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ZNAK 
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Rok XXII Nr 187 (1) 

Styczen 1970 

Krak6w 

J6ZEF TISCHNER 

SCHYt.EK CHRZESCIJANSTWA 
TOMISTYCZNEGO 

Nie jest dzielem przypadku, ze niemal wszystkie ogn:'ska za· 
paIne spor6w przenikajqcych wsp6lczesny katolicyzm stojq w bez· 
posrednim lub posrednim zwiqzku z tomizmem. Przypomnijmy 
niekt6re z nich. Tak np. wsp6lczesna filozofia "smierci Boga" sta
nowi wyraznq reakcj~ na filozoficzno-tomistycznq koncepcj~ na
tury Boga i natury jego stosunku do swiata. Sp6r 0 istnienie i gra
nice prawa natury wiqze si~ z krytykq tomistycznej teorii podstaw 
etyki. Sprawa autorytetu oraz granic posluszeiistwa w spoleczno
sciach religijnych posiada swe uwarunkowania w pewnych roz
strzygni~ciach tomistycznej antropologii. Nowozytne przyrodo
·znawstwo od czas6w GaliIeusza i Kopernika do czas6w Darwina 
atakuje tomistycznq wizj~ przyrody, wciqgajqc w sp6r wyroslq na 
tej wizji tomistycznq teologi~. Wsp6lczesne poglqdy na natur~ mi
t6w i podstawowych tekst6w religijnych chrzescijanstwa zwraca
jq si~ przeciwko jednostronnie realistycznej interpretacji Pisma sw. 
narzuconej katolicyzmowi przede wszystkim przez "realizm" tomi
styczny. Nowozytna fizyka i fenomenologia (gl6wnie Heideggera) 
podwazyly Ieiqce u podstaw pewnej interpretacji Eucharystii to
mistyczne poj~cie sUbstancji. Kr6tki rzut oka na tomistycznCl teo
ri~ laski i tom;stycznq chrystologi~ dokonany przez pryzmat nie
mal powszechnie juz uznanych osiqgniE;c wsp6lczesnej teorii swia
domosci. teorii zwiqzk6w przyczynowych, teorii symbolu religij
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2 JOZEF TIS CHNER 

nego, pozwala przewidziec pojawienie si~ nowych, dotqd b~dq

cych jeszcze w ukryciu osrodk6w sporu. Sytuacj~ zaostrza fakt, 
ze teoretyczne rozstrzygni~cia tomizmu staly si~ w katolicyzmie 
Zr6dlem licznych przepis6w prawnych i liturgicznych regulujq
cych codziennq praktyk~ religijnq chrzescijanina. Badania nad po
czqtkami chrzescijanstwa i dziejami powstawania tych przepis6w 
odslonily ich "historyczne" podloze. W ten spos6b sp6r z wyzyn 
teorii przesunql si~ na poziom zycia. 

Wszystko to oznacza, ze katolicyzm, kt6ry niejednokrotnie wiq
zal SWq doktryn~ "usprawiedliwiania wiary" z poj~ciami zaczerp
ni~tymi z tomizmu, znalazl si~ dzisiaj w stadium wewn~trznego 
kryzysu. Sens kryzysu jest szczeg6lny: chrzeseijanstwo wsp6lcze
sne, a przede wszystkim wsp6lczesny katolicyzm, w spos6b bardziej 
radykalny niz kiedykolwiek w przeszlosci i z pewnoseiq w spos6b 
bardziej konsekwentny wyrasta poza kategorie poj~'ciowe stosowa

.ne dla jego opisania przez tomizm, a konkretne doswiadczenie re
ligijne chrzescijanina wylamuje si~ z ram doswiadczenia religij
n,ego przez tomizm aprobowanego i przewidywanego. . 

Zjawisko wyrastania wsp6lczesnego chrzescijanstwa i wsp6lcze
snego katolicyzmu poza tomizm mozna nazwac kryzysem katoli
cyzmu, ale trafniej byloby powiedziec: kryzys w katolicyzmie. Nie 
zostal on bowiem wywolany przez czynniki lezqce absolutnie po
za chrzescijanstwem, lecz immanentne chrzescijanstwu, przede 
wszystkim przez gl~bsze poznanie i przezyde Ewangelii u sa
mych chrzescijan. Ostrze kryzysu dotyka pewnej historycznej wer
sji chrzescijanstwa, jednego ze sposob6w interpretowania jego 
podstaw i jego istoty, kt6ry wiqze si~ seisle z filozofiq tomistycz
nq. Wsp6lnym mianownikiem wszystkich niemal wazniejszych 
ognisk zapalnych we wsp6lczesnym katolicyzmie jest rozklad 
c h r z esc i j a fl s twa tom i sty c z neg o. 

Co rozumiem przez poj~eie "chrzescijanstwa tomistycznego"? 
Uchwycenie zaraz na wst~pie pelnego obrazu zjawiska, 0 kt6re 

chodzi, nie jest latwe. Powiedzmy zatem tylko to, co najwazniejsze. 
Filozofia tomistyczna byla, jak wiadomo, filozofiq gl~bokiej syn

tezy danych Objawienia chrzescijanskiego z podstawowymi danymi 
filozofii racjonalnej typu arystotelesowskiego. Aby synteza mogla 
si~ powiesc, trzeba bylo dokonae pewnej reinterpretacji nie tylko 
filozofii Arystotelesa, lecz takze danych religii -chrzescijanskiej. 
Gdy mieszamy ze sobq dwa kolory, zmianie ulegajq obydwa. W wy
niku tej syntezy pojawila si~ w historii europejskiej kultury szcze
g6lna odmiana teologii i filozofii chrzescijanskiej , znana pod Qaz
Wq .tom i z m u. Ale nieodlqcznym cieniem jednej i drugiej mu- · 
siala bye i rzeczywiscie byla szczeg6lna wersja interpretacji chrze
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scijanstwa. Tej wlasnie wersji nadaj~ tutaj nazw~ - "chrzesci
janstwo tomistyczne".1 

Przyjrzyjmy si~ .temu nieco blizej. 
Synteza tomistyczna w swej relatywnie najbardziej powierzch

niowej warstwie polegala na ustaleniu, w zakresie mozliwym do 
ustalenia, mniej lub bardziej bezposredniej r6wnowaznosci i mniej 
lub bardziej scis1ej r6wnoznacznosci mi~dzy dwoma podlegajqcy
mi syntezie zespo1am~ poj~c: religijno-chrzescijanskim i filozoficz

. no-arystotelesowsko-'poganskim. Gdzie takie ustalenie si~ powiod1o, 
mozna by10 dokonac substytucji poj~c pochodzqcych z jednego 
kierunku przez poj~cia £unkcjonujqce w drugim kierunku (np .. po-· 
j~cia Boga Stworzyciela przez poj~cie Pierwszej Przyczyny . itd.). 
Ale najbardziej typowy dla tomizmu rodzaj syntezy polega1 na 
czyms innym. Tomizm zmierza1 do p,ozytywnego "uzasadnienia" 
i pozytywnego "objasnienia" tez objakionych przy pomocy w1a
snych, filozoficznych konstrukcji d0wodowych i tlumaczqcych. 
Argumenty tworzone wed1ug zobowiqzujqcych w6wczas regullo
gicznych, oparte 0 oczywistosci uznane w zaakceptowanej filozofii, 
hipotezy konstruowane wedlug przyj~tych regu1 metodologicznych, 
.to wszystko zmierzalo bqdz wprost do "uzasadnienia" prawdziwo':' 
sci tez objawionych, bqdz do uczynienia ich "zrozumia1ymi" dla 
wsp6lczesnego czlowieka. Filozofia podk1ada1a pod j~zyk Obja
wienia sw6j wlasny j~zyk, wlasne obrazy i tworzyla z nim mniej 
lub bardziej jednolitq calosc. 2 Pod jej wplywem nastqpowalo 
w doktrynie chrzescijanskiej swoiste porzqdkowanie tez wedlug 
ich mniejszej lub wi~kszej "waznosci". dokonywalo si~ rozmiesz
czenie akcent6w znalpzeniowych uwypuklajqcych te lub inne aspek
ty chrzescijanskiej doktryny wiary. 

Nie dosyc jednak na tym. 
Tomistyczne chrzescijanstwo rodzilo si~ i narastalo w miar~ 

przeprowadzanej syntezy. Tak przeksztalcone wchodzilo w prak
tyk~ prawn'!, liturgicznq i ascetycznC! wiernych. Ewangeliczna wi

1. We wszystkich rozwazaniach na temal tomizmu i tomistycznego chrzesci
jailstwa pojawia siE: kluczowe pytanie: co to jest tomizm? Inaczej: w Jakim 
stopniu za "tomizm" rsp. "tomistyczne chrzescijailstwo" odpowiedzialny jest 
sw. Tomasz a w Jakim jego komentatorzy i autorzy "tomistycznych" podrE:cz
nik6w filozofii? 

Zagadnienie jest zlozone. Dlatego wlasnie nalezy unikac dw6ch skrajnych 
r ozwiqzail: przyjmowac z jednej strony, ze za wszystko jest odpowiedzialny 
5w. Tomasz, z drugiej, ze sw. Tomasz nie jest za nic odpowiedzialny. 

W niniejszym artykule stosujE: poJE:cie tomizmu w spos6b dose szeroki. 
ObejmujE: nim nie tylko doktrynE: sam'ego Tomasza, ale takze poglqdy mySli
deli , kt6rzy wyraznie i 2l podstaw'! ' w rzeczy deklarowali sw'! przynaleznosc 
do tego kierunku i w powszechnej opinii filozoficznej zostali za tomist6w 
uznani. 

2. Pozostawalo to w scisfym zwi,!zku Z odziedziczonll po Arystotelesie ge
neraln,! idell poznania naukowego i filozoficznego. Poznawac to znac2lY wyJa
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zja idealu ludzkiego splotla si~ z tomistyczn'l wizj'l czlowieka jako 
substancji w czasie trwaj'lcej, posiadaj'lcej zmienne wlasnosci 
(cnoty moraIne) i jako taka zostala nast~pnie przetlumaczona 
w podr~cznikach ascetyki na j~zyk iyeia. Na wizji Boga, w kt6rej 
elementy arystotelizmu splotly si~ z elementami pochodz'lcymi ze 
Starego i Nowego Testamentu, nadbuduje tom;zm teori~ 'tego, co 
sprawiedllwe i n iesprawiedliwe, doskonale i niedoskonale, celowe 
i niecelowe, co do tego Boga prowadzi i co od Niego oddala. Sze
reg przepis6w liturgicznych byloby nie do pomyslenia bez stojEl
cej u ich podstaw oomistycZIllo-substancjalistycznej teorii Eucha
rystii. Katolicka praktyka sakramentalna inspirowala si~ w zna
cznej mierze tomistyczn'l to jest przyczynowo-sprawcz'l koncep
cj'l laski uczynkowej, Ale praktyka nie rozroznila tego, co seisle 
ewangeliczne, od tego, co filozoficzne: Wszystko szlo tutaj na ra
chunek jednego i tego samego wlaseiciela - religii kato1ickiej , ~ 

Tymczasem w dziejach filozofii i nauki nast~powal powoiny 
ale konsekwentny rozklad tomizmu. W parze z tym szedl rozw6j 
badan nad pocz'ltkami chrzescijanstwa i podstawowymi zr6dlami 
Objawienia. To musialo doprowadzic do stan6w napi~cia , konflik
t6w, mniej lub bardziej lokalnych kryzys6w. Ich teoretycznym Hem 
doktrynalnym jest rozklad syntezy filozoficzno-teologicznej . Mi~
dzy tezami tomizmu, a niekt~rymi podstawowymi elementami 
chrzeseijanstwa pojawia si~ coraz gl~biej si~gaj'lca i coraz bardziej 
nieodwracalna antynomia. Antynomia to przeeiwienstwo, to sprze
cznosc, to napi~c ' e, jakie wytwarzaj'l m:~dzy sobEl antypody nie 
do pogodzenia. Antynomia to jednak takie zr6dlo potrzeby wyjseia 
poza ramy dotychczasowej teorii i tworczego poszukiwania nowych 
sposob6w wyrazania rzeczywistosci, ktorej bogactwo okazalo si~ 

wi~ksze n'z dotychczasowe formuly. 
Przeeiwienstwo mi~dzy. tomizmem a chrzescijanstwem daje si~ 

dzisiaj obserwowac na wielu plaszczyznach, ale bodaj najbardziej 
znamienna jest plaszczyzna tomistycznej teologii spekulatywl lej . 
Teologia spekulatywna tom'zmu jest terenem stosunkowo na jda
lej si~gajqcego, · wzajemnego przenikania si~ filozof'i i religii chrze
seijanskiej. Tezy. jednej i drugiej nie tylko wspolistnie jq tutaj ze 
sobll w lepszej lub gorszej harmonii, ale do tego stopnia nawza
jem si~ przenikajq, ze dajq w -efekcle wzgl~dnie jedllolite wnioski 
leologiczne. Na przykladzie tej teologii mozemy obserwowac to. 

sn ia c byt p rzez j ego ostate czne racje: przyczynfi; spra wcz'i . m a terlalnll, formal
nil. c eloWIi . Byt pojawla siE; na plaszczyznie zjawiskowej . Ale r acje by tu n ie 
tylko m ogly , ale w wiE;ks:r:os ci przypadkow rzeczywiscie lezaly w sferze bytu, 
ktory z,jawiskiem nie byl i bye nie magI. To, co dane, bylo w yJdniane przez 
t o , c o nle dane, lecz z tym. co dane w konieczny spos6b powi<izane (taka by la 
przynaJrnnlej supozycja m etodolog!czna). 

3. Trzeba jednak przeprowadzic watne rozr6znienie miE;dzy i E;zykiem te oIo
!Iii i filozofi! tomistycznej a jE;zykiem katollck iego dogmatu. Naw et tam, gdzie 
d ogmat i tomlst)' czna teo logla uzywajll jednobrzm1llcych wyr a2l6w , Ich oble!<' 
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co znaczyla W praktyce tomistyczna idea syntezy nauki i Obja
wienia. Formalna struktura tomistycznej teologii spekulatywnej 
jest wdzi~cznym temAotem analizy nie tylko dla teologa, lecz takze 
ella filozofa . Jej powstanie bylo kiedys wynikiem gl~bokiego dia
logu mi~dzy wiarq a wiedzq, dialogu, ktory zakonczyl si~ sukcesem 
jednej i drugiej strony. Historyczne reperkusje tego sukcesu trwa
jq do ostatnich dnL Byloby niedorzecznosciq gdyby si~ cbcialo 
dzisiaj kontynuowae podobny dialog, nie przemyslawszy gl~boko 
blaskow i cieni dawnej teologii spekulatywnej. 

Nie mogqc tutaj omawiae wszystkich aspekt6w "schylku chrze
scijanstwa tomistycznego", ogranicz~ si~ zatem do analizy formal- . 
nej samej teologii spekulatywnej tomizmu. Pierwszq cz~sc artyku
Iu poswi~cam omowieniu podstawowej struktury formalno-meto
dologicznej tejze teologii oraz antynomii, ktore Z tej struktury 
z biegiem wiek6w si~ wyIonily. Pozwoli nam to na uchwycenie 
i przynamniej cz~sciowe zrozumienie teoretycznego tla pewnych 
zjawisk "kryzysowych" pojawiajqcych si~ na gruncie praktyki 
wsp6Iczesnego chrzescijanstwa. W drugiej cz~sci pragn~ zajqe si~ 
kr6tko i w spos6b z pewnosciq nie wyczerpujqcy generalnq ideq 
syntezy nauki i Objawienia, b~dqcq teoretycznym zr6dIem tomi
stycznej teologii spekulatywnej . 

Aby uniknqe nieporozumien, pragn~ podkreslie, ze podstawowq 
intencjq artykulu nie jest ani krytyka czegokolwiek lub kogokol
wiek, ani formulowanie postulat6w "uzdrawiajqcych". Nie chcial
bym wykraczae tutaj poza ramy scislego opisu zjawiska, kt6re 
stanowi cz~se otaczajqcego nas swiata religii, filozofii, nauki. 
Niestety nie zawsze udaje mi si~ bye wiernym owej podstawowej 
intencji. Wszystko, co tu napisaIem, jest w ostatecznym rozra
chunku dyskusyjne, ale zdaj~ sobie spraw~ z tego, ze moje krytyki 
i moje postulaty Sq w tej sytuacji i z racji daleko idqcej szkicowo
sci jeszcze bardziej dyskusyjne niz cala reszta. 

TEOLOGIA SPEKULA TYWNA 

Podstawowa antynomia tomistycznej teologii spekulatywnej znaj
duje swoje zakorzenienie w szczeg6lnej " logice Objawienia" chrze
scijanskiego i szczeg6lnej "logice" tomistycznej teologii spekula
tywnej . 

Co to blizej znaczy? 

tywne se nsy nie pokrywajl! siE:' ze sobl!. D ogmat katolicki stale zachowywal 
i , zachowuje pewien dystans w stosunku d o iE:zyka filozofii. Sci sle religijna 
d ogma tyka katolicka k orzystala wprawdzie z filozofil tomistycznej, a le nigd y pie 
dala siE: przez nil! calkowicie p oc-hlon'lc. . 
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Objawienie bylo dla sw. Tomasza, jak zresztq takze dla wielu 
jemu wspolczesnych, faktem co najmniej paradoksaInym. Przede 
wszystkim bylo objawieniem prawdy, prawda Iezala tu jak na 
dloni. Przynoszqc czlowiekowi prawd~, spelnialo ono przynajmniej 
cz~sciowo t~ roI~, ktorq winna spelniac nauka. Z drugiej jednak 
strony sposob prezentowania prawdy przez Objawienie odbi~gal 

daleko od rygorow wynikajqcych z owczesnego modelu naukowo
sci. Prawda wymagala jednoznacznosci, scisiosci, dedukcyjnej sy
stematycznosci, ogolnosci i bezwarunkowej koniecznosci. Objawie
nie ze swymi obrazami, przypowiesciami, wizjami i przenosniami 
tych warunkow oczywiscie nie spelnialo. Synteza prawdy niesio
nej przez Objawienie z formaInymi wariosciami prezentowanymi 
przez nauk~ byia narzucajqcq si~ historycznq koniecznosciq. Mo
gia ona jednak w trakcie realizacji przybrac form~ dwojakq. 

Najpierw mozna bylo widziee w Objawieniu wzglE;d:1i e jednoli
ty fenomen literacki wymagajqcy precyzuj'1cego jego t resc opisu. 
Ale koncepcja nauki opisowej nie byla jeszcze wtedy dostatecznie 
rozwini~ta, a nieIiczne opisy pojawiajqce si~ np. w .owczesnej bio
Iogii nie wychodzily poza ramy zwyklych klasyfikacji przedmio
tow wedlug ich zewnE;trznych podobieiistw. Sw. Tomasz mogi wy
brae .jedynie drog~ historycznie mozliwq. Byia to droga pozytyw
nego "unaukowienia" Objawienia, to jest takiego przeksztalcenia 
jego formy a w pewnym zakresie takze i tresci, by ono sarno mo
glo stanowic nauk~ w owczesnym rozumieniu tego poj~cia. Ce
lem naukotworczej syntezy sw. Tomasza bylo zatem ukonstytuo
wanie n auk i objawionej. Objawienie wnosilo do niej SWq swi~
tq prawd~. Owczesny model naukowosci dostarczal schematow 
oczyszczajqcych i porzqdkujqcych. Rezultatem syntezy byla teolo
gia, 0 ktorej mowilo si~, ze jest s w i ~ t q doktrynq. 

Gdzie w tomistycznej teologii znajduje si~ Zrodio antynomii? 
Bierzemy tutaj pod uwag~ wyIqcznie tomistycznq teologi~ spe

kulatywnq. Odpowiedz brzmi : w gl~bokiej roznicy a nawet prze
ciwieiistwie mi~dzy wewn~trznq logikq Objawienia chrzescijaii
skiego a wewn~trznq logikq tejze teologii. · 

a) LOGIKA TEOLOGII SPEKULATYWNEJ 

Teologia spekulatywna jest mniej lub bardziej udanym zaksjo
rna tyzowanym systemem sqdow, w ktorym na czolowym miejscu 
znajdujq si~ sqdy objawione: Sq one aksJomatami systemu.4 

4. Poj<:cie aksjomatu systemu rozumiem tutaj dose szeroko. Tylko dlatego 
mozna ewentualnie uznae sqdy objawione za aksjomaty systemu, poniewaz Sll 
one dla teologii s'ldami niekwestionowalnymi, Sq pewnikami tej nauki. NaJ
c",<:s<!iej nie spelniaj'l one innych, formalnych warunk6w przepisanych aksjoma
tom przez wsp61czesnq metodologi<:. Przede wszystkim nie' Sq to zazwyczaj S'I
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W obliczu tego systemu rodzq si~ dwa pytania: skqd pochodzq ak
sjomaty systemu i skqd ostatecznie bierze si~ model (forma) sy
stemu? 

Aksjomaty systemu pochodzq, jak juZ wspomnialem, z Objawie
nia. Sqdem objawionym jest dla teologii spekulatywnej kai
dy sqd teoretyczny znajdujqcy si~ w zrodiach Objawienia przez 
Kosciol za takowe uznanych, a dotyczqcy, najogolniej mowiqc, ludz
kiej problematyki "zbawienia" (stosunku mi~dzy Bogiem, czIo
wiekiem, swiatem). Ustalenie znaczenia sqdu objawionego i bar
dziej jeszcze donios Ie ustalenie, czy dany sqd prawomocnie znalazI 
si~ w zrodlach Objawienia, nastr~cza wiele trudnosci, i to takie 
tomiscie. W sytuacji krytycznej rna on jednak do dyspozycji auto
rytet nauczajqcego Kosciola, do ktorego moie si~ odwolae. 0 wie
le trudniej bylo znaleze wlasciwy model systemowy dla objawio
nych sqdow. Skqd zaczerpnqe model nauki dla teologii? 

Oczywiscie moina to zrobie biorqc pod uwag~ model aktu
alnie w nauce zobowiqzujqcy. Ale nawet w sredniowieczu takich 
moiliwosci bylo kilka. Ktory model zostal wybrany? 

Odpowieclz wyloni si~ bez ttudnosci, gdy rzucimy okiem na 
ogolny uklad traktatow tomistycznej teologii spekulatywnej. Znaj
dujemy tam na samym czele traktat 0 Jednym Bogu (poprzedzony 
argumentami za istnieniem Boga), potem traktat 0 Naturze Boga, 
o Trojcy sw., 0 relacji Boga do swiata (stworzenie, odkupienie), 
o czlowieku, 0 jego sprawach ostatecznych itd. Uklad jest tak po
myslany, by mogi bye ilustracjq 0 n t 0 log i c z nyc h zwiqzkow 
mi~dzy bytami, tj. mi~dzy Absolutem a jego stworzeniem. Ponie
wai Absolut jest metafizycznq racjq wszystkiego, nauka 0 Abso
lucie b~dzie 10gicZllq podstawq innych traktatow teologii, zwiasz
cza tych 0 Bogu Wcielonym i 0 czlowieku. 

Zrodlem formalnego schematu naukowego teologii spekulatyw
nej jest formalny schemat metafizyki. Idea uniwersalnej dedukcji 

• wnioskow z kluczowej tezy lub kluczowej intuicji inspirujqca for
m~ "filozofii pierwszej", inspirowaia poprzez niq takze form~ teclo
gii spekulatywnej. 5 

b) LOGIKA OBJAWIENIA 

CO jest "istotq" sqdu objawionego z punktu widzenia "logiki Ob
jawienia"? Jaki bylby podstawowy schemat formalny Objawie
nia przez t~ logik~ wyznaczany? 

dy ogolne, lecz sqdy szczegolowe, dotyczqce jakiegos partykularnego przy
padku. Poza tym ich HoM: nie wystarczy do budowy pelnego systemu. Nic za
tem dziwnego, ze tomistyczna teologia wprowadzila w swe konstrukcje takze 
S'ldy oczywlScie nieobj,awlone, bo tylko na tej drodze mogla przybrac form~ 
t,systemu" wiedzy. 

5. Niezwykle celnq ilustracj~ historycznq tej tezy znajdzie Czytelnik w arty
kule W. S w 1 e r z a w ski ego Teotogta spekutatywna t egzegeza btbtij?la 
a, tw. Tomasza z Akwinu w ninlejszym numerze "Znaku". 
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Zwrocmy uwag~ na to, co oczywiste: Ksi~gi Objawione nigdy 
nie przedstawialy dla chrzescijan wartosci rownorz~dnej . Stary 
Testament mial i rna nadal znaczenie 0 tyle, 0 He zostal uznany 
przez Jezusa. Poewangeliczne cz~sci Pisma sw. (Dzieje Apost01skie, 
Listy, Apokalipsa) Sq przez chrzescijan uznane tylko jako konty
nuacja dziela Jezusa. EWangelia znajduje si~ w centrum. Ale i ona 
o tyle tylko, 0 He stanowi prezentacj~ zywej postac~ Jezusa i Jego 
nauki. 

Ta podstawowa sytuacja rzuca jaskrawe swiatlo na interesujq
cy nas proble~. Mozemy powiedziec, ze z punktu widzenia 
wiary chrzescijanina sqdem objawionym jest taki sqd, ktory byl 
przedl!liotem wyraznej 1ub niewyraznej, bezposredniej lub posred
nej asercji ("uznania") Jezusa. Chrzescijanstwu chodzilo w osta
tecznej instancji 0 wiernosc nauce Jezusa. 

Gdybysmy popatrzyli teraz na calosc Objawienia jako na jedno
lity system logi~zny, to jego podstawowq partiq okazalaby si~ nie 
nauka 0 Jednym Bogu, jak w tomistycznej teologii spekulatywnej, 
lecz nauka 0 Jezusie i 0 tym, w co On wierzyl i ipnym do wierze
nia podawal. Bylaby to jakas swoiscie poj~ta chrystologia. Wszyst
kie inne partie Objawienia, zwlaszcza te, ktore w teologii pojawia
ly si~ jako rezultat naukotworczej czynnosci tomizmu, mozna 
traktowac jako poszczegolne dzialy chrystologii. Wewn~trzna 10
gika Obja wienia nie jest, jak wida.c, zadnq partykularyzacjq logi
ki metafizyki. Jest ona szczegolnym przykladem logiki aksjologi
cznej, 10giki wartosci, czy jak si~ czasami mowi, "logiki wiary". 
Calosc Objawlenia jest przenikni~ta fundamentalnym promienio
waniem asertorycznego aktu Jezusa, ktory widzi Ojca, zna czlo
wieka i swiadczy sobq, ze nie klamie. Wiara chrzescijanska idzie 
scisle po linii tego promieniowania. Jezus jest jej centrum - jej 
tresciq i jej argumentem. 

Wniosek: 

Antynomia mi~dzy wewn~trznq logikq Objawienia chrzescijan
skiego a wewn~trznq logikq spekulatyW'nej teologii tomistycznej 
wynika z polqczenia w jednej i tej samej syntezie naukotwor
czej dwoch zasadniczo roznychstruktur logicznych: metafizycz
nej, w ktorej schematem obowiqzujqcym jest formalny schemat 
"od zasad do wnioskow", i aksjologicznej, w ktorej obowi1tzuje 
schemat "jakosciowy" - kto uznal i co uznal. Wynikiem polqcze
nia jest daleko idqca destrukcja schematu aksjologicznego. Znaj
duje ona swoj wyraz mi~dzy innymi w miejscu, jakie przyznaje 
chrystologii pierwsza i druga "logika". J ezus b~dqcy aksjologicz
nym fundamentem Objawienia, jest dla teologii spekulatywnej 
tomizmu tylko jednym z kolejnych "wnioskow" teologicznych. 
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c) KONSEKWENCJE 

Ale 'Zwiqzki mi~zy teologiq a fi1ozofiq tomistycznq wcale nie 
konczq si~ na przejmowaniu od metafizyki formalnego schematu 
nauki i narzucaniu go na Objawienie. Idq one 0 wiele gl~biej. 

Z metafizyki zostaje przeniesiona na grunt teologii tak:i.e ogolna 
konreDcja poznania naukowego. 

Teologia tomistyczna jest w swych podstawowvch Dartiach nau
kq dedukcyjnq. Ot6z jest rzeCZq znamiennq, ze prawo wstE:pu do 
wn~trza sylogizmow teologicznych majq nie tylko sqdy objawione, 
lecz takze tzw. oczywiste tezy rozumowe, to jest tezy, 0 prawdziwo
sci kt6rych Objawienie niczego nie mowi, ktore jednak dla "ro
zumu naturalnego" nie nastr~czajq zadnych wqtpliwosci. 6 Nietrud
no si~ domyslec, ze chodzi 0 "naturalny rozum" tomisty, poniewaz 
zar6wno poj~cie oczywistosci jak "tezy oczywiste" pochodzq z fi
lozofii tomistycznej . Wnioski, ktore wyplywajq z przeslanek obja
wionych i "rozumowych", aczkolwiek nie przedstawiajq takiej 
"pewnosci teologicznej" jak tezy objawione, sq jednak przez teo
logi~ uznane za niepodzielnie wlasne. 

Co jest nast~pstwem takiego przenikania teologii przez filozofi~? 
Zwr6c~ uwag~ na dwie konsekwencje . Pierwszq jest zmiana 

ogolnego znaczenia filozofii tak zaplqtanej w teologi~, druga to 
preferencja pewnego szczegolnego punktu widzenia na podstawo
wy sens Objawienia. 

Zacznijmy od pierwszej. 
1. PojE:cia i tezy filozoficzne, gdy si~ je potraktuje jako przeslanki 

wyjasniajqce, tlumaczqce czy dowodzqce dla wnioskow o . charak
terze teologicznym, nabierajq przez to sarno sensu teologicznego. 
Krotko mowiqc: wnikajqC we wn~trze teologii filozofia podlega 
procesowi subtelnej zmiany znaczenia, ktorq nazwE: tutaj "teologi
zacjq". Na czym to zjawisko polega? 

Przede wszystkim nie polega one na zmianie stopnia oczywi
stosci tez filozofii. BE:dq one nadal tyro, czym byly poprzednio, to 
jest tezam'i bezposrednio lub mniej czy bardziej posrednio oczywi
stymi. Zmianie ulega jedynie stopien sub i e k t y w n e j pewnosci, 
jakq chrzescijanin sklonny jest obdarowac danq tezE:. Jezeli jakas 
teza jest przeslankq w rozumowaniu, z ktorego wynika wniosek 
teologiczny a nawet objawiony, istnieje psychologiczna sklonnosc
do tego, by pewnosc nast~pnika r.ozszerzac na wszystkie .prze::: 
slanki b~dqce jego poprzednikamj, rowniez te filozoficzne . Nie dose 
na tym. Niekiedy bywa tak, ze okreslona teza filozoficzna, czy 
cala filozoficzna koncepcja pojawiajqca si~ w sylogizmie teolo
gicznym lub w bardziej og61nej teorii teologicznej, inspiruje okre

6. Utitur tamen sacra doctrina eiam ratione humana ... - pisze 5 w. Tom a s z
(S. Th ., I. Q. 1, art. VII). Trafnie charakteryzuje ten aspekt teoiogii spekuia
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slonq praktyk~ wiary, czy to sakramentalnq czy to liturgicznq. Nie 
stanowiqc cz~sci doktryny seisle objawionej, teza filozoficzna staje 
si~ jednak cz~sciq skladowq codziennego zycia religijnego. To ra
dykalnie zmienia jej dotychczasowy charakter. Odtqd staje si~ ona 
mniej lub bardziej nietykalna dla krytyki, swi~ta, religijna, wI as
nie teologiczna. 

Najbardziej jaskrawym przykladem takiej teologizacji stala 
si~ ostatnio tomistyczna koncepcja Eucharystii. Uznanie g16wnie 
przez tomizm, iz przemiana eucharystyczna posiada charakter prze
miany lSubstancjalnej, doprowadzilo z koniecznosci do "teologi
zacji'" tezy, ze otaczajqcy nas swiat przejawia w jakiejs swej cz~
sci substancjalistycznq struktur~ (chleb jest "substallcjq", wino jest 
"substancjq) 7. Dziela "teologizacji" dopelnily jeszcze liczne prze
pisy liturgiczne i prawne odnoszqce si~ do kultu Eucharystii w Ko
sciele, kt6re mialy swe ostateczne podloze teoretyczne w skrajnym 
substancjalizmie. W ten spos6b tomistyczny substancjalizm 
wszedl w codziennq seisle religijnq praktyk~ wiary katolickiej. 
Krytyka substancjalistycznych teorii materii, przeprowadzana przez · 
niekt6re kierunki nowozytnego przyrodoznawstwa, i krytyka sub
stancjalistycznej koncepcji przedmiot6w, kt6re wyczerpujq SWq 
przedmiotowosc w samym tylko byciu "narz~dziem" zrelatywizo
wanym do pewnych potrzeb czlowieka, przeprowadzona przez fe
nomenologiczne teorie spostrzezenia zmyslowego, musialy w tej 
sytuacji uderzye posrednio takze w teologi~, a nawet w pewne 
aspekty konkretnej praktyki wiary katolickiej. 

Sprawa Eucharystii nie jest ' jedynym przypadkiem. Innym przy
kladem moze bye tomistyczna koncepcja dzialania laski uczynko
wej na czlowieka. Milczqcym zalozeniem tej koncepcji jest okre
slony model ludzkiej swiadomosci . i okreslony model sprawczych 
dzialan przyczynowych w jej wn~trzu. Jest to model stosunkowo 
malo skomplikowany. M6wi s i~, ze laska moze dzialac na czlowie· 
ka w taki spos6b, ze czlowiek reagujqc na to dzialanie wcale nie 
zdaje sobie sprawy z tego, ze jest pod wplywem laski. Reakcja 
czlowieka jest tu potraktowana jako prawdziwy skutek, natomiast 
dzialanie laski jako przyczyna tegoz skutku. Zalozony w obydwu 
twierdzeniach model ludzkiej swiadomosci wykazuje zaskakujqce 
analogie formalne z modelem swiadomosci zaprezentowanym' nie
dawno przez... psychoanaliz~ , Tam i tutaj przyjmuje si~, ze w czlo
wieku istnieje jakas "podswiadomoSc". Tam i tutaj twierdzi si~, 
ze wewnqtrz ludzkiej swiadomosci i ludzkiej podswiadomosci dzia

tywnej ks. 1. R 6 z y c k i, piszqc m. in.: " WyJasnienie teo!ogiczne dokonywac 
si~ moze przy pomocy pr2leslanek objawionych tub rozumowych, czyli d!a ro
2umu oczywistych" (Dogmatyka, t . I, Wyd. Mariackie 1947, s. 109, por. tez s. 189, 
336-367). 

7. Mimo ze dogmatyczna formula Soboru Trydencklego dotyczqca Eucharystll 
uzywa s!owa "substancja", to jednak wea:l:ug niema! jednomyslnej opinii teo
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lajOl zasadniczo te same prawa przyczynowe, jakie obserwujemy 
w swiecie nas otaczajqcym. Tam i tutaj akceptuje si~ wreszcie, ze 
czlowiek reagujOlc nawet nieswiadomie na dzialajqce na niego przy
czyny nie porzuca jeszcze scisle ludzkiego sposobu zycia i sposobu 
dzialania. Dziela "teologizacji" dopelnila praktyka liturgiczna. 
Przyczynowosc sprawcza realizuje si~ w czasowym "teraz" i prze
strzennym "tutaj" przyczyny i skutku. Stqd przepisy wymagajOlce 
obecnosci "teraz" i "tutaj" czlowieka wobec dzialajOlcego zrodla 
laski jako war u n k u skutecznosci tego dzialania. StOld charakte
rystyczne dla wszystkich kierunkow psychoanalizy, a nieobce tak
ze tomistycznej teologii podkreslanie donioslosci tego, co si~ dzieje 
W "obiektywnym" swiecie wewn~trznym czlowieka (podswiadomo
sci) a niedocenianie tego, co dzieje si~ w sferze intencji, aktow, slo
wem swiadomosci w sensie wlasciwym.8 

Tak teologizowane doktryny swiadomosci i przyczynowosci 
sprawczej staly si~ ostatnlO przedmiotem ostrych krytyk ze stro
ny filozofii i psychologii. Ani ogolny model swiadomosci ludzkiej 
przej~ty przez teologi~ dzialania laski, ani model dzialania scisle 

, 1udzkiego, ani wreszcie model przyczynowych zwiOlzkow wewnOltrz 
swiadomosci, nie stanowiq nienaruszalnych tez wspolczesnej nauki. 
Przeciwnie SOl to tezy i modele nader wC!tpliwe i olbrzymia wi~k
'Szosc wspolczesnych kierunkow psychologii i filozofii odeszla od 
nich bardzo daleko. 

We wzajemnym promieniowaniu na siebie teologii i filozofii, 
ktorego korzenie si~gajOl podstawowej koncepcji teologii, nalezy 
szukac przyczyn kryzysu, w jakim znalazla si~ dzisiaj teologia 
katolicka. Wi~kszosc z jej "oczywistych" przeslanek zostala pod
dana r adykalnej krytyce i zostala .pz:zez nauk~ zrewidowana. Prak
tyka liturgiczna i prawna oparta 0 te przeslanki odslonila SWOl 
prozni~ znaczeniowOl . Wi~lu' ludzi znalazlo si~ w sytuacji, w ktorej 
rezygnacja z katolicyzmu narzucala si~ raz po raz jako jedyne,
rozwiOlzanie. 


Znamienny jest przy tym pewien paradoks. 

Tomizm twierdzil 0 sobie, ze jest filozofi Ol sluzOlcOl teologii: phi

10sophia ancilla theologiae. Ale proces teologizacji doktryny filo
zoficznej doprowadzil do charakterystycznej zmiany rol. W pew
nym momencie dziejow. teologia stala si~ sluzebnicOl filozofii. Jezeli 
bowiem pod poj~ciem sluzby b~dziemy rozumieli talde obron~ 
tego, komu si~ sluzy, to trzeba stwierdzic., ze w wielu przypadkach 

log6w , sens tego poj~cia jest " s ui iuris" . W kazdym razie nie utozsamia si~ on 
z sensem, kt6rym posluguje si~ spekulacja tomistyczn a. 

8. Byloby r zeczq niezmiernie pouczajqcij zbadac, jak ' augustyiiska metafora 
l ask i jako "swiatla" splywajqcego do duszy czlowieka unika tych niepotrzeb
nych komplikacj i. 
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konfliktowych, to wlasnie teologia shuyla obronq sprzymierzonej 
z niq filozofii. Swiadectwem tego byly niekt6re pozycje indeksu 
ksiqg zakazanych. Jest rzeCZq wiele dajqcq do myslenia, ze na 
jego kartach znajdywalismy nazwiska przedstawicieli tych kie
runkow filozoficznych, ktore staly w opozycji nie tyle do chrze
scijanstwa, ile wlasnie do... realizmu tomistycznego (np. Kar
tezjusz, Malebranche, nawet Bergson).

• 
II. Przejdzmy do drugiej z wzmiankowanych wyzej spr.aw, do 

sprawy preferencji pewnego szczegolnego punktu widzenia na pod
stawowy sens Objawienia. 

Zapytajmy, co bylo ukrytym zalozeniem umozliwiajqcym fakt 
,przenikania" tez filozofii przez tezy religii i na odwr6t? 

Bylo Jlim przeswiadczenie, ze mi~dzy podstawowym sensem Sq
dow filozOfii a zwlaszcza sqd6w metafizyki, a podstawowym sensem 
sqdow pojawiajqcych si~ w zrodlach Objawienia, nie rna zasadni
czej r6znicy. Objawienie, podobnie jak traktat filozoficzny, jest 
utrzymane generalnie rzecz biorqc w konwencji utwonl realistycz
nego: odnosi si~ ono zawsze i wprost do realnego bytu, realnych 
zdarzen. Siedzibq uprzywilejowanq objawionej tresci jest sqd teo- ' 
retyczny, stwierdzajqcy, typu "a jest a". ' Taki sqd spelnia bowiem 
konieczne wymagania for maIne do tego, by stac si~ przeslankq 
w rozumowaniu teologicznym. Idqc konsekwentnie po linii tej 
intuicji trzeba bylo przyjqc, ze teologia moze i powinna stawiac 
Objawieniu pytania, na ktore mozliwa jest odpowiedz teoretyczna 
i kategoryczna. B~dq to najcz~sciej pytania "esencjalne": co jest 
co, co jest czego podstawq, co czemu sluzy - wynikajqce w prosty 
sposob z odziedziczonej po Arystotelesie idei poznania nauko
wego 9. 

Jakie Sq nast~pstwa takiego preferowania sqdow teoretycznych 
"esencjalnych"? 

9. Por., co na ten temat pisze G rei 0 t: "Podczas gdy komentarz do Pisma 
sw. wci,!z jeszcze pozostaje normalnym przedmiotem wykladu profesora teologll 
(a utor pisze 0 wieku XII i XIII, przyp. moj), coraz wiE;cej miejsca zajmuj,! obok 
niego quaestiones organizowane w summy. Quaestiones Sq tematem sporow. Aby 
rozstrzygn'lc spor, trzeba znalezc w Pismie sw. auctoTitas, ktore uzasadnla 
rozstrzygni<:cie i na ktorej mozna si~ zatrzymac. St'ld nowa prezentacja 2la~ad

nienia sensu pisma, ktorq mozna znale:!:': u sw. Tomasza: tylko tekst (IHtera) 
jest w teologii uzasadnieniem i nie istnieje zaden tajemniczy' aspekt wiary, 
ktory by nie byl przez 'lekst potwierdzony. Jednakze na sensus titteratis opie
raj'l si<: trzy inne sensy, ktore oswietlajq znaczenie biblijnych rzeczywistosci 
z punktu widzenia roznych aspektow tajemnicy Chrystusa... Nowa klasyfika
cja wyklucza w praktyce z teologii egzegezE; alegoryczn'l . Suponuje bardziej 
rygorystyczn'l definicj<: sensu UtteraUs .. ': ', I dalej: "Metoda egzegetyczna zo
stala praktycznie ustalona lla dlugo, chociaz koniec wiekow Srednich wno~i 

w tym punkcie elementy pewnej dekadencji, a to przez zwrot w stronE; 8ztucz
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Nast~pstwem bylo konsekwentnie metafizyczne podejscie inter
pretacyjne do zr6dlowych tekst6w chrzescijanstwa. Przejawilo si~ 
one tym, ze interpretujqc teksty objawione, usilowano wydobyc 
z nich cos w rodzaju drugiej metafizyki, czyli nauki 0 pozazjawi
skowym bycie samym w sobie, kt6ra od pierwszej r6znic si~ miala 
tylko odr~bnosciq podstaw epistemologicznych. Tam podstawq byl 
"rozum naturalny", tutaj podstawq miala bye wiara. 

Analizujqc np. wypowiedz "jam jest, kt6rym jest" odczytywano 
w niej objawienie tezy filozoficznej, ze do istoty Boga nalezy jego 
istnienie 10. Bosko-ludzkq swiadomose Jezusa "wyprowadzano" 
z faktu, ze w sferze bytu "samego w sobie" istniejq vi Jezusie dwie 
"natury" (poj~cie "natury" uleglo reinterpretacji w stosunku do 
tego, co przez "natur~" rozumiala dotychczasowa tradycja). J eszcze 
bardziej jaskrawo widae to bylo w antropologii teologicznei. Przyj
mowalo si~, ze kazda tzw. "naturalna" cnota zhajduje sw6j nad
przyrodzony duplikat w sferze absolutnie dla nauki i dla swiado
mosci niedostE:pnej . Nad realnie istniejqcym czlowiekiem ,.natural
nym" nadbudowywal si~ czlowiek "nadnaturalny" - konstrukcja 
od poczqtku do konca hipotetyczna. . 

Dqzqc do wydobycia z Objawienia nauki analogic2lnej do meta
fizyki, spekulatywria teologia tomistyczna pomijala w nim calq 
"aksjologi~", czyli, m6wi<jc niezbyt precyzyjnie. teori~ wartosci. 
Objawienie dla pierwotnego chrzescijanstwa i, dodajmy, dla chrze
scijanskiel<o swi~tego, to nie byla :ladna nowa metafizyka, to byla 
przede wszystkim nowa wizja wartosci i zwiqzk6w mi~dzy war
tosciami gl6wnie etycznymi. Wartosci fascynowaly i odradzaly 
ludzi. Ale wizja wartosci nie byla w Ewangelii prezentowana przez 
sady kategoryczne tyuu lOa jest a", lecz raczeJ przez konkretne 
obrazy czyn6w ludzkich, a szczeg61nie przez obrazy (przyklady) 
czynow Jezusa i Jego wiernych uczni6w. Czyn opisany w Ewan
gelii bvl prawdziwym katechizmem aksjologicznym chrzescijan
stwa. Katechizm nie funkcjonuje tam jako teoria zlozona z sqd6w 
kategorycznych i dlatego nie nadawal si~ do wykorzystania jako 
przeslanka-sad w rozumowaniach teologii spekulatywnei. UWilnze, 
kt6ra nastawila si~ przede wszystkim na tworzenie dedukcji, aksjo

nej alegorii". Gdy idzie 0 wiek XIX, to autor stwlerdza: .....wykorzystan!e tek
st6w w teologi! dokonywato sie teoretycznie wedlug norm ustalonych przez Sw. 
T","as71l. Ipcz I<rytY"1,ne poi f'~;e sersu literackiego byto mu obce". Bible et 
'l'heotog!e, Desclee 1965, s . lS()-ISI I 154. 

Oddajmy jednak sprawledliwosc intencjom sw. Tomas:63. Dzieki podkrerue
nlu literalnrgo znaczenia Pisma zQstaly w znacznej mlerze wyeliminowane 
3 teologi! r6zne interpretacyjne ..ekstrawagancje". Bylo to jednak tylko do 
ezasll. Potem oka 7alo sie, ze bezkrvtyczne przyjmowanle wszedzie znaczenla 11
teralnego tez niekiedy bywa ..ek.trawagancj'l". 

10. E. Gilson robl to zreszt't w dalszym clllgU. 
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logia wymyka si~ niczym woda przez dlonie. Nie pozostaje to bez 
nast~pstw dla og6lnego rozumienia tego, co rna stanowiC istot~ 

chrzescijanstwa. Zamiast widziec w nim religi~ i przede wszystkim 
religi~, zaczy~a si~ w nim widziee tylko rcligijnq ideologi~. 

I zn6w w konsekwentnym preferowaniu przez tomistycznq teo
logi~ "metafizycznego" sensu Objawienia (kt6ry z peWnOSClq 
w nim istnieje, ale jako cos nader og6lnego) rna swe korzenie inny 
wsp61czesny konflikt, kt6ry obok konfliktu z nowozytnymi kie
runkami na'.lkowymi, . charakteryzuje wsp61czesny stan kryzysu ka
tolicyzmu. Jest to konflikt mi~dzy katolicyzmem a nowozytnym 
przyrodoznawstwem. Ma on swe Zr6dlo w sposobie interpreto
wania tekst6w Pisma sw. Tylko gl~bo~e przeswiadczenie 0 tym, 
ze Pismo sw. . jest utworem konsekwentnie realistycznym, po
dobnym pod tym wzgl~dem do utworu metafizycznego i tomi
stycznego moglo doprowadzic do tragicznego sporu 0 teori~ Ko
p~rnika, Galileusza, ewolucjonizm i p6zniejszych im podobnych. 

WNIOSEK: , 

Po uzmyslowieniu sobie tego, jak gl~boko weszla we wn~trze 
chrzescijanstwa pewna historyczna wersja filozofii i jak daleko 
si~gn~ly nast~pstwa tego wtargni~cia, og6lny wniosek nasuwa si~ 
sam przez si~: to nie religia, lecz wlasnie wplqtaria w religi~ pewna 
konkretna filozofia legla u podstaw wi~kszosci sytuacji, kt6re 
okreslamy dzisiaj mianem kryzysowych. Kryzys nie jest kryzysem 
chrzescijanstwa. Jest to kryzys pewnej historycznej wersji inter
pretacyjnej chrzescijanstwa. Z tego podstawowego faktu powinien 
zdae sobie dzisiaj spraw~ nie tylko wsp6lczesny teolog, lecz takZe 
wsp6lczesny filozof deklarujqcy SWq przynaleznosc do chrzesci
janstwa, w tej liczbie takze tomista, jeieli tylko jest gl~boko prze
konany, ie czas mimo wszystko nie zdezaktualizowal pewnych pod
stawowych zasad tego kierunku. 

PROBLEM SYNTEZY 

Wspomnialem na wst~pie, ie u podstaw calej koncepcji filo
zofii tomistycznej, w tym takie u podstaw tomistycznej teologii 
spekulatywnej stan~la pewna generalna idea filozofii autentycznie 
chrzescijanskiej, idea nigdy wlasciwie do konca nie dopracowana, 
kt6rej tomizm mial bye mimo tego jakqs realizacjq konkretnq. 
Istotq filozofii chrzescijailskiej byla w tej perspektywie filozofia 
syntetyzujqca dane Objawienia chrzescijanskiego z danymi nauki 
i filozofii. Najbardziej charakterystycznym elementem syntezy to
mistycznej bylo, jak wspomnialem, "wyjasnienie", "tlumaczenie", 
ewentualnie takie uzasadnienie tez Objawionych przy pomocy 
poj~c i tezfilozofii arystotelesowskiej. W ten spos6b swiat pogan
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skiej metafizyki stawal si~ "racjq wyjasniajq~q" dla swiata chrze
scijanskiego Objawienia. Wspomnialem, ze idea takiej filozofii 
wiqzala si~ z og6lnq koncepcjq poznania naukowego obowiqzujqcq 
w czasach sw. Tomasza. Poznawac znaczylo przede wszystkim wy
jasniac, tlumaczyc, wskazywac racj~ dla tego, co dane, mi~dzy in
nymi w tym, co nie tylko nie dane, ale niemozliwe do doswiad
czenia, choc z tym, co dane jakos powiqzane. 

Idea filozofii chrzescijanskiej jako filozofii syntetyzujqcej ode
rwala si~ z biegiem wiek6w od swych tomistycznych korzeni i stala 
si~ czyms w rodzaju normy obowiqzujqcej cal q filozofi~ chrze
scijanskq. Slyszymy z wielu stron, ze skoro nastqpil koniec syntezy 
tomistycznej, nalezy dzisiaj podjqc pr6b~ nowej syntezy, w kt6rej 
poj~cia wsp6lczesnej nauki i wsp6lczesnej filozofii moglyby w po
dobny sposob "wyjasniac" swiat Objawienia. Zmieniwszy cz~scio
wo material syntezy, samq jej form~ czyni si~ niezmienionq. Ona 
to rna bye zobowiqzaniem dla wsp6lczesnego chrzescijanina-na
ukowca i filozofa. 

Czy koncepcja filozofii chrzescijanskiej jako filozofii przede 
wszystkim wyjasniajqcej jest dzisiaj do zrealizowania? Czy daje 
si~ obronic przed krytykami? Czy moze rozklad syntez tomistycz
nych poszedl tak daleko, ze sarna idea syntezy mu ulegla? 

Moim zdaniem wszystko -wskazuje na to, ze rozklad poszedl da
leko i gl~boko. W perspektywie obowiqzujqcego nas dzisiaj modelu 
naukowosci koncepcja filozoIii jako nauki syntetyzujqcej nie tylko 
stracila na atrakcyjnosci, ale takze utracila naukowo zrozumialy 
sens. Uniwersalna synteza typu tomistycznego jest z racji seisle' 
teoretycznych niemozliwa do urze'ezywistnienia a nawet niemozliwa 
do konsekwentnego wyobrazenia. Wyznaczenie filozofii chrzesci
janskiej jako podstawowego 'zadania, zadania powt6rzenia podob
nej do tomistycznej syntezy polega na gl~bokim nieporozumieniu. 
Co wi~cej: stawia t~ filozofi~ na marginesie wsp6lczesnego zycia 
naukowego, a przyszlemu chrzescijanstwu zagraza powt6rzeniem 
tych wszystkich gorzkich doswiadczen, przez ktore przeszlo' one od 
wieku XIV, w nieco tylko zmienionym towarzystwie. 

Niestety nie mog~ wchodzic we wszystkie zawilosci zagadnienia." 
Dotkn~ tylko punkt6w, kt6re wydajq mi si~ najwazniejsze. Wiqzq 
si~ one bezposrednio z tomistycznq syntezq wyjasniajqcq, kt6rej 
idea stan~la u podstaw teologii spekulatywnej wylonionej przez ten 
kierunek. 
Pragn~ najpierw zauwazyc, ze z punktu widzenia wsp6lczesnej 

idei poznania naukowego koncepcja "syntezy wyjasniajqcej" nie 
posiada dla nauki zadnego istotnego znaczenia. W ciqgu ostatnich 
wiek6w ,ulegla radykalnej przemianie sama idea istoty poznania 
naukowego. Kierunek zmian zostal wyznaczony z jednej strony 
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przez osiqgni~cia matematycznego przyrodoznawstwa, z drugiej 
przez krytyk~ tradycyjnego poj~cia nauki, ktorej rzecznikami byli: 
Bacon, Kartezjusz, Kant, potem pozytywisci, przedstawiciele filo- · 
zofii analitycznej, wreszcie feFlomenologowie. W wyniku krytyki 
zaostrzyly si~ wymagania stawiane poj~ciu scislosci i rzete~nosci 
naukowej. Dla tomizmu poznanie bylo istotowo zwiqzane z wykra
czaniem poza to, co hic et nunc dane, poza zjawisko, poza zadany 
byt, w stron~ tego, co mialo bye nierozerwalnie z tym zwiqzane, 
ale bezposrednio nie dlme, nie-zjawiskowe. Racje zjawiska, jego 
ostateczne powody, wyjasniajqce przyczyny, mogly a nawet po
winny lezee poza zjawiskiem. Dzisiaj podstawowe dqzenia nauki 
Sq diametralnie inne. Moze mniej ambitne, jakby nauka chciala 
wiedz:ee mniej, lecz pewniej. Doswiauczenie, zatem to, co dane 
lub moze bye dane, stalo si~ nieprzekraczalnym terenem dziaJal
noSci poznawczej. Jezeli nawet nauka szuka dzisiaj racji wyjasnia
jqcych dla danych zjawisk, to racje te nie mogq lezee poza realnym 
lub mozliwym doswladczeniem. Radykalnie pozafenomenalny swiat 
"natur", "racji", "zasad", "principiow metafizycznych", ktory 
w tomistycznej teologii "podlozyl si~" pod swiat Objawienia, stal 

, si~ dzisiaj niezrozumialy dla nauki i to n ie z powodu marazmu 
intelektualnego uczonych IUb ich zarozumialosci, lecz z powodu 
konsekwentnego wykroczenia poza ak!!jomat wspolczesnej nauki 
poza mozliwe doswiadczenie. 

Gdy dzisiaj podejmuje si~ starq ide~ syntezy wYJasma]qcej 
i czyni z n:ej podstawowy postulat dla filozofii i teologii chrzesci
jailskiej, czyz nie oznacza to, ze jej rezultaty, jakiek9lwiek by one 
byly, przez calq wspolczesnq nauk~ z gory zostanq uznane za co 
najmniej a-naukowe? W ostatecznym rozrachunku nie b~dq one 
przedstawiae dla nauki wi~kszego znaczenia, niz przedstawia 
"czysta kombinatoryka" ·pojawiajqca si~ na marginesie niektorych 
wsp6lczesnych technik. "Syntezy wyjasniajqce", podobnie jak rozne 
"kombinatoryki", pozwalajq wprawdzie my s 1 e e jakis przed
miot, ale nie pozwalajq niczego z przedmiotu po z n a e. 

Sprawa druga wylania si~ z pogranicza nauki i etyki nauki. 
Wydaje mi si~, ze idea nauki syntetyzujqcej podniesiona w teorid 
lub w praktyce do rangi podstawowej normy dla calej nauki 
chrzescijanskiej kryje w sobie pewnq dwuznacznose natury etycz
nej. 

Jezeli zalozy si~, ze aktem w pelnym tego slowa znaczeniu nau
kowo-chrzescijansko-tworczym jest akt syntezy, zwlaszcza akt 
syntezy wyjasniajqcej dane Objawienia przez dane nauki i filo
zofii, to pociqgnie to jako konsekwencj~ uznanie przynajmniej 
w praktyce tezy, ze urzeczywistnianie prawdziwego post~pu 

w nauce, tego, ktory polega na wypowiadaniu sqdow 0 tym, co . 
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prezentuje szeroko pojE:te doswiadczenie, nie jest . czynnosciC! 
w peInym tego slowa znaczeniu "chrzescijaiiskCi". W teorii mamy 
zazwyczaj do t:zynienia jedynie z subtelnym .. przesuniE:ciem 
akcentu", ale w praktyce przejawia siE: to w formie ' bardziej dra
stycznej: jako nieufnosc, podejrzliwosc, IE:k. Nowe odkryc!e nauko
we jest zawsze zagadkCi. Niewiadomo kogo poprze, a komu za
przeczy. PostE:P obwarowany pragnieniem syntezy jest z istoty 
mniej rewolucyjny. Kryje siE: w nim wiernosc i akceptacja. Moze 
takze wzglqd na nawyki po przodkach odziedziczone. Ale... Czy to 
tego rodzaju wzglE:dy legly u zrodel europejskiej nauki? C2iY. mogCi 
lezec u hodel jakiejkolwiek Ilauki z prawdziwego zdarzenia.? 

Zobaczmy jednak; jak wyglCida etyczna sytuacja naukowca zwiCi
zanego w swej dziaIalnoSci naukowej bez reszty ideCi syntezy. 
Trud zdobywania prawdy dla samej prawdy i cale ryzyko z tym 
trudem zwiqzane zostaje pozostawione innym. Samemu czeka siE: 
tylko na okazjE: do nowej syntezy. JedynCi zaakceptowanCi czyn
nosciq naukowCi jest wybor i porownanie wzajemne tez. Czy rue 
oznacza to jednak jakiegos. cofniE:cia siE: nauki katolickiej z tego, 
co jest awangardq zycia intelektualnego wspolczesnej ludzkosci? 
Oczywiscie, nieobecnoSC w awangardzie moze miec rozne przyczyny, 
cZE:sto niezawinione. Nauka to takZe talent, czasami zatem brak 
po prostu talent6w. NaprawdE: niedobrze jest dopiero wtedy, gdy 
nieobecnosc staje siE: postulatem, a brak talentu wynikiem lekko
myslnego marnotrawstwa zainspirowanego w dodatku doktry
nalnie. 

Na poczqtku niniejszego rozdzialu wspomnialem, ze uwagi moje 
dotyczye b~dq wyICicznie zagadnienia mozliwosci lub niemozliwo
sci syntezy wyjasniajqcej, ktorq miE:dzy innymi odkrylismy u pod
Slaw tomistyczmej teologii spek'lllatYWl!1ej. Obecnie chcia~bym wyjse 
nieco poza zakreslony obszar i dotknCie kr6tko sprawy mozliwosci 
innych rodzaj6w syntez, w szczeg6lnosci zas "syntezy por6wnujq
cej". 

Problem og61nej syntezy naukowej jest problemem nader zlo
zonym. Kiedys synteza uniwersalna wynik6w nauki miala bye 
podstawowym zadaniem filozofii. Wczesniej jeszcze samCi ist6tE: 
filozofii upatrywano w umiejE:tnosci spojrzenia na calose wszech
swiata z jednego, syntetyzujCicego calose, punktu widzenia. P6zniej 
jednak sprawy zmienily siE: radykalnie. Naw~t pozytywizm, dla kt6
rego to wlasnie synteza uniwersalna byla warunkiem istnienia 
filozofii, zrezygnowal ze swych ambicji. Podobnie stalo siE: poza 
pozytywizmem. Miejsce syntez uniwersalnych zajE:Iy rozne "mi
kro-syntezy", dotyczqce mniej hb bardziej podstawowych dziedzin 
rzeczywistosci (jE:zyk, czysta swiadomose, swiat bezposrednio ota-

Znak - 2 

I 



18 JOZEF TISCHNER 

.czajqcy, ogolna teoriaprzedmiotu itd.). Idea syntezy okazala si~ 

bye nader wieloznaczna. A po wyeliminowaniu wszystkich wielo
znacznosci okazalo siE:, ze warunki syntezy uniwersalnej " Sq po 
prostu niemozliwe do realizacji. Nic wiE:c dziwnego, ze wl~kszose 
kierunkow wspolczesnej filozofii zamiast tracie energiE: na bu
doWE: konstrukcji, ktorych wartose jest z gory wqtpliwa, wybrala 
drogE: prowadzenia pozytywnych analiz poszczeg6lnych region6w 
otaczajqcych nas rzeczywistosci, dbajqc jedynie 0 to, by "regio
nalne teorie" byly koherentne. 

