierw hymnologia, ten najcudniejszy kwiat natchnien ow
czesnych, potem hagiografia, dziedziczqca po rzymskim pane
giryku jego formy i srodki artystyczne, dalej piesn wojenna, 
oparta 0 religijne przezycia ludzi dqzqcych do miejsc swi~tych, 
wreszcie powiesc r<Jcerska, czerpiqca soki z romansow bizan
tynskich i pelna budujqcych momentow moralnych, z ktorych 
najdonioslejszym jest niezr6wnana legenda 0 Gralu i jego 
str6zu, rycerzu - Percewalu. Zamkn~ly ten szereg two
r6w, przepojony najczystszym duchem sredniowiecznej wiary, 
niezliczone misteria z dziejow Starego i Nowego Testamentu, 
kt6rych wielki rozkwit przypada zwlaszcza na koniec wieku 
XV-go. 

Ta niezrownana spuscizna okolo dziewi~ciu wiek6w francu
skiego katolicyzmu przechodzi w wieki nowozytne, ktore 
otwiera bolesny przelom w chrzescijanstwie, nazywany zwy
kle Reformacjq. Ta wspaniala spuscizna miala teraz ulec 
zniszczeniu z chwilq powstania ruchu reformacyjnego, z kto
rym szlo w parze, przynajmniej u wielu ze wspolczesnych, 
~lel'e uwielbienie zmartwychwstalego poganstwa. Pocz~la 
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si~ rozwijac religijna anarchia, z powodu mnozenia si~ coraz 
bardziej radykalnych wyznaniowych. odlamow. Zawodzily 
proby porozumienia, poniewaz dqzenia nowowiercow szly w po
moc odwiecznym instynktom pozqdania ziemi, szczeg61nie 
w warstwie ziemianskiej. Obcym ruchowi pozostalo glownie 
chlopstwo, szczegolnie na p61nocy Francji. Miasta dawaly si~ 
opanowywac nowowiercom, mniej szkoly, z ktorych Sorbona 
pozostala wiernq Rzymowi. Swiat klerk6w chwial si~ na obie 
strony, holdujqc cz~sto polpoganizmowi, jak wskazuje przy
klad Rabelaigo lub Montaigne'a. Swiat ten sprzyjal raczej 
sklonnosciom epikurejskim albo sceptycyzmowi, kt6ry nie 
istnial jeszcze w sredniowieczu. Wiernq Papiezowi pozostala 
jedynie krolewskosc, wyrodniejqca jednak moralnie i zapowia
dajqca upadek Walezjusz6w. Byla ona raczej ci~zarem dla odra
dzajqcego si~, po naprawie trydenckiej, katolicyzmu, co widac 
w ci~zkich czasach Ligi i w latach domowego rozbieia oSmiu 
wojen religijnych. 

Jako skutek rozlamu spoleczenstwa francuskiego na katolickie 
i hugonoclde, ksztaltuje si~ jakby d w 0 i s t 0 sew literaturze. 
Jest ona widoczna dla kazde'!o, kto wmysli si~ w prawowierne 
stanowisko katolika Ronsada i jego grupy oraz nieprawomyslne 
hugonot6w: du Bartasa i D'Aubigne'go. Nie jest ta dwoistosc 
tylko osobliwosciq francuskq; istnieje ona takze w 6wczesnej 
Polsce, kt6ra posiada pot~zny odlam wyznaniowy w postaci 
polskich kalwin6w. We Francji nabiera ta dwoistosc jednak 
szczegolnej wyrazistosci, w miar~, jak po latach wolnomyslno
sci, wytworzyla si~ w obu obozach walczqcych krancowa pra
womyslnosc. 

OdbHa si~ w kazdym z literackich rodzajow, czy chodzi 
o liryk~ lub epik~, czy 0 satyr~ lub paszkwil, czy wreszcie 
o dramat. Pisarzy rozdzielila przepasc wyznaniowa, szczeg61
nie za dni kr6la Nocy sw. Bartlomieja, czyli opanowanego przez ' 
matk~ Wloszk~ Karola IX-go. Napi~cie religijnego fanatyzmu 
wzroslo tak, ze mozna odtqd m6wic 0 odr~bnych zr6dlach, 
o odr~bnej tematyce, 0 odr~bnych srodkach formalnych w li
teraturze katolickiej i hugonockiej. Jezeli katolicy, reprezen
tujqcy co najmniej dwie trzecie spoleczenstwa, dqzq, jako huma
nisei, do udoskonalenia smaku, do wytwornosci w stylu, do usta
lenia jakby niezaleznej idei sztuki, to hugonoci, wykluczajqc sle
py kult dla antyku, czerpiq glownie ze hodel starotestamento
wych, wzorujq si~ na rzymskich dekadentach, a nie na poetach 
doby augustowskiej, okazujq pewnq niewybrednosc stylu 
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i malo dbalosci 0 popraw~ smaku. Jest to fakt zastanawiajqcy 
a wyjasniajqcy brak rozwoju po stronie hugonockiej. Katolicy. 
pomijajqc oczywiscie wzgl~dy wyznaniowe czuliby si~ zle 
w antyhumanistycznej kalwiilskiej Genewie, gdzie, po Kalwi
nie, wodzil rej znany i w Polsce de Beze, a dokqd chronili si~ 
dobrowolni wygnancy z francuskiej ojczyzny. 

Hugonotyzm szydzi w ogole z literackiej ozdobnosci, szuka
jqC zrodel nie tylko w przekazach pierwotnego chrzescijan
stwa, ale idqc jakby w slad za sredniowieczem w jego bez
smaku i lekcewazeniu formy. Niewymyslnosc jego stylu po
doba si~ w wiejskich dworach szlacheckich i wsrod mniej 
kulturalnych mieszkancow miast. Katolicyzm jest wyrozu
mialszy dla ludzkich slabosci i odpowiada estetycznym sklon
nosciom spolecznej elity i krolewskiego dworu. W osrodkach 
katolickich wytwarza si~ jakby kaplailstwo sztuki na wz6r 
poj~c wloskich, wzmaga si~ polot poetycki, zaznacza si~ rozw6j 
j~zyJ:!"Owy od dni Plejady az do triumfow Desportesa. Prymi
tywizm hugonocki niema nic wspolnego z delikatnq muzykq 
wiersza Ronsarda, ktorego hugonoci nazywajq zlosliwie szlach
cicem i ksi~dzem, ze wzgl~du na piastowane przez niego be
neficja duchowne. Wyrzucajq \mu tez jego "erotomani~", 
pot~piajqc bezwzgl~dnie, w imi~ surowej moralnosci kalwiil
skiej, jego osobiste wynurzenia w znanych ogo1nie lirykach. 
Ronsard odpowiada na to niemniej zlosliwq charakterystykq 
zewn~trznq i wewn~trznq kalwiilskiego duchownego. 

Nic dziwnego, ze humanizm katolicki, jako blizszy zyciu, 
odnosi triumf w literaturze. Takze Jezuici nie pozostajq obcy 
humanizmowi w swych rozlicznych kolegiach, rozsianych po 
calym swiecie zachodnim·. Nic dziwnego, ze oni obejmCl, 
w spadku po Plejadzie, istotne wodze literackiego rozwoju. 
Wszakze opierajq si~ 0 humanistyczny Rzym p~piezy, a nie 
o Genew~ czy Wittemberg~. Hugonotom pozostanie deka
dencka sklonnosc do patosu i jaskrawosci, szczeg6lnie wyraZna 
w latach terroru i wojen religijnych. Natomiast wytwornosc, 
subtelnosc, wyrafinowanie frazeologii poetyckiej skryje si~ w za
ciszach Luvru i Fontainebleau, oraz w szkolach wyszlych z re
formy potrydenckiej, gdzie holduje si~ potyce Skaligera, upra
wia kult formy Anakreonta, Horacego, Wergiliusza, idzie liniq 
wskazanq przez Petrark~ a takze Ariosta. Wloskim jest styl 
obozu katolickiego, czy wzory dajq mu Petrarka czy Bembo. 
Hugonoci nie znOSZq wloskiej wytwornosci, co utrzymuje si~ aZ 
do konca wieku, czyli do przejscia lInnryka IV-go na katoli
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cyzm, w roku 1593. Ich piorem kieruje nienawisc wyznaniowa, 
ktora wybucha w ich piesniach bojowych, a wi~c n. p. w psalmie 
De Beze'a i jemu podobnych. A jezeli nawet podejmujq innq 
tema,tyk~, znac zawsze, ze ich wzorem do nasladowania b~dzie 
raczej ci~zki i wysilony Lukan a nie harmonijny, plynny, swo
bodny Horacy czy Wergiliusz. Juwenalisowym rytmem plynie 
tez ich sa:tyra, w ktorej najwyzej poszybowal D'Aubigne. Epik 
Du Bartas jest rowniez trudny do czytania, choc stanowi p6z
niej wzor dla wielkiego epika angielskiego Miltona. 

Nie mniej, za przykladem hugonotow i katolicy zacznq stu
diowac Bibli~, umiejqc swe wys,zkolenie formalne, przez czy
tanie autorow· rzymskich, wyzyskac dla ce16w swego obozu , 
czy chodzi 0 pelnq wdzi~ku liryk~ Du Bellay'a i Ronsarda, czy 
o proby epiczne, ktore nie udajq si~ jednak nawet Ronsardowi. 
Katolikom udaje si~ jednak teatr idqcy w slady Seneki i znaj
dujqcy uznanie u publicznosci i w szkolach jezuickich. Wpraw
dzie osoby zachowujq si~ nieco sztywnie, ton jest jednostajny 
i bez polotu, refleksje zbyt przejrzyste, ale przez t~ szkol~ mu
sial przejsc teatr, by mogl w og6le istniec. Dusze bohater6w 
cechuje gl~boka wiara, poczucie godnosci ludzkiej, nawet indy
widualizm, zrazu niezbyt wyrazny i osobliwy, ale potem do
strzegalny, niewqtpliwie pod dzialaniem jezuickiego teatru 
szkolnego. J ego wychowankiem b~dzie tez najwi~kszy mistrz 
nowozytnego teatru tragicznego Corneille. Jezuici piszq bowiem 
swe sztuki dla sceny, znajq koniecznosci sceniczne, rozwijajq 
pewnq akcj~. A tych koniecznosci braklo narazie teatrowi hu
manistycznemu, mimo kultu Seneki, ktory rozumial przeciez, co 
znaCZq konflikt wewn~trzny, dobry chor, a takze refleksje 0 Wl

docznym p~dzie do aktualnosci. Nie znac tych koniecznosci 
u dramaturgow hugonockich, jak Des Masures lub Florent 
Chretien, a wreszcie de la Taille. To wszystko, co oni piszq, jest 
bez zycia, bez daru prowadzenia dialogow i w ogole akcji. Kato
lik Corneille wprowadza do teatru nawet m~czennika chrzesci
janskiego Polyeucta, co jest nawrotem do sredniowiecza. 

Taki byl wynik usilowan kontrreformacyjnego obozu. On to 
ogarnql nie tylko Francj~, ale i wszystkie kraje katolickie na 
Zachodzie i cz~sciowo na Wschodzie. Zatriumfowal klasycyzm 
nawet tam, gdzie jego pierwsze podmuchy dotkn~ly tylko szczy
tow spolecznych, nad Wislq i Niemnem. Zatriumfowal szcze
g6lnie we Francji, osiqgajqc wysokq czystosc natchnien i nie
skazonq doskonalosc formalnq. Tw6rczosc katolicka nie by!a 
jednak igraszkq, gdyz opada si~ 0 pewnq postaw~ moralnq, 
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kt6rq zaczerpn~la z odrodzonej wiaryi z odrodzonego sma
ku. Ronsard, jako .znawca greckiego i rzymskiego antyku oraz 
wloskiego kunsztu poetyckiego, jako realista i milosnik praw
dy, jako komentator arystotelesowej poetyki, wykazal nieza
leznosc, samorzutnosc, doswiadczenie w stopniu, kt6ry pozwo
h:!: mu odr6znic poezj~ od wierszowania. Urzeczywistnila si~ 
w literaturze francuskiej jakby "rozmowa swiatowa", kt6ra wal
czy zwyci~sko · z tw6rczosciq wloskq, hiszpanskq, niemieck~, 
nawet angielskq. . 

Poznajemy z niej rzeczywistosc wieku, co chce wsp61zawod
niczyc z antykiem i opiera si~ 0 nOWq podstaw~ klasowq, czyli 
budzqce si~ do zycia mieszczanstwo. Oba obozy wyobrazaly 
tez pewnq klasowq rzeczywistosc, czyli chylqcy si~ do upadku 
feudalizm i dzwigajqcy si~ na wyzyn~ nowy zywiol spoleczny. 
Podloze spoleczne da si~ wyczuc szczeg61nie w obozie reforma
cyjnym, kt6ry posiada, w poczqtkach, nawet pewnq dynamik~ 
tworzenia, nie osiqgajqc jednak takich wynik6w, jakie widac 
w sqsiedniej Anglii w epice Miltona. W swiadomosci wodz6w 
hugonotyzmu nie brak nawet poglqdu, ze ich natchnienie 
ginie wsr6d szcz~ku bratob6jczych zapas6w. Walka wyznanio
wa byla zas tak napi~ta , ze nie pozwalala myslec spokojnie 
o sztuce. Dogmat predestynacji razil czulsze serca, przycmie
wal zdrowy rozsqdek, sprzeciwial si~ nieskonczonemu milo
sierdziu boskiemu, rozlewal pewien smutek po calym obszarze 
kalwinskiej tw6rczosci. Zwyci~za}a tradycja, by wypowiadac 
si~ nie tylko w przepi~knych kazaniach sw. Franciszka Sale
zego, ale p6zniej w niezr6wnanych wystqpieniach Bossueta. 
Epopeja htigonocka musiala skonczyc si~ na emigracji po od
wolaniu edyktu nantejskiego. Epopeja katolicka skrystalizo
wala si~ w wieku obu Ludwik6w. Nie zwyci~zyl nawet kult 
sztuki dla sztuki, gdyz tragikom katolickim nie braklo takze 
ideologii. Szkola katolicka osiqgn~la wi~c to, co Ronsard na
zwal pel no s c i q poezji. Ustalila poglqd, ze poezja, to nie 
rzemioslo, ale entuzjazm. Wsp61zawodnictwo obu oboz6w zro
dzilo oryginalnosc. Oto uksztaltowal si~ smak, kt6ry zaimpo
nowal wsz~zie. Tragicy odkryli prawd~ psychologicznq i roz
bili powiklanq siec konwencji i ozd6b. Poezja hugonocka rna 
ton predykanta; katolicka wyobraza tzw. styl sredni czyli ten, 
kt6ry okreslil trafnie Ronsard: . 

Ny trop . haut,ny trop bas, c'est Ie souverain style 
Tel fut celui d'Horace et celui. de Virgile. 
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Nie bylo lepszego okreslenia tego wlasnie stylu katolickiego. 
Trzeci renesans, nast~pujqcy po pierwszym karoliilskim 

i drugim kapetynskim, osiqgnql zatem cel, do kt6rego dqzono 
przez wieki. WznowH styl augustowski, by w Jezuicie Ser
biewskim upatrywac nowego Horacego. Ze tak bylo istotnie, 
wskazuje kult Sarbiewskiego w kalwinskiej Anglii. Powt6rzyl 
si~ niejako wysilek starorzymskich generacyj na chwalfi! nowe
go Rzymu. kt6rym byl teraz Paryz. 

Wypada obecnie wyciqgnqc pewne wnioski z calego procesu 
rozwojowego dwoistej literatury francuskiej wieku XVI-go. 
Miala ona w swiecie europejskim echa bardzo dalekie. Du Bar

. tas, jako epik 0 tematyce biblijnej, posiadal tlumacza w kal
winie Rafale Leszczynskim, nie m6wiqc 0 Szkocie Buchananie, 
kt6rego sugestywnq rytmik~ i bujnq frazeologi~ nasladowal 
w psalterzu "zimny katolik", jak wyrazano si~ wtedy 0 podob
nych ludziach, Kochanowski. 

Natomiast uroczy styl Ronsarda wywolal og6lny podziw 
i legion nasladowc6w. Byl jego styl bbwiem j~zykiem elity 
spolecznej, dla kt6rej pisal r6wniez poeta polski, jak p6zniej 
inny horacjanin i zapalony wielbiciel Skaligera, Jezuita Sar
biewski. Nie bylo zresztq zadnych zasadniczych r6znic mi~dzy 
teatrem jezuickim w Rouen, gdzie studiowal Corneille. c::zy 
w Paryzu, w Poznaniu czy w Warszawie lub Wilnie. 

Katolicki charakter literatury francuskiej, jako poniekqd uni
wersalnej, wzmocnH si~ tedy na przeciqg dw6ch z g6rq wiekow 
az do epoki tzw. oswiecenia. Us t a I i lsi ~ 0 s tat e c z n i e 
sma k, kt6ry oddzialywal na wszystkie literatury sqsiednie, 
katolicki smak nowozytny, rozszerzajqcy si~ r6wniez na inne 
warstwy spoleczne, kt6re dotqd do elity nie nalezaly, a zacz~ly 
brae udzial w tw6rczosci czynnie i biernie. Wydostojnialo 
w og6le poj~cie poet6w; wydostojnial J~zyk, ktorym poslugi
wali si~ r6wniez kaznodzieje i polemisci katoliccy. Wielki styl 
religijnej polemiki Bossueta ma swe zr6dlo wlasnie w scieraniu 
si~ dwoch literackich obozow reformacji i kontrereformacji. 
Zwyci~zyl estetyzm nie poganski, jak w poczqtkach procesu, 

ale oparty 0 religijne nastawienie wi~kszosci spoleczenstwa, 
w kt6rej wierny katolicyzmowi stan czwarty mial zasilil: ros
nqce w licz b~ szeregi przychodzqcego do znaczenia mieszczafl
stwa. Skompromitowana naduzyciami krolewskosc pogrqiyla 
ustr6j feudalny, kt6ry ustqpil nowemu porzqdkowi. Ale, jak juZ 
dawno stwierdzono, humanistyczny charakter katolicyzmn, kto
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ry zaimponowal przede wszystkim swymi szkolami, przybral 
na wyrazistosci szczeg61nie w monarchii francuskiej. Posiadala 
ona kutur£: 0 charakterze poniekqd uniwersalnym. Tym si£: tlu
maczy i poczucie wartosci tej kultury, kt6ra zaczyna juz lekce
wazyc antycznq i usiluje isc wlasnq nowozytnq drogq rozwo
jOWq. Jak byla ta kultura silnq, dowodzi wychowanie zdobyte 
w szkole jezuickiej jeszcze przez Voltaire'a, i uznanie, jakie 
mial dla wiary wiek6w Montesquieu. Wyniki pracy katolickich 
generacyj si£:gajq wi£:c gl£:boko w wiek Oswiecenia, kiedy to 
odrodzony zakon jezuicki naprawial samoistnie swe braki i bl~
dy. Katolicyzmowi zawdzi£:cza literatura SWq jednosc i wielkosc, 
jaka udzielila si£: i nast£:pnym generacjom. 

Tadeusz Grabowski 
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ANTONI GOLUBIEW 

DLACZEGO 

JESTEM KATOLIKIEM? 


M6j Przyjacielu 

·Postawiles mi proste pytanie: dlaczego jestem katolikiem? Pytanie na 
kt6re kazdy z nas powinien sobie odpowiedziee - wyraznie i jasno. Bez 
sformulowania tej odpowiedzi nasza wiara jest slepa, a przyznawanie 
si~ do wyznawanego swiatopoglljdu nieuzasadnione, nieraz - pozornie 
przypadkowe. Nie wystarczy sobie powiedziee: bo tak jest, bo ~P.O

~~ wychowany, bo je~do~ religii~ywi'Fan¥. Chodzi 
przecie 0 prawd~ - i tylko 0 prawd~. 0 prawd~, to znaczy: 0 rzeczywi
stose, 0 uznanie tej rzeczywistosci, 0 uznanie tego, co istnieje. A tego 
uznania nie czyni si~ na slepo - z tradycji, z nawyku, z wychowania. 
Dlatego odpowiedz na pytanie musi bye swiadoma i pewna - inaczej 
nie wiele jest warta. 

Ale pytanie kt6re postawiles - dlaczego jestem katolikiem? - jest 
pytaniem dwuznacznym. Zwaz: moze ono znaczyc - "ja~przyczyny 

ziQia:1y sie na to, ze jestes kat61~", albo - "jakie posiadasz uzasa
dt!ienie przyznawania si~ do katolicyzmu?". - W obu wypadk;c~i 
o rzeczy calkiem r6zne. A jednak, gdy patrz~ w swe zycie, na drog~, kt6rlj 
dotychc?:as przebylem, widz~, ze odpowiedz na oba pytania zlewa si~ 

w jedno. Kazde bowiem uzasadnienie przyj~tego 5wiatopoglljdu staje si~ 
nowlj przyczynll jego przyj~cia. I odwrotnie: uswiadomienie gl~bsze 

przyczyn staje si~ bardzo cz~sto uzasadnieniem przyj~cia danego swia
topogllldu - aczkolwiek nie zawsze odbywa si~ to bez wstrzljsow 

trudnosci. 

Pytanie Twoje dotyczy po prostu mojej wiary. Mogles zapytae: ~

rzego wierzysz i t o wierzysz po katolicku? Jaka byla droga Twojej 
wiary? Pytanie bardzo trudne i bardzo osobiste. W dodatku nie potrafiE: 
w pelni na nie odpowiedziee, bo znam tylko cz~~e tej przebytej drogi. 
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Skoro juz jestem katolikiem, wierzE:, iz glownq i najwaznieigza QrzY..Q;ynq 
naszej wiary jest niezasluione i niepojete dzialanie Laski, a wiE:c niejako 
bezposrednia ingerencja Boga. D..!:Q.gi, kt6rymi Laska do nas dociera, 
owe nadprzyrodzone kanaly dzialania Ducha Swi~tego, nie zawsze· ie 
w pelni moga byC przez nas odkry te. Ostatecznie - w najdalszej kon
sekwencji - wszystko, co dotyczy zycia nadprzyrodzonego, a wiE:c takze 
wiary, jest Laskq. Jakze trudno jest 0 tym mowiC, gdyi jakie malo wiemy, 
jak trudno jest nam wysledzie tropy Boga w nas samych. Co wiE:cej 
dzialanie Laski jest indywidualne, tak zr6zniczkowane, i2: mozna smialo 
rzec, iz dla kazdego czlowieka jest nieco inne. Jesli je nawet dojrzymy, 
nie spos6b 0 nim mowie - gdyz ze wzglE:du na swoj indywidualny, nie
powtarzalny charakter bE:dzie niezrozumiale i niesprawdzalne dla innych. 
Jest to tajemnica wiary - odrE:bna dla kazdego czlowieka i dla niego 
samego odsloniE:ta zaledwie w r4\bku. Nadzieja, ta wielka cnota ufnosci, 
kaze nam oddae tE: sprawE: Milosci i Mqdrosci Boga. 

To tez chcC\c Ci odpowiedziee na Twoje pytanie, muszE: przemilczeC 
spraw~ najwai:niejszq. Zrobi~ natomiast co innego: postaram sit: jak naj
szczerzej i jak najprosciej opowiedziee Ci 0 swej drodze iyciowej -
o myslach i trudnosciach, 0 cofniE:ciach i rozterkach - nieraz bolesnych 
i mE:czqcych. Nie bt:d~ siE: trzymal chronologii - nie ten porzqdek jest 
wazny. Bt:dt: mowil 0 myslach i wqtpliwosciach tak, jak je przezywalem 
w roznych czasach - i jak je dotljd przezywam. Ufam, ze przyjdzie ta 
chwila, gdy zamiast "wierzE:", ~owiem sobie: "wiem" - w bezposrednim 
spojrzeniu w odwiecznq Prawd~ - twarzC\ w twarz. 

WIARA DZIECINSTWA 
Jeden z moich znajomych, kt6ry doszedl do wiary po dlugim, boles

nym szukaniu, wyznal mi kiedys, ze nie potrafi zrozumiec · psyeho
logii tych, ktorzy byli wierzljcymi od dziecka, ktorzy nie przezyli wstrzq
sajqcej chwili nawrocenia'- tego naglego olsnienia, gdy si~ dojrzalo drogE: 
do Prawdy. W tonie mego rozmowcy, gdy czynil powyzsze wyznanie, 
brzmiala jakas nikla nuta - niby zdziwienia, niby zazdrosci; lecz row
noczesnie, gdy wpatrywal siE: on z natt:zeniem w przelom swojego zycia, 
widae bylo po nim, ze nie oddalby za nie wlasnej drogi, ze jest dian ona 
radosna i pelna, choc miala wiele cierni i przyczynila wiele cierpien. 
"Nie bylem wychowany religijnie - zwierzal sit: moj rozmowca - i nie 
pojmujt: tych, co od dziecka szli rownq, pewnq droglj. Sq oni zapewlle 
szczE:sliwsi, choC nie przeiyli najpiE:kniejszej chyba chwili zycia, nie do
mali owego wstrzqsu na swojej drodze do Damaszku; nie przeiyli mo
mentu nawr6cenia". 

Myslt:, ze moj rozm6wca mial tylko czt:sciowq racjt:. Bo dla wielu 
lo.dzi - moze dla wszystkich - droga wiary jest nieustannym "nawra



caniem siG". Wiara nie jest jakims stanem, jakqs statykq, nie przy
pomina spokojnej tafli jeziora odbijajqcej blask Prawdy; zapewne tylko 
wielcy swi~ci dochodzili do tego rodzaju wiary. Czymze jest wiara? Nie
ustannq zgodq rozumu i woli na Prawd~ Objawionq, ciqglym wspina
niem si~ i wysilkiem. Napotyka na trudnosci i opory. Wszystko, co po
znaje nasz umysl, i wszystko, w co siE; angazuje nasza wola, pozostaje 
w jakims stosunku do wiary. Wiara siE; poglE;bia lub splyca, jest bardzieJ 
zywa lub blaknie, ale zawsze ogarnia calego czlowieka, calq jego .oso
bowose. Jest albo soczewkq, w kt6rej siE; skupia cale nasze zycie, albo 
podlega powaznym zakl6ceniom i wstrzqsom, zanika, wi~dnie i umiera. 
Nie mozna powiedziec 0 czlowieku, ze jest wierzqcy lub nie, ale - ie 
jest mniej lub wi~cej wierzqcy. Wiara.. Je~t cnotq - a zadna cnota nie 
jest zamkniE;tym safesem z nagromadzonymi w nim skarbami; jest ra· 
('zej narz~dziem do zdobywania coraz nowych skarb6w, jest gotowosci<j 
calej osobowosci do czynu, jest aktywnosciq naszej duszy, nie zas stanem 
biernoSci. Jest bardziej daieniem, nii: osiqgni~ciem, gdyz to, co osiq
gni~te, staje si~ stopniem na dalszej drodze. Nigdzie bardziej, niz w dzie
dzinie wiary, nie da si~ zastosowac przyslowia, ze kto si~ nie posuwa, 
ten si~ cora. Dlatego tez ten, kto nie mial jednego nawr6cenia, mial ty
siqc nawr6cen; wciqz si~ nawraca i wciq:i; nie jest w pelni nawr6cony. Po
st~p_uje SWq drogq czasem radosnie i latwo, czasem z oporami i trudem, 
przystaje, waha siE;, cofa, by zn6w ruszye przed siebie. Dlatego nie mozna 
powiedziec, ze czlowiek wierzqcy od dziecka post~powal koniecznie po 
r6wnej, poziomej drodze. Raczej byla to aroga w g6rE; i w d6l - chodzi 
o to, by punkt dojscia lezal wyzej od punktu wyjscia, by wiara przy 
koilcu zycia byla gl~bsza, rozleglejsza, bardziej swiadoma i pelna, niz 
byla w okresie dziecinstwa. 

A jednak okres dziecinstwa i wychowania jest nieslychanie wazny. 
I jesli mam Ci, Przyjacielu, odpowiedziec na Twoje pytanie, muszE; si~
gnqe pami~ciq do tej, kt6ra ksztaltowala pierwsze me mysli i m6wila mi 
o podstawach i prawdach wiary. DziS dopiero uswiadamiam sobie, jak 
wiele zawdzi~zam matce i jej prostym, nieuczonym slowom. One spra
wily, i:e bylo mi w i:yciu duzo latwiej uporae siE; z wielu trudnosciami, 
odpowiedziec sobie na wiele skomplikowanych pytail. 

Moja matka rna spracowane rE;ce - tak si~ bowiem ulozylo jej i:ycie, 
ze wi~cej pracowala r~lmma nii: glowq, krzqtajqc si~ od rana do wieczot"a 
dokola spraw i potrzeb rodziny, blizszych i dalszych ludzi. Nie posiada 
vri~kszego wyksztalcenia, a 0 filozofii i teologii rna bardzo niejasne po
j~cia. A jednak zar6wno jej sformulowania, jak spos6b podania ich 
dziecku zdumiewajq mnie dzis SWq trafnosciq. Od najmlodszych lat 
jak pami~tam - nie mialem tendencji fizycznego antropomorfizowania 
Boga, chyba - i to tylko cz~sciowo - psychicznego (takie wyrazenia, 
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jak: "Bog si~ gniewa' , "Bog si~ raduje" etc.). Mialem jasne poj~cie 

o StworzycieJu swiata, 0 OdkupicieJu i - mniej jasne, co bylo p6zniej 
przyczynq niejednej trudnosci - 0 Duchu Swi~tym, ktory oswieca 
i wzmacnia. Mialem dobrze wytlumaczone i ugruntowane poj~cia 0 roz
r6znieniu duszy i ciata, 0 grzechu i swi~tosci, 0 sakramentach chrztu, 
pokuty i eucharystii, 0 KoscieJe jako spolecznosci zywych i umarlych, 
o sqdzie Bozym, niebie, jako obcowaniu z Bogiem, i piekJe, jako odtrqce
niu ~ofl· Boga, ktory jest wszelkim dobrem. Natomiast slabsze mialem po
j~cie 0 Lasce, co bylo znowu powodem niejednej trudnosci zyciowej. 

lJz~o% - starajqc si~ zdac sobie spraw~, dlaczego jestem katolikiem 
musz~ patrzec w jakze odlegly okres dzieciilstwa i w nim znajduj~ ko
rzenie mej wiary. Nie ograniczajq si~ one do udzielanych przez dlugie 
lata, niesystematycznych, lecz stalych ("przy nadarzajqcej si~ okazji") 
nauk. R6wnie wazne - a moze wazniejsze - bylo to, ze dom, w kt6rym 
wzrastalem, byl w zasadniczej harmonii z tym, czego mi~ uczono. W6w
czas nie zdawalem sobie z tego sprawy, lecz dzis wiem, ze byl to dom, 
w kt6rym istnialo pewne napi~cie, pewne cisnienie moraIne. Napi~cie 

to polegalo na nieustannym wysilku, na probach realizowania przez 1'0

dzicow tych prawd i zasad, kt6re wpajano w dzieci. Ciqgle si~ 0 kogos 
troszczono, ciqgle dbano 0 jakies sprawy, 0 jakichs ludzi, a takze 0 co
dzienny, najzwyczajniejszy obowiqzek. Obowiqzek byl czyms swi~tym 
i to przede wszystkim dla rodzic6w. To l'ii~ przyjmowalo jako cos zrozu
mialego sarno przez si~, jako naturalny porzqdek zycia, jako zwyczajn:l 
drog~. Obowiqzkiem zas bylo kazde zdarzenie, jakie zycie przed czlowie
kiem stawialo - czy to bylo praca zawodowa, czy wlasne dziecko, czy 
obey czlowiek, czy nakaz religijny, spoleczny, narodowy. Nieraz zdarzalo 
mi si~ slyszec w domu jakies narzekania na trud zycia, na klopoty, lla 
zdrowie, na zmartwienia - nigdy na ow najszerzej poj~ty obowiqzek: 
podejmowalo sili go, jako najwi~kszq wartosc zycia, jako sarno zycie. 
A to wlasnie wytwarzalo harmoni~ pomi~dzy podawanymi prawdami 
religii a praktykq zycia. W domu raczej rzadko slyszalem pobozne zdani:i 
u woli Bozej, 0 milosci blizniego, 0 celach doczesnych i wiecznych, ale 
synchronizacja poj~c zycia stwarzala wlasnie to napi~cie moraine, 
o 	ktorym mowilem. 

Stwarzal& ona jeszcze cos wi~cej: atmosfer~ wielkiego zaufania. Za
pewne w okresie wyjscia z wczesnego dzieciilstwa, a wi~c w wieku szkoly 
sredniej, mialem niejedno do zatajenia, niejedno tez klamstwo wobec 
rodzicow mam na sumieniu. Ale byly to sprawy zewn~trzne i drobne. 

W sprawach~totnyc~waznych, w 'sprawach zasadniczej postawy wobec it 
Boga i u zi, ufalo s1 rodzicom w lasnie dlatego, ze nie bylo u nich ro:i:
nlcy mi~zy slowem i czynem. Czyn m6wil wi~cej niz slowo, czyn byl 
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wazny, a wowczas rzadko wypowiedziane slowo mialo wielkq gatunkowq 
wagfl· 

I zaufanie to przetrwalo. Przebieglszy dlugq i zawilq drogfl zycia, do 
dzis nie potrafifl zlekcewazyc - naiwnych nieraz - slow staruszk6w, 
slow napomnienia czy nauki; Niejednokrotnie zdarza mi si fl na nie zach
nqc. Ale jakze rzadko po gl~bszym przemysleniu nie dochodzfl d <? wnio
sku, ze jednak oni wciqz majq racjfl. Dotyczy ona tych podstawowych 
prawd 0 Bogu i czlowieku, tego jakiegos morainego "prawidl~ego" 
wyczucia, jaka linia Postflpowania jest sluszna. Zapewne - ta zgod~oSC 
dwoch pokolen nie jest zupelna. W szczegolach, w konkretnych wypad
kach o~ny nieraz wypadajq inaczej. A jednak - mimo tych r oWc 
:noja wiara dzisiejsza jest t q samq wiarq z dziecinstwa, k tora zostala mi 
zaszczepiona slowem i przykladem. 

Lecz wlasnie ten fakt tozsamosci dal mi w zyciu niejednq rozterk~. 

Bo narzucala sifl nieraz wqtpliwosc: czy nie dlatego wierzfl w prawdp, 
katolicyzmu, ze tak zostalem wychowany? Przecie:i: gdybym sifl wychowal 
w rodzinie zydowskiej lub mahometanskiej, albo atmosferze ateizmu 
i niedowiarstwa, bylbym wyznaWCq mozaizmu czy mahometanizmu alba 
bezwyznamowcem. Psychologia pouczyla mifl, jak mocno uksztalca czi:o
wieka dziecinstwo ; i jak trudno jest wyrwae to, co zostalo w dziecinstwie 
zo.siane i co zdolalo sifl zakorzenie. Teoria podswiadomosci dorzuca do
datkowe argumenty. Badania socjologiczne Znanieckiego u swiadomily 
znaczenie t. zw. "krflgow w ychowawczych" dla calego zycia ludzkiego. 
A jednoczesnie z tym wqtpliwose nastflpna: WiflC moze wiar'l moja "nie 
odpowiada prawdzie, jest zas jedynie wywolanym przez wal'unki wycho
wawcze subiektywnym przezyciem? A przeciez chodzi tylko i jedy'cie 
o prawdEl. 

Nie odrazu pojqlem, ii: fakt pouczenia mnie 0 pewnych prawdach 
w dziecinstwie, wpojenie glElbokiego przekonania 0 ich zgodnosci z obie
ktywnie istniejqcq rzeczywistosciq, nie moze bye argumentem przeciw 
tym prawdom. Procz prawd religijnych wszczepiono m i wiele prawd 
innych: hisiorycznych i przyrodniczych, spolecznych, narodowych, etycz
nych etc. Zarowno prawdy religijne, jak niereligijne nie zostaly przez 
rooich rodzicow i wychowawcow wymyslone. Oni je otrzymali od innych 
i przekazali mnie. 0 "prawdziwosci" tych prawd nie m ozna wqtpic je
dynie na podstawie, ze zostaly one podane do wierzenia malemu chlopcu, 
ze zostaly one "zasiane i wkorzenione". Jesli jestem przekonany 0 praw
dziwosci systemu kopernikowskiego, "wpajam" go mojemu synowi i 
jesli ten system jest prawdziwy - jest ca!kiem obojEltne czy zostal on 
"wpojony" dziecku czy doroslemu. Natomiast z tej wqtpliwosci powstala 
inna mysl - calkiem niespodziewana: jezeli wyroslem ponad pozio:::l 
dziec.ka, jezeli rozwinqlem swoj umysl, to nie wolno mi odrzucic po pr ostu 
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"wpojonych" w dziecinstwie prawd "bez gruntownego ich poznania na 
tym poziomie, na jakim siE: .dzisiaj znajdujE:. lnne postE:powanie byloby 
tandetq myslowq. 

A "produktem ubocznym" przemyslenia tego problemu bylo spostrze
zenie, jak wiele twierdzen i sqd6w przyjmujE: na wiarE:. Sqdy naukowe 
lJrzyjmujE: "na wiar~" uczonych, gdyz sam tylko oardzo niewiele z tych 
s'!dow sprawdzitem. Sqdy etyczne przyjmuj~ "na wiar~" ludzi wysoko 
etycznie stojqcych. Wszelkie informacje. przylmuj~ "na wiar~" swiadk6w, 
tych co widzieli - i to przewaznie posredQio. Jakze ograniczony je"t 
zakres spraw, kt6re osobiscie przeanalizowalem i przemyslalem. Bez 
wiary - zwyklej , przyrodzonej wiary lu'dziom - nie moglbym zye 
w ogole. WierzE: ciqglE: i nieustannie, wierzE: tysiqc razy cZE:sciej, niz wiem. 
Cala kultura, cale zycie spoleczne, cala technika, nlemal caly dorobck 
ludzkosci 8toi na jakiejs wierze. Zapewne - jest to wiara innego r o

•. 	d2.aju, niz wiara reHgijna. A jednak wiara. To tez ten sam fakt "wic
rzenia",.nie zas wiedzy, nie moze bye zadnym argumentem przeciwko 
prawdzie tego, co wiara glosi. Argumenty mogq przyjse skqd inqd 
i argumenty te przyszly istotnie: wiara mojego dziecinstwa musiala siEl 
zetrzee z wqtpliwosciami epoki, w kt6rej mi zye wypadlo. Ale ze starcia 
tego - jak dotqd - wyszla ona zwyciElsko. Co wi~cej: znalazla w tych 
wlasnie trudnosciach nowe dla siebie uzasadnienia, ktore z kolei staly 
siEl dalszYJIli przyczynami, ze jestem katolikiem. 

W KR~GU NAUK PRZYRODNICZYCH 
• W ciqgu dziejow nowozytnych nauki przyrodnicze zrobHy nieprawdo
podobny skok. Czlowiek siE:gnql swym okiem w niewyobrazalnie dalekie 
przestrzenie miE:dzygwiezdne, umie dzis wazye, mierzye, obliczae szyb
kose, temperaturEl i sklad chemiczny odleglych mglawic, dotarl do wnEl
trza atomu i dojrzal w nim n owe wirujqce swiaty. Wydarl mnostwo 
t.ajemn ic wszelkiego r odzaj u energii i zaprzqgl j<j sobie do sluzby, poznal 
tajniki ciala roslin i zwierz<jt , uzbroil si~ do walki z chortlbami, um'ie 
ciqe tysi<jczne cZElsci milimetra i mierzye nieprawdobodobnie male wiel
kosci - czy:i: trzeba wyliczyc te wszystkie, tak wspaniale dziela ludzkiego 
poznania? C6:i: dziwnego, ze upojony tymi zdobyezami zaczql przy
puszczae, -ze zdola wyjasnic nie tylko zjawiska , ale i sam<j istot~ czlo
wieka i swiata. A zapatrzony w swoje precyzyjne ilrzyrzqdy zaczql po
woli sklaniae si~ ku przypuszczeniu, ze to, czego n ie zdola tymi przy
rzqdami uchwycic, n ie istnieje, jest pustym wymyslem i fikcj <j. To 
przypuszczenie czy t~ w<jtpliwose nasun<jl czlowiekowi fakt, ze dawniej 
wszelkie niewytlumaczalne zjawiska - np. zaemienie slonca ezy za
kazn<j chorob~ - wyjasniano bezposredni<j ingerencjq sil wyzszych 
bog6w czy Boga. Ten dawny blqd myslowy prowadzil do nowego bl~du 
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do twierdzenia, ze istnieje to tylko, co siEl da dojrzee, zmierzye, zwazyc, 
ujqe bezposrednio zmyslami, lub posrednio ·- za pomocq odpowiednich 
przyrzqdow. 

Mlody czlowiek zetknqwszy siEl z tym wspanialym swiatem przyrod
niczych odkrye jest nim olsniony. I to jest zrozumiale - inaczej bye nie 
moze. Jego horyzont rozszerza siEl naraz nieslychanie, jego myslenle 
uzyskuje pierwszq metodEl - zwykle bardw jeszcze nieprecyzyjnll 
i niedoskonalq, ale zawsze metodEl: oczywiscie jest to metoda myslenia 
przyrodniczego. Metodq t q usiluje on rozwiqzae wszelkie nurtujqce go 
pytania - miEldzy innymi pytania, na ktore dotychczas dawala mu od
powiedz wiara. Jest to blqd, ale on tego blEldu nie widzi - skutki tego 
blEldu bywajq nieraz katastrofalne. 

W historil mego zycia katastrofy tej nie przezylem. A jednak trudno
sci i rozterki byly liczne, byly zresztq bardzo proste i bardzo tYPOWi!. 
Niezgodnosci, jakie spostrzeglem pomi~dzy niektorymi - majqcymi llieraz 
hardzo duzy stopien pewnosci - twierdzeniami naukowymi, np. 0 po
chodzeniu czlowieka, 0 powstaniu swiata, 0 roimych szczegolach przyrod
niczych, a tym obrazem stworzenia, jaki zostal mi wpojony w dziecin
stwie lub wczesnej mlodosci, wprowadzaly niepokoj i duzy zamElt w po
iElcia. Co wiElcej: metoda myslenia przyrodniczego opanowana nieslycha
nie prymitywnie i nieprecyzyjnie, uproszczona przez !1opularyzacjEl szkoly 
i ksiqzek, obiecywala rozwiqzanie wszelkich trudnosci, obiecywala odpo
wiedz na wszelkie pytania. Naturalne zas wyjasnienie jakiegos faktu, 
dla ktorego dawniej szukalo siEl przyczyn nadprzyrodzonych, zdawalo siEl 
wstrzqsae calq budowq wyznawanego swiatopoglqdu. Pocoz Ci, moj Przy
jacielu, opisywae ten proces: znasz przecie dobrze tego rodzaju trudno
sci - nie Sq one odosobnione czy wyjqtkowe. Przyznam siEl - ze wsty
dem - ze miewalem okresy ucieczki od tych rozterek na plaszczyznE; 
fideizmu, ktory jest wykrzywieniem wiary i odwroceniem siEl od szuka
nia prawdy., Ale jedno mogEl powiedziee 0 sobie z uznaniem: nie spie
szylem siEl zbytnio, nie wyciqgalem zbyt pospiesznych wnioskow, nie 
odrzucalem wiary mojego dziecinstwa bez wystarczajqco mocnego do
wodu. Dowodu zas tego nie mialem - nie wiedzialem jeszcze wtedy, ze 
clowodu takiego bye nie moze, ze go dotqd nikt zdolal przeprowadzie . 
8 trudnosci nie byly jeszcze wystarczajqcymi przeslankami do wyciq
gniE;cia wnioskow obalajqcych prawdy wiary. 

Trudnosci te malaly i nikly w miarEl lepszego poznawania zarowno me
tody myslenia przyrodniczego, jak i samych twierdzen naukowych. Ze 
zdumieniem zaczqlem dostrzegae, ze .!!auki ~nicze ......mowiq nam 
o zjawiskach, nie zas 0 isto_<;.ie badanego przez siE; swiata, ze na wiele 

~ . .....- -" - _.. 
najbardziej podstawowych pytan nie znajdujq w ogole odpowiedzi 
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a nawet nie probujq jej znaleze. Pierwsze - i niesluszne - moje wqtpli
wosci w wielkose osiqgniE:e nauk przyrodniczych nastqpily wowczas, gdy 
si~ dowiedzialem, ze nie potrafiq one odpowiedziee na takie pytania, jak: 
"czym jest ciqzenie powszechne", "czym jest sila", "czym jest zycie" itp. 
Ze one opisuj<j zjawiska i rzeczy, klasyfikuj<} je i porzqdkujq wedle pew
nych prawidlowo~ci, "rysujq - wedle popularnego dzis powiedzenia "
map~ swiata", ale jej nie wyjasniajq. Nie wiedzialem jeszcze wowczas, 
z~ moje zarzuty pod adresem nauk przyrodniczych Sq przewaznie jalowe, 
gdyz zagadnienia mi~ interesuj<}ce nalezq w wi~kszosci wypadkow rio 
filozofii, nie zas do nauk przyrodniczych. Zrozumienie tego przyszlo 
dopiero po:i:niej. 

Ale w poszukiwaniu rozwili\zania, w poszukiwaniu odpowiedzi na drE:
cZqce mi~ zagadki blqkalem si~ - nie zdajqc sobie z tego jasno sprawy
na pograniczu nauk przyrodniczych i filozofii. Nie wiedzialem wowczas, 
ze wielu przyrodnikow olsnionych wielkosciq odkrye naukowych, a nie 
znajqcych metod scislego myslenia filozoficznego, rowniez ten blqd po
pelnia. Wowczas to u w i e r z y I e m uczonym - nie wiedzialem, ze 
nie najwi~kszym sposrod nich - boe przecie nie sprawdzilem ich rozu
mowania i badan, uwierzylem autorytetowi ich wiedzy, przy kt6rej auto
rytet nie tylko matki, ale i ojca, posiadajqcego gruntowne wyksztalcenie, 
autorytet mojej ukochanej nauczycielki, rysujqcej kiedys "naiwny" -
jak myslalem - obraz swiata, autorytet ksi~dza prefekta i niektorych 
smiesznych, poczciwych belfrow, zdawal si~ jakze nikly i slaby. Nie by
lem w stanie przegryzc si~ samodzielnie przez ogrom stojqcych przede 
mn<j zagadnieii, wi~c musialem wierzyc - wierzyc ludziom m<jdrzejszym, 
swiatlejszym i lepszym ode mnie. Ale nie uwierzylem nowym m istrzom 
bez zastrzezeii, dawne autorytety dzialaly przede wszystkim przez sWCl 
nieugi~t<j postaw~ moralnq. Dlatego przezylem okres trudnosci, ktory mial 
wrocic jeszcze nieraz, nie zas upadek dawnej wiary, na rzecz wiaey no
wej. Widzialem tysi<jce sprzecznosci, ktore - ale to sprawa dalszego 
odcinka drcgi mego zycia - nie istnialy w rzeczywistoSci. 

Otoz nowi mistrzowie nie zadawalali si~ przekazywaniem mi szczeg6
Jowych odkryc nauk przyrodniczych, a takze rozbieznosciami mi~dzy 
dawnym obrazem swiata a nowym. lecz mniej lub bardziej swiadomie 
formulowali tez~, ze istnieje to tylko, co moze bye poznane metodami 
nauk przyrodniczych. To znaczy, ze wszystko to, w co wierzymy, a czego 
stwierdzic tymi metodami nie mozemy. jest wymyslem, fikcjq, poezjCl 
czy tez swiadomq blagq. Bylo to zalozenie metodologicznie zupelnie do
wolne, ale bylo nieslychanie rozpowszechnione. C02 dziwnego, i.e mu 
ulegalem - nie mialem i.adnego przygotowania myslowego, apologetyka 
5zkolna byla przestarzala, rzadko liczyla si~ z nowoczesnymi odkryciami 
naukowymi, traktowala je w spos6b uproszczony karygodnie poblai.li
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wy, a czasem stawaia na gruncie fideizmu. Przede wszystkim zas nie 
dawala jasnej, wyraznie sprecyzowanej metody myslenia filozoficznego 
i teologicznego. Wobec tego nie uzbrajaia swych wychowankow do walki 
z trudnosciami, ktore musieli oni spotkae, a nawet w niektorych punktach 
(lekcewazqcy stosunek do przyrodzonej pracy poznawczej mysli ludzkiej) 
"7""" ich oslabiala. 

, Tymczasem konsekwencjq zalozen "nowych mistrzow" bylo twierdze
nie, ' ze istnieje tylko materia. Materializm w roznych odmianach byl 
milczqco zalozonym systemem filozoficznym nowoczesnych nauk przy
Fodniczych. Okres, w ktorym czIowiek rna decydowae 0 dalszym swym 
zyciu, wymaga odpowiedzi na podstawowe pytanie 0 to, czym jest naszc 
zycie, jaki jest jego cel, jego sens, jego wartose. Nie tylko nauki przy
rodnicze, ale rowniez materializm filozoficzny nie umie na te pytania 
~ae wystarczajqcej odpowiedzi. Ale jest on pokus~~ ulatwionej odpowiedzi. 
Odrzucajqc dowolnie swiat pozamaterialny upraszcza obraz swiata i daje ' 
ziudzenie rozwiqzania wszelkich trudnosci. W rzeczywistosci stawia przed 
czIowiekiem nowe trudnosci. 

Wroemy na nasze pogranicze nauk przyrodniczych i materializmu filo
zoficznego, po ktorym si~ dlugo bIqkalem zagubiony i bezradny. Twier
dienie, ze istnieje tylko materia, musi prowadzie konsekwentnie do mysli, 
ie materia jest nieskonczona i wieczna. Wiemy, ie takie przypuszczenie 
przez dlugi czas bylo dose powszechne wsr6d przyrodnikow, a prawo 
<:' zachowaniu energii zdawalo si~ je potwierdzae. przez dlugi czas przy
puszczano, ze wyruszywszy w podroz we wszechswiat w ktorymkolwiek 
kierunku puszczamy si~ w podroi nieskonczonq. Ta nieskonczonose musi 
zasadniczo istniee i w drugq stron~ - nie tylko w stron~ makrokosmosu, 
ale i mikrokosmosu. W moich latach szkolnych uczono mi~ jeszcze 0 nie
podzielnosci atomu, ale raczej w sensie jego jednorodnosci niz niepo
clzielnosci. To znaczy, ze atomu nie moina rozlozye, ale mozna go (teore
tycznie przynajmniej) przeciqe na polow~, t~ polow~ znow na polow~ i tak 
w nieskonczonose. To 'poj~cie nieskonczonosci materii skonczonej i ogra
niczonej ze swej natury. stanowilo dla mnie za~sze trudnose myslowq; 
zresztq skonczonose wszechswiata rowniez byla trudna do poj~cia. sta
wialo si~ bowiem naiwne pytanie: "a co dalej?" A jednak odpowieclz 
o nieskonczonosei materii w przestrzeni (panowaia jeszcze wowczas nie
podzielnie teoria eteru, a wi~c sarna przestrzen byla pojmowana ponie
kqd materialnie, poniekqd, gdyi co do tego istnialy powazne wahania 
wsrod uczonych), wprowadzalo poj~cie zasadniczo obce doswiadczeniu, 
klore stale nas styka z materiq seisle ograniczonq. Prowadzilo to do ro"!:
rozmenia nieograniczonej przestrzeni i ograniczonej iloseiowo materii, 
ale w tej koncepcji rowniez istnialy ,powazne trudnosci. 
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Nie b~d~ przedstawial trudnosci nasuwajqcych- si~ przy "dzieleniu,j 
atomu. Natomiast znacznie wi~ksze trudnosci powstawaly w mym umy"'" 
sle, gdy myslalem 0 nieskonczonosci w czasie - zar6wno "wstecz", jak 
i "naprz6d". Sarno poj~cie ruchu i zmiany nasuwalo mysl 0 jakims po
czqtku i koncu - zwlaszcza 0 poczqtku. Poj~cie jednak poczqtku 
wlasnie w przyrodniczej metodzie myslenia - zmuszalo do przyj~cia 
jakiejs pierwszej przyczyny, wykraczalo zdecydowanie poza swiat rna" 
terii, kt6ra jesli miala poczqtek, to prowadzila do czegos, co nie jest 
materiq. 

Te wszystkie mysJi i trudnosci, aczkolwiek nie prowadzily wprost 
z powrotem do wiary mego dziecinstwa, powiedzialy mi jedno: ze nauki 
przyrodnicze i zalozony przez wielu uczonych w spos6b dowolny monizm 
materiaJistyczny nie tylko nie rozwiqzujq dr~czqcych mi~ trudnosci, ale 
p;~trzq wciqz nowe; ze nie Sq one w stanie ~ przynajmniej w dzisiej
szym stanie wiedzy - dac pozqdanej odpowiedzi. Oczywiscie mozna 
wi e r z y e, ze dadz q jq one w przyszlosci. Wierzye? - wi~c znowu wianl: 
Ale na czym si~ rna ta wiara opierae, jezeli nie rna bye. fantazjq? Real
nego podbudowania w faktach wiara tego rodzaju nie posiada. A przecie 
moje trudnosci powstaly na gruncie fideizmu. Czy odrzucajqc fideizm 
reJigijny mam wpase w fideizm naukowy? Bylaby to zdrada nie tylko 
religii, lecz rowniez nauki, bylaby to zdrada prawdy. 

Tymczasem nauka post~powala naprzod z szybkosciq ciqgle rosnqcq. 
Ostatnie pol wieku - jesli chodzi 0 nasze poznanie przyrodnicze - bylo 
jClkby wybuchem pocisku. Zapadaly si~ dawne teorie, powstawaly nowe, 
nasze poznanie obejmowalo coraz szerszy zakres i si~galo coraz gl~biej. 
Zdobycze techniczne uzmyslawialy kazdemu czlowiekowi, ze badania 
przyrodnicze nie Sq jalowq spekulacjq umyslu, ale twardo trzymajq si~ 
l'zeczywistosci. I oto zaczqlem si~ dowiadywae, ze wedle wsp6lczesnych' 
poglqd6w wszechswiat zapewne jest skonczony. Ze Sq pr6by zmierzenia 
wszechswiata, zwazenia calej zawierajqcej si~ w nim materii. Atom zostal 
rozbity, zostaly odkryte w nim nowe swiaty, lecz i te swiaty Sq skonczone. 
Wydaje si~, ze dotarto do najdrobniejszej cZqstki materii, neutrino, 
pozbawionej naboju elektrycznego, 0 masie znikomo malej, w spoczynku 
prawdopodobnie rownej zeru. Mysl ludzka - niesmialo jeszcze i nie
pewnie - zacz~la si~gae do kranca wszechswiata i obalila - jak si~ 
zdaje - hipotez~ nieskonczonej materii. Lecz nie jest to wszystko. Obraz 
wiecznosci wszechswiata zdaje si~ rowniez nalezee do przeszlosci. Wszech
swiat posiadal swoj poczqtek, ktory uczeni probujq obliczyc r6znymi me
todami - Sq to liczby oczywiScie dalekie od pewnosci. R6wniez koniec 
wszechswiata, przynajmniej jesli chodzi 0 ruch i zmian~, zdaje si~ bye 
niewqtpliwy - i tu rowniez istniejq realne wysilki obliczenia przyszlego' 
wieku wszechswiata. Istniejq nawet hipotezy, kt6re powiadajq, ze sarna 
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przestrzen musi bye skonczona w czasie, gdyz jej "powiE:kszanie siE:" pt"O'
wadzi w jakis, niezrozumialy dziS dla nauki spos6b do nieuchronnej kata
strofy - oczywiscie w niewyobrazalnie dalekiej przyszlosci. Nauka tez 
coraz wyrazniej odcina siE: od pr6b odpowiedzenia na pytanie, co by:i:o 
"przedtem", co bE:dzie "potem", czym jest w istocie swej wszechswiat, 
co jest poza jego "granicami", coraz bardziej zdecydowanie ogranicza siE: 
do badania i myslowego porzqdkowania zjawisk, do budowy takiego 
schematu wszechSwiata, kt6ryby wyjasnial zjawiska. A jednak ta sama 
nauka coraz blizsza jest przyjE:cia jakiejs nieokreslonej i nieznan~j pierw
szej przyczyny wszystkich obserwowanych dzis zjawisk. 

OczywiScie - naiwnym i nieuzasadnionym byloby przypuszczenie, ze 
jestesmy u kranca poznania przyrodniczego. Zapewne jestesmy raczej 
na poczqtku. Lecz przewidywanie przyszlosci tego poznania byloby fan
tazjowaniem. Moremy stat jedynie na gruncie tego, co wiemy, lub 1:0 

dzis przypuszczamy na podstawie aktualnych badan empirycznych. Ani 
kroku dalej - jesli si~ chcemy twardo trzymac rzeczywistosci, jesli nam 
chodzi 0 prawd~. To odejscie nauki wsp6lczesnej od "wiecznej i nieskon
czonej materii" oznaczalo dla mnie ogromnie wiele. Dawne, naiwne 
"sprzecznosci" pomi~dzy wiarq mego dziecinstwa a wsp6lczesnq wiedzil 
przyrodniczq zostaly za mnq daleko w tyle. Musialem walczyc juz nie 
tyle ze sceptycyzmem religijnym, ile ze sceptycyzmem naukoVl'Ym, z truci
nosciami, jakie robila mi zalozona baza nauk przyrodniczych w postaci 
owej "wiecznej i nieskonczonej materii", powodujqcej tyle trudnosci, 
prowadzqcej do jakiegos zasadniczego absurdu. DziS wiem, ze nie jest to 
wcale zalozenie konieczne, ze nauka moze stac na gruncie materii skon

•czonej w przestrzeni i czasie, ze pomi~dzy wianl 0 poczqtku i koncu czasu, 
jak r6wniez 0 nieustannym niejako akcie stw6rczym w utrzymywaniu 
materii, a pomiE:dzy wynikami badan przyrodniczych nie tylko nie rna 
sprzecznosci, ale racze:; nauki przyrodnicze Ie i e r u j q (i tylko tyle) myn 
ludzkq ku prawdom wykraczajqcym poza obrE:b porzqdku materialnego. 
Jestem dziS' pelen podziwu i entuzjazmu do badan pl'zYl'odniczych, moje 
zaufanie do nich wzroslo, odkqd poznalem lepiej ich zakres i metod~, 
a trudnosci, kt6re na rane w e mnie budzily, one same zdolaly rozwiklae, 
Zdolaly rozwiklae przede wszystkim dzi~ki COl'az scislej precyzowanernu 
zakresowi swych badan, jak i - cz~sciowo - dzi~ki ich wynikom; cz~s
ciowo - gdyz V\'Yniki te tylko w nieznacznej mierze i ubocznie dotyc7.q 
tych trudnosci, jakie przy pierwszym si~ z nimi zetkni~ciu we mnie wy
wolaly. 

Oczywiscie sprawy poruszone to tylko cz~se klopot6w, kt6re przezy
lem. Opisalem je przykladowo. Podobny przyklad dalby si~ zastosowac 
pp. w nauce 0 zyciu, w biologii, genetyce, fizjologii, itp. Piel'wsze zetkni~
de si~ z badaniami np. z zakresu fizjologii czlowieka lub nauki 0 dzie-
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dzicznosci, czy choeby poznanie badan Pawlowa, wyjasniajqcych fizjolo
gicznie objawy zachodzqce przy procesie myslenia, budzBy niejednq 
trudnose. Tu zawinBo niezrozumienie we wczesnej mlodosci, ze czlowiek 
jest istotq nie tyle zlozonq z duszy (osobno) i ciala (osobno), lecz istot1j 
psycho-fizycznq. Lekcewazenie ciala przy nauce religijnej 0 czlowieku, 
z jakim si~ stale spotyka!em, musialo si~ zemscie. Te trudnosci p6zniej 
doskonale wyjasnil mi tomizm. W tym pierwszym okresie niewqtpliwie 
wazna byla dla mnie swiadomose, ze sam Pawlow - tw6rca swojej 
teorii - by! czlowiekiem gl~boko religijnym. Zapewne - z naukowego 
punktu widzenia nie jest to wazki argument. Ale ja przecie nie pisz~ 
tutaj traktatu naukowego, tylko histori~ mego zycia odpowiadajqcq na 
postawione przez Ciebie, m6j Przyjacielu, pytanie. W historii mego zycia 
byl to fakt wazny i to ze wzgl~d6w bardzo prostych: w sprawie badan 
naukowych Pawlowa musialem wi e r z y c Pawlowowi, bo przecie sam 
tych badan nie przeprowadzalem. Dlaczegoz bym miai: mu wierzyc w j<'

dnym a nie ufae mu w drugim? Tymczasem fakt wiary Paw!owa dowo
dzil mi, ze ten wielki umysl, na kt6rego autorytecie polegalem, sam nie 
widzial sprzecznosci mi~dzy swymi badaniami a religiq. Dzis tej sprzecz
nosci ja r6wniez nie widz~ - odkqd wiem, ze czlowiek jest istotq psycho
fizycznq. 