Wsr6d tych poszukiwan wylania "siE: jednak stale problem sto
sunku jednej teorii do drugiej. Nie jest to oczywiscie najwazniej
szy problem wspolczesnej nauki. Niemniej jest to problem real
ny. Rozwiqzuje siE: go na ogol przez porownanie sens6w zdanio
wych _jed-nej doktryny z drugq. DziE:ki por6wnaniom ustala si~ 

"tozsamosci, rownowaznosci, mniej lub bardziej glE:bokq harmoniE:, 
jakis paralelizm, niekiedy wykluczania siE: i sprzecznosci. Czyn
nos.e porownawcza moze od biedy bye nazwana czynnosciq "syn

"tetyzujqCq". Jest rzeczq oczywistq, ze "synteza" tak pojmowana 
jest i pozostanie istotnq cZE:sciq skladowq teologii i filozofii chrze

, 	 scijanskiej. BlE:dem byloby tylko to, gdyby si~ z cZE:sci meto,dy 
robilo podstawowy postulat obowiqzujqcy dla calej - naukowej 
dzialalnosci naukowca-chrzescijanina. 

Na marginesie przeprowadzonych dotqd rozwazan, a w oszcze
golnosci na marginesie rozwazan obejmujqcych analizE: implikacji 
podstawowej antynomii tomistycznej teologii spekulatywnej, na
suwa siE: uwaga nastE:pujqca: 

Antynomia miE:dzy logikq teologii tomistycznej a wewn~tt:znq 

logikq Objawienia, rozwazana przez pryzmat p6dstawowej irlei 
filozofii chrzescijanskiej jako nauki syntetyzujqcej, odslonila nam 
dwa m 0 z I i w e sposoqy traktowania Objawienia i dwa oparte 
o nie pojE:cia nauki zwiqzane tematycznie z Objawieniem. Pierw
szy sposob traktowania zmierza do tego, do czego zmierzala 
teologia tomistyczna. J ego haslem jest: una u k 0 wi e Objawie

"nie, 	to znaczy uczynie z Objawienia naukE: scislq, podobnq w swej 
budowie formalnej do obowiqzujqcego nas dzisiaj modelu nauki. 
Drugi zmierza do tego, by Objawienie potraktowae jako szczegol
ny fenomen' religijny i " kulturowy, po czym uczynie je tematem 
szeroko pojE:tych badan opisowych. Jego haslem jest: 0 b jaw i e 
Objawienie, to znaczy odslonie jego tres!': zgodnie z regulami nau
kowej scislosci i naukowego obiektywizmu obowiqzujqcego ~zisiaj 
w naukach "ideograficznych". 



SCHYLEK CHRZESCIJANSTWA .TOMISTYCZNEGO 19 

Nie jest moim tutaj zadaniem dyktowac wyb6r teologowi. Nie 
chcialbym wykraczac poza zakreslone na wst~pie ramy opisu pe
wnej sytuacji intelektualnej, W · jakiej znalazla si~ ·dzisiaj nauka 
katolicka. Wydaje mi si~. jednak, ze impas, w jakim znalazlo si~ 
chrzescijanstwo.w czasach nowozytnych, brak dostatecznie wnikli
wych analiz' tego impasu na gruncie filozofii tomistycznej 11, 

braki w tomistycznej metodologii, kt6ra nie pozwala na podj~cie 
pozytywnych badan nad swiatem i chrzescijanstwem i uzyskania 
w tej dziedzinie naprawd~ nowych wynik6w, ze to wszystko de
terminuje 6w wyb6r w spos6b wystarczajqco jednoznaczny. 

DWA PUNKTY WIDZENIA 

Na schylek "chrzescijanstwa !omistycznego" mozna patrzec z co 
najmniej dw6ch punkt6w wfdzenia: z punktu widzenia filozofii 
i z punktu widzenia chrzescijanstwa. 

Z punktu widzenia filozofii zjawisko rozkladu system6w filozo
ficznych i jego konsekwencje nalezy dp zjawisk normalnych, nie 
budzqcych zdziwienia zadnego filozofa a przede wszystkim zadne
go historyka filozofii. Systemy filozoficzne rodzq si~ w czasie 
i w czasie przemijajq: czas jest sposobem istnienia systemu fi
lozoficznego. Zazwyczaj bywa tez tak, ze system przemijajqc 
w czasie nie przemija jednak bez reszty: pewne tezy starego sy
stemu, zmieniwszy cz~sciowo sw6j sens i miejsce, pojawiajq si~ 

w nowych systemach po nim powstalych. Filozofia, jak to sam to
mizm stwierdzal, jest dzielem rozumu naturalnego a prawem ro
zumu naturalnego jest rozw6j. Gdybysmy chcieli absolutyzowac 
jakikolwiek system poj~c "rozumu naturalnego" wynoszqc go po
nad czas, oznaczaloby to gruntowne zapoznanie i niezrozumienie 
historycznej natury filozofii i filozofowania. 

Z punktu widzenia chrzescijanstwa rozejscie si~ chrzescijanstwa 
z tomizmem nie powinno takze budzic zdziwienia. W chrzesci
janstwie podkreslalo si~ i nadal podkresla, ze gl~bia Objawienia 
jest tak wielka, iz byloby zuchwalosciq, gdyby chcialo si~ jq 
wyczerpac przy pomocy jakichkolwiek ludzkich poj~c, w tym tak
ze pOJ~C filozoficznych. Stqd pewna tolerancja i pewien dystans, 
z jakimi chrzescijanstwo podchodzilo do r6znych pr6b interpreta

11 Ostatn!e analizy Maritaina i Gilsona nie wychodZlj niestety poza konwencje 
"chrzescijanstwa tomistycznego". 
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cyjnych jego podstawowych poj~c, ezy to augustynskiej czy to
mistycznej, czy skotystycznej. Z punktu widzenia samego chrze
scijanstwa dar rozumienia chrzescijanstwa jest darem Ducha sw., 
danym darmo dobrej woli czlowieka. Potrzebuje on czasu, by wy
dac sw6j owoc. Chrzescijanstwo dbalo bardzo troskliwie 0 zacho
wanie pelnego uprzejmosci dystansu w stosunku do wszystkiego, 
eo na jego temat wYPowiedziala przeszlosc. Wciqgalo jq ono w SWq 
sluzb~, ale nie pozwalalo si~ przez niq wyczerpac. 

Z obydwu punktow widzenia wylania si~ prosty wniosek. 
Jak w lonie kazdej filozofii ukryta jest negacja samej siebie, 

tak w ehrzescijailstwie ukryta jest cicha ' negacja kazdej filozo
Jii chcqcej jego tresc wyczerpac bez reszty. W pewnych okresach 
historii utajone negacje odslaniajq si~. Wtedy powstaje pozor dys
harmonii nowej, nieoczekiwanej, niepokojqcej. W istocie rzeczy 
jest to jednak tylko pozor nowosci. 

J6zef Tischner 



HALINA BORTNOWSKA 

Z N A K I ZAPYTANIA 

W prasie swiatowej a nawet polskiej coraz to przybywa informacji 
na temat okreslany haslem "kryzys". R6znie bywa on lokalizo
wany, rozmaity przyznaje mu si~ zasi~g - od kryzysu celibatu 
duchownych po kryzys religii jako takiej, obejmujqcy nie tylko· 
Kosci61 Rzymsko-Katolicki i cale chrzescijanstwo, lecz si~gajqcy 
samych mozliwosci jakiejkolwiek wiary. W poszukiwaniu przy
czyn kryzysowych fenomen6w si~ga si~ tez blizej lub dalej, w hi
stori~ Kosciola, jego struktur i doktryn, ezy tez w dzieje mysli 
ludzkiej w og6le. Nie brak autor6w, kt6rzy stawiajq pytanie, czy 
chodzi w istocie 0 kryzys mysli i instytucji sensu stricto religij
nych, ezy tez 0 kryzys kultury, tym razem 0 bardzo szerokim za
si~gu i obejmujqcy dziedzin~ religijnq. Jesli si~ nie zawahamy 
przed wielkimi slowami, moglibysmy m6wic 0 kryzysie czlowie
czenstwa. Mamy prawo i podstaw~ my-slee, ze czas obecny nie 
jest tylko czasem kryzysu Kosciola (nawet w najszerszym i naj
bardziej wznioslym sensie terminu "Kosci61") . 

Artykul ks. Tischnera wiqze si~ dla mnie z t q kryzysowq seriq 
i zajmuje w niej szczeg6lne miejsce. Autor ogranicza wprawdzie 
sw6j przedmiot refleksji . i zdaje si~ obejmowac niq tylko sytuacj~ 
w Kosciele Rzymsko-katolickim. Ale z drugiej strony przyczyn 
tego stanu rzeczy szuka nie 'w niedawnych wydarzeniach, takich 
jak Vaticanum II, lecz w dominujqcym przez cale wieki sposobie 
interpretacji Objawienia. Streszczajqc i upraszczajqc mozna po
wiedziec, ze Tischner wiqze kryzys w Kosciele katolickim ze 
schylkiem czy nawet mocniej - z rozkladem formacji , kt6rq na
zywa "tomistycznym chrzescijanstwem". 

Istnienie formacji wykazujqcej cechy opisane przez autora jest 
faktem, nawet jesli jej zwiqzek z historycznym systemem teolo
giczno-filozoficznym Tomasza z Akwinu nie jest bezposrepni i jed
noznaczny. Moze nalezaloby raczej m6wic 0 chrzescijanstwie 
"quasi-scho,lastycznym", czy potrydenckim? Bo przeciez wlasnie 
Sob6r Trydencki, unikajqc, w obliczu spor6w szk61, wyraznej ka
nonizacji tomizmu, uznal jednak pewien okreslony model teologii 
spekulatywnej za obowiqzujqcy dla katolik6w. 
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Zadna z wczesniejszych aprobat dla osiqgni~e teologii spekula
tywnej nie miala tak globalnego charakteru. Encyklika Aeterni 
Patris przyznajqca tomizmowi swego rodzaju pficjalny katolicki 
monopol przyszla na tyle pozno (1879), ze jest rzeczq oczywistq, 
iz nie jej wplywowi zawdzi~czamy slusznie podkreslane przez 
'l'ischnera nasycenia zycia koscielnego elementami scholastycznej 
wizji swiata, w ogolnych zarysach zgodnej z wizjq tomistyczn~. 
Encyklika miala wyraznie na celu ratowanie istniejqcej a zarazem 
wybitnie zagrozonej potrydenckiej wizji chrzescijanstwa katolic
kiego. Byla epizodem w obr~bie dziewi~tnastowiecznych zmagan 
z . narastajqcym kryzysem. W istocie tym samym, z jakim mamy 
obecnie do czynienia, choe weszly don nowe elementy i, jak juz 
powiedzielismy, coraz mniej rna sensu odrywanie kryzysu w Ko
sciele od tego, co nazwalismy kryzysem czlowieczenstwa. 

Powstaje pytanie, w jakim kierunku szukae nalezy drogi wyj
scia z tego kryzysu, wzgl~dnie jakq drog~ sugeruje dynamika 
obserwowanych przemian. Teren koscielny moze bye przykladem 
takiego szukania drogi, choe rozwiqzanie zapewne musi bye calo
sciowe i nie wiadomo komu przypadnie rola wiodqca. 

Gdzie szukae drogi wyjscia? to pytanie jest calkowicie otwarte. 
Dopuszcza kazdq odpowiedz. Takze odpowiedz, ze kryzys trzeba 
po prostu przeczekae czy stlumie, a po odpowiednim czasie ofi
cjalnie podtrzymywana scholastyczna formacja odzyska swoje 
dawne wplywy. Co wynika z dotychczasowych doswiadczen? Jakq 
drog~ wskazujq dokonujqce si~ przemiany? Tu juz nie kazda od
powiedz moze bye brana pod uwag~.Pytanie zaklada pewne kry
teria weryfikacji, odpowiedz musi bye wsparta analizq ' obecnego 
kryzysu. Artykul ks. Tischnera zawiera elementy takiej analizy, 
choe moim zdaniem autor pewne istotne czynniki pominqL Wiqze 
si~ to ' z przyjf;tym przez niego zaciesnieniem pola obserwacji 
zajmujqc si~ wylqcznie kryzysem Kosciola Rzymsko-katolickiego 
autor moze go wiqzae ze specyfikq tomizmu (czy bardziej eklek
tycznej scholastyki i neo-scholastyki). Co jednak poczqe, gdy po
dobne zjawiska wyst~pujq w Kosciolach wywodzqcych si~ z Re
formacji? Istniala wprawdzie scholastyka protestancka, ale nigdy 
nie miala ona monopolistycznej pozycji, a wplywy jej od dawna 
Sq bardzo niewiel!de. A jednak kr~zys, choc w nieco innej postaci, 
objql i calkiem niescholastyczne i nietomistyczne, a na pewno nie 
"potrydenckie" srodowiska protestanckie. 

Czy wlasnie na pewno nie "potrydenckie"? Powstaly przeciez 
spekulatywne syntezy "antytrydenckie" czy "kontrtrydenckie"? 
Tomizm czy neoscholastyka nie jest jedynq filozoficznq syntezq 
wyjasniajqcq, z ktorq probowano chrzescijanstwo skojarzye. Moze 
wlasnie w tym kojarzeniu, zrastaniu i zlepianiu wiary 'z osiqgni~-
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ciami filozofii tkwi przyczyna kryzysu? Moze chrzescijaiistwo 
obciqzone jest dzis nie tylko rozkladem tomizmu czy neoschol.a
styki lecz dezintegracjq filozofii w ogole? Albo tych syntez filo
zoficznych, ktore dotqd probowalo asymilowac? Rozwija si~ prze
ciei dzisiaj jakas nowa swiadomosc filozoficzna, bardzo r6zna od 
swiadomosti "klasycznych" - przejmujqcym jej swiadectwem jest 
na przyklad olsniewajqcy belkot wittgensteinowskich Wyk!ad6w 
o wierze. 1 Moina 9i~ co najmniej domyslae, · ze ks. Tischner 
wcielenie tej nowej swiadomosci upatruje w fenomenologii. Ale 
czy w istocie novum nie tkwi na innej plaszczyznie: w poj~ciu 0 roli 
filozofii i jej mozliwosciach, w zakwestionowaniu i zawieszeniu, 
jakie zaczyna nas ogarniac, nas, ktorzy, jak to powiedzial Lem; 
plyniemy na krze i wiemy 0 tym... 

Nowa swiadomose filozoficzna blisko spokrewniona jest czy 
wr~cz wyrasta z naprawd~ rewolucyjnie pogl~bionej i rozrasta" 
jqcej si~ swiadomosci historycznej, czy moie lepiej: poczucia hi
storii. Nie chodzi tu ' tylko 0 szerszq i dokladniejszq znajomose 
faktow z przeszlosci, lecz 0 zasadniczo nowq, z gruntu ewolu-: 
cyjnq wizj~ czlowieka, jego idei i spoleczeiistw (w tym tahe Ko
sciolow). Nie p~ypadkowo teologowie podejmujqcy zywe pro
blemy wspolczesnosci tak powszechnie interesujq si~ wlasnie 
Heglem, filozofem historii. 2 

Zwracam na t~ spraw~ szczeg6lnq uwag~, poniewaz ks. Tischner 
widzi ognisko konfliktu raczej w sferze myslenia przyrodniczego 
i przyrodniczej wizji swiata. Istotnie, na plaszczyznie duszpaster
skiej jest to zagadnienie wazne i aktualne. Wielu uczni6w szkol 
srednich czy student6w przeiywa ostro, nawet dramatycznie kon
flikt "mi~dzy sredniowiecznq religiq . a dziewi~tnastowiecznq na
Ukq".3 Popularna formacja "tomistycznego chrzescijaiistwa" jesz
cze si~ z t q spraWq nie uporala, i kto wie, kiedy si~ upora. Ale 
zasadniczo, teoretycznie i dla tej formacji problem jest jakos roz
wiqzany - tomiSci uznajq zasadniczq niewsp61miernosc, odr~b
nose i niepor6wnywalnosc tez metafizyki i teologii spekulatywnej 
z tezami nauk szczegolowych. W miejsce sprzecznosci wprowa
dzono fundamentalny hiatus - filozofia i wiara nic nie majq 

1 Znak nr 181/182. 
2 I tu takze mamy prekursor6w jeszcze sprzed I Soboru Watykanskiego jal, 

np. J. Ev. Kuhn, przyw6dca drugiego pokolenia katolickiej szkoly tybingenskiej. 
D2liewi<:tnastowieczne pr6by odnowy teologii katolickiej przez kontakt z filozofiq 
wsp6!czesnq zasluguj'l na wi€;cej uwagi - mamy tam precedensy zar6wno 
oSiqgni<:c jak i porazek obserwowanych dzisiaj. Ciekawie pisze 0 nich T. M. 
Schoof, mlody teolog holenderski, w kslqzce poiiwl<:coneJ przelomowi w teologH 
katolickiej na przestrzeni ostatnich stu lat (Aggiornamento. De doorbraak van 
den nieuwe kathotieke theotogie, Het Wereldvenster, Baa·rn 1968). 

3 Na tematy te wielekroc pisal w Tygodn!ku Powszechnym ks. Michal Heller. 



HALINA BORTNOWSKA24 

do powiedzenia w zakresie wiedzy, powiedzmy, przyrodniczej. Mo
wiq jednak cos 0 swiecie, tyro samym ktorym zajmujq si~ na
uki - tylko w innym aspekcie... Rzecz w tym, ze wielu ·ludzi 
dzisiejszych, jak to slusznie podkresla Tischner, nie odczuwa juz 
potrzeby pozaempirycznego komentarza do swiata, komentarza, 
ktory by tylko "wyjasnial", ale nie dawal dyrekty1t dzialania 
i przewidywania. Nie ma wi~c antymetafizycznej rewolty, tylko 
brak zainteresowania, wzgl~dnie zainteresowanie, czasem bardzo 
zywe, ale w gruncie rzeczy pozorne - metafizyka to towar poszu
kiwany, PQniewaz widzi si~ w niej narz~dzie, praktycznych swia
topoglqdowych sporow, lub, co juz rokuje lepiej, metafizyce przy
pisuje si~ funkcje aksjologiczne, ma oria sluzyc za fundament 
hierarchii wartosci, ma komentowac swiat z punktu widzenia 
wartosci.4 Powstaje wtedy zagadnienie, w jakiej mierze meta
fizyka tomistyczna i caly "system potrydencki" moze te oczeki
wania spelnic. Czy moze poddac si~ daleko idqcej aksjologizacji? 
Jakie b~dq tego konsekwencje - przede wszystkim czy uda si~ 
uniknqc moralizatorstwa? Moralizowanie jest drogq najmniej
szego oporu, ale funkcja aksjologii bynajmniej si~ do moralizo
wania nie sprowadza. Podjqc problem wartosci i problem sensu 
to nie znaczy "umoralniac". Czy trzeba przypominac, ze poza 
etycznymi istniejq inne jeszcze wartosci? 5 

Aksjologizacja stanowi lekarstwo na brak zainteresowania me
tafizykq czy filozofi~ w ogole. Racj~ ma Tischner twierdzqc, ze 
i w zakresie teologii ten proces - zwrot ku wartosciom i pyta
niom 0 wartosci - ma ogromne znaczenie. Harmonizuje on z mo
tywem pewnego rodzaju poznawczej ascezy w teologii - gdzie 
rozwazania majq skupic si~.wok61 prawd istotnych dla ekonomii 
zbawienia, prawd dla niej c e n t r a 1 nyc h, Jesli chcemy wy
razic si~ ostrozniej . Stqd latwiejsza rezygnacja z prob docieka
nia kim jest Bog w sobie, na rzecz refleksji nad tym, kim jest 
on quoad nos, wzmozone zainteresowanie eklezjologiq itd.6 

4 Podejscie tego typu oraz zwi~zane z nim pytania stale powr3caj'l w pole
mikach dotyczllcych roli filozofii dzisiaj . Por. np. dyskusja wok6l artykulu 
Stefana Wilkanowicza Powr6t z kratny fHozoj6w, Znak nr 80 i 82. Z innego 
nieco punktu widrenia kwestiE; "schylku tomizmu" poruszyl A. Siemianowski 
w artykuJe Spor 0 aktt!alnq warto~c tomizmt!, Wi~i nr 11-12 (1963). Por. tez 
dyskusjE; w nUll1erach, 3 i 4 (1964). 

5 Moralizowanie stalo siE; plagll chrzescijanstwa protestanckiego. Przyznajll 
to jego najwybitniejsi przedstawiciele. Barth zwykl byl podkreslac, Ii: wbrew 
praktYkom wielu kaznodziej6w dobra nowina nie polega na tym by glosie , ze 
grzesznicy powinni stae siE; dobrzy - chodzi raczej 0 to, ze B6g jest dobry dla 
grzesznik6w... Dotykamy tu centralnego zagadnienia stosunku doktryny uspra
wiedliwienia przez wiarE; do doktryny u§wiE;cenia. Postawa Bartha jest nie
wlltpliwie nawi'l"aniem do wielkich anty-moralistycznych intuicji Reformacji. 

7 Por. Y. M. Congar, Chrystus w ekonomii zbawienta, Znak nr 161, a takze 
artykul K. Rahner.a 0 antropologicznej o·rientacji chrzescijanstwa w nrze 18r,. 
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Aksjologizacja jest jednak tylko jednq z dwoch wielkich ten": 
dencji dzisiejszych wskazujqcych ewentualne drogi wYJscla 
Z kryzysu. Drugq jest rozwoj hermeneutyki. Dzi~ki niej mozna 
b~dzie pogodzie historycznil ciqglose, wiernose wobec tradycji 
i sprawiedIiwose wobec niej - z szukaniem odpowiedzi na wla
sne pytania.7 Konflikt pomi~dzy swiadomosciq historycznq a mo
delem swiadomosci religijnej charakterystycznym dla formacji 
potrydenckiej ("tomistycznego chrzescijanstwa") nie moze zostac 
rozstrzygni~ty drogq uniku. Mozna . ostatecznie zglosie desinte
ressement wobec nauk przyrodniczych, ale chrzescijanstwo, poki 
jest reIigiq historycznq, religiq historii zbawienia, nie moze 
uchyIie si~ przed postawieniem problemu historii. Dla chrzesci
jan historia jest zarazem kontekstem i narz~dziem Objawienia. Pro
by ucieczki przed historiq konczq si~ niepowodzeniem. Bultmann 
na ptzyklad polozyl nacisk na "teraz" wiary - Jezus historyczny 
mogl zostae usuni~ty w cien Jezusa wiary dzis - ale wygnana 
oknem historia powraca szeroko otwartymi drzwiami. Czlowiek 
wierzqcy dzis nie zyje poza historiq. Historia najnowsza dose 
jest dokuczIiwa, by czlowiek pragnql si~ · poza niq 'wydobye na
wet za wysokq cen~ - ale dla chrzescijanina cena ta powinna 
bye uznana za zbyt wysokq. Znaleze si~ .poza historiq, to wyrzec 
si~ odpowiedzialnosci i wyrzec si~ swiadectwa, przystae na to, 
by religia pelnila funkcj~ stosunkowo malo toksycznego narko
tyku. 

Rozwoj hermeneutyki i upowszechnienie postawy wobec rze
czywisto§ci, jakq hermeneutyka zaklada --'- wszystko to niewqt
pliwie uderzy w "tomistyczne chrzescijanstwo" i w dotychcza
sowe pojmowanie teologii spekulatywnej w Kosciele katoIickim. 
Czy efektem zderzenia b~dzie nawrot do teologii pozytywnej 
"objawiajqcej objawienie", jak pisze Tischner? Nie sqdz~. Ostra 
swiadomose metodologiczna przekresla iluzj~, ze mozna Obja
wienie po prostu "objawiae". Zawsze mamy do czynienia z jego 
interpretacjami, przy czym w gr~ wchodzi nasz ludzki wklad, 
nieodmiennie filozofujqcy, czy metafizykujqcy. Fides quaerens 
intellectum b~dzie podejmowae proby spekulacji, interpretujqc 
na nasz uzytek depozyt objawienia. (Rezygnacja z interpretacji 
oznaczae moze jedynie naiwny fundamentalizm). Skupiajqc si~ 

wokol centralnych problemow ekonomii zbawienia, aksjologicz
nie zorientowana teologia spekulatywna b~dzie na pewno rozna 
od systemow scholastycznych. B~dzie tez miee inny status, 0 wiele 
bliz;;zy statusowi hipotez interpretacyjnych w naukach huma

7 Por. artykul E. Schillebeeckxa 0 kato!lckie zastosowante heTmeneutyld. 
Znak nr 169/170. 
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nistycznych. B~dzie zywa, potrzebna, relevant, na tematy dnia, ' 
i b~dzie si~ zmieniac. 

W niniejszych rozwazaniach na marginesie dominujq zagad
nienia z zakresu teorii, jej przyszlosci i los ow. Nie oznacza to, 
ze sqdz~, iz kryzys czlowieczenstwa i kryzys w Kosciolach spro
wadza si~ do teorii i na tej plaszczyznie moze zostac rozwiqzany. 
Na to istnieje tu zbyt wiele sprz~zen zwrotnych. P r a k t y k a po
trydenckiego chrzescijanstwa wspiera i konserwuje jego teori~. 

Kto wie, czy takZe nie praktyka rozstrzygnie 0 losach rodzqcej 
si~ nowej formacji. Nie wiele tu powodow do optymizmu. Powo
lanie do niecierpliwosci jest ba~dzo trudne. 

Halina Bortnowska 



KS. WAClAW SWIERZAWSKI 

EGZEGEZA BIBLlJNA I TEOLOGIA 
SPEKULATYWNA SW. TOMASZA 
Z AKWINU 

•"Illi qud utuntur philosophicis documentis in 
Sacra Scriptura redigendo in .obsequium fidei, 
·nan miscent aquam vino, se.d convertunt 
aquam in vinum". 

In Boeth. de Trinitate, P. II, 3, ad l. 


Zasadniczo sw. Tomasz z Akwinu byl znany starszym teologom 
i wi~kszosci wsp61czesnych jedynie ze swych traktat6w systematy
cznych. Cala niemal tzw. teologia neoscholastyczna, opierajqca si~ 
na Tomaszu, nie uwzgl~dnia jego dorobku zawartego w Komen
tarzach biblijnych, kt6re byly .podstawq jego codziennego wykla
duo Niejedna nawet z nowszych publikacji, juz wydanych po 80
borze Watykailskim II, powiela wciqz te same bl~dy, rozprzestrze
niane tu i 6wdzie w wersjach popularnych. Gl6wnie oska'rza si~ 
tam Tomasza 0 arystotelesowski intelektualizm, przesadnq speku
lacj~ i brakkontaktu z myslq patrystycznq. 1 

Badania nad sredniowieczem, jakie byly przeprowadzane po 
wydaniu encykliki Aeterni Patris (1879), zwlaszcza w swej ostat
niej fazie, m6wiq co innego. Ale trzeba je czytac w kontekscie . 
calosciowych studiow nad sredniowiecznq scholastykq, ktorerozwi •
jaly si~ wedlug nast~pujqcej krzywej e·wolucyjnej. 

W pierwszym okresie (1890-1910) teologowie (F. Ehrle, D. Man
donnet) uwydatniali akcenty arystotelesowsl{ie, tak u scholasty

1 Takie opinie spotykamy w dziele Loehrera·Friesa, Mysterium Salutis, Ben· 
ziger vg 111965/820: "Thomas steUt den Glaubensbegriff .... in einer Perspektive, 
wElche nicht mehr dieselbe 1st, wie Schrlft \lnd Vaeter sie hatten". Spotykamy 
je w dziele wydanym przez osrodek Lowaiiski (praca habilitacyjna pisana pod 
kierunkiem prof. G. Thilsa) T. Tshibangu, Thp.ologle Positive et Theologle spe· 
culative. Positions traditionnelles et nouvetle problematlque. Louvaln 1965, 38: 
" S t. Thomas a connu et signale les methodes 'd'autorite' et de 'raison', mai~ 
pour lui , €lIes sont to utes deux aUK service d'une theologie unique: la 'specula· 
tive'. warto przeciw tym opiniom przytoczyc chocby wypowiedz Y. Congara, 
ktory pisze: "St. Thomas de la Somme dolt ~tre complete par Ie st. Thomas 
des commenta ires scripturaires". Y. Congar, Preface, w: A. Feuillet, Le Christ 
Sagesse de Dieu, Paris 1966, 13. 
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kow, jak i u Tomasza, broniqc tym samym fi1ozofi~ chrzescijanskq 
od racjonalizmu. W okresie drugim (1920-1940) przesuni~to punkt 
ci~zkosci w kierunku poznania wewn~trznego scholastyki (A. Gar
deil, J. Maritain, E. Gilson, M. Grabmann) i teologii sw. Tomasza, 
oraz uwydatniono pewne aspekty augustyilskie, neoplatOIlskie 
i Pseudo-Dionizjailskie w ich tworczosci. Trzeci okres, od 1940 r., 
choc korzeniami swymi si~gal wczeSniej, zajql si~ badaniami wply

. wow patrystyki na scholastyk~ (tak Ojc6w greckich, jak Ojcow za
chodnich), co pomoglo odnalezc rowniez lqcznosc teologii schola
stycznej z duchowosciq, i dalo zrozumienie oogatej syntezy war,· 

. tosci religijno-intelektualnych sredniowiecznej teologii, mimo 
czasem przesadnych akcentow spekulatywnych. 

Rzeczq waz-llq jest rowniez, ze w trzecim okresie studiow nad 
sredniowieczem zwrocono takze duzq uwag~ na problem srednio
wiecznej egzegezy i stanu owczesnych nauk biblijnych (J. Beumer, 
Y. Voste, A. Landgraf, C. Spicq, B. Smalley, H. de Lubac) i ze te 
studia coraz bardziej si~ rozwijajq, ukazujqc w zupelnie nowym 
swietle dotychczasowy obraz sredniowiecznej teologii, kt6ry znali
smy tylko z Summ i systematycznych traktatow. 2 

Obecny artykul ma byc introdukcjq, na naszym rodzimym tere
nie, do . wysilk6w .zajmujqcych si~ badaniem "drugiego obIicza" 
sw. Tomasza z Akwinu, mianowicie dorobku zawartego w jego 
Komentarzach biblijnych, ktore Sq nie mniej Iiczne, anizeli jego 
traktaty systematyczne. 

Najpierw tedy zajmiemy si~ om6wieniem wplywu i roli Arysto
telesa w scholastycznej spekulacji, by z kolei zajqc ·si~ ukazaniem 
sredniowiecznej egzegezy bibIijnej i na jej tIe ukazac metod~ 
egzegezy sw. Tomasza. Na koniec postaramy si~ ukazac syntez~ 
teologicznq zlotego wieku scholastyki, ktoni potrafila ujqC w har
monijnym ukladzie teologi~ pozytywnq i spekulatywnq. W ciqgu 
tych refleksji ukazywac si~ b~dzie coraz pelniejsze obIicze teoIo
gii Tomasza, ktory, jak zobaczymy, tkwi gl~boko tak w bibIijnej 
teologii OJcow, jak i w mistrzowski sposobposluguje si~ arysto
telesowskim dorobkiem scholastyki. 

I. ARYSTOTELES I SCHOLASTYCZNA SPEKULACJA 

Prawa, ktore ksztaltowaly mysl teologicznq sredniowiecza, oOOk 
Pisma sw. i teologii OJcow, byly w wielkiej mierze owocem wply
wu filozofii Arystotelesa na mysl chrzescijanskq. W historii 'teologii 
zwyklo si~ nazywac pewne charakterystyczne etapy tej arystoteIe
sowskiej inspiracji "wejsciami ArystoteIesa". Trzy razy "wchodzil" 

2 M. D . Chenu, La fo! dans l' i ntettigence, Paris 1963, 229-239. 
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Arystoteles, przez nowe przyswojenia jego dziel mysli zachodniej, 
i jego kazdorazowe wejscle zmienialo metod I': teologicznll poszu
kiwail 3• . 

Pierwsze ~ejscie willze sil': Z tlumaczeniem jego Logica Vetus, 
kt6ra w swych Categoria daje analiz~ i klasyfikacj~ poj~e, a w Pe
ri herm~neias analiz~ zdail, oraz omawia instrumenty racjonalnej 
analizy tekstu i wyraz6w. . 

Drugie wejscie (szczeg6lnie wyrazne w XII w.) willze si~ z tlu
maczeniem jego Organon (AnaZitica i Topica). Przynosi to 
mysli zachodniej techniczne wprowadzenie do teorii dysputy 
i dialektyki (sylogizmy, typy dowodzenia, zarys rozumowania praw
dopodobnego), oraz metod~ przeprowadzania kwerendy naukowej 
(ars inveniendi) i sztuk~ sqdzenia (ars , iudicandi). 

Trzecie wreszcie ' wejscie (XIII w.) wnosi do teologii (zwanej 
scientia sacra) nie tylko elementy formalne, ale wraz Z metafizy
kq i teologiq naturalnq zapladnia jq nowll problematykq. Mistrzem 
w tej trzeciej "introdukcji" Arystotelesa do teologii byl sw. To
masz. 

Aby odnaleze nie tylko metod1':, ale zrozumiec klimat i mental
nose czas6w, w kt6rych scholastycy pracowali. trzeba odtworzye 
ich tw6rczosc: przemyslec idee, sledzie technik~. 

1. SCHOLASTYCZNA METODA: AUTORYTET (AUCTORITAS) 
I ARGUMENT (RATIO) 

Elementem podstawowym dla metody scholastycznej jest poj~cie 
aut 0 r y t e t u. Renesans XII i XIII wieku, jak. kazdy renesans 
ewolucyjny, rozwijal si~ wedlug zasady: "haec facienda illa non 
omittenda". Przywiqzanie do tradycji i poszukiwanie nowego, zwiq
zek "vetera et nova" wyraZal si~ wlasnie u scholastyk6w nowymi 
terminami - autorytet i argument. 

Jest autorytet (auctoritas) przede wszystkim wypr6bowanq mq
drosciq przeszlosci, obyczajem ojc6w (mos patrum), metodq przeka
zywania ' wiedzy i to przede wszystkim wiedzy tradycyjnej. Ale 
pelny wyraz znaczeniowy autorytetu widae dopiero w polqczeniu 
z argumentem (ratio). Auctoritas-ratio wskazuje na wsp6lprac~ 
poznaWCZq rozumu z dawnq, przej~tq od tradycji prawdq. Prze
j~cie cudzego bogactwa duchowego przyswaja si~ dla siebie przez 
wlasny wysilek. I znaczenie kapitalne posiada wlasnie ocena auto
rytetu; Sq bowiem autorytety r6zne - obok prawd wiary, nalezq 

3 W tej cZE:sc! artykulu opieram siE: gl6wnie na: A. Lang, Die theologische 
Prinzipi enlehre der mittelalterlichen Scholasti k , Freiburg 1964, 94-167 ; A. G r ill
m eier, Y om Symbolum zur Summa, w: Betz-Fries, Kirche und Ueberli efenmg, 
Freiburg 1960, 119-169; Y. Congar, "Traditio" und " Sacra Doctrina" bei Tho
m as von Aqui n, ibid. 170-211 , M. Grabmann, Die Geschichte der scholastischen 
Methode, Freiburg 1909, 
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tu takze wypowiedzi filozofow. I dlatego kazdy autorytet rna swoje 
wlasciwe miejsce w teologii. 

Jesli sredniowiecze wysoko cenilo autorytety, to pewnie naj
bardziej rozumial ich znaczenie i wlasciwe uZycie sw. Tomasz. 
Mozna sm,ialo powiedziec za Geenem i Chenu, ze technika Tomasza 
nie polega na kompilacji, jak u Lombatda; nie pisze on wyznan 
jak Augustyn; nie parafrazuje swoich :hOdel jak Albert Wielki, 
jego Mistrz; nie idzie drogq symbolizmu jak Dionizy. Tornasz, pro
fesor uniwersytetu w Paryzu, naucza, dyskutuje, ale przede 
wszystkirn k 0 me n t u j e. Pragnqc to podkreslic, J. Voste rno,.;, 
ze Tornasz jest glownyrn przedstawicielem teologii pozytywnej 
swoich czasow. 

Na tym stanowisku b~dzie stal Tomasz nawet wtedy, kiedy po
stawi problem: "Czy teologia jest wiedzq" (utrum sacra theologia 
est scientia), i kiedy b~dzie na to odpowiadal, ze "wiedza opiera si~ 
na argumentach, zas wiara na autorytecie" (scientia debetur ra
tioni, fides auctoritati). 

Wypracowanie teorii argumentu stawialo sredniowiecznym scho
lastykom nast~pne zadania, ktore rozwiqzywali paralelnie wraz 
z praktycznym stosowaniem metody autorytetu i argumentu (aucto
ritas - ratio). Zasadniczymi zadaniami byly: tlumaczenie termi
now (translatio terminorum) i rozbudowanie nauki 0 zasadach 
(principia), ktore- w teologii nazywaly si~ artykulami wiary (arti
cula fidei). 

2. TLUMACZENIE TERMINOw (TRANSLATIO TERMINORUM) 

Problem tlumaczenia terminow mial swoje ogromne znaczenie 
dla teologii. Powstal on ze spotkania dwu wielkich kompleksow 
j~zykowych, j~zyka biblijnego i j~zyka filozofow. Czy jednak me
todyczne zabiegi teologow, jak sentencje, czy quaestiones, odrywa
jqce coraz bardziej zintelektualizowanq teologi~ od gleby Pisma 
sw., przechodzqce coraz bardziej od objawionej rzeczywistosci (re
velatum) do jej sformulowan (revelabile) nie zwiastowaly niebez
pieczenstwa? 

Przeczuwal to pewnie dobrze Grzegorz IX, przestrzegajqcy przed 
"profanae novitates". Bowiem w rzeczywistosci nie tylko tworzono 
nowy j~zyk, obok j~zyka . biblijnego, i nie tylko wprowadzano ten 
nowy j~zyk do biblijnej egzegezy, ale takze w tym j~zyku tworzono 
systematyczne traktaty 0 b 0 k komentarzy biblijnych '. Jesli jed
nak w caloksztalcie tworczym jakiegos autora znajdujemy ten po

4 Pierwszq probq systematyzacji prawd wiary oddzielnie od Symbolu bylo· 
Orygenesa De Prtnctptis. P6Zniej widzimy podobne pr6by w Oratto Catechettca 
Magna sw. Grzegorza z Nyssy i w Erposttto de Ftde Orthodora sw. Jana Da
mascenskiego, na21wanym przez M. Grabmanna "ein ziemlich vollstaendiges 
System der Dogmatik". 
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dw6jny nurt, to znaczy, obok normalnego wykladu Pisma sw., 
narastajqce quaestiones, quaestiones diputatae, czy 'nawet summy, 
to wiadomo, ze r6wnowaga zostala zachowana. Bo nawet jesli struk
tura systematycznych traktat6w bywala organizowana dokola za
kreslonej problematyki, dopowiedzenie innych zagaanien zosta
walo w biblijnym komentarzu. 

Takq sytuacj~ spotykamy u Tomasza. Ale gorzejbylo, kiedy autor 
nie widzqc potrzeby uprawiania komentarza biblijnego, jak to 
widzimy w p6zniejszej scholastyce, poprzestawal na traktatach 
systematycznych. Wtedy nie tylko opuszczal wielki zakres proble
m6w biblijnych, nie tylko akcentowal bardziej moment spekula
tywny, nie tylko ograniczal si~ do j~zyka szkoly, ale wraz z tym 
j~zykiem, kt6ry nie posiadal tej gl~bi duchowej i religijnego po
tencjalu, jaki mial . j~zyk biblijny, prowadzil do wyraznego zubo
zenia teologii, i to czasami 0 sprawy bardzo istotne. A przede 
wszystkim odcinal si~ od tej niepowtarzalnej specyficznosci, jakq 
daje bezposrednie obcowanie z Pismem swi~tym, jako ze Slpwem 
Bozym, a tym samym swiadomie lub nieswiadomie wypracowywal 
cos nowego, t~ "drugq prawd~", przed kt6rq przestrzegal Tomasz, 
walczqcy z Sigerem z Brabantu. 

Reakcja Grzegorza IX byla najpierw bardzo przeciwna wszel
kiemu nowatorstwu. Jednak pod wplywem teologicznego doradcy, 
Wilhelma z Auxerre, autora Summa quaestidnum, kt6ra byla mo
delem dla papieskiej reformy, Papiez otworzyl drog~ filozoficznej 
instrumentacji w doctrina sacra 5. Tyro samym stworzyl tIo dla 
zlotego wieku scholastyki, przyczyniajqc si~ do jej rozumnej r6w
nowagi. Gdzie jednak lezal akcent calego problemu i w jaki spo
s6b starano si~ 'go rozwiqzac bez szkody dla teologii? 

Przede wszy~tkim w wykladach uniwersyteckich uwzgl~dniano 
prymat studi6w skrypturystycznych - duch Pisrna sw. rna prze
nikac calq teologi~. Transcendencja wiary nie rna bye zadnq miarq 
kwestionowana. Kiedy zaczynajq si~ tworzyc konstrukcje rozu
mowe wewnqtrz wiary, to dlatego, ze autorzy Sq przesiqkni~ci 
gl:~boko duchem Ewangelii, duchem sw. Pawla i sw. Jana; stac ich 
na to, by narz~dziami Arystotelesa budowae pelnq syntez~ teologii. 

Wreszcie wysilek teolog6w dqzyl do tego, by utrzymae podw6jnq 
terminologi~: biblijnq i teologicznq, llzywanq przez nich cz~sto 
zamiennie 6. 

5 M. D. Chenu, o. c., 171-200. 
6 Wykaz'! to niebawem zapewne studia, jaka jest zbieinosc terminologiczna 

pomiE:dzy Augustyna ..verbum mentis" a Tomasza analogi,! bytu, jaka zas 
takimi pojE:ciami, jak ..intelligibilis" a ..mysticus.. i jaka wreszcie pomiE:dzy 
czterema sensami Pisma sw. a czterema przyczynami. U Tomasza widac tE: 
ostatni,! zbie~nosc w strukturze dzielka Opuscutum de articutis fidei et Ecctesiae 
sacramentis, i przede wszystkim w prologu do list6w sw. Pawla. 
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Tak wi~c ewolucje w zwillZku ze zmianq terminologii, tak biblij
nej na filozoficznq, czy tei: w lonie samej filozofii wniosly dui:o 
zamieszania, ale ten proces byl nieunikniony. Doprowadzil poprzez 
ewolucj~ litery do .wai:nych przeksztalcen metodologicznych. Byl 
w swym pozytywnym aspekcie narz~dziem do wspanialych syntez 
teologicznych, kt6re stworzyl zloty wiek scholastyki, co podzi
wiamy zwlaszcza w calosci dorobku Tomasza, ale mial taki:e swoje 
negatywne strony. 

Jak przeczuwal Grzegorz IX, przestrzegajqc przed tym "adulte
rinum matrimonium", nawet wysilek najwi~kszych mistrz6w nie po
tram uchronic teologii od upadku, kt6ry przyszedl niebawem po 
smierci Tomasza i polegal wlasnie na tym, i:e zachowano termino
logi~ odcinajqc jq coraz bardziej w teologii systematycznych trak
tat6w (teologia spekulatywna) od gleby biblijnej i jej ducha. 

3. DJ\:2:ENIE DO SYNTEZY 

Innym zagadnieniem wynikajqcym ze scholastycznej metody 
autorytetu byl problem· zdan zasadowych (prima principia). Cho
dzilo 0 to, by teologia posiadala takie.•zdania, majqce wielkie zna
czenie z puniCtu widzenia operatywnosci i moi:Iiwosci tworzenia 
syntezy bardziej scislej i bardziej przejrzystej. Cechq zasadniczq 
zasad byla ich oczywistosc przyjmowana bez dowodu, jak w ary
stotelesowskiej koncepcji wiedzy. Podstawq pewnosci zasad jest, 
jak powtarza · za Boecjuszem Porretanus, tzw. wypowiedi: nie da
jqca si~ wywiesc logicznie (enuntiatio indemonstrabilis), kt6ra jest 
zasadq znanq samq przez si~ (per se); w j~zyku topik nazywa si~ 
ona miejscem (10 c us). 

W teologii w miejsce "prima principia" wprowadzono "articula 
fidei" jako zasady teologicznej argurnentacji. 

Tomasz z Akwinu idzie tu po linii Wilhelma z Auxerre, kt6ry 
pierwszy wprowadzil do teologii artykuly wiary, i stosuje je w teo. 
logii lqcznie z Arystotelesowskq teoriq wiedzy. Teologia jest wi~c 
nie tylko przyj~ciem zbawienia przez wiar~, ale rozwini~ciem 

wirtualnie tkwiqcych w nim prawd. Prawdy wiary, a scislej m6
wiqc, artykuly wiary stajq si~ tym, . czym byly w filozofii prin
cipia. Teologia jest wi~c 'leologiq wniosk6w wyprowadzanych 
z prawd wiary. 

Ponadto artykuly wiary tworzyly razem organicznq struktur~, 
b~dqc w relacji wsp6lzalei:nosci. Tak jak objawienie stanowi jednq 
organicznq calosc, tak tei: artykuly wiary Sq elementami zwartej ' 
jednosci, jej punktem centralnym jest tajemnica zbawienia przez 
Chrystusa, kt6ra nadaje tym artykulom specyficznq struktur~ 
jak ciqi:q ku sobie w egzystencjalnym wymiarze prawdy obja
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wione, tak tez artykuly wiary, strona poj~eiowa objawienia, majq 
odniesienie do siebie (coaptationem ad invicem). 

Ow akcent ujmujqcy caloseiowo teologi~, jest kontekstem, w kt6
rym interpretuje si~ dawnq zasad~ Augustyna "fides quaerens iIl:tel
lectum". Mistrzom scholastyki chodzi jeszcze ciqgle 0 gl~bsze 

zrozumienie wiary. Nawet dysputa uniwersytecka (disputatio ma
gistralis) rna za cel nie tylko walk~ z bl~dami, ale uj~eie korzeni 
prawdy (radices veritatis), rna odpowiedziec na pytanie "w jaki 
spos6b to jest prawdziwe" (quomodo sit verum). 

Konfrontacja artykul6w wiary z Arystotelesowskq koncepcjq 
wiedzy, wplywala na poszukiwanie obiektywnych i subiektyw
nych podstaw pewnosci. Aby wytlumaczyc ostatecznq przyczyn~ 
tej pewnosei, w opareiu 0 Arystotelesowskq koncepcj~ wiedzy, 
TO!]1asz buduje wlasnq teori~ 0 subalternacji 7. 

Podstawowa prawda tej teorii podkresla: ze teologia bierze swoje 
zasady Z objawienia. Sq one wprawdzie subiektywne "quoad nos", 
ale obiekty\ynie wyzsze od kazdej wiedzy. Bonawentura przed nim 
twierdzil, ze teologia nabiera swej mocy powodowej przez seisle 
zlqczenie z Bibliq, ale Tomasz idzie jeszcze dalej, ostatecznq racj~ 
prawdziwosci artykul6w wiary widzi poza Pismem sw. w samej 
wiedzy blogoslawionych i w wiedzy Bozej. To jest wlasnie sarno 
jqdro teorii subalternacji. Ale zlqczenie teologii z wiedzq blogosla
wionych i wiedzq Boga nie jest tylko przez niego rozumiane jako 
nowa sila argumentacyjna, Tomasz tkwil zbyt mocno w tradycyjnej 
linii swych poprzednik6w, Ojcr,.w i szczeg6lnie Augustyna, by nie 
widziec innych implikacji, jeszcze wazniejszych, kt6re z tej teorii 
wynikaly. 

Kiedy wi~c stawia jedno ze swych kluczowych pytan, "utrum 
sacra doctrina sit seientia", nie pyta si~ 0 jej wylqcznie naukowy 
charakter, pyta si~ raczej, czy posiada ona 0 b 0 k swojej funkcji 
topicznej, pozytywnej, takze funkcj~ dyskursywnq. Wlasnie chodzi 
o ten naddatek. Teologia spekulatywna nie jest superstrukturq 
teologii pozytywnej - ale wyjasnia jej sens. To jest niezmiernie 
wazne. Niespostrzezenie tego rysu doprowadzilo do wiehi nieporo
zumien w ciqgu dlugiej historii teologii. Na dylemat pozornie nie
rozwiqzalny - wi a r a c z y wi e d z a, Tomasz proponuje roz
wiijzanie na poz6r paradoksalne, m6wiqc: wiara i wiedza r a z e m. 

Tomasz nie przystosowal swojej teologii do praw wiedzy, ale 
stworzyl teori~ absolutnie oryginalnq; jak to bylo tyle razy u niego, 
wziCjI Arystotelesa za punkt wyjseia, by p6jsc 0 wiele dalej. Takq 
sui generis teoriq byla Tomaszowa teoria subalternacji, kt6ra nie 
byla jednoznaczna z Arystotelesowskq. Jest rzeCZq niezmiernie 
waznq, aby to widziec i umiec wyzwolic si~ z przesqd6w widzenia 

7 A. Lang, D i e theo!ogi sche Prinztpten!ehre, o. c., 163-167. 

Znak - 3 
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struktur arystotelesowskich nawet tam, gdzie ich nie rna, i odnalezc 
t~ pelni~, jakq Tomasi odnalazl w strukt-urach biblijnych. 

A wi~c wiedza teologiczna w rozumieniu Tomasza, choc jest 
poznaniem rozumowym i organicznym danych, to dane te Sq zawsze 
przedmiotem wiary. Stqd konceptualizacja teologii nie jest zby
teczna, ale jest czynnosciq zwyczajnie ludzkq, takq samq jak po
czqtkowa intuicja, czy dopelniajqce milczenie kontemplacji. Osta
tecznie tedy: jednosc - synteza wiary i wiedzy, czyli ludzkiego 
wysilku - poniewaz wiedza teologiczna jest mqdrosciq. 

II. EGZEGEZA BIB/LUNA I SPEKULACJA TEOLOGICZNA 

Scholastyka idqc z jednej strony za metodq arystotelesowskq 
wiedzy, zaciesnila wspolprac~ wiary i rozumu do funkcji dyskur
sywnej i przedmiotem tej wspolpracy bylo wlasnie objawienie 
wirtualne: teologia byla w tym okresie wiedzq dedukcy jnq (scienh a 
conclusionum). Ale rownoczesnie sredniowiecze znalo aspekt drugi, 
ktory wraz z pierwszym tworzyl pelnq symetri~ . 

Otoz, kiedy do XII w . nie bylo teologii systematycznej, kiedy 
cala wiedza teologiczna koncentrowala si~ dokola egzegezy i "mo
dus exponendi sacram Scripturam" byl bazq teologii, istniala zni
koma roznica pomi~dzy przedmiotem wlary zaczerpni~tym z Pisma 
sw. (credibile), a tym przedmiotem wyrazonym j~zykiem teologii 
(intelligibile, czy credibile prout intelligibile). Uprawiano egzegez~ 
takq, jakiej wzory wczesnochrzescijanskie przechowywano w t ra 
dycji Kosciola. Organizowala ona cale objawienie dokola kOl)kret
nego osrodka naznaczonego w przestrzeni i w czasie przez Krzyz 
Jezusa Chrystusa. Byla ona dogmatykq i duchowosciq, tworzyla 
syntez~ wiedzy teologicznej i zycia chrzescijailskiego. 

W ten sposob mozna mowic 0 egzegezie sredniowiecznej i jeszcze 
wczesniej - patrystycznej jako 0 egzegezie liturgicznej. Byla ona 
w sposob szczegolny na uslugach inicjacji sakramentalnej, doko
nywala si~ w klimacie sprawowanej liturgii, najcz~sciej lqcznie 
z ofiarq eucharystycznq, a tym samym miala swojq specyficznq 
orientacj~, roznq od pozniejszej egzegezy uniwersyteckiej. Trosz
czyla si~ bowiem nie tylko 0 dorywcze, spontaniczne tlumaczenie 
tekstu, ale probowala dawac pewne strukturalne uj~cia tresci bi
blijnej lqcznie z tajemnicami roku koscielnego, a tym samym 
pewne "dow;;>.rtosciowanie" sensu literalnego. 

1. TEOLOGIA JAKO " MODUS EXPONEN.Dl SACRAM SCRIPTURAM" 

Przed przybyciem Tomasza do Paryza renesans biblijny si~gal 
swego apogeum. Gorliwosc i duch apostolski panujqcy owczesnie 

http:EXPONEN.Dl
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wplywaly na ksztaltowanie metody pracy: miala ona dwa aspekty 
naukowy i praktyczny. Pracowano nad ustaleniem tekstu i nad 
konkordancjq slownq i pr6bami tlumaczen na j~zyk ojczysty dla 
elity laikow. Postylla Hugona z St. Cher, kt6ry byl wtedy prze
wodniczqcym zespolu, Sq probq posredniq pomi~dzy glosami biblij
nymi a komentarzami uniwersyteckimi Tomasza 8. 

Korzenie renesansu biblijnego, jak wplywy Arystotelesa, si~gajCl 
gl~boko w kontekst historyczny. Mozna dopatrywac si~ ich w re
formach soborow Lateranskich (trzeci 1179 i czwarty 1215), w ru
chu mendykant6w i jeszcze wczesniej w pracach magistrow "in 
Sacra Pagina", jakimi byli Piotr Comestor (1169), Piotr Cancel
larius (1197) i Szczepan Langton (1238). Ale faktycznie ojcem 
owczesnego "renouveau biblique" byl Hugo ze sw. Wiktora (1141). 

"Sacra Pagina" byla wtedy synonimem wiedzy teologicznej i za
razem synonimem Pisma sw. Moze nawet wi~cej - w pewnej 
mierze stala w opozycji do skrajnej scholastyki, podkreslajqcej 
prymat spekulacji w teologii. Teolog jest "magister in Sacra Pa
gina", wyjasniajClcym wiedz~ BozCl, pochodzqcq od Slowa Bozego, 
odczytanego z BibliL J akCl metodCl si~ posluguje i jakie w ogole 
Sq zasady studium Pisma Sw., tego wlasnie dowiadujemy si~ od 
Hugona, ktoreg'o Didascalion jest podr~cznikiem metody skryptu
rystycznej w XII w. 

Pozycja Hugona jest dyskutowana po dzis dzien. Punkt sporny 
dotyczy jego metody interpretacji Pisma sw. Prawie powszechna 
opinia teologow katolickich i niekatolickich utrzymywala, ze Hugo 
reprezentuje lini~ egzegetow akcentujqcych sens literalny jako 
reakcj~ przeciw teologii symbolu (teologia symboliczna) i naduzy
ciom niektorych teologow poslugujClcych si~ przesadnCl alegoriq 9. 

Przeciw takim opiniom wypowiedzial si~ ostatnio H. de Lubac 10. 

Wedlug niego dla Hugona fundamentem swi~tej doktryny jest hi
storia. ' Reprezentuje wi~c lini~ tradycyjnq, ktorej tylko nadaje 
specjalny akcent. Cale jego dzielo to posztikiwani!;! rownowagi po
mi~dzy teologiCj tak zwanCl doktrynalnq, spekulatywnq a teologiCl 
symbolu, jaka zachowala si~ w alegorycznej linii egzegezy biblijnej 
[alegoria historyczna w przeciwienstwie do alegorii Amalaryka 
z Metz (850) sluzyla odczytywaniu tekstow biblijnych poprzez fi
guryJ. Broni on przez to chrzescijanstwo przed pokuSCl "ponad" 
czy "poza" czasowosci. Jest on w XII w. mistrzem tradycyjnej 
nauki 0 planie zbawienia (dispensatio salutis), aspektu podkresla

8 M. D. · Chenu, Introduction d l'lHude de saint Thomas d'Aquln, Paris 1954, 
199-223. 

9 M. D. Chenu, La th/!ologle au douzleme steele, Paris 1957, 159-209. 
10 H. de Lllbac, Exegese m/!dtevale, Les quatre sens de l'Ecrtture, Paris 1961, 

vol. III, 9-!-15. 
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nego dzisiaj z predylekcjq. Ale i on nie tworzy metody znanej 
dzis pod naZWq Heilsgeschichte, tylko jej broni jak niegdys przed 
nim sw. Augustyn. 

Niestety jednak historia plata czasem figle. Hugo mial zamiar 
zbudowae prawdziwq teologi~ opartq na Pismie sw., ktora oQejmo
walaby calose swi~tej ~iedzy w oparciu 0 fundament historyczny. 
Niestety, jego podzial teologii na dwie cz~sci: wyklad historyczny 
(lectio historical i konstrukcja alegoryczna (constructio allego
rica) ujmujqcy poczworny sens Pis rna s~. (literalny, alegoryczny, 
moralny, eschatologiczny), przygotowal drog~ do pierwszych zbio
row teologicznych odci~tych od komentarza biblijnego. 

2. EGZEGEZA BIBLIJNA SW. TOMASZA 

Zasadniczo znane jest stanowisko Tomasza w dziedzinie biblijnej 
egzegezy u. Jest on zwolennikiem sensu literalnego - doslownego. 
\Viemy rowniez, ze mimo akcentowania sensu doslownego, prze
ciw uczuciowej teologii augustyilskiej, nie odchylil si~ on od 
linii przyj~tej powszechnie w okresie tworzenia jego teologii. Jest 
pod tym wzgl~dem nie tylko dzieckiem swojej epoki, ale tez wier
nym wyrazicielem calej egzegeiycznej tradycji. 

Punktem wyjscia dla jego egzegezy jest podwojne znaczenie 
litery Pisma sw. - to ktore dotyczy slow (voces) i to ktore dotyczy 
rzeczywistosci, wydarzen (res). Pierwsze znaczenie jest literalne 
lub historyczne, drugie jest mistyczne lub duchowe. 

Wprocesie odczytywania tekstu jest wi~c taka kolejnose: naj
pierw czytamy "ex litteris - facta", trzymajqc si~ litery pozna
jemy jednak nie tylko fakty historyczne, ale ich wlasciwy sens, 
przy tym fakty Starego Testamentu majq inne znaczenie niz fakty 
Nowego. PoszuwjqC prawdy Pisma sw. w faktach, ktore tworzq 
zaplecze slow, szukamy albo prawdy dla naszej wiary, albo dla 
naszego dzialania. Kiedy czytamy tedy to, co jest w Starym Testa
mencie Iiguralnie, a co nabiera swego pelnego znaczenia w No
wym, wtedy mamy sens alegoryczny. W ten sam sposob to, co jest 
w Nowym Testamencie, jest figurq przyszlej chwaly. Tak wi~c 
"res" Nowego Testamentu, ktore majq swe zupelne dopelnienie 
w zyciu przyszlym, otrzymUJemy wedlug sensu analogicznegc. Po
dobnie jest z sensem moralnym. M6wi on nam, jakq jest prawda 
Pisma Sw. co do zycia moralnego. Wszystko to, co jest w Nowym 
Testamencie i dokonalo si~ w Chrystusie, jest dla nas znakiem 
wskazujqcym jak powinnismy zye. 

11 Podstawowym tekstem do Tomaszowej teorii 0 sensach Pisma sw. jest 
In Epistol.a ad Galatas 4. 24. Podaje on tutaj tEl sam1! doktryn<: co w Q l lOd

libetales, 7. 14-15, i Summa theo!ogica, I, 1. 10. 
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W tej chwili Z tego poczwornego podzialu interesuje nas sens 
alegoryczny, poniewaz on wlasnie mowi 0 jednosci _dwu Testa
mentow. Ma wi~c to okreslenie swoj akcent w tym, ze "per 
allegoriam dicta" oznacza: "w innym duchu" (per alium intellec
tum), daje inne }:rozumienie, anizeli zrozumienie literalne. Oczy
Voiiscie, jak juz wspomnielismy, wynika ono najpierw Z wiernosci 
literze. Litera jest bau; Tomaszowego empiryzmu. Ale tak bylo 
zawsze w tak zwanej wielkiej tradycji egzegetycznej. 

Konsekwencje takiej postawy pyly bardzo wazkie - zarowno 
dla calosci Tomaszowej teologii, jak dla tych wszystkich, ktorzy 
poslugiwali si~ metodq egzegezy w swych 'pracach. Teologia w tym 
wydaniu miala zywy kontakt z historiq zbawienia a Pismo §w. nie 
bylo tylko "locus theologicus". Majqc realnq baz~ w "literze", 
teologia doprowadzala do religijnego doswiadczenia, przez fakt 
przekraczania litery w kierunku nadprzyrodzonej rzeczywistosci 
wydarzen biblijnych, majqcych SWq kontynuacj~ w sakramentach. 
To chronilo teologi~ od abstrakcjonizmu i bogacilo jq 0 wyrn~ar 

okreslany dzisiaj naZWq "teologia zycia wewn~trznego" weryfi
kujqcq calosc teologii w doswiadczeniu, tak powszechnym w ow
czesnych tradycjach dominikanskich i franciszkanskich . . 

Egzegeza Tomasza pyla wi~c tq kontynuacjq powszechnie upra
wianej egzegezy patrystycznej, a przy tym egzegezq znanq jego 
wspolczesnym. Jakkolwiek tedy egzegeza Tomasza byla formq wy
kladu uniwersyteckiego, i dokonywala si~ poza kontekstem liturgii 
i katechezy, to jednak jest doskonalym uzupelnieniem jego syste
matycznej ekspozycji teologii (doctrtna sacra). Czy moze nawet 
czyms wi~cej . Biblia nie jest dla Tomasza tylko zrodlem teologicz
nym (locus theologicus) : ona ubogaca go w mentalnosc specyficznq 
dla klimatu biblijnego, daje mu szerokosc perspektyw, nOWq wizj~, 
udzielajqc mu tego mistycznego czucia, jakie spotykamy w liturgii. 
W pewnym sensie taka perspektywa jest cz~sciq sensu biblijnego, 
jest "de necessitate Scripturae". 

Stary problem stosunku mi~dzy wiarq a teologiq jako wiedzq, 
pomi~dzy teologiq pozytywnq i spekuIatywnq , pomi~dzy egzegezq 
a spekulacjq, znajduje w tym uj~ciu nowe ukierunkowanie. Dane 
PislY\a SW" ktore stanowiq dane teologii pozytywnej, rozwijajq si~ 
i dopelniajq w spekulatywnym teocentryzmie poprzez Chrysto
centryzm i histori~ zbawienia. Realizujctc harmoni~ istniejqCCj po
mi~dzy teocenl:ryzmem i chrystocentryzmem, teologia spekula
tywna ogranicza swoje zadania do swego zakresu - wprowadza 
wspolczesny j~zyk do wyrazania danych objawienia i przedstawia 
teorie inajqce pomoc w rozumieniu objawienia, ale wskazuje przy 
tym zawsze na fundament, ktory nie zmienia si~ nigdy. 
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III. ROWNOWAGA TEOLOGII W ZlOTYM OKRESIE SCHOLASTYKI 
W JEDNOSCI TEOLCDGII POZYTYWNEJ I TEOLOGII SPEKULATYWNEJ 

Rozwoj teologii idzie wraz ze zmianq metody, zas metoda w sred
niowieczu zalezala bardzo od inspiracji idqcej od Arystotelesa, jak 
staralismy si~ wykazac. Do Xln w. pod wplywem Arystotelesow
skich traktatow logicznych, dokonywalo si~ odrywanie kwestii 
(quaestiones) od lektury tekstu (lectio); obok egzegezy Pisma sw. 
tworzyla si~ teologia spekulatywna. Metoda lektury tekstu pole
gala na narracji, opisie, i wyjasnianiu (modus narrativus, declara
tivus et descriptivus), w teologii zas spekulatywnej dominuje dia
lektyka. 

W Xln wieku nast~puje zmiana wynikla z dwoch powodow. 
Pierwszym byl renesans biblijny h~dqcy konsekwencjq nowych 
duchowosci: franciszkanskiej i dominikanskiej, drugim zas prze
klad nowych traktatow Arystotelesa, przewaznie z teologii natu
ralnej i metafizyki, kto'ry wplywa na wprowadzenie Arystotelesow
skiej koncepcji wiedzy (tzw. trzecie wejscie Arystotelesa). 

Swiadomosc istnienia r6znicy pomi~dzy teologiq a innymi dyscy
plinami wynikala z przekonania, ktore w Xln w . bylo bardzo silne, 
ze zrodlem teologii nie jest ani doswiadczenie, ani aprioryzm, ale 
swiatlo wynikle z objawienia i wiary. To znaczy, ie teologia jest 
w swych najistotniejszych zalozeniach naukq wiary, a jej kamie
nlem w~gielnym jest Objawienie i Pismo sw. Miejsce rozumu jest 
drugorz~dne ("in theologicis fides praevenit rationem" - Gilbertus 
Porretanus). 

Przeklady Arystotelesa ukazaly teologom Ar,Ystotelesowskq teori~ 
wiedzy, dajqc tym samym nowe inspiracje. Ale jak nauka Arysto
telesa doszla do Zachodu w kontekScie komentarzy zydowsko-arab
skich filozofow, tak tez jej recepcja dokonywala si~ wedlug sred
niowiecznego adagium: "ad modum recipientis recipitur". Przyj
mowano jq na sposob eklektyczny (jak wykazuje Van Steen
berghen), albo opozycyjny do augustynizmu (F. Ehrle), albo arabski 
(M. Grabmann, R. de Vaux~ averroistyczny (J. Mandonnet), avi
cenianski (E. Gilson). ' J akkolwiek by hylo, nigdy nie byla ona 
w czystej formie. I to jest powodem, ze w imi~ aplil{aeji nauki 
Arystotelesa do teologii powstawaly roznego rodzaju spory, ze 
tworzyly si~ obozy i ze wyprowadzano skrajne tezy. 

Tutaj si~galy korzenie sporu Tomasza z Sigerem z Brabantu 
o podwojnej prawdzie (duplex veritas), tutaj byly takze poczqtki 
znanej kwestii, dlaczego Tomasz krytykowal sw. Augustyna. Tutaj 
takze tkwiq poczqtki podzialu teologii na pozytywnq (tOpiCZllq) 
i apologetycznq (spekulatywnq) i tu takze jest poczqtek tezy To

... 	 masza, ze choc rozdziela si~ filozofi~ od teologii, to jednak jedna 
jest logika dla tych dwu dyscyplin. Wyklad doktrynalny (expositio 
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doctrinalis) bowiem, jest zawsze wyprzedzony przez wyklad topo
logiczny (expositio topologica). Tomasz walczy 0 to, by nie tworzyc 
falszywej symetriL Pismo sw. nie bylo dla niego zbiorem argu
ment6w, ale zaWSze zr6dlem objawienia. Uj~cie doktrynalne, po
rzqdkujqce wyklad topologiczny, tworzylo perspektyw~ - pewnq 
przestrzen duchowq, w kt6rej kazdy element doktryny, Pisma sw. 
ezy tradycji jest wyrazony jedynie winny spos6b, wedlug innej 
metody i terminologii . 
. Aprioryczna ocena scholastyki ujmujqca jej dorobek jednoznacz

nie, albo jako przeciwienstwo odrodzenia, albo jako spekulacj~ 
przeciwnq topologii pozytywnej, rna swoich zwolennik6w po dzis 
dzieii., tak po strqnie r katolickiej jak i niekatolickiej. W jednym 
szeregu stawiajq oni takze dorobek sw. Tomasza z Akwinu, m6wiqc 
o oddzieleniu przez niego teologii od egzegezy, czy posqdzajqc go 
o uprawianie teologii wylqcznie spekulatywnej. Taka opinia, jak 
widzielismy juz kilka razy w ciqgu tego artykulu, w oparciu 0 naj
wyzsze autorytety sredniowiecznej teologii i filozofii (M. Grab
mann, J. Beumer, M. D. Chenu, Y. Congar, A. Lang, A. LandgI;af, 
G. Soehngen, B. Lonergan, F. Schillebeeckx, M. J. de Guillou, 
C. Dumont i L) nie jest zgodna z prawdq. Przeciwnie, szczeg610we . 
studia wykazaly i wciqz wykazujq organicznq syntez~, do jakiej 
dqzyla scholastyka, i do jakiej doszla w osobie i dorobku sw. To
masza z Akwinu. 

Ale na koniec wrocmy jeszcze po kr6tce do podstawowych 
-element6w metody scholastycznej, by na jej tIe zobaczyc jednosc 
teologii w dorobku sw. Tomasza 12. Reprezentantem wykonujqcym 
faktycznie zaw6d scholara jest lektor, magister, kt6ry majqc licen
ham docendi jest tym samym wykladowcq (expositor). Tak jak na 
innych wydzialach komentarz jest decydujqcq m,etodq wykladu, 
tak podstawowq ksiqzkq na. wydziale teologicznym jest Pismo sw. 
komentowane przez magistra in Sacra Pagina. 

Z biegiem czasu, obok Pisrna sw. powstajq zbiory auctoritates, 
Ksi~gi Sentencji i pedagogiczny autorytet dubluje si~ . niejako. 
Pod wplywem Arystotelesa wchodzqcego na widowni~ uniwersy
tet6w, czytanie i komentowanie coraz bardziej nie wystarcza, 
zwlaszcza ze teologia przeksztalcajqca si~ powoli w "najwi~kszq 
technik~ chrzescijanstwa", zamkni~ta w aulach, przyswaja sobie 
nowq metod~ dla swej techniki. Formq tq jest dialektyka. Jest ona 
w istocie wprowadzeniem do teologii racjonalnych metod, wsr6d 
kt6rych najwazniejszq jest analogia, sztuka szukania boskiej rze
czywistosci poza zwyklymi ludzkimi poj~ciami. 

Rewolucja niewielka, ale zmiana lectio na quaestio prowadzi do 

12 Por. Chenu, Introduction, o. c., 217-226. 
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powo1nego tworzenia prob1ematyki na wz6r dawnych glos, poza 
tekstem Pisma sw., i wreszcie wyodr~bnia filozofowanie i teo1ogi
z().wanie od bezposredniego zajmowania si~ tekstem. Quaestio dis
putata rna juz swojq calkowitq autonomi~, wraz z niebezpieczen
stwem dia1ektycznego formalizmu (co podkres1ali R. Bacon i papiez 
Grzegorz IX). 

Jednak zasadniczo jednosc teo1ogii pozos tala nienaruszona. Roz
dzielanie komponent: lectio (prymat Slowa Bozego), auctoritas (me
tody autorytetu) i. inte1ektualnej kwerendy (quaestio - rationes), 
bylo ty1ko metodyczne, rozdzie1ano, by jednoczyc, jes1i nie w jed
nym traktacie, to przynajmniej w umys1e teo1oga. A jesli powiemy, 
ze scho1astyka byla przede wszystkim metodq (por. M. Grab
mann), to mozemy stwierdzic, ze caly zespol techniczny scho1astyki 
byl na uslugach wiary poszukujqcej umyslowego ujE:cia ((ides 
quaerens intellectum). 

Jak podkreslajq znawcy, i co czytamy w zrodla1ch,scho1astycy 
mieli zyWq swiadomosc, ze wiara nie jest nadzwyczajnym cha
ryzmatem. Choc wyprzedza teologiE:, to jednak swe dopelnienie 
znajduje w logice, w swym 1udzkim sformulowaniu. Teologia jako 
w;edza wychodzi jednak od Pisma sw., ktore nie jest zbiorem 
argument6w do udowodnienia speku1atywnej tezy. Przez wiar~ 
teo1ogia jest zawsze habitus fidei (por. niem. theologa1e, gottfoer
mig), co jasno widzimy w Tomaszowym uj~ciu teo1ogii jako scientia 
subalternata. Wiara jest trwalym principium w konstrukcji teolo
gicznej, w ktorej rozumienie tajemnicy tworzy swi~tq wiedz~ 

(doctrina sacra). Stqd jednosc teologii zachowuje si~ przy stoso
waniu calej skomp1ikowanej technilci. 

Podzialy wi~c nie Sq separacjq. U scholastyk6w dominuje 
teza: "fides quaerens intellectum". I cina najwyrazniej podkresla 
jednosc teologii, poniewaz wiara nie opiera si~ na sferze forma1nej, 
ale na rzeczywistosci ("fides non terininatur ad enuntiabile sed 
ad rem''). 

"Res", 0 kt6rej m6'vvi Tomasz, jest tq samq, kt6rej w swej teo1ogii 
symbo1u szukal Augustyn. Tak jeden, jak i drugi mial tylko jedno 
pragnienie - poznllnia prawdy i posiadania jej. Nigdy nie byli 
niewo1nikami i slepymi nas1adowcami swoich przewodnik6w. 
Sw. Augustyn, uczen neoplatonczyk6w, zapozyczyl od Arysto
telesa teori~ re1acji; Sw. Tomasz, uczen Arystotelesa, w swei teorii 
poznania nie idzie calkowicie za mistrzem, ale obiera raczej 4rog~ 
Augustyna. Szukajqc prawdy, obydwaj majq 'cechE: wspo1nq 
zaufanie do rozumu (intellectum va1de ama! - cytat spotykany 
u Augustyna i u Tomasza). Realizm Tomasza wraz z wplywem 
Augustyna, neoplatonika, pozwa1a mu na zbudowanie jego wspa

I 
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nialej syntezy. Augustynska teoria 0 verbum mentis, uwydatniona 
w jego dzielach (zwlaszcza przy interpretacji prologu sw. Jana 
i VI dzielku De Commendatione Sacrae Scripturae) przekracza za
kres kompetencji Arystotelesa. Jej szczyty w teorii 0 subalternacji 
wskazujq, jak dalece Tomasz przeksztalcil noetyk~ mistrza. 

Tomasz przyswoil sobie naukowe myslenie Arystotelesa, ale 
r6wnoczesnie przekroczyl je 13 . Tak sarno powinien robic kazdy teo
log, poslugujqc si~ szczeg610wymi schematami myslowymi, syste
mami teologicznymi z przeszlosci, winien isc poza nie, aby osta
tecznie poprzez Chrystusa odkryc samego Boga, Boga Abrahama, 
Izaaka i Jakuba, najwyzszy cel i motyw calej teologii. W tym kie
runku zmierza odnowa teologii po Soborze Watykanskim Drugim. 

Ks. Waclaw Swierzawski 

13 R. Latourelle, Theo!ogi!?, sci!?nc!? dlL sa!lLe, Montreal 1968, 25-38, 47-51. 



HUGO STEINHAUS 

w s p OM N E N A 
Dzi~ki zyczliwoSci znakom:tego uczonego mo
zemy zapoznac czytelnik6w z Jego wspomnie 
niami, kt6rych pierwszq cz~sc zamieszczamy 
w niniejszym numerze. 

REDAKCJA 

Miasto lezalo u zbiegu trzech rzek, w kotlinie plytkiej, otoczonej 
lagodnymi wzgorzami; najblizsze od polnocy "nad kamieniolomem" 
dawalo za trud polgodzinnego spaceru widok na biale domy, na 
niebieskie Karpaty, na srebrnq Wislok~ i zielone "rownie·'. Na 
zachod bylo Podzamcze - klasyczna wycieczka do ruin zamku 
Firlejow konczyla si~ w karczmie przydroznej. Inne karczmy oko
liczne tez nazywaly si~ pi~lmie: l..apiguz, Mlynek, Lichtarz i Po
hulanka, ale droga przez Podzamcze nad Wislokq do Kolaczyc 
i Tarnowa byla najwazniejsza. Tak pewnie mysleli ci, co tam zbu
dowali warowniE;; tak myslalem i ja, bo przeciez t q drogq przy
jezdzal co tydzien woz zaprz~iony w trojk~ t~gich ogierow, nala
dowany tytoniem ze skladu glownego w Tarnowie, przeznaczonym 
do trafiki monopolowej, dzierzawionej przez Ojca. Namiotowym 
plotnem przykryty woz mi'al postoj na podworzu, przed magazy
nem. Ogierom dawano Gbrok, a furman Lewandowski siadal na 
progu wozowni i zjadal obiad, to znaczy bochen chleba popity 
dzbanem kwasnego mleka. Ogiery;'" dymenzja wozu i obfitosc 
obiadu sprawialy, ze przyjazd furgonu byl dla nas, dzieci, zja
wiskiem imponujqcym. Lewandowski mial si1~ potrzebnq do pro
wadzenia transportu siedmiomilowq trasq; gdy pewnej nocy zlo

. 	dziej chcial si~ po drodze dobrac do tyto!liu, przywiqzal go do 
wozu lancuchem i kazal biedz mil~ za konmi. Czasem pozwa~ano 
mi ukladac tyton na polkach, osobno kwadratowe pudelka "Da
mes", podluzne brqzowe "Drama" i kr~gi zlozone z paczuszek 
"Hercegowina". Do ziarna rozdmuchanego przez konie zlatywaly 
si~ gol~bie; bylo ich przeszlo 50 i nie ubywalo, bo my, czyli dzieci, 
nie chcielismy jesc gol~bi - dla nas byly to ptaki swi~te, jak ibis 
dla Egipcjan. 

Obok wewn~trznego podworza bylo zewn~trzne, mi~dzy domem 
a starostwem; w naszym j~zyku nazywalo si~ one "tam, gdzie 

.. konie jadq". Pierwsze bylo otoczone magazynami, wozowniq, staj 
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niq i mieszkaniem kupca lokciowego, nazwiskiem Menasse; na nie 
wychodzily tez dwa okna tzw. "sali" nalezqcej do sklepu korzen
nego, zalozonego przez mego dziadka J6zefa. W sali byl bilard; 
tamze odbywaly si~ uczty urzqdzane przez miejscowq zlotq mlo
dziez i notabli. Sam dom byl dawniej prawdopodobnie klaszto
rem; zapewne po skasow.aniu klasztoru za j6zefinskich czas6w 
dostal si~ austriackiemu urz~dnikowi Praxmayerowi - z· tych 
czas6w, tj. z konca XVIII wieku, pozostalo jego szczeg6lowe 
oszacowanie na cztery tysiqce floren6w. Mury parteroWe mialy 
metr grubosci, sklep byl naprawd~ sklepiony, a mniejsze izby 
parteI'll takze. Dom nalezal do nas od roku 1853; z tych lat pocho
dzila polisa asekuracyjna, pierwsza w og6le polisa sposr6d wy
stawiony,ch przez "Floriank~" krakowskq. Do domu nalezal ogr6d; 
by! oddzielony od podw6rza wozowniq,od sqsiad6w wysokimi mu
rami, a ze lezal 0 pi~tro wyzej niz ulica tak zwanej Targowicy, 
byl idealnie izolowany. W tym to' ogrodzie uczylem si~ jezdzic 
na siwym kucu, lagodnym i cierpliwym w por6wnaniu z innymi 
rumakami. 

Najwazniejszq cz~sciq domu byl sklep. Byl to "handel kolonialny 
oraz sldad win, w6dek, rozolis6w i likier6w". Chlopcy sklepowi 
mieli swoje zwykle stanowisko mi~dzy ogrodem a wozowniq, gdzie 
myli butelki wodq i piaskiem, a napelnione winem korkowali 
specjalnq maszynq. Umieli jezdzic na pustych beczkach stojqCO, 
chodzili po dachach i stamtqd gromili kasztanami subjekt6w pana 
Tytusa Brqglewicza, naszego sqsiada. Sam sklep byl w lecie chlodny 
dzi~ki niskiemu stropowi, pomimo drzwi otwartych na rynek 
drzqcy od bialego, slonecznego swiatla. Na p6lkach staly setki 
butelek modrych, wisniowych, bialych, glinianych i kamiennych; 
na ladzie lezala szynka w c~gach, a wystaw~ zdobila butelka szam
panska nadnaturalnej wielkosci; byly to czasy, kiedy grozono lu
dziom takimi hutlami bez zadnej mysli 0 mozHwosci napetnienia 
ich lidytem, fosgenem, czy tez trinitrotoluelem... Przez calezycie 
ani alkohol, ani tyton nie wzbudzai we mnie zadnego zaintereso
wania - moze dlatego, ze mialem pod r~kq cale sklady tych de
licji, a Ojciec zapewnil J;Ilnie, gdy skonczylem 10 lat, ze na kazde 
zqdanie dostan~ od niego tyle cygar i wina, He zechc~. 

Centrum atrakcji byla dla mnie stajnia. Zwykle staly w niej 
dwa konie, ale, ze cz~sto si'~ je s.przedawalo i kupowalo inne, cza
sem bylo dwie pary. Niekt6re pami~tam; raz byly to pi~kne siwe 
kuce, innym razem kasztan z bulanym, potem para karych- kuc6w 
bardzo rqczych, ale zlY'ch. Duze konie mialy To:bot~ w polu - wo
zily takze cegl~, kamien i deski. Bo w czasie mojej przedszkol~ej 
mlodosci Ojciec powierzyl sklep najstarszemu subjektowi, a zajql 
si~ budowq dom6w. Jednq z jego pierwszych budowli byla poczta. 
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Gdy miano polozyc kamien w~gielny, Ojciec zaprosil na pOSWI~
cenie znajomych, przyjaci6l i znaczniejszych jaslan. Sniadanie 
byro przygotowane w szopie budowlanej, a wina i w6dki staly 
it discretion na stolach. KrqiyIem mi~dzy goscmi i moje oczy 
siedrniolatka widzialy dok1adniej na wysokosci stolu kaidy za
pornniany lub niedopity kieliszek, nii znacznie wyzej urnieszczone 
oczy doros1ych. Wypija1em je po kolei. W dornu Matka stwier
dzila u mnie gorqczk~, a doktor J6zef Kadyi 1atwo rozpozna1 "ostre 
zatrucie spirytusern". Tym sposobern wczesnie pozna1em podst~p
nego przyjaciela, jakim jest alkohol. 

Kuce by1y potrzebne do bryczki, a wyjazdy bryczkq by1y w lecie. 
skierowane na WisIok~. Taki wyjiJ.zd odbywa1 si~ rano, czasem 
zabiera10 si~ o,biad i wraca10 si~ do damu po poludniu. Ro
dzinny ob6z rozk1adano w nadbrzeinej wiklinie, zwykle na wy
spie, do kt6rej prze jeidza10 si~ bryczkq przez wod~. Tak byIo, 
gdy Matka i siostry uczestniczyly w wyjezdzie, ale by1 takie spo
s6b bardziej rn~ski: z OJcern chodzilo si~ pieszo pod zach6d na 
rzek~, a po nauce p1ywania, nieraz w m~tnej i zirnnej wodzie, 
wst~powa1o si~ na Mlynek do ogr6dka na piwo, chleb razowy 
i ryby suszone. Byia to specjalnosc tej karczmy: "bialki" suszone 
na sloncu, rozpi~te na paIqczkach drewnianych, 0 mi~s ie suchym,. 
slonawyrn, jasnoz6ltym. ChIopcy lcqpali si~ zawsze nago, srnarowali 
si~ mu1em nadbrzeznym na rnurzyn6w, a potern zrnywali w rzece 
i suszyli si~ piaskiem (podobnie, jak w tych czasach suszono nim 
swieio zapisane karty), lub po prostu k1adli si~ na iwirze. R~cznr
k6w nie uzywalisrny; doswiadczenie nauczy10 nas, ze bielizna w1o
i ona po lcqpieli nie rnoknie, a cia10 schnie i ogrzewa si~. Widocznie 
czlowiek jest dok1adnie przystosowany do wody, nad kt6rq zyje, 
bo kqpiel rzeczna daje zadowolenie fizyczne, kt6rego nie doznaje 
si~ ' w zadnej wamIie, ani w iadnym b !l:.senie. Moze to mul i pia
sek, moie korzenie i liscie traw i drzew, kt6re zmywa rzelca po 
drodze, dajq wodzie strumieni wartko pIynqcych t~ moc, od kt6rej 
robi si~ jasno w oczach. . • 

Pierwszy kuc pod wierzch pochodzil z Trzcinicy, z browaru. Byl 
lagodny i umial chodzic po schodach, co wypr6bowano raz na mojq 
prosb~, gdy bylem chory. Konie kupowalo si~ zwykle w Zmigro
dzie ; tam kupcy-koniarze sprowadzali je z W~gier, przez Dukl~. 
Kuca dano mi za wczesnie; nie pozwolono mi siodla, wi~c musialem 
siedziec na derce, oczywiscie bez strzemion. Sprytny kuc - nast~pca 

siwego - latwo zrzucal mnie przez leb, spusciwszy go ku ziemi 
i wierzgnqwszy tylnymi nogami - zdarzalo si~, ze przeskakiwa1 
przeze mnie leiqcego na ziemi . Nasze koniki ch10pskie nazywam 
kucami; wierz~ koniarzom, ze pochodzq od tarpana, bo majq 
swoisty spos6b chodzenia po wybojach i wykrotach. 

http:wyjiJ.zd
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Niemal codziennym celem wycieczek konnych i pieszych byia 
przede wszystkim cegielnia "za kolejq". Trzeba bylo czekac na 
otwarcie "rampy", bo szybowano. Lokomotywa wyciqgaia kilka 
wagonow na pochyly tor, potem wyskakiwal kolejarz z chorq
giewkq, wlazil szybko pod wagon, odrzucal lancuch, wynurzal si~ 
w biegu spod kol, machal CZerWOllq chorqgiewkq i wolal spiewnie 
do blokowego na wieiy: "pierwszy a czwarty a drugi a szosty... !" 
Wagony toczyly si~ same, luzem, zwrotnice obracaly si~ z trza
skiem, a potem zjeidiala dumna lokomotywa i widzialo si~, jak 
szyny uginaly si~ wciskajqc progi w ziemi~. Moina bylo poloiyc 
centa na s~ynie a potem podniesc go, jako ciepIq, cienkq, eJiptycznq 
blaszk~. Rozgal~zienia szyn byly dla mnie zagadkq; od chwili, 
kiedy Ojciec pokazal mi tak zwane kolnierze u kol, niepokoilem 
si~ pytaniem, jak wagon przechodzi z toru na tor; gdy Ojciec na
rysowal mi rozgal~zienie, sprobowalem sam je narysowac - wyko
nalem co najmniej setk~ takich rysunkow... Za torem moina bylo 
widziec "hajc" (galicyjsko-kolejarski germanizm; oznaczal remi
ZE;l) i lokomotyw~ powoli rotujqcq na obrotnicy. Dalej jui bylo 
pole. W rowach rosly niezapominajki, nad dolami cegielnianymi 
krqzyly wazki, obok ±rodelka rosly wonne ziola, ktorych liscie 
byly mieszkaniem metalicznie i t~czowo blyszczqcych chrzqszczy
kow. W niebie topily siE; skowronki, ktorych piesn jest trudniejsza 
do nasladowania nii trel slowiczy. 

Na stolach robiono r~cznie cegly. Mnie te:i wolno bylo formowac 
cegly z gliny - wychodzily gladkie z literami B. S. Cegielnia typu 
pierscieniowego miala na pi~trze kilka rz~dow otworow zamknl~
tych helllfami :ielaznymi; gdy bylo zdjqc helm i wsypac szufl~ 
mialu w~gldwego, pryskala fontanna iskier; potem moina bylo 
Dopatrzyc w dol i zobaczyc cegl~ rozpalonq do ro:iowo-zlotego :iaru . 
To byla najbli:isza podr6i. 

Znacznie dalszq byl Iwonicz, pierwszy pobyt letni, kt6ry pami~
tam. Mieszkalismy w domu zwanym "Ustronie". Rzeczywiscie le
i al tak blisko lasu, :ie ranD liscie zamienialy slonce na ruchli\ve 
plamy na podlodze, a ptaki zdawaly si~ swiergotac w pokoju. Syn 
Iwona dostarczal dziwnych wraien. Jakie cieszylby si~ Chester
ton z palqcej si~ wody w Belkotce! A Wincenty Pol, ktorego wier
szyk wyryto nad tym hodelkiem na tablicy marmurowej, nie 
uwierzylby, gdyby mu powiedziano, 1ze metan z takich podkar
packich szyb6w, jak iwonickie, kiedys palic si~ bE;dzie w fabrykach 
radomskich. Drugim dziwem byl staw rybny w lesie. Rzucalo si~ 

tam bulki i patrzylo na ogromne karpie polujqce gromadnie na 
ka:idq okrusz.yn~. Zapach sosnowy i aromat borowiny jeszcze sil

1 R ok 1967; barbarzyilcy wymys lili "lokomotywowni<:"! 

http:okrusz.yn
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niej podkreslaly egzotycznosc tego kraju ropy skalnej. Bylb duzo 
jaszczurek i w~zy. Byla buda strzelnicza, w kt6rej na scianie na
malowano izb~ - gdy trafialo si~ z flobertu w zegar w izbie, ko
lyska w obrazie kolysala si~, zegar wybijal godzin~, a malowane 
dziecko plakalo. Bylo niemalo dziw6w innego rodzaju. Mozna bylo 
spotkac kr6lewiak6w w rosyjskich czapkach gimnazjalnych, w pa
sach z carskim odem, w bialych mundurach galowych z blyszczq
cymi guzikami. Lucyna Cwierciakiewiczowa z Warszawy byla naj
znakomitszq kuracjuszkq' (obrzydliwego wyrazu wczasowiczka nikt 
by wtedy nie scierpial!). Lucyna, w6wczas juz staruszka wozona 
w fotelu, otoczona byla panami, kt6rzy bawili si~ z niq swietnie 
podobno byla bardzo dowcipna. Moze to jej wplywowi zawdzi~czali 
letnicy, ze restauracja byla znakomita? Kiedy po wielu, wielu 
latach odwiedzilem Iwonicz, filety na grzankach smakowaly tak 
sarno, jak wtedy. I tak sarno jak wtedy spiewaly liny lqczqce osmo
lone szyby ropne z maszynq pompujqcq. Jest? Nie rna! Jest? Nie 
rna! .. . Ze wzg6rza tuz za lazienkami mozna bylo widziec innq nie
slychanie imponujqcq maszyn~ zakladowq; moglem si~ gapic na 
niq bezustannie. W glorietce na deptaku grala dwa razy dziennie 
orkiestra braci Auber6w z Tarnowa. Mozna tu bylo stac i pomagac 
kapelmistrzowi, dyrygujqc paleczkq do pop~dzania obr~czy. Wtedy 
moja Matka zorganizowala u jednego z Auber6w lekcje gry na 
skrzypcach dla mnie - nic nie wyszlo z tej nauki, ani wtedy ani 
p6zniej, pr6cz sredniego wyrobienia sluchu. Na deptaku byl wodo
trysk; zakladano na jego wylot r6zne munsztuki: czasem bil stru
mien prosto w g6r~, czasem rozlewal si~, a czasem ruchomy mlynek 
krzyzowal wymyslnie cztery sznury wodne. Gdy slonce swiecilo, 
wodotrysk dawal t~cz~; kolo basenu mozna bylo lowic pi~Imie 
pachnqce pizmowce, cie~nozielone owady 0 metalicznie blyszczq
cych pokrywach... 

Wlascicielami Ustronia byla rodzina Ostaszewskich; miesz
kali na parterze. Raz starszy pan przystqpil do rnnie i przem6wil 
do mnie po francusku. P6zniej dowiedzialem si~ od Ojca, ze 
byl to konsul austriacki w Egipcie, hI'. Zaluski. Gdy zaczqlem 
zbierac znaczki pocztowe, napisalem do niego do Rairu, zeby mi 
przyslal marki egipskie; odpisal osobiscie osmiolatkowi bardzo 
grzecznie i przyslal kilka sztuk w liscie. 

Zaluscy byli wlascicielami Iwonicza i urzqdzali w sezonie za
bawy dla maloletnich kuracjuszy. Bylem na takiej zabawie z jakq 
setkq dzieci. Rozdano im okrqgle pierniczki; w dw6ch w srodku 
byly migdaly: chlopczyk i dziewczynka, kt6rym przypadl taki pier
niczek, zostawali kr6lem i kr6lowq festynu. Mnie przypadl migdal. 
Posadzono mnie z towarzyszkq na tronie i wlozono korony; dzieci 
parami defilowaly przed nami i klanialy si~. Ale poznalem obok 
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splendoru takZe troski krolowania: bylem taki mlody, ze m~ki 
stroj nie byl mi zwyczajny - idqc na zabaw~ zapomnialem wziqe 
szelki. Przez caly czas mego panowania musialem unikae gwal
towniejszych ruchow, aby nie znaleze si~ w sytuacji zgoia niekro
lewskiej. Ta nieruchliwose przyczynila si~ do majestatu wystq
pienia, ale napeinila mnie czarnymi mysla-mi - odetchnqlem z ulgCl 
po festynie. 

Gdy mialem siedem lat; zdarzyla si~ rzecz polityczna, ktora 
niemale zrobila wrazenie. Ks. Stojalowski rozpoczql swoj~ dzialal
nose w powiecie. Wladze austriackie, namiestnik i starosta, przesz
kadzali mu jak mogli, ale udalo mu si~ wywolae ruch chlopski, 
ktory skierowal si~ przede wszystkim przeciw karczmom zydow
skim. Wybuchlo to nagle: wieczorem Ojciec przyszedl do domu 
i powiedzial, ze chlopi podpalili karczm~ za ' rzekq i grozi ich 
wejscie do miasta. W miescie bylo paru zandarmovv; ci stan~li nn 
moscie nad Jasiolkq. Kilku obywateli, wsrod nich Ojciec, zorgani
zowali straz i ze strzelbami poszli patrolowae na Targowic~ . For
poczty chlopskie, ktore si~ tam zblizyly, wycofaly si~ uslyszawszy 
w nocy miarowy krok patrolu. 0 swicie nadeszlo wojsko z Rze
szowa. Byl deszcz i 0 szostej ranD zobaczylem dwuszereg piechoty. 
Oficer odebral od starosty instrukcje i wojsko odmaszerowalo. 
Ogloszono stan wyjqtkowy i sqdy dorazne. Ruch si~ uspokoil, ale 
jedna kompania 57 pulku piechoty zostala przez lato w miescie. 
Bylo to dla mnie zrodlo wrazen, bo prawdziwe wojsko, oficer 
na konip, bron w kozlach i namioty, to byl widok wspanialy. 
Dawniej, dawniej, jeszcze przed budowq kolei transwersalnej, byl 
w Jasle garnizon. Ojciec opowiadal mi 0 tamtych czasach, np. 
o tYl!l kapitarnie, ktory swojq gaz~ miesi~cznq rozdzielh na pn
delka z napisariJ.i: "na czynsz", "na piwo", "na cygara", "dla 
szewca" itd. Kiedy mu przed koncem miesiqca juz nie starczylo 
na cygara, a zostalo "na szewca", przestawal palie az do pierw
szego, bo (jak m6wil) nie wypada c. k. austriackiemu kapitanowi 
zapozyczae si~ u szewca... 

Teraz juz garnizonu nie bylo, ale czasem przejezdzal pulk ka
walerii: ulani w niebieskich kurtkach i czerwonych spodniach, 
dragoni w kaskach antycznych, lub huzarzy z szamerowanymi 
attylami spi~tymi na lewym ramieniu. Bylo to takie pi~kne, jak 
litografowane obrazki kolorowe przedstawiajqce wojsko polskie. 
Totez, gdy z daleka dal si~ §lyszee "Generalmarsch" na trqbce, nie 
sposob bylo zatrzymae mnie w domu. Tym wi~cej mialem czasu, . 
ze do szlwly nie chodzilem; uczylem si~ prywatnie i mog~ powie
dziee, ze taka nauka zajmuje 0 ·polow~ czasu mniej niz szkolna. 

Dorosli, ktorzy bywali u Rodzic6w od czasu do czasu, zadawali .. 
mi rozne pytania: "Czym b~dziesz?", "kogo wolisz, Ojca czy 
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Matk~? " , "ile masz lat?" itd. Na to odpowiadalem bez namyslu. 
Raz mnie zapytano, jakim sposobem tak szybko znajduj~ replik~. 
I na to odpowiedzialem bezzwIocznie: "Bo ja wiem, 0 co Pan mnie 
moze zapytac, imam odpowiedzi przygotowane". 
Ch~tnie jezdzilem z wizytami do Tarnowa, do rodziny Matki, 

a to z dw6ch powod6w: p'ierwszy, to moznosc codziennego widzenia 
wojska, bo staia tam piechota i ulani; drugi, to cukiernia, kt6rej 
wlasciciel nazywal si~ obiecujqco Delekta, a w kt6rej byly ziem
niaczki i murzynki; ziemniaczki byly z masy marcypanowej, obsy
pane mialkq czek61adq, a murzynki byly raczej mulatkami, bo do 
polowy z bialej smietanki a do polowy czekoladowe. Dziadek mi 
dogadzal, wi~c raz zjadlem tyle orzech6w, ze dostalem silnej go
rqczki. Posiano po lekarza, kt6ry zapisal jakqs obrzydliwq mikstur~ . 
Biagalem ciotk~, zebym nie musial zazyc tego lekarstwa. Wzru- . 
szona ustqpila. W czesnie ranD nadeszla z apteki wiadomosc, ze 
zaszla omylka i ze lekarstwo bylo gorsze od choroby. 

Gdy skonczylem dziewiqty rok iycia, poslano mnie do czwartej 
klasy szkoly ludowej. Szkola miescila si~ w "starym magistracie". 
Byl to gmach poklasztorny, w kt6rym na parterze miescil si~ 

areszt miejski, a na pi~trze szkola czteroklasowa. Obyczaje w tej 
szkole byly dosyc dziwne. Bicie odgrywalo tam wainq rol~ jako 
srodek wychowawczy, a takze bylo srodkiem platniczym mi~dzy 
uczniami. Moina bylo kupic u kolegi znaczek Helvetia, dajqc mu 
za to prawo trzykrotnego uderzenia linijkq w dion. Nauczyciel bil 
trzcinq. Katechetq byl hr. Wisniowski, elegancki ksiqdz 0 bladej 
twarzy i czarnych oczach. Mial taki zwyczaj, ze I wchodzil na lekcj~ 
punktualnie, a Zyd6w, kt6rzy nie zdqzyli wyjsc z klasy, wykladal 
na pierwszej lawce i bit trzcinq. P6zniej okazalo si~, ze byl nie 
tylko sadystq, ale takze pederastq - za kar~ dostal si~ do Ka
medul6w. 

Raz koledzy pokazali mi wariata za kratq aresztu miejskiego. 
Szybko spenetr-owali, co doprowadzalo go do wscie>k~cSci; dogady
wali mu, a on trzqsl kratq, blady, z pianq na ustach... Mielismy 
takie nieszkodliwych wariat6w. Byl wi~c "Gips-Karolek", byl 
"Morela" i "Kacper-pu!"; ten ostatni skladal si~ do celu z kija jako 
strzelby i strzelal "pu!". Tuzin zebrakow mial tra:dycyjne prawo 
obchodzenia miasta co tydzien. • 

Patrzqc przez okno z pierwszego pi~tra naszego domu zawsze 
mozna bylo zobaczyc cos ciekawego. Rzeznik prowadzil ciel~ do 
rzezni, jedl1q r~kq za kark, drugq za podogonie; czasem swiniarze 
p~dzili kilkadziesiqt sztuk na kolej, biegnqc po bokach i zaga
niajqc wieprze t~gimi kijami, czasem pojawial si~ hycel rzucajqcy 
p~tl~ z nieslychanq zr~cznosciq, przy krzykach oburzenia publicz
nosci, a skowycie i skomleniu wszystkich ps6w na Rynku. 
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Rynek byl zamieciony porzqdnie i suchy, z wyjqtkiem piqtk6w, 
kiedy odbywaly siE; targi. Wtedy ad samego rana bylo na co pa
trzec. Szewcy z Kolaczyc ustawiali poziome drqgi i rozwieszali na 
nich setki par but6w z cholewkami, z z6ltej, grubej sk6ry. Kata
ryniarz zjawial siE;' w najwiE;kszym scisku i gral "Daisy, Daisy", lub 
wiedenski wale "Na falach Dunaju", a biale myszki skakaly po 
katarynce i wyciqgaly z koszyczka karteczki z przepowiedniami. 
Czasem przychodzil kobziarz, ktory gni6tl pod pachq miech kobzy, 
-drugq rE;kq bil w bE;ben, a nogq szarpal sznurek polqczony z dzwon
kiem na glowie. Byl specjalista sprzedajqcy diamentowe oselki 
do kos, zalewajqc potokiem wymowy otaczajqcych go gapiow. Ze 
wszystkich stron nadjeidialy wozy chlopskie. Kolo dziesiqtej bylo 
jui tak pelno, ie kto chcial wyjechac z Rynku, musial rozwiqzywac 
lam igl6wkE; polegajqcq na przesuni~ciu szesciu lub wi~cej woz6w, 
z kt6rych kaidy byl tak wklinowany, ie ledwie m6g1 dyszel skr~cic. 
Konie zjadaly siano z cudzych woz6w, korzystajqc z nieobecnosci 
woznic6w, kt6rzy szukali po sklepach za podkowami, rzemieniami, 
osiami, lancuchami, nozami i spirytusem. Kupcy w Rynku kupowali 
zboze, sprzedawali mqk~, a propinacja, czyIi gl6wny wyszynk w6dki, 
byla pelna. Przed trafikq na parterze naszego domu stal Hum. Byl to 
k lub pod golym niebem, tym atrakcyjniejszy, ie obok byl sklep ko
rzenny, a do gmachu starostwa bylo dziesi~c krok6w. Po poludniu 
wozy zaczynaly si~ rozjezdzac. Gdy bylo jui pod zachod, gol~bie po 
paru okrqieniach Rynku zlatywaly na miejsca, gdzie pozostalo ziarno 
rozsypane niebacznie. Czasem deszcz zmienial program. Warto bylo 
w tedy patrzec, jak przekupki zwijaly iagle stragan6w na gwalt 
i jak uciekal kto iyw; ulewa zamieniala caly Rynek na zolte 
morz~, w kt6rym duie krople wybijaly dziury, a tumany deszczu 
gnane wiatrem przeslanialy \Vidok dom6w. 

Aby zobaczyc pow6dz, trzeba bylo isc w stronE; p6lnocnq ku 
Jasiolce. Chadzalem tamt~dy czasem z OJcern do "Towarzystwa 
Kredytowego". Miescilo siE; ono w dw6ch malych pokoikach na 
parterze duzego domu, w kt6rym mieszkal swego czasu pradziadek. 
Mnie tam interesowaly tylko pieczqtki, kt6re woIno mi bylo wy
ciskac na papierze. Naprzeciw tego domu stala kamieniczka, w kt6
rej na parterze mieszkala siostra dziadka, ciocia Frydmanowa. Jej 
mieszkanie peIne bibelot6w, r'niniatur, dywanikow i muszel, ogr6
dek miniaturowy, grzqdki okladane kamykami, porzqdek i czy
stosc - to wszystko podobalo mi si~ bardzo, choc bylo trocht: 
dziwne. Ciocia F. miala troje dzieci: Marceli byl dziennikarzem 
i redaktorem p6loficjalnego dziennika, wiedenskiego "Fremden
blatt'u", p6zniej zostal nobilitowany i wybral sobie jako znak her
bowy wiekowq lip~, · ktora stala w duzym ogrodzie dziadka za 
owym duzym domem nad Jasiolkq; drugi syn byl lekarzem w Gor-

Znak - 4 
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licach, a c6rka Ludmila zyl~ samotnie we Florencji, utrzymujqc 
si~ z tlumaczen powiesci polskich (mi~dzy innymi: Sienkiewicza). 
Kiedy 20 lat p6zniej zobaczylem jq przypadkiem w Wenecji, byla 
bardzo pi~kna. Wnuk Marcelego byl do niedawna dyrektorem Opery 
wiedenskiej; muzykalnosc odziedziczyl po ojcu, Ryszardzie. Obecnie 
kontynuuje to zaj~cie. 

Gay nie bylo si~ na co g;lpic, trzeba bylo siedziec w domu i czy
tac. Ta lektura byla zupelnie przypadkowa. Byl tygodnik "Przy
jaciel Dzieci", byly "Wieczory Rodzinne", ale to nie byro intere= 
sujqce. Interesujqcy byl oprawiony rocznik "Swiata", w nim no
wele i powiesci, kt6re czytalem od srodka z zachwytem, nie ro
zumiejqc ani nawet co drugiego slowa. Byla w domu niemiecka 
encyklopedia i mozna bylo przynajmniej oglqdac w niej ilustracje 
i tablice, takie jak "Rasy ps6w", "Rasy koni", "Brylanty", "Ptaki", 
"Flagi", "Przekr6j kopalni w~gla" itd. Vi ostatecznoSci mozna bylo 
wykr~cic soczewk~ z -lornetki i wypalac sloncem czarne mono
gramy na °korku, IUb na ramach okiennych. Gdy i to zawodzilo, 
trzeba bylo zajqc stanowisko przy framudze i czekac na cos nad
zwyczajnego. Nadzwyczajnosci przychodzily. Np. jechalo do kosciola 
wesele chlopskie. Druzba na koniach, kt6rych grzywy zaplecione 
wstqzeczkami; druzki na wozie drabiniastym, siedzqce w dw6ch 
rz~dach; w srodku panna mloda, ·stojqca i uwienczona kwiatami. 
W drugim wozie starsi i orkiestra grajqca wytrwale melodi~ zgiel
kliwq i dziwnq, jakby tatarskq. - Czasem zjawial si~ cygan, pro
wadzqcy niedzwiadka na lancuszku, przewleczonym przez nozdrza 
zwierz~cia; niedzwiedz tanczyl na dw6ch lapach, a wlascicielowi 
rzucalo si~ centy zawini~te w papierek. W zimie przychodzila 
szopka betlejemska, chodzil tez "turon" z dlugq paszcz~kq, .przy
chodzili kol~dnicy lub zydzi przebrani na "Purim". Czasem Czech 
ze skrzypcami i Czeszka z harfq chodzili od domu do domu i grali 
"Kde domov muj". Byly to jednak zjawiska nizszego rz~du. Ale 
byly i wyzsze, n. p. laufer. Laufer wyglqdal jak byronowski szczu
rolap z Hamelinu, byl ubrany w obcisle spodnie, w kabat ze 
srebrnymi dzwonkami zamiast guzik6w, a czapk~ mial szpiczastq; 
harap w r~lm sluzyl mu do odganiania ps6w. Obiegal Rynek do 
kola pi~tnascie lub dwadziescia razy w towarzystwie paupr6w, 
wsr6d naszczekiwania ps6w i ku uciesze calej publicznosci. 
W ustach gryzl cytryn~, a cala postac byla swiadectwem, ze srednio
wiecze trwa. 

Dziwne i tragiczne zdarzenie zaskoczylo mnie na ulicy Kosciuszki: 
patrzqc na tor kolejowy zobaczylem od wschorlu Hum ludzi 
uzbrojony w drqgi, kije i sznury - Hum szedl po ulicy krzyczqc 
na mlodego chlopaka, kt6ry byl przedmiotem wrzasku i niena
wisci - dlaczego drqgi i grabie sluZylydo trzymania chlopca , 

-~ 
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w srodku tlumu w. dwulokciowym dystansie? .. Nareszcie zrozu
mialem, ze wola~ie oznaczalo wscieklizn~! Zobaczylem znajomych, 
kt6rzy nie nalezeli do bandy; oni i policjanci w koncu wytlu~ 
maczyli, co si~ stalo: 

Chlopak byl robotnikiem w cegielni lez'lcej 0 mil~ na wschod 
od Jasla (moze dalej); rano, zamiast isc do cegielni, postanowil isc 
do miasta wzdlui: kolei; urz~dnik kolejowy, ktory zupelnie nie
zaleznie otrzymal depesz~, ze wsciekly pies biegnie wzdluz toru 
do miasta, zatelefonowal to do stacji jasielskiej, ale odbiorca zro
zumial, ze biegnie wsciekly czlowiek... Biedny chlopak przezyl 
straszliwe chwile, mysl'lc, ze kto sam sobie zrobi urlop, b~dzie ka
rany smierci'l... dopiero na Rynku uwolniono go z tej okropnej 
roli! 

Do \vyzszych zjawisk nalezal oczywiscie cyrk 'w~drowny. Trupa 
odbywala wjazd tryum£alny na Rynek i okrqzala go przy akom
paniamencie calej orkiestry cyrkowej. Na przedzie jechal na karym 
og;erze pan dyrektor w czerwonym fraku, obok niegopani dy
rektorowa w czarnej amazonce z cylinderkiem na glowie, ze szpic
rutq; dalej primabalerina na siwej klaczy i glupi August na sro
katym koniu, z malpkq na plecach. Kucyk ci'lgn'll b~ben, a straz 
tyln'l pelnil Arab na wielbl'ldzie; dojezdzacze, srokate dogi i reszta 
zywego inwentarza . Czasem przyjezdzala trupa gimnastyczna. Sta
wiano na srodku Rynku maszt umocowany linami, poziomq lin,! 
l'lczono szczyt masztu ze strychem najblizszej kamienicy, a potem 
odbywala si~ produkcja "a la Blondin", to jest przejscie po linie 
tam i z powrotem. 

Gdy juz nic specjalnego nie bylo w planie, trzeba si~ bylo za
dowolic slubem lub pogrzebem. Cz~stO· przechodzily procesje; naj
wspanialsza, Bozego Ciala, okr'lzala Rynek od oltarza do oltarza, 
wsrcd sypania kwiat6w i dzwonien'ia dzwoneczkami - pol Rynku 
bylo zapelnione. Na Rezurekcj~ ustawiano na Rynku kr6tkie 
mozr1zierze, ktorych bylo dziewi~c, a policja miejska pelni,!ca rol~ 
artylerii dawaln ogluszaj'lce salwy. Na imieniny cesarskie prze
chodz' li przez Rynek do kosci9la urz~dnicy w mundurach, w pi
rogach na glowie, przy szpadach; zandarmi, w galowym stroju ze 
zlotymi sznu·rami ,mieli na kapeluszach ciemnozielone pioropusze. 
Raz zdarzylo si~, ze takiemu orszakowi zaszla drog~ swinia i jakis 
"finans" (czyli urz~dnik podatkowy) odgonil szpadq nieprzyjaciela.. , 
Ktos doniosl 0 tym staroscie i urz~dnik mial dochodzenie dyscy

.plinarne... 
Czasem B6g dal nieprze~idzian'l katastrof~; np. jedzie sobie 

wozek naladowany setk'l syfonow z wodq sodow'l, skr~ca z uL 
Kosciuszki w 'Rynek i na pochylosci bruku przewraca si~, a sto 
syfon6w eksploduje, daj'lc huk i rozprysk zupelnie przypominaj'lcy 
zamach bombowy na Wielkiego Ksi~cia Sergiusza, znany mi z ga
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zety ilustrowanej. (Lekkie biale wino pol na .pol z wodq sodowl\ 
jest lepsze od szampana.) . 

Pewnego poranku pojawily si~ na Rynku dwa czarne potwory; 
byly to kotly parowe, ktore szly ze stacji kolejowej do elektrowni, 
ktorq budowano nad Jasiolkq. Byly za ci~zkie, by je wieze; wtedy 
nie znano traktorow, gqsienic i aut. Jechaly na walcach drewnia
nych, ktore obracano drqgami zelaznymi, podkladajqc przed kociol 
walce pozostajqce za kotlem. Trwalo to jakis tydzien, jeieli nie 
wi~cej. Ale- przyszedl w koncu wieczor letni, kiedy Ojciec wypro
wadzil mnie na Rynek z tym, ze zobaczymy swiatlo elektryczne. 
Bylo to niewiarogodne zjawisko: swiatlo spokojne, w cieplym 
tonie, plynqce ze zlotych drucikow zamkni~tych w p~tl~ we wn~
trzu szklanej gruszki. · Trzeba pami~tae, ze zarowki byly ediso
nowskie, mialy druciki ze zw~glonego bambusu, a prqd byl (i dlugo 
jeszcze) staly, wi~c swiatlo zupelnie nie nuzylo oka. . 

W dni upalow letnich, kiedy przekupki zasypialy nad straga
nami, kiedy' gruby policjant, pan Jakub, drzemal w cieniu sklepu 
pana Polaka i nk nie zwiastowalo zdarzen nadzwyczajnych... nagle 
zaczynal si~ ruch, slychae bylo krzyki "pali si~!", "gdzie si~ pali?", 
a zza domow ukazywal si~ ciemny oblok dymu.. . Pojawiala si~ 
sikawka, a na niej strazacy w blyszczqcych helmach, potem beczko
wozy; wszystko jechalo galopem, przy czym na ochotnika przycze
piali si~ do wozow specjalisci poiarowi. Jeden z nich mial gwi
zdawk~, inny komenderowal pompujqcymi wod~ i wolal "Woda! 
rezerwa! raz!". Takzwane ratowanie odbywalo si~ z udzialem calej 
publicznosci. Czego nie spalil ogien, to zniszczyla woda, a co uszlo 
wodzie, wyrzucano przez okna na ulic~. Pami~tam takie lato, kiedy 
bylo kilkanascie pozar6w, przewaznie stod61. W koncu zorjentowano 
si~, ze zawsze jeden i ten sam strazak bierze nagrod~ dwudziesto
koronowq za zjawienie si~ przed innymi na miejscu pozaru; po pro
stu wykombinowal sobie trafnie, ie chcqc bye pierwszym przy po
iarze, trzeba samemu podpalie. Po aresztowaniu ' strazaka pozary 
stodol ustaly. - Straz ogniowa odgrywala waznq rol~ przy Rezu
rekcji i przy procesji Boiego Ciala. Znacznie pozn'iej pojawil si~ 

jej rywal w postaci orkiestry kolejowej "Harmonia". 
Okresem amerykanskim w historii naszego miasta byl czas bu

dowy kolei transwersalnej, ktorq ukonczono w r. 1882, a wi~c 

w tym samym czasie, kiedy Ojciec si~ zenil. Moja Matka przyje
chala z Tarnowa konmi i zastala senne miasteczko, bez trotuarow, 
bez ulic zaslugujqcych na t~ nazw~, a dopiero budowa szlakuko
lejowego i gmachu sqdu obwodowego wniosla jakies zycie. Ale ten 
okres pionierski przedluzyl si~ poza moje dziecinne lata dzi~ki 
nafcie. Kilkanascie lat przed moim urodzeniem zacz~lo si~ to w Ro
gach, w B6brce, w Wietrznie: powstaly szyby wiercone przez Ka
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Aadyjczyka Mac-Garvey'a, moze najstarsze na .kontynencie euro
pejskim. Potem odkryto Potok ze slynnym "Warjatem" i gOl"qczka 
nafty; opisal j<j Sewer w swej powiesci. Zjawily si~ typy, ktare 
£hyba sluzyly za wzo.r N()wa1czynskiemu do Szambelana Sara. 
Jeszcze zd<jzylem poznac jednego z nich, p. Klobass~, ktary do
wiercil si~ 0 mil~ od Jasla takiej ropy, ze szacowano jego dochody 
na 400 000 guldenow rocznie (to znaczylo wtedy 160 000 zlotych do
larow). Wybudowal sobie palac, zalozyl wspanialy park, trzymal 
ekwipaze z kOIlmi w Londynie, Paryzu i we Wiedniu. Pewnego 
razu sprowadzil do Wiednia cal<j operetk~ paryskq. Udal si~ do 
Rzymu, aby starac si~ 0 r~k~ hrabianki Ledachowskiej, siostrzenicy 
kardynala Rampolli. Byla tam wtedy wystawa psow rasowych; hra
bianka pochwalila jakiegos wyZla czy charta, a nazajutrz lokaj 
p. K. przyprowadzil jej psa z obtoz<j wysadzonq drogimi kamieniami 
wartosci kilkunastu tysi~cy guldenow. Moja pami~c nie si~ga tych 
~zasow, ale jeszcze pami~tam palac w Skolyszynie i park, a takZe 
klusaki, ktorymi przyjezdzal p. K. do Jasla, scigaj<jc si~ z po
ciqgiem. Pan K. byl taki przezorny, ze gdy grozila wojna amery
kansko-hiszpanska 0 Antyll~, kupil za 40000 koron cygar hawan
skich, zeby mu ich nie zabraklo. Gdy stracil caly maj<jtek, ozenil 
si~ z chlopkq, zamieszkal na wsi i - jak twierdzil - byl ' naj
szcz~sliwszy. Umial swietnie gotowae, a jedna z dawnych przyja
ciolek przysylala mu z Wloch oliw~, aby magI przyrzqdzae zajqca 
swoim sposobem. 

Zacz<jl budzic si~ przemysl. Rafineria w Ulaszowicach, ktar<j jako 
jednq z pierwszych ogl<jdali wyslannicy Standard-OiI'u, wprawdzie 
upadla, ale powstaly inne. Mialo to duzy wplyw na struktur~ eko
Ilomicznq. Chlop juz nie byl zdany na jednq prac~ na roli. Wytwo
wzyl si~ typ robotniJ-:a-chlopa, kt6ry dorabial w cegielni lub rafi
nerii, na kolei lub na budowie; majqc par~ morgow gruntu i cha
lup~, nie bal si~, ze znajdzie si~ na brtiku, gdy robota si~ skonczy; 
:l. drugiej strony nie przestraszaly go znizki cen zboza, bo mial 
szanse na robot~ w fabryce. Doswiadczenie wskazuje, ze ten tYJ), 
stojqcy ekonomicznie na dW6ch nogach, lepiej si~ nadaje do oswiaty 
i .post~pu, niz prymityw wiejski lub proletariusz miejski. Niemaly 

' odsetek przypadal tu na robotnik6w naftowych. Wiertacze z tych 
stron emigrowali do Boryslawia i Stanislawowa, ale i dalej, na 
Kaukaz, na Trinidad i do Indyj holenderskich; st<jd to zargon ko
palniany na Sumatrze czy Borneo sklada si~ z wyraz6w holender
sk ich, malajskich i polskich. Ogromne zl'\aczenie miala emigracja 
do Ameryki. Emigranci b<jdz to wracali z dolarami, bqdz tez przy
sylali je korcami do powiatu, tak, ze w koncu cala wielka wlasnosc 
ulegla dobrowolnej parcelacji. Te okolicznooci sprawialy, ze miasto 
nigdy nie zapadalo w sennosc gl~bokiej prowincji; puIs bil wciqz 

coraz inne obrazy przesuwaly si~ przed oczyma. 
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Skonczyia si~ swoboda dziecinna, gdy trzeba bylo isc do gim
nazjum. Dyrektorem tej szkoly byl wowczas Klemens Sienkiewicz, 
Rusin, jowialny pan 0 siwych wlosach, ktory lubH pilznera i ra
czej przypominal ziemianina niz nauczyciela. Wsr6d profesorow 
jednym z najstarszych byl Wladyslaw W~grzynski, powstaniec 
z r . 63, historyk, kt6ry napisal monografi~ 0 zamku Golesz, czyli 
o Podzamczu. Prze~n~lo si~ wielu innych: Kawecki, autor Dra
matu KaIiny i Szkola; Jerzy Zulawski, autor Eros i Psyche, zif; c 
naszego dyrektora; poeta Wisniowski; J edlicz, pozniejszy tlumacz 
i kierownik artystyczny teatru lwowskiego; Womela, kt6rego cy
tuje w Palubie Irzykowski; poeta Eminov,ricz ... 

Mialem lat 10; w I klasie byla lacina i j~zyk niemiecki. Nauk~ 
traktowano serio, a historia sprawiala mi niemale trudnosci, bo nie 
umialem si~ uczyc na pamif;c, a nie widzialem jeszcze sposobu. 
Przynajmniej jedna trzecia moich koleg6w ·byla z domow chlop
skich (jeszcze jeden dowod na zamoznosc powiatu), reszta rekru
towala si~ z syn6w nizszych kolejarzy, listonoszy, dzierzawcowt 
rzemieslnik6w, mieszczan z Kolaczyc, Dembowca, Pilzna i Krosna ; 
byli tez synowie zydowskich kupc6w i Rusini, synowie popow, 
a tylko maly procent pochodzil z tak zwanej inteligencji. Niekt6rzy
zwlaszcza mIodzi profesorowie - uwazali za stosowne lekcewazyc 
ubogich uczni6w ex cathedra (- ci nauczyciele stracili w moich 
oczach caly autorytet). Oczywiscie m6j tryb zycia uiegi zmianie; 
przede wszystkim ubrano mnie w mundur przepisowy, w mysl 
owego slynnego rozporzqdzenia c. k. Rady Szkolnej Krajowej, 
orzekajqcego, ze bluza rna bye granatowa, spodnie popielate, za~ 
dusza ucznia czysta i nieskalana. Inna sprawa, ze tylko ulamek 
znikomy gimnazjalist6w przestrzegal tych przepis6w; zw~aszcza 

popielate spodnie nie cieszyly si~ popularnosciq i robiono je prze
wazni'e z tego materiaIu, co bluz~. Nie lubilem tez czapki w ksztal
de eliptycznego b~bna 0 napi~tym -denku i wkrotce zmienilem jq 
sobie na czapk~ 0 mi~kkim denku, na wz6r francuskiego oficerskiego 
kepi. ZaszIa i ta zmiana, ze przeniesiono mnie z dziecinnego po
koju do kancelarii, a moje miejsce obok mlodszych si6sh zaj~la 
bona. Odtqd nie mialem I6zka i spalem na twardej sofie, nad kto(q 
wisialy rogi jelenie, dwie dubelt6wki, manlicher i £lobert. Pewnego 
dnia obudzHem si~ (jak zwykle) rano; stwierdzilem, ze przescie
radIo mialo fald, kt6ry mnie troch~ uciskal; okazalo si~, ze wie
czorem bagnet spadl z rogow na kanap~, sluzqca scielqc po ciemku 
poiozyia na bagnecie przescieradIo, a ja przespalem si~ doskonale 
na tym posianiu. Byia to zachodnia strona domu; ranD w lecie 
widac bylo przez okno silny odblask slonca na kremowej scianie 
starostwa, nad t q scianq syty i chIodny bl~kit nieba, z ogrodu do
chodzila won bzu, a z rynku Iagodny szmer i tupot dzieci spie
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sZqcych do szkoly. Sygnaturka dzwonila, chl6d wpadal przez okno 
otwarte i chcialo si~ pie ten dzien letni IUb zanurzye si~ w nim 
w jakis sposob, ktoryby odpowiadal pysze kolor6w i szcz~sliwosci 
poranka. 