Ale m6j ostateczny rozbrat z materializmem nastqpil na skutek dw6ch 
innych trudnosci. Nie dotyczyly one wPrawdzie ani metody myslenia 
przyrodniczego, ani zakresu badan nauk przyrodniczych, jednak wystq
pily w okresie tych wlasnie rozwazan, jakie w kr~gu zagadnien przyrod
niczych narzucaly si~ moim myslom. Wspominalem Ci juz, iz dzis sqdz~, 
ze od katastrofy niedowiarstwa i zwqtpien uchronily mnie "wPojone" mi 
zasady moraIne, inaczej m6wiqc - cala hierarchia wartosci. Ot6z w kon
cepcji "nieskonczonej i wiecznej materii" nie widzialem miejsca na swiat· 
wartosci. Wartose potrzebuje koniecznie jakiegos punktu odniesienia, 
kazda rzecz, czyn, mysl, czy chcenie moze miee wartose tylko w odni~
sieniu do jakiejs stalej i bezwzgh;dnej miary. Tymczasem jesli przyjmie
my koncepcj~ monizmu materialistycznego, koncepcj~ wiecznej i nie
skonczonej materii, w6wczas brakuje nam owego punktu odniesienia. 
Wszystko - zarowno rzecz wielka jak mala, zar6wno przedmiot, jak 
czyn lub mysl, jest przejawem jedynie owego nieustannego falowania 
materii i energii. W nieskonczonej materii niespos6b odnaleze zadnej 
('elowosci ostatecznej, nic do niczego nie dqzy, wszystko si~ zjawia i znika, 
czy tez si~ zmienia. Wobec tego nie mozna m6wie 0 formach wyzszych 
i nizszych, najwyzej 0 mniej czy wi~cej skomplikowanych, mniej lub 
wi~cej posuni~tych w rozwoju, ale jakiz jest miernik owego skompliko
wania czy rozwoju? Czlowiek, ludzkose jest r6wniez jedynie chwilowyrn 
drgni~ciem materii, bye moze - jak to mowiq niekt6rzy - jej "chorobq", 
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jej "wariactwem", to znaczy wypadni~ciem z jej wlasnych praw; ale 
nawet tego rodzaju dziwaczna koncepcja nie daje zadnej podstawy do 
wartosciowania. Wszelkie wartosciowanie wydaje mi si~ w tych warun
kach zupelnq dowolnosciq, nonsensem, lamancem myslowym. 

Wi~c moze poj~cie wartosci jest fikcjq, ktorej nie odpowiada nic 
VI istniejqcej rzeczywistosci? Moze nie rna zadnej hierarchii wartosci, nie 
rna jej biegunow dobra i zla, wszystko jest absolutnie sobie rowne
czlowiek i meteor, symfonia muzyczna i pchla, ciqzenie powszechne 
i smiere Leonidasa, krzywda wyrzqdzona malemu dziecku i obrot galak
tyki dokola wlasnej osi, b'lkteria tyfusu i gwizdek lokomotywy, Imperium 
Romanum i partia szachow? To bylaby dla mnie konsekwencja warto
sciowania, gdybym przyjql monizm materialistyczny i koncepcj~ "wiecz
nej i nieskoitczonej materii". Nonsens tego wyrownania wartosci byl dll 
mnie absolutnie oczywisty, choc nie potrafilbym dowiese, na czym on 
polega. Jednakze nie bylo chyba czlowieka, ktory by potrafil si~ nan 
zgodzie w calej rozciqglosci i konsekwencji. Odczywamy go jako jak<ts 
wewn~trznq sprzecznose, wiemy, ze tak rozumowac nie mozna, ze jest 
to rozumowanie absurdalne. Lecz zeby hierarchia wartosci mogla mi~c 
sens, musi bye jakis punkt odniesienia, bqdqcy czyms bezwzgl~dnym i sta
nowiqcym wartose najwyzszq. Skoro w monistycznej koncepcji nie moze 
bye nim "wieczna i nieskoitczona materia", gdyz to prowadzBoby do 
bl~dnego kola, przeto ten punkt odniesienia musi bye poza materiq. Ten 
punkt odniesienia poza materiq. b~dqCy miarq wszechwartosci i jedno
czesnie wartosciq najwyzszq, moja matka nauczyla mi~ nazywae Bogiem. 
Zapewne - jest to jeszcze bardzo daleko od przyj~cia tego Boga, 0 kto
rym uczy katolicyzm, ale jeszcze jest dalej od przyj~cia koncepcji mo
nizmu materialistycznego. Lecz jesli tak jest, to granica zostala przekro
czona i czlowiek jest skazany na szukanie Boga - najwyzszej wartosci 
j miary wszechrzeczy. 

A oto druga trudnosc, ktora zmusila mi~ do odrzucenia koncepcji mo
nizmu materialistycznego. Jest niq nasza mozliwose poznania czego~ 

kolwiek, poznania swiata choeby tylko materialnego. Juz sarno sformu
lowanie "materia poznajqca samq siebie" wydaje mi si~ wewn~trznq 

sprzecznosciq. Poznanie bowiem implikuje w s t 0 sun k u dot e j m a
t e r i i posiadanie cz~sciowej choeby wolnosci (czy wyrazajqc si~ scislej: 
niezaleznosci), ktora polega na przyjmowaniu sqdow prawdziwych, czyli 
zgodnych z rzeczywistosciq, odrzucaniu zas sqdow falszywych, czyli 
z rzeczywistosciq niezgodnych. Tymczasem przyj~cie monizmu materiali
stycznego musi zalozye jednq z dwoch mozliwosci: albo materia podlegH 
nieustannej grze sil przypadkowych i nieregulowanych, alba uporzqdko
wanych wedlug pewnych "praw" (jeszcze jedna zagadka i jeszcze jedna 
trudnose); fizyka wspolczesna dopuszcza wprawdzie cz~sciowo pewne 
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stanowisko posrednie, ale w zasadzie przyjmuje drugq alternatyw~. Ot6?; 
w zadnej z tych aiternatyw nie ma miejsca na tego typu niezaleznosc 
umyslu, kt6ra konieczna jest dla aktu poznania. Absolutna konsekwencja 
zalozen wymagalaby stwierdzenia, ze poznanie jest takq samq grq si~. 

jak zjawisko zorzy polarnej, gonitwy elektron6w "pod napi~ciem", ezy 
przyswojenia przez roslin~ fosforu. Ale w6wezas nie moze bye mowy ani: 
o 	prawdzie, ani 0 falszu. 

Lecz moze tak jest? Moze nie ma sqd6w prawdziwyeh, ani falszywych, 
albo moze one w niczym nie r6iniq si~ mi~dzy sobq, alba my nie mozemy 
wybierae mi~dzy tymi sqdami? Rozumowanie takie prowadziloby do 
pelnego seeptyeyzmu poznawezego (ezy raczej agnostyeyzmu). Leez prz·~

eie rowniez agnostyeyzm wyraza jaki4 sqd. "Wiem, ie nie nie wiem" .
jest jednak pewnym okreslonym twierdzeniem i agnostyeyzm uwaza je 
za prawdziwe (natomiast seeptyeyzm zaklada tego rodzaju twierdzenia 
niejako milczqeo, ostatecznie jest on rowniei: agnostyeyzmem). Ala 
jesli ehoeby w tym jednym wypadku wyraza sqd, ktory uwaza za praw
dziwy, ezyni wylom we wlasnym rozumowaniu, obala je. W ten sposob 
agnostyeyzm pozera sam siebie. Jest jednak wiele innych sqdow, ktore 
uwazamy za absolutnie pra wdziwe, ktore poznalismy, jak chociazby sqd 
o istnieniu. Tak skomplikowany system, jak monizm materialistyczny 
obala sam siebie, gdyz prowadzi do wewn~trznej sprzecznosci, ktorej 
umysl ludzki nie moze swiadomie przyjqe. Eo - sqdz~ - ie jesli przyj
muje, to tylko dlatego, ze nie dostrzega tej sprzecznosci. 

Ale trudnose polega nie tylko na zagadnieniu tej niezaleinosci inte
lektualnej. Swiat mysli nie podlega prawom obowiqzujqcym powszechnie 
w swiecie materii. Wprawdzie uderzenie obuchem w glow~ uszkadzajqce 
mozg, a chocby dzialanie zarazka w organizmie, czy wadliwe funkcjono
wanie niektoryeh innych organow mega ciala uniemozliwia sprawne 
funkejonowanie mojej wladzy poznawczej, mojej mysli, ale ten fakt do
wodzi tylko jednego: to, co jest obdarzone wladzq poznawczq, miano
wicie m6j umysl, nie moze w iyjqcym na ziemi czlowieku dzialac nie
zgodnie z normalnym funkcjonowaniem ludzkiego ciala. Dzialanie jednak 
mysli, aczkolwiek jakos z fizycznym cialem zwiqzanej, jakkolwiek zalez
nej od pewnych proces6w zachodzqcych w tym ciele, co nauka opisuje 
i okresla, nie rna zadnych cech materialnych. Oto mysl ta nie podlega 
"prawu przestrzeni". Z najwi~kszq latwosciq dociera "w mgnieniu oka" 
tak daleko, ze swiatlo musi zuzyc miliony Iat swietInych, by tam dobiec. 
Wykracza poza granice dostrzeione zmyslami (choeby przy pomocy przy
rZqdow - mowa jest wciqi 0 swiecie materialnym, np. 0 tych rejonach. 
wszechswiata, do kt6ry.ch nie dotarly najwi~ksze teleskopy). Nie zna zad
nych zap6r, si~ga do wn~trza ziemi i slonca, nie ulega najwyiszej tempe
raturze i nie przestaje dzialae w rejonach, gdzie panuje temperatura 
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bliska absolutnego zera. Zaglqda do wn~trza elektron6w, wazy masy 
gwiazd, oblicza drogi mglawic. Nie ulega r6wniez "prawu czasu" i bez 
iadnej przeszkody si~ga w setki i miliony lat wstecz, a nawet w wielu 
wypadkach wybiega naprz6d. Co wi~cej - mysl rzqdzi swiatem, zmienia 
go (co prawda na bardzo drobnym jego wycinku), wedle swej woli kie
ruje energiq, zawraca "normalny" bieg przyczyn, wprowadzajqc wedle 
swego uznania przyczyny nowe. Ale jeszcze bardziej zdumiewajqce jest 
uzdolnienie mysli do tworzenia poj~c abstrakcyjnych, kt6rymi ujmujemy 
dowolnie wielkq liczb~ jednostek. Gdy myslimy "czIowiek" lub "gwiazda" 
to przecie ujmujemy w pewien spos6b ka:i:dego czIowieka lub gwiazdE:. 
takiego jaki byl, jest lub b~dzie, i to nie jako zbi6r wszystkich ludzi lub 
gwiazd, lecz zarazem wsp6lnie i oddzielnie. Zlqczenie dw6ch ziarnek pia
sku z dwoma innymi ziarnkami jest procesem materialnym, natomiast 
zdolnosc myslowego wykonania dzialania 2 + 2 = 4, jest czyms, co cal
kowicie wykracza poza mozliwosci materii. Wszystko to wyodr~bnia 

wIadz~ mysli z porzqdku materii i zmusza nas do przyj~cia, ze istnieje 
cos, co posiada wIadz~ poznawczq, jednoczesnie zas niewqtpliwq, choc 
ograniczonq wolnosc w stosunku do materii, a co jest czyms zupelnie od
miennym i r6znym od swiata materii. To "cos" moja matka nazywaia 
w czasie mego dziecinstwa swiatem duchowym, w odniesieniu zas do 
czlowieka - po prostu duszq. 

Lecz moze 6w swiat duchowy, czy tei. dusza ludzka jest produktem 
czy wytworem materii, rezultatem dziaIajqcych w niej "praw", czy tez 
przypadkowej gry energii? Gdybysmy stali na gruncie metody nauk 
przyrodniczych, nie potrafilibysmy nic 0 tym powiedziec. Nauki przyrod
nicze nie potrafiq nam powiedziec, ani w jaki spos6b przemiana taka na
st~puje, ani dlaczego nastE:puje, ani jakie warunki przemianE: tq powo
dujq. Nauki przyrodnicze umiejq tylko powiedziec, jakie warunki mate
rialne muszq istniec, by czIowiek m6gI myslec - czyli nie wykraczajll 
poza zakres materii. Ot6z stwierdzenie, i.e swiat materii wytworzyl swiat 
ducha, musieJibysmy przyjqc na wiarE: i to bez cienia dowodu a nawet 
uzasadnienia. Sarna zas mysl, ze materia wykracza poza wIasnq naturE: 
i stwarza cos zupelnie sobie obcego, a takze nadrzE:dnego (skoro mysl 
moze zar6wno poznac materiE:, a nawet cz~sciowo niq rzqdzic i naginac j ll 
do siebie), wydaje siE: tak nieprawdopodobna i sztuczna, i.e nie widzialem 
iadnego powodu, bym tE: karkolomnq hipotezE:, niczego nie wyjasniajqc"" 
i piE:trzqcq nieprzeJiczone trudnosci, mial przyjqc. Zeby wierzyc, musz«: 
rozumiec, dlaczego mam wierzyc, dlaczego mam ulegac czyjemus auto
rytetowi. Inaczej wpadlbym w zwykIy bIqd fideizmu. 

Przedstawilem Ci, Przyjacielu, odcinek mojej drogi, kt6rq przebylem 
w zwiqzku z zetkniE:ciem siE: z wielkimi odkryciami nauk przyrodniczych. 
Nie bE:dE: Ci podkreslal, jak te odkrycia Sq mi drogie i - jako nalezqcy 
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do gatunku homo sapiens - jak bardzo jestem z nich dumny. Ukazalem 
Ci moje trudnosci, ich rozwiqzanie i sciezki, kt6re niespodzianie skiero
waly mnie ku prawdom ukazywanym mi w dziecinstwie. Przypuszczam, 
ze w moich rozumowaniach - ktore przedstawilem Ci tylko fragmenta
rycznie, na paru charakterystycznych przykladach - Sq luki i niesci
slosci; staram sit: je poznae i wyjasnic. Ale przypuszczam, - bo nie mam 
podstaw do sqdzenia, ze jest inaczej - ze w caloksztalcie, w og6lnym 
wyniku, rozumowanie to jest sluszne. 

Ale droga to nieskonczona. Id~ niq dalej. Droga ta zna posuwanie si«: 
naprz6d i zna cofni~cia si~, zna trudnosci, zna r6wniez chwile zniechEl
cenia czy sceptycyzmu. Zapevme - gdyby byla drogq jedynq, niedaleko 
tym niq zaszedl i nie potrafBbym Ci dac odpowie<izi n<l Twoje pytanie. 
Zresztq przyznam Ci si~, ze nie na tym odcinku mego zycia natrafialem 
na gl6wne trudnosci. Nie patrzenie przyrodnicze bylo ala mnie gro:i:ne, 
ale patrzenie historyczne. Pojdzmy wi~c w dzungl~ llistorii. 

W Gi\SZCZU HISTORII. 

Religia jest starsza od historii. Badania prehistoryczne odnajdujq 
slady kult6w pierwotnych w gl~bokich pokladach ziemi, b~dqcej mo
gilami wymarlych lud6w. Nie rna zadnych danych, by stwierdzic po
czqtek wierzen religijnych. Wedle Ilajcz~sciej spotykanych wsr6d histo
ryk6w poglqd6w pierwotne religie musialy byc niezmiernie proste, bye 
moze, iz ograniczaly si~ do kultu zmarlych i zakl~c magicznych. Wedie 
tych bardzo rozpowszechnionych zapatrywan, czlowiek pierwotny mli~ 
sial drzec przed nieznanym i strasznym dIan swiatem i przyzywal na 
pomoc sHy wyzsze, kt6re pojmowal niejasno, a kt6re pr6bowal zaklqc, 
by mu sluzyly. 

Poglqdy te opierajq si~ raczej na dedukcji, niz na faktach, gdyz z tycn 
czasow jedynymi zr6dlami Sq niewiele 0 tych sprawach mowiqce wyko
paliska archeolog6w. Dawniej udzielala tym wnioskowaniom poparcia 
etnologia. Nowsze jednak badania - przede wszystkim mysl~ 0 odkry
ciach O. W. Schmidta - wykazujq, iz Iudy najbardziej prymitywne (np 
afrykanscy pigmejc), posiadajq religi~ stojqCq na wysokim poziomie 
pojE:ciowym i moralnym, przede wszystkim zas owe odkrycia obalajq 
niedawne hipotezy, twierdzqce, ze monoteizm wyr6s1 z politeizmu. Rzecz 
przedst<::wia siE: raczej odwrotnie, a owe religie lud6w prymitywnych, 
!tt6re zachowaly si~ w postaci najmniej zmienionej, nOSZq wyrazny 
charakter monoteistyczny. 

Poczqtki historii to religia wysoce juz rozwiniE:ta i skomplikowana, 
nieraz 0 bogatym zasobie pojec moralnych - zar6wno jesli chodzi 0 sta
ro:i:ytny Egipt, 0 Chiny czy kulture May6w. Oczywistq jest rzeCZq, ze 
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najzywiej interesuj q nas religie Bliskiego Wschodu, inne zas systemy 
o tyle, () Be mogq nam posluzye do badail porownawczych. Ot6i zar6wllo 
badania poszczeg6lnych religii, badanie ich genezy i rozwoju, jak i bada
nia por6wnawcze rozwin~ly si~ w ostatnim poltorawieczu ogromnie. Ba
dania te - jesli chodzi 0 histori~, ie si~ tak wyrai~ laickq - operuj~ 

rnetodq opracowanq dla calosci nauk historycznych, zwlaszcza dla historii 
kultury, poslugujqc si~ szeroko rozbudowanymi naukarni pornocniczymi, 
ulegajqc nieraz silnie rnetodorn innych dyscyplin naukowych, zwlaszcza 
llocjologii, oraz poszczg6lnyrn kierunkom filozoficznym (ze wzgl~du n n 
pl'zedrniot swojego poznania - a wi~c przede wszystkim Bogal. Zwykle 
tez poszczeg61ni historycy i szkoly historyczne posiadajq juz z g6ry przy
j~te pewne zalozenia filozoficzne lub socjologiczne, kt6re "rozumiej'l 
si~ same przez si~". 

Gdy si~ jednak 0 tym z g6ry nie wie, trafia si~ w istnq dzungl~, w kt6
rej zOl'ientowanie si~ jest niezrniernie trudne. Przed szukajqcyrn pow
stajq liczne znaki zapytania, li~zn~ trudnosci i wqtpliwosci. Odnajdu,ie 
on w r6inych religiach liczne podobieilstwa, nieraz daleko idqce zbiez
nosci, historycy wykazujq wzajemne wplywy poszczeg6lnych system6w 
religijnych, wzajemne zaz~bienia, rnowi q 0 rozwoju poj~e religijnych, 
o pierwiastkach nowatorskieh i konserwatywnych. 0 podbudowie spole
cznej, gospodarczej, politycznej, naukowej, estetycznej, 0 interesach tych, 
kt6rzy ciqgn~li z religii r6znorodne korzysci, najcz~sciej kaplan6w lub 
wladc6w - caly las zagadnien, wyjasnien, cz~sto wartosciowan, caly splot 
r.?znorodnych przyczyn. I oto wsr6d tego gq5ZCZ1.:\ religii i kult6w rna wy
rastae jedna, pod wielu wzgl~darni przypominajqca t~ lub tamtq religi~ ·
i ta jedna rna bye prawdziwa, ta jedna rna wiese czlowieka po przez 
tajemnice zycia i smierci, ta jedna rna go doprowadziC do Boga - a jest· 
niq ta, w kt6rej si~ urodzilern i kt6rej rni~ nauczono w dziecinstwie. 
Rozurniesz dobrze, rn6j Przyjacielu, ze owa dzungla historii rnogla stano
wie dla wiary 0 wiele powazniejsze niebezpieczenstwo, nii pozorne, 
a latwe do rozwiqzania. sprzecznosci, Jakie l'zekorno istniejq rni~dzy wy
llikarni nauk przyrodniczych a wyznawanq wiarq. 

Badania por6wnawcze poszczeg6lnych religii powodujq nieraz wiele 
zam~tu i wiele niepokoju. Ale badania te rnogq bye niezrniernie pornocne 
w odpowiedzi na wyrazonq wyzej wqtpliwose. Bo przecie rnnogose religii, 
'wykazywanie ich podobienstw i r6inie, a nawet hipotezy czy wnioski 
o wzajernnych wplywach nie rnuszq jeszcze koniecznie dowodzie, ze zadna 
z tych religii nie jest prawdziwa. Nie sqdz~, by jakiS cztowiek uwierzy! 
w Boga i stat si~ cztowiekiem religijnyrn na podstawie sarnych tylko hi
storycznych badan por6wnawczych. Raczej odwrotnie. Zwykle jednak 
przyst~uje si~ do tych badan rnajqc jui jakis okreslony - pozytywny 
lub negatywny - stosunek do religii. W kaidyrn razie czlowiek sw6j sto
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sunek do religii formuluje zwykle na podstawie innych takze oparc nii 
same tylko badania historyczne. 

Jesli jednak - jak powiedzielismy 0 tym wyzej - nie b~dziemy 

z badan porown;wczych wyciqgali nieuzasadnionego przez te badania 
wniosku, ze wszystkie religie Sq falszywe, to badania te mogq bye dla
tego wazne dla naszego stosunku do wyznawanej religii, ze potrafiq uza
sadnic slusznosc czy nieslusznosc "trzymania si~ przez nas wiary ojcow". 
Przy badaniach por6wnawczych niespos6b uniknqc oceny. Nie b~d~ tu 
wchodzil w zawHq spraw~ kryteriow tej oceny. Jednakze badania porow
nawcze pozwolBy mi odpowiedziee na niepokojqce m6j umysl pytanie 
dlaczego przyjmujqc jednq z religii, kt6re byly lub Sq, przyjmuj~ wlasnie 
t~, ktorq wyznaj~. Badania porownawcze wykazaly jej wyzszose nad 
innymi. Na czym ta Wyz3zose polega, powiem 0 tym p6zniej. Tu wysta!'
czy, jesli stwierdz~, ze zrozumienie tej prawdy 0 swiadomym wyborze 
jednej relgii z wielu, 0 potwierdzeniu wiary mego dzieciilstwa, bylo wai:
nym etapem w mej swiadomosci religijnej. 

Badania por6wnawcze budzily rowniez wqtpliwosci innego rodzaju. 
Wi~c np. powstawaly pytania, czy do religii Izraela nie przenikly pewne 
pierwiastki monoteizmu Egipcjan, lub pewne zasady moraIne, znane 
nam chocby z "Ksi~gi Zmarlych". Izraelici przeciez mieli stosunki z Egip
tem, przede wszystkm zas w czasie dlugiego swego pobytu w Egipcie mu
sieli si~ dose dokladnie zapoznae z poj~ciami religijnymi Egipcjan, 
zwlaszcza, ze niejeden z Izraelitow piastowal w Egipcie wysokie godnosd 
a Mojzesz byl wychowany na dworze faraona. Wiemy, ze' w niejednym 
szczegole zewn~trznym (np. ksztalt swiqtyni izraelskiej) wpiyw narodow 
sqsiednich byl bardzo duzy, choe z drugiej strony wlasnie te porownawcze 
badania wykazujq jak bardzo odr~bny i oryginalny byl glowny rdzen 
religii Starego Zakonu. Ale nie tylko chodzi 0 Egipt. Opowiese 0 1)0

topie zna kilka religii bliskiego Wschodu, wiara 0 grzechu pierwszych 
rodzic6w i 0 utraconym raju jest niezmiernie rozpowszechniona w wie
rzeniach r6znych ludow. Przyklady tego rodzaju dalyby si~ mnozye, 

Chodzi jednak 0 punkt widzenia. Te same argumenty mogq sluzyc 
"przeciw" i "za". Jezeli ktos z innych powodow odrzuca prawdziwosc 
jakiejkolwiek religii i jakichkolwiek prawd religijnych, to t~ powszech
lJOSC pewnych wierztn religijnych b~dzie Uumaczyl cz~sciowo wzajemnymi 
wplywami, cz~sciowo zas pewnymi naturalnymi dyspozycjami psychicz
nymi .czlowieka pierwotnego ("hipoteza strachu", "hipoteza poetyckiego 
poznania" etc.), cz~sciowo zas przyczynami spolecznymi, politycznymi, 
gospodarczymi itd. 

Jezeli si~ jednak nie odrzuca z gory wierzen religijnych i szuka sit: 
religii prawdziwej, wowczas badania por6wnawcze wskazujq nam, 0 ile 
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poszczegolne religie Sq · "prawdziwe cz~sciowo", to znaczy jakie prawdy, 
chocby w formic skazonej, zostaly zachowane wsrod ludzkosci z pierwot
nego Objawienia, wzgl~dnie zostaly odkryte przez ludzi na drodze natu
ralnej, to jest przy pomocy prymitywnej jeszcze filozofii. Dotyczyloby 
to takich wsp6lnych na ogol prawd, jak istnienia Boga, stworzenia przezen 
swiata, duszy niesmiertelnej, kary za grzechy i utraty raju, istnienia 
nieba i piekla oraz zlego ducha, cz:asem nawet m~tnych poj~c 0 jakims 
Posredniku pomi~dzy czlowiekiem a Bogiem. Badania porownawcze wy
kazujq nam, ze owe wsp6lne prawdy dotyczq wlasnie spraw Objawienia 
pierwotnego. To te:i: to, co w pierwszym zetkni~ciu si~ wyglqdalo dla mnie 
niepokojqco, przy blizszym poznaniu i przemysleniu stalo si~ raczej argu
mentem rozumowym za wyznawanq religiq, nii przeciw niej. 

Oczywiscie w tym przechowaniu Objawienia pierwotnego istnie;e 
trudnosc, gdy mys!imy 0 niezmiernie dlugim okresie .iaki ludzkosc prze
zyla w czasach przedhistorycznych, przy nieslychanym prymitywizmi.e 
umyslowym, pierwotnej mowie niezmiernie ubogiej, polegajqcej zapewne 
w swym poczqtku na okrzykach wyrazajCjcych najprostsze przezycia itp. 
Gdy spoglCjdam na rekonstrukcj~ wyglqdu neandertalczyka (jezeli byl 
on czlowiekiem - 0 czym zresztCj wi~kszosc paleontolog6w dzis nie wqtpi), 
trudno mi zrozumiec, w jaki spos6b m6g1 on przechowac dose skompli
kowany zbi6r prawd Objawienia pierwotnego. Z drugiej jednak strony 
nasza wiedza 0 tych pierwocinach ludzkosci jest jeszcze w powijakach. 
Opiera si~ na kilkudziesi~ciu znaleziskach szczqtk6w czaszek, wysnuwa 
zaledwie niesmiale hipotezy i to gl6wnie dotyczCjce ewo)ucji ciala ludz
kiego, oraz: wielkosci m6zgu. Nie wiemy nic, jakie zyly w6wczas rasy lu
dzkie, czy wszystkie byly r6wnie prymitywne etc. Slady zas kultu religij
nego odnajduje prehistoria niezmiernie daleko. Wszelkie wnioskowanie 
w tych sprawaeh przy obecnym stanie wiedzy jest przedwezesne, to tez 
musimy si~ obracac w kr~gu spraw jako tako zbadanych. Jezeli chodzi 0 

tamte dawne czasy wi~ksze 0 figle plata mi swobodna gra wyobrazni nil: 
seisle rozumowanie. Kwestia zas wiary, to nie jest sprawa wyobraini 
aczkolwiek wyobrainia moze odegrac w niekt6rych wypadk&ch dose duzq 
rol~ - pozytywnq lub negatywnq; zawsze jednak tylko jako wladza po
mocnicza. Wyobrainia bowiem moze przelamywac zaskorupiale schematy 
myslowe, stawiac hipotezy lub znaki zapytania - i to jest jej rola tw6r
cza - ale nie potrafi przeprowadziC dowodu. Naukowiec bez wyobra:i:ni 
bylby tylko rutynowanym wyrobnikiem, ale naukowiec poprzestajqcy na 
wyobrazni, lub oddajqcy jej prym przed rozumowaniem stalby si~ poetq. 

Przyswojenie metody myslenia histOlycznego dalo mi niezmiernie wip.le. 
Historia bada czlowieka w dziejach, to znaczy w przebiegu czasowym. 
•Tezeli patrzymy na czlowieka pod tym kqtem widzenia, rozr6zniamy to. 
eo jest w nim stale i niezmienne (wchodzilaby tu w gr~ kwestia stopnia 
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tej niezmiennosci, ale nie bE!dziemy tu tego analizowali) oraz to, co pod
lega wzglE!dnie szybkim zmianom w czasie. Historia siE! interesuje zasad
niezo tym, co jest zmienne, co podlega jakiejs ewolucji w czasie, co jest 
historyczne. Tym, co jest niezmienne zajmujq siE! inne nauki: fiIozofia, 
przyroda, socjologia etc. Ale stosunek zmiennego do niezmiennego jest 
oczywiScie zmienny, a wiE!c historyczny. Np. fakt, ze czlowiek siE! rodzi 
z ojca i matki jest faktem niezmiennym i wobec tego badany jest przez 
nauki przyrodnieze. Natomiast stosunek czlowieka do tego faktu, jego 
puglqdy na ten fakt, jego postawa moralna, jego poznanie i Dcena, wszyst
Ide pochodne obyczajowe, kulturalne itd. SCI zmienne i Sq przedmiotem 
badania historycznego. WiE!Cej: jezeli lstnieje jakies zjawisko zmienn0, 
ale oderwane w zupelnosci od tego, co jest niezmienne i stale, nie przed
stawia one interesu dla historii. Mozna powiedziec, ze przedmiotem ba
dania historycznego jest stosuhek w czasie tego, co zmienne, do tego, co 
nlezmienne - do Boga, do natury ludzkie,j indywidualnej i spolecznej, 
duchowej i materialnej, do przyrody. Gdy siE! zetknqlem bIizej z histori<j, 
plerwszym wrazeniem bylo, ze wszystko siE! w dziejach zmienia, nie nie 
ma stalego, jest nieustanna ewolucja, postE!P i regresja, falowanie i ruth. 
Jest to zupelnie zrozumiale, bo soczewka metody historycznej jest na
stawiona wlasnie na to, co zmienne, gdy soczewka metody np. filozo
ficznej jest nastawiona na to, co niezmienne i stale, chociazby przed
miotem badania fiIozoficznego byl wlasnie ruch i zmiana. Usilowanie r6z
nych szk61 historycznych odnalezienia w historii pewnych niezmiennych 
praw, takich, Jakie rzqdzq np. swiatem materii, nie dawaly pozytywnych 
rezuItat6w. chyba ze byly to prawa og6lne, np. prawo koniecznosci po
zywienia dla zycia i instynktu zaspokojenia glodu, prawo og61nej ten
dencji do zycia gromadnego, etc. Te jednak prawa dotyczq tego, co jest 
'.1. czlowieku niezmienne, jego natury, wiE!c nie Sq to prawa historyczne 
w '~cislym znaczeniu. Natomiast prawa usilujqce ustalic jakqs og61nq za
sadE! zmiennosci historycznej i wytiumaczyc przy jej pomocy caly proc,.'!! 
zmiennosci, usilujqce wtloczyc tE! zmiennosc w zakreslone przez siE! ramy 
wyplywaly z zalozer1 pozahistorycznych, najczE!sciej filozoficznych bJ':> 

socjologicznych, i porzqdkowaly fakty historyczne w sposob apriory
styczny i dowolny. 

Ta niemoznosc odnalezienia dla procesu zmiennosci historycznej og61nej 
zasady, czy og61nych zasad, kt6re by na wz6r praw przyrodniczych deter
minowaly i wyjasnialy stawanie siE! i zmiennosc przebiegu historycznego, 
mimo bardzo silnego uwarunkowania czlowieka przez naturE! i warunld 
zewnE!trzne, przez sam ciqg historyczny, nasuwala nieodparty wniosek, ;,i;e: 
w historii, a wiE!c w czlowieku musi istniec pewne quantum wolnosci, 
kt6re siE! wylamuje spod dzialania czynnikow determinujqcych (nie mysl~ 
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ich lekcewazyc), a kt6re jest jednq z przyczyn zmiennoSci historycznej 
moze najwainiejszq. Mniejsza zresztq 0 stopniowanie. W kaidym razie 
.poznanie procesu historycznego w jego nieslychanym bogactwie i r6ino
rodnosci bylo dla mnie naj bardziej waikim argumentem dla uznania 
istnienia wolnej woli ludzkiej, bez ktorej przebieg historyczny bylby dla 
mnie zupelnie niezrozumialy. Niewqtpliwie w dzieciitstwie poj~cie wol
nosci czlowieka przedstawiono mi przesadnie. Dlatego pierwsze zc
"tkni~cie si~ z uwarunkowaniem historycznym czlowieka zrobHo na mnie 
wraienie deprymujqce. Bliisze jednak zapoznanie si~ z l;1istoriq zmusilo 
mi~ do uczynienia poprawek zgodnych z rzeczywistosciq, zasadniczo 
jednak nie tylko potwierdzilo nauk~ 0 wolnosci czlowieka, ale gdybym jej 
dawniej nie znal, zapewne by mnie do niej doprowadzilo. Tomistyczna 
nauka 0 czlowieku wyjasnia mi dokladnie zar6wno uwarunkowanie, jak 
wolnose czIowieka na innej plaszczyinie, co jednak do niniejszych roz
waiait historycznych nie naleiy. 

Niemozliwose odnalezienia og6lnej zasady wyjasniajqcej drogq pelnej 
determinacji proces historyczny, nie oznacza, by proces ten przed
stawial si~ jako chaotyczny zbi6r fakt6w i zjawisk. Nie omawiajqc tu 
stusznej tendencji przyczynowego ujmowania procesu historycznego nie 
tylko w sensie porzqdkowania fakt6w w przestrzeni i czasie (odrzu
cenie zasady: post hoc ergo propter hoc), trzeba stwierd.zie, ie zmiennose 
ta ksztaltuje si~ wedlug pewnych wyrainych tendencyj, ' dominujqcyeh 
zarcwno w poszczeg6lnych epokach, jak i u poszczeg61nych narod6w, :le 

takie poj~cia, jak renesans, historia chiitska, epoka feudalizmu, kultura 
brqzu itp. majq sw6j sens, nie tylko klasyfikujqcy, ale posiadajqcy pewien 
(ldpowiednik w rzeczywistosci historycznej. Wi~cej nawet: ie istnieje 
realnie to, co nazywamy rozwojem historycznym, kt6ry zresztq niezawsze 
musi bye utoisamiany z post~pem, ie moina przypuszczae, ii historia 'n.. 
sw6j cel czy cele, a celem tym jest coraz doskonalszy w sensie poznaw
czym, moralnym i cywilizacyjnym stosunek do tego, co w rzeczywistosci 
jest niezmienne i stale. A wi~c nie tylko do natury samego czlowieka i do 
otaczajqcej nas przyrody, lecz r6wniei - i przede wszystkim - do Bogu. 
Historia jako nauka, zajmujqc si~ zmiennosciq stosunku czlowieka do 
niezmiennej rzeczywistosci, wlasnie przez swoJ zmienny, a wi~c r6:i:no
l'aki, a wi~c oswietlajqcy z r6:i:nych punkt6w widzenia stosunek, ukazala 
mi w znacznie pelniejszym blasku to, co w rzeczywistosci jest niezmienne. 
Dzis nie potrafi~ sobie wyobrazie, jakby moglo wyglqdac moje iycie re
ligijne, a wi~c m6j stosunek do Boga, gdybym nie znal nieslychanego 
bogactwa i moiliwosci tego stosunku, 0 jakim mi m6wi historia. Ro:i:no
rodnose nie tylko system6w religijnych, ale roine formy religijnosci 
wsrod ro:i:nych epok i Iud ow, u ro:i:nych indywidualnosci spolecznych 

jednostkowych, nie tylko nie jest hamulcem, ale wzbogaca moje iycia i 
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religijne. Zmiennosc rozwoju historycznego pozwala ludzkosci coraz 
jasniej widziee jednego i niezmiennego Boga. 

Przemyslenie problemu zmiennosci historycznej bylo dla mnie wazne 
jeszcze z jednego wzgl~du. Oto jesli istnieje jedna i prawdziwa religia, 
religia objawiona, to jej oczywistq cechq musi bye niezmiennose. Bog 
jest ten sam na poczqtku Wszechrzeczy i na koncu. Tymczasem gdy si~ 
zapoznalem z grubsza z historiq wyznawanej religii, dojrzalem, ze pod
lega ona rozwojowi, ze zmieniajq si~ nie tylko jej formy zewn~trzne, np. 
w liturgii, ale zmienia si~ rozumienie wielu prawd. W pierwszej chwili 
napelnilo mi~ to zwqtpieniem - nie .vmialem bowiem odpowiedziee sobie 
na mn6stwo niepokojqcych pytan. Dopiero zrozumienie na czym polega 
zmiennose historyczna wyjasnilo niepokojqce mi~ wqtpliwosci. ZrOZll
mialem, ze nie religia si~ zmienia, lecz stosunek czlowieka do prawd re
ligijnych i to gl6wnie w porzqdku poznawczym. Czlowiek coraz gl~bieJ, 
coraz lepiej poznaje niezmiennq prawd~, a poznajqc jq zmienia takze 
sw6j obyczaj, swe post~PQwanie. Tak np. przez dlugi czas (choe bynaj
mniej nie cd poczqtku) istnialo w chrzescij311stwie przekonanie 0 nawra
caniu mieczem, 0 swi~tych wojnach, 0 zmuszaniu silq do wyznawanla 
wiary. Naduzyeie krucjat, inkwizycji, "zbrojnych misji" wyplywalo z fal
szywego zrozumienia religii. Dzis widzimy jasno, ze w nauce chrzeseijan
~kiej takiego nakazu nigdy nie bylo, zmienilismy nasze poj~cia, nasz 
sTosunek do spraw apostolstwa, ale w religii zadna zmiana nie zaszla: 
odwrotnie - na poczqtku pojmowano tak, jak my dzis te sprawy pojmv
jemy, a moze jeszcze bardziej bezkompromisowo (postawa m~czennik6w 
pierwszych wiekow wobec przemocy religijrej). Takich przyklad6w da
loby przytoczye wi~cej. Poznanie historii dogmat6w, zwlaszcza w okresie 
herezji, ukazuje nam wyraznie, jak swiadomose pewnych prawd wiary 
narasta i krystalizuje si~, jak ujmowana jest w jasne i seisle definic.ie, 
gdy przedtem w spos6b bardziej mglisty i mniej sprecyzowany istniala 
i zyla w umyslClch, nie niepokojqc nikogo, zanim warunki zewn~trzne 
nie zmusily czlowieka do blizszego poznania tej prawdy; nieomylny ' 
w rzeczach wiary i moralnosei urzqd nauczyeielski Koseiola, wyjasnia
jqcy i interpretujqcy zywe zawsze prawdy, jest gwarancjq niezmien
J,osei nauki. Ale i on jest zmienny 0 tyle, ze' wyjasnia i interpretuje wia
snie te prawdy wiary, kturych okolicznosei zmiennosci historycznej 
w danej chwili si~ domagajq. 

A wi~c co jest zmienne w religii? To, co jest zmienne w historii, a wh~c 
stosunek czlowieka do prawdy, to wszystko, co czlowiek od tej prawdy 
bierze i co na niej buduje. Innymi slowy: zmienna jest cala kultura re
Iigijna, caly wklad ludzki w religi~, niezmienna jest prawda religijna, 
b~dqca wkladem Bozego Objawienia. 

http:definic.ie
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Historia nauczyla mi~ wi~c rozumienia czlowieka w zmiennosci, czyli 
rozumienia czlowieka historycznego. Zanim nauczylem si~ myslec 
w kategoriach zmiennosci historycznej, mialem wybitne tendencje ana
chronizowania czlowieka. Patriarcha Starego Zakonu, czlowiek wspol
czesny Jezusowi, swi~ty sredniowieczny i wierzqcy czlowiek wspokze.mv 
pl'zedstawiali mi si~ w swym stosunku do religii i Boga tak sarno. Dla
tego budzHy si~ we mnie naiwne niepokoje, dotyczqce np. poj~c 0 bu
dowie swiata w Starym Testamencie, 0 wypaczeniach nacjonalistycznYLh 
Izraela, 0 wiqzaniu spraw wiecznych z doczesnymi, 0 r6znych niekons·e
kwencjach w poj~ciu moralnosci i wiqzaniu jej z obyczajem Izraelitow. 
W jaki sposob - myslalem - mog& istniee tak razCjce bl~dy, poprostu 
nieprawdy dotyczqce choeby poj~e 0 budowie swiata, w ksi~gach, 0 kto
rych wierz~, iz zostaly napisane pod natchnieniem Ducha Swi~tego? Dla 
czego przykazania moraIne, obowiqzujqce calq ludzkose we wszystkich 
krajach i czasach, zostaly sformulowane ad usum narodu pastersko
rolniczego? Dopiero zrozumienie historycznej zmiennosci pouczylo mit:, 
:i:e prawda niezmienna i wieczna moze bye objawiona i wcielona jedyni~ 
w zmiennose, ze moze bye ukazana tylko w kulturze, ze pisarz natchniony 
nie przestaje bye czlowiekiem swojego narodu i czasu - i i:e mnie obo
wiqzuje to tylko, co w jego dziele jest wieczne i stale. Rozumienie czlo
wieka historycznego, jego odr~bnosci kulturalnej, pozwala mi odroi:nie 
w jego przekazie to, co jest wytworem tej kultury, jego poj~e, jego stylu, 
jego osobistej i historycznej indywidualnosci od tego, co jest gloszonq 
przezen wiecznq i niezmiennq prawdq. Dzis, jesli czegos nie rozumiem 
w przekazie Pisma Swi~tego, pytam: czy nie rozumiem samfj prawdy, 
czy nie rozumiem sposobu wyrai:ania czlowieka, ktory t~ prawdtl 
pl'zekazal. 

Nie b~d~ si~ tu rozpisywal, jak wai:ne jest potwierdzenie przez histo
ryczne badania mn6stwa historycznych szczeg61<,>w, kt6re znalismy 
dawniej tylko z ksiqg Pisma Swi~tego. Mialo to znaczenie merytorycz
ne - lepszego zrozumienia wielu spraw - ale mialo tei: dui:e znaczenie 
psychologiczne. Wychowany w formach myslenia nowoczesnego, przy
zwyczajony do szukania odpowiedzi w nauce we wszystkich sprawach, 
\V kt6rych nauka jest kompetentna, stykalem si~ z mn6stwem zarzut6w 
stawianych historycznosci Pisma Swi~tego. W wielu wypadkach - przYJ
InujqC jakies twierdzenie Pisma Swi~tego z innych przeslanek - moglem 
przeciwstawie zarzutom tylko nagie: wierz~. I naraz odkopanie starego 
grobowca, odczytanie starego napisu, slad historyczny konkretny i na
macalny, kt6rego zakwestionowae nie spos6b, potwierdza niezbicie, zgo
dnie z wsp61czesnymi, tak doskonalymi metodami naukowymi, zakwe
stionowany fakt, szczeg61, wypadek, istnienie postaci, 0 kt6rym przedtem 
m6wilem: ~rz~ 'W tej sprawie Pismu. Czyz musz~ Ci, m6j PrzYla

http:wspokze.mv
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cielu, tlumaczye, jak zawsze jest dla mnie radosny fakt tego rodzaju? 
Nie rna zadnej przesady w tym okresleniu: radosny. Dlatego tez z naj
:zywszym zainteresowaniem czytam to wszystko, co owych odkrye histo
rycznych dotyczy. 

Dotknqlem tu moze najwazniejszej dla mnie - niemal przelomowej 
sprawy: metody badania historycznego.· Pami~tam, jak na poczqtku stu
diow historycznych profesor ukazywal nam postaw~, ktora musi cechowac 
kazdego badacza, dla ktorego jedynym dqzeniem powinno bye dotarcie 
do prawdy. Ostrzegal nas wtedy, ze przyst~pujqe do rozwiqzania jaki~
gokolwiek problemu historyeznego musimy si~ strzec wszelki6go aprio
ryzmu; tylko fakty zanotowane w Zrodlach majq znaczenie. I m6wB 
o slusznej i zdrowej ostroznosci wobec ±rOdel, kt6re musimy gruntownie 
zbadae przy pomocy zewn~trznej i wewn~trznej krytyki. Trzy pytania 
stawiamy przy badaniu zr6del: czy autor chcia! powiedziee prawd~, czy 
magI powiedziec prawdEl i ezy w relacji do innych dost~pnyeh nam zro
del - powiedzial prawd~? Jezeli po zastosowaniu metod krytyki ze
wn~trznej i wewne:trznej odpowiedz na te trzy pytania wypada pozy
tywnie, wowezas fakt podany przez zr6dlo przyjmujemy za prawd~. 

Moze si~ to wydac dziwne, ale przez dose dlugi ezas nie pojmowalem 
Pisma Swi~tego, a zwlaszcza Nowego Testamentu jako nodla historycz
nego. Byly to dla mnie swi~te ksi~gi, ale wyodre:bnione ze wszystkieh 
innych zabytkow, jakie nam dzieje zostawily, jak gdyby podlegajqce 
innym prawom. Byla to postawa nieswiadomego fideizmu, ktora si~ 

mscila, gdyz to wszystko, co ksie:gi te podawaly, wydzieralo sie: ze zwyk
lego, przyrodzonego, ze tak powiem codziennego nurtu historii, odrywaJ:o 
si~ od ziemi, od czlowieka, od natury. To tez olsnieniem bylo dla mnie, 
gdy -- zamordowany pozniej przez gestapowcow - ks. Henryk Hlebowicz 
powiedzial na moje zawile wlltpliwosci: "Niech pan potraktuje Ewangeli~ 
jako zwykle zrodlo historyczne - normalny zabytek r~kopismienniezy, 
jakieh mamy tak wiele. Tylko - dodal grozqc mi palcem - tylko bez 
aprioryzmu, bez zadnego aprioryzmu". Tak, bylo to olsnieniem. Hi
storycznpsei Ewangelii nie spos6b juz dzis zahaezyc. Ze ewangelisci 
mogli powiedziec prawd~, nie ulega wqtpliwosei. Ze chcieli powiedziec 
prawd~. dowodzi tego choeby ta cena, ktorq za niq zaplacili - kt6z ptaci 
nieustannym trudem swego zyeia. po ludzku rozumlljqC beznadziejnym, 
me:kq i smierciq za klamstwo i fikej~? A przeciez oni dawali swiadectwo 
wypadkom, ktore widzieli i kt6re widzialy tysiqce wspolczesnych, a na 
kt6re wrogowie umieli odpowiedziec tylko przesladowaniami i silq ii
zyeznq. Zadne zas inne ±r6dIo nie zaprzecza zadnemu faktowi Ewangelii. 
Zadnych wie:kszych sprzeeznosci w nich nie rna. Gdyby to bylo jakies 
inne zrodlo, np. 0 panowaniu jakiegokolwiek wladey, przyj~libysmy je 
bez wahania. Dlaczeg6z wi~c Sq ludzie, kt6rzy to wlasnie odrzueaj~? 
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Qdpowiedi narzuca si~ sarna: bo - powiadajq - niemozliwe jest, by 
byl Bog, by si~ wcielil i urodzil z Dziewicy, by czynil cuda i znaki, by 
wlasnq mOCq zmartwychwstal, bo to wszystko jest niemozliwosc, bajka, 
wymysl i bzdura. I tutaj narzuca si~ nieodparcie mysl: alez to jest kla
syczny aprioryzm. Jest to przyj~te zgory zalozenie i gdyby Ewangelie 
mialy jeszcze tysiqc innych potw;ierdzeiJ., przy takim zaloi;eniu rowniei 
by si~ je odrzucilo. 

Oczywiscie cale to rozumowanie podaj~ w ogromnym skrocie. Oczy
wiscie nie metoda historyczna doprowadzila mi~ do wiary. Ale metoda 
ta usun~la mnostwo trudnosci, a przede wszystkim - niejako uziemila 
Ewangeli~. Z chwilq gdy Ewangelie staly si~ zwyklym ir6dlem hisio
rycznym, ich tresc stala si~ historiq. wlqczyla si~ w caly nurt historyczn.v, 
niejako si~ wcielila. Wszystko si~ stalo konkretne, bliskie, niemal nama
caIne. :lycie, czyny. slowa Chrystusa staly si~ tak sarno historyczne, jalc 
z.vcie, czyny, slowa, dajmy na to, Cezara. Zr6dla historyczne, zabytek 
historyczny - alez tak! I nic wi<::cej! Zawsze podejrzewam - wbrew 
Renanowi - ze nam latwiej uwierzyc w B6stwo Chrystusa niz w Je~o 
Czlowieczenstwo. Ewangelie, traktowane jako ir6dlo historyczne, uczlo
wi.eczajq Chrystusa. 

Natomiast odwrotnie si~ dzieje, jesli chodzi 0 histori~ Kosciola. Przy
:z.wyczajony do historycznej zmiennosci, ktora si~ przejawiala w sta,e 
obserwowanym w dziejach zjawisku powstawania, rozwoju, degeneracji 
i upadku lcaidego historycznego organizmu spolecznego, niejednokrotnie 
prz'ezywalem uczucie podziwu, gdy myslalem 0 dziejach Kosciola. Dzieje 
te, jesli spojrzec na nie bezstronnie i wlasnie historycznie, nieodpareie 
no.suwajq mysl, ze jest w Kosciele cos wyjqtkowego, niezrozumialego 
i, jesli traktowac te dzieje w spos6b seisle historyczny, ponadludzkiego. 
Bo pierwiastelc ludzki w Kosciele bywal nieraz talc marny, talc prze
ci~tny, czasem nawet zdegenerowany i wyst~pny, ze - po ludzku bio
rqc - Kosci6l musial si~ nie raz, lecz dziesi~c razy rozleciec w drobne 
kawalki. Jui sam poczqtek Kosciola jest zdumiewajqcy. Ta garstka 
prostak6w, naiwnych i nieokrzesanych, idzie no. podb6j ~wiata, stojqcego 
u szczytu kulturalnego i cywilizacyjnego rozwoju - i zdobywa go. Ten 
pl'zyklad niezwyklej, niezrozumialej - po ludzlm - dynamiki pierwszych 
apostol6w jest cz~sto wysuwany jalco argument apologetyczny boslcosci 
Kosciola. Mimo tego zbanalizowania, ilekroc wmysl~ si~ wen, nie w ab
strakcji, lecz w ludzkim, historycznym konkrecie, tylelcroc ponownie 
ogarnia mi~ zdumienie. A jednosc apostolskiej nauki? Ci ludzie w wi<::
kszosei niewyksztalceni, porozrzucani po r6inych krajach, majqcy ze 
sobq luiny i utrudniony kontakt, z tqz samq pewnosciq, bez wahania, 
bez wzajemnych sprzecznosci gloszq t~ samq nauk~, stosujq jq do prze
roinych odmiennych warunk6w, do r6znych ludzi, r6znych warstw spo
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lecznych, w akademii platonskiej i wsr6d niewolnik6w Rzymu, w kipiqcej 
wschodnim przepychem Antiochii i w nienawidzqcej pamiE;ci Chrystu::'a 
Judei. Jest to nauka skonczona, zupelna, konsekwentna, kt6rq siE; ju:i: 
interpretuje i zgh;bia dwa tysiqce lat i konca tego czerpania z niej nie 
widae, a wystE;puje odrazu gotowa, w pelnej postaci, w mo:i:liwosci zasto
~,;owania zawsze i WszE;dzie. Jej wyklad dose przypadkowy, zale:i:ny od 
o].;:olicznosci i sluchajqcego audytorium, nieuporzqdkowany i niesystema-' 
tyczny, jeszcze bardziej podkresla wyjqtkowose tego zjawiska. P6:i:niei
szy masowy egzamin nowej wiary, najciE;zsZY, jaki czlowiek moze zdac, 
bo egzamin mE;ki i smierci, jest r6wnie niezwykly. Bo to przecie trwa 
wieki, to nie jest poryw chwili, to nie jest zapal jednego pokolenia. Ten 
przyklad mE;czennik6w pierwszych wiek6w chrzescijanstwa jest dzis juz 
tak wyswiechtany, ze robi wraienie martwego schematu. Ale trzeba naIl 
spojrzee w historycznym konkrecie, ka:i:dego mE;czennika wyodr~bnie 

" bezimiennej masy, przywr6cie mu jego :i:YWq postae ze wszystkimi 
ludzkimi myslami, pozqdaniami i uczuciami, calq jego naturalnq miloi;e 
:i:ycia i swiata, odrazE; i lE;k przed mE;kq i smierciq, umiescic go w jego 
rodzinie, otoczeniu, kulturze, zawodzie, warstwie spolecznej, przywr6cie 
mu osobiste cechy charakteru - i \vtedy dopiero kazae mu wyznae SWq 
wiar~ a:i: do konsekwencji m~czenstwa. A potem trzeba to pomnozyc 
przez t~ ilose ludzi, ktorzy poniesli smierc za wiarE;. Dopiero, gdy to zro
bimy, pOjmiemy, co znaczy ten iatwy frazes 0 tysiE;cznych rzeszach, ktore 
"z ochotq i radosciq" szly na smiere za Chrystusa. 

Czyz trzeba Ci, m6j Przyjacielu, ktory znasz me zamilowania histo
ryczne, m6wie, ze i dalsze dzieje Kosciola Sq dla mnie historycznym do
wodem jego ponadludzkiego charakteru. I to nie wtedy, gdy Kosci6l 
zwyciE;zal, lecz wtedy, gdy upadal beznadziejnie i ponosil klE;Ski, 'z kt6
rych zdawalo siE;, ze nie moze siE; podniesc. Czy to jesli chodzi 0 wielki 
nap6r herezyj, ktore powinny byly podrzee na strzE;py jednosc przeka
zywanej nauki. Czy ~ po sprz~gniE;ciu si~ z Imperium Romanum - gdy 
7.aglada tego imperium powinna byla prowadzic do zaglady jego religii. 
C~y te liczne schizmy, herezje, reformacje, odszczepienia, kt6re Kosd61· 
przezyl w wiekach pozniejszych. Czy atak laickiego racjonalizmu, agnosly
cyzmu, pozytywizmu i innych prqd6w myslowych, ktore "jak na dloni" 
wykazywaly ludziom przezycie siE;, sprzecznosc z naukq i rozumem, 
wstecznictwo i obskurantyzm Kosciola i gloszonej przezen nauki. Lecz te 
wszystkie ciosy zewnE;trzne moinaby jeszcze zrozumiec. Lecz ilez razy 
Kosciol zdawal siE; degenerowae wewnE;trznie, iIez razy zdawal si~ gnic 
in capite et in membris, ilez to razy zarowno nastE;pstwo Piotrowe, jak 
i ni:i:sze duchowienstwo zdawalo siE: bye zeswiecczone, dbajqce tylko 0 ten 
swiat, 0 interesy polityczne, gospoda.rcze, klasowe. A jednak ~ nie tylko 
Kosci61 siE; dzwigal, nie tylko wydawal nowe pokolenia swi~tych, ale - i io 
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jest najbardziej zdumiewaj 'lce - nigdy nie sprzeniewierzyl si~ tej praw
dzie, ktorq mu Jego Zalozydel do przekazania zostawit Nieraz slabe jed
nostki zdobywaly si~ na niepoj~ty heroizm, gdy 0 to wypadlo im walczyc. 
Kiedy mysl~ 0 tych faktach - znow nie w abstrakcji, lecz w historycznym, 
realnie istniej'lcym konkrecie - nie potrafi~ tego zrozumiec, jesli nie 
uwierz~ Chrystysowi, ktory to wlasnie Kosciolowi przepowiedzial, ktory 
obiecal pomoc Ducha Swi~tego i Swojq obecnosc po wszystkie dni az 
do skonczenia swiata. 

Ale historia Kosciola to nie jest historia organizacji koscielnej. Histo
ri;l Kosciola, to S'l dzieje przenikania Laski w serca ludzkie, to historia 
wiary, walki ze zlem i zwyci~stwa swi~tosci. Poki nie bc::dziemy mieli tak 
opracowanej historii Kosciola, poty nie b~dziemy mogli z niej w pelni 
korzystac. W moim zyciu wiele szkody wyrzqdzily nieudolne i niepraw
dziwe zywoty swi~tych. Swi~ci majq byc dla nas wzorem, bodzcem, pod
por'l i pomoc'l. Ich zywoty to S'l przewodniki po naszym zyciu, to przy
klady, jak moina si~ poddac Lasce, jak nalezy milowac i chciec. Tym
czasem zas... Ach, te azurowe, rozbl~kitnione, zhieratyzowane, sztuczne 
i nieprawdziwe zywoty istot bez ciala, bez trudnosci, bez walki, bez 
wewn~trznego zaru! W iluz opracowaniach czulem - nie klamstwo, lecz 
zafalszowanie, odczlowieczenie, przeslodzenie tych bohaterow milosci 
Boga i ludzi. I dopiero si~gni~cie do zrodel, zapoznanie si~ z kilkoma po
staciami z bliska, ukazalo mi r'lbek tajemnicy swi~tosci. Ich bogactwo, 
ich zawsze pozytywny stosunek do wszystkiego, co jest, ich tworcz'l, nie 
negatywn'l ascez~, ich zaparcie si~ siebie zawsze dla kogos czy czegos, 
ich upartq walk~ z wlasn'l niedoskonalosci 'l, ich otwarte serca dla Laski, 

. ich gotowosc i ufnosc, ich m~stwo. Dopiero te par~ przykladow pozwo
lilo mr si~ rozejrzec po historii, po dwutysi~cznych dziejach czlowieka -
konkretnego, zwyklego czlowieka, st'lpaj'lcego po ziemi, nie fruwaj'lcego 
na roiowych oblokach - a wowczas dojrzalem te oslepiaj'lce blaski swie
Cqce w ciemnosci! Ilui ich bylo, ilez zrobili. Trzeba raz po raz StOSOWClC 
metod~ zblizenia - jak w filmie - ujrzec dlugie i nielatwe iycie takiego 
swi~tego, ujrzeG jego walk~ i jego zdobycze, jego przegrane i zwyci~stwa, 
ujrzec kim byl dla tych, ktorzy go otaczali, dla dalszych i dla potomnych, 
przejsc jego iycie dzien po dniu, trud po trudzie, czyn po czynie, by 
potem odejsc i rzucic okiem na cal'l panoram~. Trzeba zobaczyc czym 
byla wiara i co mogla zrobic nie tylko ze swi~tymi, lecz takie ze swi'lto
bliwymi, z poboinymi, wreszcie z tzw. "porz'ldnymi", ktorzy ledwo
ledwo si~ jej trzymali. Trzeba zobaczyc tych takze, ktorych czasem tylko 
ta wiara podnosi, ktorzy moie raz jeden si~ zdobyli na wiernosc praw
dzie, ktorzy wci'li upadaj'l, ale tei czasem pr6buj'l si~ dzwign'lc, kt6rzy 
si~ nawracaj'l na lozu smierci, w obliczu niebezpieczenstwa lub trwogi. 
Dopiero wowczas obraz wyst'lpi z cal'l jasnosci'l. Czym bysmy byli, gdyby 
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nie ciqgle dzialajqca Laska? Gdyby nie prawdy ukryte w nauce, ktorq 
Kosci61 strzeze i glosi? I czym moze bye czlowiek, kt6ry Lask~ przyjql? 

M6j Przyjacielu, postawiles mi kategoryczne pytanie. Oto w swym 
:i;yciu niejednokrotnie zagl~biam si~ w gqSZCZ historii. Historia zrodzila 
we mnie niejednq trudnose, ale p6zniej ona wlasnie trudnosci te usuwala. 
Historia to niewyobra:i:alnie wielka zbiornica ludzkich istnien. !lei razy 
czyny ludzkie napawaly mi~ przeraieniem. Ale jak bl~dny ognik po bez
miarach historii blyskalo dobro. Dobro to nie tylko blyskalo tam, gdzie 
znano nauk~ Chrystusa. Alez ilekroe ci, kt6rzy jq znali, stosowali jq w pcl
ni, tylekroe swieci w tym miejscu ognik dobra. I wi~cej jeszcze - ci. 
k16rzy tworzyli dobro nie znajqc, lub nie wyznajqc nauki Chrystusa 
od Sokratesa po Gandhiego - dziwna rzecz: byli zawsze w tym, co robili 
dobrego, zgodni z tq wlasnie naukq. Czyz mog~ od historii czlowieka 
zqdae lepszego dowodu na to, ze ta nauka jest Prawdq i Dobrem? 

GMACH FILOZOFII WIECZNEJ. 