Mialem okolo 12 lat, gdy zachorowalem na koklusz. Bylem bar
dzo szczuply. Rodzice uwazali, ze musz~ si~ odzywiae, a mleka nie 
cierpialem; na moje szcz~seie lubilem tran jak Eskimos, wi~c nie 
bylo trudnosci. Wyslano mnie z ciotkq do Kolobrzegu. Po drodze 
zwiedzilismy Vlrodaw; Krak6w juz znalem; mieszkalem tam raz 
z Ojcem w hotelu "Pod Rozq" wysoko nad ulicq, ktorq od czasu 
do czasu przejeidzal !conny tram\',~aj, dzwoniqcy na przechodniovv. 
We Wroclawiu zobaczylem ulice asfaltowane, rowery i trycykle, 
a takze ogrod zoologiczny. Reszta mnie nie obchodzila. Gdy tylko 
wysiedlismy w Kolobrzegu, ciotka udala si~ na poszukiwanie po
l;:oju. Zaraz na Bahnstrasse zatrzymala si~ przed jakims hotelem 
i zacz~la szczeg6lowe pertraktacje z portierem. Stalem za niq i po 
paru minutach uznalem, ze nie mog~ tak dlugo bye nad morzem 
a nie widziee go. Wobec tego zostawilem ciotk~ pogrqzonq w dyskusji 
i poszedlem przed siebie. Wkr6tce trafilem do rzeki; miala Quiwar 
kamienny ibyl:o na niej pelno galarow, a nawet parowy statek; 
powiedzialem sobie, ze rzeka z pewnosciq wpada do morza i skie
rowalem si~ za jej brzegiem;-szedlem, az si~ bulwar skonczyl, ze- , 
skoczylem na piasek, amorza wciqz nie bylo; nagle minqlem wydm~ 
piaszczystq i zobaczylem cos niewiarogodnego: nieskonczenie wiele 
bialych grzyw sunqcych ku mnie i przewracajqcych si~ z loskotem 
w ciemnozielony odm~t: uslyszalem niekonczqcq si~ melodi~ szumu 
i poczulem slony wiatr... Stalem tak sam, zagapiony, az si~ spo
strzeglem, ze nalezaloby za~knqe g~b~, rozdziawionq juz jakich 
dobrych par~ minut. Ciotka przez ten czasszukala mnie zrozpa
czona; zawiadomila po1icj~ i podawala m6j rysopis kazdemu prze
chodniowi. W koncu spotkalem jq; z radosci, ze si~ znalazlem, 
przebaczyla mi mojq ucieczk~. - Wi.dZqC licznych rowiesnik6w na 
rowerach, wynudzilem u ciotki, ze zaoisala mnie do szkoly rowe
rowej, ktora byla zarazem wypozyczalni'l rower6w. Lekcje odby
waly si~ na drodze prowadzqcej do Waldenfelsschanze; szelest 
zuzlu pod kolem, zapach sosen i slony powiew morski zlewaly 
si~ z obawq, ze wjad~ na latarniQ lub drzewo. 

Morze dawalo mi duzo zaj~cia; nie 'jest prawdq, .:i:e na Bahyku nie 
rna przyplywu i odplywu, bo w Kolobrzegu Sq. Byl tam w6wczas 
garnizon; w restauracji ogrodowej wiele stolikow zajmowali ofi
cerowie, zwlaszcza wtedy, kiedy grala orkiestra wojskowa. Na ich 
zqdanie orkiestra grywala, jako dou, utw6r zwany "Bitwq", kt6ry 
mial bye muzycznq wersjq prawdziwej bitwy; skladalo si~ toto 
·z pobudek, marsz6w, sygna16w bojowych, a na koncu przecho
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dzilo w straszliwq symfoni~ trqb, b~bnow i konow, wzmocnionq 
g~stymi strzal~mi karabinowymi zolnierzy 'poukI:ywanych w · krza
kach parku - trudno sobie wyobrazic bardziej pruskq muzyk~.. . 

Po powrocie czekalo mnie wiele nowych zdarzen. Zachorowalem 
na nog~, lekarze nie umieli wyjasnic czerwonych, duzych plam na 
lydce - lezalem blisko trzy miesiqce. Nudzilem si~ piekielnie. Naj
ciekawszq ksiqzk~, a mianowicie Wieczory czwartkowe Kramsztyka, 
przeczytalem co najmniej dziesi~c razy. Byly to doskonale popu
larne pogadanki dla dzieci, z zakresu fizyki. Moja Matka wpadla 
na pomysl dania mi Toma Sawyera i innych opowiad;'ln Marka 
Twaina w tlumaczeniu niemieckim. Zabralem si~ do tej lektury 
bez znajomosci j~zyka - poza kilku slowami uslyszanymi w Ko
lobrzegu - i bez slownika. 0 niektore wyrazy pytalem rodzic.ow, 
potem coraz rzadziej bylo to potrzebne. Tak nauczylem si~ j~
zyka niemieckiego , sam nie wiedzqc jak; ten j~zyk byl obo
wiqzkowy w gimnazjum, ale malo ktory z moich kolegow magI 
gladko czytae niemieckie ksiqzki w nizszych klasach. Rzekome 
metody uczenia si~ j~zykow obcych ust~pujq wobec najlepszej, 
jakq jest czytanie ksiqzek, choeby si~ nawet z poczqtku pr-awie nic 
nie rozumialo. ' 
Pami~tnym zdarzeniem byly manewry· cesarskie. Przygotowania 

do tej uroczystosci militarnej zacz~ly si~ 0 jaki miesiqc wczesniej. 
Tak ·zwana suppozycja streszczala si~ w zalozeniu, ze armia pol
nocna, niby-rosyj ska, szla na przel~cz dukielskq pod dowodz
twem WaldsHittena; W~gier mial bronie slynny general Galgotzy, 
idqcy od Koszyc przeciw agresorom. Te dwie sily mialy si~ zderzyc 
w okolicach Jasla i dlatego cesarz i jego kwatera miala bye w Jasle. 
Dla owczesnego starosty, hr. Michalowskiego, byl to nielatwy egza
min. Wszyscy jaslanie majqcy przyzwoite mieszkania oddali naj
lepsze pokoje na kwaterunek. Tak wi~c ksiqze Jerzy Bawarski 
za mieszkal u starosty, minister wojny baron Kriegshammer u mo
jego stryja, inspektor armii Reinlender u nas, itd. Cesarza uloko
wano w Radzie powiatowej, a w parku zbudowano pawilon, w kto-' 
rym jadal obiady w towarzystwie jakich stu os6b swity; kuchni~ 
umieszczono w domu, w kt6rym miescila si~ pozniej restauracja 
Duna ja - polqczono jq z pawilonem osobnq galeriq. Konie ce
sarskie, slawne siwe araby z Lipicy, n adjechaly dwa tygodnie 
wczesniej; umieszczono je w stajniach w Jaszczwi - przez ten 
czas ciqgn~ly codziennie karety do Jasla, UCZqC si~ drogi, aby si~ 
potem nie ploszyly. Franciszek J6zef I nie uzywal aut. Mial ze 
sobq irlandzkq klacz, bezcennq "hunterk~ ", kt6ra szla po k azdej 
szkarpie w g6r~ i w dol bez potkni~cia . Pociqg specjalny sta1 pod 
parq bezustannie, bo cesarz zwykle podjezdzal do stacji sqsiednich, 
blizszych polu bitwy. Sam dyrektor kolei prowadzi1 pociqg, ale 

http:rodzic.ow
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pech chcial, ze raz na pochylosci blisko Tarnowca kola zacz~ly si~ 
slizgac, chociaz dostojnicy kolejowi osobiscie sypali piasek na 
szyny... Sam przyjazd monarchy odbyl si~ w pi~kny dzien letni, 
w poludnie. Przed Radq powiatowq staly delegacje Sejmu i szla
chty, duchowienstwa, wloscianie w krakowskich strojach, straz 
obywatelska, zandarmeria w galowych mundurach, tlumy publicz
nosci, policji mundurowej i tajnej; nie braklo namiestnika i mar
szalka.. . Gdy juz mial nadjechac cesarz i jako forpoczta zblizal 
si~ kocz starosty, na ktorym jechal hr. Michalowski stojqC, z obna
zonq pi~kn,q siwq glowq, zwroconq ku monarszemu pojazdowi, 
rozlegl si~ kolo mnie wrzask... To zlodzieje sciqgn~li dziewczynie 
wiejskiej sp6dnic~ w tloku, w obliczu najwyzszych wladz c. k. 
Monarchii, 0 sto lokei od Najjasniejszego Pana i zgromadzonej re
prezentacji Galicji i Lodomerii. Nie znalez~ono ich. (0 Wladyslawie 
Michalowskim mamy doweipnq wzmiank~ w swietnej ksiqzce Boya
2elenskiego Znasz-li ten kraj?) Pami~tam nast~pstwo starost6w ja
sielskich: Gabryszewski, Michalowski, ks. Sapieha, po nim Rawski, 
L~czynski, Leszczynski, Antoni Zoll i Maroszanyi. Ale wrocmy do 
manewr6w... 

Ojciec kazal raz zaprzqdz rano do bryczki i wziql mnie z moim 
kolegq Wackiem Pasterczykiem na manewry. Jechalismy z jakCl 
godzin~ w kierunku Krosna, az tu nagle zjawia si~ szwadron 
ulan6w z . porucznikiem na czele; okazalo si~ , ze Ojciec zna po
rucznika - byl to ziemianin jasielskiej okolicy, Bobrowski, 
kt6ry od 24 godzin objezdial lasy Warzyc, Siek16wki, Birowki itd.; 
porucznik skarzyl si~, ze od rana nic nie jadl. Ojciec w takich 
ekspedycjach miewal zwykle ze sobq puzderko, w ktorym bylo 
szesc buteleczek, wif;c wino, lilder, wodka, spirytus, woda k~lonska 
i koniak. Wyleczywszy porucznika lekarstwami z tej apteczki, 
oraz chlebem z kielbasq i cygarem, byl Ojciec niemalo zdziwiony" 
gdy pacjent nagle spiql konia i odskoczyl od bryczki, rZLlcajqC 
nam na poiegnanie jedno tylko slowo: "Hofequipage!!" I r zeczy
wiseie od Jaszczwi zblizala si~ kareta ze zloconymi szprychami. 
Gdy nadjechala , okaza1o si~ . i e byla pusta.. . Ale szwadron byl 
juz 0 p~Jfiset krok6w od nas. Wtem pojawil si~ inny, z bialymi 
opaskami na czapkach. Pierwszy zaczql uciekac w kierunku za
rosli , a dnigi go seigal ; bylo to jak gdyby jeden jezdziec gonH 
drugiego - szwadrony takie byly zwarte i zwrotne! - Po chwili 
doscip:n f; lismy calq dywizj~ piechoty idqcq w stron~ Krosna; az 
do horyzontu sifigala granatowa wst~ga. Nagle caly ten WqZ 
zadrzal: od lewej strony, z lasu, zacz~ly b ic armaty! Bylo widoczne, 
ze kolumna w szyku marszowym dala si~ z boku zaskoczyc za
maskowanej artyler ii. Rozpocz~lasifi wif;ksza awantura ; adjutanci 
galopem przebiegali tam i sam, zjawil si~ na spienionym konia 
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arcyksiqze Leopold Salwator, przeklinajqc soczyscle jakiegos win
nego pulkownika; cala kolumna zeszla do prawego rowu i szla 
dalej. Po chwili uszykowala si~ w kwadratowe bataliony i skie
rowala si ~ ku Tarnowcowi. Pojechalismy za niq. Na wzg6rzu ,kolo 
Wrocanki zastalismy grup~ 50 armat, kt6re bHy w niewidzialnego 
n ieprzyjaciela. Ruk byl straszliwy i w stodole trudno n am bylo 
wy·si.e c1ziec. Wacek wybiegl i znalozl si~ przed liniq tyralier6w 
nagle podskoczyl i chwycil si~ za posladek - to drewniany nab6j 
okazal si~ takim slepym! Ale juz na przeciwleglym wzg6rzu po
ja wily si ~ biale linie - to piechota Waldstattena. Armaty 
umilkiy na rozkaz rozjemc6w, a komisja natychmiast zabrala si~ 
do szacowania zadeptanych ziemniak6w chlopskich. 

Jak wsz~dzie tak i w naszym gimnazjum urzqdzalo .si~ ma
j6wki wbrew nazwie, bo zwykle przeznaczano na to wolny dzien 
w czerwcu. Pod komendq profesor6w szlo si~czw6rkami, a za 
tym wojskiem szedl tabor, to jest jedna lub dwie furmanki, za
leznie od ilosci klas. Furmanki wiozly barylki piwa; trqby i b~bny, 

o ile byla orkiestra. Dobosz i tr~bacz grali na zmian~. Zwykle 
szlo si~ na Podzamcze. Tam zakladano biwak na trawie. Jadlo si~ 
chleb i kielbas~ i pilo si~ piwo, spiewano ch6rem i bezustannie 
cz~stowano profesor6w, chcqc zeby si~ upili. W6dki nie bylo. Wra
calo si~ wieczorem; zblizajqc si~ do miasta awizowano powr6t 
orkiestrq i rakietami, a wkraczajqc zapalano ognie bengalskie. 
Czasem deszcz psul program - przekonalem si~ wtedy, ·ze sa
motna przechadzka po lesie w letni deszcz jest bez por6w-nania 
pi~kniejsza nii: w pogod~. 

W tym samym czasie (okolo 1900 r.), jak juz wspominalem, spro
w adzono .dla nas bon~; po dw6ch pr6bach, mniej udalych, trzecia 
Francuzka zaaklimatyzowala sie, doskonale. Byla z Lyonu, nazy
wala si~ EugenIa Reurtier. Byla wesola, lubila nas bardzo i znala 
doskonale gramatyk~ i ortografi~. Gdy Matka nie umiala sobie 
ze mnq poradzic, Eugenia przekupywala mnie chlebem smazo
nym, kt6ry to smakolyk od tego .czasu bardzo cenie,. Gdy po kilku 
latach odjechala, pisywala do nas; po I wojnie swiatowej przyszedl 
od niej list na pie,knym papierze, kt6ry mial zamek za winiet~: 

podczas wojny, jako siostra Czerwonego Krzyza , poznala si~ z leka
rzem wojskowym, bardzo bogatym Chilijczykiem czy tez Argen
tynczykiem, kt6ry si~ z niq ozenil; wkr6tce potem umar! i zostawil 
jej pi~kny zamek i posiadlosc we Francji. 

W owych czasach poj~cie planowei propagandy nie bylo znane, 
ale wydaje mi si~, ze francuskie ministerstwo spraw zagranicznych 
nielatwo znalazloby propagandyst~, kt6ry by tak pr~ekonal nas 
do Francji, jak ta naturaIna, mila i wesola dziewczyna, majqca 
zalet~ u nasniezmiernie rzadk<j, a mianowicie humor kobiecy 
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(rozny od dowcipu m~skiego, ktory zwykle jest ogniem sztucznym). 
Tymczasem swiat zmienial si~ d00kola i zmiany te coraz silniej 

uderzaly W oczy. Zmienialy si~ nie tylko fasony ubran. W tym 
czasie w Galicji rzucono haslo przemyslu krajowego. Powstala 
"Liga pop:erania przemyslu kraj~wego", zalozona przez ks i~cia 

Lubomirskiego, wlasciciela cukrowni w Przeworsku, ktora kon
kurowala z cuki'owniami na Morawach, w szczegolnosci w Chro
pinie. Nasi nauczyciele poparli hasIo, a my, uczniowie, zqdalismy 
wsz~dzie zeszyt6w krajowych, 01owk6w krajowych, atramentu kra 
jowego. Starzy kupcy byli niech~tni tej modzie. Ale byl np. taki 
p. Apfel, ktory oglosil na wystawie swojego sklepiku w Rynku, 
ze tu sprzedaje si~ wyroby krajowe i dqprowadzil do tego,' ze 
cala rodzina musiaia si~ krzqtac za ladq, tyle bylo stale u niego 
klientow. Byli tez grosisci, ktorzy umieszczali na wszystkich wy
robach pszczolk~ z napisem "Wyrob krajowy", a poniewaz ta 
etykieta nie miala praw znaku ochronnego, wi~c nikt nie wiedzial, 
czy naprawd~ kupuje towar krajowy. 

Potem przyszla moda na abstynencj~. Dzialala "Eleuteria", To
warzystwo antyalkoholikow, a - jako krqg wyzszego wtajemni
czenia - "Eleuzis", bractwo zalozone przez Wincentego Luto
slawskiego, filozofa, ktory wykladal na Uniwersytecie Jagiellon
skim, ale musial porzucic katedr~ na skutek zbyt ekscentrycznych 
wystqp:en. Elsowie Lutoslawskiego byli poczciwymi abstynentami. 
fch regula miala podklad mistyczny; nawiqzywaii do Towianskiego. 
Podobalo si~ to niejednemu z nas; abstynent to byl taki, co si~ na
wrocil, zazywszy juz wszelkich rozkoszy doczesnych; bye abstynen
tern znaczylo tyle sarno, co bye przezytym i dojrzalym, a taka rola 
imponuje n:emalo pi~tnastolatkom. Ale tylko mniejszosc byla przy
st~pna temu snobizmowi; wi~kszose uwazala piwo i wodk~ za dary 
Boze, ktorymi tylko glupcy gardzq, palila papierosy, byle tylko 
"bylo co kurzyC", a byli tez i tacy wqsale, ktorzy uprawiali realne 
fIirty ze sluzqcymi i innymi dziewcz~tami ze "stancji". Bo synowie 
chlopscy, a i wielu synow urz~dniczych, mieszkalo na stancji. 
Stancj~ miala "pani", to jest wdowa po rzemieslniku, czy nizszym 
urz~dniku, albo inna mieszczanka majqca domek na przedmiesciu, 
jeden z tych licznych domkow parterowych z ogrodkiem, malo 
roznych od wiejskich chalup. OJcowie, zwlaszcza chlopi, placili za 
stancj~ naturaliami; kaszq, mqkq, serem i sloninq. 

Chlopcow mieszkalo po kilku w jednej izbie i przeszkadzali so
hie nawzajem w nauce. Za to mozna bylo zagrae w karty, pogadae, 
pokurzye i popie na takiej stancji. Jp,zykiem obowiqzujqcym byl 
chlopski, nie byla to jednak gwara starych chlopow, a wi~c j~zyk 
ludowy, ale j~zyk potoczny, pospolity, z akcentem mazurskim. 
Kto nie chcial si~ narazie na zarzut, ze "udaje", ten musial "kra
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zawsze dorozkq, zabieraj,!c ze sob,! w w:alizce bielizn~ na zmian~, 
wod~ kolonsk,!, puder, plaszcz k,!pielowy i koc; tubylcy, tj: nie
europejczycy, uwazali tak,! k,!piel rzeczn'! za niedorzecznq, ale 
pan Teodor nie odst~powal od swoich zasad. Byl niezmiernie mu
zykalny i ,postanowH dokonac dziela - zdawaloby si~ - niemozli
wego: odegrac w Jasle koncert Beethovena napisany na fortepian 
z towarzyszeniem pelnej orkiestry, co wymagalo co najmniej stu 
grajk6w. Wytropil w miesc ie i w okolicy, a nawet dalej, wszyst
kich skrzypk6w, basist6w, wiolonczelist6w, oboist6w, fletnist6w, 
tr~baczy i perkusjonist6w; przez trzy miesi,!ce odbywal z nimi . 
pr6by,repetycje indywidualne i zbiorowe, w koncu pr6by gene
ralne. I rzeczywiscie: odbyl si~ w koncu w "Sokole" koncer t t aki, 
na jaki tylko stolice europejskie mog,! sobie pozwolic. Mozliwe to 
bylo tylko dzi~ki temu, ze nasze miasto mialo w sobie osobliwy 
temperament, na kt6ry skladalo si~ . zbyt wiele okolicznosci, by 
je wszystkie tutlumaczyc - na pewno, g16wnq z nich byla n afta. 

Nafciarze (patrz powiesc Sewera Nafta) byli tez ludzmi swo
istego pokroju; zaliczal si~ do nich tesc wspomnianego pana Teo
dora, pan Macher, konsul belgijski (ojca konsula, inspektora szkol
nego, wspomina Sewer, a 0 Klobassie i Mac Garvey'u juz wspom
nialem). P6zniej nadeszli inni, wi~c Perkins, Mac Intosh, Trze
cieski, Sroczynski itd. - wielu znalem z widzenia i opowiadania; 
Neuwert-Nowaczynski poswi~cil im satyr~ Szambelan Sar. Pami~
tam wizyt~ u przedsi~biorcy Ochmana, kt6ry dostarczal rur wiert
niczych. Ojciec zabral jednego ze swych przyjaci6l i mnie, dzie
si~ciolatka, i zawi6zl bryczkq do Krosna; p. Ochman przyjql nas 
w hangarze, kt6ry byl jego kancelariq, sypialni,! i cz~sciq skladu 
rur. Sniadanie, okolo 10 rano podane dla nas czterech, skladalo 
si~ z kawioru, wypelniaj ,!cego litrowq waz~, z chleba, masla i kilku 
butelek bialego wina. Kawior jadlo si~ duzq lyzkq, a podczas calej 
uczty gospodarz co par~ minut biegl do korby, aby podniesc do 
sufitu duzy ci~zar, kt6ry opuszczaj'!c si~ poruszal grajqcq ma
szyn~. P6zniej moglem odbywac wycieczki, niezaleznie od Ojca, 
gdy dal mi w prezencie rower; dla mojego kuzyna, Dyka, i dla 
mnie sprowadzono rowery bezposrednio z fabryki styryjskiej 
nadeszly jako niespodzianka w duzych klatkach drewnianych, 
owini~te papierem. M6j Ojciec byl swego czasu jednym z pierw
szych w powiecie, jezdzqcym na bicyklu - byl to pojazd na duzym 
kole przednim, a malym tylnym i jadqc . drogq spadalo si~ nieraz 
wraz z siodelkiem i malym k6lkiem prosto "na pysk", t ak jak 
spada jezdziec bez siodla, gdy kon opusci glow~ ku ziemi i wierzg
nie w g6r~ tylnymi nogami.. . Nic dziwnego, ze nowoczesny rower 
uwazano za wielkq zdobycz wsp61czesnej techniki. 
Musz~ tu wspomniec 0 moim kuzynie. M6j stryj byl jego opie
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kunem. Ojciec, inzynier w rafinerii w Libuszy kolo Gorlic, odumarl 
go wczesnie, a matka przeniosla si~ do J asIa i zamieszkala w do
mu mego stryja, kt6ry byl jej szwagrem. Dyk mial niezwykly ta
lent w wynajdowaniu zabaw. Lubil charakteryzowac si~ za dziada, 
za starq dam~, za atlet~ etc. i improwizowac w tych rolach mo
nologi, kt6re przejmowaly zac"hwytem mnie i moje mlodsze siostry. 
Dlugie lata panowala u nas mania ~apas6w atletycznych, zwlaszcza 
gdy zjechal cyrk w~drowny i urzqdzil seri~ pokaz6w "Walki 
grecko-rzymskiej" z udzialem Zbyszka Cyganiewicza. Cyganiewicz 
byl podobno ~wego czasu uczniem naszego gimnazjum, wi~c po 
przedstawieniu odprowadzala go do domu cala hurma uczniak6w, 
z kt6rych kazdy marzyl 0 tym, zeby kiedys zaslynqc jako silacz. 

Rozrywek nie braklo. Juz rano, korzystajqc z tego, ze dywan 
byl zwini~ty pod st6l, mozna bylo jezdzic na rowerze po jadalni 
dookola stolu. Mozna bylo skierowac w rynek "kamer~-obskur~" 
i na m-at6wce ogIqdac w6z zaprz~zony w gniadego konia, _barwny 
i ruchomy oobraz. Mozna bylo wpiqc drucik mi~dzy bieguny malej 
dynamo-maszyny i rozgrzac go do stopienia. Ale najciekawsze 
zabawy wymysIal Dyk. To on wymysIil zabaw~ w "paiistwo". 
M:eIismy zolnierzy olowianych i do tego dolqczalo si~ figury sza
chowe. Kr61 mial zatem ministr6w i wojsko, mial skarb zlozony 
z koIorowych przycisk6w, kt6re byly szafirami Iub rubinami bez
cennej wartosci, mial palace budowane z klock6w Richtera. Te 
cementowe klocki byly ceglaste, kremowe i stalowo-niebieskie, 
ksztaltu prastopadloscian6w, szesc 'an6w, luk6w, kapul i ostro
slup6w, z kt6rych budowala si~ domy i palace wedlug ksiqzeczki 

.zawierajC!cej pIany tych obiekt6w, nie tylko w widoku, ale i w prze
krojach doskonaIe wykonanych. Ojciec niezmiernie popieral t~ 

zabaw~. Te klocki sluzyly nam do budowania zamk6w kr6Iew
skich i fortyfikacji. Gdy wszystko bylo gotowe, zaciynala si~ wla
ciwa gra. Kr6Iowie wysylali poselstwa wzajernnie, a patem skladaIi 
sobie wizyty. Byla to okazja do zatarg6w, bo ?-lbo kr61 obrazal si~ 
za zbyt s kromne podarunki od goscia, aI bo aresztowal go pod po
zorem jakichs intryg. Wojna wybuchala. Armaty wyrzucaly ci~zkie 
kule olowiane (srut) i rujnowaly fortyfikacje . Pertraktacje toczyly 
si~ ,j E'fZCZe przed zawieszeniem broni. Stronie pobitej narzucano 
I'ozbrojenie i haracz. Mistrzem dyp]omacji byl Dyk i nie zdarzalo 
si~ n;emal nigdy, zebym ja wyszedl z wojny zwyci~sko. Bo gra 
nasza nie miala zadnych okreslonych regul, a m6.i kuzyn byl nie
wyczerpany w wymyslaniu coraz to nowych forteli strategicznych 
i dyplomatycznych. Nie mial tez zadnych skrupu16w: byl Napo
.leonem i Macchiavellim w jednej osobie... . 

Waznq zabawq byly szachy. Zaczqlem w nie grac bardzo wcze
snie. Mojq partnerkq byla 7-letnia Dziunia, c6rka wielkiego przy
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jalCiela mojego Ojea; byl nim pan MTavincsics; jego imieniem 
nazwano pi~knie chodnik w parku krynickim, bo jako komisarz 
rzqdowy zasluzyl si~ Krynicy. Moja siostra Irena grala w szachy 
majqc lat pi~c. Gralismy duzo i ile. Dopier.o na uniwersytecie prze
stalem grac w szachy, bo spotkalem si~ z prawdziwymi szachistami 
i zobaczylem, ile musialbym stracic czasu, zeby grac jako-tako. 
Ale w gimnazjum mialem p6zniej tez partner6w. Takim byl 
mlodszy ode mnie St. Adamski, uniwersalnie uzdolniony chlopak. 
Gdy wziql si~ do szach6w, postaral si~ 0 dzielo Bardelebena; choc 
byl za leniwy, zeby je cale przestudiowac, mial takq pami~c i orjen
tacj~, ze gral pr~dzej i lepiej niz my wszyscy. To sarno bylo u nieg0 
z grq na skrzypcach, z fechtunkiem, ze zbieraniem znaczk6w pocz
towych, z fotografiq artystycznq, z grq w taroka. Te nami~tnosci 
z wyjqtkiem filatelistyki - przechodzily u niego szybko i ust~
powaly miejsca innym. Byl czas, kiedy postartowil zapoznac si~ 
z historiq literatury polskiej - w tym okresie wiedzial wszystko, 
co zawiera podr~cznik Chmielowskiego. Przez kr6tki czas byl ta
ternikiem, ale bardzo szybko go to znudzilo. Mial duze zdolnosci 
kupieckie. Nie chcial zajmowac si~ dlugo zadnq rzeCZq i sl~czec na 
miejscu. Mial doskonaly . sluch i spiewal w ch6rze. Tanczyl ma
zura znakomicie i byl shwnym wodzirejem - mial do tego wla
sciwq urod~ i postaw~. - W duzym miescie jest duzo rozrywek, 
w malym niewiele, ale ' umysl dziecinny wydobywa z· nich, co si~ 

da. Czemze jest np. latarnia magiczna z kilkoma obrazkami? Ale 
najwspanialszy film nie daje mieszkancowi stolicy tego, co nam 
dawala taka latarnia! Albo ksiqzeczka-bioskop, prototyp k~nema

tografu, kt6rej szybkie przewertowanie kciukiem pokazuje czw6r
k~ graczy, kt6rzy rozpoczynajq grac spokojnie w karty, potem 
okladajq si~ pi~sciami, przewracajqc st61 na siebie... ! 

Na przelomie mi~dzy nizszym gimnazjup1 a wyzszYIl) zaszly 
wazne zdarzenia: dyrektor Sienkiewicz umarl, a jego miejsce zajql 
J6zef Slotwinski, filolog, idealista i patriota, wnuk zasluzonego 
dyrektora OssolineuIT\ (z jednq z jego c6rek ozenil si~ pOiniej 
St. Adamski, wspomniany przed chwilq). Moja najstarsza siostra 
wyszla za mqz i u nas w domu odbylo si~ wesele z ucztq trwa
jqCq do rana, z szampanem, z muzykq i udzialem calej rodziny 
miejscowej, a nawet z daleka przybylej. Te wazne fakty zaslonily 
nam cz~sciowo napi~cie polityczne w swiecie, choc coraz gwaltow
niej zacz~ly uderzac onas prqdy ideologiczne. Jedni z moich ko
leg6w czytali Promien.a inni Tek~, jednych nazywano socjalistami, 
drugich endekami. Uroczystosci patriotyczne mialy, obok cz~sci 
oficj~lnej, takze nieoficjalnq: Hum gimnazjalist6w (w Galicji nikt 
nie slyszal 0 g i m n a z i s t a c h z Kr6lestwa, a jeieli slyszal, to 
wzruszal ramionami), zdqzal za miasto na prochowni~, gdzie jeden 
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z siedmioklasistow deklamowal przy blasku pochodni - rzecz 
miala si~ zawsze wieczorem - suplikacje Mickiewicza: "Od niewoli 
rosyjskiej, pruskiej, austryjackiel - wybaw nas Panie!" - nie
daleko stal zandarm, ktory udawal, ze nie slyszy. Nie moglem tego 
zrozumiec. Wiedzialem, ze starsi byli lojalnymi Austriakami; dla
czego podobal si~ im patriotyczny bunt ich synow? Uwazali s,9bie 
zlote kolnierze i ordery za zaszczyt, a ·raz na rok przypominali im 

> 	 ich synowie, ze Sq w niewoli austriackiej? Moj kolega Wladek 
Korczak, syn komisarza starostwa, bardzo mily chlopak, powtorzyl 
mi raz slowa swego ojca: "Polska mi nic nie da - ja zyj~ z pensji, 
ktorq mi Austria placi!" - syn zacytowal je z uznaniem. A sta
rosta, hr. M. powiedzial w mojej obecnosci: "Polska? Niech Bog 
broni! To by dopiero byla tromtadracja!" Korczak senior oddal 
wkrotce potem syna do "realnej s~koly wojskowej" w St. Polten; 
UkOJ1CZYWSZY jq, ' Wladek otrzymal rang~ kadeta i pozostal 
w austriackiej sluzbie czynnej, a w roku 1918 przeszedl do armii 
polskiej. 

Nadszedl czas, kiedy juz trzeba bylo myslec, czym si~ b~cJ.~ie. 
Ojciec chcial, zebym zostal inzynierem. Moi koledzy przewaznie 
mysleli 0 prawie - ta droga wiodla do sqdu, do adwokatllry, do 
adm'nistracji, do prokuratury skarbu, do ministerstw. Bylo to 
studium 0 tyle wygodne, ze nie musialo si~ mieszkac w miescie 
uniwersyteckim: siedzialo si~ na prowincji i zarabialo pisarkq ' 
u adwokata lub notariusza 50 koron miesi~cznie, a pedel we Lwo
wie lub Krakowie podkladal (za koron~) indeks profesorowi do 
podp~su tzw. frekwentacji. Raz na rok jezdzilo si~ na egzamin 
przewaznie zdawano je za drugim, albo trz'ecim razem, az W K0ncu 
uzyskiwalo si~ absolutorium. Taki "skonczony prawnik" byl figurq 
nielada: uwazano go za swietnq parti~ malzenskq, nalezal do to
warzystwa i w ogole "mial swiat przed sobq". Zdolniejsi korzy
staIi z tego w ten sposob, ze po odbyciu praktyki sqdowej przeno
sili si~ na praktyk~ adwokackq - nazywali si~ "k 0 n c y pie n
tam i"; po jej odbyciu i· zdaniu egzaminu adwokackiego mieli 
wszelkie szanse, ze tabliczka "N.N. adwokat" na drzwiach ich 
mieszkania przyniesie im trzy razy wi~ksze dochody, niz pensja 
komisarza w starostwie lub nauczyciela gimnazjalnego. Przeczytaw
szy par~ tysi~cy stronie prawa rzymskiego, kanonicznego, austriac
kiego, cywilnego i karnego, mlodziency ci tracili na cale zycie 
ochot~ do wszelkiej lektury. Tego rodzaju wychowanie ksztalcilo 
osobliwe typy, ktore znalazly swego piewc~ w autorze Wesela 
panny Ciompalanki - byl nim Adolf Neuwert-Nowaczynski, kto
rego Malpie zwierciadlo odbilo w krzywym lustrze nieublaganej 
satyry wszystko i wszystkich, pOCZqwszy od ultra-konserwatysty 

Znak - 5 
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hr. Stanis1awa Tarnowskiego, a koncz(!c na galicyjskich askultan
tach, komisarzach, radcach cesarskich, kancelistach i woznych. 
Od tych ostatnich, tj. od pisarzy i woznych, dzielila n aszych m1o
dziencow przepasc, bo nie tylko nauczyli si~ w biurach starostwa 
i s(!du sk1adac arkusz we dwoje i pisac na nim: p . u., exh., videat 
exp., reproducatur, itd., ale znali arkana, od kt6rych zawisl ich 
autorytet w przyszlosci - ·takie m(!drosci jak: "nemo iudex in 
causa sua", "nem,inem laedo, dum ius meum quaero", "lex posterior 
derogat priori", "pater est, quem nuptiae demonstrant" i sto innych; 
uzywane byly przy kazdej sposobnosci, a chlopscy i zydowscy 
klienci mieli teatr na kazdej rozprawie s(!dowej z elokwencji tych 
uczonych panow, ktorzy spierali si~ 0 chlopsk(! miedz~ slowami 
niezrozumia1ymi dla tzw. "s t ron", plac(!cych ch~tnie i hojnie 
za to dostojne przedstawienie. Wybitni adwokaci prowincjonalni 
miewali dochody dziesi~ciokrotnie wyzsze niz pensja s~dziego. Do 
tych adwokatow pierwszej gildy zaliczano w Jasle w roku 1905 
czterech, wsrod nich mojego stryja Ignacego. 

Stryj niemal co wieczor przychodzil na pO!iaw~dk~ "na Rynek", 
tj. do mojego Ojca. Warto by10 patrzec na tych dwoch braci, ta
kich roznych od siebie. Ojciec byl pelen humoru, lubil zycie, swoj 
dom i rodzin~, dobre jadlo i dobry trunek, towarzystwo, swoje 
pola i ogr6d, swoj(! cegielni~ i konie w stajni. Wiedzia1, ze chci
wosc i ambicja, przesadna pracowitosc f snobizm, tak sarno unie
mozliwiaj(! szcz~scie, a nawet zadowolenie, jak prozniactwo, roz
rzutnosc, niedol~stwo i zadawanie si~ z byle kim. Bardziej go cie
szy1 pi~kny dzien, udaly 2 budynek, ladna jab10n w ogrodzie, niz 
wysoki stan konta bankowego. Stryj by1 typem zupelnie odmien
nym. Ci(!gn~la go ambicja do wielkich miast, gdzie decyduj(! 
o wojnie i pokoju, gdzie dobrze obmyslana transakcja przynosi 
krocie i gdzie spotyka si~ ludzi wplywowych i utytulowanych. 
Ojciec lubil swego brata, ale przyjmowal jego zachwyty nad wiel
kim swiatem z usmiechem. Stryj umial mowic; mial argumentacj~ 
logiczn(!, a wymow~ sugestywn(!. Swiat dla niego mial inny aspe!ct 
niz dla Ojca. Dla niego "dom" to byla hipoteka, to byla suma 
czynszow, to by! kontrakt kupna-sprzedazy. Dla Ojca dom skladal 
si~ z fundamentow i murow, z wiqzania dachowego i z ludzi, kto
rzy zajmuj(! mieszkania w tym domu. Ojciec zna1 si~ na ludziach 
tak, jak na winie. Pami~tam , jak stryj namawial Go na wsp61ne 
kupno jakiegos folwarku. Ojciec oczywiscie postanowil obejrzec 
obiekt. Pojechal, nie dojechal na miejsce i nie kupil. Droga by1a 
taka ~ fatalna, ze zawr6cil: "Jezeli nie rna ludzkiego dojazdu, to 

2 P. T . czytelnik raczy uznac : u dan y atak = p 0 z 0 r 11 y 
{u d a I y " tak = z w y c i ~ s ki 
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i folwark diabla wart!". Ale stryj uwazal za majqtek konto ban
kowe i papiery wartosciowe; gdy tylko posiadal realny przedmiot, 
kusilo go, zeby rzecz sprzedac. Oczywiscie taka odmiennose braci 
bardzo im pomagala we wsp6lnych interesach i dlatego wi~ksze 
rzeczy robili zwykle wsp6lnie. Jezeli np. chodzilo 0 kupno ma
jqtku ziemskiego, to Oj~iec sam oglqdal obiekt i ocenial go, a stryj 
badal hipotek~ i ukladal kontrakt. Sp6ldzielni~ "Towarzystwo Kre
dytowe" zalozyli obaj: stryj byl prezesem rady nadzorczej, Ojciec 
dyrektorem. Sp6ldzielnia ta przetrwala kilkadziesiqt lat i dop iero po 
smierci braci ulegla likwidacji. W ciqglych wyjazdach do Kl'a
kowa, Wiednia i t wowa stryj stracil nerwy i zdrowie. Nieraz .m6
wil bezwiednie do Ojca jakby slowami lichwiarza z ody Hora-. 
cego: "Jaki ty jestes szcz~sliwy, ze mieszkasz u siebie w domu, 
nie w hotelu, ze spisz na wlasnym 16zku, nie w sleepingu, . i jesz 
z wlasnej , a nie z restauracyjnej kuchni!" Ale, po tygodniu pobytu 
w Jasle, juz go ogarnial niepok6j, ze tam, we Lwowie lub w Wie
dniu, dziejq si~ wielkie rzeczy bez niego... I znowu wyjezdzal, 
i znowu psul sobie zolqdek i wracaL. Namawial Ojca, zeby prze
ni6s1 si~ do Lwowa, gdzie Ojcu ofiarowano dyrekcj~ jednego 
z wi~kszych bank6w. Ojciec odpowiadal bratu, ze woH bye pierw
szym w Jasle, niz dziesiqtym we Lwowie. . 

Lata mijaly. Rzeczy, kt6re widzialem byl jako dziecko, inaczej 
przedstawialy si~, gdym doszedl do pi~tnastego i szesnastego roku 
Zycia. M6j zapal do wojska austriackiego mocno zmalal; duzy 
w tym udzial mial m6j dziadek ze strony Matki, gorqcy propa
gator pacyfizmu. Zaczqlem si~ interesowae tym, co pisano w' ga-' 
zetach. Towarzystwo Kredytowe prenumerowalo "Nowq Reform~" 
krakowskq i wiedenskq "Neue Freie Presse" - obie gazety Ojciec 
przynosil po poludniu z biura do domu. Wiedenska zapelniala cale 
szpalty spraWq kapitana Dreyfussa; liberalny organ Zyd6w 
austriackich, jakim byla "nowa wolna prasa" piekl przy tym 
ogniu t r z y pieczenie: po pierwsze, dzialal na korzyse subwencjo
nujqcych Niemiec, kt6rym zalezalo na podsycaniu ' francu
skiej opinii publicznej, podzielonej na dreyfusard6w i antydrey
fusard6w (do jakiego stopnia byla to gratka pour Ie roi de Prusse, 
okazalo si~ w drugiej wojnie §wiatowej, bo to wlasnie' z k61 nacjo
nalistyczno-antysemickich wyszla klika Vichy, sluzqca okupan':' 
towi od roku 1940 do roku 1944; co wi~cej, rozdwojenie opinii 
oslabilo politycznie i wojskowo Francj~ tak gruntownie, ze stala 
si~ mozliwa kl~ska roku 1940). M. Benedikt, redaktor N. F. Pr., 
rozszerzyl zasi~g swojej gazety: kazdy Zyd umiejqcy po niemiecku 
chcial czytac 0 losach niewinnego kapitana francuskiego, kt6ry 
wskutek intrygi hrabiego Esterhazy, kolegi owego kapitana ze 
sztabu generalnego, zostal skazany na pobyt na "Wyspie diabelskiej" 
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do prestige'u dwuglowego oda. 
spojrzenia, a m6j Dziadek w ie
Freie Presse". W szczeg61nosci 

entU:l.J"~_ .ner i jej pacyfistycznq ksiqzkq 
Die Waffen niecter: - elalem tego zachwytu. lVIieszkal 
w Tarnowie, przy ulicy Walowej 0, mial siwe bokobrody Ii La Fran
ciszek J6zef I, chodzil ch~tnje w cylindrze, mial lask~ z bia1:fl 
galkq i lubil, gdym mu towarzyszyl do Ogrodu 8trzeleckiego. Byl 
to rzeczywiscie pi~kny park - bardzo mi s:~ podobalo, ze byl tam 
skomplikowany zegar sloneczny na srodku klomjJu. Na biurku 
Dziadka lezaly drewniane klisze do tloczen;a rycin przedstawia
jqcych przekroje p:eca cegielnianego, pierscien;owe!5o, jego wla
snego pomyslu; wynalazek polegal na tym. ze spaliny jedne j ko
mory podsusEaly cegl~ w nast~pnej, ' a potem dopiero szly do ko
mina. Lezaly tez Ir.odele dach6wki jego systemu 0 specjalnych 
felcach. Dziadek stracH duzy majqtek procesujqc si~ z ks. 8an
guszkq 0 wynagrodzenie za cjegielnj~, kt6rq ksj~ciu zbudowal. 
Przegrawszy proces zyl z przedstawicielstwa "Portlandzementu" 
w Opolu. Jego rodzina pochodzqa z Oswi~cimia, tam przybyla 
z Piotrkowa, a do Piotrkowa z Gdanska; tak wi~c ,jeszcze Nzed 
rozbiorami zyla w Polsce, aJe rodzina Ojca dopiero z poczqtkiem 
XIX wieku przeniosla si~ z W~gier do Galicji. M6j Dziadek staral 
s;~ obrzydzie mi wojsko i militaryzm. bo nie chcial. zebym zostal 
oficerem. Opowiadal mi, ze w rrilodosci chcial zostae uczonym; 
rzeczywiscie za mlodu studiowal j~zyk hebrajski i lacin~, ale mu
sial to rzucie dla chleba. Byl to czlowiek gOfehje~m serca. Nie bvlo 

, w nim ani kropli jadu i nienawisci. Byl sprawiedliwy i nie umiat 
si~ sprzeczae. Przez cale zycie nie mial na ciele zadnej skazy, zad
nego wyrzutu. zadnego zadrasni~cia. a dozyl 83 lat. Pamietam, jak 
~i radzil wstawae przed switem, aby w samotnosci i ciszy bye 
swiadkiem budzenia si~ ptak6w. kt6re naprz6d niesmialo pr6b~jq 
swego glosu. a w miar~ wschodu sloiica przechodzq we wspanialq 
symfoni~ radosci. 
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Obawa Dziadka byla plonna - juz w gimnazjum zadecydowa
lem 0 swojej przyszlosci. Ojciec zyczyl sobie, zebym zostal inzy
nierem, zresztq bez zadnego nacisku - wfdzial jak ch~tnie czyta
lem powiesci J. Verne'a i jak mnie interesowaly wynalazki tech
niczne. Zresztq, nasza biblioteka domowa byla dose: nikla, a lektura 
zalezala od przypadku; byla tam znakomita Literatura powszechna 
Szujskiego, niestety tylko pierwszy tom (st:ol.rozytnosc) - czytalem 
go nami~tnie · i wielokrotnie. Do znajomych Ojca nalezal mlody 
inzynier Ludwik Silberman, kt6ry uzyskal sw6j tytul na Poli
technice, ale takze ukonczyl studia matematyczne na wydziale 
filozoficznym uniwersytetu. Przy pierwszej sposobnosci zapytalem 
go, gdzie mozna nauczye si~ wi~cej matematyki. Odpowiedz{al, ze 
na uniwersytecie - od tej chwili moja dec;yzja byla p0wzi~ta. 

Nie bylo wiele sposobnosci -do ksztalcenia si~ samemu w mate
matyce. Raz zdobylem Dziwinskiego Wyklady matematyki, wy
dane dla student6w politechniki. Ta gruba ksi~ga zaimponowala 
mi nieslychanie, ale, widzqc obfitose mat~rialu nie wiedzialem, 
od czego zaczqe - znacznie p6zniej dowiedzialem si~, ze uklad 
rozdzial6w odpowiadal naz:visku autora. Stryj mial w6wczas kon
cypienta, dra T. Warchalowskiego, kt6ry interesowal si~ r6znymi 
rzeczami; on to pozyczyl mi malCj ksiq~eczk~ Bendt'a 0 rachunku 
r6zniczkowym i calkowym. Spr6bowalem to czytac i rzeczywiscie 
zaczqlem rozumiee. Potem wpadla mi w r~k~ Analiza Burga, wie
denskiego profesora z polowy XIX wieku - tam znalazlem sze
regi Taylora, ktore mnie niezmiernie zafrapowaly. Kierownictwa 
nie mialem zadnego, dobrych ksiqzek nie mial mi kto wskazae; 
moze i lepiej tak bylo, bo oddawszy si~ za wczesnie . matematyce 
bylbym zaniedbal reszt.r,. 

Zblizala si~ matura. Byla to jeszcze pelna matura z egzaminem 
pisenmym z matematyki, z j~zyka polskiego, niemieckiego, laciny 
i z ustnym z tychze przedmict6w, a ponadto z historii i greckiego. 
Mozna bylo bye zwolnionym z niektorych egzaminow ustnych na 
podstawie celujqcych swiadectw z ostatniego roku; fa bylem zwol
niony z matematyki, fizyki i historii. W ostatnim, 'tj. osmym roku 
gimnazjalnym, mialem du:i:o zaj~e - wcale nie liczylem na zwol
nienie i juz ukladalem sobie plan na wypadek ujemnej matury. 
Dla siebie czytalem histori~ filozofii Schweglera w wydaniu Re
c1ama, a ponadto uczylem si~ angielskiego. Moj~ nauczycielkq byla 
stara Angielka, miss Hughes, 0 wyglqdzie czarownicy z bajek. 
Byla u nas pol roku, potem postanowila wyjechae na W~gry. 
Poniewaz trzeba bylo zmienie pociClg w Nowym Zagorzu, n a
przod odbyla podr6Z probnq do Nowego Zagorza, aby tam na 
miejscu zbadac rozklad dalszej jazdy; obstqpil jq tam tlu!!1 ludzI, 
ktorzy nigdy nie widzieli czar:ownicy i to mowiqcej po angielsku! 
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Schronila si~ do sklepu i pod ochronq policji uciekla tylnymi 
drzwiami na dworzec. Uczylem si~ u niej wlasnym sposobem; 
juz przedtem dal mi mianowicie m6j kuzyn Dyk kilkanascie lekcji 
metodq Berlitza. Teraz czytalo si~ jakis tekst, ona poprawiala wy
mow~, a wyrazy niezrozumiale tlumaczyla mi po angielsku. Taka 
metoda wymaga wielkiego wysilku ze strony ucznia, ale prowadzi 
najszybciej do celu. Tym celem bylo u mnie czytanie ksiqzek an": 
gielskich. Metoda Berlitza, oparta na zalozeniu, ze dzieci UCZq si~ 
j~zyka rodowitego przez pokazywanie przedmiot6w przy r6wno
czesnym ich nazywaniu, prowadzi bardzo niedaleko, bo nie tylko 
trudno miec pod r~kq przedmioty lub chocby ich ryciny, ale takZe 
podr6z do abstrakt6w tq drogq trwa zbyt dlugo. Jezeli chodzi 
tylko 0 porozumiewanie si~ w pociqgu, w hotelu i w restauracji, 
to obawa prymitywnych lucl.zi, ze . nieznajomosc j~zyka zagranicz
nego grozi jakimis trudnosciami, jest przesadna (- widzialem 
Anglik6w w Polsce, kt6rzy nie umieli ani slowa po polsku i dosko
nale dawali sobie rad~ -). Tyle, ile trzeba, zeby nie zginqc z glo
du lub pragnienia, mozna si~ nauczyc w jeden dzien. Czasem na
wet oplaci si~ nie umiec; sprawdzilem to mimo woli, znaczn:e 
p6zniej, w skwarny dzien we Florencji; udalem si~ z zonq na plac, 
na kt6rym stoi marmurowy Dawid, dluta Michala Aniola; zona' 
i ja bylismy szcz~sliwi, gdy spotkalismy starq kobiet~ z mlodq,. 
zapewne c6rkq, kt6re niosly swieze figi. Zaproponowalem im ku
pno calej torebki, nazywajqc po polsku ten owoc "figl" - na to 
obie zacz~ly smiac si~ do rozpuku, zostawily nam Owoce i - nie 
biorqc pieni~dzy - uciekly; pMniej dowiedzielismy si~, ze powie
dzialem cos bardzo nieprzyzwoitego. 

W tych latach - wracam do ostatnich lat gimnazjalnych - wy
buchla wojna rosyjsko-japonska 0 Kore~ i Mandzuri~. Byla to 
sensacja niebywala. Pami~tam pierwsze telegramy 0 zatopieniu 
pod Caemulpo rosyjskich pancernik6w "Carewicz" i "Retwizan". 
Wszyscy bylismy oczywiscie po stronie Japonii. Wtedy wlasnie 
przyjechal do nas wuj Marceli F. z synem Ryszardem, kt6ry sta
wil si~ do wojska. Ryszard traktowal rzecz z wiedenskiego punktu 
wtdzen·ia tych sEer, kt6re tlumaczyly sytuacj~ realistyczniej: wr6:
zyl, ze kolos rosyjski latwo zgniecie karzelka japonskiego i osa
dzi w Tokio general-gubernatora na miejscu Mikada. Ale w Jasle 
i w calej Galicji Japonia stala si~ modna: najnowsze spinki do 
mankiet6w nazywaly si~ japonskie, kolnierzyki byly marki Banzai, 
wyroby z laId byly poszukiwane, a Japonia, widziana oczyma 
Lefcadio Hearn'a lub Sieroszewskiego, przedstawiala si~ jako 
ojczyzna dzielnych zolnierzy, samuraj6w ceniqcych honor nad zy
cie i gejsz a la madame Butterfly grajqcych na tamizenach w pa-, 
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lacykach bambusowych wsr6d wisniowych gaj6w kwitnqcych przez 
caly rok: 

2e juz w6wczas powstawaly tam, na dalekim wschodzie, nowe 
Prusy, ze niemieccy oficerowie wprowadzili poczdamski "drill" 
do kasaril w Kobe i Nagasaki, i ze rycerzom i gejszom milszy byl 
zapach dym6w fabrycznych, niz aromat wisniowego kwiecia ... nie 
wiedzial ani m6j kuzyn Ryszard, ani jego ojciec, u kt6rego na 
biurku lezaly ody Horacego w oryginale laciilskim, a nie spra
wozdania statystyczne. Dla sprawy polskiej wojna z Japoniq byla 
pozqdana, a telegramy w gazetach nam dost~pnych donosily coraz 
cz~sciej 0 strajkach i zaburzeniach w Kr6lestwie i w Rosji wla
sciwej. Bezposredniego kontaktu nie bylo. Raz spotkalem dezer
tera -- uciekl z Kr6lestwa przed brankq do Galicji i znalazl si~ 
w J asIe. Byla wiosna, woda na Wisloce byla wielka, a stola~z 

Jurys mial splawic prom do Klodawy. W tej imprezie postano
wili uczestniczyc: pr6cz Jurysia, Stanislaw Adamski, Ludwik 
Oberlender, Jan W~grzyilski i ja; kupilo si~ antalek piwa i siadlo 
si~ na promie, 16dka szla luzem. Jurys mial naszego dezertera za 
pomocnika. Spytalem go, dlaczego uciekl. "Bo Moskal zwariowal 
i ludzi na smierc posyla". Woda wezbrana niosla nas szybko, ale 
nam bylo tego malo i przesiedlismy si~ do 16dki - Jurys i de
zerter zostali na promie. Przez r6zl1'e wiry i prqdy przeplyn~lismy 
gladko i za jaki kwadrans bylismy w Klodawie. Tam stal na brzegu 
inny prom, lina pomocnicza byla przeciqgni~ta, ale nasza burta 
byla wysoka i 16dka pod linq mogla przejsc tylko bez pasazer6w: 
zanim si~ zorientowalem, prqd zani6s1 nas pod lin~, ja chwycilem 
jq . r~kami, 16dka poszla z prqdem, m6j towarzysz Ludwik O. jak
kims cudem wyskoczyl na prom, ja zawislem na linie, a potem 
rE:kami doszedlem do promu. Chlopi na brzegu smiali si~ i wi
doczne bylo, ze nie chcieli nas ratowac. Kolo chalupy przewoinika 
stala drabina; na niej rozwiesilem swoj,e ubranie i bielizn~ , ja 
usiad1em na najwyzszym szczeblu suszyc si~ do slonca. 

Bylo juz po maturze, kt6ra odbyla si~ 5 maja 1905 roku, a wi~c 
podczas najdluzszych, bo pi~ciomiesi~cznych wakacji. Nie bylo 
ich czym wypelnic. Totez bylem niezmiernie wdzi~czny lekarzowi 
J. Kadyiemu, gdy mi zaproponowal, ze wezmie mnie ze sobq 
w Tatry na wycieczk~ kilkudniowq, kt6rq urzqdzal jego brat Hen
ryk, profesor anatomii. Wtedy pierwszy raz zobaczylem Tatry. 
S410 si~ przez przel~cz Goryczkowq, a potem obchodzilo si~ Kry
wan dolinq Cichq az do Podbailska, gdziesmy nocowali. Gdy idzie 
si~ mazolnie i przechodzi przez regIe, a potem przez hale, w koilcu 
przez kosodrzewin~, aby nagle na przel~czy poczuc inny wiatr, 
zobaciyc wygrzanq sloncem bujnq traw~ poludniowego stoku i mi
gocqCq daleko w niebieskiej pozodze r6wnin~ w~gierskq, przed 
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jako szpieg niemiecki; b" any lew - aby poslu
Zoli, wielkiego pisarz;:p'" .ow w Cichej Dolinie ... 
czytac w wieder:sJfrJ.r.! clZ potem musi si~ zostac 
i innych oficr ' ~2' fych 3. Towarzystwo skla
Esterhazy.. :!!..,8- S S .1 dzieci, doktora, przewod

• fiJ ··v tv 
czeniq 1:.:' .I:!.. S' 0 tJ .yla jednq z pierwszych stu
two ~ :,;.. ..... 'V £? Ii)'. ~ ,,-..::-. '" " miala du:i:e zdolnosci lingwi
Mff"""t£"'f') .... ,2 10 Jeziora Szczyrbskiego ~ E;f')~""'~.

fiJt;j.. ... t::Jo .:ila cyganska kapela, kelnerzy 
I ~ 'l'§ i.y i ci~zkie rukzaki. Po w~gier

I 
[l} lachodnio-europejski - polskich 

.ow; kryla si~ pod tym tez i nie
ktorzy porozumiewali si~ latwiej 

Zt:: w~gierscy panowie. Bylo tez wielu 
Zydow ~ j madziarskich od Madziarow. Hi
storia pokaz",_ ani Madziarzy Zydom, ani Slowacy 
Polakom nie zreWa.. i~ 30 lat pozniej, a juz zupelnq fikcjll 
okazala si~ przyjazn po,.~ )-w~gierska. Ale wtedy nie bylo jesz
cze wielkich wojen.. . jedynq aferq mi~dzynarodowqbyl spor 
o Morskie Oko. Z prywatnego zatargu granicznego, mi~dzy ksi~ciem 
Hohenlohe a hrabiq Zamojskim" zrobil si~ spor publiczno-prawny, 
a nawet mi~dzynarodowy, bo strona polska powolywala si~ na 
nadania krolow polskich, a w~gierska na dokumenty w~gierskie, 

tak, ze trzeba bylo rozstrzygnqc, ktor~dy przebiegala granica pol
sko-w~gierska przed rozbiorami. Po rozbiorach Maria Teresa wcie
lila Galicj~ do Cislitawii, tak ze spor dotyczyl granicy mi~dlY 
austriackq a w~gierskq polowq dualistycznej monarchii. Zaden 
trybunal austria<.:ki ani w~gierski nie byl tu kompetentny. Tym 
sposobem, z bijatyk mi~dzy polskimi goralami a "bocuniami" 
(czyli niemieckimi strai.nikami lesnymi ks. Hohenlohego)'zrobila si~ 
afera mi~dzynarodowa. Cesarz Franciszek Jozef I powolal osobnq 
komisj~, do ktorej rzqd austriacki prze:z GalicY.iski Wydzial Kra- . 
jowy delegowal swoich rzecznikow, a .t~d w~gierski swoich bez
posrednio; obie delegacje wybraly szwajcarskiego historyka. 
Rzecznikiem (formalnie: austriackim) byl profesor Osw ald Balzer 
ze Lwowa. Zwyci~stwo Balzera bylo zupelne: przekonal trybunal, 
i.e W~grzy falszywie interpretujq lacinski tekst decydujqcego 
dokumentu. Tym sposobemcale Morskie Oko przYPZldlo Polsce 
i nalezy do niej po dzien dzisiejszy. 