Musz~ wyznae, ie kiedy zasiadalem, by odpowiedziee na postawione 
mi pytanie, sqdzilem, ze odpowiedz b~dzie kr6tka i prosta. Tymczasem 
nie jest ona ani" kr6tka, ani tez prosta. Zapewne tei nie jest przejrzysta. 
Ale czyi jest to dziwne? Przecie nie pisz~ uzasadnienia nauki chrzesci
janskiej, do czego nie mam ani przygotowania, ani moznosci. Pisz~ upro
szczonq histori~ swego zycia i przemyslen - oczywiscie nie zawsze wlas
nych. Jakze wiele zawdzi~czam ludziom. Pisalem juz na poczqtku 0 tych, 
kt6rym zawdzi~czam najwi~cej. Ale zaledwie tu i 6wdzie wspomnialem 
o tych, kt6rzy mi~ wspomagali, uczyli, tlumaczyli, zach~cali. Byli to nieraz 
ludzie bardzo bliscy, przyjaciele, towarzysze wsp6lnych trosk i prac, byli 
tez ludzie przygodni, czasem nieznani. Byly tez ksiqzki, mn6stwo ksiq
zek, pisanych przez ludzi bardzo r6znych, nieraz nawet walczqcych 
z chrzescijanstwem, ale kt6rzy szukali prawdy i pragn~li jej sluiye. Byli 
tacy, kt6rzy mi~ nieodparcie pociqgali przykladem, konsekwencjq swego 
zycia, nieustannq, plonqcq w nich milosciq, ,kt6rzy daleko postqpili na 
drodze swi~tosci. Byli ludzie - a rozumiesz, ze dla czlowieka wierzqcego 
to nie jest frazesem - kt6rzy modlili si~ za mnie. Jest wreszcie Kosci6l 
powszechny, kt6ry sit:: modli codzien i codzien sklada na lysiqcznych olta
rzach ofiar~ za calq ludzkose i za mnie - jednego z jego czlonk6w 
1 kt6ry lqczy si~ z tymi, kt6rzy Sq juz przed obliczem Boga. 

Ci wszyscy ludzie wplywali na ksztaltowanie si~ mojej drogi iycia 
prostej i nieskomplikowanej. a jednoczesnie niekonsekwetnej i pelnej 
zygzak6w. Moja mysl - co jest zapewne win 'I mej rozwichrzonej natury 
i wewn~trznego nieuporzqdkowania, lecz r6wniez atmosfery czas6w, 
w kt6rych mi zye wypadlo, epoki niepokoju i przelomu - blqkala sit! 



niejednokrotnie po manowcach, po terenach bardzo dalekich od naJSC1
sJejszych moich prac i zainteresowan. Ale dzis nie umiemy isc tylko jed
nym, wqsko zarysowanym torem. Dlatego musimy odpowiadac sobie na 
te wszystkie pytania, ktorymi kazdy dzien natarczywie nas napastuje. 

Zapewne - to, co powyzej napisalem, nie jest uporzqdkowane i jasne. 
Ale i tak zebralem te mysli w pewnq calose, gdy w praktyce zyciowej 
byly one rozstrzqsane w roznych czasach i okolicznosciach i sumowane 
dopiero, gdy "dojrzaly". Jednakze rozumiesz dobrze, iz ten chaos niepo
wiqzanych cz~sto spostrzezen i wnioskow musial bye jakos porzqdko
wany i uzgadniany. Szukalem jakiegos bardziej ogolnego spojrzenia na 
wszystkie te sprawy, jakiegos powiqzania i uporzqdkowania, to tez nic 
dziwnego, ze coraz zywiej zacz~la mi~ interesowae filozofia. 

Nie b~d~ si~ nad tym rozwodzil. Omawiajqc stosunek do badan przy
rodniczych podkreslilem, ze juz wowczas musialem odrzucie materializm 
i sceptycyzm, czy agnostycyzm - oba kierunki prowadzHy mi~ do sprzecz
nosci, oba byly niemozliwe do przyj~cia, gdyz zaprzeczaly same sobie. 
Z idealizmem roznych odcieni zetknqlem si~ w czasie studiow uniwersy
teckich i odrazu widzialem w nim tyle sprzecznosci z codziennym do
swiadczeniem, tyle koniecznosci sztucznych konstrukcyj myslowych nie 
majqcych sprawdzianow, ze kierunek ten nigdy nie robH mi wi~kszych 
klopotow. 

Studia filozoficzne byly jednak wazne dla mnie dlatego, ze zapoznaly 
mi~ ogolnie z trzeciq metodq myslenia - z metodq abstrakcji poj~ciowej. 
Nie b~d~ si~ nad tym rozwodzil, gdyz sprawa ta tylko ubocznie nalezy 
do tematu. Natomiast musz~ zaznaczye, ze nie przekonaly mi~ krytyki 
roznych kierunk6w ograniczajqce ludzkie moiliwosci poznania. Nie b~d~ 
tego tutaj uzasadnial, powiem tylko, ze do odrzucenia tych - sceptycz
nych w gruncie rzeczy - poglqdow sklaniala mi~ albo sprzecznosc 
w poglqdach tych zawarta (gdyz owe poglqdy stwierdzaly pewne prawdy 
conajmniej dotyczqce poznania, a takze z natury rzeczy, rowniez umy
slu poznajqcego, zaprzeczajqc jednoczesnie mozliwosci poznawczej), alba 
opieraly si~ one na pewnych apriorystycznych zalozeniach nie majqcych 
charakteru oczywistosci. Jeieli jednak mozliwosc poznania takze ogolnego, 
filozoficznego istnieje, to metafizyka jest mozliwa, myslenie metafizyczne 
jest moiliwe, a jest one dla naszego umyslu nieodpartq potrzebq, co 
uznawal nawet Kant. Wobec wi~c mozliwosci zaspokojenia tej potrzeby 
moze istniee w przeszlosci lub przysz!osci taki system filozoficzny, ktory 
b~dzie prawdziwq odpowiedziq na najwazniejsze, trapiqce nas pytania. 

Takim systemem stal si~ dla mnie tomizm. 
Z systemem filozofii tomistycznej zetknq!em si~ dosyc pozno - oczy": 

wiscie znajqc go przedtem bardzo ogolnikowo z historii filozofii. Tomizm 
by! dla mnie dlatego tak waznym i wstrzqsajqcym odkryciem, ze po 
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pierwsze pokrywal si~ z tymi - fragmentarycznymi i nieuporzqdkowa
nymi - wnioskami, do kt6rych doszed!em poprzednio, po drugie zas, ze 
dawa! niemal zupelne i harmonijne rozwiqzanie najwazniejszych tra
piqcych mi£: trudnosci. Niewqtpliwie niezmiernie wai.nq - biorqc prak
tycznie - cechq tomizmu by! fakt, i.e stanowi on syntetyczny poglqd na 
caloksztalt spraw ludzkich, podczas gdy nowozytne myslenie daje odpo
wiedzi w poszczeg6lnych dziedzinach, kt6re niejednokrotnie stojq ze sobq 
w sprzecznosci, co prowadzi do chaosu i niepewnosci, do poczucia, ze 
w mysli wsp6lczesnej musi istniec jakiS brak, skoro nie moi.e ona do
prowadzic do i.adnej syntezy. Ten stan niepewnosci i poczucia chaosu 
przyczynia si~, jak sqdz£:, do powodzenia wszelkich system6w, kt6re choc
by w spos6b upraszczajqcy i jednostronny usilujq wyjasnic caloksztalt 
zjawisk, odpowiedziec czlowiekowi na dr~czqce go wqtpliwosci dotyczqce 
jego istnienia, jego los6w i jego celu. Ot6z nie znam systemu, kt6ry by 
w spos6b r6wnie pelny, a jednoczesnie niewulgaryzujqcy, odpowiadal na 
te rozterki i wqtpliwosci. 

Oczywiscie przydatnosc systemu nie jest jeszcze gwarancjq jego praw
dziwosci. Ale myslenie przyrodnicze nauczylo mi~ pewnej metody, kt6ra 
si£: przyczynila do zywszego mojego zainteresowania sie; t01'Ilizmem. 
Nauki przyrodnicze przyjmujq jako najprawdopodobniejszq t£: hipotez~, 

kt6ra najprosciej, najjasniej, a jednoczesnie najbardziej wszechstronnie 
wyjasnia i porzqdkuje wszystkie znane fakty. 0 iIe jalcas wazna grupa 
fakt6w w spos6b niewqtpliwy przeczy przyj~tej hipotezie, tym samym 
J'l uniemozliwia i odrzuca. Natomiast im wi~ksza iIose ·fakt6w hipotezE1 
potwierdza, tym bardziej jest ona prawdopodobna i tym bardziej si~ 

staje teoriq. Hipoteza musi posiadac wewn~trznq spoistcsc, to znaczy, :i.e 
kazdy z jej czlon6w czy fragment6w jest rownie wazny w swoim zakr~
sie, ze nie mogq one stac ze sobq w sprzecznosci, i wreszcie posiadajq one 
wartose poznawczq tylko wtedy, jezeli sprawdzajq sit; w calosci, wyjas
niajq wszystkie zjawiska. Ot6z tomizm jest tym systemem, kt6ry odpo
wiada powyzszym warunkom. Po pierwsze obejmuje caloksztalt zjawisk 
i wYjasnia je wszystkie we wzajemnym powiqzaniu. Po drugie rozwiqzuje 
\\iszystkie najwazniejsze trudnosci, kt6re si~ w danym zakresie nasu
wajq umyslowi ludzkiemu. Po trzecie jest zgodny z najwazniejszymi ~na
nymi nam faktami. Nie tylko nie znam fakt6w, kt6re mu przeczq, ale 
wszystkie fakty, jakie znam, 0 He potraktujemy je w spos6b zgodny 
z metodq wlasciwq danemu systemowi (a inaczej w zadnej galt;zi wiedzy 
post~owae nie wolno - to jest og6lna zasada) system ten potwierdzajq. 
Dlatego uwazam tomizm za system najbardziej prawdopodobny, a bio
rqC praktycznie - za jedynie mozliwY w tej chwili do przYi£:cia. 
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Poj~cie hipotezy nie stanowi dla mnie straszaka. Prawda - wieki 
ostatnie, zwlaszcza w dziedzinie nauk przyrodniczych przyniosly tal;: 
wielkq ilose coraz to nowych hipotez, ze przyzwyczailismy si~ do tego, i.e 

hipoteza jest czyms z natury swej zmiennym i nieprawdziwym. Tak jed
nak nie jest. Hipoteza moze bye prawdziwa i musimy jq za takq uznu
wac, jesli spelnia zadanie, jesli tlumaczy nam fakty, i jesli ani fakty, 
ani udowodnione bl~dy metody, czy wewn~trzna sprzecznose, nie wyka..1:e 
nam jej falszywosci. Prawo ciqzenia powszechnego jest ostatecznie tylko 
hipotezq, ale wydaje mi si~, ze praktycznie biorqc, nikt nie wqtpi w jej 
prawdziwose. Podobnie system kopernikowski, fakt krqzenia ziemi dokola 
sloilca itp. Poj~cie hipotezy w wielu wypadkach jest poj~ciem czysto 
teoretycznym, wynikajqcym z zalozenia, ze rozum ludzki, aczkolwiek 
moze odkrye prawd~, moze si~ rowniez mylie. Poki jednak hipoteza nie 
jest obalona lub zachwiana, albo poki nie istnieje hipoteza lepiej wyjas
niajqca fakty, nie rna rozumnej przyczyny - jesli si~ nie stoi na stano
wisku sceptycyzmu poznawczego - by jq obalae. W praktyce jestem 
pewien, ze tomizm w ogolnych swych zarysach jest filozofi q prawdziwq, 
to znaczy, ze podaje nam prawd~ 0 tym, co istnieje. 

Zeby usunqc mozliwe nieporozumienia, musz~ zrobie jedno bardzo 
wazne zastrzezenie. Podajqc histori~ moich przemysleil, przedstawiam 
drogi, jakimi kroczylem w przyjmowaniu i uzasadnianiu mega poglqdll 
na swiat. Umyslowose moja zostala wyksztalcona na metodzie myslenia 
przyrodniczego i historycznego. Dlatego rozumowanie powyzsze mialo 
dla mnie istotne znaczenie. Trzeba tu jednak wyraznie zaznaczyc, ze 
system filozoficzny nie jest rownoznacznrz hipotezq przyrodniczq, ktorej 
zadaniem jest porzqdkowanie zjawisk i okreslanie zachodzqcych mi~dzy 
zjawiskami zwiqzkow. System filozoficzny jest z gruntu czym innym, 
poniewaz wykracza poza zakres zjawisk i mowi nam 0 samej istocie 
rzeczy. Wartosc hipotezy mierzy si~ przede wszystkim jej przydatnosciq, 
wartosc systemu filozoficznego - jego prawdziwosciq. To tez mowiqc 
o hipotezie (czy nawet teorii przyrodniczej) w odniesieniu do systemu 
filozoficznego uzywam pewnej analogii. Analogia ta miala jednak dla 
mnie bardzo wazne znaczenie. 

Nie znaczy to, bym uwazal tomizm za system wykoilczony i zupelny, 
i bym nie widzial w nim zadnych trudnosci. Nie mowiqc juz 0 znanym 
postulacie "przetlumaczenia" terminologii scholastyznej na j~zyk wspol
czesny, a takze unowo~zesnienia metody wykladu, istnieje koniecznosc 
przekontrolowania niektorych dowodow tomistycznych w zwiqzku za
r6wno z nowymi, w niektorych wypadkach bardziej percyzyjnymi sfor
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mulowaniami i dystynkcjami filozoficznymi, jak i z niekt6rymi odkry
ciami nauk szczeg610wych. M6wiqc inaczej - istnieje koniecznose "usta
wienia" tomizmu w swiecie mysli nowoczesnej, co si~ cz~sciowo robi, ale 
daleko jeszcze do ukoilczenia tego zadania. Nie mniej zasadniczy 
zrqb tomizmu nie tylko nie jest zachwiany, ale wiele jego tez zyskato 
nowe argumenty. To przetrwanie systemu przez tak zmienne koleje my
sli ludzkiej w wiekach XIII-XX, to ostanie si~ - mimo przestarzalej 
formy - zasadniczych jego zr~b6w i pelnej mozliwosci przyj~cia ich 
przez czlowieka wsp6lczesnego, ta zupelnie odmienna pozycja tomizmu 
wobec innych system6w czy to fHozoficznych, czy nauk szczeg610wych 
daje mi - poza wewnqtrznq wartosciq systemu - potwierdzenie tezy, 
ze tomizm istotnie stanowi szczytowe osiqgni~cie phiZosophia perennis. Tak 
wi~c fakt, ze jest to system "nienowoczesny" raczej jest dla mnie argumen
tem "za", niz "przeciw", prawda bowiem jest jedna, wieczna i niezmienna. 
Skoro zas zostala raz poznana, moze bye to nasze poznanie pogl~biane, 

ale - 0 ile bylo bezbl~dne, to znaczy 0 He w og6le bylo - nie moze bye 
zmienione. 

Nie przestrasza mi~ r6wniez brak powszechnosci w uznaniu tomizmu. 
Prawdziwose bowiem jakiegos systemu nie zalezy od powszechnosci 
jego przyj~cia, ale od jego zgodnosci z poznawanym przedmiotem. -
Prawdy nie udowadnia si~ przez plebiscyt. Z drugiej jednak strony 
nieprzyj~cie jakiegos systemu w og61e przez ludzi, budziloby wqtpli
wosci co do jego pewnosci - bo dlaczego tylko ja mam miee przywilej 
prawidlowego poznania? Odpowiedz na to pytanie' nasuwa dalsze pyta
nie: dlaczego wielu ludzi - niewqtpliwie uczciwych poznawczo i rozum
nych - odrzuca tomizm? Odpowiedz jest dla tomizmu pomyslna. Albo 
nie znajq go - najcz~sciej skutkiem r6znorodnych uprzedzeil - alba 
posiadajq inne zalozenia, cz~sto negatywnego charakteru, kt6re im 
przyj~cie tomizmu uniemozliwiajq. Zalozenia te przewaznie dadzq si~ 

sprowadzie do kilku dose prostych typ6w, z kt6rymi nie mogiem z r6z
nych wzgl~d6w si~ zgodzie. To tez przyj~cie tomizmu stalo si~ dla mnie 
koniecznosciq. 

Nie b~d~ tutaj rozwijal, co mi dal tomizm. Zwr6c~ uwag~ tylko ,a 
kilka punkt6w - dla mnie osobiscie najwazniejszych. 

Niewqtpliwie najwazniejszq byla tomistyczna nauka 0 analogii. Byla 
to czwarta poznana przeze mnie metoda myslenia. Umozliwila mi ona 
myslenie 0 Bogu bez Jego antropomorfizowania, antropomorfizowanie 
zas Boga bylo jednq z najwi~kszych przeszk6d umyslu dla przyj~cia 
prawd wiary. Kryla si~ tu pozorna sprzecznose: z jednej strony nie
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skoilczonosc Boga we wszystkim, z drugiej ograniczonosc mego umyslu 
a jednoczesnie moznose poznania Nieskoilczonego chociazby przez wiar~. 
Kazde uj~cie slowne, chociazby to: "Wierz~ w Boga Ojca..." sprawialo 
trudnosc. Metoda myslenia analogicznego usuwa t~ trudnose radykalnie. 

Drugq niezmiernie waznq spraWq bylo dokladne rozr6znienie zakre
s6w pomi~dzy teologiq a filozofi q, oraz filozofiq a naukami szczeg610
wymi. To rozr6znienie usun~lo mn6stwo trudnosci wyplywajqcych 
z mieszania zagadnieil z r6znych zakres6w i stosowania nieskutecznycn 
metod w dziedzinach, w kt6rych metody te nie mogq dac zadawala
jqcych rezultat6w. Dotyczylo to pnede wszystkim stosowania metod 
nauk szczeg610wych w filozofii i teologii lub dedukowania 0 zagadnie
niach szczeg610wych z tez filozoiicznych lub teologicznych. Z drugiej jed
nak strony pomi~dzy tymi zakresami nie rna przepasci, wiedza 0 tych za
kresach wzajemnie si~ uzupelnia, daje jasny i przejrzysty obraz wszyst
kiego co istnieje, obraz calosci Bytu. 

Z tez szczeg610wych kilka bylo - praktycznie rzecz biorqc - dla 
usuni~cia moich trudnosci specjalnie waznych. Najwazniejszq moze byla 
teza 0 jednosci psycho-fizycznej czlowieka. Nie tyle chodzBo tu 0 naukt: 
o materii i formie, ile 0 og6lne wyjasnienie, 0 samq mozliwose wyjas
nienia. Pierwotny bowiem, wyniesiony jeszcze z dzieciilst~a, niejasny 
obraz duszy niejako "wsadzonej" w cialo, nasuwa-l tysit:czne trudnosci 
zar6wno z codziennym doswiadczeniem takim, jak chociaz by fakt, ze 
po filizance kawy mysli si~ lepiej, jak i z odkryciami fizjologii i biolo
gii czlowielm. Teza 0 jednosci psychofizycznej usuwa te trudnosci, wy
jasnia nam prawd~ 0 zmartwychwstaniu cial, jak zresztq ubocznie wiele 
innych waznych zagadnieil. Nauka 0 czlowieku wiqze nas z ziemiq, 
czyni z niej naszq doczesnq ojczyznt:, tlumaczy wag~ naszego zycia, 
nadaje sens zrozumialy i prosty pozornej antynomii 0 celach wiecznych 

obowiqzkach doczesnych czlowieka. 

Taldch rozwiqzail tomizm dal znacznie wi~cej - wszystkie mialy dla 
mnie wprost przelomowe znaczenie. Nie bt:dt: ich wymienial, chodzi tu 
raczej 0 przyklady. Tomizm uporzqdkowal i ulozyl to, co poprzednio 
bylo rozproszkowane i niezalezne od siebie, wprowadzil jednolitq bu
dowt: i hierarchi~ wartosci, niejako "usprawiedliwil" to, co nizsze, ale 
podporzqdkowal je wyzszemu. W bardzo wielu konkretnych wypadkach 
uJatwil zrozumienie poszczeg6lnych powiedzeil, wyjasnieil i nakaz6w 
Ewangelii, pogl~bil jej zfozumienie, zwi~kszyl jednolitose poglqd6w. Do
tychczas nie zn"lazlem ani jednej sprzecznosci mit:dzy poszczeg6lnymi 
naukami ewangelicznymi a operujqcym calkiem innymi pojt:ciami tomi
zrhem. W ten spos6b - dose wprawdzie powierzchowne i og61ne - pozna
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nie tomizmu bylo waznym etapem na mojej drodze wiary - jesli wiarE: 
pojmujemy jako wolnq zgodE: rozumu na prawdy objawione. 

Tomizm wiE:c stal siE: dla mnie naprawdE: wspanialym gmachem my
!iii ludzkiej, w kt6rym znalazlem schronienie przed t q nawalnicq 
chaosu, sprzecznych twierdzen, pytan bez nadziei odpowiedzi, wqtpli
wosci, w kt6rych brzmi glos rozpaczy, wreszcie system6w wyraznie 
jednostronnych i sprzecznych wewnE:trznie, kt6rych siE: ludzie chwytajq, 
jak ton'Icy chwyta si~ byle czego, a kt6rymi obdarza nasz umysl mysl 
nowozytna. Czy w tym wspanialym gmachu nie b~d~ mial juz trudno
sci, znak6w zapytania, nie rozwiqzanych zagadek? Mam i na pewno 
miee b~d~. Ale to Sq trudnosci, ze tak powiem, peryferyjne, nie ffiqCqCe 
calosci obrazu. 5'1 one losem naszego zycia, kt6re nie jest spoczynkiem, 
jeno borykaniem si~ i walkq. 

DLACZEGO KATOLICYZM? 

Z tego przedstawienia mej drogi, a raczej jej najwazniejszych frag
ment6w, wynika zapewne wyraznie, ze nie mog~ odrzucie religii i wiary. 
Nie pozwala mi na to m6j rozum, doswiadczenie, dotychczasowa zna
jomose swiata. Ale dlaczego wlasnie katolicyzm? Czy tylko dlatego, ze 
wlasnie w tej wierze zostalem wychowany? 

Piszqc 0 historii wskazalem juz na niekt6re uzasadnienia. Ale nie one 
byly i Sq najwazniejsze. Najwazniejsze jest poznawanie coraz lepsze · 
wiary, ktorej mi~ ffioja matka nauczyla. 

Katolicyzm jest religiq milosci - tylko milosci - niczym wi~cej. Ale 
kt6z zdola zgl~bie milose? Czym jest milose? Powiem Ci to otwarcie 
i prosto : tego nie wiem. Istniejq r6zne definicje milosci, ale nie wie:e 
mi one m6wiq. Skoro przed chwilq m6wilem, ile mi daje tomizm, muszE: 
dodac, ze tomistyczna nauka 0 milosci najmniej mi jq wyjasnia. Moze 
nauki tej w pelni nie rozumiem! Zdefiniowae milosci nie potrafi~. 
Wiem, ze nie jest to bynajmniej uczucie, ze ogarnia ca!ego czlowieka, 
calq osobowosc, i.e jest zasadniczq postawq wobecBoga, czlowieka, 
kultury i swiata - postawq zawsze czynn'l, tw6rczq, dqzqcq i ofiarnq; 
w stosunku do siebie samych ona wlasnie potrafi nas przetworzy':, 
podniese i uswl~cic. Milose mobiiizuje wszystkie nasze sily, jest moto~ 
rem naszych czyn6w, przejawem naszego czlowieczensiwa, jest pelniq 
zycia. Tak - ona w nas zyje, ale czym jest, tego nie wiem, nie potrafit; 
okreslie, aczkolwiek potrafi~ jq poznae, odr6znie od wszystkiego innego, 
Vi jakis niedoskonaiy spos6b jq przezye. Musz~ powiedziee, ze wierz~ 
w milose - i to jest rdzen mojej wiary. 
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Ale nie tylko w niq wierzE:, ja jq widzE:. WszE:dzie. Czasem sponiewie
ranq i wypaczonq, czasem w calym blasku swej wspanialosci. Z niej 
wyplywa wszelkie poznanie, wszelkie dobro i piE:kno, ona jest jedynym 
ir6dlem wszelkiej tw6rczosci, wszelkiego postE:PU i doskonalenia. Mi
losciq do biedronki czy gwiazdy, do piE:kna ludzkiego ciala czy ludzkiej 
duszy, do Boga czy stworzenia, pisze poeta sw6j wiersz, malarz m aluje 
obraz, rzezbiarz kuje brylE: marmuru. MiloS(: do prawdy kaze uczo
nemu slE:czee przez cale zycie nad mikroskopem czy ·egipskimi hiero
glifami. Milose buduje maszyny i milose odkrywa nowe swiaty. Milos:! 
lDE:zczyzny i kobiety zaklada rodzinE:, milose buduje spoleczenstwa, 
wznosi pomniki kultury, zmusza nas do wszelkiego wysilku. Milose 
tworzy najwiE:ksze dziela ludzkiej dobroci, wsp6lczucia, sprawiedliwo
sci, porzqdku, postE:pu. Tylko milose jest tw6rcza - gdzie jej brak, 
tam siE: rodzq nieszczE:scia, wojny, pozogi, ruiny, i zgliszcza; tam siE: mu"i 
plenie niewola i ucisk ; tam panuje zlo i nienawise. Milose przekracza 
granice czlowieka i swiata i wlasnie milose - tylko milose - dociera 
do nieskonczonego Boga: 

Nie tylko chrzescijailstwo uznaje milose. Jest ona zawarta w wielu 
religiach, w wielu systemach myslowych - filozoficznych, etycznych, 
spolecznych - wyznaje jq i praktykuje wielu ludzi niewierzqcych. Za
pewne nie rna czlowieka pozbawionego calkiem milosci - choeby wy
paczonej, chocby pomieszanej z nienawisciq. Ale tylko chrzescijanstwo 
jest czystq milosciq obejmujqcq wszystko i wszystkich. I tylko chrzes
cijanstwo uczy nas, ze B6g jest samq Milosciq, 

I dlatego tylko chrzescijanstwo jest pelnq religiq. Ono jedno. Ono 
jedno uczy pelnej milosci i ono ukazalo w tysiqcznych przykladach, do 
czego zdola czlowieka doprowadzic, jesli czlowiek mu w pelni zawie
rzy. Ze chrzescijanie tysiqce i miliony razy zdradzili swojq religiE:, zdra
dzili milose i Boga, czyz jest to argumentem przeciw milosci - przeciw 
chrzescijanstwu? Czyz moze bye argumentem? Chrzescijanstwo jest 
nieustannym wolaniem milosci, jakze CZE:sto wolaniem na puszczy. 
Twarde jest serce ludzkie - a moze po prostu slabe i leniwe? Ale wo
lanie siE: ciqgle rozlega: slyszymy je. Czyz mozemy· mu odm6wie? Lub 
choeby go nie uznae? 

Wielkose chrzescijanstwa polega na tym, ze milose jest w nim nie 
zaleceniem, radq, wezwaniem, lecz kategorycznym nakazem. Wlasci
wie - jedynym nakazem. Ama et foc quod vis. Nie rna to bye jakas 
milose teoretyczna, oderwana, nieuchwytna, lecz przypiE:ta do ziemi, 
konkretna, zalezna od kazdorazowych okolicznosci, codzienna, nie·· 
ustanna. Jest codziennym naszym obowiqzkiem, rna zmienie calq naSZq 
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natur~, podniese jq, przeksztalcie. Tylko chrzescijanstwo w pelni bu
duje na milosci. Tylko ono wszystko milosci podporzqdkowuje. Jedno 
Kazanie na G6rze wystarczy, by ze wszystkich religii przyjq(; t~ wlas
nie. I tylko Chrystus - nie tyle cudami, ile :i:yciem swym i naukq 
wykazal, gdzie trzeba szukae :i:r6del :i:ycia. 

I druga cecha wewn~trzna przekonuje mnie w pelni do chrzescijall
stwa: jego powszechnose. Chrzescijanstwo obejmuje wszystkich ludzi 
nawet blqdzqcych czy slepych. Nie mog~ pojqe religii dla pewnej kate
gorii ludzi: tylko dla mqdrych, czy dobrych, czy uczonych, czy wtajern

niczonych, nale:i:qcych do jakiejs jednej warstwy spolecznej, narodu, 
kultury, rasy, epoki. Albo religia jest jedna dla wszystkich, alba nie rna 
jej wcale. Ot6:i: istnieje tylko jeden Kosci61 Powszechny. Tylko on nam 
tlumaczy istotnq wi~:i: i jednose calej ludzkosci. 

Czy zwr6ciles, m6j Przyjacielu, uwagE;, ~e nauka Chrystusa jest jed
nako dobra dla wszystkich? Ze kazdy zdo1a jq pojqe, jesli zechce: male 
dziecko, anaHabeta, dzikus z d:i:ungli, uczony, iilozof, polityk, artysta -

ka:i:dy. Nikt dotqd jej nie wyczerpa1, nie doszed1 do dna. Uwazajq jq za 
powierzchownq i p1ytkq tylko ci, co jej nie znajq, lub niq nie :i:yjq. Jest 

jakas pe1nia w lej nauce, pe1nia, kt6rej najwl~kszy umysl nie ogarnit:!. 

A jednak zdo1a jq pojqe ka:i:dy, doslownie kazdy, nawet uposledzony, 
nawet przyg1upek. Zdo1a niq :i:ye nieraz pe1niej i pOJmowae gl~biej, niz 
ten, kto jq studiuje, lecz niq nie zyje. To jest fakt obserwowany tysiqc
kroe. Nie mog~ zas, m6j Przyjacielu, zaprzeczae faktom. Nie mog~ z~
przeczae temu, co jest, co istnieje. Nie mog~ zaprzeczye ponadludzkim 
cechom katolicyzmu. 

Nie mog~ - jak widzia1es - bye materialistq• idealistq, sceptykiem. 
Nie mog~ odrzucie religii w og6le, nie mogE; wybra!': innej, ni:i: t~, 

w kt6rej mi~ wychowano. Raz jeszcez po dlugiej drodze wracam 
w czasy dziecinstwa i dostrzegam - wyznaj~ to: z radosciq - ze 
prawdy, kt6rych mi~ matka uczyla, osta1y si~. Trudnosci zwi~!(

szyly tylko pewnose. Zapewne, dziS rozumiem wiele rzeczy gl~biej 

i wszechstronniej, lecz ze zdumieniem widz~, :i:e w naiwnej wierze 
dziecka w1asciwie wszystko by1o. Odpadla Bogu Ojcu siwa broda 

patriarchy, anio1owi t~czowe skrzyd1a, ale w1asciwie i wtedy wie
dzia1em - pami~tam to dokladnie - ze "naprawd~" to anio1 takich 
skrzydel nie ma, a ju:i: na pewno Pan B6g jest bez brody. Wiedzia1em, 
kiedy si~ Panu Bogu podobam, kiedy zas grzesz~. Wiedzialem, 
:i:e trzeba Pana Boga chwalie, a ludziom robie dobrze. Pewnie, ze niebo 
przedstawialem sobie bardzo bl~kitnie i dosye nudnie, ale jednak wie
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dzialem, ze niebo jest dobre - i chcialem nieba. Dzis wiele rzeczy widz~ 
jasniej, ale tei wiele wiE:cej mam pokus, trudnosci, klopotow - wszystlw 
siE: wyrownuje. Tal{, chrzescijanstwo jest religiq dla wszystkich, je~;t 

Kosciolem Powszechnym. 