3 (N ieraz od Kasprowego szed le m ku " Ka r bikowi" , by zejSc do Cza r neg o S ta wu. 
Pewne j jesien i n ikogo nie sp o tkalem ta m z wyj 1jtkiem s traznika . Mo tyle-biel in kl 
setka mi ta n czyly. aby spasc na w od E: gladk1j... Za pytalem g or a la, Co ozn aczal'l 
te sam oboj s twa'? Wytluma czyl: "Motyl widzi w lus trze w o d n ym drug iego bie 
linka lec 'l cego ku n iemu _ nie wit' , ze p s tr1jg czeka j1jcy n a pra wdziweg o moty la 

pozre g o !) 
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Wakacje byly dlugie i odbywaly si~ pod znakiem przygotowa
'nia beana jasielskiego do rangi studenta (zwanego w owczesn9j 
Galicji przesadnie akademikiem). Kilka tygodni sp~dzilem samot
nie w Habce (dla wypoczynku i uczenia si~ elementow geometrii 
wykreslnej - chcialem dorownac absolwentom szkol realnych, 
ktorzy mieli ten przedmiot jako obowiqzkowy w szkole). Moj 
kuzyn Dyk, 0 rok starszy, juz byl studentem prawa we Lwowie, 
a jego matka przeniosla si~ do Lwowa z tego powodu, ale wakacje 
sp~dzal w Jasle. Przejscie z gimnazjum na uniwersytet wymagalo 
cywilnego stroju i porzucema munduru. Dyk podjql inicjatyw~ 
wskazujqc mi firm~ "Heilmann i Cohn", ktora dostarczyla mi gra
natowy gotowy komplet, bez takich formalnosci, jak branie miary: 
przyslala garnitur ze Lwowa. Tak wi~c moglem pokazac si~ w sto
licy galicyjskiej, a takze mialem tam pomieszczenie, bo matka 
Dyka wynaj~la mieszkanie przy ulicy Golqba nr 10 na Lyczako
wie i zgodzila si~ na mnie jako sublokatora "z wiktem i obslugq" 
moi rodzice bez trudnosci zawarli umow~, bo oboje lubili t~ milq 
wdow~ z wzajemnosciq. 

Dyk imponowal mi jako zdobywca kobiet. W jego domu jasiel
skim byla przystojna sluZqca, ktora po paru latach wyszla za 
rzemieslnika - kuzyn zapewnial, ze historia Wianka mirtowego 
Zulawskiego rozegrala si~ z nim jako bohaterem... niebardzo w to 
wierzylem, ale nie bylem az taki sceptyczny, zeby zauwazyc, ze 
jezeli jego porownanie z "Wiankiem" bylo trafne, to on zostal 
zdobyty... Latwiej mi bylo uwierzyc innemu koledze (synowi na
uczyciela . wiejskiego), ktory opowiedzial mi, jak dziewczyna po
slugujqca w ich domu bronila si~ walecznie, azofiarowal jej kop~ 
gruszek - taka byla oznaczona przez niq cena cnoty. Wielu ze 
starszych kolegow odwiedzalo "Czerwonq Karczm~" w Ulaszowi
cach za polnocnq granicq miasta, a atmosfera tego lokalu byla 
wlasnie taka, jakq opisal bezwiednie Zegadlowicz w Zmorach. 

Zapisalem si~ we Lwowie na wydzial filozoficzny dla nauki dwu 
przedmiotow: matematyki i filozofii wlasciwej (zargon wymyslony 
przez lwowski.ch . biurokratow uniwersyteckich nazwal scislq 
filozofi~, aby jq odroznic od filozofii obejmujqcej wydzial). Oczywi
scie wpisalem do indek~u wyklady T'wardowskiego - tak robili nie
mal wszyscy studenci I roku wydzialu filozoficznego... Kazimierz 
ze Skrzypny Twardowski, a wi~c potomek czarnoksi~znika, byl 
sam czarnoksi~znikiem. Inaczej trudno wytlumaczyc fascynujqcy 
wplyw jego indywidualnosci. Mial popularnosc, 0 ktorq nie dbal. 
Wykladal 0 8-mej rano, w lecie 0 7-mej, a spozniajqcych si£: na 
wyklad lajal coram publico, na seminariach wymagal punktual
nosci i dokladnosci w pracowniach, wprowadzil niemal wojskowq dy
scyplin£:; jednym slowem, robil wszystko, za co by kazdego innego 

http:lwowski.ch
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profesora znienawidzono. TYIllczasem na jego wyklady tloczyly si~ 
coraz wi~ksze zast~py filozofow, prawnikow, matematykow i huma-' 
nistow. Byl uczniem austriackiego "Teresianum", polwojskowej 
szkoly sredniej, do ktorej posylala swe dzieci szlachta austriacka 
i wszyscy urz~dnicy; potem odbyl kurs aktuarialny, a w koncu oddal 
si~ filozofiiu Brentano. Byl muzykalny i ~omponowal (slyszalem jego 
muzyk~ do Nietzschego poematu 0 Mensch, gib Acht!). Znal dobrze 
j~zyki klasyczne i nowoczesne, a wyklady swoje opracowywal 
bardzo sumiennie, kladqc nacisk na histori~ filozofii. Mozna bylo 
duzo si~ u niego nauczyc. Dzi~ki niemu dowiedzialem si~, na przy
klad, 0 ksiqzce Langego Historia materializmu, ktorq przetluma
czono na polski; Twardowskiemu tez zawdzi~czam lektur~ Scho
penhauera, o' ktorym. wykladal na- kolegium "Etyka naukowa". 

Drugifilozof, profesor Mscislaw Wartenberg, mial'w roku aka
demickim 1905/06 "Metafizyk~" i "Antynomi~ Kanta" - . pami~-, 
tam, jak Wartenberg - glosem niedopuszczajqcym sprzeciwu 
wolal: "Coz znaczylaby litera t w newtonowskich rownaniach dyn a
miki, gdyby nie bylo absolutnego cza:m?!" Dowiedzialem si~ te± 
o istnieniu Ernesta Macha; przeczytalem Analyse der Empfindungen 
i Populiirwissenschaftliche Vorlesungen. Mach jest przykladem 
popularyzatora, ktory nie jest wuIgaryzatorem - ten gatunek 
mia.l sWietnych przedstawicieli, przede wszystkim H. 'Poincarego, 
a w Polsce Ochorowicza, ale obecnie wygasl u nas prawie zu
pelnie. Matematyk~ wykladal u nas Jozef Puzyna. Byl uczniem 
Fuchsa w Berlinie... mo±na ±alowac, ±e nie studriowal wczesniej 
kiedy Wierstrass byl w Berlinie. Kniaz Puzyna byl entuzjastq ma
tematyki. W tej epoce matematycy u nas konczyli smutno; tra
giczne bylo ±ycre Trzaski-Kretkowsk:ego, Rajewskiego i K~pin

skiego. Natomiast mogl Lwow chwalic si~ doskonalym fizykie.m, 
Marianem Smoluchowskim, ktorego sciqgnql z Wiednia Twardow
:oki, terezjanski kolega. Byla moda na nauki spoleczne, wi~c i ja 
chodzilem na seminarium St. Grabskiego 0 "Metodologii nauk spo
lecznych" . Musz~ powiedziec, ze nie rozumialem ani slowa i po
dziwialem Ostapa Or twina, ktory na tyrn seminarium prowadzil 
dyskusje z profesorem. Postanowilem uczyc si~ socjologii i po±y
czylern z biblioteki uniwersyteckiej Division du travail Durkheima, 
ale nic nie pomoglo. Nie moglem zrozum,iec , dlaczego Durkheim 
opisuje zwyczaje malZenskie ludow polinezyjskich, jako waine 
dla socjologii, a nie opisuje ich sposob6w wojennych. Krotko mo
wiqc, moje zdolnosci socjologiczne okazaly si~ rowne zeru. 

W tym pierwszym moim roku akademickim kulem strasznie 
nie mialem zresztq nic lepszego do roboty. W karty nie gralem 
(lekkq mani~ tarokowq przeszedlem w VI-ej klasie gimnazjalnej), 
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alkbholu nie lubilem, a do tanca stosowalem maksymE: "nemo 
saltat sobrius, nisi forte insanit". Moj kuzyn byl innego autora
mentu: lubil towarzystwo i byl wielkim wodzirejem. We Lwowie 
tez bywalem biernym widzem zabaw i balow. Nawet u nas w do
mu w Jasle bywaly komplety taneczne. Zjezdzala raz na rok 
szkola tanca "Karolina Witkay i Syn" - ch~tnie patrzylem, jak 
tanczyli inni. Niezrownany mazurzysta St. Adamski i moj kuzyn, 
nieraz po przetanczonej nocy, odwiedzali mnie 0 7-mej rano i za
bierali do kClpieli w Wisloce. 

We Lwowie zapoznalem si~ z politykujqcq mlodziezq. Walka 
dwoch odlamow zasadniczych roznamiE:tniala wszystkich. Moj ku
zyn nalezal do zarzqdu "Zycia" i bardzo si~ przejmowal swojq 
rolq. Ale mnie nigdy nie wpadlo do glowy isc na wieczorne posie
d·zenie tego pbstE:powegQ) stowarzyszenia akademickiego. Miewal 
tam odczyty Andrzej Niemojewski, autor Legend, ktorych tytul 
skonfiskowal prokurator. Niemojewski popularyzowal u nas histo
ryczne badania nad Pismem SWiE:tym i byl zaciekle zwalczan.v 
przez ksi~zy. To czynilo go persona grata w oczach postE:POWCOW 
"Zycia". Jak wiadomo, tenze Niemojewski po I wojnie swiatowej 
zostal przywodcq ideowych antysemitow. "Zycie" bylo prowadzone 
przez braci DownarowlczoW. Przeciwny oboz, · zapatrzony nll 
Dmowskiego i Balickiego, nieraz delegowal swoich luminarzy na 
dyskusje zasadnicze do "Zycia", ktore ciqgn~ly siE: do poznej nocy 
i na drugi dzien byly komentowane przez szary Hum pospolitych 
akademikOw. Spotykalem wsrod · koleg6w anarchistow i badaczy 
sanskrytu, .wiecznych studentow i karciarzy, ktorzy utrzymywali 
si~ z gry w ferbla w "Kawiarni Centralnej", biedakow, ktorzy 
posiedli sztukE: zycia za 30 koron miesiE:cznie, prawnikow, ktorzy 
za par~set koron wkuwali w glowy bogatszych, ale mniej uzdol
nionych mlodziencow, kilka tysiE:cy stronic prawa rzymskiego, 
kanonicznego, austriackiego; innych, kt6rzy nosHi branzoletki, 
mowiIi "bahdzo" zamiast "bardzo" i udawali, ze majq tabes (- te 
maniery uwazali za wlasciwq rekomendacjE: do prezydialnej ka
riery w c. k. Namiestnictwie -), mOwcOw. ktorzy pierwszego maja 
przemawiali do Uumow z trybun okrytych czerwonym suknem, 
i dekadent6w, ktorzy od zmroku do switu przesiadywali w "Ka
wiarni Krysztalowej" w Pasazu Mikolascha. 

Lwow byl interesujqcy. Bylo duzo piE:knych kobiet, takze wsrod 
kolezanek. M6j kuzyn przyniosl raz kilkanascie zeszytow hekto
grafowanych; bylo to czasopismo satyryczne wydawane przez to
warzyskq elit~ zydowskq, zlotq mlodziez, ktorej pamflety i tra
westacje dowodzily duzej inteligencji i dowcipu. Po 20 latach 
okazala si~ bezowocnosc tych kawiarnianych kwiatkow - zaden 
t nich nie wybil siE: ponad przeciE:tnosc dziennikarskq. Wyjqtkiem 
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I 0 iami. Na ulicy Karola Ludwika 
C;'! kt6rych wystawy byly otwarte do 

po.... Ie, a chodniki byly przepelnione falq 
spacerU]q'-J ~o najmniej polowEl stanowily zawo
dowe ulicznice, elegancko ubrane. Byl to w6wczasI 

zaw6d 0 wielu szczerh~ aa najwyzszym szczeblu byly panie 
zajezdzajqce w karetach do teatru i zajmujqce tam wlasne loze. 
Gl6wnq klientelq wyzszej polowy swiatka byli oficerowie, kt6rych 
bylo Wp Lwowie mn6stwo. Stali tlumnie w niedzielEl na rogu Aka
demickiej kolo hofelu George'a, przypatrujqc siEl damom wycho
dzqcym z katedry po dwunast6wce. 

Teatr byl wtedy pod znakiem Wesolej Wd6wki, a Milowska byla 
najjasn iejszq gwiazdq na niebie lwowskim. Lwowian:e cenili so
bie bardzo swojq operEl. M6j kuzyn byl bardzo muzykalny; grywat 
chEltnie partytury oper klasycznych, a tenor wloski Dianni, zaakli
matyzowany we Lwowie, byl persona gratissima w rodzinie Dyka. 

W teatrze grywano wtedy Ibsena i Maeterlincka, a z polskich 
autor6w 2ulaw§kiego Eros i Psyche, oto dramat, kt6ry wydawal 
siEl elicie lwowskiej szczytem romantyzmu filozoficznie poglElbionego 
i zmodernizowanego. I tu tez, zamienionego w kamien i ust 3wio
nego kolo kolumny naprzeciw hotelu George'a , uwazano Mickie
wicza za przestarzalego szlacheckiego pisarza, dobrego jako lektura 
mlodziezy szkolnej i w sam raz do wieczork6w gimnazjalnych. 
Na Slowackiego przysiElgano i nazwano nim teatr, a mlody w6w
czas docent, J . Kleiner, mial tlumy sluchaczy (zwIaszcza sluchaczek) 
na wykiadach 0 Siowackim, wygIaszanych patetycznie i swietnie 
skomponowanych. Wog6le literatura bylo w modzie. Na tym polu 
kwitla tw6rczosc, kt6rq mozna bylo dostrzedz jeszcze w malarstwie, 
slabo w muzyce, jeszcze trudniej w naukach scislych, ale w archi
tekt urze i przemysle artystycznym panowaia ohydna secesja, kt6ra 
jeszcze przez dlugie lata miaia psuc wzrok inteligentnego og6lu. 
WspaniaIej katedry lacinskiej, pi~knych barokowych kamienic 
w Rynku, slicznej architektury klasztoru i koscioia Bernardyn6w, 
zespolu koscioia sw. Mikolaja z dzwonnicq i murem, renesanso
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wego archiwum za kosciolem Dominikan6w, przepi~knej katedry 
sw. Jura i dziwnego ormianskiego zakqtka z Podwalem, '" nikt nie 
dostrzegal. Lw6w byl post~powy, cieszyly go wiedenskie wielo
pi~trowki, sztukaterie fasadowe, nowy dworzec (najwi~kszy wow
czas w caIej monarchii), tramwaj elektryczny, lampy lukowe i sze
rokie ulice. Wyraz "komfort" byl haslem - z biegiem czasu nabral 
on znaczenia technicznego i mowiono we Lwowie bez zajqknienia 
o 	"mieszkaniu z p6lko.mfortem". 

W kazdym razie moglo mi si~ zdawac, ze zyj~ w stolky. Bylo 
we Lwowie wielu bogatych ludzi: na pszenicy podolskiej, na 
drzew;e karpacldm i na ropie drohobyckiej dorobil si~ niejeden 
pien i ~ozy; za nie budowano lub kupowano domy we Lwowie, 
przegrywano je w Konskim Kasynie, pitD szampana w "Casino 
de Paris", trzymano ekwipaze i wynajmowano loze w teatrze. Tego 
wszystkiego bylem \vidzem biernym i dalekim. Nie bylem na 
zadnym z tych przyj~c, na ktorych podawano w zimie poziomki 
sprowadzane z Wloch, lub przepi6rki juz nie wiem skqd, ani nie 
widzialem kankana, ktory byl wtedy koronq i finalem zabaw zlotej 
mlodziezy. Jeden z · moich Jwleg6w chcial mi pokazac ulic~ Lwi~ 
w dzielnicy pod Zamkiem. Poszlismy i zobaczylem tam czlowieka 
skrwawionego, otoczonego tlumem obszarpanc6w, prostytutek 
i wl6cz~g6w; wszyscy patrzyli z respektem na sprawc~ tych ran, 
m~zczyznQ w butach z cholewami i w czapce z daszkiem, kt6ry 
oddalal si~ spokojnie. Spytalem dziesi~cioletniego chlopca: co si~ 
staID? "Un nie chcial zaplacic: to jemu maczornik pokrajal no
zem... " - moj informator uwazal calq scenp, za zdarzenie najzupel
niej naturalne. 

Ciqglosc nauki uniwersyteckiej przerywano nie tylko feriami 
przewidzianymi w programie. Od czasu do czasu Rusini (kt6rzy 
juz wtedy chcieli · si~ nazywac Ukrainc,ami, do czego mieli najzu
pelniejsze prawo, ale nie rozumieli, ze to prawo nie obowi1lzuje 
innego narociu, kt6ry w swoim jqzyku rna innq nazw~ Ukrainc6w, 
tak jak N:emcy nie majq prawa zqdac od n as nazwy "Deutsche") 
urzqdzali demonstracje, domagajqc si~ powi~kszenia liczby katedr 
ruskich, wlasnego ruskiego uniwersytetu, w prowadzen;a j~zyka 

ruskiego do urz~dowania wladz itd. Cz~sc mlodziezy polskiej reago
wala na to kontrdemonstracjami. Podczas jednej z takich burd 
Rusini zaj~li cz~sc gmachu przy ul. sw. Mikolaja i zabarykadowali 
si~ lawKami, a Polacy zaj~li reszt~ gmachu i rozpocz~li regularnq 
wojn~ w celu wyrzucenia najezdzcow. Walka trwala trzy dni; wal
czono na laski i bDmbardowano si~ nawzajem polanami drzewa 
opalowego. Byly czasem zawieszenia broni, godzinne lub dluzsze, 
dla zabrania rannych; podczas przerw przeciwnicy cz~stowali si~ 
papierosami i rozmawiali przyjaznie. Mlodziez socjalistyczna, ani 



78 HUGO STEINHAUS 

polska, ani ruska, nie uczestniczyly w tej wojnie. Policja nie inter
weniowala; pluton pod wodzq komisarza zajql stanowisko na 
rampie naprzeciw kosciola, ale do gmachu nie wszedl, bo rektor 
nie zqdal tego, wi~c policja musiala stac poza terytorium uniwer
syteckim. Rzqd austriacki w duszy sprzyjal Rusinom i nawet 
uwzgl~dnial niektore ich zqdania, ale nie mogl w tej polityce isc 
za daleko, -bo Kolo Polskie, wazny skladnik rzqdowej wi~kszosci 
w parlamencie, bylo za silne, by baron Gautsch, owczesny premier, 
mogl si~ mu narazic. Trzeba wiedziec, ze w tym czasie bylo na 
uniwersytecie lwowskim kilka katedr ruskich; byly to katedry j~
zyka ruskiego, historii i literatury ruskiej oraz niekto~e katedry 
prawa. 

W roku 1906 z wiosnq przyjechal do -Lwowa z Berlina Stanislaw 
Jolles, profesor geometrii wykreslnej na politechnice w Charlotten
burgu - przyjazd dotyczyl spraw majqtkowych pani Jollesowej, 
ktora miala pod Lwowem jakies mlyny. Pani J . znala si~ z matkq 
mojego kuzyna, wi~c odwiedzila z m~zem siedzib~ przy' ulicy Go
lqba, nr 10. Przy tej sposobnosci profesor J. dowiedzial si~, ze 
sublokator, czyli ja, chce bye matematykiem. Bez namyslu za
wolal: "Junger Mann, packen Sie ihren Koffer und fahren Sie nach 
Gottingen!" (Mlodziencze! pakuj -kufer i jedz do Getyngi!). Gdy 
w lecie znalazlem si~ w Jasle z koilcem roku akademickiego 
1905/6, Ojciec moj nie wziql zbyt serio kategorycznego imperatywu 
Jollesa, ale Matka moja gorqco popada rad~ wyjazdu; tym bardziej, 

-ze widziala mojq ochot~. ' Tak wi~c przenioslem _si~ w jesieni roku 
1906 do Getyngi. 

Jechalem przez Wroclaw i Berlin, stamtqd do Halle i do Getyngi 
przez Eichenberg - pociqg Eichenberg-Gottingen mial juz cha
rakter lokalny: byl niemal pusty! - jechali nim tylko studenci 
w kolorowych cza·peczkach i troch~ pasazer:ow prowincjonalnych_ 
Od stacji Bovenden juz moglem widziec krajobraz, w ktorym mia-:
lem przezye kilka lat: niskie pagorki, pokryte lisciastymi lasami, 
na ich tie wieza Johannis-Kirche i czerwonawe dachy - wszystko 
w tonach rdzawych, bronzowych, brunatnych i zoltych; taka tam 
jest ziemia, takie byly jesienne liscie, taka tez i dachowka. 

Umiescilem si~ w malym hoteliku na Judenstrasse i przez okno 
patrzylem na cichq ulic~. Dzieci, nieskr~powane przez nikogo, ba
wily si~ tam pop~dzaniem biczykami malych, stozkowatych bqk6w. 
Ten obraz sprawil, ze poczulem si~ nagle daleko od domu: u nas 
dzieci nie znaly tej zabawki. Ale przyjechal woz piekarski, na nim 
wlascicieI w biaIej czapce, konie byly zaprz~zone inaczej niz u nas 
i rasy zimnokrwistej. Przypomnialem sobie, ze caly taki zaprz~g 
widzi?lem juz dawno u nas na wystawach sklep6w z dziecinnymi 
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zabawkami, i zrozumialem, ze zabawki sprzedawane w Polsce byly 
fabrykowane w Niemczech; bylem z tego odkrycia nieza~owolony. 
. Nast~pnego dnia udalem si~ do budynku rektorskiego, gdzie pedel 
gl6wny wr~czyl mi spis r6znych pensjonat6w; wybralem pok6j 
z utrzymaniem: u pani Thomas, kt6ra mieszkala przy Weenderstrasse 
82, tuz przy audytorium uniwersyteckim. Kosztowalo to razem 80 
marek miesi~cznie. Jedzenie bylo skromne,' ale dostateczne. Wy
klad6w jeszcze nie bylo, wi~c z profesorami zapoznalem si~ tylko 
przez lektur~ ich nazwisk w programie wyklad6w. Wydalo mi si~, 
ze ludzie, kt6rzy nazywajq si~ tak dziwnie jak Hilbert, Carathe:" 
odory, Minkowski, Zermelo i Herglotz, mUSZq bye wielkimi uczo
nymi. Bylo tak naprawd~, ale sqd m6j byl ugruntowany najzu
pelniej irracjonalnie. 

Musialem si~ przyzwyczaie do niemczyzny. 'Musialem si~ nau
czye, ie niegrzecznie jest zwracae si~ do kogos bez nazwiska, ze 
wi~c ranD m6wi si~ "Guten Morgen, Fraulein Thomas!" i ze na 
ulicy w poludnie m6wi si~ "Mahlzeit, Herr Lehmann!" To, ze 
"Guten Tag" m6wi si~ przez "ch" na koncu, bylo nieprawdopodobne, 
choe prawdziwe - tak daleko jednak nie si~gal m6j konformizm. 

Poniewaz moja ciotka wybadala i doniosla mi, ze Antoni Lom
nicki, doktor uniwersytetu Lwowskiego, jest na studiach w Ge
tyndze, wybralem si~ do niego. Mieszkal naprzeciw audytorium, 
z zonq i jednorocznq c6rkq. Nie byli to jedyni Polacy w Getyndze; 
studiowali tam bracia Dziewulscy: Wladyslaw byl asystentem astro
nomii, mlodszy, Waclaw, studentem fizyki; astronomi~ studiowal 
Felicjan K~pinski z Piotrkowa, p6zniej pojawil si~ L. Chwistcl{ 
z Krakowa (z siostrq), astronom Tadeusz Banachiewicz, Wlodzi
mierz Stozek, J. Przeborski, Kazimierz Jantzen, aktuariusz Doer
man, Moronski, K. Horowicz, medyk Ryder, filozof Rozenblum, 
prawnik Marchlewski, Janaszek, fizyk Jan Kroo, Sokolowski, ~a
tematyk Zylinski, Szadurski, antrop01og Edward Loth i wielu in
nych. Nie 9yli to zresztq jedyni cudzoziemcy w Getyndze: studio
wali tam liczni Amerykanie, Anglicy, W~grzy, Rosjanie, Japon
czycy, nawet Hindusi. Duzy udzial Polak6w byl skutkiem strajku 
szkolnego w Kr6lestwie. Na og6l mlodziez, nie wylqczajqc polskiej, 
byla zamozniejsza niz nasi studenci krakowscy i lwowscy. Synowie 
niemieckich robotnik6w i chlop6w wyjqtkowo tylko dochodziIi do 
matury. Stypendi6w bylo malo. Studium uniwersyteckie bylo przy
wilejem sfer posiadajqcych; zwolnien od czesnego udzielano tylko 
wyjqtkowo, a oplaty byly dosye wysokie; wi~ksza cz~se tych oplat 
przypadala profesorom - niekt6rzy z nich, mianowicie wyklada
jqcy przedmioty przeznaczone dla licznegoaudytotium, czerpali 
stqd niemale dochody dodatkowe; nb. w Austrii bylo podobnie, 
wi~c takze we Lwowie i w Krakowie. 
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Niemieccy studenci dzielili si~ na kolorowych i czarnych. Ci 
pierwsi znowu dzielili si~ na korporantow i burszow. Korporanci 
niemieccy t:rorzyli ogolnoniemiecki zwiClzek S. C. (Senioren-Con
vent); byl to element konserwatywny, ton nadawali tam synowie 
szlacheccy, a'do niektorych korporacyj, jak Saxonia w Getyndze 
lub Borussia w Bonn, przyjmowano tylko arystokracj~. Bursze 
mieli innCl tradycj~ : wywodzili s i~ z rewolucji roku 1848, ktora 
przyniosla rownouprawnienie sferze mieszczanskiej, z ktorej si~ 
rekrutowali. T~ tradycj~ dokladnie utopili w piwie. Pieie kuflami, 
uprawiane zbiorowo i wedlug seisle okreslonego r ytualu, noszenie 
czapek kolorovvych i wst~g, oraz "menzura", to jest fech tunek bez 
masek, oto byly podstawy zycia kolorowych studentow. Wsr6d 
Niemcow, kolorowych bylo kilkanascie procent, a wsr6d ogolu stu
dentow (z cudzoziemcami wlqcznie) chyba mniej !liz·100/0. 

Na ulicy jednak i w knajpach bylo ich widac wi~cej, a w semi
nariach i na salach wykladowych mniej n:z by to odpowiadalo to:. 
talnej statystyce. Ale na uroczystosciach akademickich, inaugura
cjach i bankietach, kolorowi grali glownq rol~ : w Iakierowanych 
cholewach, z rap~erami w r~ku, upi~kszeni bliznami n Cl bytymi na 
menzurze, sciqgali na siebie oczy bakfiszow : kazda wiedziala, jaki 
kolor oznacza Hannover~, jaki Bruns'{ig~, a jaki Saxoni~; n:ektore 
nawet umialy podpisac si~ hieroglifem wlasciwym danej korporacji 
lub burszenszaftu. 

Wszystkiekorporacje i n iektore burszenszafty w Getyndze mialy 
wlasne wille. Wielu studentow korzystalo z mieszkan w tych wiI
Iach, gdzie, dzi~ki pieniqdzom ·fili strow, byl nieraz for tepi;1l1 i bi 
blioteka ; zycie studenta w domu z pi~lZnym ogrodem, w towa rzy
stwie przyjac:ol, na koszt zamoznych rodzic6w, bylo zbyt mile, by 
chcialo si~ kDnczyc studia. Pobyt w korporacji byl jednak ko
sztowny .- w niektorych oplata miesi~czna n a rzecz korporacji 
wynosila 400 marek, czyli tyle, ile zarabial starszy urz~dnik z wyz
szym wyksztalceniem; ta kwota oplacala mieszkanie i u t rzymanie, 
ale pija tyki i wszelkie wydatki pozadomowe nie byly n:Cl obj~t·e. 

Glownym miejscem zabaw byllas Maria-Spring, polozony 0 jednCl 
stacj~ kole jowq od Getyngi. PrDgram uniwersytecki nie przewidy
wal n:gdy wykladow' we srod~ po poludniu. bo wtedy studenei 
i bakfisze dqzyli na zabaw~ do Maria-Spring. W lesie byla karczma, 
obok niej, na podmurowaniu, podloga z desek, a dokola amfi
teatralnie rozmieszczone lawki i stoly. Orkiestr a grata dO' tanca; 
za kazdy taniec placilo si~ 10 fenig6w. Stoly Niemc6w byly zasta
wione olbrzymiCl ilosciq pustych butclek, co mialo swiadczyc 0 dziel
nosci pija.ck iej. Panienki bawiqce si~ w Mar ia-Spr ing byly corkami 
rzemieslnikow, kolejarzy, naj cz~sciej "filiae hospitales", to znaczy 
corki gospodyn, u ktorych si~ mieszkalo. Kolezanki uniwersyteckie 
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byly przewaznie starsze od student6w, bo byly to nauczycielki uzu
pelniajqce wyksztalcenie na specjalnych kursach uniwersyteckich. 
Obyczaje niemieckie byly w Galicji malo znane; Galicjanie my
sleli, ze Wieden jest niemiecki, ale w Niemczech, zwlaszcza w Han
nowerze, uwazano Austriak6w za cudzoziemc6w, bo ich tryb zycia 
byl zupelnie odmienny. Mieszkajqc p6zniej w innym pensjonacie 
przekonalem si~, ze filia hospitalis uwazala za sw6j obowiqzek po
dac palto studentowi, gdy oboje znalezli si~ po obiedzie w przed
pokoju - w braku c6rki domu studentka-kolezanka spelniala tE: 
funkcj~. Kiedy jedna z kolezanek dowiedziala si~, ze kupilem sobie 
nowe buty, natychmiast wzi~la je, aby podeszwy nasmarowac ole
jem lnianym, bo taki zabieg chroni sk6r~ od przedwcz~snego si~ 
scierania. Niemki 6wczesne (zresztq Francuzki, Szwajcarki i Bel
gijki tak sarno) byly wtedy nastawione na oszcz~dzanie i nie mogly 
zniesc m~skiej niedoalosci i rozrzutnosci, kt6ra - zwlaszcza u cu
dzoziemc6w - wydawala im si~ czyms wolajqcym 0 pomst~ do 
nieba. Ciqgle sprzqtanie i zamiatanie bylo obowiqzkiem nie tylko 
sluzqcych, raczej zon i c6rek. Wi~c c6rki getyngenskich profesor6w 
myly schody w willach swoich rodzic6w, a po wyjsciu za maz obej
mowaly t~ f\1nkcj~ w mieszkaniu wlasnym. Sluzba miala da
leko wi~ksze prawa niz u nas. FroterowaJ?ie podl6g bylo za
kazane, a policjant, kt6ry spostrzegl przez otwarte okno sluzqcq 
tanczqcq na szczotkach, notowal nazwisko wlasciciela mieszkania, 
aby [!O ukarac grzywnq. W pensjonacie kolacje byly zimne, bo juz 
o si6dmej wiecz6r sluzqce byly wolne - spacerujqc po tej godz;nie 
uli cq Plancka widzialem w kazdej w'q Ii swiatlo w oknie mansardy: 
to kazda pokoj6wka przebierala si~ w swojej izdebce, aby opuscic 
dom na par~ godzin wieczornych. W tych warunkach tylko pensjo
naty i bop-aci ludzie trzymali sluzb~. Mali mieszczanie i nizsi urz~
dnicy obchodzili si~ bez niej; co najwyzej mieli poslugaczki przy
chodzqce na par~ godzin rannych. .' .J;" 

. ··s .
Miasto dzielilo si~ na dwie cz~sci: Jedna, polozona nizej i star

sza, miala par~ pi~knych starych koscio16w, ulice ze sklepaini" 
i zwarte zabudowanie - byla otoczona walami; druga cz~sc, le~ 
zqca zewnqtrz wal6w, skladala si~ z kilku dzielnic - w tej cz~sci 
dominowaly nowoczesne wille z ogrodami. Stare miasto ·zachowalo 
jeszcze w:ele dom6w z XVI i XVII wieku; niekt6re mial)" pi~kn!4 
konstrukcj~ drewnianq; belki byly rzezbione i malowane. kazde 
pi~tro wychodzilo troch~ dalej nad · ulic~, co mialo sw6j J}ow6d 
w braku miejsca w dawnych czasach, gdy miastq musialo zado
wolie · si~ obszarem ograniczonym walamL Waly pozostaly w Ge
tyndze, ale zamieniono je w pi~knq alej~ wysadzanq drzewami. 
kt6ra .biegla wok6l sr6dmiescia. lqczqc s;~ ogrodein uniwersy
teckim z plantacjami i dajqc widok z wysoka na .liczne prywatne 

Zna k - 6 
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ogr6dki. Dalej ciqgnql si~ park miejski, dotykajqc lisCiasty las, 
a jeszcze ·dalej w~elki bor, przez kt6ry mozna bylo isc godzinami. 
Tramwaj6w ani autobus6w nie bylo w Getyndze, bo uniwersytet 
uzyl swoich wplyw6w w obronie spokoju i ciszy: mozna bylo wie
czorami wl6czyc · si~ wsr6d wonnych ogrod6w i rozma wiac az do 
p6Znej nocy, tym bardziej, ze dozorc6w nie bylo w G., a kazdy 
z nas mial sw6j klucz do bramy. 

Nasza kolonia wyrobila sobie pewien zwyczajowy tr~b zycia. 
Wieczorem spotykalismy si~ u braci Dziewulskich, ktorzy mieszkali 
przy Friedlanderweg, w bardzo pi~knym miejscu; prowadzili sami 
gospodarstwo, bo jadali kolacje w domu, kt6ry nie byl pensjo
natem - ilekroc si~ do nich przyszlo, byla herbata, a cz~to cos 
do herbaty. Byli tez bankierami kolonii i moZna bylo pozyczyc 
u nich troch~ pieni~dzy. Spotykali si~ tam Poiacy z Kr6lestwa 
i z Galicji, z Litwy i Ukrainy. Mialo to ten skutek, ze z opowiadan 
poznalismy stosunki panujqce w r6znych dzielnicacn, a takze pozby
lismy si~ prowincjonalizm6w w sposobie m6wienia. Polak6w z po
znanskiego bylo malo; nie wszyscy chcieli si~ z nami spotykac, 
bo pruska policja na nich uwazala. Wsr6d poznanczykow wyroznial 
si~ Marchlewski, mlody prawnik, inteligencjq i szerokim poglqdem 
(rozniqcy si~ od tYPQwego wielkopolanina zwykle m6wiqcego zle 
po polsku i zniemczonego w zachowaniu si~, chociaz usposobionego 
patriotycznie). Z poznanskiego byl tez Janaszek, medyk, z chlop6w 
pochodzqcy i bardzo sympatyczny. Jacobson, poznanski Zyd, uwa
zal si~ za Polaka, rzecz tam ·wtedy bardzo rzadka; jego praszczur 
byl lekarzem Zygmunta Augu~ta i przezen nobilitowany (Jacobson 
napisal swojewspomnienia z kampanii niemieckiej przeciw Francji 
w I wojnie swiatowej i oglosil je drukiem) 4 . 

Przynajmniej raz na tydzien chodzilismy do kawiarni "National". 
Stalym gosciem byl tam Kazimier,z Horowicz, student statystyki 
i aktuariatu. Znal na pami~c cennik tej kawiarni, skladajqcy si~ 

z paruset pozycji. Obracal si~ 'w kolach amerykanskich, angiel
skich i wsr6d bywalcow; aktorki teatru getyngenskiego tez nie 
byly mu obce; byl dla nas lqcznikiem z irinym, dalekim swiatem... 
Wi~kszosc Polak6w podczas studi6w nie poznala dostatecznie j~

zyka niemieckiego, zeby s.wobodnie nim mowic: obiady jadali ra
zem przy "Privatmittagstisch", do kawiarni chodzili kupq. Niemc6w 
nie znali, a nawet zalozyli tajnq bibliotek~ polskq. Chcielismy 
nawet zalozyc legalne stowarzyszenie polskie, · na wz6r angielsko
amerykailskiego, ale rektor nam odm6wil. Tajna biblioteka miescHa 

4 Byl takte kosci61 katollcki; zwy·kle w niedziel<: kilku naszych student6w 
. czekalo na chlop6w w poludnie wychodz1jcych z kosciola - chlopi dziwili si<:, 

:!:e studenci m6wili po polsku, 1>0 on!. tez!.... 
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si£: .coraz gdzie indziej, razbyla takze u mnie; po jakich dw6ch ty
godniach zglosil si£: do . panny Thomas jaki§ czlowiek, ktory JeJ 
powiedzialr ze u mnie jest tajna polska biblioteka. Trzeba. bylo 
j~ znowu przeniesc, .ale widocznie policja nie przywi~zywala do 
tego wagi, bo nie sledzila rzeczy dalej. 

Do naszych obyczajow nalezalo takze bywanie w plywalni miej
skiej dwa razy na tydzien. Zaklad ten byl urz~dzony doskonale: 
wod£:zmieniano co tydzien dwukrotnie, a przed wejsciem do ba
senu wszyscy myli si£: dokladnie pod gor~cymi natryskami; tym, 
ktory wszystkich pilnowal, zeby nie zaniedbywali k~pieli, byl 
Waclaw Dziewulski. Uprawialismy takze tenis i cz£:sto odbywa
lismy wycieczki piesze. 

Uniwersytet getyngenski, zwany Georgia Augusta od imienia krola 
hanowerskiego, ktory go zalozyl, mial cztery wydzialy, a do wy
dzialu filozoficznego nalezal takze oddzial agronomiczny. Slyn~l 

z nauk matematycznych, ale medycyna tez tam staia wysoko. Max 
Verworrn, znany fizjolog; W. Baer, ' znany .prawnik mi£:dzynaro
dowy; Wellhausen, slynny badacz Pisma SWi£:tego - wi.ele innych 
nazwisk przyczynialo si£: do blasku tej szkoly, ktory przyci~gal do 
Getyngi najlepszych student6w nie tylko z Niemiec, ale z calej 
Europy, takze z Ameryki, a nawet z Chin i z Japonii. Za moich 
czasow bylo studentow przeszlo d.wa tysi~ce, w tym okolo 400 cudzo
ziemcow. Na Prinzenstrasse mozna bylo widziec na domach ta
bliczki przypominajqce, ze tu, w takich a takich latach, mieszkal 
tenczy inny kSiqz£: z pynastii Cumberland, panujqcej w Anglii. 
Wplyw angielski na zwyczaje i obyczaje niemieckie by1 nieza
przeczony, chociaz od roku 1866 Hannower 20sta1 wlqczony do Prus; 
przegrawszy bitw£: pod Langensalza. Za mojego pobytu w Ge
tyridze odbyly si£: w Niemczech wybory do pa~amentu Rzeszy 
partia Welfow, nie uznajqca zaboru pruskiego, wybrala Welfa; byl 
nim Gotz von Ohlenhusen. 

Tabliczki na kamienicach sWiadczyly 0 chlubnej przeszlosci 
miasta i uniwersytetu. M6wily, gdzie i kiedy mieszkal Bismarck, 
Henryk Heine, Brentano; muzycy Brahms, Sphor i Joachim, chemik 
Wohler (ktory pierwszy otrzymal mocz z anorganicznych substah
cji), filozofowie Lotze i Hartman, fizyk Everett, poIityk v. St€in, 
poeta Tieck, polskiego pochodzenia anatom Teichmann, i wielu in
nych slawnych ludzi. Na plantacji miejskiej stal pomnik Gaussa 
i Webera, jako tych, ktorzy polqczyIi uniwersytet z obserwatorium 
telegrafem, pierwszym na swiecie. 

Na cmentarzu za bramq do wsi Weende lezal BUrger, tworca 
Lenory. Cmentarze getyngenskie nie mialy charakteru maka
brycznego. Byly to mile ogrody, przez kt6re nie tylko w dzien, 
ale i w nocy skracali sobie drog£: przechodnie. Wiele os6b wy
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bieralo sobie w lecie Getyng~ jako w]egiatur~; czynil to syste
matycznie angielski minister wojny Haldane, byly student Georgii 
Augusty. 

Dla mnie i dla setek moich kolegow centrum zycia znajdowalo . 
si~ w czytelnimatematycznej. Tradycja wielkiej matematyki za
czyna si~ w Getyndze od ksi~cia matematyk6w, jak nazywano 
Gaussa, wielkiego badacza algebry, teorii liczb, teorii funkcji, geo
metrii, geodezji, astrOriomL, Lzyki, elektromagne ~ yzmu, teorii bl~
dow i statystyki. Z tych nauk niektare byly w stanie niemo
wl~ctwa przed Gaussem. Zeszyty z zapiskami Gaussa przechowuje 
si~ po dzien dzisiejszy w getyngenskim obserwatorium astronomicz
nym ~ Akademia Nauk w Getyndze zainicjowala razem z innymi 
akademiami wydanie wszystk ich dziel Gaussa. Jego nast~pcq byl 
Lejeune-Dirichlet, badacz teorii liczb i potencjalu (zonq jego 'byla 
corka muzyka Mendelsohna). Po nim Bernard Riemann, gl~boki 
odkrywca teorii funkcji aJgebraicznych, ktorq wzbogacil 0 "po
wierzchnie Riemanna" skladajqce si~ z plat6w polozonych na sobie 
i zlqczonych na krzyz, prekursor Einsteina w ideach dotyczqcych 
nieeuklidesowej geometrii w fizyce, badacz gl~boki szeregow 
Fouriera, powstalych z zagadnien akuf:tycznych. Ta era geniuszow 
skonczyla s: ~ w szcstym dziesi~cioleciu wieku XIX i nastqpil okres 
kompletnej m'ernoty, z kt6rej wydzwignql Getyng~ dopiero Feliks 
Klein; ten wielki geometra wraz z Sophusem Lie 1 Steinerem 
stworzyli niemieckq szkol~ geometrycznq. , 

Gdy zapisalem si~ na un' wersytet, Felix Klein juz realizowal 
swe marzenia; Mial tytul tajnego radcy, byl czlonk;em pruskie5 
I.zby Panaw, ale - co najwainiejsze - mial poparcie Althoffa. 
szefa sekcji w min'sterstwie i magI przeprowadzic swoj ambitny 
plan zrobienia z Getyngi pierwszego centrum matematycznego n:l 
swiecie. Zresztq nie poprzes.tal na dotacjach rzqdowych. Stworzyl 
,,~towarzyszenie do popierania matematyki czystej i stosowa'nej", 
do kt6rego wcillgnql bogatych przemyslowc6w z Hannoweru i z dal
szych stron (Bottger), i umial ich nakionic do zasilania swoich 
instytutow duzymi subsydiami. Udalo mu si~ to dzi~ki silnemu 
uwzgl~dnienj u zastosowan. W Getyndze juz byl ' wtedy instytut 
matematyki stosowanej; kierowal nim C. Runge, matematyk, ktory 
wykladal geometri~ wykreslnq i statyk~ graficznq, ale zamilowania 
swoje skierowal ku analizie spektralnej i elektrycznosci atmosfe
rycznej. Na Instytucie umieszczono nazwisko L'stinga - byl to 
autor pierwszej na swiec'e ksiqzki 0 topologii, a wi~c nauki dale
kiej 'od zastosowan. Fizyk~ stosowanq reprezentowal aerodynamik 
Prand!. i elektryk Simon, a osobnym instytutem geofizycznym kie
rowal slynny Wiechert. Te dzialy sprowadzily nawet na Getyrig~ 
zatarg z politechnikq w Akwizgranie, ktora widziala w nich pr,ze
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kroczenie kompetencji Georgii Augusty na szkod~ $zkol politech
nicznych. Ale zatarg umorzono i Klein, sam wiellci milosnik me
chaniki i autor ksiqzki 0 krq2:ku (z Sommerfeldem, wybitnym fizy
kiem), mogl dalej prowadzic swoje dzielo. 

Juz mowilem 0 Caratheodorym; Tolles kazal mi przede wszystkim 
przedstawic siE: temu docentowi, ale balem si~ matematyka greko
turka, iniyniera znawcy mechaniki i optyki, oraz Herglotz, uniwer
salnie wyksztalcony mateIl1atyk wiederi.ski. Ulubiencem Kleina byl 
J<:oebe, ktory uprawial teoriE: funkcyj wieloznacznych metodami 
geometrycznymi tak, ie w rozprawach jego trudno bylo znalezc for
mulE:, czy tei rownanie. Profesorem fizyki teoretycznej byl W. Voigt, 
docentami Max Abraham i Paul Hertz. Astronomem byl astrofizyk 
Schwarzschild, a Brendel, znawca teorii malych planet, byl obser
watorem; WI. Dziewulski byl asystentem: dla kwalifikowanych cu 
dzoziemcow nie bylo w Getyndze trudnosci VI uzyskaniu asysten
tury. 	 ' 

Student drugiego roku (liczqc jeden 1wowski) nie moglem siE: zo
rjentowac w mozliwosciach, ktora dawala mi Georgia Augusta. Obok 
matematykow i fizykow przed chwilq wymienionych byla inna 
grupa, ktorej duchowym dowodcq byl David Hilbert. - Klein spro
wadzil go z Kr6lewca i nie omylil s~E:. Jego Podstawy geometrii, 
uwieri.czone nagrodq Kazari.skiego Towarzystwa Matematycznego, 
usunE:ly wszelkie wqtpliwosci dotyczqce geometrii nieeuklidesowej 
i otworzyly drogE: do zrozumienia teorii wzglE:dnosci ... Ale student: 
o ktorym mowa, nie mogl naleiycie ocenic tego rodzaju zdobyczy 
naukowych; widzial jednak, ie najwiE:kszq silq atrakcyjnq Getyngi 
matematycznej byl Hilbert, ktorego imiE: David swiadczylo 0 po
chodzeniu od wschodniopruskich kwakrow. Hilbert nie dbal 0 ty
tuly ani ordery; byl nie tylko wielkim u,czonym, ale i' wielkim 
czlowiekiem. Jego przyjaciel, H. Minkowski, byl swietnym znaWCq 
teo·rii liczb i laureatem Akademii paryskiej. TeoriE: mnogosci i 10-' 
gikE: reprezentowal E. ZerP-'lelo, kt6rego "aksjomat wyboru" rozbil 
matematyk~ 6wczesl1q na dwa obozy. Uczeri. G. Cantora, Felix 
Bernstein, ktory ubiegl biolog6w W ' poprawnym sformulowaniu 
praw dzied.ziczenia grup krwi, byl moze najmniej popularnym 
profesorem. 	 ' 

Trudno mi byle> ogarnqc te mozliwosci uczenia siE:, ktore lezaly 
przede mnq. Nudny wyklad historii filozofii, kt6ry dyktowal sta
ruszek Baumann sylab~ za sylabq, skreslilem w indeksie i daro
walem sobie filozofiE: w dawnym znaczeniu tego slowa - zamiast 
niej postanowilem siE: uczyc matematyk'i stosowanej jako przed
miotu ubocznego. Do tego nalezala mechanika, geometria wy
kreslna, grafostatyka, rachunek numeryczny i geodezja. Chodzilem 
wiE:cpilnie do Instytutu przy Prinzenstrasse i rysowalem, a pod 
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kierunkiem Wiecherta mierzylem teodolitem wieloboki na ulicach 
miasta. Przy takim pomiarze raz ukazalo si~ "podw6jne slonce" -
Wiechert natychmiast uchwycil instrument i zmierzyl kqt mi~dzy 
slOI1cami, aby nam pokazac, ze dokladnie odpowiada rozszczepieniu 
w lodzie. Za drugi przedmiot uboczny wybralem astronomi~ 
i wraz z F . K~pinskim chodzilem na cwiczenia do Obserwatorium, 
gdzie pod kierunkiem prof. Ambronna rachowaIismy obserwacje 
poczynione w Afryce przy rozgraniczeniu Konga pomi~dzy Belg6w 
a Niemc6w. Ale najwazniejszym moim zaj~ciem byla lektura 
w czytelni matematycznej. 

"lJas mathematische Lesezimmer", chluba Kleina; miescila s i~ 
w gl6wnym gmachu przy Weenderstrasse, na drugim pi~trze, tak 
schowana, ze nie dochodzily tam ani glosy z sal wykladowych, 
ani zgielk z korytarzy. Za oplat~ 3 marek kaidy student otrzy
mywal legitymacj~ wst~pu waznq na p6lrocze ' i wlasny klucz. 
Ksiqzki na p6lkach byly ustawione alfabetycznie; kazdy bral je 
sam i wstawial z powrotem. W osobnym pokoju miescil si~ zbi6r 
odbitek (separata) zdeponowanych przez Kleina, obejmujqcy kiIka
nascie tysi~cy rozpraw. Byl tez zbi6r pBP, wlasnose uniwersytetu. 
Katalog kartkowy byl: kompletny. Nowe czasopisma lezaly na 
osobnych p6lkach, a wyzsze pi~tra szaf byly zaj~te przez bezcenne 
komplety Mathematische Annalen, Journal fUr Mathematik, 
Journal des Mathematiques, Acta Mathematica , Sprawozda
nia Akademii paryskiej, berlinskiej , monachijskiej , wiedenskiej 
i wiele innych czasopism wloskich, francuskich, angielskich, nie
mieckich i amerykanskich. Byly tei komplety dziel Gaussa, Fer
mata, Cauchy'ego, Hermite'a i wielu innych. Gdy zmierzch zapadal, 
czytelnik sam zapalal gaz nad swoim miejscem: lampy byly azbe
stowe, a kij, zakonczony gqbkq miedzianq wchlaniajqcq gaz, za
palal je niezawodnie. W tej czytelni sp~dzalem wiele godzin i mog~ 
powiedziee, ze nigdzie, ani przedtem, ani pozniej nie widzialem 
czytelni tak doskonale urzqdzone,i. Byla atrakcjq setek student6w 
z Niemiec i calej Europy, ale takie z Ameryki i z Azji. Tam zda
rzyla mi si~ dziwna przygoda. Po wczesnej smierci Minkowskiego 
ob,iql t~ katedr~ Edmund Landau z Berlina; jako ewiczenie zadal 
mi znalezienie bl~du w dowodzie Koniga na gaussowskie prawo 
wzajemnosci. Praca Koniga byla taka kr6tka , ie bylo latwo wska
zae stronnic~ na kt6rej musiaJ ' bye blqd; na tej stronnicy pewna 
formula nie chciala si~ okazae konsekwencjq poprzednich. Nie byl 
to jednak blqd, lecz brak wprawy, a moie i moje znu±enie. Po 
powrocie do domu, w nocy w p6lsnie, wyobrazilem sob;e t~ k ar tG 
i zobaczylem wyrainie, w jaki spos6b formula wynika z jednej 
z poprzednich. Zadowolony zasnqlem; zaraz nazajutrz pobieglem 
do czytelni i otworzylem ksiqzk~na wlasciwej stronnicy.. . - c6z, 
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kiedy znowu w zaden sposob nie moglem dostrzedz zwiqzku kry
tycznej formuly z poprzednimi! Wtedy zamknqlem oczy i wpra
wilem si~ w polsen... po chwili zobaczylem dokladnie szukane ·wy
nikanie i otworzylem szybko oczy, chcqc zlapac mysl, jak mo
tyla, i przyszpilic jq do karty. Tym razem udalo si~! (Pisz~ to 
dla psychologow, ktorych interesuje proces pracy umyslowej.) . 

Jak juz pisalem, mieszkanie panny Thomas bylo blisko bramy 
miejskiej, to znaczy miejsca, gdzie dawniej byla brama w wale 
na drodze wiodqcej do wsi Weende. Za moich czasow byl tam 
domek akcyzy miejskiej. Straznik, znany powszechnie jako "ojciec 
Lotze", odbieral oplaty akcyzowe od chlopow przywozqcych pro
dukty do miasta; trqbH na wypadek pozaru, zamiatal chodnik przed 
domkiem, sprzedawal znaczki pocztowe i obslugiwal wygodk~ pu
blicznq. Imponowal mi zawsze nieznany burmistrz, ktory obmysIil 
ow zespol agend dla ojca Lotze: sztuka administracyjna nie tyle 
polega na nowych ideach i wielkich pomyslach, ile na umiej~tnosci 
sprawnego i oszcz~dnego zalatwiania spraw codziennych. 

W tym czasie malo byly znane jeszcze dziela G. Cantora, genial
nego tworcy teorii mnogosci. Totez, kiedy W. Sierpinski, mlody 
matematyk warszawski, odkryl, ze mozna okresIic jednq Iiczbq 
polozenie punktu na plaszczyznie, sam sobie nie mogl uwierzyc 
i napisal list do Tadeusza Banachiewicza w Getyndze, swojego 
przyjaciela. Ten poszedl do czytelni, wyszukal wlasciwq prac~ 

Cantora i zatelegrafowal' do Sierpinskiego tylko "G. Cantor, 
Journal fur Math., rok... str...". To pobudzilo nasze zainteresowanie 
i Antoni I..omnicki ze mnq zacz~lismy pilnie czytac Borela Theorie 
des fonctions. Banachiewicz namowil mnie takze, zebym napisal 
do "WszechSwiata" popularny artykul 0 "kwadraturze kola; mialo 
to znaczenie nie tyle dla czytelnikow tego pozytecznego pisma, 
ile dla mnie, bo musialem si~ nauczyc troch~ historii matematyki. 

Przy takich zaj~ciach nie wiele bylo czasu na zycie towarzyskie, 
ale kazde przejscie przez ulic~ uczylo nas, ze zyjemy w odmien
nym swiecie. Na przyklad sprawnosc poczty. Gdy np. ktos 
zadal Banachiewiczowi jakies zagadn~enie na spacerze prze
dluzonym az do rana, a on rozwiqzal je par~ godzin pozniej, szedl 
z nami na poczt~ glownq, wysylal rozwiqzanie jako kart~ express, 
Po za 10 minut po wrzuceniu karty do osobnej skrzynki moglismy 
zobaczyc rowerzyst~ jadqcego z posylkq do naszego kolegi, ktory 
ledwie polozyl si~ spac. 

Przy innej sposobnosci jeszcze bardziej podziwialismy poczt~ 

I Rzeszy. Pani Antecka, zona Henryka Kolodziejskiego, podpisala 
si~ panienskim nazwiskiem na telegramie do Warszawy. Poczta 
obIiczyla bl~dnie nalezytosc przy okienku, ale kontrola to spo
strzegla i trzeba bylo odszukac nadawc~, aby mu 2JWrocic nad
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kierunkie~. 'lie bylo w miejskiej ksi~dze me1dun

miasta. :a ll'~ t.y z Warszawy, Iiczqc na to, ze znaj

Wieche~ ~. ~ 0» ',> paru tygodniach poczta doczekala

slonca~ <i>,<>~ ~ ~ Kolodziejskiej-Anteckiej, a listo

w 101.- 'f -It. ...~ , .ladwyzk~ ku jej nieslychanemu 

i wrc.;~ ~o~ , 

gd~ <Q' Jze pojechalem na wakacje nie do do


p~ '?t. one w Belgii, bo tam byla wtedy moja 

.Gatrzymywalem si~ po drodze, tyle tylko, ile~~ \ 

tV Antwerpii. W Blankenberghe bylo zupelnie

" ~~iemczech. Zaraz rano obudzil mnie krzyk sprze


_Let: "Le Journal, Le Matin; Lisez l 'Etoile ' BeIge! 

. "lgeant!! ... ". Na ulicach od rana bylo rojno od ludzi we


.< i jasno ubranych. W hotelu, w kt6rym mieszkaIismy, naj
.:KaWSZq osobq byl portjer. Byl to mlody czlowiek, entuzjasta 

malarstwa. Sam malowal w stylu dziecinnym, ale przejmowal si~ 
niezmiernie dzielami Rembrandta, MemIinga, Fr. Ha1sa i innych 
mistrz6w, kt6rych obrazy wisialy w ga1eriach Brukseli i Antwerpii, 
lub w kosciolach Bruges. Zrozumialem wtedy, ze moje wykszal
cenie artystyczne jest r6wne zeru. Postanowilem poznac te straszne 
pl6tna, chociaz wiedzialem, ze oznacza to m~czqce chodzenie po 
muzeach, palacach i kosciolach, bez zadnej satysfakcji, bo zadnych 
gl~bszych wrazen nie doznawalem na widok owych ciemnych 
i dziwnych ma1owidel, kt6rych p~~knosci nie czulem. Zna1azlem 
si~ w trudnej sytuacji: wiedzialem, ze wi~kszosc ludzi wyksztal
conych podziwia te pl6tna, ze reszta udaje podziw, i ze ty1ko wy
jqtkowq odwagq cywi1nq obdarzeni cynicy osmie1ajq si~ glosic 
to, cp ja mys1alem 0 k1asycznym ma1arstwie. Staralem si~ ty1e 
nauczyc, uslyszec i zobaczyc, iIe zeby m6dz autorytetom przeciw
stawic wyksztalcenie, dajqce si~ por6wnac z tym, kt6rym one dy
sponujq. Takie rozwiqzanie wlasciwie z gory przesqdza sp6r na 
korzysc autorytet6w, bo juz sam wybor obraz6w oglqdanych,. 
ksiqzek czytanych i utwor6w muzycznych sluchanych, dokonuje 
si~ na podstawie listy sporzqdzonej przez owe autorytety, wsr6d 
kt6rych niemalo jest snob6w. Ale nie rna tu wyjscia. Nie mialem, 
za to tych wqtpliwosci, gdy chodzilo 0 architektur~. W Brukseli 
zobaczylem kosci61 8w. Guduli , w stylu zwanym "F1andre mari
time"; surowa pi~knosc tej katedry, przemawiajqca samq brylq 
a nie ornamentacjq, nie potrzebowala komentarzy. Zrozumienie 
architektury wca1e nie bylo wrodzone, bo jeszcze roku poprzed
niego we Lwowie nie bylem wcale swiadom otaczajqcego mnie tam 
kamiennego pi~kna. Nikt nie musial pokazywac mi natur~, ale 
ma1arstwo bylo dla mnie ksi~gq zamkni~tq na siedem piecz~ci i nie 
mog~ powiedziec, zeby obejrzenie setek obraz6w oficja1nie uzna
nych duzo w tym zmieniloL .. Ten jednak skutek odnioslo, ze wi
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dzqc p6zpiej na wystawach sklepowych jasielskich straszliwe ki
cze, pojqlem ich brzydot~. 

Blankenberghe jest jednq z wielu miejscowosci nadbrzeznych 
na granicy Morza P6lnocnego z Kanalem La .Manche. Idqc wy
brzezem w stron~ poludniowq traLa si~ na Vendune, Mariakerke 
itd., az do Ostendy; idqc w p6Inocnq napotyka si~ Bruges-sur-Mer, 
a dalej holenderskie wsi nadmorskie. SWiatlo latarni morskiej 
z Vlissingen bylo doskonale widoczne z Blankenberghe. Chodzi
lismy dosyc daleko plazq, zwIaszcza do Bruges, gdzie budowano 
port. Sarno Bruges, wsIawione przez Rodenbacha jako Wenecja 
p61nocy, z architekturq gotyckq i carillonem wydzwaniajqcym go
dziny na wiezy klasztornej Beginek, nie dawalo mi takich wrazen, 
jak p6zniej oglqdane zabytki. . 

W Blankellberghe poznalismy gellerala rosyjskiego. C6rIca jego, 
pi~kna panna, jedna z tych, kt6re bywaly na carskich balach, 
oswiadczyia mi, ze jezeli Polacy b~dq siE: dalej awanturowac, to 
odda si~ Kr6lestwo "a Guillaume", a on juz zaprowadzi porzqdek. 

Belgowie byli sztywni, malomiejscy, nie tacy schludni jak Ho
lendrzy. Zajmowali · siE; handlem i znali si~ na kuchni, kt6rej 
atrakcjq Sq homary i krewetki, a takze slimaczki morskie, drobne 
"moules". 0 trzezwosci politycznej Belg6w swiadczyl fakt, ze majqc 
intratne kolonie w Afryce, nie chcieli . wcale miec maryharki wo
jennej; rozumowali slusznie, ze marynarka zdolna do bronienia 
tych kolonii kosztowalaby wiE;cej niz one przynoszq. Belgowie 
uwazali si~ za ekspozytur~ p6Inocnq kultury lacinskiej i we wszyst
kim oglqdali si~ na Paryz, do kt6rego mogli si~ dostac pospiesznym 
pociqgiem z Brukseli w nieca1e trzy godziny. Belgijscy inzyniero

. wie zbudowali "Metro", paryskq kolej podzienmq, cud techniki. 
Oni tef zakladali u nas w Polsce tramwaje, skqd nazwa - "bel
gijska buda". . 

Tak jak Paryz rna Bois de Boulogne, Bruksela chlubi si~ piE;k
ny:m laskiem podmiejskim, La Cambre. W niedzie.I~ mozna tam 
bylo widziec trawniki, gazony i zagajniki pokryte tlumem ludzi 
siedzqcych lub lezqcfch na ' trawie i zajadajqcych podwieczorek 
z koszyk6w. Restauracje tez byly peIne, a przed dwu zerami staly 
wE;ze zlozone z setek os6b obojga plci czekajqcych na swojq kolej, 
z widocznq kongestiq na twarzach. Taka koncentracja ludzi jest 
obrzydliwa dla czlowieka wychowanego w przestronniejszym 
kraju; w Brukseli jest widoczna wsz~dzie. 