I oto odpowiedz: nie mogE: nie bye katolikiem.. Chyba, ie wybiorE: 
z10, nieprawdE: i rozpacz. Dlatego wierzE: w Boga, Ojca swiata i mojego, 
VI' Jego Syna, ktory stal siE: czlowiekiem, nauczyl nas zycia i poniosl smiere 
dla naszego zbawienia, i w Ducha 8wiE:tego, ktory nas uswiE:ca, oswieca 
i wzmacnia. WierzE: w Kosc61 Powszechny i niesmiertelnosc odpowie
dzialnej za swe czyny duszy ludzkiej. I przyjmujE: to wszystko, czego 
miE: Kosciol uczy, gdyz albo posiada on pelniE: prawdy i wtedy musz~ 
przyjqe jq calq, alba jej nie posiada i wowczas nic miE: nie obowiqzuje. 

Czy to oznacza, ze wiara moja jest rownym i bez wstrzqsow uznaniem 
prawdy? Tak nie jest. Wiara jest czyms zywym, jest czyms daleko 
wykraczajqcym poza te ciasne ramki rozumowania i dociekan, ktore 
Ci przedstawilem. Mozna uznawae to wszystko, co uznajE:, bye nawet 
przekonanym, ze tak jest, a nie wierzye. Wiara bowiem jest cnotq i jest 
Laskq. Najistotniejsze przyczyny tego faktu, ze wierzE:, a 0 ktorych nie 
mogE: tu pisae, lezq Vi innej sferze: w sferze dialektyki samej wiary. 
Wiara jest dobrowolnym przyjE:ciem prawdy przez rozum i wolE:, a to 
zaleiy od zycia wewnE:trznego. I wiara rna stopnie: wierzy siE: mocniej 
lub slabiej, gorE:cej lub chlodniej, angazujqc w wiarE: calq SWq osobo
wose, czy oddajqc jej tylko cZ'lstk~ siebie. Nie moina pytae: "wierzysz, 
czy nie?", ale: "jak wierzysz i 0 ile wierzysz?" Wiara zyje w czlowieku 
i jak wszystko w zyciu wznosi si~ i opada, zwyci~ia lub bywa zwyci~
zc:na. Wiara posiada nie tylko dni peine slonca i blasku, ale i noce 
zwqtpien i pokus. 

Wiary nie mozna oddzielae od zycia. Przeciez wiara bez uczynk6w 
jest martwa. Wiara musi wi~dnqc, jesli nie sioi na fundamencie zycia. 
Jesli nie jest niejako karmiona czynami plynqcymi z milosci. Uwierzyc 
w Boga to znaczy uwierzyc w Jego wol~, a uwierzye w Jego wol~ 
to 'znaczy jq pelnie. Do wiary moina dojsc r6znymi drogami, ale zye 
wiara moze tylko w jeden sposob: jesli jest realizowana. Dlatego chrze
scijanstwo nie jest teoriq, ani swiatopoglqdem, lecz przede wszystkim 
praktykq, dlatego, gdy nie jest stale i nieustannie wcie~ane w zycie, 
powstaje zen karykatura, ktora tak razi niewierzqcych. Wierzye w mi
lose i niepraktykowac miiosci to niekonsekwencja, to sprzecznose, to , 
grzech. Dlatego tak CZE:sto praktyka zyciowa, przyklad innych, wlasne 
podniesienie zycia i czynow, prowadzi do wiary. Mi~dzy wiarq a zyciem 
nie rna i nie moze bye przepasci: to Sq dwie strony tej ::;amej rzeczy. 
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Bye moze zle sformulowales swoje pytanie. Moze nalezalo je sfor
mulowae: czy jestes katolikiem? Nie wiem, czy moja odpowiedz bylaby 
r6wnie pewna. Bo c6z to znaczy bye katolikiem? Znaczy to nalezee do 
Chrystusowego Kosciola. Wiemy, ze nie tylko chrzest z wody wpro
wadza czlowieka do Kosciola. Lecz czyz sam chrzest z wody juz robi 
ze mnie katolika? A nawet wiara? A nawet skqpe korzystanie z Laski? 

C6Z to znaczy bye katolikiem? Toznaczy zye w pelnej lqcznosci 
z Kosciolem, kt6rego glowq jest Chrystus. Kto zas . t~ pelnq lqcznose 
posiada? Jedynie swi~ty. Ot6z bye pelnym katolikiem oznacza tyle, co' 
bye swi~tym. Dlatego mozna 0 sobie powiedziee tyle tylko: chc~ bye 
katolikiem, staram si~ bye katolikiem, id~ k'u temu. Jestem "troch~" 

katolikiem. Ale kt6z z nas moze powiedziee: jestem w pelni. 

Pielgrzymujemy. Idziemy. Cofamy si~ i zn6w SWq w~dr6wk~ roz
poczynamy. 

Jest to sprawa przede wszystkim milosci. Ale milose wyplywa 
z wiary. Sprawa zas wiary nie jest wcale tak prosta, jakby si~ na 

,poz6r ,wydawalo. 

Bo wierzye w Boga to jeszcze nie wszystko. To zaledwie pr6g, kt6ry 
przest~pujemy, to zaledwie pierwszy krok. Najpelniejsza i najmoc
niejsza wiara w Boga nie wyczerpuje zagadnienia wiary. Mamy niE.' 
tylko wierzye w Boga, ale wierzye Bogu. Wierzenie Bogu, pelna ufnosc 
w Bogu, to jest dopiero pelnia wiary. Ale uwierzye Bogu - zupelnie, 
bez reszty - to nie jest sprawa latwa. Nie dlatego, by B6g nie byl 
godny tej wiary, gdyz kto by tak myslal, ten w og6le nie wierzylby 
w Boga. Lecz dlatego, ze przeszkadza nam w tym nasza pycha, nasz 
egoizm, nasze lenistwo. Uwierzye Bogu to znaczy przyjqe wszystkie 
ltonsekwencje tego, oddae Bogu wszystko bez krzty obawy czy zalu. 
Jakze jasno powiedzial to Chrystus, m6wiqc, ze kto straci SWq dusz~ 

dia Niego, ten jq odnajdzie. Kto odda Mu SWq dusz~, kto Mu jq za
wierzy. I tu powstajq opory. Chowamy jakqs cZqstk~ duszy dla siebie, 
choe odrobin~, choe krzt~. Nie chcemy jej calej oddae. Dlaczego? Bo 
nie mamy pelnej wiary, ze jq odzyskamy. Boimy si~ stracie najwi~kszy 
nasz skarb - siebie samych. Chcemy uchronie .SWq dusz~, niq kierowae, 
niq rzqdzic. Nie wierzymy Chrystusowi, gdy zapewnia nas, ze odda nam 
naszq dusz~ - oczyszczonq i uswi~conq, odkupionq przezen z win 
i zbawionq. 

Bye katolikiem, to znaczy tyle, co oddae SWq dusz~ Chrystusowi. Bez 
targu i reszty. Ot6z wiara jest zywa 0 tyle, 0 Be w milosci czlowiek 
w calosci zawierzyl ufnie siebie Bogu. Gdy Mu - wierzy. 
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dlatego gdybys m6j Przyjacielu postawH pytanie: "czy jestem ka
tolikiem?" musialbym odpowiedziec tylko tyle: pragnl'; nim byc. Pragn~ 
dlatego, iz wierzl';, i:e jest jedna tylko Prawda, jedna Droga i jedno 
Zycie - to jest Chrystus. A poza Nim? .. 

"
A poza Nim tysiqce i miliony ludzi blqdzq i tl';skniq, ml';czq sil'; i tru

dzq, walczq i grzeszq, nie mogqc odnalezc tej Prawdy i Drogi, i Zycia. 
Gdzies mil';dzy nimi wlokl'; sil'; i ja, ociqgajqc sil'; i przyspieszajqc kroku, 
pelen tl';sknoty i smutku, lecz z nadziejq, ze jednak w koncu dotrl';. 
Dlatego, ze Chrystus jest mocniejszy nawet od mojej slabosci, a Jego 
milosc jest wil';ksza nawet niz moja ozil';blosc. 

Antoni Golubiew 

.. 
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OD FILOZOFII DO HISTORII 

l dziela zbiorowego pt. "Etienne Gilson, philosophe de la chretiente". 
ktorego ukazanie siEi! (w 1949 r.) bylo we francuskim swiecie naukowym 
wydarzeniem donioslym, przytaczamy artykul H. J. Marrou pod powyz
szym tytuIem, w nieznacznym skrocimiu. 

Henri Marrou jest bodaj najwybitniejszym historykiem francuskim 
mlodszego pokolenia. Po wojnie ukazaly siEi! dwa jego fundametalne dzk4a: 
"sw. Augustyn i koniec kultury antycznej" (1941) oraz "Historia wycho
wania w starozytnosci" (1950). 

" ... D1aczego i w jaki sposob dzielo Etienne Gilsona objawilo siEi! mlodym 
historykom naszego pokolenia jako wzor i i r 6dlo natchnien? Przyklad 
mial tym wic:kszy zas,i~g, ze promieniowal z wysoka: od filozofa przeciez 
uczylismy siEi!, czym moze bye historia. Fakt ten zbyt jest rzadki, by go 
nie podkreslic. NajczEi!sciej bowiem filozofiEi! i powolanie historyka zdaje 
lliEi! dzielic jakby niezgodnosc usposobien. 

Historia filozofii, taka, jak~ uprawiaj~ najczEi!Sciej filozofowie, jest 
nieustannie kamienicm obrazy dla historyka. Widzi on, jak w. rEi!kach' 
filozofow przeszlosc zatraca swoj rzeczywisty, konkretny charakter, 
a mysl staje siEi! bezosobista blJ,di pozaczasowa. D1a wielu filozofow hi
storia, wlasciwie mowilJ,c, nie istnieje: jest tylko ogromny arsenal phi~ 
l080phiae perennis. Z teg:o arsenalu dzisiejszy mysliciel czerpie pe\\ien 
asortyrnent pojEi!c i rooumowan wybranych spomiEi!dzy wszystldch, ktore 
SlJ, w nim jedne obok drugich zloZone. B~dzie si~ oczywiscie mowilo 
o dowodzJe sw. Anzelma albo 0 antynomiach Kanta, ale w taki sam 
sposob, w jaki mowimy 0 twierdzeniu Pitagorasa czy prawie Carnota: 
jest to tylko tradycyjna eytkietka obci!!wna mglistym uczuciem wdzi~cz
nOSci, nie zas pl'awdziwa swiadomosc historyczna. 

D1a innych filozofow hist(;ria jest pretekstem, masklJ" charakteryzacjl) 
teatralnlJ,. W chwili wyj sCla na swiatlo reflektorow scenicznych zdajl} 
si~ oni mowic za Kartezjuszem: Larvatus prodeo. Nie majl! odwagi czy 
tez nie chclJ, wyIozyc wlasnej doktyrny we wlasnym imieniu, przedsta
wiajlJ. jl1 wiEi!c, nieco podst~pnie, pod mask~ wielkiego nazwiska. W cza
Each gdy na uniwersytetach francuskich krolowal terror pozytywistyczny, 
metafizyka nie odwazala si~ wy!ft~powac "pod wlasnym nazwiskiem" 
i historia sluzyla za schronienie wszelkim wstydliwym dogmatyzmom. 
ZresztlJ, post~powanie tego rodzaju moze wyplywae' z przyczyn bardzo 
zloionych; wystarczy przypomniec Platona, kt6ry nie zgodzil sil) nigdy 
na oddzielenie swojej wbJsnej nauki od pogl~d6w Sokratesa. 
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U innych wreszcie filooofow zainteresowania historyczne rodzl! si~ 
z gl~bokikej potrzeby, a uprawianie historii stanowi wysilek zmierza
jl!cy do przezwyci~ieThia relatywizmu. Slysz~ jeszcze naszych starych 
mistrzow powtarzajl!cych z emfazl!: "Z wszystkich doktryn ta, ktora 
najlepiej potrafi wyjasnic przeszlosc, stanie si~ idel! naczelnl! przyszIo
sci". Oczywiscie kaida doktryna, aby siebie saml! potwierdzie, musi 
wyjasnic, jak to si~ staIo, ie odkl!d istniejl! i mys\l! filozofowie, czekano 
na nil! z odkryciem prawdy. Ka:idy filozof musi przemyslec raz jeszcze, 
w zaleinosri od zasad swej wlasnej doktryny, histori~ rozwoju mysli 
ludzkiej, i wykazae, ie wszyscy poprzednicy albo przeczuli jego koncepcj~, 
albo zboczyli z wlasciwej drogi. . 

Ale i to nie jest, naszym zdaniem, prawdziwa histol'ia. Tego typu 
cperacj~ myslowl! dyskwalifikuje fakt, :ie rna z gory zapewnione powo
dzenie, bo kaida doktryna jest zawsze we wlasnych oczach tll, ktora 
najlepiej wyjasnia przeszlose. To nie historia. My zdefiniujemy histori~ 
ulubionym naszym sloganem jako spotkanie z drugim czlowiekiem (ren_ 
contre d'autrui). W ostatnio zas omawianym wypadku filozof nie oddaje 
si~ naprawd~ doswiadczeniu historycznemu - nie wychodzi poza swoje 
ja. Nie pisze historii ducha ludzkiego, ale dzieje wlasnej filogenezy. 
Nie zapomina dostatecznie 0 sobie, by znaleic czas na odkryoie innej 
mysli poza swojl!. Tak dalece oP!iOtany jest wlasnymi problemami, ie 
sprowadz a sill! wszystko do siebie. 

P1'awdziwy historyk jest, przeciwnie, czIowiekiem, ktory umie post~
powae nap1'zod bez pospiechu, kt6ry nie obawia si~ pozorow straty czasu, 
kt6ry grzebie do syta w smietnikach historii (przenosnia ta nabiera 
znaczenia dosiownego, gdy odnajduje1Jly papirusy w stosach sebakh 
odpadk6w kuchennYt!h nagromadzonych przy bramach wsi i miast 
grecko-rzymskiego Egiptu) i odnajduje w nich zagubione drachmy, a 1'a
czej ' zlote statery z wybitym wizerunkiem krola, Isnil}ce i swieie, jakby 
dopie1'o co wyszly spod stempla. 

I tak uczylismy si~ w szkole, :ie byl ontologiczny dowod istnienia Boga; 
nie m6wilismy jui nawet "dowod sw. Anzelma", bo wiedzielismy, ze 
zostal' technicznie udoskonalony przez Kartezjusza. U doskonalony przez 
Kartezjusza, a obalony przez Kanta. Byia w tym przeszlosc, ale nie 
h:storia. Pewnego dnia przyszedl Etienne Gilson i polecil nam lekturQ 
ksilliki, do kto1'ej nikt jui nie zagll}dal. Przeczytalismy De mysterio 
Trinitatis sw. Bonawentury i odk1'ylismy, :ie dow6d ontologiczny moze 
Lye czyms wi~rej nii formulkq., ktorl} nasi nauczyciele kantysci uwa:iali 
za obalonl}, ie wystarczy moie wypowiedziee slowo Deus (pod warun
Idem, ie jest si~ dostatecznie posuni~tym na d1'odze doskonalosci, by 
-z1'ozumiee, co to s10wo oznacza), aby ujrzec "oczywistose istnienia Boga". 
Historia nie byia jui traceniem czasu na pusty dyletantyzm, ale oka
zywala siQ me.t odq. wzbogacenia mysli. 

Metod~ t~ , okreslie mo:ina krotko jako powr6t do ir6del. Dzi~ki meJ 
mistrzowie przeszlosci p1'zestajl} bye jedynie imionami, nadajllcymi si~ 
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co najwyiej do figurowania w galerii przodkow lub na pseudonimy, 
a staj;a przed nami znow cbecni" dzialajl!cy, plodni. Historia wydziera 
filazofa naiwnemu dogmatyzmowi, ktorego dogodnose zadowala go zbyt 
szybko. Zajr:temu wyll!cznie tl'oskl! 0 prawdziwose doktryn filozofowi 
grozi, jesli pozostawimy go samemu sobie, niebezpieczenstwo zapomnic
nia, ie te doktryny zostaly "pomyshne" przez Iudzi, przez swiadomosei 
Iudzkie osadzone w czasie, a nie przcz Inteligeneje wspolwieczne Praw
dzie. Historia fiIozofii nie moie bye pisana sub specie aeterni, tak jakhy 
idea raz odkryta, dowod czy kontrdowod raz sformulowany mogly bye 
uwaiane za definitywnie zdobyte. Doktryna moie bye nie tylko praw
dziwa lub falszywa, ale takie gorzej lub lepiej zrozumiana, wyraiona 
czy przekazana. Ruch mysii fiI(lzoficznej odbywa si~ wewnl),trz swiata 
kultuI' Iudzkieh, i mysl ta w pewnym stopniu dzieli ich nietrwalosc_ 
Historia odkrywa zdumionemu fiIozofowi, ie ezas nie jest jedynie nosi
cielem post~pu, ie kaida doktryna moze rowniez z biegiem czasu ulee 
zagubieniu, zniehztalceniu, zapormaniu, zubozeniu, zapomnieniu. Nie 
chodzi tu jedynie 0 wielkic zdarzenia ,historyczne, jak barbaryzaeja 
lacinskiego Zachodu w poczl!tkach sredniowiecza i cz~sciowe usuni~cie 
w cien tl'adycji staroiytnej, ale 0 normalny proces upadku: przechodzl!c 
z biegiem pokolen z rl}k do r;ak doktryny naraione Sl! na niebezpieczen
stwo wytarcia, uczniowie zapominajl), 0 wiernosei, profesorom si<il spie
szy. W powodzi komentarzy obfitujl!eych w sehematyczne streszczenia -
najbogatsza, najpl'awdziwsza mysl traci stopniowo swe bogactwo i do
nioslase zmieniaj;ae si~ niekiedy do nie poznania. 

Stl!d plodnose powrotu do zrodel, ciekawosci historycznej. Historyk, 
ktory ukazal nam si~ z poczl!tku jako ctLriosus, zapami~taly wlocz~ga 
po meandrach przeszlosci - to dostarczyciel prawd. Bogate dzielo Etienne 
Gilsona przynosi najwspanialsze swiadectwo tej nieoczekiwanej plod no
sc.i; nie jest moim zadaniem sporz;adzanie na tym miejscu inwentarza 
(inni mnie w tym wyr<ilCZq), zadowol<il si~ uwydatnieniem tych wszyst
kich swiatel - systemow tak bogatych, doktryn tak poci;agajl),cych 
ktore tl'ud G,iIsona wydobyl z "mrokow" sredniowiecza, dlugo pogardza
nego, poniewaz najpierw nieznane, zostalo nast~pnie gruntownie zapom
niane. 

Chcialbym jednak podkreslie zasad~ tej metody: historia mysli sred
dniowiecznej uprawiana phez Gilsona okazala si~ owoena dlatego, ie 
byla to naprawd~ historia. Dusza, ktora zapomina 0 sobie, wychodzi poza 
siebie, z gory otwarta dla kaidej szczr:sliwej niespodzianki, na spotkanie 
z drugim czlowiekiem. Zainteresowania szerokie - od Justyna M~czen
nika do Jean-Paul Sartre'a poprzez Ballad~ 0 paniach minionego czasu. 
Villona i N owq H eloiz~, wyostrzony zmysl rzeczywistosci ludzkiej, po
zwalaj;acy na ujmowanie mysli jako wszczepionej w kuI,tur~, zmysl, kt6
remu zawdzi~czamy dlugie rozdzialy Filozofii tlredniowiecznej z 1944: 
Patrystyczna kultura lacinska, Chrze§cijanstwo i spoleczenstwo, Zaloze
nie uniwersyteto1lJ i wygnanie literatury pi~knej. Historia jest nauk=! 
o konkrecie: Badane systemy filozoficzne, prawdy, blr:dy zostaly nie 
tylko sformulowane, ale i przezy\te przez ludzi z krwi i kosci, ludzi tkwill



-/u -K;) -L 

cych w pewnej epoce, pewnym srodowisku, pewnej tradycji. Spor Sw. 
Bernarda z Abelardem na synodzie w Sens w r. 1140 nie jest jedynie 
starciem ortodoksji z herezjl!, wiary religijnej z mysll! racjonalistyczn.}; 
to takze dramatyczny konflikt dwoch ludzi 0 zlozonych, subtelnie zroz
nicowanych uczuciach. Abelard jest nie tylko filozofem, jest tez chrze
scijaninem ("Nie chc\) bye Arystotelesem, jesli mam si\) odll!czye do Chry

:stusa"), 5w. Bernard jest nie tylko "groznynl ascet&"; to- karmiony Cy
ceronem humanista, ktory "wyrzekl si\) wszystkiego procz sztuki pi~k

neg{) pisania". \ 

Konkret wys~puje przed nami w swej zlozonosci, w swej nieprzezwy
c;~zonej wielosci. Etienne Gilson uwalnia nas od grubych uproszczen, 
od latwych przeciwstawien, w kt6rych lubowala si~ gnusna ignorancja. 
$redniowiecze - Odrodzenie, humanizm? A Heloiza, ktora idl!c do oltarza 
W czasie obloczyn, deklamuje "Farsalia", a Petrarka, ktorego zycie we
wn~trzne czerpiesoki ze sw. Augustyna, a Erazm... Gilson uczy nas 
rownie nieufnego stosunku do zgodnosci, niemniej latwych i nie wyma
gaj~cych wysilku, w rodzaju: ,,~w. Tomasz, najlepszy interpreta;tor sw. 
Augustyna". Nieprawda, jest sw. Augustyn i jest sw. Tomasz i nie 
mozna sprowadzie Tomasza do Augustyna ani tez odwrotnie. Historia 
wykazuje, ze Tomas:!: krytykowal Augustyna, nie zdolal jednak przeko
nae j.ego uczniow od Bonawentury do Dunsa Szkota ani oderwae ich 
od doMryny mistrza. 

A mimo to sw. Bonawentura i blogoslawiony Duns Szkot nie Slj, ani 
heretykami, ani filozofami czy teologami, ktol'ych mozna by zlekcewa
zye. Historyczne dZlelo Etienne Gilsona obj awilo nam prawowit& rozno
rodnose rodzin duchowych mieszczl!cych si~ w calym swym bogactwie 
i zlozonosci w ramach tradycji i mysli chrzescijanskiej. 

Mozna zaryzykowae twierdzenie, ze dla wielu czytelnikow chrzescijan 
to wlasnie odkrycie stanowilo doniosl& na;uk~ wycil!gni~tl! z lektury. 
Nagle rozszerzenie perspektyw oswobodzilo ich z pewnej sztywnosci 
%myslu ortodoksyjnego (tak nieznosnego dla niektorych ludzi, ze reakcja 
nan moze ich zaprowadzie na niebezpieczne manowce), sztywnosci, kt6rl! 

-v.'yraza jedna z postaci Leona BIoy: "Dajcie mi swi~ty spokoj! Istniej!! 
tylko dwie filozofie - spelmlatywna chl'zescijanska, tzn. teologia papie
:ska, i filozofia godna spalenia(la torcheculative)". Tej zlozonej sprawy 
nie da si~ jednak zalatwie tak po prostu: chory zbawionych, ukazane 
n am przez Dantego w koncowych strofach Raju spiewajlj, chwah.l Boga 
nie unisono, ale w czarownej polifonii. 

Cudowny chor czy nowa wieza Babel? - zapyta gderliwie filozof lub 
teolog, ktorego spokoj za.mlj,ca historia. Z gl~boklj, przykroscilj, sluchae 
nas b~dzie, gdy opiszemy dwie doktryny jako zarazem jedna do drugiej 
niesprowadzalne i sluszne. Jak to? Przedei: jesli jedna jest prawdziwa, 
a druga jej zaprzecza, to ta druga musi bye falsziwa. 

Niewlj,tpliwie historyk wyjasni dokladniej, ze doktryny te nie !>l! sprze
czne na plaszczyznie rozumowej w scislym, logicznym znaczeniu slown 
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"sprzecznosc.". Jezeli . wezmiemy dla przykladu sw. Tomasza i sw. Bona
wentul'~, okaze si~, ze s~ oni zgodni w tym, co najistotniejsze: to dwaj 
filozofowie chrzescijanscy i wszelki zamach na calosc wiary jednoczy 
ich we wsp61nym froncie. Po wt6re, nie mamy tu nigdy wlasciwie do 
czynienia ze sprzecznoscil!, gdyi brak jest punkt6w stycznych: zbudo
wane wedle dwu r6inych zainteresowan pocz'!tkowych, tomizm i augu
stynizm nie rozpatruj~ nigdy tych samych zagadniefl pod tym · samym 
k=!tem widzenia, wobec czego iadna z tych doktryn nie odpawie nigdy 
na pytanie, kt6re postawila druga. 

Surowy inkwizytor nie uzna si~ jeszcze za uspokojonego. Wysilek bez
interesownej zyczliwosci, w kt6rym rozpoznalismy cech~ charakterysty
cznq. prawdziwego historyka, powoduje, wedlug naszego oskariyciela, 
utrat~ wszo:!lkiej moiliwosci przeciwstawienia si~ pewnej doktrynie, co 
pocil}.ga za sobl}. utrat~ poj~cia Prawdy. Jesli mamy wyloiyc kaidl}. dok
tl'yn~ z szacunkiem i tak, jak jej autor jq. przezyl, to kazda musi zostac 
uznana za prawdziwl}. (przynajmniej tak dlugo, jak dlugo jl}. studiuje
my), boc przeciei autor uwazal jl}. za prawdziwq.. 

Niebezpieczenstwo to istnieje nie tylko w wyobrazni: przypomnijmy 
sobie szlachetne, lecz jakie nieostroine zdania Karola Peguy w Bar
Cochebas: "Ale trzeba przedstawic sobie zbi6r wielkich system6w meta
fizycznych ... jako zbi6r wielkich ludow i wielkich ras... jako grup~ j~zy
k6w, jako koncert glos6w, kt6re cz~sto wsp61brzmil}., niekiedy odzywajll 
si~ dysonansem, zawsze odbrzmiewajl}.". Wydaje si~, jakby to historyk 
teraz wypow,jadal bezboine zdanie: Larvatus prodeo, i j akby to on na
lozyl mask~. Z arsenalu, ze skladu akcesori6w mysli, ktorym jest histo
ria, mog~ wypozyczyc wedle mega uznania t~ czy innl}. nowq. mask~ i za 
kaidym razem odegrac mojl}. rol~ jak doskonaly aktor, a nawet wcil),gnl}.c 
si~ we wlasn& gr~. 

Nie nalezy zaprzeczac istnieniu teg,o niebezpieczenstwa: dyletantyzm 
i relatywizm to charakterystyczrie pokusy zagrazajq.ce historykowi. Fakl: 
ten jednak nie stanowi racji dostatecznej do zdyskwalifikowania historii: 
corruptio optimi pessima, a zresztl}. kt6i jest bez grzechu? Istnieje takze 
pokusa wlasciwa filozofowi - pokusa idealisty, kt6ry zadufany w swej 
dialektyce, wyobraza sobie, ze skonstruowal Boga dowi6dlszy jego istnie
nia. Ta s·ama pokusa, powiedzmy to Smialo, jest r6wniei pokus& teologa: 
odsylam czytelnika do Pychy ukaranej Baudelaire'a. 

Nie jest jednak zgodne z prawdl}., ie historyk musi ulec pokusie; sam 
przyklad Etienne Gilsona uspokaja nas w tej mierze. Bowiem Etienne 
Gilson nie stal si~ dyletantem idei, reIatywistq.. Bl;!dl}.c historykiem nie 
przestal tei byc filollofem. Jest publiczn& tajemnicq., ze dogmatyzm jego, 
zamiast st4i)pic sil;! j rozplynq.c w coraz szerszym doswiadczeniu history
cznym, objawia, przeciwnie, tendencjl;! do utwierdzenia sil;! z wil;!kszl! 
czystosciq. i nieilomnoscil),'. Moina przytoczyc jako charakterystyczny 
pil;!kny zbiorek zatytulowany Rea,lizm metodyczny: ksil}.zka ta wywolala 
cos w rodzaju zgorszenia mil;!dzy nieM6rymi sposr6d najwierniejszych 

http:zagrazajq.ce
http:pocil}.ga
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uczmow mistrza; przyzwyczajeni widziec w nim historyka, zarzucali mu 
niemal, ze nie pozostal nim wylllcznie. Od tej pory Etienne Gilson przy· 
pomina jak najwyrainiej przy kazdej okazji 0 swoim umotywowanym 
przyj~ciu doktryny sw. Tomasza, powiedzmy nawet - tomizmu "suro
wej reguly". 

Ta ewolucja, jesli w og61e mamy tu do czynienia z ewolucjll, nie jest 
wlasciwie niczym zaskakujl!cym. Dziwne byloby zaiste wymagac od hi
storyka, aby praca j ego ograniczyla si~ do scisle historycznej. Historia 
jest tylko jednll z nauk, jednym ze skladnik6w gl~bokiej kultury. Nie 
moglaby sarna stworzyc Imltury, gc1yz nie jest zdolna sarna pl'zez si~ 
sprostac podstawowemu zagadnieniu czlowieka, zagadnieniu Prawdy. 
Aby bye naprawd~ czlowiekiem, historyk musi stac si~ takze filozoIem 
h!b teologiem: podbie Prawd~. 

To, co wyzej powiedzialem, prawdziwe jest dla wszelkiej historii, szcze
g61nie jednak dla historii filozofii. Przedmiot, kt6rego badaniem zajmuje 
si~ ona, rna swoje wlasne prawa, prawa Prawdy: filozofia godna jest 
swej nazwy w6wczas jedynie, kiedy okazuje silil w pewnej mierze przy
najmniej prawdziwa. Wobec tego historyk osillga sw6j eel wtedy tylko, 
kiedy udaje mu si~ ujl!C rekonstruowanl! doktl'ynlil sub specie veritatis, 
kiedy odkrywa jll i os!!dza jako prawdziwll. Rozumie wlasciwie to tylko, 
co poznaje jako calkowicie swoje, pojmuje do gl~bi to jedynie, w co si~ 
do gl~bi "wcillgnie". 

Kt6z tu m6wi 0 relatywizmie, 0 dyletantyzmie, 0 grze? Moina odgry
wac zyczliwosc, zyczliwosc prowizorycznl! <i fikcyjn!!, w zewn~trznym 

swiecie historii cywilizacji: w historii obyczajow, zwyezajow, strojow, po
traw tp., ale nie w swiecie doktryn, w ktorym stajemy nieustannie twa
rZll w twarz z surowym poj~ciem Prawdy. 

W warunkach normalnych (tzn. jesli wszystko odbywa si~ zgodnie 
z prawem, jesli historyk nie zbacza z prostej drogi, jesli pozostaje wierny 
swemu ludzkiemu powolaniu, slowem, jesli nie "grzeszy"), relatywizm 
historyczny objawia tendencj~ do prze-zwyci~ienia siebie w samym do
swiadczeniu historycznym i przez nie wlasnie. Raz jeszcze przyklad 
Etienne Gilsona okazuje si~ pouczaj!}cy: nikt bardziej niz on, nikt traf
niej nii on nie byl wrazliwy na uwarunkowanie historyczne pojawienia 
si~ tomizmu, na pewien zakr~t w histori; idei w wieku XIII. Bystre wy
czucie kontekstu, w kt6rym pocz~la sil; doktryna sw. Tomasza, nie tylkl) 
nie odebralo jej oryginalnosci i wartosci, ale wzmocnilo w swiadomosci 
historyka przekonanie 0 jej gl~bokiej donioslosci. Powr6t do :ir6del to, 
przez j awny paradoks, uwolnienie silil od relatywizmu: uswiadomienie 
sobie warunk6w historycznyeh pojawienia silil jakiejs doktryny uwalnia 

,nas od sluzebnej wobec nich zaleznosci. 
I 

Skoro jednak w ten spos6b historyk pretendowac moze do znajomosci 
tego jedynie systemu, kt6ry jest w gruncie rzeczy jego doktrynll, krllzymy 
w bl~dnym kole i znajdujemy sil;, jak w momencie wyjsciowym, na pozy
cjach wstydliwych dogmatyk6w, kt6rzy przybrawszy maskl; Platona czy 
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Augustyna, recytujl! wlasnl! rol~. Bynajmniej! Mysl wzbogacila si~, gdy 
zataczalismy kolo - filozof-historyk posuwa si~ nie po obwodzie kola,. 
alt! jesli moina tak powiedziee, zakresla spiral~, dokladniej, spiral~ ksztal
ttl stoika, gdyi kr~gi si~ rozszerzajl!. 

Doswiadczenie historyczne, dialog mi~dzy historykiern a jego przedmio
tern, rozwija si~ w szeregu kolejnych kr~g6w, ale kr~gi te nie sl! zakrc
slone na tej sarnej plaszczyznie. Mysl historyka reaguje na kaide odkry
cie, na kontakt z odnalezionyrn nieznanern, kt6re przyjrnuje lub zrnienia. 
gdy tymczasem ona sarna rozwija si~ i ksztaltuje w zetkni~ciu z' napot
kanyrni wplywarni. Urnysl korzysta z calosci nabytego doswiadczenia,. 
z idei, argurnent6w, niespodzianych powil!zan, kt6re si~ przed nim odsla
niajq.. Doswiadczenie wewn~trzne rozszerza si~ przez wstrzl!saj~ce odkry
cic prawdy zapoznanej lub dotychczas zle realizowanej, podobnie jak 
przez napotkanie r6ir.orodnych moiliwosci wyboru, wyboru dokonywanego 
ostatecznie po zwazeniu wszystkich za i przeciw przy doskonalej znajo
rnosci rzeczy. Dogmatyzmern najbardziej zdecydowanym nie jest dogma
tyzrn naiwny, ale ten, kt6ry zna cen~ ofiar poniesionych dla Prawdy i urok 
przezwyci~zonych pokus. Jakie cenny jest "akces" do tornizmu czlowieka,. 
kt6ry wie, ze poza doktrynq. sw. Tomasza istniejq. inne koncepcje filozo
ficzne, czlowieka, ktory poznal, podziwial i ukochal sw. Augustyna czy 
Sw. Bonawentur~. 

Tak wi~c historia nie jest sama w sobie narz~dziern Prawdy; jest no
lIicielem kultury. I to wlasnie stanowi 0 jej znaczeniu dla filozofa, gdyz
prawdziwosc nie jest jedynq. cechq. branl! pod uwag~ przy ocenianiu do
ktryny. Zdanie musi bye prawdziwe lub falszywe, ale moie si~ tei oka
zac w mniejszym lub wi~kszym stopniu bogate, gl~bokie, ludzkic. 
,,2 + 2 = 4" to prawda niezaprzeczona, lecz "Kocham ci~" to takie nie
kiedy prawda niezaprzeczona, tylko, ie w innym porzq.dku ... " 

(Etienne Gilson, philosophe de la chretiente, Paris 1949, Les edUio7Ut 
du Ger/, str. 71-86). 

tlum. Z. Lipkowska 

W POSZUKIWANIU NOWEJ SYNTEZY. 

MATERIALIZM XIX WIEKU 

Sq pewne tradycyjne pytania, ktore ludzie stawiajq sobie we wszyst
kich epokach, ktore nieustannie niepokojq umysl zarowno uczonych, 
jak i zwyklych zjadaczy chleba. Znany angielski filozof i popularyzator 
wiedzy, prof. C. E. M. Joad, wymienia je we wst~pie do swej ksiqzki 
,.Guide to Modern Thougth", ktorej nowe, znacznie rozszerzone wyda
nie ukazalo si~ w 1948 roku. 1) Czy swiat, ktory znamy, jest tworem 

1) C. E. M. Joad "Guide to Moderm Thougth", Faber & Faber Ltd.. 
London. Pierwsze wydanie w 1932 r. 
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przypadku, czy owocem jakiegos planu? Czy zycie stanowi przypadko
wy produkt uboczny proces6w materialnych, czy tez odgrywa zasadni
CZq rolE: w og6lnym porzqdku rzeczy? Czy ewolucja rna jakis cel? Czy 
ludzkosc rna przed sobq jakies okreslone zadania, czy tez skazana jest 
na zaglad~ z chwilq, gdy przestanq istniec warunki pomyslne dla jej 
rozwoju? Czy mozemy kierowac naszym zyciem wedle wlasnego upo
dobania, czy raczej wola nasza jest zdeterminowana strukturq ciata 
i jego odruch6w? Czy umysl jest przejawem jakiejs niezaleznej, jedynej 
w swoim rodzaju aktywnosci, czy moze stanowi tylko funkcjE: proces6w 
cielesnych~ 

Filozofowie od niepamiE:tnych czas6w trudzili siE: budowaniem licz
nych teorii, kt6re staraly siE: wyjasmc swiat i zycie za pomOCq jakiejs 
jednej przekonywajqcej zasady. Z drugiej strony uczeni pracowali i pra
cujq nadal w wqskim zakresie swych fachowych specjalnosci nie trosz
CZqC siE: zbytnio 0 to, czy uzyskane przez nich wyniki majq jakis zwiqzek 
z wnioskami, wysnutymi przez innych specjalist6w. 

Wiek dziewiE:tnasty, ze wszystkimi swymi technicznymi i naukowymi 
zdobyczami, przyniosl pierwszq probE: . wielkiej naukowo-filozoficznej 
syntezy w postaci materializmu. Odkrycia owczesnych fizyk6w wska
7.ywaly na namacalnq, dajqcq siE: wywazyc i wymierzyc materiE:, jalco 
na ostatecznq bazE: wszelkiej rzeczywistosci. Obserwacja sposob6w za
chowania siE: materii zdawala siE: potwierdzac w calej rozciqglosci dawne, 
mechanistyczne teorie Galileusza i Newtona, swiat wydawal si~ wielkq 
maszynq, a wszystko, co si~ · w nim dzieje, mozna bylo wytlumaczyc 
ruchami cZqsteczek materii. Odkrycia Darwina pozwolily zharmonizo
wac niepokojqcy problem zycia, a zycia ludzkiego w szczeg61nosci 
z tym og6lnym, ·przejrzystym obrazem. Drobne, powolne zmiany za
chodzqce w gatunkach pod wplywem sil materialnych, zgodnie z pra
wami, ktore nimi rzqdzq, doprowadzily pierwszq kom6rkE: galareto
watej protoplazmy, plywajqcej w praoceanie, do tak doskonalej for
my istnienia, jakq byl dziewi~tnastowieczny uczony. Proces ewolucji 
:?ycia ukazawyl si~ w tym swietle jako nast~pstwo dzialania sil sci:3le 
naturalnych. 

Uzbrojona w teori~ ewolucji biologia wraz z medycynq, ktora 
w tym czasie wzbogacila siE: 0 wiele istotnych wiadomosci, dotyczqcych 
funkcjonowania mozgu i systemu nerwowego, uksztaltowaly oblicze dzie
wi~tnastowiecznej psychologii. Ta r6wniez porzucila wszellde "nadnatu
ralne", a wiE:c poza-materialne wyjasnienia i stajqc na stanowisku tak 
zwanego epi-fenomenalizmu glosila, ze wszelkie akty umyslu Sq jedynie 
odbiciem proces6w zachodzqcych w mozgu, organie cielesnym koordynu- " 
jqcym dzialanie zmys16w, kt6re z kolei reagujq na zewnE:trzne, materialne 
podniety. Mysl jest zatem subtelnym, lecz w gruncie rzeczy materialnym 
produktem ubocznym cielesnego zycia. W tym ukladzie stosunkow wolna 
wola stanowi oczywiscie zludzenie. 

Tak wiE:c, w oparciu 0 zgodne swiadectwa fizyki, biologii i psychologii, 
wiek XIX skonstruowal myslowq syntezE:, dajqcq jednoznaczne i (w ra
mach 6wczesnych srodk6w poznawczych) sprawdzalne wyjasnienie swia~a 
i zycia. Swiat jest maszynq, zbudowanq z pewnej ilosci zasadniczych 
kombinacji podstawowych cZqstek materii i poruszajqcq siE: wedlug pew
nej okreslonej ilosci praw. Wystarczy poznac te skladniki i prawa, by 
rozproszyc wszelkie tajemnice. Oczywiscie nalezy przy tym trzymac siE: 
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zasady, ze tylko to, co materialne, jest rzeczywistosciq. Rozlam mi~dzy 
naukq a religiq, ktory w XIX wieku zaznaczyl si~ tak drastycznie, tu 
wlasnie rna swoje zrOdlo. Mimo, ze streszczony tu swiatopoglqd deprecjo
nowal ogromnie waznosc ludzkiego istnienia, czyniqc zen stosunkowo 
blahy przyrodniczy incydent, rodzH on rownoczesnie zaufanie w tech
niczne i naukowe mozliwosci czlowieka, napawal swych zwolennikow 
optymizmem. Uczeni z tego okl'esu glosili niezachwianq pewrlOsc, ze bliski 
juz jest dzien, w ktorym ludzkose potrafi sobie wyjasniC wszystko, co si~ 
dzieje i co dzialo si~ w przeszlosci od chwili wylonienia si~ kosmosu 
z pra-mglawicy. 

* 
Jednolita koncepcja dziewi~tnastowiecznej nauki, zdajqca si~ wienczyc 

ostatecznq syntezq wielowiekowe wysilki ludzkiej mysli i dajqca bada
czom mile poczucie solidnego gruntu pod nogami, zalamala si~ w na
szych czasach, przeEtal", funkcjonowae zadowalajqco. "Materializm dzie
wi~tnastowieczny byl jak mroz" - mowi w swojej ksiqzce prof. Joad ·
"z chwilq, gdy nadeszla odwilz, elementy dawnej konstrukcji, tabliczki 
orientacyjne i uznane granice znikn~ly w ogolnej powodzi". Coz jednak 
spowodowalo OWq "odwilz"? Okazuje si~, ze specjalisci, pracujqcy w swo
ich osobnych dziedzinach, zacz~li dochodzie do wynikow, nie dajqcych 
si~ juz pomiescic zgodnie w ramach jednego systemu. 

Podczas, gdy psychologia, w oparciu z jednej strony 0 badania Paw
Iowa nad odruchami warunkowymi, z drugiej zas 0 teori~ psychoanalizy 
Freuda, w dalszym ciqgu utrzymuje, ze umysl jest funkcjq ciala i ze daje 
si~ wytlumaczyc materialnymi kategoriami, fizyka, a w pewnej mierze 
i biologia stan~ly wobec sytuacji, w ktorej materialistyczne wzory my
slenia przestaly gwarantowae pewnose odpowiedzi. Granice tego, co znane, 
skurczyly si~ tu wydatnie, granice mozliwosci rozszerzyly si~ niepokojqco. 
I tak jak uczony ubieglego stulecia czul si~ raczej u konca drogi, sqdzil, 
:i:e zadaniem jego jest tyJko pogl~bienie i sprecyzowanie zebranej ju:i: 
i wyprobowanej wiedzy, dzisiejszy fizyk, biolog lub chemik rna wrazenie, 
ze stoi dopiero na starcie i nie wiadomo, dokqd dotrze. Psychologia nowo
czesna, w szczegolnosci psychologia behaviorystyczna, zawdzi~cza precy
zj~ swych sformulowan me1iodom obserwacji I badania, zapozyczonym od 
fizyki. U podstawy jej wspolczesnych osiqgni~c lezq pomiary ilosciowe 
zmian zachodzqcych w gruczolach, mozgu i systemie nerwowym pod 
wplywem bodzc6w zewn~trznych. Jednaki:e pewnosc psychologow, ze 
srodkami tymi docierajq do jqdra rzeczywistosci, przestala juz bye po
dzielana przez fizykow. Ci ostatni, a w kazdym razie znaczna ich cz~sc, 
sklonni Sq dzisiaj sqdzie, ze fizyka nie zajmuje si~ rzeczami jako takimi, 
ale jedynie tymi ich .aspektami, ktore dajq si~ zmierzyc ilosciowo. Fizyk 
musi wi~c abstrahowac i wymieniac rzeczywistosc na matematyczne 
symbole, ktore poza ludzkim umyslem nie posiadajq obiektywnego 
istnienia. Niektorzy z uczonych, jak prof. Eddington, stwierdzajq otwar
cie, ze swiat fizyki jest swiatem symbol6w, stwarzanych przez umys} ba
dacza i charaktlilryzujqcych bardziej wlasciwosci owego umyslu nii: rze
czywistosc, z ktorej zostaly wydedukowane. Zdaniem Eddingtona, nowo
czesny fizyk porusza si~ w zamkni~tym kole wlasnych sformulowan. Oto 
cytowany przez Joad'a przyklad fizycznej definicji: "Sila elektryczna 
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jest czyms, co powoduje ruch elektrycznych ladunkow; ladunek elektry
czny jest czyms, co wywoluje sil~ elektrycznq". W tym stanie rzeczy, na 
pytanie: czym jest materia? prof. Eddington odpowiada: "Materia jest 
tym, "co pan X 0 niej wie". IdeaJistyczne impJikacje tego oswiadczenia 
Sq az nazbyt widoczne. I nie jest to bynajmniej wyraz jakiegos odosob
nionego stanowiska. Liczna grupa zachodnio-europejskich i amerykan
skich uczonych przyjmuje obecnie podobnq postawt;. 

Zwrot, ktory dokonal si~ w sposobie myslenia dzisiejszych fizyk6w, jest 
w znacznej mierze nasi~pstwem nowych osiqgni~e na polu badan atomo
wych. Dla przyrodnika XIX wieku, atom byl najmniejszq, nierozkl3
dalnq cZqstkq materii , ostatniq drobinq soJidnej , dotykalnej rzeczywisto
sci. Odkrycia Rutherforda, Schrodingera, Heisenberga i innych zmienily 
zasadniczo ten poglqd. Jakkolwiek nikt nie widzial atomu, reperkusj e 
jego zachowania sit; dadzq si~ obserwowae w jego otoczeniu, a z obser
wacji tych wynika jasno, ze atom nie jest ani jednoJity, ani "soJidny". 
Aby uczynie go czyms zrozumialym i wyobrazalnym, przedstawia s i~ go 
jako mikroskopijny uldad planetarny, zlozony z jqdra i krqzqcych wok61 
niego elektron6w, bqdz tez jako "system fal" energetycznych, z tym za
strzezeniem, ze fale te nie powstajq na zadnym materialnym substracie, 
sCJ jakgdyby "czystym falowaniem". Tak czy inaczej, pod ostrym wejrze
niem uczonych materia stracila SWq dotychczasowq"konsystencj t; i Russell 
mial zupelne prawo powiedziee 0 niej (mowa tu ciqgle, podkreslmy od 
siebie, 0 materii w rozumieniu nauk scislych!)I), ze jest "tylko Hbstrak
cyjnq, matematycznq charakterystykq wydarzen zachodzqcych, wsr6d pu
stych przestrzeni". Wsr6d innych zastanawiajqcych spostrzezen, jakie po
czyniono przy badaniach atomu, na szczegolnq uwag~ zasluguje fakt 
tzw. "skok6w elektronowych", nie dajqcych si~ przewidziee zmian "orbit 
elektron6w". Przyjqwszy inny model atomu, fakt ten m anifestuje si~ jak 
gdyby zmian~ wibracji fal. Jedynie przy wielkiej ilosci zaobserwowanych 
"skok6w" mozna ustaJie statystycznie pewnq ich regularnose. Niemniej, 
w jednostkowych wypadkach, fenomen ten sugeruje cos w rodzaju "wol
nej woli" w samym zawiqzku materii, a w kazdym razie zdaje przeczyc 
mechanistycznemu determizmowi jej struktury. To tez Joad jest zdania, 
:ie niektorzy sposrod dzisiejszych fizyk6w nie Qdbiegajq wcale od doswiad
czalnych fakt6w, wyrazajqc podejrzenie, ze to, co stoi poza symbolami 
rzeczywistosci moze bye r6wnie dobrze umyslowej, duchowej natury. 

Od scisle mechanistycznej interpretacji zycia, typowej dla dziewi~tna
stowiecznego materiaJizmu, odeszli tez dosye znacznie dzisiejsi biologowic. 
W swieile ich badan kwestia ksztaltowania sit; organizm6w pod wply
wem otoczenia wyglqda dziS inaczej niz wyglqdala dawniej. Przeciwnie 
niz maszyna, zywy organizm odpowiada aktywnie na bodice zewn~trzne, 
poza tym przejawia on wyrazne dqzenie do osiqgania wlasciwej sobie 
formy i w dqzeniu tym potrafi przeciwstawiae sit; warunkom otoczenia, 
a nawet powodowae ich zmiany. Zycie wydaje sit; posiadae jakqs spe
cyficznq cech~ "rozumnosci", jakby bylo swiadome siebie i swoich celow. 
Przecit;ty na pol embrion wytwarza dwa kompletne organizmy, krab 
zastt;puje utraconq nog~ nOWq konczynq, losos przeskakuje glazy i w~

1) Por. "Nowe spojrzenie na fizyk~" w nr 15 "Znaku". W korp.entarzu 
do tego artykulu podkreslaJismy niebezpieczenstwo pomieszania metod 
i wnioskow nau'k scislych z metodami i wnioskami fiJozofii - od czego 
i prof. Joad nie jest wolny. 
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eruje setki kilometrow pod prqd, by skladac ikr~ w gorskich strumie
niach. Poza tym wszelki zywy organizm posiada t~ charakterystycznq 
wlasciwosc, ze nie jest on jedynie agregatem cz~sci, ale stanowi jednosc, 
a ta jest czyms wi~cej niz suma cz~sci. Bardzo wielu biologow dzisiej
szych sklania si~ ku poglqdowi, ze fakt zycia nie da si~ wyUumaczyc 
samymi kategoriami materii. Trzebazatem przyjqc albo postaw~ duali
stycznq, albo tez uznac samq, niepoznawalnq jak dotqd, "sil~ zyciowq" za 
jedynq rzeczywistosc. . 

Podkreslajqc rozbieznosc mi~dzy tymi, idealistycznymi i spirytuali
stycznymi, tendencjami dzisiejszej fizyki i biologii, a mi~dzy materiali
styczno-mechanistycznym nastawieniem psychologii, prof. Joad nad
mienia, ze zarowno behaviorysci, jak i psychoanalitycy narazajq si~ na 
powazne niebezpieczenstwo utraty obiektywnych sprawdzianow. Jesli 
bowiem mysl ludzka jest jedynie produktem bodzcow zewn~trznego 
otoczenia lub stanow cielesnych, wowczas i rozumowania psychologow 
Sq tylko funkcjq ciaIa, a upatrywanie wi~kszej dozy prawdy w tej czy 
innej teorii staje si~ rownie nieistotne, jak spieranie si~, kt6ry z psycho
logow posiada "prawdziwsze" cisnienie krwi. 

• 
Z podanych tu w wielkim skrocie przeslanek autor wyprowadza wlasne 

stanowisko, ktore okresla podwojnym mianem: witalizmu i ewolucji 
tworczej. Nie jest to zaden skoordynowany system filozoficzny. Tkwiq 
w nim pierwiastki bergsonizmu oraz koncepcje wzi~te z teorii Lloyda 
Morgana i Samuela Butlera. Zasadniczymi cechami tego zbioru poglq
dow Sq: przekonanie 0 dualistycznym charakterze rzeczywistosci i zaIo·· 
j;enie, ze ewolucja rna okreslony, jakkolwiek nieznany nam cel. Zycie, 
zdaniem Joad'a, nie jest emanacjq materii, lecz stanowi czynnik odr~bny 
i niezalezny, Iqczqcy si~ z materiq i powolujqcy w ten sposob do istnienia 
Tlowe organizmy. Organizmy te odgrywajq rol~ narz~dzi zycia, sluzqcych 
od osiqgni~cia jakichs jego celow. Prqd zycia, czasowo oddzielony od 
,glownego nurtu materiq, wytwarza indywidualnosc, kt6ra nie jest celem 
sarna w sobie. Jest ona srodkiem do celu, ktory jq przerasta. Autor sqdzi, 
ze sarno zycie precyzuje ten cel drogq doswiadczen, w miar~ rozwijania 
-coraz doskonalszych wlasciwosci, nie sqdzi jednak, by cokolwiek uspra
wiedliwialo mniemanie, ze musi ono ten cel osiqgnqc. Fragmentem tego 
,eksperymentatorskiego procesu jest, wedlug Joad'a, ewolucja rodzaju 
ludzkiego. 

Rozwazania autora poparte argumentami z roznych szczeg610wych teol'ii 
(glownie biologic:znych), dqzq do stworzenia jakiejs nowej syntezy filo
zoficzno-naukowej. W wielu wypadkach Joad zestawia swe koncepcje 
z metaforycznie poj~tymi sformulowaniami religijnymi. Sq to wszystko 
zaledwie proby i propozycje, znamionujq jednak rzetelnq wiar~, ze nowa 
nie-materialistyczna synteza jest potrzebna i mozliwa. 

w. S. 
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W DRODZE DO NAZARET 


Dzielo misyjne O. Karola de Foucauld, "apostola Sahary", kt6ry 
trzydziesci parE: lat temu zginql z rqk Beduin6w, trwa i rozwija si~ 
nadal; jeden z Braci zalozonego przez niego zgromadzenia rozstrzqsa 
na lamach "La Vie Spirituelle" z grudnia 1950 r. drogE: duchow1:\ i po
wolanie tego niezwyklego czlowieka; dawnego niedowiarka, oficera 
zawodowego ze Strassburga, p6zniej trapisty i samotnego misjonarza 
Tuareg6w w Tamanrasset. 

Charles de Faucauld nawr6cil siE: w roku 1887 i bardzo prE:dko potem 
zamieszkal w Palestynie. Wyb6r Ziemi 5wiE:tej nie byl dzielem przy
padku, ale wynikal z calej postawy duchowej O. de Faucauld i jego 
powolania, kt6re moznaby okreslic wlasnymi slowami Ojca : "milose 
pociqga za sobq nasladowanie...", "nie czulem siE: stworzony do nasla
dowania Jego zycia przez nauczanie, powinienem wiE:c nasladowac 
ukryte i pokorne zycie rzemieslnika w Nazareth..." 

o trzydziestu latach przebywania Chrystusa w Nazareth niewiele 
wiemy z samej Ewangelii. Raczej z zestawienia danych historycznych, 
spolecznych i religijnych powstanie obraz codziennych, konkretnycn 
reali6w, jakie Syn Bozy wybral 'na swoje otoczenie. Chrystus przyszedl 
na swiat w rodzinie ubogiej, chociaz pochodzenia kr6lewskiego, we wsi 
dose podrz~dnej. Nie byla to nE:dza, ale ub6stwo i praca. Talc kla!;a 
socjalna jak i srodowisko wybrane dla Wcielenia jak najbardziej ula!
wialo zamiar Syna Bozego, by zniknqc wsr6d ludzi przyjmujqc spos6b 
zycia najbardziej powszechny, najbardziej pospolity, daleki od zwraC3
jqcych uwagE: skrajnosci. Chrystus wybral zycie ogromnej wi~kszosci 
ludzi na swiecie -- byl robotnikiem. Praca Jego przybrala wlasciw'l 
tej epoce formE: rzemiosla i jezus poddany byl wszystkim okoliczno
sciom swojego stanu; zmE:czenie po pracy fizycznej, odbieranie zaplaty, 
wymagania klient6w, czasem wyg6rowane i niesprawiedJiwe, dnie bez 
pracy, dalej stosunki rodzinne i sqsiedzkie, obyczaje zydowskie, oto 
codzienne ramy Jego egzystencji. 

Nie zapisane, nie przekazane nawet tradycjq, tajemnicze zycie Chry
stusa w Nazareth zapragnql nasladowae O. de Foucauld w najdrobniej
szych szczeg61ach. Jezus jest dla niego bardzo konkretnq osob1:\ i z calq 
pasjq chce ise Jego sladami. Nie wystarcza mu polqczenie siE: z Bogiem
Czlowiekiem przez milose, odtwarzanie jego cn6t, O. de Foucauld chce 
calkowitej zgodnosci zewnE:trznego zycia. Stqd potrzeba zamieszkania 
w Ziemi SwiE:tej, gdzie znajduje niewymowne szczE:scie w materialnym 
kontakcie z okolicq, ziemiq, kamieniami, powietrzem, uswi~conymi obec
nosciq Umilowanego. "Zapewne, tego rodzaju praktyka jest formq 
rnilosci jeszcze niedoskonalej" - pisze Brat R. Villaume, a caly dro
biazgowy i sztywny nieraz system praktyk religijnych nie jest ko
niecznq drogq kazdego katolika, ale w zyciu O. de Foucauld "nasIado
wanie bylo tylko wynikiem milo s c,i". Takie wlasnie nabozenstwo 
O. de Foucauld nie bylo falszem, nie nastqpilo po nim zalamanie ani 
skostnienie, przeciwnie - wspanialy, coraz pelniejszy rozw6j duchowy. 

Od czasu swojego nawr6cenia O. de Foucauld zglE:bia tajemnic~ zycia 
Syna Bozego w Galilei poprzez nieprzezwyciE:zone pragnienie ponizenia. 
,.Poszukiwanie ponizenia" jest okresleniem, kt6re najczE:sciej powraca 
w jego pismach. Koncepcja zycia jak Chrystus zyl w Nazareth, pozo
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staje pod przemoznym wplywem tego pragnienia. Mieszkancy Nazareth 
widywali Ojca w lachmanach, zbierajqcego naw6z na ulicach, wsr6d 
uciechy i drwin gromady dzieci. Potrzeba ponizenia duszy pogrqzonej 
w Chrystusie rna swoje zr6dlo w tajemnicy hanbiqcej smierci krzyzo
wej. 0 de Foucauld nie myiii si~, odkrywajqc w zyciu Jezusa calq gl~
bi~ ponizenia, chociaz w samym okresie Nazaretanskim wi~cej mo7.e 
bylo codziennego, zwyklego zapomnienia. Pociqgowi do ponizenia towa
rzyszy potrzeba posluszenstwa, ub6stwa, umartwienia i pokuty. Szcze
golnle oryginalna jest jego koncepcja ub6stwa poj~tego jako praca. 
Zakladajqc Kongregacj~ Malych Braci Najsw. Serca (Les petits freres 
du Sacre Coeur) chce, aby bracia zarabiali na zycie tak jak robotnicy. 

Jeszcze jeden rys charakteryzujqcy stan duszy O. de Foucald, kiedy 
mieszkal w ukryciu swojego szalasu w gl~bi ogrodu Klarysek, to zywa 
wiara w rzeczywistq obecnose Chrystusa w Eucharystii. Modlil si~ 
cz~sto przed Tabernakulum, lubil wysluchiwae szeregu Mszy sw. w ka
plicy klasztornej, a wystawienie Przenajsw. Sakramentu bylo dla niego 
zr6dlem wielkiego szcz~scia. W jego zalozeniach zycia klasztornego, 
opartego na nasladowaniu Nazaretu, Przenajsw. Sakrament stanowi 
pierwszy dement, dokola kt6rego uklada Sl~ wszystko inne. 

Dalszy okres zycia O. de Foucauld od przyj~cia moz!iwosci kaplan
stwa do konca pobytu w Beni-Abbes otwiera nowe perspektywy jego 
ewolucji duchowej. W tym czasie powstaje pierw~ze Bractwo i ~on
gregacja Malych Braci Najsw. Serca. Dzielo Odkupienia, kt6re sprawuje 
Zbawieiel jeszcze w Nazareth, znajduje odbieie w duszy jego ucznia 
coraz bardziej zqdnej modlitwy i ofiary dla dobra wszystkich ludzi. St~d 
wielkie nabozenstwo do Najsw. Serca ; Pustelnik z Beni-Abbes jest 
coraz bardziej pochloni~ty zadaniem ocalenia dusz i ogromnq cz~se jego 
:i:ycia wypelniajq obowiqzki milosei blizniego. Odkrywa prawd~, ze mi
lose Boga i bliznich nie moze istniec jedna bez drugiej, poniewaz Sq 
jednq i t q samq miloseiq. W konsekwencji O. de F'oucauld porzuca swojq 
samotni~, burzy rozklad zaj~e i szuka swiadomie kontaktu z otaczajq
cymi go ludzmi, z Czarnymi, Arabami i Europejczykami, ale i t~ dzia·· 
lalnose umieszcza w swoim zasadniczym zadaniu nasladowania Chry
stusa w Nazareth. Nie chce zadnego okreslonego stanowiska, ani kazan, 
ani specjalnych prac, odtwarza jedynie nowq cZqstk~ tajemnicy Naza
retu : obcowanie Chrystusa z rodzicami, sqsiadami i innymi mieszkan
cami malego miasteczka. 

Ostatnie lata - juz w Tamanrasset w Afryce p6mocnej - przynoszq 
tlgruntowanie w milosei i peIne zrozumienie powolania, a ostateczne 
sprecyzowanie wizji zyeia w Nazareth objawia si~ bardziej w czynach 
niz w ustanawianiu zasad. O. de Foucauld w tym okresie bierze Cfllko
wity i swiadomy udzial w zyciu plemion Tuareg6w. Szuka kontakt6w 
z ludzmi po za zgromadzeniem przez odwiedziny i objazdy. Najwyzszy 
wysilek wklada w poznanie mozliwie gl~bokie i rozlegle j~zyka, folk
loru i obyczaj6w mieszkanc6w. Mozna mowie 0 przystosowaniu si~ 
seisle naukowym w wielkiej trosce 0 zrozumienie i zyczliwose dla ludzi, 
ktorych kocha braterskq miloseiq. 