Letnim wieczorem ulice przedmiesc peIne byly przechodni6w, 
a na chodnikach przed niemal kazdq bramq siedzialy koronczarki, . 
tworzqce z biaIej nici slynne "point-de-rose", przedmiot pozqdania 
kobiet na calym swiecie i najlepszy towar dla przemytnik6w, 
bo placi siE; na wag~ zlota. J~zyk flamandzki .gral w tyro czasie 
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w Brukseli takq rol~, iak ruski we Lwowie. Cudzoziemiec go nie• 
slyszal. Ludnose rybacka mowila po francusku, tykajqc kazdego 
"tu" swoim zwyczajem. Mlode rybaczki · chodzily boso po plazy 
nadmorskiej. Mialy ladne stopy, ale pi~knosciq si~ nie odznaczaly. 
Przybysza z naszych stron przerazaJq stare Belgijki obfi
tym owlosieniem policzkow, ktore trzE:ba otwarcie nazwae brodl} 
i wqsami. 

Moje studia przeplataly si~ z pobytem letnim w Jasle; takze 
na ferie zimowe, niekrotsze od letnich, przyjezdzalem do domu. 
Moj kuzyn byl przez pewien czas na prawie w Wiedniu i Grazu;

• mlodszy od niego Ludwik Oberlender sp~dzil cale studia w Wie
dniu, ale tez wakacje sciqgaly go do kraju. Od niego dowiedzialem 
si~, ze wsrod wie)u cudow naddunajskich pojawia si~ w Wiedniu 
czasopismo "Fackel" Moj wybitnie inteligentny przyjaciel przy
wiozl mi kilka numerow tego dziwnego perjodyku w czerwonej 
okladce, ktory nie przyjmowal ogloszen i nie zobowiqzywal si~ 

wobec czytelnikow do regularnego pojawiania si~. Inteligencja 
wiedenska rozu.miala "Fackel" jako produkt zdolnego dekadenta, 
lewicowego zurnalisty, ktory p6inq nOCq, w kawiarni, pisze na 
kolanie dowcipne pamflety, kierujqc swojq satyr~ przeciw bur
zuazji i przepijajqc prenumerat~... ten genialny cynik dawal swoim 
ofiarom do zrozumienia, ze majq bye dumne z tego, ze majq zaszczyt 
wplacae abonament na "Fackel". Karola Krausa, bo 0 nim mo
wimy, chciano uwazae za literata, cos w rodzaju Piotra Alten
berga (- takze poet~ z Bozej laski -) z domieszkq Hardena, 
wydawc~ berlinsldej "Zukunft". Ta ocena byla uzasadniona pierw
szymi zeszytami "Fackel", ktore ukazaly si~ z koncem XIX wieku. 
Z poczqtkiem Kraus dopuszczal artykuly takze innych autor6w, 
ale wkr6tce zaniechal tego i "Fackel" zyla az do smierci Karola 
Krausa , ktora nastqpila niedlugo przed zaj~ciem Wiednia przez 
najglupsze wojsko swiata pod komendq najpodlejszych zloczync6w. 
Przed rokiem 1905 "Fackel" koncentrowala· si~ przede wszystkim 
na sprawach wiedenskich, kt6re mnie malo interesowaly; byl to 
okres wsp6Iautorow, · kt6rzy pisali 0 stosunkach na medycznym 
fakultecie wiedenskim lub 0 zagadnieniach ekonomicznych; te 
(zresztq bardzo dobre) artykuly bylyby mi kazaly odrzucie t~ 
lektur~ po przcczytaniu jednego zeszytu. Ale - na szcz~scie - na
trafilem na epok~ p6zniejszq [r. 1906] i znalazlem lektur~ na cale 
zycie. Kto czytal Bibli~, tego z plwnosciq uderzylo wyliczanie 
drobnych, pozornie maloznaczqcych fakt6w, ktore razem wzi~te 

mtajq bye uwierzytelnieniem identycznosci Zbawiciela. I tak bye 
powinno: Zanim si~ da kredyt moralny, zanim si~ przyjmie, ze 
autor wie, 0 czym i jak pisae, ze wi~c niezrozumialose jest niezro
zumieniem, ze blqd)ogiczny nie jest u pisarza, lecz w rzeczy opi-. 
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sanej, ze bIqd stylistyczny swiadczy 0 niedoksztalceniu czytel
nika - nie pisarza, zanim - powtarzam - otworzy si~ pisarzowi 
ten olbrzymi kredyt moralny, trzeba stwierdzie, czy zdarzajq si~ 
te pozornie z jego prozq niezwiqzane cuda, ktore go wyrozniajq . . 

Cuda byly. Zobaczyl je nawet 19-1etni student, niezbyt biegle 
czytajqcy po niem'iecku, prowincjonalny mIodzik bez kryteriow 
estetycznych, z zamilowania matematyk, ktoremu przyjaciel dal 
czerwonq k<;iqzeczk~ ze siowami: "Niech pan to przeczyta! Ten 
powinien natezee do naszego klubu pomylonych!" Byl to termin 
ulubiony w kole mIodzikow przej~tych ksiqzkq PhysioLogie des 
Schwachsinns i dopatrujqcych si~ u kazdego i w sobie - p61
zartem - osiabienia woli i mysli, wlasciwego dekadentom, a zmu
szajqcego do wejscia do kawiarni i uniemozliwiajqcego z niej wyj
scie przed zamkni~ciem; nie pozwalajqcego zuzye na czesne z domu 
przysiane pieniqdze, ani przeczytae ksiqzk~ do konca - jednym 
slowem wylqczajqcego tryb zycia uznany za rozsqdny przez po
zbawion'l wyobrazni starszq generacj~. Zaliczenie K. K. do tego, 
klubu (bez wiedzy zaliczonego) mialo bye dowodem uznania. 
Jezeli jednak K. K. nie mial nic wspolnego z generacj'l kupcOw, 
adwokatow i dziennikarzy, to chyba jeszcze mniej Iqczylo go z mIo
dymi dekadentami - obie koterie mozna zobaczye w jego saty
rycznej operetce Literatur, jak przemawiajq do siebie kazda 
swoim j~zykiem, niby przeciwne, a w gruncie rzeczy zgodne. 
"Przeznaczony juz za mlodu do handlu, zajql si~ potem rzeczy
wiscie literaturq", m6wi Karol Kraus, trafiaj'lc tym epigramem 
obie sfery naraz.

i 
Znaki szczegolne czerwonej ksiqzeczki byly nie do naslado

wania: Pop i e r w S z e: brak ogloszen. ·Juz za mlodu dowie
dzialem si~ od mojego tarnowskiego dziadka, ze w gazetach tekst 
jest dodatkiem do ogloszen, ze na nich stoi egzystencja wydaw
nictwa, a tekst redakcyjny jest tylko wabikiem sciqgajqcym gazecie 
prenumeratorow i czytelnikow. Ogloszenia natomiast daj q w y
clawcom bez porownania mniej trudu, bo ich autorzy nie zqdajq 
zaplaty, ale sami placq gazecie i to grubo. W czerwonej ksiCjzeczce 
na okladce kazdego 'humeru widnialo 9strzezenie: "ogioszen, 
egzemplarzy recenzyjnych i manuskryptow si~ nie przyjmuje; 
dolqczone znaczki pocztowe zuzywa si~ na cele filantropijne". 

Pod rug i e : j~zyk. Kazdy artykul, kazda glossa, kazda odpo
w iedz byly jakby kute w kamieniu. J~zyk zurnalistow, kupc6w. 
zydowskie nalecialosci oslawionej "Neue Freie Presse", solecyzmy 
oficerskie, zargon berlinski, wygnane byly z "Fackel". Mowa nie
miecka uwolniona od afektacji XIX wieku, od pedanterii pro
fesorskiej i od profesorskiej nieskladni, ale takze i od patosu 
Nietzsche'go i od telegraficznych skr6t6w literackich agent6w 
XX wieku, staia si~ szczupIa, muskularna, lekka i mocna. Skladnia, 
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interpunkcja, rytm, a nawet graficzny obraz tekstu byly nie
omylne. 

Pot r z e c i e: metoda polemiczna. Byla zupeinie nowa - po
legala na cytowaniu dokladnym, calymi stronnicami; dawala na
wet czasem "Fackel" fotografie wycinku gazety. "Neue Freie 
Presse" byla obiektem niezmiernie wdzi~cznym. Ale i inne, np. 
"Osterreichische Handelskorrespondenz". To w tej gazecie ukazal 
si~ anons tej tresci: Go I got a a t r a k c y j n a d I a w y s taw 
ski e pow y c h, don a by cia. Anons podawal cen~ i adres. 
Karol Kraus przedrukowal go w swoim tekscie, podajqc, ze zna
lazl go w ,,<)sterr. Handelskorrespondenz". Redakcja tego pisma ' 
napisala do "Fackel" list domagajqcy si~, na podstawie § 19 ustawy 
prasowej, umieszczenia w najblizszym numerze "Fackel" sprosto
w an ia , ze "nie jest prawdq, jakoby anons danej tresci pojawil si~ 
w Oster. H. K. , lecz przeciwnie: prawdC! jest, ze taki anons 
nigdy tam siG nie pojawiL.". Ale Karol Kraus poszedl dalej, 
niz wymagal list: umiescil caly tekst listu Osterr. H. K, od na
g16wka do podpisu; po czym dodal - juz od siebie ~ "Tym samym 
powyzsze zqdanie speinilem"... 

Ale ten koniec byl poczqtkiem, sluzyl za motto nami~tnej apo
strofy: 

- "Rzeczywiscie", pisze Karol Kraus, "anons, 0 ktorym mowa, 
nie mogl si~ pojawie. Bo, jezeli jest cos, czego nie mozna uzye do 
przyciqgania klien teli do kupieckich okien wystawowych, to 
chyba Goigota! Musz~ zatem wierzye redaktorom O. H. K, ze ta
kiego anonsu nie powinno bye, bye nie moglo, nie bylo! Nie pierw
szy raz to si~ mi zdarza, ze rzeczy, ktore przedrukowuj~, Sq 
niemozliwe, zatem nieistniejqce. Przedrukowawszy je, sam swoim 
oczom nie wierz~ - tak jest i w tym wypadku. Musialem snic 
chyba i przysnil mi si ~ ten koszmary anons.. . Wobec tego nie pO- ' 
zostaje mi nic innego, jak wziqe do . r~ki O. H. K, jeszcze raz prze
czytae to miejsce i stwierdzie, ze w numerze "Osterreichische 
Handelskorrespondenz" z dnia //1 mies. //1 roku 19 1/1/ str. II 
ko!. III wiersz //1 widnieje ogloszenie: "Goigota, atrakcyjna do 
okien wystawowych, do nabycia za //1 koron II/ u firmy 1/1 w /11 

Na to juz nie bylo sprostowania, a kazdy czytelnik "Fackel" 
magI w kazdej niemal kawiarni zazqdae zacytowanego .numeru 
"Osterr. H. Korrespondenz" j sprawdzic ow anons. Zastanowiwszy 
si~ nad nieodpartq apostrofq Krausa, zrozumialem, ze redakcja 
ORK nie byla bezczelna, a zaprzeczyla dlatego, ze po przeczytaniu 
ogloszenia w przedruku "Fackel" ujrzala jego monstrualnose 
i nie chciala wprost uwierzye, ze mogla .byla na swoich lamach 
glosie atrakcyjnose Goigoty.•. 
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Ten przyklad nauczyl mnie, ze przedruk, nawet doslowny, nawet 
fotografia tekstu oryginalnego, moze bye rewelacjq - pojqlem, 
ze niezgl~bione tajemnice mieszczq si~ w filozofii slowa. Idealny 
eel polemiki, wi~cej niz ecraser l'infdme, bo znieslawienie tu zo
stalo osiqgni~te . 

Te znaki mnie wystarczyly. Czytelnik6w niniejszych wspomnien, 
kt6rzy mogliby bye ciekawi oficjalnych sqd6w 0 K. K. odsylam do 
Encyclopedia Britannica 5. 

Nast~pne moje podr6ze do Getyngi szly przez Drezno, nie przez 
Berlin. Mialem zatem sposobnose zobaczye teras~ Briihla, Zwinger, 
kosci61 dworsld i t~ calq architektur~, kt6rq Baedecker nazywa 
wloskim p6znym renesansem, zaaklimatyzowanym w Saksonii. 
Saksonia miala w .Niemczech opinj~ kraju pom;ernego, konduk
torzy kolejowi nie starali si~ tam m6wie tonem podoficer6w, lud
nose byla rozmowna i wesola, dziewcz~ta ladne, jedzenie mozli
we; tylko kawa "z kwiatk6w" taka, ze n <:l parstek mleka odbieral 
jej kolor i smak, jezeli mozliwe jest wypic~e czegos, czego nie 
rna ., Kolo miast ciqgn~ly si~ dzialki ogrodowe z altankami; w tych 
miniaturowych ogr6dkach robotnicy przemyslowi sp~dzali dni 
wolne, uwazaJqc za wypoczynek prac~ na wlasnej dzialce. 
W Lipsku i Dreznie bylo niemalo Polak6w, ale takie i Anglik6w, 
kt6rym renta wystarczala na wygodne zycie w Niemczech, gdzie 
ceny byly niisze niz angielskie. Dla cudzoziemca, kt6ry wtedy nie 
byl skr~pow~my iadnymi przepisami paszportowymi ani dewizo
wymi, pobyt taki byl idealny. bo urzqdzenia przypom:naly n;e
zawodny automat. Poczta i kolej funkcjonowaly bez zarzutu, ulice 
skanalizowane, zamiecione i oswietlone, dost~p do bibliotek, mu
ze6w i galerii obrazow otwarty kaidemu, koncerty znakomite, 
ksi~garnie, . wypozyczalnie i czytelnie zaopatrzone, a tylko 
restauracje marne gastronomicznie, choe schludne. Za to w skle
pach spozywczych nie brak bylo doskonalego pieczywa. mozliwej 
w~dliny, dobrych ser6w, tanich w~dzonych ryb morskich, dosko
nalej czekolady i owocow r6inych gatunk6w. Kto dysponowal 
rentq, m6g1 iye bez klopot6w i lepiej nii u sieb:e w domu. Po
m!~dzy produktami sprzedawanymi w Niemczech spotkalem jeden 
znany wsz~dz j e : kielbasE) krakowskq, a nazwa ,.Kl'akauer Wurst", 
oznaczala kielbas~ u nas zwanq pol~dwicowq. Nie byla ona impor
towana, bo import mi~sa w stanie siekanym byl zakazany. Raz 
zdarzylo mi siE), ie rodzice poslali mi do Getyngi pasztet. Urzqd 
celny wezwal mnie, zebym odebral pa czkE). Przy mnie celnicy 
otworzyli przesylkE): pasztet mial formE) babki, a kolor czekola
dowy. Spytano mnie, co to jest. Powiedzialem, ze pasztet. Odpo

5 nle do naszeJ. 
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wiedzieli, ze pasztetow sprowadzae nie wolno. Wobec tego oswiad
czylem, ze im zostawiam pasztet jako podarunek. Na to 'wyjasnili 
mi, ze im nie wolno przyjmowae rzeczy nadeszlych na cIo i ze 
wobec tego mUSZq przesylk~ spalie. W koncu jeden z nich koncem 
noza skosztowal pasztet i orzekl, ze to jest czekolada! Ja, mlodzie
niec malo sprytny, upieralem si~, ze to pasztet, ale wszyscy urz~d
nicy mnie przeglosowali i wydali mi paczk~ bez cIa... Dopiero 
w domu zrozumialem mojq glupot~! ' 

W Niemczech w tych czasach rozpocz~to budowac domy jedno
rodzinne i wille murowane. W Getyndze pojawialo si~ coraz wi~
cej takich will w stylu Muthesiusa, z dachem stromym, opada
jqcym nisko, krytym czerwonq falistq dachowkq i z mansardami; 
czasem kryto will~ lupkiem, a budowano je z k9mienia sztucznego, 
szarego; ten kolor wymaga pnqcych roz IUb winogradu, czego pie 
skqpiono. Z dekoracjq wn~trza bylo gorzej; mieszkania niemieckie 
nie mialy ani pi~knych dywanow, ani pi~knych mebli. Za to roz
poczynal si~ luksus w szkle i porcelanie. Szklo "Galle", szklo bel
gijskie, porcelana kopenhaska, no i oczywiscie drezdenska, to 
wszystko bylo do nabycia, nawet w Getyndze. Zacz~la si~ tez 
mania bibliofilska. Kolega K. Horowicl zapoznal mnie ze swoim 
przyjacielem, p. Kugelmanem z Hamburga, i zaprowadzil mnie do 
niego. Byl to student, ktory - jak wi~kszose student6w - zmie
nial miejsce studiow. Wozil ze sobq swojq bibliotek~: zajmowala 
wszystkie sciany ogromnego pokoju, a ponadto w srodku staly 
polki dost~pne z obu stron. Byly tam pierwsze wydania poezy) 
Verlaine'a, ksiqzki oprawne w welin, w pergamin, byly okladki 
renesansowe, facsimilia, wydania amatorskie z autografami auto
row, wydania na papierze r~cznie czerpanym, cesarsko-japonskim, 
druki tloczone r~cznq prasq itd. Pan Kugelman malo si~ intereso
wal tresciq swoich ksiqzek; czasem przeczytal par~ stronnic, ale 
najwidoczniej trese uwazal za dodatek do okladek i papieru. Ten 
biblioestetyzm rozpowszechnil si~ w Niemczech bardzo; ksi~garze 
i wydawcy popierali t~ mod~ jak mogli, a ksiqzka. w Niemczech. 
stala si~ czyms innym nii: we Francji. W getyngenskich ksi~gar
niach widnialy na wystawach wspaniale tomy, oprawne w perga
min bialy jak snieg, ale "Fackel" nie mozna bylo tam dostae. 
Miala tylko 600 abonent6w w calej Rzeszy, choe lqczyla taniose 
kazdego numeru z nieslychanq precyzjq edycji. 

Studenci niemieccy roi:nili si~ na pierwszy rzut oka od cudzo-. 
ziemcow. ChodziIi bez plaszczYi w mroz pozwalali sobie na cienkie 
paltociki, ale futer nie nosili. Nie uznawali takze kaloszy ani pa
rasoIi, a spodnie ich byly bez mankietow. Byli zawsze ostrzyzeni, 
a wlosy mieli wyszczotkowane i przylepione na pI ask. J,edli 
malo, pili duzo, bo jedzenie czegokolwiek przy piwie bylo i:le wi
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dziane. W pensjonatach, w kt6rych mieszkali cudzoziemcy, rzadko 
szukali l{water Niemcy. Po roku pobytu u panny Thomas prze
nioslem si~ do pensjonatu pani Gericke na Planckstrasse 1, gdzie 

' bylo towarzystwo, kt6rego brak odczuwalem na Weenderstrasse. 
U pani G. mieszkal niejaki p. Lange z Plauen w Saksonii. Byl to 
przystojny i elegancki mlodzieniec, rzekomo studiujqcy ekonomi~ 
politycznq. Glosil, ze w Monachium nalezal do najekskluzywniej
szej korporacji. Jego pok6j byl pelen ksiqzek wspaniale oprawnych; 
udawal, ze czyta Baudelaire'a, ,Ie m6wil po francusku bardzo zle. 
Palil tyton opiumowany Ii l'americaine. Mial krawaty . heliotro
powe i ch~tnie powtarzal, ze "zaj~cie trzeba miec, ale nie powinno 
wyradzac si~ w prac~". Studentki ·pensjonatu, starsze od nas 
o kilka lat, chodzily ch~tnie ze mnq na herbat~ do p. Langego, 
kt6ry deklamowal Nietzschego i mial na scianach pokoju pi~kne 
reprodukcje z "Jugend". Idylla skonczyla si~ wkr6tc~: pan Lange 
wyjechal nagle z Getyngi nie zaplaciwszy w pensjonacie za ostatni 
miesiqc! Pomalu wyszlo na jaw, ze pan L. wymys!il r zeczywiscie 
system ekonomiczny pozwalajqcy mu zyc dosyc wygodnie. Sklepy 
getyngeflskie mialy mianowicie zwyczaj kredytowania studen
tom, zwlaszcza niemiecki1m korporantom, kt6rzy placiIi rachunki 
miesi~cznie. P. Lange korzystal ze swojej prezencji i bral na 
kredyt r6zne przedmioty w sklepach, a sprzedawal je swoim ko
legom i znajomym za got6wk~. Dowiedzialem si~ p6iniej, ze juz 
w Plauen zastosowal t~ metod~ na wi~kszq skal~ i musial uciekac 
do Szwajcarji przed prokuratorem. 

. W pensjonaCie mie~zkal tez chemik z Frankfurtu, p. Rosenbusch, 
Grek nazwiskiem ChardaIias, lektor wloski p. Albano - lokatorzy 
si~ zmieniali. Zaprzyjaznilem si~ z p. Louis Durand-Edwards 
z Cleveland. Przygotowywal si~ do kariery konsularnej. Byl' to 
chlopak wesoly i dal mi poznac amerykanskq kultur~ z najlep~zej 
strony. Postanowil zajqc si~ moim wychowaniem fizycznym i na
uczyc mnie bieg6w dlugodystansowych. Dobrze pami~tam pierwszy 
bieg. Bylo to pod zim~, pola byly lekko przysniezone, a kalui:e 
podmarzly. Wieczorem kazal mi wlozyc trzewiki tenisowe, mary
nark~ bez kamizelki, i trzymac tempo r6wne z nim. Bieg paru
minutowy, to nie.bylo nic wielkiego, ale Edwards po przebiegni~ciu 
ulicy idqcej w g6r~, pod las, skr~cil nagle na ug6r, ja za nim. 
Czulem lodowatq wod~ za kazdym zagl~bieniem stopy w p6lza
marzni~tq gleb~. Kolka si~ odezwala, tyle dobrego, ze nie bylo 
mi zimno. Wtedy Edwards ostro nakazal mi biedz dalej, jezeli nie 
chc~ dostac zapalenia pluc. Bylem pewny, ze i tak musz~ umrzec 
i ze jest to m6j pierwszy i ostatni bieg wzyciu. Ale kolka 
usta~a --:- to byl pi~rwszy cud. Powr6cilismy do domu biegiem, 
to byl drugi. Edwards rozebral mnie, obtarl r~cznikiem, wymaso

._ I " . 
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wal umiejE;tnie moje nogi, pozwolil zjese ,kolacjE; i polozye siE; do 
16zka. Wstalem nazajutrz jak nowonarodzony i odtqd przynajmniej 
raz na tydzieil biegalismy; biegi byly 5, 6, czaSE!m nawet 12-kilo

. metrowe, a raz 26-kilometrowy bieg w grudniu po sniegu 
tempo bylo dosye wolne; ani Edwards, ani ja nie interesowalismy 
siE; sportem pokazowym i wiadomosciami 0 rezultatach swiatowych 
biegaczy. 

Edwards byl zaciE;tym Amerykaninem. Mial w Getyndze kilku
nastu ziomk:6w i 0 jednym z nich, studencie historii sztuki, opo
wiadi l mi z wielkim oburzeniem, ze ten ·pan uwielbia sztukE; i wie
dZE; europejskq, i ze uwaza piE;kno, wyrazajqce siE; w europej
skich katedraC'h i tysiqcletn iq tradycjE; artystycznq europejskq, za 
cos niepor6wnanie wyzszego od kultury amerykailskiej, kt6rej 
barbaryzm odslonil mu siE; przez porownanie. Widzialem raz tego 
mlodz'eilca: n le mialem sposobnosci z nim mowie, ale muszG po
wiedziee, ie mial europejski wyraz twarzy (jezeli cos takiego 
istnieje). Ale · Edwards uwazal mlodzieilca za zdrajC'E; · stanu 
nie odmawial mu racji, lecz jako prawdziwy pragmatysta zqdal 
afirmacji dla amerykanizmu. Opowiadal mi wiele 0 Stanach 
i przekona·l mnie - nie diaJektycznie. ale istotnie - 0 wartosci 
typu ludzkiego, ktory jest idealem Ameryki P6lnocnej. Wycho
wanie amerykailskie daje prostotE;, lojalnose, poradnose, sprawnose 
f ;zycznq, lqczy respekt dla starszych ze swobodq, uniezaleznia od 
pomoC'y i kaze stosowae w kaidej sprawie obiektywne kryt~ria, 
jak w sporcie. rurand-Edwards mifll za sobq porzqdny college 
i wiedzial np., kto to byl E. A. Poe. Tlumaczyl mi. ze Stany majq 
wiele trudnosci ze swoimi poslami i ambasadorami, ktorych cZE;sto 
biorq ze sw:ata dyrektor6w bankow i fabryk, zanim wytlumaczq 
im roine · drazliWosci i ceremonie europejskie. Taki pan akredy
towany u krola serbskiego musi panowae nad sobq, zeby nie po
klepac monarchE; po ramieniu i nie powiedziec mn ,.Bardzo P ana 
lubiE;, bo Pan jest a jolly old king, ale moglbym kupie caly pailski 
palac z inwentarzem i otoczeniem, nie naruszajqc wcale mojego 
bilansu tegorocznego". Amerykanie nie znajq orderow. Jeden 
z poslow amerykailsk:ch widzqc, ze poslowie innych pailstw swiecq 
na przyjE;ciach dworskich szarfami, gwiazdami i krzyzami, kupil 
u jubilera kilka najpiE;kniejszych orderow, przypilll je do fraka 
i poszedl na bal dworski; zeby to· zrozumiee, trzeba wstawie siE; 
w rolE; bialego, kt6ry znalazl siE; jako gose u kr6lika murzyil
skiego. Edwards ceni! Polak6w jako tE;$ich robotnik6w w Ameryce, 
ale sprawa· polska byla dla niego jednym z misteri6w nieuporzqd
kowanego Balkanu, czyli Europy. 

Pewnego ra·zu przyszedlszy do domu zastalem na mojej sofie 
mlodzieilca . w kimonie i indyjskich ; mokasynach, czytajllcego ga
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zet~ i jedzqcego moje jablka. Go§(: przywital si~ ze mnq, jakby 
znal mnie od dziecka, polozyl si~ znowu na sofie i wytlumaczyl 
mi, ze pani Gericke kazala mu tutaj czekae, az si~ zwolni pok6j. 
Byl to Rex Benson, bratanek gubernatora Kanady, 20-1etni po
rucznik lansjer6w. Zobaczylem naocznie, jak powi~ksza si~ im
perium brytyjskie, bo m6j pok6j zostal okupowany przez armi~ 
K r6lewsko-Brytyjskiego Majestatu, a ja nawet nie zaprotestovva
1em. Zachowanie si~ porucznika, nieslychane na moje poj~cie, nie 
bylo jednak obrazliwe, do tego stopnia bylo dla niego naturalne. 

Rex Benson, zwany przez Edwardsa "Baby", byl przystojny, 
swietnie zbudowany i mial malq glow~ 0 pi~knych rysach 
z Edwardsem mieli sobie bardzo duzo do powiedzenia 0 sprawach· 
sportowych i gimnastycznych. Obydwaj umieli skakae z pi~tra 
do ogrodu i umieli wr6cie do pokoju po gzymsach przez okno. 
Pouczyli mnie, ze takie umiej~tnosci nalezq w Anglii i Ameryce 
do ogolnego wyksztalcenia. Benson zostal przyslany do Niemiec 
przez jakiegos polityka dla zbadania nastroj6w... ' wlasciwie upra
wial wywiad wojskowy legalny. W pensjonacie mieszkal nauczy
ciel gimnazjalny, pan Seifert, Idory by1 oficerem rezerwy w gwar
dyjskim pulku - byl dumny z tego tak, jak tylko niel,miecki 
bakalarz moze bye dumny z rangi oficerskiej. Mial naturalnie 
wszystkie regulaminy sluzby pieszej, a Baby pozyczal je sobie od 
niego i czytal. - Seifert byl szcz~sliwy, ze moze mu ich dostar
czye. Benson byl wesoly, gral na fortepianie \i spiewal francuskie 
piosenki kabaretowe. Pokazal mi pami~tnik z podrozy po Kanadzie. 
Byly tain kr6tkie notatki, szkice osob spotykanych, wklejone 
bilety i zaproszenia, fotografie i autografy. Ten zabawny spos6b 
zapisywania historii wtedy jeszcze na kontynencie nie byl znany. 
"Baby" od 17 roku zycia sluzyl w kawalerii, kobietami si~ nie 
interesowal; co ciekawsze, ze one tez nie interesowaly si~ tym 
eleganckim, doskonale zbudowanym i pi~knym oficerem. W ogole 
mlodzi Anglicy unikali kobiet, jakby uwazali j e za niebezpieczne 
nie moglem dociec, skqd nabrali tej wiedzy tak latwo przed szkodq. 
Niemcy byli do nich podobni. Pewna grupa student6w z wielkich 
miast niemieckich jednak nie mogla si~ przyzwyczaie do powaz
niejszego nastroju Getyngi; ci jezdzili od czasu do czasu do Kassel, 
gdzie byl teatr, kabarety i dziewczynki. To miasto bylo swego 
czasu stolicq ksh;stwa Hessen-Nassau; stqd pi~kna galeria obrfl
z6w, kt6rq nietrudno bylo zwiedzic, bo jechalo si~ tylko 2 go
dziny pociqgiem pospiesznym. W galerii bylo kilkanascie plocien 
Rembrandta i mowiono, ze - po petersburskim Ermitazu - tu ich 
kolekcja byla najwi~ksza; bylo tu takZe niemalo innych obrazow 
szkoly flamandzkiej i wloskiej. Niedaleko miasta , byl Wilhelm s
hohe, palac i park cesarski; park mial kaskady wodne i byl pi~knie 

Znak - 7 
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polozony, jednak wszystko to razem nie mialo UI'oku. Za to lasy 
i rzeki na drodze z Kassel do Getyngi byly bardzo pi~kne , a naj
pi~kniejsze bylo Munden u zbiegu Werry i Fuldy, male miasteczko 
obsypane na wiosn~ wisniowym kwiatem. Jezdzilismy tam nieraz. 
W zimie urzCldzilismy wycieczk~ do Harcu, Schierke i Wernigerode; 
wzi~liSmy ze sobq saneczki i zjezdzalismy po kilometrowych ale
jach lesnych. W Schierke oglqdaUsmy zawody narciarskie i bobs
leighowe na specjalnym torze. Tam to w nocy zablCldzilismy idqc 
na Brocken, ktory jest l..ysCl GorCl niemieckich basni. Kierowal 
nami Waclaw Dziewulski, ktory dbal 0 rozklady jazdy i gospo
darowal wsp6lnymi zapasami kielbasy. Harc bylby pi~kny, gdyby 
nie to, ze na kazdym szczycie bylo czue zapach lichej kawy, i gdyby 
nie byl przepelniony jak ow las pod Dreznem, gdzie napisano 
"Friihes kommen sichert guten Platz". Ale i tam mozna uniknCle 
ludzi, a dobrq stronCl gospod jest taniose, czystose i wygoda. 
W Harcu jest - poza okresem swiCltecznym - t ylko ludnose miej
scowa. Zwiedzilismy Goslar i Hildesheim, stare niemieckie osady. 
W Hildeshei.m nie bylo konduktorow w tramwajach. W drzwiach 
przednich byla czarka szklana, do ktorej wrzucano dwie dziesi~cio
fenigowki; od czasu do czasu motorowy obracal si~ i przewracal 
czark~, a pieniCldze sypaly si~ do skrzynki umieszczonej nizej. 
Gdyby u nas zaprowadzono taki system, to dyrekcja tramwaju 
musialaby . otworzye swoj wlasny sklep z guzikami. Do Getyngi 
wracalismy wagonem czwartej klasy ; miallawki dookola, a w srod
ku piecyk zelazny. Jechali ' z nami drwale harcenscy, kt6rzy slu
chali jakCls godzin~ naszej polskiej rozmowy, a potem zapytali 
grzecznie, jakim dialektem niemieckim si~ porozumiewamy. Jed
nose j~zyka w Niemczech dokonala si~ tylko w pismie i mowie 
szkolnej - ludzie prosci mowiCl gwarem, a rybak z Fryzji nie poro
zumie si~ z pastuchem tyrolski:m. W okolicy Getyngi mowa chlop
ska brzmi nieraz jak angielszczyzna, choc:az Ha'nnower uwaza si~ 

za centrum poprawnej dykcji. W tamtejszym gimnazjum obowiq
zywala wymowa wyrazow Spitz, 'Stein, Sprache, tak, jak u nas 
brzmi "s" w czasownikach "spae" i "stae", a wi~c zupelnie nie
znana w Bawarii, Austrii i po pra,vej stronie Laby: tam wsz~dzie 
m6wiq "szpic, sztajn, szprache" (tu daj~ fonetycznCl pisowni~ dla 
czytelnik:a polskiego). Podzial klasowy tez mial wplyw na spos6b 
wyrazania , si~ - m am na mysli nie tylko klasy kolejowe..Za moich 
studenckich czasow ludnose robotnicza coraz gl~biej zaczynala 
odczuwae antagonizm do sfer posiadajClcych. Student we flanelo
wych spodniach idClCY z rakietCl na kort tenisowy musial omijae 
ulice dzielnicy robotniczej, jezeli nie chcial uslyszee uwag 
o darmozjadach, a w duzych miastach, jak Dusseldorf i Kolonia, 
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panie, kt6re by si~ pokazaly w futrach w fabrycznej dzielnicy, 
narazilyby si~ na obrzucenie blotem i oplucie... 

Do Hamburga tez nie bylo daleko; wybralismy si~ tam raz 
w tr6jk~: Sierpinski, Banachiewicz i ja, na trzy dni. To chyba naj
pi~kniejsze miasto niemieckie. Centrum jego stanowi basen Aistery, 
otoczony najwi~kszymi gmachami tego niepodleglego hanzeatyc
kiego portu. Ten basen lqczy si~ z zewn~trznym, ktorego kranca 
nie widac z mostu dzielqcegoj - nad zewn~trznym lez~ wille 
i ogrody bogatych hamburczyk6w. Po jeziorach krqzq jachty 
i 16dki, nadajqc miastu swoisty urok. Stare miasto rna koscioly 
gotyckie w smaku p6lnocnym, a nad kanalami splawnymi stojq 
spichlerze ze starej, ciemnej cegly. 

Sq tez nowe dzielnice w stronie portu, ktory jest jakby mia
stem dla siebie, zabudowanym okr~tami. Male parowce , przewozq 
robotnik6w, marynarzy, kupcow, 'pasazer6w, z jednej przystani na 
drugq. Widac wsrod nich Chinczyk6w i Murzyn6w, slychac wszyst
kie j~zyki swiata; dla mnie wowczas wszystkie niezrozumiale, bo 
z tego, co m6wili mi~dzy sobq tragarze portowi, tez nie rozumia
lem ani slowa. J ezdzilem parowcami po calym porcie, gapiqc si~ 
na oIbrzymie zurawie i na potwory transoceaniczne. Na obiad 
poszedlem do restauracji kolo portu. Jedli tam sami kupcy, 0 twa
rzach zaczerwienionych, glosno rozmawiajqcy i smiejqcy si~. Po
dawano im angielskie befsztyki i wino czerwone. Palili cygara· 
hawanskie i szczypali grubq, hozq kelnerk~, najwidoczniej do tego 
przyzwyczajonq. Nie bylo tu nic z oszcz~dnosci i skromnosci nie
mieckiego malomieszczanstwa; nawet kuchnia byla obfita i smacz
na. To nie byly Prusy, to "Wolne Miasto Hanzeatyckie"... 

Trudno mi bylo z poczqtku zorjentowac si~ w klasowej struk
turze Niemiec; nie mozna bylo porownywac naszych owczesnych 
klas z niemieckimi. U nas ludzie mieszkajqcy w miastach byli wlasci
wie inteligenta'IDi uprawiajqcymi wolne zawody, lub urz~dnikami 
roznych stopni. Ta sarna klasa w Niemczech byla liczebnie dosyc 
nikla. Mas~ mieszczanstwa mozna bylo spotkac wsrod pas<!zerow 
IIT-ciej klasy. Niemiecka II-go klasa kolejowa odpowiadal~ na
szej klasie I-szej; napis I na wagonie niemieckim mozna bylo zo'ba
czyc tylko w pociqgach dalekobieZnych i rzadko jechal w niej 
Niemiec. Pasazerami lII-ciej klasy byli rzemieslnicy, monterzy, 
szoferzy, nauczyciele, kolejarze, kupcy, studenci, agenci handlowi, 
subjekd, komiwojazerzy, technicy, dentysci itd. Wszyscy byli 
upodobnieni: kazdy mial "Kursbuch", ktory czytal jakby romans; 
kazdy mial walizeczk~, kt6rq bylo latwo uniesc jednq r~kq; zaden 
nie uzywal pomocy tragarza, ani nie korzystal z wagonu restaura
cyjnego. Mieli ze sobq czasem chleb posmarowany kielbasq paszte
tOWq lub frankfurckq. Na wi~kszych stacjach pili piwo w bufe



100 HUGO STEINHAUS 

tach; czasem jedli gorqce kielbaski, podawane z musztardq i chle
bern na kartonowych talerzykach. Czytali ga~ety, czasem rozma
wiali 0 polityce, przy czym wyrazali poglqdy b~dqce mieszaninq 
demokracji i nacjonalizmu. Pani Thomas, nalezqca do tej sfery, 
na moje pytanie, do czego potrzebne Sq podatki, odpowiedziala mi: 
"Na wojsko". "A wojsko na co?" "Zeby bie si~ z Francuzami" 
,,0 co?" ... Tego juz nie wiedziala ... Demokracj~ rozumiano w ten 
sposob, ze kazdy sluzy w wOjsku, kazdy placi podatki, ze nie 
trzeba w restauracji - bron Boze!' - zamawiae porcji kawy, bo 
to kosztuje dwa razy tyle, co filizanka, ze powinno si~ jezdzic 
III-ciq klasq, bo jest zupelnie taka wygodna jak II-ga, ze minister 
kolei, Brl?itenbach, na zazalenie napisane n a pocztowce odpowiada 
bardzo szybko, przeprowadziwszy dochodzenie, i ze kupiectwo jest 
zaj~ciem intratnym nie gorszym od zawodow wyuczonych w szko
lach wyzszych, a juz "Grosskaufmann" byl idealem kazdego ko
miwojazera. Drugq klasq jezdzili of ice rowie, urz~dnicy 0 tytulach 
asesorow, landratow, studienrat6w itp.; takze junkrzy, korporanci, 
fabrykanci, a cale to towarzystwo lubowalo si~ naZWq "feudal
nego"; przenioslo jq nawet na meble, kalamarze i popielniczki, 
wykazujqc barbarzynstwo jE;zykowe, choe charakterystyczne dla 
Niemiec po roku 187l. 

Da.my podrozujqce II-gq klasq ubieraly siE; z angielska, w ko
stiumy granatowe, miaIy trzewiki amerykanskie i nie nosily swie
cidelek; najwyzej broszkE; bursztynowq Iub starozlotq - blon
dynkom bylo dobrze w tej modzie. To towarzystwo czytalo w po
drozy "Jugend", ilustrowany magazyn, ktorego satyryczne nasta
wienie byto - pod pozorami liberalizmu - antykatolickie, anty
partykularystyczne, antypolskie. 

Jak slusznie konstatuje Bainville w Historii trzech generacji 
francuskich, Niemcy cesarskie, zjednoczone po 1870 r., Niemcy 
powszechnego nauczania i powszechnego glosowania, zrozumialy 
hasla liberalizmu w swoisty sposob. Totez Reichstag gladko 
uchwalal kredyty na flot~, ktorej potrzebE; lepiej rozumieli 
kupcy i eksporterzy, niz junkrzy i hreczkosieje; lozyl pieniqdze 
na powszechne nauczanie, bez ktorego nie byloby dosyc of ice row, 
i na deficytowe kolonie afrykanskie; ktorych potrzeby zrozumiee 
nie mogi Bismarck. Bez zalu ofiarowali Hohenzollerni, za marze
nie 0 imperium niemieckim, tradycjE; pruskiej Sparty kontynen-· 
talnej, kraju rolnikow i oficerow, OszczE;dnej biurokracji i pury- I 
tanskiego protestantyzmu. "Serenissimus", ksiqZE; udzielny w takim 
panstewku, jak "Reuss-linia mlodsza", albo "Sachsen-Koburg 
-Gotha", stal si~ ulubionym tematem dowcipow, jakim dawniej 
byla tesciowa, jamnik i roztargniony profesor na lamach "Flie
gende Blatter". Lichy to byl bunt, skierowany przeciw tym, kto: 
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rzy mieli juz tylko pozor wladzy. Bo jui: ani armia, ani kolej, ani 
poczta, ani dochody z cel, nie podlegaly tym ksiqzqtkom, ktorzy 
w swoich cichych rezydencjach reprezentowali Niemcy dawne, 
wyidealizowane przez paniC! de Stael ; Niemcy tej "Ksi~zniczki von 
Gerolstein", ktora w lesie zapytana przez biednego w~glarza, czy 
jej moze trzeba lesnego w~gla, zwraca si~ do idqcego za niq lokaja 
z rozkazem "Niech on mu powie: «nie» " - inny to byl rodzaj 
wynioslosci, niz slawne "ImmerfestedruI£!", zatelegrafowane przez 
Kronprinza do of ice row w Saverne, w Alzacji ( ... "bijcie, ale 
fest") 6. 

Byla satyra w Niemczech, ktora mniej dogadzala podroznym 
II-giej klasy, ale za to miala swiatowq slaw~. "Simplicissimus" 
monachijski, z tekstami satyryka nazwiskiem Thoma i karykatu
rami rysownika 0 czeskim nazwi!,.ku Reznicek, nie byl sprzedawany 
w kioskach kolejowych prusko-heskiej sieci. Od ogloszenia tego 
zakazu znakiem reklamowym tego tygodnika stal si~ czerwony 
buldog zerwany z lancucha, ktory siedzi na szynach kolejowych, 
a na jego widok lokomotywa kolejowa staje d~ba. Polityk~ kolo
nialnC! Wilhelma II strescil "Simplicissimus" w karykaturze przed
stawiajqcej staropruskie warownie, obl~gane przez czarnych He
rerow z Afryki Zachodniej. Za kratami widac bialych czekajqcych 
az Murzyni wylamiq bramy. Tekst: "Dlaczego musimy stlumic 
powstanie Hererow w Afryce?". "Bo inaczej czarni gotowiby do
trzec do Poczdamu i zniesc tam niewolnictwo". Komentarz do tego 
powstania otrzymalem znacznie pozniej, w 1923 roku, z ust Niemki, 
zony fotografa, ktora wracala do ojczystego Lipska z Poludniowo
-zachodniej Afryki. Wytlumaczyla mi, ze Anglicy, po zwyci~twie 
nad Niemcami w F. 1918, oddali te kolonie w zarzqd Burom, a ci 
dajq Niemcom takiego lupnia, ze niepodobna wytrzymac. Zapyta
lem, co z Hererami. Odpowiedziala, ze czarni nie mogq zyc bez 
bialych, bo nie majq z czego. "A dawniej, z czego zyli?" "Dawniej 
mieli krowy". "A co si~ stalo z krowami?" "Zabralismy im dawno 
za kar~, ze zrobili powstanie". Przypomniala mi si~ karykatura 
"Simplicissimusa" i zobaczylem w skrocie histori~ tego kraju, w kto
rym naprzod krowy byly niewolnicami Hererow, potem Hererzy 
Niemcow, potem Niemcy Burow... 

Obraz Niemiec z pierwszego dziesiqtka XX wieku staral si~ 
dac Jules Huret, dziennikarz francuski w ksiqzce L'Allemagne, 
napisanej zywo i dowcipnie. Zrobila trochEl halasu w Getyndze, 
bo Huret zarzucil tamtejszym bonzom, ze nie wykladajq wyzszej 
matematyki, lecz ulatwiajq sobie zadanie przez prowadzenie wy
kladow kursowych. Huret nie znal instytucji docentow prywat-

G A!za t czycy przedrzezniall ofiFer6w pruskich w Saverne. , 

http:nazwi!,.ku
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nych, nie istniejqcych we Francji - to oni wykladali zwykle rze
czy przekraczajqce obszar wiedzy, z ktorej mieli zdac egzamin 
przyszli nauczyciele gimnazjalni - doswiadczenie dydaktyczne 
profesorow bylo potrzebne do wpojenia elamentow analizy, alge
bry i geometrii w tych studentow, ktorzy mieli po 4 latach zdac 
egzarriin panstwowy na nauczyciela matematyki w szkole sredniej; 
totez profesorskie wyklady mialy zwykle peIne audytorium. Po
dejrzew.ano, ze informatorem Hureta byl astronom Brendel, oze
niony z Francuzkq ~ skutek byl taki, ze Brendel musial opuscic 
Getyng~. Ale getyngenczycy mieli duze uznanie dla francuskich 
matematykow i polecili studentom przede wszystkim kursy analizy 
francuskie, wi~c Jordana, Picarda i Goursata, a ksiqzk~ Serreta 
jako leurs algebry. Klein byl anglofilem i kazal nam uczyc si~ 
po angielsku, abys·my mogli czytac p<?dr~czniki mechaniki, takie 
jak Routh lub Lamb. Fizycy uczyli si~ fizyki doswiadczalnej 
z dziel rosyjskich, a geofizyk Wiechert polecal nam Geofizyk f; 
Rudzkiego, profesora jagiellonskiego, w tlumaczeniu niemieckim. 
Chcqc zatem ocenic sprawiedliwie Getyng~, trzeba sobie zdac 
spraw~ ze znaczenia tych nie-niemieckich podr~cznikow, na kto
rych si~ opierala w wielkiej mierze - jezeli .niepoczytalni Niemcy 
poszli za niepoczytalnym Hitlerem i zrezygnowali z wkladu nie
mieckich Zydow w niemieckq nauk~, to tym samym zepchn~li jq 
na drugorz~dne miejsce w Europie ; Minkowski, Landau, Schwarz
schild, Toeplitz, Born, Courant - mowi~ tylko 0 matematykach i fi
zykach - wykresleni z ksi~gi GLORIA GERMANIAE pozostawi
liby w Getyndze prowincjonalny uniwersytet ku radosci pana 
Huret. 

TakZe inni cudzoziemcy, jak Grek Caratheodory, Ehrenfes,t 
z zon~ - Rosjanie, Harald Bohr - Dunczyk, Banachiewicz - pol
ski astronom, Sierpinski - przyczynili si~ tez do znaczenia Georgiae 
Augustae. Bywali w Getyndze przelotnie takze tacy uczeni, jak 
H. Poincare i Marian Smoluchowski, a A. Michelson, laureat na
grody Nobla z fizyki doswiadczalnej, mieszkal par~ miesi~cy w Ge
tyndze yv r . 1911. Niektore z' tych przyjazdow finansowano z t. zw. 
nagrody Wolfskehla, bo niejakis Wolfskehl zapisal caly majqtek 
na nagrod~ temu, kto udowodni "duze twierdzenie Fermata". Byla 
to kwota 100 000 marek; po pierwszej wojnie swiatowej zdewalu
owal si~ ten zapis. . 

Powstanie specjalnej teorii wzglf;dnosci wywolalo niemaly ruch 
nad rzekq Leine (tak zwie si~ nieduzy potok przecinajqcy Ge
tyng~). Na Towarzystwie Matematycznym przedstawil jq H.- Min

. kowski, nadajqc jej kompletnq form~ matelmatycznq. Zaczql od 
wielkosci czynu naukowego Alberta Einsteina, ale dodal, ze wy
k sztalcenie matematyczne tego mlodego fizyka jest niezbyt wy
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sokie "co mog~ tym smielej oSqdzic, bo swego czasu w Zurychu 
ode mnie ' je otrzymal". Niedlugo po tyro odczycie Minkowski za
padl na slepq kiszk~; opermyano go za pozno i umarl. Przed smier
ciq wyrazil zal, ze juz nie zapozna si~ z dowodem na twierdzenie 
Waringa, podanym wlasnie wtedy przez Hilberta, ktory tym samym 
rozwiqzal zagadnienie postawione przed dwustu laty; entuzjazmu 
naukowego tych ludzi nawet smierc nie zdolala zgasic. 

Znajdowal On nieraz jaskrawy wyraz: I-Iilbert powiedzial, ze 
gdyby mu dane zmartwychwstac za dwiescie lat, to nie spytalby 
o post~py ludzkie, na polu spolecznym, ani 0 post~py techniczne, 
lecz przede wszystkim 0 to, co wiadomo 0 miejscach zerowych · 
funkcji dzeta "gdyz nie jest to tylko najciekawsze zagadnienie 
matematyczne, ale najciekawsze zagadnienie w 0 g 01 e"... Getynga 
uwazala wtedy teori~ wzgl~dnosci za tryumf metody aksjoma
t ycznej , a wi~c tej, kt6rq nauce uswiadomily Podstawy geometrii 
Hilberta. Teoria Einsteina natrafila · takze sprzeciwy: przede 
wszystkim Wiechert, a takze Runge, nie chcieIi jej uznac. Dy
skusja byla na wysokim poziomie; porownujqc jq z tymi nonsen
sami, kt6re czytalo si~ dziesi~c lat p6zniej w roznych broszurkach, 
trzeba przyznac, ze popularyzacja trudnych teodi nie rozszerza 
wiedzy na szerokie roasy, natomiast bardzo rozszerza zam~t. Re
klama, ktorq otaczal Einsteina jego nieproszony zurnalis.ta nad
worny Moszkowski i "Berliner Tagblatt", ani 0 jot~ nie ulatwila 
zrozumienia tej teorii, niedost~pnej bez matematycznego wyksztal
cenia, ale wywolala ch~c· zabierania glosu 0 Zydach, kt6rzy roz
siewajq bl~dne teorie pseudonaukowe.. . Gazety szybko zorjentowaly 
si~, ze taki temat przyniesie im zysk; tym sposobem udalo si~ 
stworzyc zwiqzek mi~dzy antysemityzmem a negatywnym poglq
dem na relatywizm. 
Nast~pca Minkowskiego, Edmund Landau, byl niezadowolony, 

ilekroc fizycy urzqdzali najazd na towarzystwo matematyczne, bo 
fizyki nie lubil i nie chcial m6wic 0 rzeczach, kt6rych nie ro
zumial bez reszty. Mial talent epigramatyczny. Kiedy teoria mno
gosci zacz~la si~ stawac glosna, napisal 0 niej ksiqzk~popularnq 
Kurt Geissler: Istota nieskonczonosci. Zapytalem Landaua, czy jq 
czytal? "Kurt Geissler byl nauczycielem domowym u hrabiego 
Arco w Berlinie" - odpowiedzial mi - "i pewnego pi~knego po
ranku uciekl do Wloch z zonq hrabiego i jego kasq podr~cznq; 

poniewaz zachowal si~ tak brzydko w skonczonosci, nie przy
puszczam, zeby umial si~ lepiej zachowac w nieskonczonosci.. . " 

Landau byl niestrudzony, mial silnq konstytucj~, byl zawsze 
w dobrym humorze, got6w byl zawsze do rozmowy matematycznej: 
w seminarjum, na ulicy, w domu, w restauracji, rano i wieczorem. 
Byl bogaty jego zona byla c6rkq slawnego Ehrlicha z Frank- \ 

http:zurnalis.ta
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furtu, kt6ry z Japonczykiem Rata odkryl prepar'at 606, Jego pry
watna biblioteka matematyczna nie ust~powala niejednej semina
,rjalnej. Byl uczniem Pringsheima z Monachium i od niego nauczyl 
si~ . precyzji dowodzen. Wyrobil sobie jednak wlasny styl, lako
niczny i oryginalny. Zalezalo mu niezmiernie na zupelnej po
prawnosci tekstu, a prace swoje poddawal wielokrotnej korekcie 
swojej i swoich przyjaci61. Gdy raz w "Pracach Mat. Fiz." war
szawskich opuszczono kropk~ po jego nazwisku w tytule, zazqdal 
przedrukowania arkusza. Dla matematyk6w oglaszajqcych rzeczy 
z bl~dami, niezupelnymi dowodami lub z hypotezami, mial lekce
wazenie a nawet pogard~; uwazal ich za ludzi nieuczciwych. 
Wprawa jego w wyszukiwaniu bl~d6w byla taka wielka, ze mi
nisterstwo kolei przysylalo mu stale nowe rozklady jazdy, wie": 
dzqc, ze znajdzie on w nich omylki, kt6rych nikt inny by nie 
znalazl. Byl takze doskonalym szachistq. Bardzo lubil prace Sier
pinskiego, kt6rych precyzja odpowiadala jego wybrednym wyma
ganiom. 

Wszyscy c~ slawni profesorowie byJi bardzo sumienni, gdy cho
dzilo 0 wykonanie obowiqzk6w codziennych; nie opuszczali wy

, kladow i nie sp6zniali si~, nie brali ksiqzek z czytelni, a gdy raz 
Minkowski na kr6tkq chwil~ wziql ksiqzk~ z czytelni - kt6rej 
zresztq byl wsp6ldyrektorem - musial wraz z innymi wysluchac 
publicznej reprymendy od Kleina; wprawdzie bez wymieniania 
nazwiska, ale wyraznie do niego skierowanej. W tej atmosferze 
niezbyt dobrze si~ czuli ludzie z innego klimatu, nie tylko cudzo
ziemcy, ale i Niemcy, np. wiedenczycy. 1nna sprawa, ze Niemcy 
uwaiali Austriak6w za cudzoziemcow. Byli konsekwentni co do 
identyfikowania narodowosci z przynaleznosciq panstwowq: jak 
Polak6w z poznanskiego nazywali Prusakami"tak wiedenczycy 
byli dla nich cudzoziemcami. W pensjona~ie pani Gericke mieszkal 
przez pewien czas student von Strauch, Niemiec baltycki, ktory 
skonczyl gimnazjum niemieckie w Dorparcie; mowil tylko po nie
miecku i uwazal. si~ za Niemca. Wszyscy koledzy nazywali go 
"Russe", bo ktos, kto nie sluzy w wojsku niemieckim i nie placi 
Rzeszy podatk6w, nie jest Niemcem. 

Byly i inne rzeczy dla nas dziwne. Raz p. Gericke otrzymala 
kilka biletow na uroczystosc zwiqzku burszenszaft6w - ten komers 
mial odbyc si~ w sali Parku Miejskiego. Poszlismy tam i zaj~lism)" 
miejsca w jednej z l6z. W srodku sali staly rz~dem stoliki, przy 
kt6rych siedzieli bursze w czapeczkach i z szarfami, pili piwo 
i spiewali wedlug rytualu uswi~conego przez kodeks piwny. Po 
sali chodzila kwiaciarka z r6zami; gdy jeden ze student6w kupil 
roz~, myslalem, ze ofiaruje kwiat kt6rrunus z podlotk6w, ktore 
siedzialy w lozach i patrzyly z zachwytem na pijqce bractwo, ale 

-
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student , wstal i z nieslychanq unizOnOSClq wr~czyl r6z~ innemu 
burszowi. W ciqgu wieczora ta scena powt6rzyla si~ kilkanascie 
razy. Zrozumialem, ze idealem germanskim nie jest rycerz w zna
czeniu sredniowiecznym - kobieta, jako istota slaba, jest dla 
niego przedmiotem pogardy, a prawdziwy Krzyzak czuj'e si~ dobrze 
tylko w murach zamku, kt6ry jest zarazem kordegardq, szynkiem 
i klasztorem m~sklm; kobiety zatem nie majq tam wst~pu z po
trojnej racji. 

Uczona Getynga nie poprzestawala na pracy teoretycznej; Klein 
i Wiechert urzqdzali co kilka tygodni wzloty balonami wcelu badan 

' meteorologicznych (zwlaszcza elektrycznosci atmosferycznej); Runge 
uczestniczyl takZe w ekspedycjach obserwujqcych zacmienia slonca. 

W r. 1910 przenioslem si~ na letni semestr do Monachium. Nie 
sluchalem tam wielu wyklad6w matematycznych - z matematyki 
tylko Pringsheima, z astronomii Seeligera - bo chodzilo mi bar
dziej 0 poznanie miasta i okolicy. Polalc6w bylo tam wielu i nawet 
mieli zalegalizowane stowarzyszenia. Spotykalem si~ tam cz~sto 
z Kazimierzem J antzenem, astronomem. Mieszkalem na Arcis
Strasse, nr 66, na IV pi~trze, i cz~sto mialem sposobnosc widziec 
Wenus jako "gwiazd~ zarannq", bo nieraz przychodzilem 0 swicie 
do domu. Naprzeciw r,nojego l6zka wisial bohomaz przedstawia
jqcy strzelca tyrolskiego, kt6remu dziewczyna podaje garnuszek; 
wody. Rano, w p6lsnie, zjawial si~ w ramach tego obrazu inny 
(np. glowa starca); ta wizja jeszcze kilkanascie sekund po prze
budzen'iu trwala, zlozona z kresek realnego kiczu, tak jak w za
gadkach kreskowych umyslnie rysowanych dwuznacznie. Co cie
kawsze, ta zjawa kazdego poranka byla inna, zawsze koszmarnie 
wyrazna i zawsze zlozona z element6w realnego rysunku strzelca .

• Kolonia polska chorowala tam na sprawy honorowe. Bylem raz 
rzecznikiem jednej ze stron w takiej sprawie i moglem obliczyc, 
ze kilkanascie os6b stracilo po kilkadziesiqt godzin czasu, a takich 
spraw bylo kilka w kazdym semestrze. W koncu starsi czlonkowie 
kolonii wprowadzili system dotkliwych kar pieni~znych za wszel
Ide uchybienia; obrazy i sprawy honorowe znikaly, jak r~kq odjql, 
po kilku miesiqcach tego rezimu. 

Urzqdzalismy wycieczki do Konigsee, do Garmisch-Parten
kirchen, na g6r~ Watzman. Do naszego towarzystwa nalezaly 
p . Dziewulska, p. Majewska, pp. Korowicz, Redinger, Jantzen, 
Cieszynski, L. Suchowiak, T. Rotwand, Jan Fryling i inni. Pr6bo
walismy w Alpach, w maju, chodzic boso po sniegu i przekonalismy 
si~, ze mozna godzinami tak spacerowac, wygodnie i bez uczucia 
zimna. Raz urzqdzilismy wycieczk~ chcqc widziec komet~ Ralleya. 
P. Rozenblum z Wilna nalezal do naszych najpowazniejszych ko
leg6w; to on wskazal mi "Mittagstisch" na przedmiesciu, gdzie Po



HUGO STEINHAUS106 

lacy jadali obiady. Tam zapoznalem si~ ze studentem, ktory swiezo 
przywiozl teori~ Freuda ze Szwajcarii, czy tez z Wiednia. Ta teoria 
budzila senzacj~, chocby przez samq skandalicznosc. Rozenblum 
i jego narzeczona w:ypuscili mlodego psychoanalityka na mnie, 
zaraz przy pierwszej sposobnosci. Ten oswiadczyl mi, ze nieswia
dome marzenia seksualne Sq istotnym podlozem wszystkich swia
domych mysli i poglqdow, i ze tym sposobem powstawanie ich da 
si~ bez reszty objasnic. Zapytalem, czy sarna teoria teorii tez da 
si~ tak wytlumaczyc? Z poczqtku nie rozumial tego pytania, 
w koncu zrozumial je i zbaranial. Pan R., kt6ry chcial miec za
baw~, mial jq, choc zapewne przewidywal, ze rzecz przeciwny 
wezmie obrot. Nie znalem wtedy jeszcze aforyzmu "Psychoanalyse 
ist die Krankheit, fur deren Therapie sie sich halt" 7. 

Odwiedzilem prof. Pringsheima; m6j dziadek tarnowski znal 
doskonale jego ojca na Slqsku - to ojciec profesora wprowadzil 
tam kolejki konne i dorobil si~ wielkiego majqtku; prof. A. Prings
heim znal mojego dziadka z opowiadan swego oj ca. Slyszqc ode 
mnie, ze przyjechalem z Getyngi, powiedzial, ze w Getyndze umiejq 
bardzo trudne rzeczy i tylko najprostszych nie znajq.. J ·ako przyklad 
podal mi dysertacj~ getyngenskq, kt6rej autor nazywa klasyczne 
twierdzenie Fouriera 0 calce dwukrotnej systematycznie "twier
dzeniem HUberta". (Oczywiscie Hilbert byl ponad tym zarzutem, 
winni by!i doktorandzi getyngenscy) . 

(c. d. n.) 