Jego zewn~trzne nabozenstwo do Eucharystii przechodzi dose znacznq 
ewolucj~. Osiedlajqc si~ dobrowolnie w gl~bi Hoggar O. de Foucauld 
wyrzeka si~ odprawiania Mszy sw. i wyrzeka si~ Komunii sw., gdyz 
wolno mu byto przechowywac Przenajsw. Sakrament tylko w wypadku 
obecnosei chrzeseijan w okolicy. Gorqce nabozenstwo do Chrystusa 
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Eucharystycznego jak gdyby oczyszcza si~ w takim wyrzeczeniu. Milose 
·co braci Tuareg6w staje si~ pelniq milosci w Chrystusie. Jest to element 
zasadniczy dojrzalosci duszy. 

Ideal Ojca pozostaje i w Tamanrasset niezmieniony: nasladowanie 
zycia Chrystusa w Nazareth. Pracuje ustawicznie nad umocnieniem si~ 
w podstawowych cnotach, 0 kt6rych wspominalismy poprzednio. Co 
pewien czas usuwa si~ w zycie bardziej samotne, bardziej milczqce. 
I'ozostaje zawsze przede wszystkim czlowiekiem modlitwy, prawdziwie 
kontemplacyjnym i uparcie nie chce zadnego oficjalnego tytulu ani 
funkcji. 

8mierc jego jest widzialnym i dopuszczonym przez Boga wypelnie
niem trwalej postawy duchowej zdobywania dusz przez ofiar~ calego 
swojego istnienia. Gr6b O. de Foucauld znajduje si~ tam, gdzie zginql, 
w Tamansrasset i jest celem pielgrzymek zar6~no chrzescijan, jak i wy

.znawc6w Islamu. 
Oprac. K. H. 

UMYSI..OWOSC MISTYKOW 

"La Vie Spirituelle" z r. ub. zamieszcza artykul psychiatry, Dra Pierre 
'Giscard na temat umyslowosci mistyk6w w odr6znieniu od falszywvch 
mistyk6w i maniak6w. Przytaczamy wyjqtki z tych rotwazan. 

I. Oznaki rownowagi umyslowej mistyk6w. 

1. Pro s tot ami sty 'k 6 w. 

Nalezy tu wytoczyc proces wielu hagiografom pisarzom religijnym, 
kt6rzy piszqc 0 swoich bohaterach podkreslaj!\ niemal wyl"lcznie ich 
akty nadzwyczajne, ekstazy, objawienia i cuda. Zapominajq 0 pokaza
niu ich w zyciu powszednim, w ich codziennym post~powaniu. Omijaj" 
znamienny rys ich postawy, slaly u prawdiiwych mistyk6w: prostotE:. 

Prostota jest cechq charakterystycznq, narzucajqcq si~ obserwacii 
lekarza w kontakcie z oSObami uwazanymi za mistyk6w. Biografowie 
takiej np. Antoniny de Geuser lub Marii Teresy Noblet rzucajq swiatlo 
na wiele znamiennych cech swiadczqcych 0 spontanicznosci ich reakcji. 
Okazujq one wiele rados<:;i zycia i czyniq to zupelnie naluralnie. 
Najwi~kszy blqd, jaki mozna popelnie w stosunku do mistykow. to 

brae ich za "zasuszonych dewot6w". Nic z tego nie rna w M. A. de Ge\l
ser; jest w jej listach par~ poboznych uwag, ale nigdy nie rna kazan. 
Sarna wielka sw. Teresa, zawsze zywa i wesola, nie wyglaszala ich 
nigdy. Widocznq cechq psychologii mistyk6w jest brak pedanterii i rlro
biazgowosci. 

"Styl list6w Marii Teresy Noblet - pisze jej biogral o. Pineau - je~t 
prosty, jasny i czysty, jak jej umysl i j~zyk. Nie rna w nich zamE:tu ani 
niedom6wien, placzliwosci ani marzycielstwa. Posr6d zdan jasnych 

logicznych zjawia si~ czasem ton zartobliwy, delikatna drwina z samej 
.siebie". ' 
i 
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O. Pineau podkresla u swojej bohaterki objawy dobrego humoru 
i szczetej wesolosci, jak zabawia sie ze swoimi papuaskami zakonni~ 
cami; jak kiedy indziej wybucha glosnym smiechem na widok "apostnl~ 
skiego palca", wylazqcego z rozdartego buta pewnego misjonarza. 

Jezeli kto nie wierzy w t~ pr()stot~ u mistykow wsp6lczesnych, to 
latwo odnajdzie jej slady u najwi~kszych swi~tych, u tych, kt6rych 
Kosci61 wyni6s1 na swe oltarze. 

Joanna d'Arc, na przyklad, zachowywala swiezosc i zywosc nawet 
w najci~zszych chwilach. Gdy przybyla do Troyes, zawolano do niej 
niejakiego brata Ryszarda, znanego kaznodziej~, by wyp~dzil z niej 
zlego ducha. Przyj~la go z wesolym usmiechem. "Gdy przyszedl do 
mnie - mowila pozniej - zblizajqc si~, czynil znak krzyza i kropil 
mnie swit;conq wodq. Rzekla mu wtedy: Prosz~ podejsc smialo, nie 
ulotni~ si~". Ta spontaniczna szczerosc Joanny d'Arc uj~la jej wspol
czesnych. Perceval de Boulainvilliers pisal do ksi~cia Mediolanu: "Dzie
wica ta p08iada dar lez i czasem zalewa si~ nimi obficie, ale zazwyczilj 
twarz jej jest usmiechni~ta". 

2. S z c z e r 0 S c. 
Juz prostota postawy mistykow i spontanicznosc ich reakcyj stano

wiq dowody ich szczerosci. Szczerosc zarysowuje si~ jeszcze mocniej 
na tie ich skromnosci, objawiajqcej si~ pogardq i odrazq do pochwal, 
jakimi obdarza ich otoczenie. 

Pewna zakonnica powiedziala do lekarza, ktory jq badal: Jestem hipo
krytkq. A gdy ten, zdumiony tym oswiadczeniem, zapytal: Dlaczego? 
Siostra odpowiedziala: Bo mowiq 0 mnie dobrze. 

Maria Antonina de Geuser uwazala pochlebne opinie 0 sobie za "abra
kadabr~". Prawdziwi mistycy, jezeli juz mUSZq 'l;vyznac, ze B6g zsyla na 
nich bardzo wysokie laski, podejmujq, jak Maria Teresa Noblet, rozu
mowanie sw. Teresy: "B~dqc tak malo cnotliwq i tak n~dznq, potrze
bowalam ogromnej pomocy". A wi~c ich wizje i ekstazy, w ktorych 
inni widzq oznaki swi~tosci, Sq dla tnich tylko dowodami ich n~dzy. 

Proboszcz z Ars twierdzil zawsze, ze fest "niezdolnym i nieswiado
mym", "ostatnim sposr6d kaplan6w". Gdy biskup zwr6ciJ;, si~ raz do 
niego przez "swi~ty ksi~ze", zawolal - _"Nawet wasza ekscelencja myli 
si~ co do mnie! Czyz bym byl hipokrytq !" Widzqc, ze paraiianie roz
powszechniajq jego portret z uwielbieniem, byl bardzo oburzony; poz
niej, widzqc, ze nie moze temu zapobiec, odszedl ze smiechem. 

Jeszcze bardziej znamie'nny niz pogarda dla pochwal, jest u mistykow 
brak zrozumienia dla pod z i w u, jaki ich otacza. Typowego przy
kladu dostarcza zycie Joanny d'Arc. 

W Bourges, gdzie zajechala do Malgorzaty Touroulde, malzonki pana 
de Bouligny, kobiety okoliczne, przej~te czciq dla niej, przyniosly r6
zance i inne przedmioty, prOSZqC, by ich dotkn~la i przez to je uswi~
cila. Joanna zupelnie tego nie mogla zrozumiec. A gdy Malgorzata pro
sila jq, by zadoscuczynila zqdaniom zacnych kobiet, odpowiedziala 
w prostocie ducha: "Proszp. wi~c dotknqc ich samej, b~dq rownie dobre 
jak dotkni~te przez mnie". 
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3. D y s k r e c j a. 

Inny rys psychologiczny mistyk6w, to dyskrecja z jakq m6wiq 0 swych 
stanach, 0 slowach i widzeniach, w kt6re wierzq, :i:e dane im byly od 
Boga. Dyskrecja ta jest tak wielka, :i:e nawet ich najbli:i:sze otoczenie 
c:z~sto nie zdaje sobie sprawy z ich dar6w nadprzyrodzonych i nieraz 
poznaje je dopiero po ich smierci. Dyskrecja ta stoi w :i:ywym kontrascie 
z :i:qdzq reklamy i rozglosu, jakie obserwujemy u falszywych mistykow. 

O. Plus, omawiajqc dyskrecjG MarH Antoniny de Geuser, pisze mi~
dzy innymi: "Ze swoich doswiadczen nie zwierzala si~ nikomu, z wy
jqtkiem przeluzonych, ktorym zwierzala si~ przez posluszenstwo i roz
tropnose". 

Pierwszym zadaniem lekarza, ktoremu wladze koscielne powierzajq 
zbadanie sprawy mistyka i przeprowadzenie ankiety w jego klasztorze, 
jest sprawdzenie, czy odnosna osoba zachowywala tG dyskrecj~. Naj
mniejsze uchybienie dyskrecji uwa:i:a si~ za cech~ w najwy:i:szym stop
niu dyskredytujqcq. 

Widzimy w :i:yciorysach wielkich swi~tych, jakq mieli odraz~ do od
slaniania lask, ktorych dostqpili, i z jak niezwyklq troskliwosciq je 
ukrywali. Swi~ty Franciszek z Asy:i:u dlugo ukrywal swe stygmaty, a:i: 
odkryli je braciszkowie, gdy piorqC jego habit zobaczylli na nim krwawe 
slady. 

4. S P 0 k 0 j. 

Innq, jednq z najwazniejszych cech odrozniajqcych mistyk6w od mi
tomanow i ludzi oblqkanych, jest spokoj wewn~trzny mistykow wobec 
doswladczen i przeciwnosc! zycia. 

U Marii Teresy Noblet rys ten jest 0 tyle bardziej znamienny,:i:e 
wedlug jej spowiednika i biografa miala bye ustawicznie narazona na 
przesladowanie demona. Gdyby byla oblqkanq demonopatkq, spokoj jej 
bylby niepoj~ty i niemozliwy do utrzymania. A przeciez okazywala go 
w cr.llej swej postawie wobec swiata, w wielkim poczuciu humoru, 
w swym zapale, ktory udzielal si~ calemu klasztorowi, we wzorowej 
grzecznosci i uprzejmosci w stosunku do wszys1kich. Okazywala le:i: 
nadzwyczajny spokoj w rozmowach z przelozonymi. Nie ulegala zad
nym niepokojom, ani komplikacjom, nawet w chwilach ogromnych 
cierpien w czasie choroby. Biskup de Boismenu mogi napisae: "Rzecz 
powiedziana byla dla niej rzeCZq zalatwionq. Jej przeIo:i:ony byl czlo
wiekiem szcz~sliwym!" 

Ten spokoj wewn~trzny, w polqczeniu z sqqem pewnym w sprawach 
intelektualnych i praktycznych, nie jest wyIqcznq cechq Marii Teresy 
Noblet. Widzimy go u wszystkich prawdziwych mistykow. Swi~ta Te
resa i swi~ty Ignacy Loyola uczynili zen znami~ dzialalnosci Boga 
w duszy. 

5. P r z e k 0 nan i e. 

Skromnose i szczerose mistykow, leh bezwzgl~dna uleglosC' i poslu
szenstwo wobec nauki Kosciola, wobec nakazow wladz koscielnych, 
zupelnie nie wykluczajq Ich gl~bokiego przekonania 0 dzialalnosci Boga 
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w ich duszach. Przypadek Joanny d'Arc jest zawsze aktualnym i bardzo 
donioslym przykladem tego przekonania. Jej ostatnie slowa: "Nie, nie, 
moje glosy mnie nie omylily", Sq stanowczq odpowiedziq na wszystkie 
obiekcje przeciw autentycznosci tych glos6w. Sam Voltaire, kt6ry pr6
buje przedstawic jq bqdz to jako "idiotkt:". bqdz tei jako oszustk~ 
"udajqcq" cuda, przyznaje, ie dala st:dziom "odpowiedz godnq wiecznej 
pamit:ci". Podczas przesluchania na procesie w Rouen cit:tosciq swych 
odpowiedzi wykazala takq przytomnosc, takq bystrosc umyslu, ze nie
wierzqcy psychiatra prof. Gelma odrzuca moiliwosc uznania jej za 
umyslowo chorq. "NiemoZliwosciq jest - pisze prof. Gelma - aby 
Joanna d'Arc byla, jak to tylekroc m6wiono. oblqkanq. Bo obh:d wy
klucza normalne funkcjonowanie umyslu. Slowa jej (jedyne, na kt6rych 
mozemy opierac retrospektywnq obserwacjt:), swiadczq 0 rzadkiej 
u dziewiE:tnastoletniej dziewczyny przytomnosci i dojrzalosci umyslu 
i same juz, poza wszelkimi przeslankami historycznymi. wystarczq do 
obalenia podtrzymywanej cz~stokroc hipotezy 0 jej chorobliwosci". 

6. D z i a 1 a 1 nos c z e w n ~ t r z n a. 

Przekonanie mistyk6w nie jest w zadnym wypadku przekonaniem 
jalowym. Zawsze pobudza ich do dzialania. a ich dzialalnosc jest tak 
r6znorodna. jak r6:i:norodne Sq powolania. Jedni. jak swi~ta Teresa, Sq 
zalozycielami lub reformotQrami zakon6w; inni, jak swi~ty Tomasz 
z Akwinu, profesorami i filozofami; inni, jak swi~ty Franciszek Salezy. 
"ogrodnikami dusz ludzkich"; inni w koncu, jak Mikolaj de Flue, swi~ta 
Joanna de Chantal, pani Acarie - ojcami i mat.kami rodzin ltd. Spo
leczna, rodzinna, czy zawodowa dzialalnosc mistyk6w jest rzeCZq tak 
znanq i niezaprzeczalnq, ie nie potrzeba jej podkreslac. . 

Pokora mistyk6w jest, jak si~ zdaje, warunkiem sily i skutecznosci 
irh dzialalnosri. Proboszcz z Ars zawsze utrzymywal, :i:e jest tylko 
"biednym kaplanem", co nie przeszkadzalo mu spowiadac, glosic kaza
nia, radzic, nawracac, leczyc. Pracowal bez wytchnienia i osiagna~ nad
zwyczajne rezultaty. Niemniej skromnq byla genialna swi~ta Teresa 
z Avila. Jak proboszrz z Ars, byla przekonana 0 swej niedoskonaloscl 
i braku zdolnosci. M6wiac. ie jest "na.imniej doskonalq ze stworzen", 
myslala t?k naprawd~. Dzi~ki swej pokorze nie byla obciaiona tymi 
komplikacjami ludzi zarozumialvch, kt6re hamu1 q aktyWTJosc. Jej re
forma byla tak skuteczna, nie tylko dzi~ki dzialanlu Opatrznosci, lecz 
takie dzi~ki bogactwu i szlarhet.nosci jej duszy, kt6rej ujmujqca pro
stota i odwaga, nie zra:i:ajqca si~ chwilowymi przeciwnosciami, zatrvum
fowala nad nimi dlatego, ie nie zdawala si~ tylko na wlasnq slabost, 
lecz zaufala pomocy z g6ry. Oto przyczyna powodzenia dzlalalnosci mi
styk6w. Oto dlaczego ich pokora, moze najprawdziwszy i najistotniejszy 
rys ich psvchiki, na kt6ry nie zawsze kladlo si~ dose duzy nacisk, r6zni 
si~ tak gl~boko od apatH, chorobliwego smutku i kompleksu ni:i:szosd 
naszych chorych. 

n. Znaczenie tych przymiot6w. 
Tym, kt6rzy nie studiowali nigdy mistycyzmu, ani tez nie brali 

udzialu w ankiecie medyczno-religijnej na podobny temat, przytoczone 
tu przymioty mistyk6w nie wydadzq si~ tak bezsporne. Nie pr6bujemy 
tu uzasadniac ich teoretycznie. Chcemy tylko skonfrontowac cechy 
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psychologiczne mistyk6w z cechami przeciwnymi, zaobserwowanymi 
u falszywych mistyk6w, mitoman6w i oblqkanych. Oznaki zr6wnowa
zenia umyslowego u mistyk6w nabierajq znaczenia, skoro ustalilismy, 
ze nie spotyka si~ ich w przypadkach, gdzie dla zrozumialych wzgl~d6w 
nalezaloby wykluczyc hipotez~ 0 interwencji boskiej . 

FalszYwYch mistyk6w mozemy podzielic na dwie gl6wne kategorie. 

1) W duzej ilosci przypadk6w nie rna obl~du: ludzie pchani zqdzq 
wyr6znienia si~, zyskania sobie podziwu innych, wynajdujq wizje, obja
wienia, udajq ekstazy, a czasem nawet i cuda. rch szczerosc jest podej
rzana. Sq, to mitomani. 

2) W innych wypadkach umysl, pracujqc zupelnie obl~dnie, wykuwa 
koncepcje mniej lub \Vi~cej logiczne, usystematyzowane, ale zawsze 
w .kilku punktach sprzeczne z rzeczywistosciq Tak jest z oblqkanymi. 
rch przekonania Sq cz~sto szczere i uparte, ale Sq to chorzy. 

Podzial ten jest bardzo uproszczony. Ale nie mozemy ustalic innego, 
gdyz jedynie on odpowiada zaobserwowanym faktom. Dodamy wi~c 
tylko, ze istnieje jeszcze wiele mieszanin obu przypadk6w. 

Mitomani. 

Zacni ludzie nie wierzq, by d, kt6rzy podajq si~ za mistyk6w, mogli 
oszukiwac. Fakty zas dowodzq, ze jest wprost przeciwnie. 

Do pewnego klasztoru wezwano lekarza, by zbadal przypadek zakon
nicy, miewajqcej rzekomo wizje, objawienia, cierpienia mistyczne, kt6ra 
wskutek ci~zkich oskarien rzuconych na inne siostry poczynila w klasz
iorze wiele zamieszania. Kaplan majqcy przywr6cic porzqdek prosi 
lekarza z miejsca, by zbadal, czy owa zakonnica nosi na ciele slady 
biczowania. Lekarz stwierdzil, ze cialo jej jest nietkni~te i nie widac 
na nim zadnych krwawych slad6w. Poczqtkowo rzekoma mistyczka 
utrzymywala z niezmqconym spokojem, ze w twierdzeniach swych kie
ruje si~ dobrq wiarq. P6zniej jednak, gdy wym6wk~ t~ odrzucono, zala
mala si~ i wyznala swoje klamstwo. 

O. J. Toquedec w dziele p. t . "L e sma 1a die s n e r v e use s ou 
men tal e set 1 e sma n i f est a t ion s d i abo 1 i que s" 
przytacza przypadek "osoby niezbyt godnej zaufania, anormalnej, 0 zlych 
obyczajach, msciwej, kt6ra udawala swi~tq", j10sila samozwancze styg
maty, symulowala stany "agonii ekspiacyjnej", podczas kt6rej bladla , 
~ztywniala i pozornie mdlala, utrzymywala, ze nawiedza jq wyjqtkow? 
lask? "usypiania". Oszukiwala ludzi poboznych, ksi~zy, zakonnik6w i bi
skupa. Byla niewqtpliwie perfidnq symulantkq, lecz r6wnoczesnie, jak 
to si~ niegdys m6wilo "zdegeneI'owanq". Posiadala dwie charakterysty
czne cechy histerii: niezwykle silne i nieokielznane urojenie swi~tosci, 
tkwiqce w jej podswiadomosci i powodujqce te wszystkie wyczyny, 
i chronicznq mitomani~; ponadto "psychoplastyk~", niemozliwq u czlo
wieka normalnego. 

Ks. Pelt, biskup Metzu, wydal w r. 1934 ksiqzk~ p. t. "L a v e r i t e 
sur Cat her in e Fill j un g, fa u sse my s t i que". Ujawnia w niej 



ZDARZENIA - KSli\ZKI - LUDZIE 85 

u rzekomej swi~tej pewnego rodzaju geniusz intrygi. "Prosta dziew
czyna - pisze tam - bez kultury. potrafila dotrzec do najwy:i:szych 
sfer spoleczeilstwa. do arystokratycznych. najbardziej ekskluzywnych 
sfer Wiednia. Monachium i Paryza. uzyskac szereg audiencji u Papie:i:a 
i u cesarza austriackiego. Poruszyla i cz~sto utrzymywala w szachu 
najwy:i:sze wladze koscielne. administracyjne i rzqdowe. Jedni uwa:i:ali 
jq za swiE:tq• inni za kanaliE:. byla za zycia przedmiotem zaciE:tych spo
r6w... Symulacja. oszustwo. niesfornosc. brak milosierdzi"a. to - rzec 
mo:i:na - wqtki jej dzialalnosci. Z drugiej strony jej rzekoma misja 
zalo:i:enia nowego zakonu. kt6rego regulE: Matka Boska miala jej podykto
wac i pokazac model sukni. nie zostala zrealizowana... Jei, przepowiednie 
mialy charakter tak og6lny "wojny. przesladowania. pozary itd." .. .• bez 
:i:adnego okreslenia czasu czy miejsca. :i:e nie mo:i:na im przypisywac 
najmniejszego znaczenia. Jak daltonista nie rozrozniajqcy kolorow. Ka
tatzyna Filljung. zatraciwszy zupelnie zmysl moralny nie dostrzegala 
r6:i:nicy miE:dzy dobrem a zlem. miE:dzy prawdq a falszem.. . " 

Falszywi mistycy. mitomani. nie posiadajq cnoty dyskrecji. Bez przer
wy udzielajq rad 1 nauk. majq gotowe odpowiedzi na wszystko. CZE:sto 
ich "objawienia" majq na celu wyludzenie pienifldzy od naiwnych. 

Wszystko to nie wymaga komentarzy. Czemukolwiek przypisywali
bysmy te objawy. jest jasne. ie mitomania pozostaje w skrajnej sprzecz
nosci z przytomnosciq umyslu. prostotq i skromnosciq prawdziwych 
mistyk6w. 

III. Wnioski. 

Nie chcemy wnikac w zagadnienia przekraczajqce kompetencje leka
rza. Jedno jest pewne, ze cechy umyslowosci Marii Antoniny de Geuser. 
ezy Marii Teresy Noblet rozniq ' sifl zasadniczo od cech umyslowosci 
symulant6w czy oblqkanych. U falszywego mistyka widzimy zawsze 
jakqs cech~ psychicznq ujemnq, jak oznaki pychy. zqdza rozglosu. nie
dyskrecja, klamstwo. Oblfldnym pojflciom, szczerym, mniej lub bardziej 
glE:bokim. towarzyszq zaburzenia sqdu. zawsze choc trochfl wypaczajqce 
rzeczywistosc. 

Znany jest werdykt Komisji z Poitiers, kt6ra na rozkaz Karola VII 
zbadala sprawfl Joanny d'Arc. 

"Badano rzeczonq Dziewicfl na temat jej iycia, jej urodzenia. oby
czaj6w i zamiarow przez szesc tygodni i przy pomocy wszelkiego rodzaju 
ludzi. kaplan6w. ludzi kosciola, ludzi poboznych, rycerzy, wd6w i innych. 
Rozmawiala z wszystkimi tymi ludzmi i publicznie i sekretnie. Lecz nie 
znaleziono u niej zadnego zla ; nic opr6cz dobra, pokory, dziewictwa. 
poboznosci. uczciwosci, prostoty". 

Jak widzimy, sfldziowie z Poitiers uchylili sifl od wypowiedzenia 
wprost sqdu 0 wizjach i objawieniach Joanny d'Arc. OSqdzili jq na pod
stawie jej czynOw. jej zachowania, na podstawie oznak jej zrownowa:i:e
nia umyslowego i moralnego. Fakty usankcjonowaly wartosc ich metody. 

tlum. ANDRZEJ WITEK 
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KOSCU)t. W ASSY ODRODZENIE SZTUKI RELIGIJNEJ 

"La Vie Intellectuelle" (listopad 1950 r.) zamieszcza 'artykul Ph. Secre
taria 0 wykonczonym w lecie ub. r. kosciele w Assy w G6mej Sabaudii. 
Przy budowie tego, slynnego juz kosciola, rozpocz~tej w 1937 r. wedlug 
projekt6w architekt6w M. Novariny i E. Malota, wsp61pracowali artysci 
tej miary co: Braque, Leger, Bonnard, Lurc;at, Bazaine, Matisse, 
Rouault. Zdaniem Secretana jest on pokazem wspanialosci i bogactwa 
odradzajqcej si~ wsp6kzesnie sztuki religijnej. Budowa jest prosta 
i skromna, mury z pi~knego, masywnego granitu nadajq jej "vyglqd 
surowy, typowy dla sabaudzkich kosciol6w. Wieza jest wysoka, 0 pro
porcjach smialych lecz nie przesadnych. Na fasadzie, wielkim tr6jkClcie 
podpartym osmioma okrqglymi kolumnami, uderza przybysza imponu
jqca mozaika Fernanda Legera. Ciekawe i na pierwszy rzut oka nie
pokojqce jest rozmieszczenie inwokacji litanii do Matki Boskiej na tle 
wielkich plaszczyzn mozaiki 0 zywych kolorach: czerwonym, niebieskim, 
zielonym i z6ltym. Lecz to Leger, malarz konstruktywista, poeta rytmu 
przestrzennego, Matce Laski Pelnej ofiarowal te jasne i pogodne plamy, 
kt6re jak fantastyczne i promienne niebo otaczajq umieszczonq w ro
zecie mi~dzy dwiema srodkowymi kolumnami usmiechni~tq twarz Matki, 
zapraszajqcej na odpoczynek i ofiarowujqcej przebaczenie. 

P6lmrok wewnqtrz kosciola nastraja do modlitwy. Przed gl6wnym 
oltarzem wznosi si~ wspanialy krucyfiks dluta Germaina Richiera. 
Cialo Chrystusa um~czonego, zespolone z krzyzem, wyraza jedynie 
cierpienie: rozdarcie mi~dzy wielkosciq a n~dzq. Nad oHarzem wspa
niala tkanina Lur<;:ata 0 czterech dominujqcych kolorach: czerwonym, 
czarnym, niebieskim i zielonym. Na niej apokaliptyczna kobieta i smok 
- ucielesnienie pychy i wzgardy, pokonany przez aniola, przedziwnego 
wojownika spadajqcego nan z niewidzialnego nieba. 

Drzwi do tabemakulum zdobi plaskorzezba Braque'a, przedstawiajqca 
ryb~. Tych kilka nieskazitelnych linii wykutych w bronzie wystarczylo 
artyscie by oddac hold Eucharystii. 

W jednej z bocznych kaplic widnieje mozaika Matisse'a przedsta
wiaiqca sw. Dominika: ciemna postac na tle z61tej ceramiki. Twarz 
swi~tego jest pogrqzona w kontemplacji lectionis divinae, przedsta
wionej przez ksiqzk~, kt6rq swi~ty trzyma w r~ce. W kaplicy naprze
ciw - obraz Bonnarda: sw. Franciszek Salezy w otoczeniu n~dzarzy, 
starc6w i dzieci. 

Na witrazach Rouaulta widniejq sceny z M~ki Panskiej i kwiaty: 
swiaUo dzienne miesza si~ z fantastycznymi kolorami tw6rcy Miserere. 
Obok nich witraze Bazaine'a - szczeg61nie witraz przedstawiajqcy, 
kr61a Dawida - wskazujq nowe drogi sztuce witrazy koscielnYch. Nie
stety witraze wzdluz nawy: Berc;ota, Brianchona, o. Couturiera O. P., 
Bony'ego i Adeline'y Herbert-Stevens, same w sobie dziela godne uwagi, 
Sq zbyt rozne w stylach, by tworzyc harmonijnq calosc. Poza tym 
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wszystkie szczeg6ly zostaly przemyslane i wykonane przez pierwszo
rz~dnych mistrz6w. Nie rna tu miej sca na miernot~, ani tym bardziej 
na tandet~. 

"Zwiedzanie kosciola w Assy - pisze na koncu swego reportazu 
Ph. Secretan - przezylem jako cudownq przygod~". 

T. R. 
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KOMUNIKAT 


W zwiqzku z tym, ze Panstwowe Przedsi~biorstwo 
Kolportazu "Ruch" przej~Jo prenumerat~ i kolpor
taz naszego czasopisma, pOCZqWszy od Nr 27 Z n a k u, 
wszystkie zam6wienia na Komis (kolportaz) prosimy 
kierowac bezposrednio do P. P. K. "Ruch" Krakow, 
u1. Pawia boczna 6, telefon 230-85 i 508-34, dokqd tei 
przekazalismy ewidencj~ naszych kolporter6w ll!cz
nie z dotychczasowq ilosciq zamawianych egzempla
rzy Znaku. Odnosnie naszych prenumeratorow, pro
simy, by nowe prenumeraty byJy zglaszane bezwzgl~
dnie do dnia 20 kaidego miesiqca (tzn. prenumerata 
za numer 28, winna bye przekazana do dnia 20 kwie
tnia br., w przeciwnym bowiem razie Czytelnicy nasi 
b~dl! narazeni na miesi~czne op6znienie w dostawie 
Znaku). 

Wszelkie zgloszenia na now ~ prenumerat~ 
uprzejmie prosimy przekazac na kon1lo w P K. O. 
Nr. IV. 9684/110 Panstwowego Przedsi~biorstwa Kol
portaiu R u c h, Tygodnik Powszechny, Krakow, 
Lubicz 42, z zaznaczeniem na odwrocie przekazu 
(czeku): prenumerata miesi~czna lub kwartalna 
Z n a k u. Zalegl~ prenumerat~, jak rowniei wszel
kie rozrachunki wynikle z tytulu dostawy Z n a k u 
kolporterom za okres do dnia 31. XII. 1950 r. prosi
my przekazac na konto likwidacyjne Z n a k u 
w P. K. O. Nr. IV-1171/1l4, natomiast nale:iytosc za 
dostarczone egzemplarze Z n a k u Nr. 26, prosimy 
przekazac na konto P. K. O. Tygodnika Powszech
nego Nr. IV. 198. 115. 

Rozrachunki wynikle z dostawy Nr. 27, prosimy 
przekazac ju:i na konto w P. K. O. - P. P. K. Rue h, 
Tygodnik Powszechny Nr. IV. 9684/110, Krakow, 
Lubicz 42, telefon 207·81. 
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