Hugo Steinhaus 

• 

7 K. Kraus : "Psychoanaliza jest tq chorobq, za kt6rej leczenie sarna siE:. 
uwaza". 
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A WI E S ZEN I U(I) 

"Jestem czlowiekiem wqtpiqcym, jak mnie 
tu widzisz, nie jakobym w nic nie wierzyl, 
lecz dlatego ze uwaiam wszystko za mozli
we". 

Tomasz Mann 

" Pierwszym kluczem mqdrosci jest pilne i cz~ste pytanie". Tak 
powiedzial Abelard. Lecz co to jest pytanie? Na czym polega istota 
zapytywania i co odr6znia jej sformulowanie slowne, pytanie od 
nie-pytania? A dalej: jaki zwiqzek zachodzi mi~dzy pytaniem a od
powiedziq? Skqd wiem, ie w og6le mam odpowiedziee i ze moja 
odpowiedi jest odpowiedziq na to pytanie? I co to znaczy "mam"? 
Skqd ten dziwny nakaz, kto, czy co, mi go narzuca? A wreszcie 
dlaczego w og6le pytam? Co zmusza mnie do zadawania pytan, 
dlaczego poddaj~ si~ niepokojowi, Kt6ry zdaje si~ leiee u podstaw 
zapytywania? 

Pytam 0 pytania i biedz~ si~ nad odpowiedziq. Skoro sarno za
pytanie budzi tyle pytan - gdzie jest poczqtek zapytywania? 
Czy nie otwiera si~ tu jakas droga w nieskonczonose? Jesli potrafi~ 
rozstrzygnqe pytanie 0 istot~ pytania, uzyskam, bye moze, punkt 
oparcia. B~d~ wiedzial, 0 co chodzi w kazdym przypadku, gdy 
pytam. Lecz kiedy naprawd~ spotYKam si~ z pytaniem? 

Patrz~ na. zdania napisane przed chwilq. Wi~kszose z nich konczy 
konwencjonalny, pionowy w~iyk z kropkq u dolu. Nauczono mnie, 
ze po tym rozpoznaje si~ zdania pytajne. Ale wiem, ze sam znak 
'Zapytania nie jest tu najwazniejszy. Mi~dzy dwoma zdaniami: 
"czy jutro b~dzie pogoda?" i "nie wiem, czy jutro b~dzie pogoda" 
wyczuwam jakis zwiqzek, choe, wedlug regut gramatycznych j~
zyka polskiego, tylko pierwsze 'mam prawo zakonczye znakiem zapy
t ania. Ten zwiqzek polega na ujawnieniu niewiedzy. Jednakze od 
razu uchwytuj~ r6inic~. W drugim - na tym ujawnieniu mog~ 
poprzestac. Stwierdzam po prostu, ie nie wiem. Wpierwszym 
zdaniu natomiast zawiera si~ jakies niedokonczenie, a moie raczej 
poczqtek czegos, co d'omaga si~ zakonczenia, nie przestajqc bye 
jednak poczqtkiem. Skqd si~ to bierze? Ze znaku zapytania, ze 
sl6wka "czy", intonacji glosu, gdy je wypowiadam? Rozwazmy 
przez chwil~ nieco inny, choc bardzo podobny przyklad. "Jaki 
b~dzie jutro dzien?" To takze pytanie. Ale tylko pod warunkiem, 
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ze "jaki" zawiera w sobie niewiadomq. Jesli zdanie to wypowie 
rozmarzQna dziewczyna, ktora jutro rna spotkac si~ z ukochanym, 
czynnik niewiadomosci si~ redukuje, mozliwosci zaciesniajq si~ do 
czegos niepokojqcego moze, ale w swym wydzwi~ku pozytywnego, 
co najwyzej nieokreslonego jeszcze dokladnie w swym ksztalcie. 
I tylko tyle tajemnicy kryje w sobie "jaki" - ktore domagaloby 

. si~ teraz postawienia obok znaku zapytania wykrzyknika, jeSli nie 
zakonczenia wykrzyknikiem samym. Rozwazane zdanie straci sw6.i 
pytaniowy charakter takZe w wielu innych przypadkach. Na 
przyklad, gdy zamknie nim swe westchnienie ci~zko chory czlo
wiek, wiedzqcy z calq przenikliwosciq swego doswiadezenia, ze 
jutro przyniesie mu w najlepszym przypadku ten sam, co dzisiaj 
bOI. 

A wi~c: nie pytam, jesli wiem. Ale nie pytam tez, jesli tylko 
stwierdzam, ze nie wiem. Pytanie rodzi si~ wteciy, gdy przez SWq 
wlasnq niewiedz~ zostaj~ zaatakowany. I gdy czuj~ si~ zmuszony 
bronic si~ przed niq. 

Niewiedza jest zawsze niewiedzq czegos. Powiedziec "nie wiem 
w og6le" to tyle, co nie powiedziec nic. Niewiedza rna swoje siedli
sko w nas, ale wychodzi poza nas, poza sw6j podmiot; nawet 
wtedy, gdy pytam 0 cos w sobie, przeciwstawiam si~ sam sobie, 
przedstawiajqc sobie "cz~sc" samego siebie ' jako cos, przedmiot, 
rzecz. Jesli wi~c w zapytywaniu borykam si~ i pasuj~ z niewiedzq 
czegos, borykam si~ rownoczesnie z czyms roznym ode mnie 
zapytujqcego, z czyms zewn~trznym, obcym, przedmiotowym. Bo
rykam si~ ze swiatem, ktorym sam .jestem, gdy pytam 0 siebie, 
ale ktory tym samym, jako zewn~trzny i obey, jest jeszcze nie-m6j, 
niezhumanizowany, nieludzki. Nie widz~ w nim, czy poprzez niego, 
tego, co chc~ zobaczyc. Jest dla mnie nieprzezroczysty i nieroz
poznany. I to wlasnie mnie niepokoi, niepok6j zas wskazuje, ze 
czuj~ siEi nieswojo w nieoswojonym poznawczo swiecie. To on 
zdaje si~ zmuszac mnie do stawiania pytaii przez to, ze jest przed
miotem mej niewiedzy, ze jest wi~c dla mnie pelen dziur, pustych 
czy ci.emnych plam, jawi mi si~ jako niewykonczony i niewypel
niony dla mnie, jako ten 'Norwidowy glob, co "dopelnienie go boli". 
Do pytan zmusza mnie nicosc "dla mnie" zaczajona w swiecie. 
Walka 0 dopelnienie jest wi~c walkq z samym swiatem, ale i walkq 
o swiat - by z nieludzkiego stal si~ ludzkim. Pytania warunko
wane przez swiat Sq w istocie nieludzkie, choc rownoczesnie Sq 
najbardziej ludzkie, skoro tylko czlowiek zdolny jest je stawiac. 
Pytania ginq dopiero w obliczu wypelnienia i jasnosci, nie ma ich 
tam tylko, gdzie ludzka wiedza stala si~ dosKonalq i pelnq. Skqd 
jednak we mnie postulat dopelnienia? Sam, pelen tajemnic i niedo
powiedzen dla samego siebie, napi~tnowany kruchosciq i przy
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godnosciq swej egzystencji, domagam si~ pelnego obrazu siebie 
i rzeczywistosci i niepokoj~ si~ tak dlugo, jak cllugo stoj~ w obliczu 
niedopelnienia i braku. To one stanowiq wyzwanie. W imi~ czego 
je podejmuj~, pytajqc? Jeszcze jedna egzemplifikacja starych po
dejrzen na temat horror vacui? ezy tez, mimo wszystko, znajduj~ 
w sobie jakis odblask Pelni, na ktorej cbraz i podobieilstwo zo
stalem stworzony? Czy wreszcie zmusza mnie do tego wielotwa
rzowose swiata, przedstawiajqcego mi siG w najbardziej po
wierzchniowej obserwacji jako wypelniona calose, swiata, ktory 
potem, krok po kroku, rozwiewa te przeswiadczenia, ale mimo to 
nie przestaje hidzie, ze za tym, co mi wlasnie fragmentarycznie 
pozwala ujmowae, jest jeszcze cos innego, bye moze dla mnie 
nieosiqgalnego, istniejqcego przeciez jedna k w sobie i dla siebie? 

Wszystko to nie oddala niepokoju, leez go podsyca. Chc~ widziee 
i wiedziee na pewno, oczywiscie, jasno: 

Czyzby wi~c ojczyznq czlowieka bylo to , co jasne, co wyklucza 
samq mozliwose zapytywania, jednym slowem - nietajemnicze? 
Lecz co zasluguje W ogole na takie miano? 

J asnose nie musi bye synonimem rzeczywistosci. A priori nie 
mozna wykluczye nawet przypuszczenia , ze jest jej przeciwieil
stwem. Postulat jasnosci jest haslem sztandarowym kazdego ra
cjonalizmu. Claritas et distinctio. Ale jakze cz~sto placi si~ za to 
cenq calkowitego oderwania od rzeczywistosci lub choeby jej baga
telizowania. Czyz idealiim nie rodzi si~ na kanwie samowystar
czalnosci i samozadowolenia racjonalnego myslenia? Wystarczy 
zaufae jego prawom i jego tWorom. Wtedy nawet husserlowskie 
haslo, talc obiecujqce i t ak bliskie "kazdemu realiscie: "z powrotem 
do rzeczy!" znaczy tylko "powrot" do bezposredniego doswiad
czenia noematow - wytworow aktow naszej swiadomosci. Niepo
k6j pozosta je jednak i na terenie racjonalizmu. Skqd pewnose, ze 
mysl rzeczywiScie jest jasna? J aIde Sq tego kryteria? J aIde w istocie 
rzqdzq nlmi prawa? P rzed odkryciem nieswiadomosci rzecz, bye 
moze, wydawala si~ prostsza. Teraz... 

Zn6w patrz~ na kartki wlasnie zapisimego papieru. Czy prze
niknqlem do koilca to, co chcialem wyrazie? Nie jestem w st anie 
dae " pozytywnej odpowiedzi. Mysl biegnie swoim wlasnym torem, 
kolein q, do ktorej przywykla, pozostawiajqc cale obszary nie
tlmi~te, nieswiadoma nawet ich istnienia. Jesli zbacza z toru, 
trudno uchwycie ra cj~ tej dewiacji; gdy zboczenie stalo si~ faktem, 
nie wiadomo, czy nalezy zawr6cie do kt6regos z poprzednich mo
mentow i ise drogq przeczuwanych przedtem nast~pstw, czy poddae 
si~' przypadkowi, nie dociekaj qc jego genezy, w nadziei, ze i on 
jest jednq z mozliwych konsekwencji? 

Nie jest wi~c jasna dla mnie nawet wlasna mysl w jej biegu. 

http:REFLEKS.JE
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Gdziez tedy szukac jasnosci? Dziedzinq, W ktorej czysta mysl ludzka 
swi~ci najwyzsze tryumfy, jest matematyka. W systemach de
dukcyjnych, ostatecznie wykonczonych i w pelni sformalizowanych 
nie rna juz miejsca na dalsze dopelnianie, choc nie wyklucza to 
mozliwosci dalszego ich rozwijania. Rozwoj jest tu jednak budo
waniem dalej - nie cofaniem si~ dla wypelnienia brakOw. Rowno
czesnie zadziwia fakt, ze czysta mysl ucielesniona w matematycz
nych formulach, sprawdza si~ w rzeczywistosci, ktora jakby nagi
nala si~ dla spelnienia jej praw. Fizyk, sformulowawszy odkrytq 
prawidlowosc w postaci matematycznego wzoru, ufa juz dalej ra
chunkowi, ktorego rezultat, jak si~ okaze, nie zawiedzie w prak
tycznym zastosowaniu. Dlaczego w ten sposob nie sprawdza si~ 

kazda mysl? Dlaczego nie mozna w takim samym stopniu co ma
tematyce, zaufac filozofii? Dlaczego pierwsza pewnie przechodzi 
od pytan do odpowiedzi i rownie pewnie pozostawia je jako trwaly 
i obowiqzujqcy dorobek, podczas gdy odpowiedzi drugiej nie za
mykajq definitywnie zadnego istotnego pytania? Moze wi~c przyj
dzie przyznac racj~ genialnej koncepcji Kanta, tlumaczqcej sukcesy 
matematyki i opartego na niej "czystego przyrodoznawstwa" dzia
laniem apriorycznych kategorii podmiotowej naocznosci i inte
lektu - a zarazem odmawiajqcej kompetencji ludzkiemu rozu
mowi? Mysl tryumfuje pod warunkiem ograniczenia aspiracji. 
Tylko ze wtedy nie mozna nawet sensownie postawic tych pytan. 
ktorych skqdinqd domagajq si~ i doswiadczenie i intelekt. I ktorych 
domagajq si~, nie rozwiqzujqc ich jednak u siebie, takze matema
tyka i przyrodoznawstwo. Czlowiek nie chce rezygnowac z zadnej 
cZqstki prawdy. Mysli ludzkiej najtrudniej zgodzic si~ na ograni
czenie. Moze wi~c rozwiqzanie platonskie? Matematyka to nie
konstruowanie, lecz odkrywanie szczegolnej rzeczywistosci. Jesli 
prawa matematyki weryfikujq si~ w praktyce, to dzieje si~ tak 
dlatego, ze mi~dzy dziedzinq "przedmiotow", ktore odkrywa, a ta
jemniczq rzeczywistosciq przestrzeni i czasu (tq wlasnie, w ktorq 
sami jestesmy wtopieni) zachodzi okreslone przyporzqdkowanie. 
Istnieje, byc moze, jeszcze inna dziedzina przedrniotow, ktora, 
dzi~ki swym zwiqzkom ze swiatem, w ktorym zyjemy, potrafi go 
wytlumaczyc, skoro on sam tej mozliwosci jest pozbawiony. Czy 
tq wlasnie dziedzinq - sferq idei, i jej zwiqzkami ze swiatem po
winien si~ zajqc filozof? Ale: czy ta sfera w ogole istnieje? 

Powie ktos, ze filozofia od poczqtku stawia sobie zbyt wygoro
wane ambicje. Matematyka, ograniczona przez Arystotelesa do bB,
dania jednej kategorii - ilosci, zdobyla w swej skromnosci wladz~ 
nad prawami swiata - tak, jak to p!"zewidywali pitagorejczycy 
i sredniowieczni filozofowie swiatla. FiIozofia, chcqc badac istot~ 
wszystkiego, skazala si~ tym samym na nieskonczone penetrowanie' 
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nieskonczonych mozliwoSci. Dobrze to, czy :lle? Moze potrzebne jest 
jedno i drugie? Lecz jesli tak, stanmy si~ skromnymi, my sami. 
Uwikiani w koniecznose zapytywania, nie zCjdajmy od razu pew
nych odpowiedzi. Jesli w pytaniu zawiera si~ cZCjstka niewiedzy, 
domagajCjcej si~ zniesienia samej siebie poprzez poszukiwanie od
powiedzi - wypelnienia, to od samego poczCjtku narazeni jestesmy 
na mozliwose bl~du. BICjdzenie jest siostrCj blizniaczq szukania. 
W tym, co wiemy - czy to w filozofii (bo mysI~, ze - mimo 
wszystko - w niej tez juz cos wiemy na pewno) czy to w innych 
dziedzinach wiedzy, stanowimy ciqgle tylko malenkie punkty 
jasnosci wobec mroku tajemnic, roztaczajqcych si~ wokolo. Nie
skonczonose mozliwych odpowiedzi przekracza nasze wlasne lnozli
wosci. SCj pytania, na kt6re wystarczy odpowiedziee "tak" lub "nie", 
ale Sq i takie, kt6rym przyporzqdkowae da si~ niepizewidywalnCj 
Hose odpowiedzi. A kazda rodzie moze nowe pytania... Rzeczy-. 
wistose, kt6ra zmusza nas do ich stawiania, nie poucza nas naw~t, 
od czego zaczCje. Teoretycznie, a wi~c czysto mozliwosciowo, za
cZqe mozna nawet tak, jak pokazal Gombrowicz: od zlamanego 
patyka i p6wieszonego w· krzakach wr6bla. 

Prawda i pewnosc okupione SCj cenq najwyzszego trudu. Uswi~
cajq go nawet wtedy, gdy trudzCjcemu si~ nie b~dzie dane ich 
osiqgni~cie. Swiadomose nieskonczonosci mozliwych rozwiqzan go
towa jest, choeby z b6Iem,'zawiesie kazdy uzyskany rezuItut, by 
badae rzecz od nowa. To nie jest sceptycyzm, lecz pokora. Tytu
lowy bohater platonskiego Parmenidesa tak poucza Sokratesa, wy
st~pujqcego tu jako mlody, zaczynajCjcy stawiae pierwsze kroki fi
lozof: " .. . cokolwiek kiedy zalozysz, jako istniejqce, czy jako nie
istniejqce, czy jakie tam bCjdz inne, trzeba zobaczye, co stqd wy
niknie dla niegQ samego i dla kazdego innego przedmiotu, kt6ry 
bys naprz6d wziql pod uwag~ i dla ich wi~kszosci i dla 
wszystkich, tak sarno. I z innymi rzeczami tak: zawsze je 
rozpatrzye w stosunku do siebie samych i w stosunku do cze
gokolwiek ,. innego, ' co bqdz sobie kiedy wyobrazisz, czy to, 
cos zalozyl, b~dzie przyj~te jako istniejCjce, czy jako nieistniejqce, 
jesli chcesz si~ doskonale wyewiczye i prawd~ przejrzee na wskros. 
- Nieogarnionq - odpowiada Sokrates - opisujesz robot~, Par
menidesie.. :" Na takq robot~ skazala si~ fiIozofia. Do cZCjstkowej 
pewnosci dochodzic b~dzie malenkimi krokami, drogq, na kt6rej 
kazde "tak" r6wnowazone b~dzie r6wnomocnym "nie", drogq wa
han i pr6b, gotOWq i5C naprz6d, ale i zawracae, chocby do samego 
punktu wyjscia, jesIi si~ tylko okaze, ze nie zostala przebadana 
jeszcze jedna \ mozliwose. B~dzie badala aktualny stan wiedzy, 
szukala wlasnych, nowych i oryginalnych dr6g, ale b~dzie tez cofae 
si~ do tego, co juz zostalo powiedziane w przeszlosci, by sprawdzae, 
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kon£rontowac albo - dodawszy nowe przeslanki do starych tez 
wyciqgnqc nieoczekiwane wnioski i ukazac dalsze mozliwosci... 
To jest jej najwazniejsza i najwspanialsza misja - nawet, gdyby 
przyszlo jej na tym poprzestac. Bo, jak pisal przed laty Henryk 
Elzenberg, "w filozofii ni,e 0 to chodzi, zeby osiqgnqc wynik okre
slony i ostateczny; raczej 0 cos wrE:cz przeciwnego: zeby wbrew 
jednostronnym naciskom, specyficznym dla kazdej epoki, ""szyst
kie rozsqdne mozliwosci rozumienia swiata pozostawic otwarte". 

Jest tylko jeden klopot. Co najmniej od czasu Sokra,tesa" filo
zofia zywi szczeg61nq ambicj~: chce weryfikowac si~ w praktyce. 
Ale na to musi wiedziec na pewno. Co zrobic,' gdy si~ okaze, ze 
mozliwych rozwiqzan ostatecznie pozostanie wiele, i gdy moze 
nawet niekt6re z nich b~dq wykluczac si~ nawzajem? Hamletyzm 
katalizuje mysl, paralizuje jednak dzialanie. Jak dlugo mozna 
trzymac mysl w zawieszeniu? 

SIGMA 
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W TROSCE 0 CZLOWIEKA 

(SPRAWOZDANIE Z V TYGODNIA EKLEZJOLOGICZNEGO) 

Ubiegloroczny Tydzien Eklezjologiczny, juz jako piqty z kolei, odbyl si~ 
na Katolicklm Uniwersytecie Lubelskim od 15-19 pazdziernika 1969. Po
swi~cony byl zagadnieniu wiary i nosi! og6lny tytul "Wiara w Ko
sciele". Organizatorem tej pi~knej i bez wqtpienia pozyteczl'lej imprezy 
bylo, tradycyjnym zwyczajem, Kolo Naukowe Teolog6w. Program Ty
godnia obejmowal cztery referaty, z kt6rych wygloszono trzy i kazdego 
dnia po dwie sesje dyskusyjne, podczas kt6rych polemik~ prowadzono 
w licznych sekcjach. Wyniki dyskusji podsumowywano codziennie 
podczas wieczornego seminarium plenarnego. Dobrze zorganizowana 
praca sprzyjala nie tylko unikni~ciu mozliwego balaganu, Iecz .stala 
si~ takze koniecznosciq, by dorobek poszczeg6Inych ·sekcji dyskusyj nych 
magI bye udost~pniony wszystkim uczestnikom obrad. Nalezy ponadto 
zaznaczye, ze tegoroczny Tydzieil Eklezj ologiczny zgromadzll rekordowq 
liczb~ uczestnik6w. 

Jak sam tytul Tygodnia 'wskazuje, zar6wno referaty jak i dyskusje, 
obracalysi~ zasadniczo wok61 dwu wielkosci zwiqzanych ze sobq, wok61 
wiary i Kosciola. Chcqc m6wic 0 wierz~ nalezalo jq przede wszystkim 
okreslie. Dlatego tez pierwszy" dzien Tygodnia zajql si~ prabq okreslertia 
wiary. Zrozumialq jest rzeczq, ze dzien ten, podobnie zresztq jak i po
zostale, nosH charakter wybitnie poszukujqcy, co uwidocznilo si~ za
r6wno w samym referacie wprowadzajqcym, jak tez i podczas obu sesji 
dyskusyjnych. 

Referat zatytulowany W poszukiwaniu okreslenia wiary wyglosil 
ks. Rektor Prof. Wincenty Granat. Z.araz na wst~pie autor stwierdzil, 
ze definicji wiary nie znajdziemy, te zas "definicje", kt6re mamy w r6z
nych ksiqzkach, nie Sq definicjami w scislym tego slowa znaczeniu. 
Dop6ki czlowiek wierzy, nie moze wiary adekwatnie zdefiniowac, 
gdy zas w lwncu odnajdzie definicj~ - znika wiara, a zast~puje j, 
bezposredni kontakt z Bogiem. Chociaz wi~c definicji wiary nie odnaj
dziemy, to jednak samo juz jej szukanie jest szcz~sciem czlowieka. 
W poszukiwaniu swym pr6bujemy wiar~ opisac, przy czym "latwiej jest 
powiedziec, czym wiara nie jest, niz czym jest naprawd~. Nie jest wi~c 
opiniq czy intuicjjl, nie jest tez wiedzq czy doswiadczeniem - jest zas 

Znak - 8 
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pewnym oryginalnym przezyciem styku czlowieka z Bogiem. Opis \viary 
nie jest rzeczq latwq. Chodzi 0 to, by wiara w tym opisie byla i atrak
cYlna i dobra kerygmatycznie i pi~kna, a przy tym wszystkim by za
wierala ciqglose dorobku poprzednik6w. Opis nasz rna bye r6wniez 
konkretny, gdyz czlowiek dzisiejszy nie lubi abstrakcji. Znane Sq opisy 
w iary podane przez Sob6r Watykanski I i Sobor Watykanski II, kt6re 
to opisy zawierajq obok bogactwa takze i pi~kno prostoty wiary. Aby 
opisae wiar~, nalezy wyjse od Ewangelii, kt6rej istotq jest Chrystus 
Pan. Czar postaci Chrystusa pociqga. Wypada i trzeba odpowiedziee 
na to wolanie: To nasze "tak", ta nasza odpowiedz na wezwanie Chry
stusa, jest wlasnie wiarq. Mozna tp okreslie inaczej jako akceptaej~ 

Chrystusa i Jego stylu zycia. Zrozumialq jest rzeczq, ze akceptacja ta 
rna bye dobrowolna i poprzedzona laskq Bozq. Mozna zapytae, ezy 
w takim okresleniu wiary jest miejsce na Kosci6!? Bez wqtpienia, talc 
Akceptacja ta nie tylko dokonuje si~ w Kosciele, lecz jest r6wniez 
akceptacjq Chrystusa zyjqcego w KoScieJe. Aby nasze okreslenie bylo 
bardzo szerokie i bardzo dost~pne kazdemu, dodajmy ito, ze akcep
tacja Chrystusa zyjqcego w Kosciele, jest akceptacjq dobra zyjqcego 
w ludzkoSci. 

Dyskusj ~ pierwszego dnia mozna, podobnie jak referat, okreslie jako 
poszukujqcq, kt6ra to zresztq cecha charakteryzuje kazdq dyskusj~ 

tw6rczq. Bylo to wynikiem samej problematyki, kt6rq okresJono w sesji 
przedpoludniowej jako "pr6b~ opisu wiary", w sesji zas popoludniowej 
jako "swiatopoglqd a wiara". Nie b~d~ charakteryzowal dyskusji we 
wszystkich dziesi~ciu sekcjach, lecz postaram si~ w pewien spos6b 
zebrae jq w grupy. Grup takich mazna by bylo wymienie trzy. Pierwsza 
z nieh, to byly sekcje dyskusyjne, kt6re ujmowaly zaga"dnienie raczej 
og6lnie i obracaly si~ bqdz wok61 teologicznego okreslenia wiary (Pismo 
sw., dokumenty Kosciola), bqdz tez rozpatrywaly gl6wne skladniki. 
wiary. Sekcje grupy drugiej pr6bowaly rozpatrzee jakis szczeg6lowy 
aspekt wiary (racjonalnose, woJnose, zobowiqzanie, indywidualizm, 
wsp6lnotowose). Sekcje, kt6re by mozna nazwae grupq tI'"zeciq, zaj~ly 
si~ problemem w uj~ciu kontekstowym, konkretnie - problem wiary 
w kontekscie swiatopogJqdu czlowieka. Nalezy podkreSlie dialektyczny 
charakter pracy sekcji, zwlaszcza tych, kt6re zajmowaly si~ poszczeg6l
nymi aspektami wiary. Wychodzono w dyskusji od antynomii, np. wol
nose - zobowiqzanie, racjonalnose - skok z zamkni~tymi oczyma, i pr6
bowano te antynomie rozwiqzae. Akcentem wiodqcym calodziennej dysku
sji byl bez wqtpienia personalny charakter wiary. Okreslono bardzo prosto; 
ze wiara to postawa zyciowa, kt6ra charakteryzuje si~. wzi~ciem na serio 
sl6w i czyn6w Bozych. Konsekwencjq tego jest zaangazowanie si~ ca
lego czlowieka, zaangazowanie si~ z pewnymi zobowiqzaniami. Dzialanie 
czlowieka jest indywidualne i wsp6lnotowe, racjonalne i wolne. Wol
nose nie oznacza w tym wypadku samowoli i dotyczy samego aktu 
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zawierzenia, a nie przedmiotu wiary. W dylemacie - racj{)nalnose czy 
skok z zamkni~tymi oczyma - podkreslono, ie ostatecznie wiara zawsze 
b~dzie pewnym "skokiem". B6g mimo wszystko musi pozostae dla ro
zumu ludzkiego tajemnicq. Kaida tajemnica wymaga ryzyka. · Inna 
antynomia, to nauka i wiara (konflikt czy wspolistnienie?) - okreslono 
jq jako pozornq. Zasadniczo plaszczyzny wiary i nauki Sq tak r6ine, 
ie trudno jest wlasciwie m6wic 0 konflikcie czy wsp6listnieniu. Te 
roine jednak plas'zczyzny lqczy wsp6lny ' mianownik - c z low i e k. 
Nauka na pewno wzbogaca czlowieka i dlatego daje szanse wiary 
gl~bszej, szerszej i bogatszej. Nie znaczy to, ie szansa ta jest zawsze 
wykorzystana. Zaleiy to od samego czlowieka. Od czlowieka r6wniei 
zaleiy, czy potrafi sW6j akt wiary, b~dqcy zasadniczo czyms osobistym, 
urniejscowic i przeiyc we wsp6lnocie caleg{) Ludu Boiego. Z innych 
aspektow wiary szczeg6lnie mocno akcentowano jej humanizm - hu
manizm chrystocentryczny. Wiara jako rzeczywistosc nadprzyrodzona 
zdawalaby si~ bye calkowicie niezmienna. Obok tego jest ona swoista 
dla kaidego okresu historii, jest ubogacana coraz to nowymi warto
sciami. Jej aspekt niezmienny to ukierunkowanie na Boga, ale forma 
tego ukierunkowania jest kaidorazowo inna, bardziej dzisiejsza. 

W drugim dniu Tygodnia nie zajmowano si~ zasadniczo dalszym po
szukiwaniem okreslenia wiary (chociai mysl ta przewijala si~ przez caly 
czas obrad), lecz starano si~ problem wiary umiejscowic w Kosciele. 
Referat wprowadzajqcy do dyskusji ujmowal to zagadnienie jako Wsp6l
zaleznosc wiary od Kosciola. Wyglosil go ks. dr Romuald Lukaszyk. 
Prelegent wyszedl od stwierdzenia, ie czlowiek jest nie tylko jednostkq, 
ale iyje tei we wsp6lnocie. OtM; czlowiek, jui jako " jednostka wsp61
notowa" , przez SWq wiar\i staje si\i czlonkiem "nowej" wsp6lnoty -
Kosciola. Powolanie do wiary dokonalo si\i przez Chrystusa, ktory 
tworzqc Kosci61 dokonal jak gdyby drugiego wc:elenia. Powolanie do 
wiary przez Chrystusa odbywalo sip, dwufazowo. Najpierw bylo to 
spotkanie z Chrystusem historycznym, nast~pnie zas (przez wsp6lnot\i 
Kosciola) dokonalo si\i ono przez Chrystusa-mistycznego, czyli Chry
stusa wsp61noty. Teologia wsp6lczesna podkreslajqc trynitarny aspekt 
wiary stwierdza , ie wiara jest drogq z Chrystusem w Duchu sw. do 
OJca. Jest to droga nie tylko z Chrystusem-indywidualnym, lecz r6w
niei z Chrystusem-kolektywnym, spolecznym. Ten wsp61notowy aspekt 
wiary jest dzis mocno akcentowany i wyplywa z eklezjologicznego wy
miaru . aktu wiary. Chrystus Pan egzystowal r6wnoczesnie w dwu rze
czywistosciach, ziemskiej i niebieskiej, przyrodzonej i nadprzyrodzonej. 
Moina powiedziee, ie Syn Boiy wcielil si~ w fiiycznq natur~ czlo
wieka, ie egzystowal dwuwymiarowo. Kontynuacjq i przedluieniem 
Chrystusa i Jego dziela jest Kosci61. Dlatego dwuwymiarowa struktura 
Chrystusa Jezusa postuluje dwuwymiarowq struktur\i Kosciola (bosko 
lUdzkq). W Kosciele nie nastqpilo wcielenie Slowa w konkretnq ludzkq 
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natur~ fizyczn1\, ale wcielenie Chrystusa uwielbionego w konkretn1\ 
ludzk1\ natur~ spoleczn1\. Wsp6lczesna eklezjolcgia akcentuj1\c ten mo
ment daje nam niejako now1\ wizj~ Kosciola. Kosci61 jest Ludem Bozym, 
b~d1\c r6wnoczesnie Mistycznym Cialem Chrystusa. Jest przeciez sakra
mentem, czyli znakiem wewn~trznego zjednoczenia z Bogiem, ponadto 
bratersk1\ wsp6lnot1\ calego rodzaju ludzkiego. Sob6r zdecydowal si~ 

w opisie Kosciola postawie tajE:.'ffinic~ przed instytucj1\, poniewaz insty
tucja tylko od zewn1\tr:r. nadaje pewien ksztalt i porz1\dek temu co 
najistotniejsze - wsp6lnocie zawi1\zuj1\cej si~ przez wszczepienie wier
nych w tajemnic~ Chrystnsa. 

Dyskusja obu sekcji poszla w kierunku rozwini~cia zasadniczych 
mysli referatu. Rozpatrywano wzajemn1\ zaleznose Kosciola i wiary, 
przy czym sesja przedpoludniowa uj~la problem pod haslem "Kosci61 
- Wierze", sesja zas popoludniowa przyj~la ukierunkowanie odwrotne, 
a wi~c "Wiara - Kosciolowi". Reasumuj1\c dorobek dYskusji mozna by 
stwierdzie, ze zasadniczo polemika obracala si~ wok61 dwu zagadnien. 
kt6re niepokoily wszystkich: co sprzyja wzrostowi wiary i co powoduje, 
ze ludzie odchodz1\ od wiary? Aby odpowiedziee na te pytania szukano 
r6znych przyczyn, tych z zewn1\trz i tych od wewn1\trz Kosciola. Ze 
zrozumialych wzgl~d6w uksztaltowaly si~ tez dwa bieguny: optymi
styczny i pesymistyczny. A oto niekt6re mysli wyIowione w dyskusji : 
W ksztaltowaniu wiary wielk1\ rol~ speinia Siowo Boze i Sakramenty. 
przy czym Slowem Bozym moze bye nie tylko siowo pisane, lecz r6w
niez znak dany od Boga. Gloszenie Slowa dokonuje si~ w spos6b ofi
cjalny, urz~dowy , lub tez w spos6b ptostszy, nieoficjalny. Inny spos6b 
gloszenia Siowa to swiadczenie wlasnym zyciem. Przy czynnosci gloszenia 
wielk1\ rol~ speinia autorytet Koscjola. Spotykany w r6znych formach 
kryzys autorytetu jest nie czym innym jak kryzysem zaufania. Obok Sloy.ra 
Bozego wielk1\ rol~ w ksztaltowaniu wiary speIniaj1\ · Sakramenty, kt6re 
umozliwiaj1\ spotkanie czIowieka z lask1\ Boi1\, co powoduje rozw6j 
wiary. Kiedy przyjmiemy ukierunkowanie odwrotne i zapytamy: co 
wiara daje Kosciolowi, nalezy stwierdzie, i.e wlasnie wiara tworzy 
KoSci6I i co wi~cej - wiara zakorzenia Kosci61 w swiecie. Kosci61 
bowiem mozemy okreslie jako grup~ ludzi zaprzyjaznionych z Bogiem, 
kt6ra to grupa tak funkcjonuje, ze i inni ludzie blii.ej poznaj1\ Boga. 
Wlasnie ta funkcja udzielania innym radosci pIyn1\cej z przyjazni Bo
zej jest zakorzenieniem Koscioia we wsp6Iczesnym swiecie. Bardziej 
prosto mozna to nazwae apostolstwem. Wlasnie to ostatnie haslo zna
lazlo szeroki oddzwi~k wsr6d mlodych dyskutant6w, kt6rzy wprost 
stwierdzili: "Nie tyle kontestowac, co apostolowac". 

Problematyka trzeciego dnia Tygodnia Eklezjologicznego obracala si~ 
wok61 perspektywy wiary w dzisiejszym swiecie. Zainiciowac mial to 
referat Perspektywy wiary w Kosciele, kt6ry mial wyglosie redaktor 
StefanWilkanowicz. Poniewai. z uzasadnionych powod6w redaktor 
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Wilkanowicz nie m6gI przybye do Lublina, wytworzonq luk~ czasowq 
wykorzystano na spotkanie krajowych uczestnik6w Tygodnia z gosemi 
zagranicznymi. Wydaje si~, ze spotkanie to nie tylko wzbogacilo. nasz 
Tydzien, lecz takze w pewien spos6b wyprowadzilo go na "forum euro
pejskie". Spotkanie przyj~lo zasadniczo ukierunkowanie dnia (moZli
wosci wiary), ale nacechowane bylo bardzo mocno aspektami ekume
nicznymi. Wzi~li w nim udzial obecni w Lublinie zagraniczni goscie: 
przedstawiciele katolickiego srodowiska akademickiego ze Szwecji oraz 
studenci i duszpasterze z Niemieckiej Republiki Demokratycznej,katolicy 
i protestanci. Atmosfera spotkania sprzyjala szczerym wypowiedziom, 
kt6re cechowal wzajemny szacunek i zyczliwose. Przepelniona aula uni
wersytecka byla dowodem nie tylko zainteresowania, lecz r6wniez wska
zywala na potrzeb~ tego rodzaju konfrontacji mysli. Przewodniczyl temu 
spotkaniu ks. dr A. Nossol. 

Dyskusja przedpoludniowa obracala si~ wok61 problemu zatytulo
wanego "Wiara anonimowa". Zagadnienie . to, jak i jemu pcdobne 
(sekularyzacja, laicyzacja, ateizm) znalazly swe odbicie w sesji popo
Iudniowej, kt6rq okreslono jako "MoZliwosci wiary dzisiaj". Trzeba pod
kreslie wielkq i moim zdaniem rzetelnq trosk~ mlodych dyskutant6w 
o wiar~ dzisiejszego czlowieka. Nalezy tez zaznaczye, ze na zadnej 
z sekcji nie padaly siowa pot~piajqce ten czy inny rodzaj (form~) wiary. 
Tak np. m6wiqc 0 wierze Nikodem6w, 0 kryptochrzescijanstwie, szukano 
przyczyn takiej formy wiary, okreslano jq i oceniano, ale nie pot~

piano. Podobnie bylo na innej seltcji, kiedy to wypIyn~la wiara "nie
wierzqcego" i "niewiara" wierzqcego. Atelzm naszych czas6w okreslono 
nie tyle jako negacj~ Boga, co afirmacj~ czlowieka. Ale i tu stwierdzono, 
ze zycie niewierzqcego zgodne z wlasnym samieniem, zycie zgodne z god
nosciq czIowieka - w pewien spos6b moze bye nazwane anonimowym 
chrzescijanstwem. Na odwr6t, wsr6d wierzqcych spotkae mozna pseudo
chrzescijan, lub chrzescijan 0 "niewierze tlumionej". W ten spos6b 
rodzila si~ na tej sekcji swoista "definicja" wierzqcego, jako czlowieka 
zyjqcego zgodnie z godnosciq czlowieczenstwa. Inna sekcja zaw~zYla 
problem wiary do srodowiska technicznego i przyrodniczego. Podkre
~lono tu, ze ludzie mentalnosci technicznej czy przyrodniczej nieko
niecznie muszq miee z tego tytu}u trurlnosci w wierze. Odkrycia nauko
we i techniczne mogq prowadzie do kultu czlowieka, ale mogq tez pro
wadzic do umniejszania wlasnej waznosci. ("Pami~tamy krok czlowieka 
na ksi~zycu, lecz r6wniez pami~tamy Hiroszim~"). Dzisiaj obserwujemy 
nawetproces odwrotny, niz chociazby przed ki1kudziesi~ciu laty - wi~cej 

od wiary odchodzi dzis ludzi 0 mentalnosci humanistycznej, niz men
talnosci technicznej czy p~zyrodniczej. Zastanawiano si~, z jakq kate
chezq naiezaloby p6jse do dzisiejszego czIowieka, Trudno 0 og6lnq 
recept~ tam, gdzie nalezy post~powac jak najbardziej indywidualnie. 
Wydaje si~ jednak, ze dzisiejsza katecheza powinna w kazdym wy



-------

118 ZDARZENIA - KSIAZI<I - LUDZIE 

padku bye jak najbardziej prosta, pelna pokory i ostroznosci, i raczej 
nie z wysokosci ambony. Musi ona zawsze wychodzie od sytuacji co
dziennego zycia, powinna tez mocno akcentQwae humanizm. Zaskocze
niem mogloby si~ wydae stwierdzenie niekt6rych dyskutant6w: ..prze
raza nas wiedza teolog6w 0 Bogu, bo oni wszystko 0 Nim wiedzq". Mozna 
stqd wnosie, ze B6g z pewnymi tajemnicami nie przestrasza dzisiejszego 
czlowieka i jest mu nawet blizszy, niz B6g calkowicie "rozszyfrowany". 
Inne sekcje zaj~ly si~ pozornymi lub rzeczywistymi konfliktami mi~dzy 
wolnosciq religijnq i misyjnosciq . oraz mi~dzy wiarq a etykq (zawo
dowq, malzenskq). Zwrocily one uwag~ na to, ze wolnose religijna nie 
tylko nie jest przeszkodq idei misyj nej, lecz s tanowi warunek prowa
dzenia misji. Zobowiqzuje bowiem do poszanowania sumienia w gloszeniu 
prawdziwego or~dzia zbawienia. Sprawa sumienia wyplyn~la tez przy 
kwestii konfliktu wiar~ i etyki. Egzystencja ludzka zmusza bardzo 
cz~sto do "sprawdzania" autentycznosci swej wiary, jako ze nie zawsze 
normy prawne regulujqce prac~ w danym zawodzie pokrywajq si~ 

z sumieniem poszczeg6lnego czlowieka. Moze si~ wi~c zrodzie u czlo
wieka wierzqcego, stykajqcego si~ na co dzien z sytuacjq konfliktowq, 
poczucie niestosowalnosci (nieaktualnosci) Ewangelii w zyciu codzien
nym. Stqd rodzi si~ nowy rodzaj etyki, b~dqcy kompromisem sumienia 
i paragrafu. T~ elastycznq postaw~ jedni okreslili jako "zyciowq ko
niecznose", inni jako moZliwose zagubien;a wartosci chrzescijanskich. 

Troska o . ludzi wierzqcych inaczej byla myslq przewodniq sekcji, 
kt6ra starala si~. uchwycie chrzescijanina w spotkaniu z wiarq ano
nimowq. Troska tit kazala szukae wsp6lnych plaszczyzn z "anonimowym 
chrzescijaninem". Tymi wsp6lnymi plaszczyznami b~dq zawsze: wsp6lne 
przezycie daru wolnosci, wsp6lne znoszenie b6lu smierci i wspolna 
odpowiedzialnose za swiat. Zrozumienie tego wymaga jednak obustron
nej dojrzalosci. . 

Ostatni dzien Tygodnia Eklezjologicznego ujmowal problem wiary pod 
kqtem praktycznym. W dniu tym n :e byly przewidziane sesje dyskusyjne, 
bylo jednak posiedzenie plenarne zbieraJqce dorobek calego Tygodnia. 
Zanim to jednak nastqpilo, redaktor Tadeusz 2ychiewicz wyglosil referat 
Swiadectwo wiary. Juz na wst~pie prelegent zaznaczyl, ze b~dzie 

m6wil 0 rzeczach prostych i jak najbardziej zblizon ych do konkretu. 
Wskazal nast~pnie r6;i:ne formy swiadczenia wiary przez ludzi Ewan
gelii. Oto Apostolowie - rzucili wszystko, szli za Chrystusem, narazali 
si~ na nieprzyjemnosci, na krancowy brak stabilizacji - i to byla ich 
forma swiadczenia wial·Y. Ewangelia zna jednak i inne formy swiad
czenia wierze. Chociazby postae Lazarza - nie rzucil rodziny, pozostal 
tam, gdzie byl, a mimo to Chrystus go milowal. Inny przyklad to setnik
pozostal tym, kim byl, a mimo to wiara jego wprowadzila w zdumienie 
samego Jezusa. Op:erajqc si~ mi tych przykladach redaktor 2ychiewicz 
wysunql zasadniczq mysl referatu - rozmaitose form dawania swia
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deetwa wiary. Rozne Sq formy swiadezenia i weale nie jest pewne, 
ktora z tyeh form jest· najlepsza, ezy jedynie wlasciwa. Ograniezenie 
swiadezenia wiary do formy praktykowanej przez Apostolow byloby 
na pewno zubo;i;eniem zagadnienia i przeszkodq dla innyeh w ich 
swiadezeniu. W dalszym ciqgu referatu redaktor Zyehiewiez powiedzial: 
k~zdc poszukiwanie prawdy jest jednym ze sposob6w dawania swia
deetwa. Ten ostatni sposob jest dostEipny kazdemu. Kazdy falsz jest 
impertynenejq wobee wiary, gdyz... ..nasz Bog jest Bogiem prawdy". 
Podobnie staran ie 0 dobro w swiecie jest takze swiadeetwem wiary i od
wrotnie zlo jest pomniejszeniem wiary. Dlatego tez kazdy zwykly, 
powszedni dzien, nawet bez wielkieh gestow, moze bye pewnq formq 
dawania swiadeetwa Chrystusowi. Chociaz ludzie Ewangelii byli bardzo 
r6znorodni, to eeehowaia ieh wszystkieh rzeez wspolna - to byli ludzie 
szezerzy. Inna eeeha wsp6lna tyeh ludzi, to odwaga -.:. ei ludzie nie bali 
siE; ryzyka...Nalezaloby siEi zastanowie - powiedzial prelegent - ezy 
brak szezerosei i odwagi nie jest przeszkodq w swiadezeniu wiary?" 
NastEipna eZEiSe referatu usilowala skonkretyzowae problem swiadeetwa 
wiary w naszej polskiej rzeezywistosci. Prelegent przytoczyl przyklady 
zawEizania problemu swiadectwa wiary do pewnyeh jednostronnych 
i tradycyjnyeh form. Chodzilo 0 zmianE; niektoryeh form dzialania Ko
sciola w Polsce (jako instytucji), przy r6wnoezesnym zachowaniu samej 
instytucji, bez wqtplenia niezbE;dnej w zyciu praktycznym. Wedlug 
pre!egentll .....Kosciol jest nie tylko instytuejq, lecz takze instytucjCj" 
i trudno byloby wyobrazie sobie jego dzialanie bez ram instytucjonal
nych. Kwestia lezy w tym, by struktura instytucji zawsze umozliwiala 
dawanie swiadectwa wiary w roznych formach. Nalezy wiE;C wyehowy
wac ludzi do aktywnego swiadczenia wiary, wyehowywae poprzez 
EwangeliE;. 

Referat redaktora Zyehiewicza wywolctl ozywionq dyskusjE; wsr6d 
uczestnikOw. Poniewaz wiele glos6w ogmniczylo siE; do konkretnych 
i pojedynczych wypowiedzi , trudno jest og61nie podsumowae. Wypa
daloby- moze ZIlZnaczye, ze n'ektorzy okreslili referat jako "wyrosly 
z b6Iu", inni jako bardzo krytyczny. 

Na zakonczenie nastqpilo podsumowanie .dorobku calego Tygodnia. 
"Ostatnie slowo" stwierdzalo, ze swiat dzisiej szy sekularyzuje siE; i to 
sprawia chrzescijaninowi b61. Nasza jednak wiara mowi, ze ta dz!siej
sza rzeczywistose nie jest az tak tragiczna. Chodzi tylko 0 to, by jeszcze 
bardziej wzmocnie nasze zaufanie i zawierzenie Chrystusowi. 

Problematyka V Tygodnia Eklezjologieznego, jako bogata i aktualna, 
nadawala siE; w zupelnosei do licznych przemyslen osobistych i kon
frontaeji spostrzezen. Codzienne spotkania z Bogiem podczas Mszy sw. 
byly szansq do jeszcze lepszego wykorzystania dorobku Tygodnia dla 
wlasnego "sprawdzenia" swej wiary. Innq okazjq do przezycia wszyst
kiego co d9bre i piE;kne byly codz:enne "spotkania z piosenkq", ktorym 
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patronowal ks. Stefan Schudy. Byly to spotkania nie tylko z piosenkq 
"duvalowskq", lecz takze z piosenkq w ojskowq, harcerskq, obozowq 
po prostu z ka:i:dq, kt6ra swym pi~knem i wartosciq dawala mo:i:nosc 
praktycznego prze:i:ycia jednej z licznych form swiadectwa wiary. 
Uczestnicy Tygodnia wysluchali sprawozdania z Sacrosongu, odbytego 
w Lodzi, zas W · chwilach wolnych ch~tnie zwiedzali Lublin. Potrzebq 
serca bylo zlozenie wiqzanek kwiat6w przy Pomniku Bohater6w Maj
danka . Uczestnicy Tygodnia mieli te:i: okazj~ obejrzec spektakl "Zbie
ranie milczenia" w wykonaniu grupy student6w Katolickiego Uniwer
sytetu Lubelskiego. Byla to adaptacja utworu Heinricha Bolla: Dr 
Murke zbiera mHczenie, kt6rej dokonal ks. Bogdan Snela. Spektakl 
re:i:yserowany przez Joachima Lodka, w scenograficznym opracowaniu 
Leszka M~dzika, zostal :i:yczliwie przyj~ty p rzez widz6w. 

Konczqc to sprawozdanie chcialbym stwierdzic, :i:e nie jestem w stanie . 
adekwatnie ocenic wszystRiego, co si~ dzialo w ramach Tygodnia.. Stara
lem ~i~ dac jak najwi~cej informacji, przytoczye jak najwi~cej mysli 
i spostrze:i:en zrodzonYCh podczas gorqcych dyskusji. Czy to, co w ramach 
tego sprawozdania zasygnalizowalem, jest rzeczywiscie tq najbardziej rrria
rodajnq cz~sciq dorobku obrad i polemik? W moim subiektywnym ·od
czuciu - tak. Ktos inny . zwr6cilby mo:i:e uwag~ na inne zagadnienia 
i co innego mialby prawo zaakcentowac. Dowodziloby to tylko, :i:e pro
blematyka byla bogata, a praca nie zostala zmarnOwana. 

Na zakonczenie chcialbym podkreslie jednq wsp6lnq cech~ nie tylko 
referat6w, lecz r6wniez dyskusji we V\'1;zystkich sekcjach. Tym charak
terystycznym rysem calego Tygodnia byla troska 0 dzisiejszego czlo
wieka. Wi~kszosc uczestnik6w byH to ludzie mlodzi, nawet bardzo 
mlodzi, ludzie w wielkim procencie swieccy i r6zniqcy siq nie raz wy
znaniami. Bez ·wzgl~du na to jednak kto m6wil (pi~knie czy 'z wielkim 
trudem), oboj~tnie jakie padaly slowa - zawsze cechowala je troska 
o czlowieka. Chodzilo 0 to, by przybli:i:yc dar wiary dzis iejszemu czlo
wiekowi i przez to uczynic go szcz~sliwym. Troska ta byla Sez wqtpienin 
szczera i podyktowana potrzebq serca, a jako taka stanowi r6wniez 
pow6d do radosci dla ka:i:dego, kto w jaldkolwiek spos6b zetknql si~ 

z V Tygodniem Eklezjologh:znym. 

Ks. Alfred Ignatowicz 

DRUGI TOM POLSKIEGO "CONCILIUM" 


Otrzymalismy nast~pny opasly wolumin Concilium. Okazuje si~ wi~c. 

:i:e poprzedni tom nie byl efemerydq i ze wolno miee nadziej~ na dalsze 
otrzymywanie w przYs~losci regularnej porcji dobrej teologii. 
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A teraz do rzeczy. \yydanie polskie jest wydaniem cz~sciowym i na
suwa to caly szereg klopot6w; Concilium jest bowiem czasopismem 
szczeg61nego typu. Nie ma jednej, scentralizowanej redakcji w znaczenill 
klasycznym, lecz istniejq zespoly, kt6rych zadaniem jest wydawanie 
jednego zeszytu w rokll. I juz bardzo pr~dko okazalo si~, ze zeszyty te 
nabraly charakteru malych monografii poszczeg61nych zagadnien, mo
nografii pisanych na wiele glos6w, na og6l dose wyspecjalizowanych. 
Kompozycja takiego zeszytu jest zlozona i kunsztowna, dlatego wyb6r 
i zwiqzana z nim koniecznoM: eliminacji jest zadaniem nadzwyczaj. 
trudnym. Kazdy bowiem nie do konca przemyslany krok moze spowo
dowae zawalenie si~ kunsztownej konstrukcji, a w efekcie otrzymujemy 
przypadkowq mozaik~, miast swiadomie komponowanej calosci. Natu
raInie, poszczeg61ne "kamyki" tej mozaiki b~dq nadal posiadaly swojq 
wartose, ale zasadniczy wqtek zostaje utracony. Wydaje si~ wi~c, ze 
do waznych obowiqzk6w recenzenta naleiy por6wnanie wydania ory
ginalnego z naszym wyborem artykul6w. 

Trzeba przyznae, ie w zasadzie udalo si~ redakcji polskiej oddae 
zasadnicze wqtki konstrukcyjne poszczeg61p.ych zeszyt6w. Pomini~to 

:iagadnienia mniej waine, mniej dla polskiego czytelnika interesujqce. 
Zobaczmy to na przykladzie numeru poswi~conego Pismu sw. Starego 
Testamentu w 1967 (nr 30 og61nej numeracji wersji oryginalnej). Zasad
nicZq trudnosciq, jakq wsp6lczesny czlowiek odczuwa czytajqc Stary 
Testament, jest dystans historyczny, uniemozliwiajqcy mu odpowiednie 
zrozumienie tekstu. Dlatego z tym wlasnie problemem pr6bowali si~ 

zmierzye autorowie, znani specjalisci. Zasadniczymi artykulami Sq 
J. K: McKenzie Wartosci Starego Testamentu oraz F. Dreyfusa Egzy
stencjalna wartose Starego Testamentu. Inne Sq juz szczeg610wymi 
ilustracJami tych szerszych zagadnien, ukazywaniem praktycznych 
mozliwosci chrzeScijanskiej lektury Starego Prawa, jej zwiqzku z gl~b
szym poznaniem Nowego. Polski wybor wydaje si~ poprawnie oddawac
takq konstrukcj~ starotestamentowego zeszytu. 

A jednak nie zawsze unikni~to - moim zdaniem - dose zasadniczych 
pomylek. Najwi~cej pretensji mialbym do kryteri6w wyboru tomiku 
teologii duchowosci w 1967 r. Umieszczono tylko trzy artykuly: Ateizm 
i poszukiwanie rzeczywistej wi~zi mi~dzy ludzmi, Milose braterska 
w zyciu Kosciola znakiem obecnosci Boga, Bezposredni stosunek do 
Boga. Sq to artykuly otwierajqce zeszyt, po ktorych w wydaniu ory
ginalnym nast~pujq takie jak: Sumienie chrzescijan amerykanskich 
a wojna w Wietnamie, Sumienie chrzescijanskie a brak post~pu kultu
ralnego i ludzkiego w Brazylii, Rasizm w Atryce Centralnej i Polud
niowej. Dziwny zestaw temat6w? Posluchajmy, co m6wi 0 tym Ch. 
Duquoc, autor wst~pu otwierajqcego oryginalne wydanie: "Czytelnik 
b~dzie niewqtpliwie zdziwiony znajduJqc w zeszycie poswi~conym teo
logii duchowosci strony m6wi~ce 0 rasizmie, wojnie w Wietnamie, czy' 



ZDARZENIA - KSIAZKI - LUDZIE122 

op6znieniach w rozwoju. Bye moze niekt6rzy b~dq zaszokowani: po
szukiwanie Boga i powszechna milose ludzi !lie s~ narz~dziami polityki... 
(A jednak) jezeli sprawuj~ milose braterskq w uczcie eucharystycznej 
i jednoczesnie powstrzymuj~ si~ przed wpisaniem jej sensu w zycie 
realne to albo klami~ Bogu, alba Bog jest alienacjq, kazqcq mi zye 
w swiecie wyobraini, ktory nigdy nie moze bye naprawd~ przezyty ... 
Jeieli Kosciolom nie udaje si~ ukazywanie tej wi~zi w konkretnych 
wyzwaniach, jakie stawia swiat wsp61czesny, uciekajq si~ wtedy do 
werbalizmu, a oznacza to, ze B6g w przeciwienstwie do Tego, kt6rego 
swiadkami byli prorocy Izraela, odwr6cil si~ od naszej codziennej 
egzystencji". Budzenie tego typu myslenia, a lepiej: lej wraZliwosci reli 
gijnej i moralnej jest nieslychanie waine dla nas Polak6w, stale zagro
zonych pokusq przeiywania wiary w kategoriach pomp i ceremonii, 
a nie jako rzeczywistosci na co dzien. Jezeli redakcja polska uznala te 
tematy za nieaktualne dla swoich czytelnik6w, to przynajmniej trzeba 
bylo podae tytuly opuszczonych pozycji oraz przetlumaczyc wst~p, 
kt6rego fragment powyiej przytoczylem. Zresztq wydaje si~, ze kaidy 
tom polskiego wyboru powinien zawierae kompletny spis rzeczy wy

, 	 dania calosciowego, co bardzo ulatwiloby czytelnikowi orientacj~. Zda
rzalo si~ zresztq, ie niekt6re pozycje byly jui poprzednio drukowane 
w przekladzie polskim. Wlasnie w wypadku teologii duchowosci, 0 kt6
rej byla mowa, wszystkie trzy prace - 0 Wietnamie, niedorozwoju 
i rasizmie zosta!y wydrukowane w Novum nr 3 (1968), 36-51. W takich 
wypadkach trzeba, by w spisie rzeczy podac odnosniki ulatwiajqce zna
lezienie tych pozycji. 

Prace m6wiqce 0 zagadnieniach pogranicznych (1967, nr 26 wersji ory
ginalnej) zosta!y w zasadzie dobrze oddane - po prostu prawie wszystkie 
znalazly si~ w wersji polskiej. Niestety zabraklo kluczowego '- -moim 
zdaniem - artykulu Harveya Coxa Post~p ewolucyjny a nadzieja 
chrzeScijanska. Jedna, z wiodqcych linii wsp61czesnego myslenia teolo
gicznego jest nurt eschatologiczny, zreszta, nieco odmiennie rozumieja,cy 
teleologicznosc (od telos - cel swiata) nii klasyczne traktaty de no
vissimis. Myslenie to bardziej jest wpisane we wsp61czesna" ewolucyjna, 
i dynamicznq wizj~ rzeczywistosci. Ciekawym przykladem takiego my
slenia jest wlasnie rozprawa Coxa. Z pewnoscia, jest ona w wielu punk
tach dyskusyjna, ale niebanalna. Jezeli trzeba bylo wybierac, to z 'po
wodzeni~m mozna bylo pomina,e artykul E. Mesthene Wartosci reli 
gijne w epoce techniki, w kt6rym az roi si~ od truizm6w i wywazania 
otwartych drzwi. Opuszczaja,c prac~ Coxa zuboiono zagadnienia pogra
nicza 0 jedna" bardzo waina, granic~. 

Natura1nic, ile zrozumialby moje "wybrzydzania si~" ten, kto uwa
ialby prac~ polskiej redakcj i za niestaranna,. Widae ogromny wklad 
pracy i duiy post~p w stosunku do tomu poprzedniego, zreszta, tei bardzo 
poprawnego. Jednak polskie Concilium nie jest tylko wlasnosciq redakcji , 
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ale i czytelnikow a zadaniem recenzenta jest wyst~powac w ich imieniu. 
Na koniec chcialbym podac kilka sugestii tym, kt6rzy nie Sq zawo

dowymi teologami, a nie dysponujqc zbyt duzymi rezerwami czasu 
chcieliby jednak zapoznac siE) z kilkoma pracami zamieszczonymi w dru
gim tomie polskiej' wersji Concilium. 

/ 
W problematyk~ wspolczesnego ateizmu dobrze wprowadza artykul 

Charlesa Moellera 0 teologii niewiary jako podstawie do zasad zbawczej 
dzialalnosci Kosciola. Autor jest profesorem uniwersytetu w Louvain 
i znakomitym znawcq wspolczesnej literatury:, autorem wielotomowej 
pracy 0 stosunku litera-tury XX wieku i chrzescijanstwa a t,akze czlon
kiem Kongregacji Doktryny i Wiary. Znaj'lc kultur~ wspolczesnq i dobrze 
jq rozumiejqC, daje dobry opis sytuacji wiary w dzisiejszym swiecie 
i ciekawie systematyzuje podstawowe motywy obecnej niewiary. 

Z tego samego zeszytu teologii pastoralnej, poswi~conej ateizmowi 
radzilbym przeczytac artykul Jacquesa Loewa Osobisty kontakt dusz
pasterski z niewierzqcymi. Wbrew niemilym sugestiom artykul nie 
jest przeznaczony dla ksi~zy , ale jest adresowany do nas wszystkich. 
Jednoczesnie napisany jest zupelnie odmiennie niz inne artykuly Con
cilium, moze bardziej prosto i bardziej po ludzku. Znajdujemy tam 
pi~kny cytat z pism Madeleine Delbrel, mowiqcy 0 swiadectwie do
broci, jako znaku milosci Chrystusa do ludzi: "Ma ona (dobroc) dla 
niewierzqcego serca nieznany smak Boga i uwrazliwia je na Jego 
spotkanie. Jest ona dla niewierzqcego niezwykla, zwiqzana z tym nie
zwyklym absolutem, kt6rym jest dla niego B6g. Budzi, nawoluje uspione 
sily jego serca, sHy nieznane mu, kt6rych zYWq rzeczywistosc odnajduje 
on w sobie. Wspolbrzmi ona z tym, co w sercu niewierzqcego jest zara
zem najbardziej odosobnione i najbardziej zdolne do wewn~trznego, 

skrytego zwr6cenia si~ do Boga jako do .czegos, co jest mozliwe". 

Rownie prosty, jak mqdry wydaje mi d~ artykul o. Congara 
Znaczenie ub6stwa chrzescijanskiego w ramach cywilizacji dobrobytu. 
Dla zach~ty cytat : "Posr6d swiata, opanowanego dqzeniem do maksy
malnego komfortu i sukcesu materialnego, zyjq liczne rodziny chrzesci
janskie, kt6rych styl zycia i wychowania dzieci zaprzecza supremacji 
pieniqdza i bogactwa. Cechq naszej epoki jest odkrycie na nowo czlo
wieka chrzescijanina, to znaczy czlowieka, kt6ry si~ nie zadowala 
wyznaniem wiary i spelnianiem wymagan etyki i kultu okreslonych 
przez Kosci61, ale stara si~ przezywac ewangeli~ w swoim ludzkim 
zachowaniu. Otoz ,czlowiek chrzescijanin to czlowiek, ktory si~ dzieli, 
ktory jest otwarty na innych, ktory oddaje przyslugi, ktory nie odmawia, 
gdy go si~ wzywa. Wiele rodzin zyje tymi wartosciami, w duchu i we
dlug wytycznych ub6stwa ewangelicznego. W coraz liczniejszych tzw. 
"grupach zycia ewangelicznego" idzie si~ jeszcze dalej: otwarta goscin
nose, zaangazowanie si~ w jakqs akcj~ milos:erdzia; w niekt6rych gru
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~ c.; .kowi grupy zdaje si~ spraw~ z wydatk6w i sklada si~ za
}6lnej kasy...". 

, wszystkim, kt6rzy majq trudnosci w lekturze Starego 
,ti, kt6rzy beznadziejnie ton q w sUbtelnosciach kazuistyki 

czyowych przepisach prawa mojzeszowego - ' radz~ przeczytac 
wspomrdane juz artykuly McKenzie i Dreyfusa 0 wartosci Starego Te
stamentu i jego egzystencjalnej, zyciowej waznosci dla chrzescijanina. 
McKenzie ciekawie ukazuje wielorakie znaczenie Starego Testamentu 
najpierw jako uniwersalnq wartosc kulturowq wnosi on odmiennq od 
greckiej koncepcj~ czlowieka wolnego, nie zdeterminowanego dziala
niem zadnej koniecznosci czy ananke; a jezeli wolnego to i odpowie
dzialnego. Stary Testament jest tez konieczny dla zrozumienia termi
Bologii Nowego, bo autorzy ksiqg, m6wiqcych 0 Chrystusie pisali prze
waznie do ludzi wychowanych w kr~gu kultury biblijnej i poslugiwali 
si~ takq wlasnie terminologiq, oczywiscie rozbudowujqc jq. Nie zrozu- _ 
miemy wi~c termin6w takich, jak "zbawieoie", czy "sqd" jezeli nie zo
baczymy najpierw, co oznaczalY w ksi~gach prorockich i jakq tam 
pelnily funkcj~. Wreszcie Stary Testament jest wspanialq i niezastq
pionq szkolq spotkania z Bogiem przez konkretriq sytuacj~, w jakq 
czlowiek jest wpisany. Objawienie zawarte w Biblii starego Przymierza 
jest dla nas ciqgle narz~_dziem Ducha Swi~tego. 

Konczqc chcialbym jeszcze raz pogratulowac redakcji · jej wysilku 
oraz wyrazic niesmiallj nadziej~ wszystkich czytelnik6w i sympatyk6w 
ConcUium, ze jednak moze doczekamy si~ w przyszlosci pelnej wersji 
polskiej, a nie tylko wyboru. 

Jan Andrzej Kloczowski OP 

MIGAWKI ZE 8WIATA NAUKI 
Astronautyka 

MARSJANSKlE PLANY 

6 sierpnia 1969 r. dr Thomas O. Paine podczas konferencji prasowej 
ujawnil amerykanski kalendarz podboju Marsa. W r. 1971 dwie sondy 
kosmiczne typu Mariner zostanq umieszczone na orbicie okolomarsjan
skiej. Ich zadaniem b~dzie sfotografowanie calej powierzchni planety. 
Na rok 1973 przewidziane jest pierwsze bezzalogowe lqdowanie na Mar
sie. Dwa "lqdowniki" odlqczq si~ od dw6ch statk6w macierzystych 
krqzqcych wok61 planety. 12 listopada 1981 1'. wystartuje z Ziemi statek 
nap~dzany paliwem jqdrowym -;; J2-osobowq zalogq na poklad:i:ie. Lot 
w kierunku Marsa b~dzie trwal 270 dni. 9 sierpnia 1982 r. pojazd 
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kosmiczny wejdzie na orbit~ okolomarsj anskq, po ktorej b~dzie krqzyl 
przez 80 dni. W tym czasie cz~sc zalogi na dwoch "lqdownikach" osiqdzie 
na powierzchni naszego planetarnego sqsiada. Po wykonaniu zadan 1'1
dujqce zalogi polqczq si~ na oroieie ze statkiem maeierzystym. 28 pazdzier
nika 1982 r. pojazd opusei orbit~ okrJomarsjanskq i skieruje si~ ku Ziemi. 
Lot powrotny b~dzie trwal 290 dni.. Lqdowanie na Ziemi nastqpi 14 
sierpnia 1963 r. Cala wyprawa ma trwac 640 dni. 

Wszystkie terminy marsjanskiego programu Sq podyktowane optymal
nymi wzajemnymi polozeniami Ziemi i Marsa. 

wg Problemy 10 (1969), 629. 

Filozofia nauk 
MODELE W NAUCE 

Slyszymy cz~sto, ze nauka modeluje rzeczywistosc. Mowi si~ 0 modelu 
atomu, modelu jqdra atomowego, modelu wszechswiata... Istnieje bo
gata literatura metodologiczna omawiajqca rol~ i znaczenie modeli 
w nauce. Ost~til.io Coraz cz~seiej pojl';cie modelu definiuje sil'; w j~zyku 
teorii struktur. Przez strukturl'; nalezy rozumiee pewien zbior, tzw. 
zbior podstawowy, na ktorego elementach okreslone Sq pewne relacje lub 
dzialania. Np. modelem rozkladu temperatur w jakims ciele moze bye 
zbior liczb rzeczywistych (zbior podstawowy), taki, ze mi~dzy elemen
tami tego zbioru (tzn. mi~dzy poszczegolnymi liczbami rzeczywistymi) 
zachodzq ' pewne relacje, ktore seisle odpowiadajq relacjom pomi~dzy 
roznymi wartosciami temperatur. Henry Byerly, w sierpniowym nu
merze The British .Journal for the Philosophy of Science, proponuje 
tak okreslony model nazywac 1Y.odelem strukturalnym (model-structu
re) w odroznieniu od innych mndeli, tzw. modeli przedmiotowych (mo
del-object). Model strukturalny powstaje drogq abstrakcji z konkret
nych fizycznych przedmiotow. Zespol tych przedmiotow stanowilby 
wlasnie model przedmiotowy. Model przedmiotowy mo*e bye uproszcze
niem lub idealizacjq rzeczywistosei, ale zawsze zawiera pewnq opisowq 
(nie czysto formalnq) trese, natomiast model strukturalny sprowadza si~ 
jedynie do matematyczno-logicznego schematu i do niczego wil';cej. 
Byerly uwaza; ze wprowadzone przez niego rozroznienie mil';dzy mode- . 
'lem-przedmiotem i modelem-strukturq jest 110woczesnym sformulowa
niem dawnej dychotomii: materia-forma. 

Zilustrujmy to przykladem. W kjnetycznej te:orii gaz6w mozna wy
roznic az trzy r6zne modele przedmiotowe. Pierwszym modelem jest 
po prostu sam zbi6r molekul gazu. Z kolei za model tego modelu mozna 
uwazae zbi6r ozywionych szybkim ruchem i ciqgle zderzajqcych sil'; ze 
>sobq kul bilardowych. 

I wreszcie jeszcze inny model stanowi rowniez makroskopowa obj~
tose gazu scharakteryzowana cisnieniem, temperaturq etc. Model struktu

http:Ost~til.io
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raIny zostal wyabstrahowany z modelu przedmiotowego przedstawiajq
cego cZqstki gazu jako kule bilardowe. Po zastosowa'liu praw mecha
niki Newtona do zderzajqcych si~ kul bilardowych otrzymano pewien 
schemat (uklad r6wnan) matematyczny. Schemat ten, kt6ry juz jest 
modelem strukturalnym, przeniesiono potem z kul bilardowych na cZqstki 
gazu. Rozwazenie zbiorowiska cZqstek gazu w kategoriach '!lechan!ki 
Newtona pozwolilo z kolei skorelowae niekt6re wielkosci Wyst~pujqce 
w rachunku z cisnieniem, temperaturq etc., a te ostatnie charakter y
zujq juz model przedmiotowy poj~ty jako makroskopowa porcja gazu. 

Wedlug recepty pozytywist6w nauka miala bye tylko suchyrn reje
strowaniem wynik6w przeprowadzanych doswiadczen. Jednakze nowo
czesna wiedza nie chce si~ podporzqdkowae az tak daleko idqcym ry
gorom. Opr6cz strony eksperymentalnej p6siada ona bogatq struktur~ 
teoretycznq. Powstaje pytanie: co sprawia, ze scislq wiedz~ mozna roz
ciqgnqe poza bezposrednie wskazania instrument6w az do wysoko teo
retycznych konstrukcji? Tu olbrzymiq rol~ odgrywajq modele, zar6wno 
strukturalne,. jak i przedmiotowe. Dzi~ki pierwszym mozliwa staje si~ 

ekstrapolacja logiczna, kt6ra podpowiada nowe struktury;. drugie pozwa
lajq stosowac rozumowanil;l przez analogi~, bez kt6rego naukowa in
wencja nie moglaby niczego dokonac. 

H. Byerly Modet-StTuctuTes and Modet-Objects, 

The British Journal for the Philosophy of Science 2 (1969), s. 135-144. 


Komputery 

LICZJ\CE PEtCHERZYKI 

Przed 21 laty naukowcy z Bell Telephone Laboratories zapoczqtko
wali przewr6t w elektronice konstrl;lujqc pierwszy tranzystor. Z wy
nalazku tego skorzystala zaraz iechnika obliczeniowa, dzi~ki czemu 
elektroniczne maszyny liczqce, zajmujqce przedtem pokazne hale, skur
czyly si~ z biegiem lat do rozmiar6w niewielkiej szafki (a nierzadko 
mieszczq si~ w walizce), stajqc si~ jednoczesn:e szybsze i bardziej nie
zawodne. 

Ani si~ obejrzymy, jak te tranzystorowe cuda stanq si~ przestarza
lymi gratami. Naukowcy z BTL pracujq nad nowq i oryginalnq metodq 
zapisywania liczb w pami~ci maszyn liczqcych. Badajq oni cienkie plytki 
z material6w (zwanych ortoferrytami) zawierajqcych tlenki zelaza i nie
kt6re rzadkie pierwiastki jak iterb, tul i samar. Plytka taka wykazuje 
zadziwiajqcq wlasciwosc: gdy umiescic jq w silnym polu magnetycz
nym, powstajq w niej malutkie obszary namagnesowane przeciwnie niz 
otoczenie. Te "p~cherzyki" magnetyzmu, majqce rozmiary grubosci wlosa, 
mozna wytwarzac, przesuwac i lokowa6 w dowolnych miejscach plytki, 
jezeli pokryje si~ jq odpowiednim obwodem drukowanym, doprowadza
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jqcym impulsy prqr,ju elektrycznego. I w tym lezy przydatnose plytek 
z p~cherzykami. Dowolnq informacj~ liczbowq mozna zapisae w j~zyku 

binarnym (tzn. za pomocq cyfr 0 i 1), jezeli przyjmiemy, ze p~cher7.yk 
odpowiada cyfrze 1, a brak p~cherzyka - cyfrze O. Kazda konfigu

. racja p~cherzyk6V1 odpowiada pewnej informacji matematycznej, a zmie
niajqC odpowiednio konfiguracje mozna b~dzie wykonywae dowol!1e 
dzialania matematyczne na zapami€;tanych liczbach. Mikroskopijne roz
miary p~cherzyk6w i latwose sterowania nimi otwierajq olbrzymie per
spektywy. I tak wynalazcy oceniajq, ze na jednej plytce 0 powierzchni 
centymetra kwadratowego mozna zmiescie ponad 10.000 bit6w infor
macji (tzn. cyfr 1 lub 0), co przekracza dziesic;c:okrotnie g~stose informa
cji osiqganq w najbardziej wymyslnych rodzajach pami€;ci obecnych kom
puter6w. Jak wynika z wypowiedzi J. A. Mortona, wicedyrektora za
klad6w BTL, rnozemy sobie wyobrazlCi przyszlosciowy komputer wiel
kosci pudelka zapalek i zasilany prqdem z bateryjki. 

Czynniki oficjalne z BTL z ostroinosciq wlasciwq wszystkim czyn
nikom oficjalnym przewidujq, ze musi uplynqc kilka lat intensywnej 
pracy nad wynalazkiem, zanim plytki z magnetycznymi p~cherzykami 
znaj dq si€; na rynku. 

wg"'l'ime, September 5, 1969 

oprac. tl 

Medycyna 

"wIDZACA SKORA" 

W listopadzie ub. r. w Beverley Hill odbylo si~ seminarium pod pa
tronatern plac6wki naukowej Research to Prevent Blindness (Zapobiega
nie slepocie); przynioslo ono dose sensacyjnq demonstracj€; wynik6w uzy
skanych na Uniwersytecie San FrancLco przez neurofizjologa Dr Paula 
Bach-y-Rita i biologa dr Cartera C. Collinsa. Posadzony przed kamerq 
pac~en t - calkowicie n iewidomy - "widzial" i opisywal zarysy i umiej
scowienie pokazywanych mu prostych przedmiot6w. "Widzial" przywie
rajllc mocno plecami do oparcia fotela ... Rzecz polega na tym, ze mala 
kamera telewizyjna przekazuje obrazy elektronicznemu "komutatorowi", 
kt6ry je zmienia w impulsy elektryczne. Te z kolei przebiegajq przez 
uklad czterystu wibrator6w (0 zakonczeniach plastikowych) wmonto
wanych w plytk€; metalow,! (10 X 10 cali), przytwierdzonq do oparcia fo
tela. Pacjent przyciska plecy do kwadratu wibrator6w i odbiera wra
zenie laskoczqcej wibracji w .poszczeg6lnych punktach sk6ry - punkty 
te odpowiadajq konfiguracji obraz6w nadawanych przez Kamer€;. Pro
fesor Bach-y-Rita wyjasnia, ie kamera zast€;puj e tu soczewk€; oczu nie
widomego, a sk6ra plec6w - siatk6wk€;. Obrazy jednak nie docierajCj 

http:p~cher7.yk


ZDARZENIA - KSIJ\ZKI - LUDZIE1!8 

do m6zgu przez nerw wzrokowy, tylko via nerwy czuciowe sk6ry. Mimo 
to, jak utrzymuje badacz kalifornijski, po mniej wi~cej dziesi~ciu go
dzinach cwiczen pacjent zapomina, :i:e obraz "ksztaltuje si~" na jego 
plecach, i odbiera go tak, jakby go m;al przed sobq. "Jego m6zg, m6wi 
Bach-y-Rita, uczy si~ przyjmowac wra:i:enie sk6rne tak, jakby bylo 
informacjq wzrokowq". 

Jak dotqd przecwiczono w ten spos6b czterdziestu pacjent6w 
w wi~kszosci niewidomych od urodzenia, g16wnie mlodzie:i:, student6w. 
Poruszajqc kamerq i zmieniajqC ognisko niewidomy uczy si~ nie tylko 
rozpoznawac ksztalty, ale umieszczac je w perspektywie. Kalifornijski 
neurolog podkresla jednak, ze w obecnej swej postaci jego urzqdzenie 
do "widzenia przez sk6r~" jest 0 wiele zbyt ci~zkie i prymitywne do 
innych , ni:i: eksperymenty w laboratorium, zastosowan. . Poza tym czte
rysta "punkt6w" wibrujqcych to bardzo niewystarczajqca namiastka mi
liona co najmniej punkt6w, z jakich tworzy si~ obraz na siatk6wce. 
Bach-y-Rita oraz Collins majq nadziej~ opracowac teraz l:i:ejszy (ok. 5 
fun t6w lqcznie z kamerq) przyrzqd ..w[dzqcy" ~ do noszenia na glowie 
podobnie jak si~ nosi lamp~ g6rniczq -- przylegajqcy do sk6ry az 10 ty
siqcami malych elektrod przenoszqcych obrazy. A w dalszej perspek
tywie rysuje si~ mozliwosc wytwarzania obraz6w wzrokowych wprost 
w centrach wzrokowych m6zgu - dzi~ki implantacji zminiaturyzowa
nych elektrod. 

w g Newsweek 24. XI 1969 

opr. ml 

CZEMU NAS GLOWA BOLI? 

Jak wiadomo, b6l ·glowy nie jest chorobq lecz raczej jednym z jej 
objaw6w. W pewnej niewielkiej ilosci przypadk6w stosunkowo latwo 
mozna wykryc Ulsadniczq jego przyczyn~, jak np. nowotw6rw m6zgu, 
wysokie cisnienie czy padaczk~. Ale zwykle, najbardziej rozpowszech
nione b6le glowy majq przyczyny bardzo zlozone, wchodzi tu w gr~ 

wicle czynnik6w biochemicznych, fizjologic~nych i psychologicznYch. 

Dr Arnold Friedman, dyrektor kliniki b6l6w glowy przy nowojor
skim szpitalu Montefiore sqdzi, :i:e w najcz~stszym typie b6l6w glowy 
decydujqcq rol~ odgrywajq czynniki psychologiczne. Taki b6l glowy od 
czasu do czasu zdarza si~ ka:i:demu. Pacjent jest zwykle czyms zdener
wowany czy przej~ty. Mi~snie glowy i szyi napinajq si~ i dra:i:niq czule 
zakonczenia nerwowe. T~py, pulsujqcy b6l obejmuje calq czaszk~. 

W tego rod.zaju przypadkach najlepszym lekarstwem jest odpoczynek 
wzgl~dnie lagodny srodek przeciwb6lowy jak np. tabletka aspiryny. 
Chroniczne silne b6le glowy wymagajq przede wszystkim psychoterapii. 

Rzadziej spotykane 5q b6le glowy typu migreny. Jeden Amerykanin 
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/ na 08miu bywa nimi dot1mi~ty w stopniu uzasadniajqcym odwolanie si~ 
do pomocy lekarza. Typowa migrena rOj!:poczyna si~ od zespolu dziwnych 
objaw6w takich jak zak16cenia widzenia w jednym oku, zmiana nastroju 
jak wzmoiona draiJiwose oraz nudnosci. Przypuszcza si~, ze ich przy
czynq jest skurcz naczyn krwionosnych w m6zgu. P6zniej objawy te 
ust~pujq, pojawia si~ natomiast ostry b6l, najcz~sciej umiejscowiony 
w okoJicy oka, skroni lub czola. Ma on bye wywolany rozszerzeniem 
naczyn krwionosnych, oraz powstaniem drainiqcych substancji (poli
peptyd6w) w otaczajqcych tkankach. Migreny wyst~pujq najcz~sciej 

u kobiet, pewne rodziny majq do nich szczeg6lnq sklonn086. Z niezna
nych przyczyn ataki migreny mogq powtarzae si~ ze znacznq regular
nosciq w odst~pach tygodniowych i miesiE;cznych. 1 

Na sympozjum poswiE;conym problemom b616w glowy jakie niedawno 
odbylo siE; w Chicago, dr Michael Anthony z Sydney (Australia) przed
stawil wyniki badan przemawiajqcych za tym, ze w mechanizmie ataku 
migreny zasadniczq rolE; moglaby odgrywac serotonina, bialkowa sub
stancja chemiczna wykrywana w niemal wszystkich tkankach ustroju 
i wplywajqca na napi~cie naczyn krwionosnych. Dr Anthony zaobser
wowal iz na 24 godziny przed atakiem migreny plytki krw' wydzielajC! 
serotoninE; do osocza. Lecz w czasie samego ataku poziom serotoniny 
we krwi gwaltownie spada. l.!:czony austraJijski przypuszcza, ze w pierw
szym. okresie wzrost ilosci serotoniny we krwi powoduje skurcz naczyil 
w m6zgu i wsNpne oznaki nadchodzqcego ataku, a nastE;pnie zbyt niski 
poziom serotoniny moze odgrywae pewnq rol~ w rozszerzeniu naczy ii. 
powodujqcym b61. 

Migrena jest przypadlosciq kobiet, ale m~zczyzni cierpiq na zblizony 
do niej, choe jeszcze dokuczliwszy b61 glowy ,;Z okuciem", podobny do 
m igreny, ale obejmujqCy jeszcze lini~ g6rnej szcz~ki. Takie b6le glowy 
trwajq czasem kilka dni czy nawet tygodni, by potem zniknqc bez sladu 
na cale lata. Dr John Graham z Bostonu stwierdzil ze pacjenci uskarz2
jqcy siE; na tego typu b6le glowy wykazujq pewne wsp61ne cechy fi
zyczne i psychiczne, Przedstawiajq typ raczej bardzo m~ski, twarz pelna 
bruzd i zmarszczek, sk6ra porowata, 110S zaczerwieniony z rozszerzo
nym i naczyniami. Tego rodzaju rysy twarzy mogq bye wywolane przy 
porrlOcy chemikali6w takich jak serotonina, kt6ra z kolei ma odgrywae 
pewnq rol~ w powstawaniu migreny. Od strony psychologicznej Sq to 
ludzie energiczni i pracowici lecz zarazem wewn~trznie zaleini i nie
pewni, b6l uwazajq za symbol slabosci, ukrywajq swoje l~ki i napi~cia 
2Z przychodzi dzien, gdy uzbiera si~ tego za duzo i wywiqzuje siE; b61 
glowy. 

wg Time, Oct. 13. 1969 

hb 
1 Typowym srodkiem przynosz~cym ulg~ w ataku mlgreny jest agrotamina 

jej pochodne, lek zwany methysergide bywa cz~sto uzywany dla zapobie
gania nawrotom. 

Znak ~ 9 
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KOCHANY PRZAJOCIELU WOJYNNY JE;DRUS 

Pisym, bo miolek niedobre snisko. Sniylo mi sie, ze my oba SIi jakimisi 
mlakami a bylo to jakby pod Piave, kie byla wojna. Kan6ny grzmia
ly, ze jej Bohu, a tys sie kasi w maras zamitwol:. I my Cie z her 
Hauptmanym ciqgli, ciqgli i jesce ciqgli i wyciqgnqc ni mogli. Obudzi
lek sie mokrusiyilki, jak wodny sc6r. A jesce do tego od trz6k dni 
cosi mi w uchu dzwiilcy. W prawym, J~drus. Kie stary Symek Krzep
towski umiyrol, to nasymu Podsoltysowi tyz tak dzwiilcalo, z wtorym 
6n byl kolega. Wtoz wiy, jest w tym jako prowda, cy niy. Ale spokoju 
nie daje. I tu fciolbyk sie dowiedziec, cys sie juz z tyj Amaryki sc~sli
wie wr6ciyl. Bo nie miarkujym ani na co bylo snisko, ani cymu mi 
w tym uchu telo .dzwincy. Haj . . 

Umyslolek, ze bedym Ci pisol 0 trz6k sprawach a potym Ci zagadne 
o c~si. Nojpiyrwyj bedym pisol 0 klopocie wsiowym, potym 0 zabytkach 
potym 0 feljet6nie a potym dopiero Cie zagadne 0 cymynt. 

Klopot wsiowy cyli gl"omadzki wysed od M~d1'oIi, ka za gazdzine 
sie mo corka Podsoltysa Aniela, wtoro mnie mo za ujka, ale dalsego. 
Wiys, ze moja baba i baba Podsoltysa ' to som jest ze sob6m siostry. 
Kieby jo byl bratem jego baby, to byk byl ujek bliski a tak to jek ujek 
daIsy. M~drole majom dw6k spolnikow, z jednyj shony nazywo sie 
do Krzok6w, z wtorymi som dobrze, a z drugiyj strony som jest 
N~dzowie, z wtorymi jest niezgoda. Bylo w gromadzie porusynstwo po 
djable, a sytko skr6ny buduaru, niby tego budyneeku, ka i k1'ol na no
gach chodzuje. Budua1' postawiyli N~dzowie M~d1'olom akurat przed 
oknami. Dy buduar, jak buduar, wsiowy. Ino ze gonty nie przypaso
wane i co wtory N~dza do buduaru idzie, to niecystym cialym lysko 
M~drol6m w okna. Ne na despet, bo na cozby inkse. A Anieia mo dzie
ci drobne. Z buduaru idzie niecysto won i zgorsynie. t kiesi Aniela, 
co sprawiedliwosci dochodzi , jaze z K1'akowa sprowadziyla sanitarn6m 
komisyje, co by zaprowadziyla porzqdek. Bo ink~e k~misyje niby jed
na gromadzko a drugo powiatowo przyznaly, ze buduar moze stoc, ina 
go trza obetonowac i obic g6ntami rzeteIniyj. Dopiero ta z Krakowa 
sprawiedliwie kozala buduar przeniysc. Ale tu sie zacon nowi~ksy klo
pot. Myslis, ze N~dzowie przenieSli? Nie przeniesli. Ani descolk6m nie 
rusyli. N~dzowie teroz g6r6m, bo majom zi~cia z Limanowyj, wtoryn 
jest traktorzysta, bitnik okru tny a do resty wsyndy po kielusku mo 
znajomosci. Kiesi biyl baby, jakie ina sie mu pod r~ke nawinyly, 
a chlopy sie boli przystqpic. Potym Anieli ciskol skolami w okna , ze 
sytkie wybiyl. A u Anieli dzieci drobne. A w nim jesce do tego i cy
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gansko Inew plynie po dziadku, to tyz jest je charakternik, jakiego 
nojstarsi ludzie nie widzieli. Kie mu sie roz tese prociwiyl, to go bez 
wies pod pazuch6m ni6s, a jesce se spiywol. Potym mu w barze piwa 
kozol, coby ludzie nie godali, ze tesciowi skompi. I ni rna na niego 
siyly nijakiyj. Ani nijakiyj w1adzy. Wiys, jak to jest. Co kielusek to 
kolega. Za te syby siedz iol cosi w herescie, ale kr6tko. Ne kiz to sto 
djablow, se myslem. Coby jedyn poniewiyrol sytkik? Jo wiym, J~drus, 
jako hedzie. Wcesniyj cy pozniyj swoi go dopadnom. I mu wlejom, bo 
inksego wyjscio ni rna. Ino w takim razie powiydz mi, od cego "momy 
wladze? A u Aniele dzieci drobne. Bedzie juz moze ~i~cioro. 

Teroz przechodzym do zabytkow. 

Bylo tak. Kie my tu Twoj amarykaflski list dostali, to jo snim w nie
dziele posed do baru. SiedIi my z chlopami na drzewak, bok pedziol : 
sluchojcie, jako moj przyjociel wojenny z Amaryki pise. Chlopi siedli, 
zakurzyli, co wtory miol, a jo slowo po slowie cytol. I bylo uciechy, ej 
bylo... Nojbardziyj sie nom widzialo, cos napisol coby kraj caly na za
bytek zostawie. Nie rusae nic. Ino turystow ciqgn~e. Byloby to! Pod
soltys by przed cha1upom bilety sprzedawol a ludzie by obziyrali, ja
kom to se kupiy1 zabytkowom sieckarnie masionowom na prqd. Za 
eha1up6m mo Podsoltys studnie na korbe, to by se tUrysta m6g za dwa 
zlote wody we wiadrze uciqgnqe. Kwasne mlyko by sie turyst6m w gli
niokak sprzedawalo. A dudki bys brol roz za mlyko a roz za gliniok. 
A w religii, J~drus, podobnie. Bo cosi mi sie widzi, ze religia nasa tyz 
ku zabytkom ciqgnie. Niegze bedzie, jako by1o: sytko po lacinsku. Noj
piyrwyj ksiqdz zacyno: "aspyrge me", a my ciqgniymy: "hyz g"o e mul
dabo", jako nos nieboscyk kanonik dokladnie przyucyl. Suma mo bye 
z kadzidlym". I kozanie, co sie kolo polednia koney, coby dzwoniynie 
bylo na Aniol Panski i na Podniesienie razym. Starzy wytrzymali, mlo
dzi niek wytrzymaj6m tyz. A do resty tu 0 tyk turyst6w idzie. Bo bez 
tyn post~p to i tak ina zamiysanie sie robi. U nos zas nas ksiqdz ko
zol, coby kozdy miol mszalik. To jest niby to samo co mo ksiqdz przy 
oltorzu, ina ze do kies6nki wchodzi. I mozes teroz, jak fces, ksi~dza 

sprowdzic, cy dobrze poci6rze cyto, cy moze co opusco. Ino ze w mojyj 
chalupie nic dobrego z tego nie wyslo. Bo zas moja 'Franka wycytala 
w tym mszaliku, ze tam jest napisane l ze to ksiqdz przy oltorzu pore 
razy powtorzol, ze co sie tycy Pana Boga w niebie, to 6n tam rzeke 
siedzi nie na tronie, ina na cherubinach. Jo zas jyj god6m, coby po 
pr6znicy ozorem nie rusala, bo wstyd, co tako ciymno. Ona zas, zf'! 
to jo, bo pisanymu nie ~ierzym. Nedy tak pise, ze siedzi, ale to trza 
inacyj rozumiee, bo kozdy wiy, ze kie je duchym, to nimo nijakiyj 
sposobnosci, eoby sicdziee. Kozdyn musi wiedziee, ze co inkse napisane, 
a co inkse trza cytae. Ale i tak przy,la do mnle mysl okrutno: ze ta na
sa s"vi~to " religia to tyz, jak tyn zabytek. I zaroz musiolek leciee do 
spowiedzi do sqsiedniyj parafije, bo jo ta z .na:;ym jesce nie dobrze . 
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I powiydz Ty mi J~drus, jak wiys, ska,d sie mnie starymu takie mysli 
w glowie bier6m? No powiydz? Nopiyrwyj se dek ha smiych cosi po
mysli a potym pokutuj. E dy za pokute m6m sie pogodzie z nasym pro
boscym. Jescek jyj nie odprawiyl. Wiera, zlo krew, pokuta! 

Teroz zacyn6m 0 feljet6nie. Bylo tak. Kies byl w Amaryce to jedna 
tako pono katolicko gazeta napisala 0 nos, co my oba s6m jest felje
t6ny. Niedobrze, mySlym. Nie wiym, co to moze znacye. Feljet6n, fel
jet6n, to kie tam jest "t6n" to musi bye z muzyki. Idym jo do orga
nisty na ch6r i sie pytom. S6m tam przy organak takie guzicki, co sie 
je cia,gnie, coby gralo. I pise tam roznie: jest burt6n, s6m trele, ale 
feljetonu nima. Moze u wos w kosciele bedzie, jakby i organy byly 
wi~kse. Myslym, sprawa moze bye hrub~ nie jest bezpiecznie. Bo kie 
to naprowde katolicko gazeta tak pise, to n6m mogom po smierci 
chrzescijanskiego pogrzebu nie zrobie. A tos Ty J~drus winiyn 5yt
kiymu. Tys winiyn. Pani Bortnowska tyz, ale mniyj . Bos Ty pamom 
Bortnowskom ku mnie przyslol, cobyk dol Twoje listy, zes Ty dol 
moje i bedom drukowae. Ona' mnie tak jakosi zagodala a moja Franka 
akurat liIyla na niesporak, ze jek dol. Jakoz nie dae, Ide pytaj6m. Ino 
telo scyn'scie, zek pedziol: jakby co, to pozmiyniojcie sytko. Nie powiym, 
jest pozmiyniane. Podsoltys to je naprawde nie Podsoltys, N~dzowie 
nie N~dzowie, ina sie moja Franka zostala, boby se pomyslala, ze se 
przy sposobnosci inksom zbacujym. Pozmiyniali to, a casem i wi~cyj 

zmiyni6m : tam kropecke postawi6m, tam przecinek, tam s16wko, coby 
bylo zgrabniyj i coby nie ina g6rol, ale i ceper mog chycic. Jakby 
sprawa wysla, to Podsoltysa sie nie boiym , bo 6n jest taki ze chotby 
i 0 sobie co wycytol to i tak pisanymu nie wierzy. Ale inksi! Jews 
Maryjo, JE;drus ... Na tym przyklod N~dzowie ... A nas probosc! Wiera 
mi tyz. Tyn by hipn6n. A jo tu mom snim tom pokute odprawiac! 
Telo scynscie, ze tyj gazety, ka nos drukuj6m, tu nie kupis. Jo zas to, 
co m6m wtykom za sosr~b, ka niwto nie zaziyro. Ino Franka wiy 0 spra
wie. I listonosz, ale to zi~c , to 6n nie powiy. Tak ze sie r ozchodzi 
o NE;dz6w i 0 probosca. Jakby Pani Bortnowska byla kie u Ciebie na 
tYl turystyce, to jyj przykoz, coby ani, ani... Bo bez to ze my h-aw te 
feljet6ny, to jedni mog6m nom dac po kufie a inksi n6m k atolickiego 
pogrzebu nie zrobiom. I tymu ni mom spokoju. Bo jesce do tego do
s10 snisko i to dzwincynie w uchu. Nie wiys, na co to moze bye? 

A teroz Cie zagadne. Bo cymynt jesce nie . dosed, ani dulary. Beba 
zes nie zabocyl, co J~drus? 

Boskim slowym Cie pozdrowiom i sytkik Twoik sarno to. 

Wawrze7c 
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KOCHANY KOLEGO WAWRZD8 

Juzek wrocil. Chwaia Bogu. Bo mi juz ciqzylo tamok zycie. Spowrotem 
jecholek sifem, coby bylo tani. Cok uzbierol tok uzbierol. Teroz bedem 
myslec 0 jaki chalpie dio syna. A cymynt dio ciebie zaplacony, w ame
rykanskim skiepie w Nowem Targu odbieres a potem, wies, policemy 
sie. Za duzo od ciebie nie bedem brol, bo nie pasuje, coby kolega ko
Iedze nie puScH. Policem ci tak jak w tern sklepie. 

Wysnilo ci sie i wydzwiencalo akuratnie, dio mnie. W chalupie cekol 
mnie syn ten, co ucy na uniwersytecie. Mine miol markotnom kie mie 
witol. Myslem se, co pewnie niepewny, cyk tyz 0 nim i 0 jego babie 
i dzieciak pamientol. Zaroz mu dolek, coby go niepewnose nie men- . 
cyla, sweter dlo synowy, ubranka dio dzieci, a dio niego jakiesi ksiqzki 
o ktore pytol. No i wsadzilek mu tyz por~ zielonyk. A on furt markotny. 
Kiz diabli, mysIem, je wielaz tego bys chciol? Przecie mom wos trzek 
i dwie c6rki. Kiek juz wszytkich prezentami zaspokoil, a nie powiem 
przywiozek tego sporo, coby ulzyc dzieciom, bo skqdze oni weznom, 
syn Wojtek, ten z akademije, pado mi, cobyk snim wysed na pole. 
Wysedek. Tatusiu, mi godo, ty mi ufos? Dfom, odpedziolek. Wszyscy 
we wsi ci ufajom. Bo widzis, pado, zrobili mrrie docentem. 

8wiento prowd~, Wawrzus, kie sie cosil~ sni takiego niezwycajnego, 
zawdy niescenscie za plotem. Jak sie Marysce od Kulawego snHa como 
woda, w tydzien utopilo sie ji dziecko. Casem ci sie ktosik niedobrze 
sni a to sie potem wydarzo jego ojcu abo i ktoremu z dzieci. A casem 
to i temu, 0 ktorem ci sie snilo. Tak i strach mnie oblatuje, cy na 
tern bedzie koniec cy jesce nos co nawiedzi. Moji babie nie bedem nic 
godol, bo Dna strasnie we sny wierzy, i wefto co napisane. Ni miolbyk 
spokoju do imentu. A babie nijak nie przetlumacys coby sie swojego 
umu trzymaIa, bo sie nimo cego trzymae. Tak i wszytk iemu wierzy. 
Jo nie, ale co sie tycy tego snu, no to som widzis, co poniektorem lu
dziom sie sprowdzajom. Tobie zas to zawdy wierzem. A i ty mnie tyz. 
Tak sie 0 twojom przyjazn nie l~kom, a we wsi sie przekonajom, jacy 
my som. 

Pises mi ze ' zlosciom 0 jakisik felietonach, kt6re z nos zrobili w ka
tolicki gazecie. Kto to pisol, tego jo nie wiem, ale ni mogla pisae pani 
Bortnowska, bo 6na sie mnie zawdy radzi. To nie bedzie tak jako 
myslis. Kie to w katoUcki gazecie pisali, to nimo to nijakiego powino
wactwa z muzykom, ina z cems,ik religijnem. P:sorz sie musiol zmylic 
bo widzi mi sie, co rzec idzie 0 feretrony. Widac, co sie nie zno na 
rzecak religijnych, a chce 0 nik pisac. To pises, co tak napisali. Dzi
wujem sie ino, ktore to baby nos nosom, bo przecie feretr6ny nolezom 
do nik. Ty sie zas nie tr6buj, bo jak przyjedzie pani Bortnowska, to 
s niom zalatwimy, coby tego pisorza naucyia religije. Ona to potrafi. 

A jo sie ciesem, co os drukujom. I choeta w redakcyje co nieco po



134 LISTY GAZDOW 

prawiom, zmieniom, to jak kto mo chiopskie pomyslenie, zrozumie 
w cern rzec. Taki na ten przyklod nas mlody wikary. Przysed do mnie 
wcora, coby 0 Ameryce pogodac, wyciqgo z teczki, no zgadnij Wawrzus, 
co 6n wyciqgo, no przecie ze "Znak", i godo, co mi pozycy, bo strasnie 
ciekawe jest cytanie list6w gazd6w. Nojpierwijzek sie zlqk, cy on mnie 
aby nie chce podyjsc, bo byc moze, co sie do biskupa donioslo, ale 
potem n:e. Wzionek, a jakze, podzi~kowolek pieknie a w niedziele 
obiecolek oddac na plebanijq. Subtelnie pisom, pedziol mi. Zasmiolek 
sie w duchu, bo my wiemy Wawrzus, skqd ta jakosi subtelnosc. Z re
dakcyje, bo my pisemy prosto z mostu. Ale , musimy sprawe z fere
tronami zalatwic, bo nie wypodo, coby starych, szanowanyk gazdow 
przyrownywac do rzecy nosonych przez baby. 

Pises mi, co jo winowaty. Edyc moze i troch~, ale pani Bortnowska, 
ktoro przyjechaia do mnie z jakimisi inowiercami zzogranicy, jasno 
mi wytlumacyla, co trza, bo sie zle dzieje. Wyscie s6m z tyk ostatnich, 
pedziala, ktorzy jesce si~ trzymajom prosto. Rzecywiscie chodzem do 
dzis jak swieca. Ty tyz, ale to temu, ze my chodzujemy po gorach. 
Ludzie bez gor ni majom sie po co prostowa~, bo im wystarcy, co ma
jom pod nogami. Patrzom ina ka noge postawic, coby jej nie wykr~
cic. Przecie my nieroz 0 tern, co sie robi, god ali, ostatni roz na swien
tego Stanislawa na Wawelu, to cemuz mi teroz pises, zek winowaty. 
Zalujes cy co? 

U nos we wsi bylo stra"ne zamiesanie. Gminno Spoldzielnia Stolarsko 
postanowila wybudowac wieksom hale na meble, taki magazyn. Inwe
stycyjo w rzecy samej pozytecno, bo dotqd magazynujom pod duzym 
namiotem. Zrobili zebranie, na ktorem Przewodniczqcy wykrzykiwol, 
co my to nie zrobimy' Przewodniczqcym jest stary pyrek. Zaroz sie 
zrobil komitet do budowanio. Wszytkich wzion, jak mi, pedziol nau
cyciel, jakisi entuzjazm. Co sie potem nie robi. Kie zac~li kupowac 
cyment, potem drzewo, zelazo i co tam jesce trza bylo do budowanio, 
to piniendzy braklo. Bo to wies, jak sie kupuje. Temu cosik trza dac, 
tamtemu tyz, sobie zas trza wynagrodzic, planujqcy gminny nie wzion 
pod uwag~, ze prawie przez miesionc bedzie 1015, co opoznilo robot~, 

a potem kozdy nojpirw chciol z pola zebrac to i budowanie sie odwle
kio. Zrobi! sie pierOl1ski balagan, jak pedziol naucyciel. Winowaty byl 
sqsiod Jaska Mi~towego, Franek M~drola, 0 ktorem zek ci pisol, a ktory 
ino duzo godo. Tak go i zrob.ili sekretorzem Stolarskiej Sp6ldzielni. 
Wylecialo m,u wszytko z rqk, tak ze piniendzy braklo. Nojwi~cy robH 
Jasiek Mi~towy, bedzie temu miesionc jak sie wroci! z Ameryki. On na
prowde chciol wystawic ten barak na meble wyprodukowane przez Spol
dzielni~. Zawdy mi godol, patrzcie swoku jak sie te nase meble marnujom, 
dysc po nik leje, bo, bez namiot przecieko a mebli coroz wi~cy. Co sie 
nie robi. pyrek robi nowe zebranie, na ktorem M~drola zas duzo godo!, 
tak ze postanowili sukac winowatych. Powstol komitet do sukanio wi
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nowatych, ktarego prezesem zrobili M~drola, bo nOJwlecy godol, tak 
ze 0 nim nawet nikt nie pomyslol, coby go za odpowiedzialnosc chy
cic. M~drola zas nie lubi Jaska Mi~towego, to i zacon na niego pod
wodzic, tak ze Ide przysb do koranio, to obciqzyli Jaska platnosciami, 
bo 6n nojwi~cy robH. Tu juz Jasiek nie wytrzymol. Na zebraniu rqb
non pyrkowi, ze sniego won idzie po caly wsi kieby ze starego syra. 
Do platnosci doslo Jaskowi jesce to, ze go wywalili z Gminnej Sp61
dzielni Stolarskiej . Nojsmiesniyjse w tern jest to, ze jakosi w pore 
tygodni potem obchodzili dwajscia lot produkowanio mebli przez t~ 

nasom Sp6ldzielnie. Trza bylo dac komusi dyplom za osiqgni~cio. Co 
nie rObiom? Na miejsce Jaska Mi~towego przyjmujom do Sp6ldzielni 
J6zka z G6rki, chlop pocciwy ale ani we ft~ ani we ft~, i dali mu go. 
Nic przy budowaniu magazynu nie robi! to i dyplom z jakom takom 
sprawiedliwosciom mu sie nolezol. Z powiatu go jacysi sciskali, a jakze, 
skladali gratulacyje i dali premijq. Ale jo w tern widzem palec Bozy. 
Bo Jasiek Mi~towy se do rady w zyciu. M~drola tak cy inacy se wy
nagrodzi a J6zek zas jest pocciwy i mo duzo dzieci, komu jak komu 
ale jemu sie ta premijo patrzala. Tak widzis, co zawdy Pon B6g zle 
na dobre wyprowadzi. Trza inc wierzyc. 

Gdybys zas mag to przyjedz do nos. Przywi6zek ci co nieco. A i po
godac jest 0 cern. Swiat . ogromny, dziwny. NIyslolek, co na Trzech 
Krali sie uwidzemy, no ale moze na Gromnicnom. 

Pozdrowiorn wszytkich twoik i Ciebie 
twaj przyjociel Jlidrek 



Jedenasla wieczorem 

CHMURA NIEWIEDZY 
(fragment) 

Anonimowy autor z XIV wieku, ktory napisal 
dzielko The Cloud of Unknowing, to klasyk li
teratury mistycznej (nieznany u nas), jak row
niez angielskiej prozy, zdumiewajqco na t~ epok~ 
dojrzalej, prostej i nowoczesnej. 

Dzialaj wi~c szybko, prosz~ ci~. Patrz teraz naprz6d, zcstaw 
w spokoju co minione. Zwaz, czego ci brak, a nie co masz; bo tak 
najpr~dzej zyskasz i zachowasz pokor~ serca. Cale twe zycie musi 
teraz zawsze bye dqzeniem, jezeH . masz postqpie ku doskonalosci. 
To pragnienie nieustannie osadzane ma bye w twej woH r~kq 
,;Vszechmocnego .Boga a z twojq zgodq. Ale jedno ci powiem: On 
jest zazdrosnym milosnikiem i nie znosi wsp6ltowarzyszy i nie 
lubi pracowac w twojej woH inaczej niz b~dqc sam na sam z tobq. 
Ty sam jeden masz bye Mu pomocq. A chce od ciebie tylko jednego, 

- zebys patrzyl na Niego i nie przeszkadzal Mu. Drzwi i olma masz 
zamknqe przed ' muchami i wciskajqcymi si~ nieprzyjaci61mi. I jeslis 
got6w tak wlasnie zrobie, wystarczy, ze spokojnie i pokornie sku
pisz na Nim modlitw~, a szybko ci dopomoze. Masz wi~c si~ skupie; 
jak tez sobie z tym poradzisz? On jest zupelnie got6w, czeka tylko 
na ciebie. Ale co zrobisz, jak przystqpisz do rzeczy? 

';Vznies serce w Boga z lagodnym poruszeniem milosci, a zwazaJ 
na Niego samego, nie zas na zadne z Jego d6br. I bacz, bys nie 
scierpial mysli 0 czymkolwiek poza Nim, tak by nic pr6cz Niego 
nie dzialalo w twym umysle i woli. I zr6b, co mozesz, by zapomniee 
o wszelkich stworzeniach, jakie B6g kiedykolwiek uczynil, i 0 ich 
dzielach. Zostaw je w spokoju i nie oglqdaj si~ na nie. 

To jest dzielo duszy najbardziej podobajqce si~ Bogu. Wszyscy 
swi~ci i aniolowie radujq si~ nim i spieszq wspom6c je z calej 
sHy. Wszystkie czarty wsciekajq si~, gdy to czynisz, i starajq si~ 
jak tylko mogq przeszkodzie ci. A wszystkich ludzi, jacy zyjq na 
ziemi, w cudowny spos6b wspiera to dzielo, sam nie wiesz jak. 
Dusze czysecowe takze czerpiq z niego ulg~. Ciebie samego zadne 
inne dzielo tak nie oczysci i nie udoskonali. A jednak jest to naj
lzejsza ze wszystkich prac, gdy dusz~ wspiera laska i zarliwose, 
i najszybciej si~ dokonuje. Ale zarazem ci~zko i dziwnie jest ci to 
czynie. 
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Nie ustawaj wi~c i trudz si~ wciqz, az poczujesz zarliwose. Bo za 
pierwszym razem czyniqc to znajdujesz tylko ciemnose i jak gdyby 
c h m u r ~ n i e wi e d z y , nie wiesz sam co, i czujesz jedynie 
w swojej woli nagie skierowanie w Boga. Ciemnose i chmura, co
kolwiek bys przedsi~wziql, jest pomi~dzy tobq a twoim Bogiem 
i hamuje ci~, tak ze nie mozesz ani widziee Go jasno w swietle 
rozumienia w twoim umysle, ani odczuwae Go slodyczq milosci 
w twoich uczuciach. I dlatego nastaw si~ na trwanie w tej ciem
nosci jak dlugo zdolasz, wciqz i wciqz przyzywajqc Tego, kt6rego 
kochasz. Bo jezeli kiedykolwiek zobaczysz Go lub odczujesz jak . 
to jest mozliwe tutaj, zawsze musi to bye w tej chmurze i w tej 

, ciemnosci. A jesli b~dziesz pilnie si~ trudzil, jak ci m6wi~, ufam 
milosierdziu Jego, ze to wlasnie osiqgniesz.. 

Ale na to, bys nie blqdzil w tym dziele i nie mniemal, ze jest 
inne niz jest, powiem ci nieco wi~cej 0 nim, wedle tego, jak mi si~ 
one widzi. 

To dzielo nie wymaga dlugiego czasu, aby kiedys prawdziwie 
si~ dokonae, jak niektorzy mniemajq; bo jest najkrotsze jakie 
mozna sobie wyobrazie. Jest nie dluzsze ani krotsze niz atom; 
ktory to atom wedle orzeczenia prawdziwych filozofow wiedzy 
astronomicznej jest najmniejszq cZqstkq czasu. I jest tak maly, ze 
przez t~ malose niepodzielny i prawie niepoj~ty . To wlasnie jest 
ow czas, 0 ktorym napisano : ,,2 calego czasu danego ci zdasz ra
chunek". I slusznie, ze masz si~ Z' niego rozrachowae. Bo jest nie 
dluzszy ani krotszy ale dokladnie rowny jednemu, poszczegolnemu 
poruszeniu wewn~trznemu naczelnej dzialajqcej wladzy duszy, 
ktorq jest wola. Bo tylez, ani wi~cej ani mniej ch~ci i pragnien 
moze bye i jest w ciqgu jednej godziny w twojej woli, ile atomow 
w godzinie. I gdyby laska podniosla ci~ do pierwotnego stanu duszy 
ludzkiej sprzed grzechu, bylbys zawsze z pomocq laski panem tego 
poruszenia czy poruszen, tak ze zadne nie chybiloby, ale wszystkie 
utkwilyby w najwyzszym celu pragnien i w najwi~kszejz rzeczy 
pozqdanych, czym jest Bog. 

.. . A teraz powiesz ze smutkiem: Co zrobi~? I jesli jest prawdq, 
co mi mowisz, jak zdam rachunek z kazdej chwili oddzielnie, ja, 
ktory do dzis, do mego wieku dwudziestu czterech lat, nigdy nie 
zwracalem uwagi na czas? A jesJi teraz si~ z tego poprawi~, i tak 
wiem dobrze z wlasnego doswiadczenia, ze z tych przyszlych chwil 
zadnq miarq przez nazbyt wielkq slabo§e i opieszalose nie zdolam 
zauwazye nawet jednej na sto. Tak wi~c bardzo zgn~bily mnie te 
racje. Pomoz mi przez milose J ezusa. 

Bardzo dobrze to powiedziales: przez milose J ezusa. Bo w tej 
milosci b~dzie twoje wspomozenie. Milose to taka moc, ze pozwala 
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miec wsp6lne wszystko. Kochaj wi~c Jezusa a b~dziesz mial 
wszystko, co On rna. Przez swoje B6stwo On jest stw6rcq i dawcq 
czasu. Przez swoje czlowieczenstwo jest prawdziwym spostrze
gaczem czasu. A przez B6stwo i czlowieczeilstwo razem jest naj
rzetelniejszym s£:dziq i rachmistrzem jak zuzytkowany rna bye 
czas. Splec si~ wi~c z Nim przez milosc: i przez wiar£:, a wtedy mOCq 
tego w~zla b~dziesz stale wsp6luczestnikiem J ego i tych wszystkich, 
kt6rzy przez milose wpletli sw6j wqtek w Jego osnow£: - i kt6rzy 
nalezycj,e wykorzystujq caly czas. 

A wi~c tak zwazaj na to dzielo i na cudowny spos6b, w jaki si~ 
ono dokonuje w tobie: bo prawdziwie zrozumiane jest ono nie czym 
innym, jak naglym poruszeniem i jakby niespodziewanym pr~dkim 
skokiem w Boga jak skacze iskra z zaru. I cudowna 1TIozebyc 
mnogosc tych poruszen w ciqgu jednej godziny w duszy przyspo
sobionej do tego dziela. A przeciez w jednym jedynym z tych 
wszystkich poruszen moze ona nagle i doskonale zapomniec 
o wszystkich rzeczach stworzonych. Zaraz jednak, przez skazenie 
ciala, spada z powrotem do jakiejs mysli alba do jakiegos doko
nanego czy niedokonanego uczynku. Lecz c6z to szkodzi? Wnet 
potem wznosi si~ znowu, tak sarno nagle jak poprzednio. 

I z tego mozna po kr6tce pojqc natur~ tego dziela i jasno pozna~, 
ze dalekie jest od jakiej bqdz falszywej imaginacji, czy tez pomy
slowej dociekliwosci - kt6r,Ych zr6dlem hie jest pobozne i lagodne 
slepe poruszenie milosci, ale dumny, ciekawy i plodny w pomysly 
dowcip. Taki dumny, ciekawy dowcip zawsze trzeba przelamywac 
i twardo deptac, jesli to dzielo rna prawdziwie wyplywac z czy
stosci ducha. 

Przeto na milosc boskq czuwaj w tej pracy i nie wysilaj w me] 
ani umyslu' ani imaginacji w zaden spos6b, bo nie osiqgniesz przez 
nie. celu; zostaw je wi~c w spokoju i pracuj bez nich. 

A nie wyobrazaj tez sobie - poniewaz m6wi~ 0 ciemnoSci 
i ,o chmurze, ze to jakas zmrozona para plynqca w powietrzu, lub 
taka ciemnosc, jak gdy w domu nocq zgasisz swiec~. Takq chmur~ 
i takq ciemnosc m6g1bys sobie latwo wyobrazic ciekawosciq dowcipu 
i postawic sobie przed oczy w najjasniejszy dzien letni; tak jak 
i odwrotnie - w noc zimowq m6g1bys sobie wystawic promienne 
swiatlo. Odrzucmy takie zludzenia, nie 0 tym riJ.6wi~. Gdy m6wi~ 
ciemnosc, mam na mysli brak poznania: tak jak wszystko, 0 czym 
nie wiesz albo zapomniale&, jest ciemne dla ciebie, bo nie widzisz 
tego okiem duchowym. I dlatego zowi~ to nie chmurq powietrznq, 
ale c h m u r q n i e w i e d z y pomi~dzy tobq a Bogiem. 

Wiedz bowiem dobrze, ze w tym dziele nie masz juz rozwazac 
wlasciwQsci istoty Boga, tak jak i twojej wlasnej istoty. Bo zadne 
imi~, ani czucie, ani spojrzenie nie przystaje lepiej, ani r6wnie 
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dobrze do wiecznotrwalosci (czym jest BOG), niz to, co mozemy 
miec, widziec i odczuwac w slepym i milujqcym wpatrywaniu si~ 
w to slowo j est. 

Ta mala milosc utkwiona w chmurze niewiedzy 
zawiera w sobie wszystkie moce ludzkiej duszy. 

Nagie dqzenie napi~te ku Bogu. Ofiarowujqce Bogu to nagie, 
slepe czucie wlasnego istnienia. 

A przeto bqdz rownie slepy w milosnym wpatrywaniu si~ w istot~ 
swojego Boga, jak w nagim dostrzeganiu wlasnej istoty. Odrzu
cajqc precz daleko wszelkq ciekawosc, "czcij swego Boga z sub
stancji twojej": wszystko czym jestes i jak jestes - leu Niemu 
calemu, jaki jest i jak jest. 

Slepe i milujqce wpatrywanie si~ w to slowo j est. 
Nagie dqzenie napi~te ku Bogu. 

The Cloud of Unknowlng, and Epis t!e of Pr ivy Counsel 
ed. by Abbot Justin Me Mann, D.S.B., Burns and 
Oates) 

Hum. hm. 
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Ten jest z ojczyzny mojej 

Polacy z pomoc~ Zydom 1939-1945 

Opracowali: Wladyslaw Bartoszewski i Zofia Lewin6wna 

Wydanie drugie rozszerzone 

J est to nowe, znacznie rozszerzone wydanie ksiqiki, 
kt6ra ukazala si~ po raz pierwszy w kwietniu 1967 r. 
i znikn~la natychmiast z ksi~garn, budzqc szerokie 
echo w kraj1,l i za granicq.. Ksiq.:hka, kt6rej tematyka 
nalezy do najmniej znanych dotychczas i zbadanych 
dziedzin zycia okupacyjnego, zawiera obecnie 280 
wspomnien i relacji pi6ra 265 autor6w. Napisali je

\ ludzie kt6rzy pomagali i kt6rym pomagano. Sto do
kument6w ze h6del polskich zydowskich i niemiec
kich ukazuje hitlerowskie akty "prawne" w sto
sunku do ludnosci zydowskiej i niosq.cej jej pomoc 
ludnosci polskiej, planowq akcj~ eksterminacyjnq 
okupanta, reakcj~ polskiego podziemia w zakresie 

, informowania kraju i swiata 0 losie zgotowanym na
rodowi zydowskiemu, mobilizowania opinii w ohro
nie ginqcych, pomoc organizacyjnq i wojskowq. o~a
zywanq. podziemiu zydowskiemu, wreszcie dzialal
nose Rady Pomocy Zydom. Wi~kszosc relacji zgro
madzona zostala w ciqgu lat przez Wladyslawa Bar
toszewskiego, autora licznych prac z dziej6w oku
pacji, wsp61organizatora Rady Pomocy Zydom i za
st~pc~ kierownika Referatu Zydowskiego Delegatu- · 
ry Rzqdu. Bartoszewski zaliczony zostal prz~lInsty

. tut Pami~ci M~cze:nnik6w i Bohater6w Jad Waszem 
w Jerozolimie w poczet "sprawiedliwych mi~dzy na
rodami swiata". W stosunku do wydania pierwszego 
ksiq.zk~ uzupelniono wspomnienrami, nadeslanymi 
p6zniej. Szkic wst~pny Bartoszewskiego "Po obu 
stronach muru", stanowiqcy pierwszq pr6b~ calos
ciowego opracowania tematu, zostal w drugim wy
daniu r6wniez uzupe}niony i rozszerzony. 

I{rak6w, 1969, Znak, Wislna 12 
oprawa ploc. str. 1110 cena zl 95.
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WOLNOSe - lASKA LOS 
stron 436. opr. pl.. obwoluta. cena zl 58..,.... 

Wydawnictwo ZNAK. Krakow. Wislna 12 

J uz wyszly z dl'ulkiU iSq w sprzedazy 

JAN XXIII 

Encyklika 

"MATER ET MAGISTRAU 


Cena zl 15.-

Encyklika 

"PACEM IN TERRISU 


Cena zl 15.-

Nakladem "Osrodka Dokumentacji i Studiow Spolecznych" 
w Warsz·awie, Mokotowska 45/12 

Wysylka na zamowienie wprost z Administracji Wydaw
niotwa "ZNAK" Krakow, ·ul. Wis'lilla 12, wp1aty na PKO 

konto nr 4-14-997 



KSI~GARNIA KRAKOWSKA 
W KRAKOWIE, UL. SW. KRZYZA 13 

z a w i a dam i a: 

W 1970 r. Wydawnictwo Tow. Naukowego KUL w Lublinie 
przyst~puje do wydawania 12-tomowej 

"ENCYKLOPEDII KATOLfCKIEJ" 
rozprowadzanej w drodze subskrypcji r6wniez przez 

Ksi~garni~ Krakowskq w Krakowie, ul. sw. Krzyza 13 

Ksi~garnia Krakowska w celu zorientowania si~ w ilosci 

subskrybentow, przyjmuje zgloszenia osobiste lub pisemne. 


Przedplata upowazniajqca do nabycia talonu subskrypcyjnego 

wynosi zl 300.- (trzysta) - kt6ra to suma b~dzie rozliczona 


przy o'Statnim tomie 


Wszelkie dokladniejsze informacje b~dq podane przez 

Wydawnictwo KUL-u w prasie 




TREse ZESZYTU 

J()ZEF TISCHNER: SCHYt.EK CHRZESCIJANSTWA TOMI
STYCZNEGO 

HALINA BORTN6WSKA: ZNAKI ZAPYTANIA . 21 
KS. WACl.AW SWIERZAWSKI: EGZEGEZA BIBLIJNA I TEO
• LOGIA SPEKULATYWNA U SW. TOMASZA Z AKWINU 27 
HUGO STEINHAUS: WSPOMNIENIA - cz~sc I 42 
SIGMA: REFLEKSJE W ZAWIESZENIU - I . 107 

ZDARZENIA - KSI1\ZKI - LUDZIE 

ALFRED IGNATOWICZ: W TROSCE 0 CZt.OWIEKA (SPRAWO
ZDANIE Z V TYGODNIA EKLEZJOLOGICZNEGO, 
LUBLIN 15-19. X. 1969) . 113 

JAN ANDRZEJ Kl.OCZOWSKI: DRUGI TOM POLSKIEGO 
"CONCILIUM" 120 

MIGAWKI , ZE SWIATA NAUKI . 124 
LISTY GAZDOW • 130 
"JEDENASTA WIECZOREM" - CHMURA NIEWIEDZY . 136 




	187

